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ΑΠOΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
Γθνχκα Γαλάε – Δχα.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. πδήηεζε

επί

πξνβιεκάησλ πνπ

αληηκεησπίδνπλ θάηνηθνη ηνπ

ηκήκαηνο ηεο νδνχ άξδεσλ κεηαμχ ησλ νδψλ Ησαλλίλσλ θαη
Μαηάλδξνπ - Νέα Φηιαδέιθεηα, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηνπο αηηήκαηνο.
2. πδήηεζε επί ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι.
Γνχια θαη Η. Οπζηακπαζίδε.
3. Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο ζην Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην Κσλζηαληίλνπ
Μειηγθψλε θαη ππξίδσλνο Πνκψλε, ηηκήο έλεθελ.
4. Έγθξηζε 4εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
5. Έγθξηζε δίκελεο παξάηαζεο ζχκβαζεο γηα ηηο νκάδεο Γ΄(«Πξνκήζεηα
αθξπιηθψλ ρξσκάησλ») θαη Δ΄ («Πξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ
νδψλ»).
6. Έγθξηζε ινγνηχπνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο.
7. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 185/2014 απφθαζεο ηνπ Γ.. πεξί
έγθξηζεο α) πινπνίεζεο αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ &
Γξαζηεξηνηήησλ,

β) δεκηνπξγίαο θαη

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ κε

εζεινληηθά πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ πνιίηεο ζρεηηθά κε ηα
αλσηέξσ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, γ) θαηαβνιήο κεληαίαο
ζπλδξνκήο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη δ) θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα ην
δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη αηζνπζψλ ηνπ Γήκνπ απφ
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
8. Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ
πινπνίεζε

ηεο

δξάζεο

«Δλαξκφληζε

Οηθνγελεηαθήο

θαη

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2020 - 2021. Οξηζκφο θαη εμνπζηνδφηεζε
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο-πξνζθνξάο θαη ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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9. Απνδνρή παξαίηεζεο αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ
Γήκνπ θαη Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο θαη νξηζκφο λένπ.
10. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Οξζή επαλάιεςε ππ’ αξηζκφλ 52/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πεξί απαιιαγήο επηρεηξήζεσλ ζε παχζε αλαζηνιή απφ
θαηαβνιή

δεκνηηθψλ

ηειψλ,

κείσζε,

απαιιαγή

ή

αλαζηνιή

κηζζσκάησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ.
2. Μεηνλνκαζία νδνχ αιακίλνο δεκνηηθήο ελφηεηαο Νέαο ραιθεδφλαο ζε
νδφ Λνρία Πεδηθνχ Κσλζηαληίλνπ Μειηγθψλε βάζεη ηεο αξηζκ. 13/2020
απφθαζεο – πξφηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο
Υαιθεδφλαο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, παξαθαιψ ηνλ θ. γξακκαηέα λα πάξνπκε
παξνπζίεο γηα λα αξρίζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο 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 παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη πξφβιεκα κε ηε ζχλδεζή ηνπ θαη ν
νπνίνο πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
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Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα Γθνχκα
Γαλάε – Δχα απνχζα….
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη εθηφο Αζήλαο θαη δελ μέξσ αλ ζα πξνιάβαηλε λα
θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία,
παξνχζα.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ Παγνπηέιε Παλαγηψηα παξνχζα, ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 31 παξφληεο θαη έρνπκε απαξηία, μεθηλάκε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη λα θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή
ζηε κλήκε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μειηγθψλε.
Κξαηείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηνπ ε κλήκε.
Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ γηαηί είλαη αξθεηά
δχζθνιν, ζην computer κνπ είζηε ζε δπν ζειίδεο, ζα αθνχσ, ζα γπξίδσ, αλ
θάπνηνο ζέιεη λα κηιήζεη απφ ηελ άιιε ζειίδα, ζέισ ηελ επηείθεηά ζαο αιιά
πέξα απφ απηφ ζέισ λα ζεβαζηείηε θαη ηνλ ρξφλν πνπ έρεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα βάισ έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ γίλεη απηφ ζα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν γηα δέθα
ιεπηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, θαιεζπεξίδσ θαη ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ, βιέπσ ηνλ θ. ετηαλίδε, ήηαλ ν θ. Σξηαληαθχιινπ
απφ ηελ εθεκεξίδα Fx-News είρα δεη θαη θάπνηνπο άιινπο πξνεγνπκέλσο,
επραξηζηψ πνπ ζπλνδεχεηαη απηή ηελ ζπλεδξίαζε, ηελ πξψηε πνπ αθνξά ην
δεχηεξν έηνο ηεο ζεηείαο καο.
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Δίλαη πάξα πνιιά απηά πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην δηάζηεκα απηφ
πνπ δελ είρακε επαθή θαη επηθνηλσλία, νη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο δελ
βειηηψζεθαλ, ην αληίζεην ζα έιεγα παξά ηηο αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο έρεη
δεκηνπξγεζεί έλαο θαιπαζκφο, έλαο ρείκαξξνο πνπ δελ μέξσ πνπ ζα
εθβάιιεη, πάλησο απηή ε πεξίνδνο καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα απνδείμνπκε
φηη ν Γήκνο ζηα δχζθνια κπνξεί λα είλαη έηνηκνο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά
ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Θεσξψ πσο θαηνξζψζακε θαη νξγαλψζακε έηζη ηηο δνκέο ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε ν δεκφηεο λα αηζζάλεηαη
πεξηθξνπξεκέλνο. Γελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβσ ηηο δηαλνκέο ηξνθίκσλ, ηηο
δηαλνκέο

θαξκάθσλ,

ηελ

ππνζηεξηθηηθή

ηειεθσληθή

Γξακκή

πνπ

θαζηεξψζακε έηζη ψζηε νη εππαζείο νκάδεο λα κελ αλαγθάδνληαη λα βγαίλνπλ
απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ηέινο πάλησλ φια απηά είλαη ιίγν πνιχ γλσζηά.
Πάξα πνιχ ζχληνκα κπνξέζακε θαη αληαπεμήιζακε ζηελ
πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ έηζη ψζηε λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ
έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, βεβαίσο φρη ζην βαζκφ πνπ ζα επηζπκνχζακε,
φινη γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο, ππάξρνπλ θελά αιιά ζην βαζκφ πνπ
καο επέηξεςαλ νη πεξηζηάζεηο πνιχ γξήγνξα κπνξέζακε θαη κπήθακε ζην
πξφγξακκα ησλ θαζαξηζηξηψλ. Ήκαζηαλ έλαο απφ ηνπο ηξεηο – ηέζζεξηο
πξψηνπο Γήκνπο πνπ κπήθε ζην πξφγξακκα ησλ θαζαξηζηξηψλ, ησλ
ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο ζηα ζρνιεία έηζη ψζηε λα έρνπλ κηα πιήξε
απαζρφιεζε θαη φρη κεξηθή.
Οξγαλσζήθακε πέξα απφ ηηο κάζθεο πνπ κνίξαζε ε ΚΔΓΔ
έρνπκε απηή ηε ζηηγκή αληηζεπηηθά, έρεη πξνκεζεπηεί ν Γήκνο κε δηθά ηνπ
έμνδα αληηζεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχζεη ηα ζρνιεία. Παξαγγείιακε
θαη ήδε έρνπκε ζηα ρέξηα καο κάζθεο παξαπάλσ απφ ηηο 4.600 πεξίπνπ πνπ
έδσζε ε ΚΔΓΔ γηα ηα ζρνιεία, παξαγγείιακε θαη εκείο έηζη ψζηε ν Γήκνο λα
ζπλεηζθέξεη θαηά ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ελλνψ.
Λίγν πνιχ ην πξφγξακκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζαο είλαη
γλσζηφ θαη ην πψο έρεη δνκεζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πνπ αλαγθαζηήθακε
λα αιιάμνπκε ζηφρνπο, λα πξνγξακκαηίζνπκε αιιηψο ηα πξάγκαηα, λα
αιιάμνπκε αθφκε θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα ζε νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηε δηθή
καο Γηνίθεζε. Δλλνψ φηη αθφκε θαη ζε ζέκαηα ηερληθψλ έξγσλ αλαγθαζηήθακε
λα πάκε ιίγν πίζσ.
5

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Θέισ λα πξνζζέζσ εδψ φκσο φηη δελ πάςακε πνηέ λα θάλνπκε
ηέηνηεο επαθέο, πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη πεξαηηέξσ δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη έξγα
πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ νιφθιεξε ηελ πφιε, κε ζπλερείο επαθέο θαη ηειεπηαία
βεβαίσο κε κηα εμαηξεηηθή ζπλππνγξαθή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Μηα ππνγξαθή πνπ έπεζε ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε κε ηνλ
Γηψξγν Παηνχιε. Έρνπκε εληαρζεί ζα Γήκνο ζηελ πξάμε ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο.
Δίλαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ
ζα θηάζεη ηηο 360.000 € ε πξάμε απηή αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ
1νπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, αθνξά ην 2ν Γεκνηηθφ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ην 3ν Γεκνηηθφ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο επίζεο.
Δίλαη κηα κηθξή απφδεημε θαη κηα απάληεζε -απάληεζε δφζεθε
θαη ζηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα- ηνπ θαηά πφζν εκείο πξνζπαζνχκε λα έρνπκε ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη λα αλαβαζκίζνπκε ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε
ηα ζρνιεία, ζην βαζκφ πνπ καο αθνξά.
Καηά πφζν αθνξά ηελ ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
νηηδήπνηε άιιν έρεη λα θάλεη κε ην έκςπρν δπλακηθφ, απηφ αθνξά Τπνπξγεία
θαη βεβαίσο πηέδνπκε πξνο θάζε θαηεχζπλζε ν χιινγνο Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ θαη ν θ. εξεηάθεο ν νπνίνο ήηαλ παξψλ ζε απηή ηε ζπλάληεζε
γλσξίδεη φηη έρνπκε ζηείιεη e-mail θαη πξνζπαζνχκε κέζσ απηήο ηεο επαθήο
λα πηέζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην πην εχξπζκν θαη θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα γηα ηα ζρνιεία καο.
Ίζσο αξγφηεξα ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Έξγσλ ζαο αλαιχζεη
θαη ην πξφγξακκα ησλ 500.000 € πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη ηελ
αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ, απηψλ πνπ ζα
καο επηηξέςνπλ δηνξζψλνληάο ηα απηά, γηα ηα επφκελα ηέζζεξα – πέληε
ρξφληα λα κελ έρνπκε θαλέλα πηα πξφβιεκα θαη λα κελ απαζρνιεί ην θνκκάηη
ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ.
ε φ,ηη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζεθψζεθαλ ηειεπηαία απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε θαη ζεθψζεθαλ βέβαηα γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ηεο
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δηθαηνινγίαο ηεο χπαξμήο ηνπο σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Αλαθέξνκαη ζην ζέκα ηνπ θαηά πφζν ν Γήκαξρνο παξελέβε
ζηηο ψξεο θαη ζηελ παξαρψξεζε ησλ δεκνηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, ησλ
ζρνιηθψλ γπκλαζηεξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο αζιεηηθνχο πιιφγνπο, σκαηεία
ή θνξείο.
Δίλαη κηα ηειείσο ιαλζαζκέλε αλάγλσζε. Δίκαη ζπλεζηζκέλνο
κεηά απφ έλα ρξφλν πηα λα αλαγλσξίδσ ηελ πξφζεζή ζαο λα βάθεηε ην
άζπξν – καχξν, είλαη παιηά απηή ε ηζηνξία απιψο αξρίδεη θαη γίλεηαη πηα ζε
έλα βαζκφ θνηλφηνπε θαη βαξεηή.
Απφδεημε ηνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν πνπ πήγε ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο πιιφγνπο πήγε σο πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κηα πξφηαζε
πνπ έθεξε ζην ηξαπέδη ηα ζπγθεθξηκέλα σκαηεία ελλνψ ηε ΦΑΗΑ θαη ηεο
ΑΔΚ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ ζηηο ψξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην θάζε
έλα απφ απηά ηα σκαηεία ην «Απφζηνινο Κφληνο».
Σν άιιν ζέκα ην νπνίν δεκηνχξγεζε έλα ρείκαξξν πνιιέο θνξέο
αλνεζηψλ ζα έιεγα πνπ δελ μέξσ πνπ ζα εθβάιιεη ηειηθά, αθνξά ην
ινγφηππν, ην νπνίν πξφηεηλα πάιη πξνθεηκέλνπ νη δπν Κνηλφηεηεο λα
απνθαζίζνπλ θαηά πφζν έλα ινγφηππν φπσο απηφ πνπ είρε ςεθηζηεί
νκφθσλα ην 2003, κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζχκβνιν θαη γηα ην ιφγην ηνπ
πξάγκαηνο θαη ηεο εξκελείαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Θπκίδσ πσο ην ζχκβνιν
είλαη ηεθκήξην αλαγλψξηζεο θαη αλ εηπκνινγήζνπκε θαη ην «ζχκβνιν» εθ ηνπ
ζπκβάιισ = ζεκαίλεη βάδσ καδί.
Φαίλεηαη πσο νη θνηλσλίεο είλαη αλψξηκεο ηεο Κνηλφηεηαο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο

θαη

Νέαο

Υαιθεδφλαο

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπλελλνεζνχλ

ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηελ απιή πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ ζην θάησ - θάησ
έρεη ηελ επρέξεηα λα θαηαζέηεη απφςεηο, αλ κε ηη άιιν δελ κπνξεί λα ηνλ
θηκψζεη θαλέλαο ζε απηφ.
Θέισ λα πσ φηη ρξεηάδεηαη ζπλάδειθνη ζάξξνο θαη απνθάζεηο
πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα μεθχγεη απφ πξνζθνιιήζεηο δεθαεηηψλ. Ξέξεηε, ε
αλαηξνπή κέρξη ζήκεξα δεδνκέλσλ, είλαη κφλν ρξήζηκε ζα έιεγα
πξνθεηκέλνπ θαη γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, αιιά γηα ην ππάξρνλ πνιηηηθφ
ζχζηεκα. Γπζηπρψο ν ζηφρνο ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ Κνκκάησλ γηαηί απηνί
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ζήθσζαλ απηφ ην ρείκαξξν ηεο αληηπαξάζεζεο, δελ πξνθχςεη σο
αληηπνιίηεπζε ζχλζεζεο, αιιά ηνικψ λα πσ θαηαζηξνθήο.
Γπζηπρψο δελ αθνινπζείηε θαλφλεο ζχκπλνηαο, ζπκπαξάηαμεο,
ζπκπφξεπζεο. Λεο θαη επηζπκείηε λα πξνθαιέζεηε κε ηελ πνιηηηθή ζαο λα
θάλεηε ηα πάληα, πξνθεηκέλνπ λα εμνξγίζεη ηελ ππφινηπε θνηλσλία θαη λα
απηνραξαθηεξηζηεί ή λα ραξαθηεξηζηεί δηαθνξεηηθή.
Γπζηπρψο ζεσξψ πσο νη ηαγνί απηήο ηεο αληηπνιίηεπζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχνπκε, δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε
θξηηηθή πξέπεη λα γίλεηαη φρη πηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απιά
αληηπαξαηίζεκαη, αιιά κε κηα νπηηθή γσλία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζεκεξηλέο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο, απφ ην ηψξα, απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη ηψξα.
Θα έιεγα πσο παξάιιεια απηή ηελ πνιηηηθή ζθελή ζπλνδεχνπλ
θάπνηνη άιινη κηθξνί -ελλνψ ζε εχξνο πξνο Θενχ φρη ζε ραξαθηήξα ή
πξνζσπηθφηεηα- πνιηηηθνί άξρνληεο, πνπ πξνζπαζνχλ λα αιηεχζνπλ
δεκνζηφηεηα, είλαη ηνπηθνί παξάγνληεο θαη αμησκαηνχρνη πνπ θηινδνμνχλ γηα
ην δηθφ ηνπο θξαηίδην κε ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο, ηε δηθή ηνπο εζηθή λα
αληηπαξαηεζνχλ κε απηφ πνπ είλαη ινγηθφ.
Με ιίγα ιφγηα ηνικψ λα πσ πξνζπαζνχλ λα ζηήζνπλ αθφκε θαη
ηψξα ην δηθφ ηνπο καγαδί γηα έλα δηθφ ηνπο ζχζηεκα ζπλαιιαγήο κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία. Σα ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ην ινγφηππν φηαλ έξζεη ε ψξα
ηεο αλάιπζεο θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Απηά θ. Πξφεδξε, λνκίδσ πσο νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηηο
επηκέξνπο ηνπνζεηήζεηο σο πξνο ηα ζέκαηα, είκαη εδψ πξνθεηκέλνπ λα
ηνπνζεηεζψ, λα δηεπθξηλίζσ πέξα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Αληηδεκάξρσλ
θαη ησλ ππφινηπσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, αλ ζέιεη ηνλ ιφγν θάπνηνο απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν γηα έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, κφιηο κπνχκε ζηα ζέκαηα έρνπκε θη εκείο έλα ζέκα εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα ην ζπδεηήζνπκε. Σνλ ιφγν έρνπλ ηψξα νη επηθεθαιήο.
Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο, λα ραηξεηίζσ ην
Γεκνηηθφ καο πκβνχιην πνπ ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ δχν θαη πιένλ κήλεο.
Πιένλ έρεη γίλεη κηα πνιχ βνιηθή ζπλήζεηα γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ Βνχξνπ ε
παλδεκία, ζα έιεγα κηα πνιχ σξαία δηθαηνινγία πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ζηελ
άθξε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ νπζία ππάξρεη κηα πνιχ σξαία
δηθαηνινγία απηή ηε ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζηελ πάληα ηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα θαη λα δηνηθείηαη ν Γήκνο κε δηαηάγκαηα, κε δηαζηξεβισκέλεο
πιεηνςεθίεο πνπ έρνπλ έξζεη λα παξακνξθψζνπλ εληειψο ην εθινγηθφ
ζχζηεκα κε ην νπνίν εθιεγήθακε φινη κε ηελ απιή αλαινγηθή.
Να ραηξεηίζσ θαη' αξράο ηνλ θ. Βνχξν ν νπνίνο κέζα ζηελ
δεθάιεπηε ηνπνζέηεζή ηνπ κίιεζε γηα αλσξηκφηεηα, γηα αλνεζίεο, γηα
θαηαζηξνθή θαη γηα αλαδήηεζε χπαξμεο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Υαηξφκαζηε
πάξα πνιχ πνπ έρνπκε έλα Γήκαξρν ν νπνίνο δελ είλαη αλφεηνο, είλαη
δεκηνπξγηθφο θαη φινη εκείο θάλνπκε αληηπνιίηεπζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε.
Θα έξζεη ε ψξα βεβαίσο ζε ιίγν πνπ ζα κηιήζνπκε γηα ην
έκβιεκα ην νπνίν πξνηείλεη σο θάηη θαηλνχξγην θαη θαηλνηφκν ν Γήκαξρνο θαη
ζα ζπδεηήζνπκε εθεί γηα ην πφζν ελσηηθφο είλαη ν Γήκαξρνο. Παξ' φια απηά ε
πφιε εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ν θ.
Βνχξνο παξά ηα φκνξθα ιφγηα κέζα απφ ηα νπνία πξνζπαζεί λα θξχςεη ηελ
αλεπάξθεηά

ηνπ

αληηκεησπίδεη

δνκηθά

πξνβιήκαηα

θαη

πξσηίζησο

αληηκεησπίδεη κηα αβειηεξία θαη κηα έιιεηςε νπνηνπδήπνηε νξάκαηνο θαη
ζρεδηαζκνχ απφ απηή ηε Γηνίθεζε.
Καη ζα μεθηλήζσ απφ θάηη ην νπνίν είλαη επίθαηξν κηαο θαη απηέο
ηηο κέξεο ε ρψξα καο αληηκεηψπηζε κηα πξσηνθαλή θαηαζηξνθή ιφγσ ησλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Κχξηνη ηεο Γηνίθεζε εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν χζηεξα απφ
πξνζπάζεηεο πνιιψλ εηψλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη
θαηνίθσλ θαη θάπνησλ κειεηψλ πνπ είραλ μεθηλήζεη λα γίλνληαη επί επνρήο
ηαχξνπ Κφληνπ, ζαο παξαδψζακε δεκνπξαηεκέλν ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν
ζηελ νδφ θξα 3,7 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηε Γηνίθεζή ζαο, ζαο βιέπνπκε
λα αζρνιείζηε κε ρίιηα δπν άιια δεηήκαηα θαη θπξίσο λα πξνζπαζείηε λα
βγάιεηε απηφ πνπ ιέκε απφ ηε κχγα μίγθη πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε ην ζεάξεζην
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έξγν ζαο, αιιά ζην θνκκάηη ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ, ζε κηα πεξηνρή πνπ
έρεη αληηκεησπίζεη ζνβαξά πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη έρεη ππάξμεη κέρξη θαη
λεθξφο, δελ έρεηε θάλεη ηελ παξακηθξή θίλεζε.
Με ζπλέπεηα απηή ηε ζηηγκή νη θάηνηθνη ηεο Αγίαο Μαξίλαο πνπ
πεξηκέλνπκε εδψ θαη θαηξφ λα πινπνηεζεί απηφ ην έξγν λα αγσληνχλ γηα ην ηη
πξφθεηηαη λα γίλεη ζηε δσή ηνπο θαη ζηελ πεξηνπζία ηνπο. Άξα ζα ήζεια λα
καο πείηε ηη έρεηε θάλεη θαη ηη πξφθεηηαη λα θάλεηε γηα έλα έξγν επαλαιακβάλσ
ην νπνίν ην έρεηε βξεη έηνηκν, δεκνπξαηεκέλν.
Γεχηεξνλ είδακε αλαθνηλψζεηο ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ζε
ζρέζε κε ηα ζρνιεία, γηα ην ζεάξεζην πάιη έξγν ην νπνίν θάλαηε. Δπεηδή
ηπραίλεη λα ππάξρνπκε θη εκείο φρη κφλν γηα ππαξμηαθνχο ιφγνπο, νη
πεξηζζφηεξνη πηζαλφηαηα ππάξρνπκε θαη πξηλ απφ εζάο ζε απηή ηελ πφιε,
ζέισ λα καο πείηε αλαιπηηθά πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ ζηα ζρνιεία, αλ έγηλαλ
βαςίκαηα, αλ έγηλαλ επηζθεπέο θαη φηαλ κάιηζηα γλσξίδνπκε φηη αθφκε δελ
έρεη θαηαλεκεζεί ε δεχηεξε δφζε. Έρεη έξζεη ε ηξίηε δφζε θαη εζείο αθφκε δελ
έρεηε κνηξάζεη ηε δεχηεξε.
Σξίην ζέκα. Τπήξμε πάιη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο, εδψ απφ φ,ηη
θαίλεηαη ππάξρεη κηα ζπλσκνζία φισλ νη νπνίνη είκαζηε εκπαζείο, σκαηείν,
αληηπνιίηεπζε, πνιίηεο νη νπνίνη αλαγλσξίδνπκε ηα θαθψο θείκελα, θαη πάιη θη
απηφ ζην ίδην πιαίζην ππήξμαλ νη εθαηέξσζελ αλαθνηλψζεηο κε ην σκαηείν
ζε ζρέζε κε ην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ ησλ εξγαηψλ Πξαζίλνπ.
Δκείο, φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαηαθέξακε θαη πξνζιάβακε
αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε απφ ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε επί
Κπβέξλεζεο

ΤΡΗΕΑ

γηα

πξνζιήςεηο

ζηηο

αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο

πξνζιάβακε κε ηελ 3Κ 20 άηνκα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ζηελ
θαζαξηφηεηα θαη λα απμεζεί ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηεο
πφιεο.
Σν ίδην θάλακε θαη κε παξειζνχζεο πξνζιήςεηο απφ ην ΑΔΠ
ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. ηα πιαίζηα απηά εκείο πξνζιάβακε 15 άηνκα ζην
Πξάζηλν. Ηζρχεη φηη εζείο παγψζαηε 13 πξνζιήςεηο Πξαζίλνπ; Θέινπκε κηα
ππεχζπλε απάληεζε, γηαηί; Γηαηί απηή ηε ζηηγκή ε πφιε αλ κε ηη άιιν εθεί πνπ
ππνθέξεη, είλαη ζηελ θξνληίδα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά
φηη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη νχηε κε 8κελνπο ζπκβαζηνχρνπο ηνπ ΟΑΔΓ νχηε
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κπνξεί λα γίλεη απφ ην θαηά πφζν δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ήδε ειιηπέο. Οπφηε πεξηκέλνπκε λα καο πείηε ηη
αθξηβψο έρεηε θάλεη γη' απηφ.
ην ίδην πιαίζην ην ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε κε ηελ αλαλέσζε ησλ
ζπκβάζεσλ ηνπ Πξαζίλνπ θαη ελλνψ γηα ην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη γηα ηε
θχιαμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ άιζνπο, νη ιεγφκελεο πξνζιήςεηο
ππξνπξνζηαζίαο. ε ιίγεο κέξεο πηζαλφ ζα γλσξίδεηε φηη ιήγεη ε ζχκβαζή
ηνπο θαη παξ' φια απηά απηή ηε ζηηγκή απηνί νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη.
Δκείο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα παξαηείλακε ηε ζχκβαζή
ηνπο πξνθεηκέλνπ ην άιζνο λα βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε κε
ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ. θνπεχεηε λα
αλαλεψζεηε ηε ζχκβαζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ή φπσο πιεξνθνξνχκαζηε
ζα ηειεηψζεη ε ζχκβαζή ηνπο θαη κεηά ην άιζνο, γηα κηα αθφκε θνξά, ζα είλαη
ζε κηα θαηάζηαζε ειιηπνχο ζπληήξεζεο;
Σειεπηαίν κηαο θαη ην ζίμαηε. Δίπαηε γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο
θαη ζίμαηε κάιηζηα ην ζέκα ην αλ εζείο είραηε ή φρη πξνζσπηθή εκπινθή.
Δπεηδή ηπραίλεη λα κηιάκε θη εκείο κε θάπνηνπο αλζξψπνπο, ηζρχεη θ. Γήκαξρε
φηη εζείο ν ίδηνο πνπ ιέηε φηη δελ εκπιαθήθαηε πξνζσπηθά, φηη κέρξη θαη
πξνζσπηθά SMS ζηείιαηε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ησληθνχ;
Ηζρχεη φηη ζε κηα θαηάζηαζε πίεζεο πνπ αζθείηε θαη ην θάλεηε
εζείο πξνζσπηθά κέρξη θαη ηδάκη ην νπνίν έζπαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο εξγαηψλ Πξαζίλνπ, φηη νχηε θαλ απηφ ην ηδάκη δελ αιιάμαηε θαη ην
άιιαμε ν Ησληθφο κε ίδηα έμνδα;
Ηζρχεη θ. Βνχξν απηφ πνπ καο είραηε πεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη ε θξνληίδα ζαο θαη ε έγλνηα ζαο γηα ηνλ Ησληθφ είλαη ηφζν
κεγάιε πνπ κέρξη θαη απφ ηελ ηζέπε ζαο ρξεζηκνπνηνχζαηε ρξήκαηα
πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή κνπ απαληήζαηε, ηπραίλεη λα έρσ ηα ηηκνιφγηα
γηα ηελ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ πνπ πιήξσζε ν ίδηνο ν Ησληθφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνηα ιέηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηα θψηα ηα νπνία άιιαμε ζηνλ Ησληθφ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξε; Σν Ννέκβξε; Μηιάηε γηα ηα
ηειεπηαία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ιέσ γηα ηα ηειεπηαία, βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεγαίλεηε ιίγν πην πίζσ, ζπλερίζηε φκσο ζπγλψκε πνπ ζαο
δηέθνςα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θαη ηειεηψλεηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σειεηψλσ θ. Πξφεδξε. Λέσ ινηπφλ πσο απηή ηε ζηηγκή
ν Ησληθφο εγγξάθσο θαη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν είρακε αληηκεησπίζεη θη εκείο
ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαπηχμνπκε ην καδηθφ θαη ιατθφ αζιεηηζκφ θαη ζηα
πιαίζηα ηνπ Γήκνπ, φπνπ δεηνχζακε θη εκείο επηπιένλ ψξεο.
Αιιά απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε,
ππάξρνπλ αζιεηηθά ηκήκαηα ηα νπνία είλαη δσληαλά πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα
πεηάμνπκε έμσ, αιιά εθηφο απφ απηφ ππάξρεη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη έλα
παξαρσξεηήξην ην νπνίν θαληάδνκαη γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά έρεη λνκηθά
δεζκεπηηθή ηζρχ ηελ ίδηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ Ησληθφ,
εθηφο ησλ εζληθψλ νκάδσλ βεβαίσο.
Άξα γηα λα θαηαιήμσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληί θ. Γήκαξρε λα
κπαίλεηε ζηε κέζε εζείο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ φπσο πξέπεη φια ηα
σκαηεία απηήο ηεο πφιεο εγψ λνκίδσ φηη ην βαζηθφ κέιεκα πνπ ζα έπξεπε
λα έρεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή, δελ ζα είλαη λα πάεη λα βνεζήζεη ην έλα
σκαηείν ξίρλνληαο θάπνην άιιν, αιιά ην βαζηθφ κέιεκα θαη ηνπιάρηζηνλ
απηή ήηαλ θαη είλαη ε δηθή καο πξνηεξαηφηεηα, είλαη πσο ζα κπνξέζνπκε θαη
απφ ηε κηα λα ζπληεξήζνπκε ηνπο ππάξρνληεο αζιεηηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη
λα δεκηνπξγήζνπκε λένπο πξνθεηκέλνπ ην θάζε αζιεηηθφ σκαηείν λα έρεη ηε
ζηέγε ηνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
Γη' απηφ ζαο παξαθαινχκε λα κελ παξεκβαίλεηε κε ηνλ ηξφπν
πνπ ην θάλεηε θαη επηηέινπο λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ Δπηηξνπή δηαρείξηζεο ησλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ, ηελ νπνία ςεθίζακε ζε έλα πεξαζκέλν Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ε νπνία πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζπλέιζεη, πξνθεηκέλνπ
φινη λα γίλνπκε θνηλσλνί, κέηνρνη θαη λα ζπλαπνθαζίζνπκε γηα ην πψο νη
αζιεηηθνί ρψξνη απηήο ηεο πφιεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζε φια ηα σκαηεία. αο
επραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, πξνο φινπο
ζαο θαη πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Γπζηπρψο θάζε θνξά ζην 10ιεπην πνπ
κηιάεη ν Γήκαξρνο αθνχκε αθνξηζκνχο, ν κφλνο ν νπνίνο θηλείηαη ζηνλ νξζφ
δξφκν θαη φινη νη άιινη είκαζηε εθθξαζηέο αλψξηκσλ θνηλσληψλ Φηιαδέιθεηαο
θαη Υαιθεδφλαο, φπσο ζήκεξα νλνκάηηζε ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Καη ηάρα
πξνζθνιεκκέλνπο ζε δεθαεηίεο πνπ δελ αθνινπζνχκε θαλφλεο ζχκπλνηαο θαη
ζπκπαξάηαμεο.
Καη φια απηά βεβαίσο ζθφπηκα πξνθεηκέλνπ λα θχγνπκε απφ ηα
γεγνλφηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πφιε καο ρσξίο λα δίλνπκε ιχζεηο ζπλέρεηο θαη
ζπλέξγεηαο θαη ζα αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα. Έρνπκε έλα λεθξνηαθείν ην
νπνίν θηλείηαη ζε άιιε ζθαίξα θαη φπσο θάπνηνη εθεί θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο
ηνπο, ν Γήκνο καο έρεη ράζεη θάζε έλλνηα θαη επαθή, κε απνηέιεζκα λα ράλεη
ρηιηάδεο επξψ ην κήλα, απφ ζπκπεξηθνξέο αλεμέιεγθηεο.
Γπζηπρψο απηή ε θαηάζηαζε δελ ιέεη λα δηνξζσζεί. Γελ
ππάξρεη ζάξξνο θαη ηφικε, δελ ππάξρεη ζπλέπεηα θαη φξακα ζηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ φινη μέξνπλ, φινη γλσξίδνπλ θαη φινη ηα
θξχβνπλ.
Έρεη αλνίμεη επίζεο έλαο πφιεκνπο κε ηνπο αζιεηηθνχο
πιιφγνπο, κηα πνιεκηθή ε νπνία είλαη αλαληίζηνηρε ησλ επνρψλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ, κε απνηέιεζκα λα αληαιιάζζνληαη επηζηνιέο φπσο πνιινί μέξεηε
γηα ηελ επηζηνιή ηνπ Ησληθνχ πξνο ηνλ Γήκαξρν κε αηηηνινγεκέλε άπνςε ζε
φια ηα δεηήκαηα, ηνπ εθζέηεη πνπ ληε θαη θαιά ζέιεη λα αλαηξέςεη κηα
θαηάζηαζε ζε έλα ρψξν, φπνπ ρηιηάδεο παηδηά αζρνινχληαη θαη θακία
ζαιπσξή θαη βνήζεηα απφ ην Γήκν δελ ππάξρεη θαη αληίζεηα ππάξρεη ε
πνιεκηθή ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο έρζξαο.
Απηφ θαίλεηαη θπξίεο θαη θχξηνη θαη απφ ηελ εηζήγεζε πνπ
ππάξρεη παξαθάησ ζην 7ν ζέκα, φπνπ έξρεηαη κηα εηζήγεζε ηελ νπνία δελ ηελ
δηαρεηξίζηεθε ε Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε θαη θ.
Πξφεδξε θέξεηε απνθιεηζηηθή επζχλε ην λα κελ εθαξκφδνληαη νη απνθάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηε Γηνίθεζε.
Καη φρη κφλν απηφ, αθξνηειεχηηα εηζήγεζε κηιάεη θαη γηα ηε
δηάιπζε απηήο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαο θάηη άιιν αθξηβψο γηα λα κε
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ζπκκεηέρεη θακία Παξάηαμε απ' φιεο πνπ εθθξάδνληαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πεξλάλε θάπνηα πξάγκαηα φπσο ηα ζέιεη ε
Γηνίθεζε, απηή πνπ επηθαιείηαη ηάρα ηε ζχκπλνηα θαη ηε ζπκπαξάηαμε φισλ
καο ζηνλ θνηλφ ζθνπφ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη φπσο αληηιακβάλεζηε απηή ε θαηάζηαζε δελ
κπνξεί λα ζπλερίδεηαη εζαεί. Γηφηη ε έθθξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ηφζν
δσληαλή, ηδηαίηεξα ζηε λέα γεληά δηφηη ηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο είλαη έξκαηα
κηαο θαηάζηαζεο πνπ ιείπεη ε Γεκνηηθή ζαιπσξή.
Δίρα θάλεη κηα πξφηαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα
αγνξάζνπκε κάζθεο γηα ηα παηδηά φισλ ησλ αζιεηηθψλ πιιφγσλ θαη θνξέσλ
ηεο πφιεο καο. ηελ αξρή κνπ αξλήζεθαλ, ζε άιιε ζπλεδξίαζε είπαλ ην λαη,
πξνθεηκέλνπ πέξα απφ ηηο κάζθεο πνπ έδσζε ε ΚΔΓΔ λα δψζεη θαη ν Γήκνο
κάζθεο γηαηί ηα παηδηά πνπ πάλε ην πξσί ζην ζρνιείν παξαδείγκαηνο ράξηλ
ζην θεληξηθφ Γπκλάζην, δίπια είλαη ν Ησληθφο, ηα παηδηά πνπ πάλε ζην 2 ν
Γπκλάζην – Λχθεην ή ζην Πνιπθιαδηθφ δίπια είλαη ε ΦΑΗΑ. Δίλαη παηδηά δηθά
καο δειαδή πνπ ζεκαίλεη λα εληζρχζνπκε ηνπο πιιφγνπο απηνχο
πξνθεηκέλνπ

λα

αληαπεμέιζνπλ

θαη

λα

βνεζήζνπλ

θη

απηνί

ζηελ

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνξσλντνχ.
Μεηά δπζθνιίαο ήξζε ε εηζήγεζε ςεθίζηεθε, αιιά κάζθεο
αθφκε θη φια απηά ηα νπνία ρξεηάδνληαη, δελ έρνπλ δνζεί ζηνπο πιιφγνπο θαη
πνιχ θνβάκαη επηιεθηηθά ζε εθείλνπο πνπ αληηδξνχλ ζηα ζρέδηα ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο δελ ζα δνζνχλ, ιεο θαη είλαη παηδηά ελφο άιινπ Θενχ.
Κπξίεο θαη θχξηνη είλαη πνιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε, πιελ φκσο ν ρξφλνο είλαη ηέηνηνο πνπ ζα
πξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε. Κιείλνληαο θ. Πξφεδξε ζα ζέζσ ην ζέκα πνπ σο
Παξάηαμε ζέηνπκε ελψπηφλ ζαο σο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη – λαη κπνξείηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Παξάηαμή καο πξνηείλεη λα γίλεη νλνκαζία ηεο νδνχ
αιακίλνο ζηε Νέα Υαιθεδφλα, σο Κψζηα Μειηγθψλε ηνπ αιεμηπησηηζηή πνπ
έπεζε ελ ψξα ππεξεζίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη καο ηηκάκε απηφ ην
παιηθάξη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πεξάζεη απηή ε πξφηαζε απφ ην ηνπηθφ πκβνχιην θ.
Γξεηδειηά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ δελ ζαο δηέθνςα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, γη' απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ είλαη νηθνλνκία, φηαλ παξεκβαίλεηε παξαηείλεηαη ν
ρξφλνο θαη δελ έρνπκε νηθνλνκία.
Λέσ ινηπφλ λα γίλεη απηή ε νλνκαζία ηεο νδνχ αιακίλνο, σο
νδφο Κψζηα Μειηγθψλε Λνρία – Αιεμηπησηηζηή πνπ έπεζε ελ ψξα ππεξεζίαο
ζην θαζήθνλ ηεο παηξίδαο. Απηά θ. Πξφεδξε θαη ζα έξζνπκε ζηα ζέκαηα κεηά.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέισ λα θάλσ κηα παξέλζεζε πξηλ πάξεη ηνλ
ιφγν ν θ. Σνκπνχινγινπ. Ήξζαλ ζήκεξα 6.000 κάζθεο, απιά ιφγσ ησλ
θαηαιήςεσλ δελ έρνπλ δηαλεκεζεί φπσο πξέπεη ζηα ζρνιεία.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο
θαη φζνπο καο παξαθνινπζνχλ. Θα ήζεια λα επηζεκάλσ ηα εμήο: θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη δπζηπρψο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα -θαη ζηε δηθή κνπ γλψζε
ηψξα πεξηήιζε- ππάξρεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ απνηχπσζε
Κηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πεξηνρή καο.
Φαληαζηείηε φηη απφ ιάζνο ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη ν Γήκνο ζε
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ε πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εθεί πνπ
ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην «Έβεξεζη» θεληξηθφηαην ζεκείν, αιιά θαη φιν ην
θνκκάηη πνπ θηάλεη σο ηελ Σξηάλσλ αλαθέξεηαη ζην Κηεκαηνιφγην σο «Θέζε
Μάδεηνο». Έρσ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη φηαλ
απεπζχλζεθα ζηνλ ππνζεθνθχιαθα, κνπ είπε φηη ηα ζηνηρεία ηα νπνία είρε ην
Τπνζεθνθπιαθείν απφ ην Γήκν δπζηπρψο ήηαλ εζθαικέλα θαη επνκέλσο
φηαλ γίλεηαη ε νπνηαδήπνηε πξάμε, ε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Φηιαδέιθεηαο ηνπ
ζπλνηθηζκνχ ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη πξνο ηελ πεξηνρή
ηεο νδνχ Σξηάλσλ αλαθέξεηαη σο πεξηνρή Μαδήηνπ.
Θα πξέπεη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην
Τπνζεθνθπιαθείν άκεζα θαη λα γίλεη ε ζρεηηθή δηφξζσζε. Θεσξψ φηη απηφ
είλαη εληειψο ιάζνο, φπσο γίλεηαη.
Γεχηεξν ζέκα. Θα ήζεια λα ζπλερίζσ απφ ηελ πξνεγνχκελε
ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη, γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ζηάζεο ηνπ Μεηξφ, πνπ
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είρε ζπκθσλήζεη θαη ν θ. Γήκαξρνο φηη ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε λα
θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ζήκεξα ην κλεκείν Μηθξαζηαηψλ πνπ
είλαη θαηαιιειφηεξνο ρψξνο.
Δγψ δελ έκεηλα εθεί. επηθνηλψλεζα κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ θαη κνπ
είπε φηη ηα ζρέδηα απηά είλαη ζε πνιχ πξφσξν ζηάδην, δελ ππάξρεη αθφκε
θακία ζρεδίαζε θαη βέβαηα δήηεζαλ –κνπ είπαλ απφ ην Αηηηθφ Μεηξφ- φηη
εθφζνλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη απηή ηελ άπνςε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ζρεηηθή απφθαζε θαη λα δεηήζεη ν Γήκνο επηζήκσο, φπσο έρνπκε πεη θ.
Γήκαξρε, λα επηζθεθζνχκε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Αηηηθφ Μεηξφ θαη
λα δεηήζνπκε αθξηβψο ε Γξακκή λα έρεη σο ζεκείν ζηάζκεπζεο ην ρψξν ηνπ
κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ.
Δίρακε πεη φηη πξέπεη λα γίλεη ηνλ επηέκβξην απηφ, εγψ ην
επαλαθέξσ. αο ιέσ φηη δελ έρεη ππάξμεη θακία ζρεηηθή ζρεδίαζε, άξα
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, αιιά απιψο θ. Γήκαξρε ζα πξέπεη λα αλαιάβεηε
ηελ

πξσηνβνπιία

ψζηε

λα

πξνρσξήζνπκε

ζην

ζπγθεθξηκέλν

ζέκα

νπσζδήπνηε θαη κε ζχληνκνπο ρεηξηζκνχο.
Σν ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ είλαη φζνλ αθνξά ηελ
ππνγεηνπνίεζε πνπ είλαη ζε εμέιημε. πσο μέξεηε θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη έρεηε δηαβάζεη ίζσο θαη απφ αλαξηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη απφ
εκέλα, φηη ε αλάδνρνο εηαηξεία ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ δήηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ παξάηαζε ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021.
Σν ζεκαληηθφ φκσο δελ είλαη απηφ κφλν φηη δφζεθε απηή ε
παξάηαζε, ην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηήο ηεο
πξφηαζεο φζνλ αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλαθέξεηαη φηη ν Γήκνο δελ
έρεη δψζεη ρξνλνδηάγξακκα κεηαηφπηζεο θαη κεηαθίλεζεο ησλ δηθηχσλ, νπφηε
πάξα πνιχ πηζαλφ είλαη ε ππνγεηνπνίεζε πνπ ήδε εθηειείηαη θαη ηελ έρεη
αλαιάβεη ε αλάδνρνο λα πάξεη θαη πέξα ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2021. Θέινπκε
ελεκέξσζε γη' απηφ.
πσο επίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ειέρζε θαη φηη δελ έρεη θαλ
κειεηεζεί ε πεξίπησζε ηεο βχζηζεο ηεο ηαπείλσζεο ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ
κχξλεο. Ζ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο φπσο μέξεηε είλαη έλαο δξφκνο ν νπνίνο
μεθηλάεη απφ ην πεξίπηεξν πνπ ππάξρεη εθεί ζηε γσλία ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ε
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πξνεγνχκελε ιέγεηαη κχξλεο, απηφ ην θνκκάηη δελ έρεη θαλ κειεηεζεί.
Μάιηζηα ν θ. Καξακάλνο ππεχζπλνο επί θαο Γνχξνπ Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Σερληθψλ Έξγσλ, παξαδέρηεθε φηη ππάξρεη ειιηπήο κειέηε θαη δελ έρεη θαλ ην
ζέκα απηφ αλαθηλεζεί.
Ρσηψ ινηπφλ γη' απηφ ην ζέκα δελ ζα έπξεπε λα ππάξμεη
ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε λα μέξνπκε κε ηη ξπζκφ
πξνρσξνχλ ηα έξγα, πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη αλ είλαη απαξαίηεην λα
γίλεη θαη απηή ε ππνγεηνπνίεζε, δηφηη πηζηεχσ φηη ζα θηάζνπκε ζε έλα ζεκείν
ην έξγν λα εηνηκάδεηαη φζνλ αθνξά ηνλ απηφ θαζαπηφ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ
γεπέδνπ θαη ηα ππφινηπα λα θαξθηλνβαηνχλ θαη επνκέλσο λα κε ηειεηψλεη ην
έξγν.
Γελ κε ηθαλνπνηεί ην φηη ν θ. Γήκαξρνο ηελ επνκέλε ησλ
αλαξηήζεσλ πνπ έθαλα επηζθέθζεθε ην ρψξν θαη είπε φηη «ηα έξγα
πξνρσξνχλ θαλνληθά». Γελ πξνρσξνχλ θαλνληθά θ. Γήκαξρε δηφηη πνιχ
απιά ε ίδηα ε αλάδνρνο εηαηξεία δήηεζε παξάηαζε. Πσο πξνρσξνχλ
θαλνληθά;
Καη παξάιιεια φρη κφλν ε αλάδνρνο εηαηξεία δήηεζε παξάηαζε,
αιιά ην ζέκα ηεο ελδερφκελεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο Υξπζνζηφκνπ κχξλεο
δελ έρεη θαλ κειεηεζεί. Απηφ ζεκαίλεη κηα ηξνκεξή θαζπζηέξεζε.
Καη επαλαιακβάλσ ην εξψηεκα: ν Γήκνο απάληεζε ζηε
Πεξηθέξεηα γηα ην ρξνλνδηάγξακκα κεηαθίλεζεο ησλ δηθηχσλ ηεο ήδε
ππάξρνπζαο θαη αλαηεζεηκέλεο εξγνιαβίαο. ζνλ αθνξά ηελ ππνγεηνπνίεζε
απηά.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ απηφ πνπ είπαλ θη άιινη
ζπλάδειθνη ηεο αληηπνιίηεπζεο φηη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ιφγσ ησλ εηδηθψλ
ζπλζεθψλ λα ππάξμεη κηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ άιζνπο.
Ννκίδσ κηα δίκελε παξάηαζε είλαη κέζα ζηα πιαίζηα, δελ καο
επηβαξχλεη

ηδηαίηεξα

θαη

παξάιιεια

καο

δηαζθαιίδεη,

δηφηη

φπσο

θαηαιαβαίλεηε ιφγσ ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζην άιζνο ππάξρεη κηα
ζπγθέληξσζε πνιιψλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο λέσλ αλζξψπσλ.
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Ννκίδσ φηη κε ην λα ιήγεη ε ζχκβαζε ησλ αλζξψπσλ ηεο
Ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 10 Οθησβξίνπ δελ εμππεξεηείηαη απηή ε δηαδηθαζία.
Πξνηείλσ παξάηαζε.
Καη ηέινο έξρνκαη ζην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο ησλ αζιεηηθψλ
ρψξσλ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο δηαβάδσ ην ηειεπηαίν, ην
απνθαζηζηηθφ κέξνο ηεο 255/2019 απφθαζήο καο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ε νπνία ειήθζε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 θαη ιέεη ην εμήο:
«Τν Δεκνηηθφ Σπκβνχιην εγθξίλεη ηε ζχζηαζε 15κεινχο Σπκβνπιίνπ
Νενιαίαο θαη άζιεζεο πνπ ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα απνθαζίδεη επί
φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ ζην Δήκν,
ζα ελεκεξψλεη ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην ζρεηηθά θαη ζα παξαπέκπεη ζε
απηφ θάζε ζέκα γηα ην νπνίν ε απφθαζε δελ ζα ιακβάλεηαη νκφθσλα,
απνηεινχκελν απφ ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή εληεηαικέλν Δεκνηηθφ
ζχκβνπιν αζιεηηζκνχ σο Πξφεδξν θαη κέιε απφ έλα Δεκνηηθφ
ζχκβνπιν εθπξφζσπν απφ ηηο ινηπέο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο, ηνπο
Πξνέδξνπο

ησλ

Δηνηθεηηθψλ

Σπκβνπιίσλ

ησλ

δχν

ζρνιηθψλ

Επηηξνπψλ ηνπ Δήκνπ, ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σπκβνπιίσλ ησλ
Κνηλνηήησλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Νέαο Φαιθεδφλαο θαη απφ έλα
εθπξφζσπν ησλ αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ ΑΕΚ, Ισληθφο, Φαιθεδνληθφο,
ΦΑΙΑ θαη ΑΤΤΑΛΟΣ».
Ρσηψ ηνλ θ. Μπεξδέζε ν νπνίνο είλαη ν εληεηαικέλνο
ζχκβνπινο αζιεηηζκνχ, εθηφο αλ έρεη παξαηηεζεί, δηφηη ππάξρεη θαη απηή ε
θεκνινγία αο καο ην δηεπθξηλίζεη, γηαηί απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2019 θ.
Μπεξδέζε δελ έρεηε πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε;
Γηαηί θ. Μπεξδέζε εζείο δελ αλαιακβάλεηε ηνλ ξφιν πνπ έρεηε
θαη’ εληνιή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη έρνπκε νπζηαζηηθά παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ; Δίζηε ελ ελεξγεία; Δίζηε
παξαηηεκέλνο; Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη φκσο είλαη γηαηί δελ εθαξκφδεηε ηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Απηά πξνο ην παξφλ θαη παξάιιεια ζα ήζεια λα επηζεκάλσ θ.
Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ αηαμία ζηελ νπνία βξίζθεζηε δηφηη
θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 παξαδίδεηε ηε ζρεηηθή
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λνκνζεζία θαη δελ πξνρσξήζαηε ζε ζχγθιηζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Ο λφκνο είλαη ζαθήο. Δπηβάιιεη θάζε κήλα κηα ζπλεδξίαζε
ηνπιάρηζηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Απξίιην θαη Αχγνπζην ζπλεδξίαζε
δελ θάλαηε θαη απηφ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δείηε, δηφηη απνηειεί ζαθή
παξάβαζε ηνπ λφκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να είζηε θαιά. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. ζα μεθηλήζσ ζέηνληαο
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη ζα ζπλερίζσ κε δπν ζχληνκα ζρφιηα.
Δίρακε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ηε κεγάιε θσηηά ζηε
Μεηακφξθσζε. ρνιηάζακε γηαηί ήηαλ πξφζθαην θαη ην πεξίθεκν ζρέδην πνπ
είρακε εγθξίλεη θαη ζέισ λα ξσηήζσ αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή θαη αλ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε έξεπλα
θαη κειέηε ζην αλ ππάξρεη θάπνηα επίδξαζε ζε ππφγεηα χδαηα.
Γεχηεξνλ ζε φ,ηη αθνξά ην πξάζηλν θαη ηηο πξνζιήςεηο. Σα
πξάγκαηα φπσο μέξεηε είλαη πνιχ πην ζνβαξά απφ απηά πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ Σχπν γηαηί ζχκθσλα κε ην Νφκν 4674
ην άξζξν 12 πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ έδηλε κηα πξνζεζκία γηα ηηο
αλαπιεξψζεηο, γηα ηηο ζέζεηο αλαπιήξσζεο απφ ην ΑΔΠ ζπγθεθξηκέλε, ε
νπνία εμέπλεπζε ζηηο 11 Ηνπιίνπ. Γειαδή ζηελ πξάμε έρνπλ ραζεί απηέο νη
ζέζεηο.
Καη ξσηάσ εγψ: απηφ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ή ζε πνιηηηθή
επηινγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Καη ζπκίδσ φηη εθείλεο ηηο κέξεο ζηηο 19 Μάξηε
είρακε επηρεηξήζεη λα πεξάζεηε απηφ ην ζέκα, δειαδή ηελ αλάθιεζε ηεο
απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πιήξσζε απηψλ ησλ ζέζεσλ ζε δηα
πεξηθνξάο πκβνχιην.
Ρσηάκε ινηπφλ: ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε; Θα δεηήζεηε παξάηαζε
θαη λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ην λφκν ψζηε λα γίλνπλ απηέο νη πξνζιήςεηο
ή ζθνπεχεηε λα δψζεηε θαη απηφ ην θνκκάηη ηνπ πξαζίλνπ θαη ηνπ άιζνπο ζε
ηδηψηεο;
Γηα ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηηο ζπκβάζεηο, εηπψζεθαλ απφ άιινπο
δελ ζα επαλέιζσ.
Τπάξρεη ην εμήο ζέκα. Θέισ λα ξσηήζσ ηη γίλεηαη κε ηα ΚΔΠ.
Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη δηακαξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο
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ζηειέρσζήο ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ιέγεηαη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή αληί λα
εληζρχεη απηφλ ηνλ ηνκέα, έλαο ηνκέαο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε
εθαηνληάδεο δεκφηεο θάζε κέξα, πξνρσξάεη θαη ζρεδηάδεη κεηαθηλήζεηο
πξνζσπηθνχ. Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα εληζρχζεηε ηα ΚΔΠ θαη πσο
δηαρεηξίδεζηε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πξαγκαηηθά έρνπκε κπεη ζε κηα λέα θάζε,
ζε κηα λέα δχζθνιε θάζε γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα, φρη φκσο γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο. Έρνπκε κπεη ζε κηα θάζε πξψηα απ' φια πνπ
θιηκαθψλεηαη ε ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα θαη νη αληηζέζεηο ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ
Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ζην πιαίζηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ ζηελ
πεξηνρή θαη ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ ΝΑΣΟ.
Έρνπκε ηελ αλαδσπχξσζε ηεο παλδεκίαο ζηελ Διιάδα κε ηε
ζθξαγίδα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ ηδφγαξε ζηελ θπξηνιεμία γηα ηα
θέξδε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο
κεηαθνξέο, ηελ πγεία ηνπ ιανχ πνπ δελ αμηνπνίεζε ηνλ θεξδηζκέλν ρξφλν απφ
ηηο ζπζίεο πνπ έθαλαλ εξγαδφκελνη θαη επαγγεικαηίεο, γηα λα ζσξαθίζεη ην
δεκφζην ζχζηεκα πγείαο απφ έλα αλακελφκελν δεχηεξν θχκα, ην νπνίν ην
μέξακε φηη ζα έξζεη θαη μέξαηε θη εζείο φηη ζα έξζεη.
Σα ίδηα θαη ε Γεκνηηθή Αξρή. ηα ζρνιεία ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα
κε πέξζη, καο ιέηε ηη ζα θάλεηε φηαλ παξέιθεη ε παλδεκία κεηά απφ 15 κέξεο.
Γελ δεηήζαηε νχηε κία θαζαξίζηξηα παξαπάλσ θ. Γήκαξρε ζην αξρηθφ ζαο
ζηελ επηζηνιή θαη αθφκε θαη ηψξα δελ μέξνπκε πφζεο δηεθδηθείηε.
Τπάξρνπλ θιεηζηέο ζέζεηο θαη φκσο δελ θάλαηε ηίπνηε, θαλέλα
δηάβεκα ψζηε λα αλνίμνπλ, λα αμηνπνηεζνχλ κε επηπιένλ πνπ ππάξρνπλ ζε
φια ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα αξαηψζνπλ νη ηάμεηο
θαη ην κφλν ην νπνίν βγήθαηε λα καο πείηε, είλαη φηη πξαγκαηνπνηήζαηε ην
θηάζθν ηεο ΚΔΓΔ κε ηηο κάζθεο. Σψξα κάιηζηα αθνχζακε φηη θηαίλε νη
θαηαιήςεηο πνπ δελ κνηξάζαηε ηηο ππφινηπεο.
Γεχηεξνλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παλδεκία. Σα κέηξα
πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε δεχηεξε θάζε πνπ φινη μέξακε φηη ζα
έξζεη. Δίρακε θξνχζκα πξφζθαηα ζηελ θαζαξηφηεηα, λαη ή φρη; Δηπψζεθε
ζηνλ εξγαδφκελν λα θάηζεη ζπίηη ηνπ, δελ έγηλε φκσο θακία ελεκέξσζε ησλ
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ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ, νχηε καδηθά ηεζη. Με ιίγα ιφγηα θαη ζην ζέκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ζην ζέκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο γη' απηφ, δελ είλαη έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν κηα εξψηεζε επεηδή δελ άθνπζα. ηελ θαζαξηφηεηα είπεο
φηη είρακε θξνχζκα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ θαζαξηφηεηα, επηκέλεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηνπο εξγαδφκελνπο ηέινο πάλησλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαζαξηφηεηαο, εληάμεη ζπλέρηζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με άιια ιφγηα θαη ζηα ζρνιεία θαη ζε φ,ηη αθνξά ην θξίζηκν
δήηεκα ηεο πξνάζπηζεο ηεο ζηειέρσζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο εδψ νη θαζαξίζηξηεο δελ έρνπλ πάξεη
θαλ κάζθεο ζηα ζρνιεία, δελ θηλείζηε νχηε κηα ίληζα πέξα απφ ηα φξηα ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.
Τπάξρεη έλαο θαηακεξηζκφο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ θξάηνπο,
ζα ην ζπδεηήζνπκε παξαθάησ.
Έρνπκε επίζεο ηε λέα νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ θξίζε ηελ
θαπηηαιηζηηθή πνπ γελληέηαη αθξηβψο απφ ηελ θεξδνθνξία πνπ θέξλεη λέα
αληηιατθά κέηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε Πηζζαξίδε, φπνπ επεηδή ππήξρε έλα ζρφιην απφ
ηνλ θίιν θ. Λέθθα πξηλ θάπνηα Γεκνηηθά πκβνχιηα φηη δελ είκαζηε Βνπιή, ζε
απηά ηα αληηιατθά κέηξα έπηαζε ζηαζίδη ε ΚΔΓΔ κε αλαπηπμηαθέο δήζελ
πξνηάζεηο γηα ηελ αλάθακςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο ζπζηάδνληαο ηα
εξγαηηθά ιατθά δηθαηψκαηα.
Γηα ηελ εμσζηξέθεηα ε νπνία φμπλε ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε….
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Αλαληάδεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σα κφλα έξγα πνπ γίλνληαη είλαη αθξηβψο απηά πνπ
εληάζζνληαη θαη κφλν ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ.
Δκείο δελ ιέκε, λα γίλεη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε λα δνχκε θαη
ηε ζχκβαζε, αιιά ζέινπκε λα πνχκε φηη ζην 1 ν Λχθεην ρξσζηάκε θακία
εηθνζαεηία έμη αίζνπζεο πνπ πξέπεη λα βγάινπκε silver alert πνπ δελ έρεη κπεη
νχηε πηλέιν ζην 2ν Γεκνηηθφ ζρνιείν, λα κε ζπδεηήζνπκε γηα ηελ αληηζεηζκηθή
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ζσξάθηζε, γηα ηα θνλδχιηα πνπ δελ βξίζθακε γηα ηνλ 3ν βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ θαη ηα ινηπά.
ηαλ δειαδή είλαη απφ ην δεκφζην ρξήκα παξαδάθη λα πάεη ζηα
ζεζαπξνθπιάθηα

θαη

ζηα

Σακεία

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ

νκίισλ

πνπ

αλαιακβάλνπλ ηα δηάθνξα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πληνκεχεηε ιίγν θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σελ αλεζπρία απηή δελ ηελ είραηε ζηνπο πξνεγνχκελνπο,
έρεηε κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα εκέλα.
Σέινο λα ζρνιηάζσ ην εμήο: παίξλσ αθνξκή απφ απηά πνπ είπε
ν θ. Σνκπνχινγινπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ ραξαθηήξα απηνχ ηνπ
θξάηνπο πνπ ππεξεηεί απηφ ην γεξαζκέλν εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ
πεξίθεκε απφθαζε θαη εηζήγεζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ παξάηαζε ηνπ
έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ιέεη θαη θάηη άιιν. Λέεη επεηδή δελ έρεη
πξνρσξήζεη ε κειέηε πξάμε εθαξκνγή ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θαη ηέινο πάλησλ πξέπεη
λα γίλνπλ απαιινηξηψζεηο, παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή επηηάμεσλ.
ηαλ δειαδή λα εμππεξεηεζεί ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ θαη ν θάζε κηινο
πάκε ζηελ Δπηηξνπή επηηάμεσλ γηα λα ιχζνπκε ηηο απαιινηξηψζεηο. ηαλ
φκσο είλαη λα βξνχκε έλα έζησ απφ ηα άδεηα νηθφπεδα πνπ ππάξρνπλ ζε φιε
ηελ πφιε γηα έλα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, γηα έλα παξαπάλσ λεπηαγσγείν,
ηφηε δελ ππάξρνπλ, δελ βξίζθνπκε, δελ ππάξρνπλ ιχζεηο θαη ηη λα θάλνπκε.
Δίλαη

αλάγθε

ζήκεξα

νη

εξγαδφκελνη

λα

βγάινπλ

ηα

ζπκπεξάζκαηά ηνπο, λα ζπάζνπλ απηφ ην θαχιν θχθιν ησλ αληηθάζεσλ,
ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη δσηηθά δηθαηψκαηα θαη
αλάγθεο πνπ θέξλεη κφλν βάξε ζηε κεγάιε ιατθή πιεηνςεθία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, αλ ζέιεη ν θ. Γήκαξρνο λα απαληήζεη ζε θάπνηεο
εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ, δηαθνξεηηθά λα κπνχκε ζηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε ηειείσζαλ νη ηνπνζεηήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να επρεζψ θαιφ θζηλφπσξν θαη πγεία ζε φινπο ηε
δχζθνιε πεξίνδν πνπ δνχκε, πνπ πεξλάκε. Δγψ ζέισ λα είκαη ιίγν
αηζηφδνμνο νπφηε ζα πσ αηζηφδνμα πξάγκαηα, ζα πσ ζεηηθά πξάγκαηα.
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Θα κηιήζνπκε αξγφηεξα γηα ην κεγάιν ζέκα ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ ζρνιείσλ θαη ιφγσ θνξσλντνχ αιιά θαη ιφγσ ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρνπκε, αιιά ζα ήζεια ζε απηή ηελ πξψηε ηνπνζέηεζε λα επραξηζηήζσ
θάπνηνπο αηξεηνχο αιιά θπξίσο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γηαηί κέζα ζηνλ
Αχγνπζην, απφ 8 κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ θαη ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ
επηεκβξίνπ έθαλαλ πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά θαη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα
έηζη ψζηε λα έρνπκε ηα ζρνιεία καο κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
γεκάηα κε αληηζεπηηθά αλά ηάμε θαη κε έλα αληηζεπηηθφ αηνκηθφ αλά καζεηή
θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο.
Να έρνπκε ηηο κάζθεο ηεο ΚΔΓΔ κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο νη
νπνίεο καο παξαδφζεθαλ ηελ Κπξηαθή ην κεζεκέξη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
ζρνιείσλ θαη δφζεθαλ κέρξη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο ζε φια ηα ζρνιεία θαη
ζέισ λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ηνπο δπν Αληηδεκάξρνπο πνπ βνήζεζαλ
πάξα πνιχ, ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνλ θ. Πίηζην, ηνλ θ.
Σάθα, ηνλ θ. Γξακκέλν, ηνπο ππαιιήινπο πνπ βνήζεζαλ επίζεο ζην
κνίξαζκα ησλ καζθψλ.
Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ηελ Αληηπξφεδξν ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηαηί ηνλ Αχγνπζην καδί θαηαθέξακε λα δψζνπκε ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνχλην ζην Τπνπξγείν έηζη ψζηε λα πξνζιάβνπκε απφ ηνπο
πξψηνπο φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο ηηο 27 θαζαξίζηξηεο.
Δπίζεο λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ην Σκήκα πξνζσπηθνχ ηνπ
Γήκνπ ηδηαίηεξα ηελ Γσγψ Νηθνινπνχινπ, ηελ θα Φαξξά ζην ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο θαη ηνλ θ. Σάθα βέβαηα πνπ βνήζεζαλ πάξα πνιχ γηαηί
έπξεπε λα ζπεχζνπκε εληφο δπν εκεξψλ θαη λα θάλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηηο λέεο πξνζιήςεηο, ζα κηιήζνπκε ζην ελφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο κεγάιν ζέκα.
Άξα κεηά ηηο επραξηζηίεο ζέισ λα πσ φηη ν Γήκνο έθαλε κηα
πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θάλεη απηά πνπ επεηξάπεζαλ απφ ην
Τπνπξγείν κέζα ζηνλ Αχγνπζην. Σν πξψην ΦΔΚ ήηαλ 8 Απγνχζηνπ θαη ην
ηειεπηαίν 18 Απγνχζηνπ πεξί πξνζιήςεσλ 27 αλζξψπσλ, θαηαθέξακε λα
ηνπο πξνζιάβνπκε κε πιήξε απαζρφιεζε φιεο γηα πξψηε θνξά.
Τπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηα πνχκε κεηά, δελ
επαξθεί ην πξνζσπηθφ ζα ηα πνχκε κεηά ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,
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ππάξρνπλ ζέκαηα βέβαηα ιφγσ θνξσλντνχ, αιιά ήζεια λα ζηαζνχκε ζηα
ζεηηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο αηξεηνχο πνπ βνήζεζαλ γηαηί
πξάγκαηη ήηαλ κηα πνιχ δχζθνιε εμίζσζε πνπ ιχζεθε λνκίδσ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν. Δπραξηζηψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε κηα δηφξζσζε γηαηί ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ κνπ
φλησο έθαλα ιάζνο. Τπήξρε θξνχζκα ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
εξγαδφκελνπ ζηελ θαζαξηφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ, ζα ην δηεπθξηλίζσ εγψ Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ιέσ, γηα λα είκαη αθξηβήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γηα ην εξψηεκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ δελ μέξσ αλ ζα
πξέπεη λα απαληήζσ ηψξα ή φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείο λα απαληήζεηο γηα λα πάξεη ηνλ ιφγν κεηά ν Γήκαξρνο
θαη λα θιείζεη.
Γ. ΜΠΔΡΓΔΖ: ζνλ αθνξά ηνλ ιφγν ηεο παξαίηεζήο κνπ πνπ αλέθεξε ν
θ. Σνκπνχινγινπ θαη αλέβεθε θαη ζην facebook δελ ππάξρεη ιφγνο
παξαίηεζεο, δελ έρσ παξαηηεζεί. Έιεμε ε ζεηεία κνπ φπσο κε πήξε
ηειέθσλν ν θ. ετηαλίδεο θαη ηνπ αλέθεξα φηη έιεμε ε ζεηεία κνπ ζηηο 4/9 θαη
απιά δελ αλαλεψζεθε ζαλ εληεηαικέλνο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη κάιηζηα ην
έγξαςα θαη ζηελ εθεκεξίδα. Να δηαβάζεηε πην πξνζεθηηθά ηα ζρφιηα ησλ
άιισλ.
ζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ Δπηηξνπψλ ζα ήζεια λα ζαο πσ
ην εμήο: φηαλ αλέιαβα ζαλ εληεηαικέλνο πάιη ππήξρε κηα Δπηηξνπή ππφ ηνλ
θ. Μαλσιεδάθε πνπ πάιη ππνρξενχληαλ λα ζπλεδξηάδεη γηα ηα γήπεδα, γηα ηηο
ψξεο θαη φια ηα ζρεηηθά.
πνηνο δελ ζέιεη λα θάλεη νξηζκέλα πξάγκαηα ην κφλν πνπ
θάλεη είλαη λα ζπζηήλεη Δπηηξνπέο. Σν εξψηεκα κνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ ε απφθαζε δελ αλαθέξεη πνπζελά φηη ππάξρεη αθπξφηεηα ηεο
παξαρψξεζεο θαη ηνπ εληεηαικέλνπ. ε θακία πεξίπησζε ηεο ζχζηαζεο ηεο
Δπηηξνπήο, νχηε εμαξηάηαη νχηε εμαξηά απφ απηήλ.
Άξα ν εληεηαικέλνο ή ν εθάζηνηε Αληηδήκαξρνο ή ν Γήκαξρνο
κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηνπο ρψξνπο. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε θαη ηελ
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απφθαζε. Αλ πάιη μαλαθέξνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα Δπηηξνπή, ζα
πξέπεη λα θαηαξγήζνπκε ηνλ εληεηαικέλν ή ηνλ Αληηδήκαξρν ψζηε λα κε
κπνξεί λα απνθαζίδεη.
Σν λα έρνπκε κηα Δπηηξνπή ε νπνία λα απνθαζίδεη γηα ρψξνπο,
δελ είλαη αλάγθε λα είλαη 15κειήο. Θα κπνξεί λα είλαη κηα Δπηηξνπή φπσο
νξίδνληαη νη Δπηηξνπέο απφ ην Γήκαξρν, πνπ είλαη 5κειείο, 3 άηνκα
ζπζηήλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη 2 απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη
νη εθπξφζσπνη ησλ σκαηείσλ. αο επραξηζηψ πνιχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ ηνλ ιφγν
επί ηνπ ζέκαηνο πνπ αλέθεξε ν θ. Μπεξδέζεο ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μελ αξρίζνπκε δηάινγν ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ απάληεζε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε είπε αλαθξίβεηεο
θαη πξέπεη λα απαληεζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλαθξίβεηεο είπε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο αλαθξίβεηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηηο αμηνινγήζνπκε εκείο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο θ. Πξφεδξε δελ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θξίλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
θεηιε απφ ην Ννέκβξην πνπ πήξακε ηελ απφθαζε απηή λα ζπγθαιέζεη ηελ
Δπηηξνπή έσο ηνλ επηέκβξην πνπ ήηαλ εληεηαικέλνο ζχκβνπινο. Γελ ην
έθαλε επί δέθα κήλεο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε, φηαλ ήηαλ ν θ. Μπεξδέζεο ιφγσ
θνξσλντνχ δελ ιεηηνπξγνχζε ηίπνηε. θακία Δπηηξνπή δελ κπνξνχζε λα
ζπλεδξηάζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ην Ννέκβξην δελ
είρακε θνξσλντφ, νχηε ην Γεθέκβξην, νχηε ηνλ Γελάξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

ινη

νη

αζιεηηθνί

ρψξνη

απαγνξεχνληαλ

νπνηαδήπνηε

εθδήισζε, ελεκεξσηηθά ην ιέσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ε Δπηηξνπή ηελ
νπνία εζείο σο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ …
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Γ. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίλαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαβάζηε ηελ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνπγφκαζηε φινη καδί, δελ θαηαιαβαίλσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ έρεηε ηελ επζχλε λα ηεξνχληαη νη απνθάζεηο θαη λα εθαξκφδνληαη.
Γ. ΜΠΔΡΓΔΖ: Βάζεη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ζε εξψηεκά κνπ είλαη
ζπγθεθξηκέλε. Ζ απφθαζε δελ αλαθέξεη πνπζελά φηη ππάξρεη αθχξσζε ηεο
παξαρψξεζεο … ε Δπηηξνπή δελ ζπγθαιέζηεθε πνηέ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είραηε δηθαίσκα λα κε
ζπγθαιέζεηε ηελ Δπηηξνπή.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια θη εγψ λα δψζσ κηα απάληεζε ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν, λα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Γήκαξρν θαη λα
ηειεηψζεη.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηφ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ ζε εγψ; Γηαηί ζε εκέλα ηέζεθαλ ηα εξσηήκαηα θ.
Πξφεδξε θαη ζηε ζπλέρεηα νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα πάξνπλ ηνλ
ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε έρεηο ηνλ ιφγν λα απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο
πνπ ηέζεθαλ θαη κεηά κπαίλνπκε ζηα εθηφο εκεξήζηαο θαη ζηα ζέκαηά καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ. Παξάιεηςή κνπ πνπ δελ επρήζεθα ζηελ θα
Παπαινπθά κε ην θαιφ ην πιάζκα πνπ θπνθνξεί, ειπίδνπκε λα είλαη έλα πγηέο
θαη ρξήζηκν θχηηαξν ζηελ θνηλσλία θα Παπαινπθά, λα είζηε θαιά θαη λα ην
ραίξεζηε θη εζείο θαη ν ζχδπγφο ζαο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αξρίζσ απφ ηνλ θ. εξεηάθε. Κχξηε εξεηάθε, ζρεηηθά κε ηα
ΚΔΠ λαη, δελ είλαη επαξθέο ην πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ. Ναη, ηα ΚΔΠ δελ
ιεηηνπξγνχλ φπσο ζα ζέιακε. Γελ είλαη εχξπζκε ε ιεηηνπξγία ηνπο.
Αλαγλσξίδεηε φκσο φηη δελ έρνπκε πξνζσπηθφ; Αλαγλσξίδεηε φηη φινο ν
Γήκνο ππνιεηηνπξγεί επί ζεηξά κελψλ κε απφληεο ηνπο ππαιιήινπο πνπ
αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο; Αλαγλσξίδεηε ην φηη ην πξνζσπηθφ έηζη θη
αιιηψο κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο, κε ηηο άδεηο ηνθεηνχ, κε ηηο θαλνληθέο άδεηεο
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ηνλ Αχγνπζην ήηαλ κηα ππφζεζε έμη επηά αηφκσλ λα κπνξέζνπλ λα
εμππεξεηήζνπλ;
πκθσλνχκε φηη ηα ΚΔΠ δελ είλαη ζηειερσκέλα φπσο πξέπεη.
Αιιά ζε θακία πεξίπησζε νη κεηαθηλήζεηο πνπ επίθεηληαη, δελ ζα
απνδπλακψζνπλ, δελ ζα απνκπδήζνπλ ηα ΚΔΠ. Σν αληίζεην. Οη κεηαθηλήζεηο
πνπ γίλνληαη ή πνπ ζπδεηάκε απηή ηε ζηηγκή είλαη πξνο ελδπλάκσζε ησλ
ΚΔΠ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην Γεθέκβξε – Γελάξε φηαλ ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί
ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα φισλ ησλ αηηεκάησλ ησλ δεκνηψλ πξνο ηα ΚΔΠ.
Σν θξνχζκα ην αλαγλσξίζαηε θαη κφλνο ζαο δελ είλαη θξνχζκα
ππαιιήινπ, είλαη θξνχζκα ζπγγελνχο πξνζψπνπ αιιά φρη ζηελ θαζαξηφηεηα.
Δίλαη ζην «Βνήζεηα ζην πίηη». Ζ ππάιιεινο εμεηάζηεθε γηα COVID-19
βξέζεθε αξλεηηθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε θνηλσληθή καο πνιηηηθή ήηαλ ζε
άκεζε ζπλεξγαζία θαη επαθή κε ηνλ ΔΟΓΤ κε κηα νκάδα πνπ ήηαλ έηνηκε λα
παξέκβεη ζε πεξίπησζε πνπ ε ππάιιεινο βξηζθφηαλ ζεηηθή.
Καη έγηλαλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο φπσο έγηλαλ θαη ηελ
πξψηε θνξά εδψ ζην θεληξηθφ δεκαξρείν φηαλ βξέζεθε ν θχξηνο … δελ
ρξεηάδεηαη λα πσ ην φλνκά ηνπ λνζψλ θαη δηψμακε φιν ην πξνζσπηθφ ηελ ίδηα
ψξα θαη εμεηάζηεθαλ φινη νη εκπιεθφκελνη, έγηλε ηρλειάηεζε θαη επηπρψο
θαλέλαο απφ απηνχο δελ βξέζεθε λα έρεη θνιιήζεη ηνλ ηφ.
Με καο ιέηε εκάο γηα κέξηκλα θαη γηα ην πψο ελδηαθεξφκαζηε ή
δελ

ελδηαθεξφκαζηε

γηα

ηνπο

ππαιιήινπο.

Γελ

είκαζηε

αλάιγεηνη.

πκθσλνχκε ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνπζία
πξνζσπηθνχ, κε ηελ απνπζία εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. Αιιά ζπλππνινγίζηε θαη
ην γηαηί.
Πάκε ηψξα γηα ηελ αλαθξίβεηα πνπ είπαηε θαηά πφζν εκείο
ζέινπκε λα πξνζιάβνπκε ή δελ ζέινπκε λα πξνζιάβνπκε ππαιιήινπο. Λεο
θη εκείο ζέινπκε λα ηξέρνπκε πέληε άλζξσπνη γηα λα θάλνπκε ηε δνπιεηά 15.
E-mail 30/7/2020 κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 16604
Θέκα: «ρνιηθέο θαζαξίζηξηεο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ»
Πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θ. Θενδσξηθάθν
«… Η νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ Δήκνπ καο επαπμάλεηαη δξακαηηθά
εάλ ιάβεηε ππφςε ηηο κεγάιεο απψιεηεο εζφδσλ πνπ είρε ε πφιε καο
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απφ ηε καηαίσζε ησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ Εξγαηηθή Πξσηνκαγηά πνπ
γίλεηαη εηεζίσο ζηε Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Νέα Φαιθεδφλα θαη
απνηειεί βαζηθή πεγή εζφδσλ θαη ηε ινηπή νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ
Δήκνπ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.
Θεσξνχκε βέβαην φηη έρεηε ζπλππνινγίζεη ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο
εθθάλζεηο ηνπ δεηήκαηνο θαζψο εάλ δελ ιεθζεί ε ζρεηηθή κέξηκλα, ζα
είλαη αδχλαηε ε θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ απφ ην Δήκν, κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ νη
ζρνιηθέο κνλάδεο ρσξίο θαζαξηζκφ, γεγνλφο αδηαλφεην θαη ηδηαηηέξσο
επηθίλδπλνο εηδηθψο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
Πέξα απηψλ παξαθαιψ λα ιάβεηε ππφςε ζαο φηη θαη νη ίδηεο νη
εξγαδφκελεο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζαξίζηξηεο ζηα
ζρνιεία ηνπ Δήκνπ καο δελ επαξθνχλ γηα ην ζσζηφ θαζαξηζκφ θαη
ηελ επηβαιιφκελε ιφγσ ηεο παλδεκίαο απνιχκαλζε ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ αθνχ εξγάδνληαη κε νιηγφσξεο ζπκβάζεηο θαη φρη κε πιήξεο
σξάξην.
Απαηηείηαη σο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ γλψκε καο ζπλνιηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη επαχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ
ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή αθφκε νξζφηεξα ε
κεηαηξνπή ηνπο ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ζθνπφ λα θαιχπηνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο…»
Γεχηεξν e-mail: Δπηζηνιή 15/9
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε Γήκσλ εξγαδνκέλσλ θαζαξηφηεηαο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ (δηαβάδσ ηα ζπγθεθξηκέλα πνπ καο αθνξνχλ, αλαθέξσ
πάιη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ Γήκνπ θαη ηα δηαθπγφληα έζνδα)
«… Πέξα απηψλ ζα ήζεια λα ηνλίζσ πσο ε ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο
γηα ην Δήκν καο είλαη ε απαξαίηεηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο Υπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
γεγνλφο άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο παλδεκίαο
ηνπ COVID-19.
Σαθέζηαηα είλαη ζεκαληηθφ ην βήκα ηεο αιιαγήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο
ησλ ππαιιήισλ ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο, αιιά δελ αξθεί».
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Με καο βάδεηε ζην ζηφκα ιφγηα πνπ δελ έρνπκε πεη. Με καο
αθνξίδεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν.
Πεξλάσ απφ ηνλ θ. εξεηάθε ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Ναη, είλαη
γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο, αιιά έλα πνδειαηφδξνκν πήγακε λα
θηηάμνπκε ζην άιζνο θαη έρεη πάξεη ν άλζξσπνο δπν ηξεηο παξαηάζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην έρνπκε θηηάμεη θ. Βνχξν, φρη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ηνλ θηηάμαηε θαη πνιχ θαιά θάλαηε θαη μέξεηε φηη ζαο ηηκψ
εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ ζπκθσλνχκε, δελ ληξέπνκαη λα πσ ην ζεηηθφ θαη ην
Γίθαην θαη ην αληηθεηκεληθφ. Φηηάμαηε ηνλ πνδειαηφδξνκν. Τπήξμαλ δπν ηξεηο
θαζπζηεξήζεηο θαη παξαηάζεηο; Τπάξρνπλ παξαηάζεηο ζε φια ηα έξγα πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπκβάζεηο αλζξψπσλ πνπ θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο
ηνπο κε κεγάιε έθπησζε; Δίλαη έηζη ή δελ είλαη;
Πφζν κάιινλ γηα έλα ηφζν κεγάιν έξγν, ίζσο ην κεγαιχηεξν
απηή ηε ζηηγκή ζηα Βαιθάληα, βεβαίσο ππάξρεη ε παξάηαζε. Γελ μέξσ αλ ζα
πάξεη πέληε, έμη ή ηέζζεξηο κήλεο, μέξσ φηη απαηηείηαη απηή ε παξάηαζε γηα ηηο
κεηαηνπίζεηο ησλ δηθηχσλ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη πνιχ ζσζηά.
Πάκε ηψξα ζην ζέκα ηεο δεχηεξεο ππνγεηνπνίεζεο. Γελ
έζπεπζα θ. Σνκπνχινγινπ λα πάσ ηελ επφκελε κέξα, ζρεδφλ δπν θνξέο ηελ
εβδνκάδα είκαη εθεί ζηα έξγα. Καθψο έρεηε ηελ πιεξνθνξία φηη δελ έρεη
πξνρσξήζεη ε δεχηεξε ππνγεηνπνίεζε. ην ηέινο επηεκβξίνπ παξαδίδεηαη
θαη ε νηθνλνκηθή θαη ε ηερληθή κειέηε ηεο δεχηεξεο ππνγεηνπνίεζεο. Σελ
πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθηψβξε πξνρζέο πνπ ήκνπλ κε ηνλ θ. Παηνχιε
ζπλελλνεζήθακε ηα κέξε πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, ηε ΓΖΜΑΚ, ηελ Πεξηθέξεηα
θαη ηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ λα ζπλέιζνπκε ζε κηα ζχζθεςε ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ
Οθηψβξε θαη λα πξνρσξήζνπκε ην θνκκάηη πηα πνπ πινπνηεί ηε δεχηεξε
ππνγεηνπνίεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή θ. Γήκαξρε ηψξα
γίλεηαη ε κειέηε γηα ηε δεχηεξε ππνγεηνπνίεζε. Απηφ καο ιέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη έηζη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ εμαξηάηαη απφ εκάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη έηζη θ. Γήκαξρε;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ είλαη δηθφ καο ζέκα, ην μέξεηε φηη δελ
είλαη δηθφ καο. Ζ δεχηεξε ππνγεηνπνίεζε ζπλαξηάηαη θαη έρεη άκεζε ζρέζε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο θαη είλαη δηθφ καο ζέκα
γηαηί αθνξά δξφκν ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ζαο είλαη εχθνιν κελ κηιάηε ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθνχ μέξεηε φηη θάλνπκε θαιφ δηάινγν,
έπξεπε λα παξέκβεη ην ζέκα ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ γηαηί άπηεηαη
ηνπ πεξίβνινπ ηεο εθθιεζίαο, έπξεπε λα βξεζεί πνηνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο
θηήησξ ηνπ πεξηβφινπ γηαηί κέρξη πξφηηλνο ήηαλ αγλψζηνπ. Σν γλσξίδεηε
απηφ; Πνπ ζα απεπζπλφηαλ ε αλάδνρνο εηαηξεία;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Γήκαξρε

ε

ππνγεηνπνίεζε ηεο κχξλεο δελ έρεη ζρέζε κε απηφ πνπ ιέηε. Δίλαη άιιν ην
θνκκάηη απηφ πνπ ιέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ην πίζσ κέξνο ηνπ πεξίβνινπ ηεο
εθθιεζίαο…
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε παξαθαιψ πνιχ κηιάεη ν Γήκαξρνο, ν θ.
Λεσληδφπνπινο κε δηαθφπηεη. Γελ ζα ιέεη ν Γήκαξρνο απηά πνπ ζπκθέξεη ηνλ
θ. Λεσληδφπνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπεινχζν ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, αθήζηε λα
νινθιεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ ζα πξέπεη θ. Πξφεδξε λα δίλεηε ηνλ ιφγν …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ξέξσ ην πξφβιεκά ζνπ, αιιά
δελ κπνξψ λα ζην ιχζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ην πξφβιεκα έρεη λα θάλεη γηαηί ην πίζσ
κέξνο ηνπ πεξηβφινπ ηεο εθθιεζίαο εθάπηεηαη ηεο ππνγεηνπνίεζεο. Αθφκε θαη
απηφ έπξεπε λα απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην
ηδηνθηεζηαθφ ηνπ πεξηβφινπ. Αλ ζέινπκε λα ην θξαηήζνπκε σο επηρείξεκα, ην
θξαηάκε. Αλ φρη, ην πεηάκε.
ηνλ θ. Γξεηδειηά. Γελ κίιεζα γηα αλψξηκεο θνηλσλίεο θ.
Γξεηδειηά. Μίιεζα γηα αλψξηκεο ηνπνζεηήζεηο, έρεη πνιχ κεγάιε δηαθνξά. Καη
βεβαίσο επεηδή φινη θφπηεηαη γηα ηνλ καδηθφ αζιεηηζκφ, ππήξμε πνηέ θακία
δηθή κνπ ηνπνζέηεζε πνπ λα αθπξψλεη ην καδηθφ αζιεηηζκφ ή ηνλ
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ππνζηεξίδεη; Σα e-mail πνπ αληαιιάμακε θαη κε ηνλ Ησληθφ θαη κε ηε ΦΑΗΑ
εληάζζνπλ ην καδηθφ αζιεηηζκφ θαη κάιηζηα κε αχμεζε ησλ σξψλ; Ναη ή φρη;
Δζείο ζα κνπ απαληήζεηε ηψξα, φρη εγψ.
Τπνζηεξίδσ ην καδηθφ αζιεηηζκφ θαη ζηα γεπεδάθηα ηνπ
Κάθαβα; Τπνζηεξίδσ θαη επαπμάλσ ηηο ψξεο θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα παηδάθηα
πνπ αλαθέξζεθα θαη ζηα γεπεδάθηα πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ σξψλ κε ηε ΦΑΗΑ θαη ηνλ Ησληθφ; Ζ αληηπαξάζεζή κνπ κε ην Πξνεδξείν
ηνπ Ησληθνχ πνηα είλαη; Γψζηε καο ψξεο.
Γηα ην καδηθφ αζιεηηζκφ, γηα ηε ΦΑΗΑ πνπ επί δπν εβδνκάδεο
ζπληεξείηαη θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη γπκλαζηήξην ηεο ΦΑΗΑ θαη ε ΦΑΗΑ απηή ηε
ζηηγκή έρεη κπεη ζε πξσηαζιεηηζκφ φπσο θαη ε ΑΔΚ πνπ ήηαλ εθεί δελ έρνπλ
ψξεο νχηε λα πξνπνλεζνχλ, νχηε λα αζθήζνπλ ηα πξσηαζιεηηθά ηνπο
θαζήθνληα θαη δεηήζακε ψξεο απφ ηνλ Ησληθφ, σο Γήκαξρνο. Γελ επέβαιια,
πξφηεηλα, σο φθεηια θαη γηα ην καδηθφ αζιεηηζκφ. Γηαβάζηε ηα e-mail έρεηε
θαιή πιεξνθφξεζε, ή κάιινλ θαθή.
Μάζθεο. Βεβαίσο θαη παξαγγείιακε κάζθεο παξαπάλσ απφ
απηέο πνπ καο παξέδσζε ε ΚΔΓΔ. Δίλαη απηέο νη κάζθεο ηηο νπνίεο πιήξσζε
απφ ην πεληρξφ ηνπ βαιάληην ν Γήκνο, φπσο πιήξσζε θαη απηά ηα
αληηζεπηηθά επίζεο ηα νπνία πξνζθέξακε ζε θάζε καζεηή. Γελ είπακε φηη
αξθνχλ. Κάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή λα θξαηήζνπκε φξζην
νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ πγεία
ησλ δεκνηψλ καο.
Δίκαζηε απφ ηνπο Γήκνπο νη πην ρακειά, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ θ. Υαξδαιηά ζε θξνχζκαηα ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη φρη
κφλν ζηελ Αηηηθή.
ηηο εξσηήζεηο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ηψξα. Αλαθέξεζηε ζην
ζπιιεθηήξα ζην 7 λνκίδσ γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα καο θαζψο
εζείο ην είραηε αλαθηλήζεη ην ζέκα θαη πνιχ θαιά θάλαηε, φηη ππήξραλ
ελζηάζεηο επί ελζηάζεσλ. Γλσξίδεηε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είρε ζρεδφλ
απεληαρηεί.
Κάλακε θάπνηεο πξνζπάζεηεο βεβαίσο παηψληαο ζηηο δηθέο ζαο
ελέξγεηεο θαη πεηχρακε λα πεξάζεη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη έρεη
λα θάλεη ηψξα κε ηελ Πεξηθέξεηα πφηε ζα πξνθεξχμεη ην δηαγσληζκφ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δθ λένπ δηαγσληζκφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Πξνρζέο ήκνπλ κε ηνλ θ. Παηνχιε, κε ηελ ππεχζπλε
ζηε Γηεχζπλζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη μεθηλάκε ηψξα ηηο πξνθεξχμεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα είρε γίλεη δηαγσληζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε αθπξσζεί. Σν ζπκάζαη Άξε κνπ, φηη ππήξραλ ελζηάζεηο επί
ελζηάζεσλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλζηάζεηο ππάξρνπλ θαη ππάξρνπλ αξκφδηα φξγαλα γηα
λα απνθαλζνχλ επί ησλ ελζηάζεσλ. Γελ αθπξψλεηαη έλαο δηαγσληζκφο έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε κνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο ν ζπιιεθηήξαο 7 ηέζεθε ζην ηξαπέδη
ηεο πξνρηεζηλήο ζπλάληεζεο θαη είλαη ζέκα πηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ. Βεβαίσο θαη ζέινπκε λα πξνρσξήζεη απηφο ν πεξηβφεηνο
ζπιιεθηήξαο.
Γηα ην Πξάζηλν. Θα ζε ζηελνρσξήζσ ηψξα Άξε κνπ αιιά δελ
κπνξψ λα θάλσ αιιηψο, ζπγλψκε. Γελ ζέισ λα αλαθεξζψ Άξε ζηα ηακεηαθά
ππφινηπα νχηε γηαηί δφζεθαλ ρξήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο πιαηείεο πνπ
θηηάμαηε θαη πνιχ θαιά θάλαηε, αιιά δελ κπνξψ λα κελ αλαθεξζψ ζην φηη
δελ θξνληίζαηε νηηδήπνηε είρε λα θάλεη κε ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ πιαηεηψλ,
ή κάιινλ δψζαηε 200.000 € γη' απηή ηε ζπληήξεζε ησλ πιαηεηψλ επνκέλσο
άξρηζε λα αθαηξείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηακεηαθφ απφζεκα έλα πνζφ, ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα δνζεί γη' απηνχο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Πξαζίλνπ.
Πξνζέμηε ηψξα, επίζεο 20/11/2019 αξηκ. Πξσηνθφιινπ (…)
ξσηάσ ηηο νηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο «… Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε αλ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο
πηζηψζεηο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ αλσηέξσ κνλίκσλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο
2019 πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ην δηνξηζκφ ηνπο
θαη αλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο παξαθαινχκε λα καο
γλσξίζεηε αλ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο
2020».
Απάληεζε ηεο θαο Πιεζίηε: «… ζε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ.
32071/20-11-2019 εγγξάθνπ ζαο βεβαηψλνπκε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2019 αιιά θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 δελ έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο
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γηα ηελ πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ ζηελ Υπεξεζία Πξαζίλνπ θαζ' φηη ην
χςνο ηεο επηβάξπλζεο είλαη κεγάιν θαη ηα έζνδα ηνπ Δήκνπ δελ επαξθνχλ λα
θαιχςνπλ ζηνλ παξφληα ρξφλν ην θφζηνο απηήο ηεο κηζζνδνζίαο».
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε δέθα δεπηεξφιεπηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ζαο παξαθαιψ δελ γίλεηαη δηάινγνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ηειεηψζσ Άξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ηειεηψζεη ν Γήκαξρνο θαη λα κπνχκε ζηα ζέκαηά καο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφεδξε ζέισ έλα ιεπηφ ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ COVID-19 θαη απηέο πνπ καο επηηξέπνπλ νη εγθχθιηνη νδεγίεο είλαη απφ ηα
πξψηα πξάγκαηα πνπ ζα θάλνπκε, λα ζηειερψζνπκε θαη ηελ θαζαξηφηεηα σο
πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ.
Έρσ εδψ ηνπο ΟΑΔΓίηεο πνπ έξρνληαη πξνθεηκέλνπ λα
κπαιψζνπλ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ απηή ηε ιατθή έθθξαζε, θάπνηεο ηξχπεο
θαη γλσξίδεηο φηη είλαη κηα δηθή ζνπ πξφηαζε θαη δφμα ησ Θεψ θάπνηνη ζα
κπνξέζνπλ λα έξζνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξήζνπλ ην θνκκάηη ηεο
θαζαξηφηεηαο, είλαη 13 άηνκα ππάξρνπλ θάπνηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζηε
ινγηθή ησλ θεπνπξψλ, είλαη 10 θεπνπξνί.
Σν φηη δελ ελδηαθεξφκαζηε ή φηη έρνπκε αθήζεη ηελ πφιε ζηελ
ηχρε ηεο, είλαη πάξα πνιχ σξαίν θαη εγψ έηζη ζα έιεγα, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ θη
εγψ απηή ηελ αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα έθαλα, ίζσο πην επέιηθηε πξνθεηκέλνπ
λα ηείλσ έλα ρέξη βνήζεηαο πξνο απηνχο πνπ παιεχνπλ απηνχο ηνπο
ηειεπηαίνπο έμη κήλεο θαη δπζηπρψο ην κίην ηεο Αξηάδλεο δελ ηνλ έρνπλ βξεη
αθφκε.
Γηαηί

θάζε

θνξά

πνπ

ζηνρεχνπκε,

θάζε

θνξά

πνπ

ρξνλνδηαγξάθνπκε θάηη, θάζε θνξά πνπ βάδνπκε έλα ζηφρν, έξρεηαη κηα
εγθχθιηνο κηα Οδεγία θαη καο εθηξνρηάδεη, καο απνπξνζαλαηνιίδεη.
Χο πξνο ηα SMS ζηνλ θ. χια. Φπζηθά θαη δελ έζηεηια SMS,
έζηεηια φκσο ζθιεξά νκνινγψ e-mail ηα νπνία είραλ λα θάλνπλ κε ην φηη
επηηέινπο δηεχξπλε ηνπο νξίδνληέο ζνπ, ρξεζηκνπνίεζα θαη ηε ιέμε πνπ
αθνξά ηελ εζσζηξέθεηα ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο εγείηαη ελφο ηζηνξηθνχ
σκαηείνπ θαη είπα «δελ κπνξεί λα κε δίλεηο ψξεο ζην καδηθφ αζιεηηζκφ, δελ
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κπνξεί λα κε δίλεηο θάπνηεο ψξεο ζηα δπν σκαηεία πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ
έρνπλ ζηέγε, φπσο είλαη ε ΦΑΗΑ θαη ε ΑΔΚ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα
πξσηαζιεηηθά ηνπο θαζήθνληα».
Απηφ είπα θαη επηκέλσ θαη ππνγξάθσ φηη ν καδηθφο αζιεηηζκφο
θαη ζχκθσλα κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη ν θ. Μπεξδέζεο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ θ. χια θαη ηνλ αείκλεζην Φσιηά, είλαη ζηνρεπκέλεο πξνο ηελ
ππεξάζπηζε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. Με ιέηε πξάγκαηα ηα νπνία δελ
ηζρχνπλ, εθηίζεζηε. Γηαηί θαλεξψλεηε ην φηη έρνπκε απμήζεη ηηο ψξεο ηνπ
καδηθνχ αζιεηηζκνχ.
Καη λα πξνζζέζσ εδψ φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καδηθνχ
αζιεηηζκνχ θηηάρλνπκε λένπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Ο ριννηάπεηαο πάλσ ζην
1ν Γεκνηηθφ πκβνχιην Άξε ην είρακε ζπδεηήζεη, θηηάρλεηαη απηή ηε ζηηγκή
ηνπνζεηείηαη ν ριννηάπεηαο γηα λα γίλεη έλα λέν γήπεδν 9x9 κε ελέξγεηεο ησλ
Σερληθψλ ππεξεζηψλ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Έιιεο Λίηζα έρεη ζεκαζία ην φηη
θάζηζε, έβαιε θάησ ηηο εγθπθιίνπο, έβαιε θάησ ηηο νδεγίεο, έβαιε θάησ ηηο
παξακέηξνπο θαη θαηφξζσζε λα πείζεη ηνλ Απγελάθε φηη επηηέινπο ηα
κπαιφληα αδεηνδνηνχληαη.
Καη βγαίλεη κε απηφ ην έγγξαθν ησλ Σερληθψλ καο Τπεξεζηψλ
θαη ηε δηθή κνπ παξέκβαζε ν Απγελάθεο δπν εβδνκάδεο κεηά θαη ιέεη ζηελ
Κχκε «θηηάμηε κπαιφλη» πεξλάεη ζαλ ΚΤΑ ζηνλ Οηθνλφκνπ θαη βγαίλεη ΦΔΚ
πξνρζέο αδεηνδνηνχληαη ηα κπαιφληα θαη θηηάρλνπκε κπαιφλη. Ση ζεκαίλεη
απηφ; Απνζπκθνξίδνπκε ηηο ψξεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ησλ
πξνπνλεηηθψλ σξψλ γηα φια ηα σκαηεία. Κχξηε Πξφεδξε καθξεγφξεζα
ζπγλψκε, δελ ζέισ λα πσ ηίπνηε άιιν
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηφ Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ κπνξείο πχξν ρίιηα ζπγλψκε, έθιεηζε ν Γήκαξρνο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηα απάληεζε ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ζα έρεηο κεηά ηνλ ρξφλν ζνπ, ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ
γηαηί ζα κηιήζνπλ θαη νη άιινη θαη ζα ην ηξαβήμνπκε πάξα πνιχ, είκαζηε δπν
ψξεο θαη.
Πάκε ζην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν λα ζαο ην
δηαβάζσ «Οξζή επαλάιεςε ππ’ αξηζκφλ 52/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πεξί απαιιαγήο επηρεηξήζεσλ ζε παχζε αλαζηνιή απφ
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θαηαβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ, κείσζε, απαιιαγή ή αλαζηνιή κηζζσκάησλ
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» πξψηα απ' φια εηζάγεηαη ην ζέκα ή πάκε ζε
ςεθνθνξία; Θα ήζεια ηελ απάληεζή ζαο γηα λα πξνρσξήζνπκε. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο.

1ν εθηόο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξζή επαλάιεςε ππ’ αξηζκόλ 52/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πεξί απαιιαγήο επηρεηξήζεσλ ζε παύζε αλαζηνιή
από θαηαβνιή δεκνηηθώλ ηειώλ, κείσζε, απαιιαγή ή αλαζηνιή
κηζζσκάησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Απνξξίθζεθε ελ κέξεη ε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχζε ηηο απαιιαγέο απφ ηα ηέιε
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ζε πξνθνξηθή επηθνηλσλία πνπ είρα
κε ηελ Απνθεληξσκέλε κνπ είπαλ φηη πξέπεη λα κπεη αθξηβψο φπσο είλαη ε
πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δελ πξέπεη λα παξεθθιίλεη θαζφινπ.
Γη' απηφ, φπσο βιέπεηε, είλαη αθξηβψο αληηγξαθή απφ ηελ ΠΝΠ.
Θα δνζεί κηα παξάηαζε κέρξη ηε Γεπηέξα πνπ έξρεηαη είρακε δψζεη κηα
παξάηαζε κέρξη 21 ηνπ κελφο, ζα δνζεί παξάηαζε κέρξη 29, ζησπεξή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απεξξίθζε γηα πνην ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηα ζθέιε ηεο απνξξίθζεθαλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απνξξίθζεθε ην ζθέινο πνπ έιεγε «δεκνηηθά ηέιε» έπξεπε λα
ιέεη αθξηβψο «ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ» θαη επίζεο
απνξξίθζεθε ην ζθέινο ην ρξνληθφ. Έπξεπε λα ην ιέεη αθξηβψο φπσο ε ΠΝΠ.
Καη φζνλ αθνξά ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο
κεηψζεηο ησλ κηζζσκάησλ, καο είπαλ φηη δελ ρξεηαδφηαλ θαλ λα κπεη απηφ ζε
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε θ. Γξακκαηέα παξαθαιψ 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 ζέκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν 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;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Μηα θνξά είπε ν θ. εξεηάθεο ππέξ θαη εγψ ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 25 ππέξ θαη θαηαγξάθνληαη 7 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξζή επαλάιεςε ππ’
αξηζκόλ 52/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί απαιιαγήο
επηρεηξήζεσλ ζε παύζε αλαζηνιή από θαηαβνιή δεκνηηθώλ ηειώλ,
κείσζε, απαιιαγή ή αλαζηνιή κηζζσκάησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Πάκε ζην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κχξηε Γξεηδειηά
κπνξείηε λα ην μαλαπείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνηείλνπκε λα δνζεί ην φλνκα «Κψζηα Μειηγθψλε» ζηελ
νδφ αιακίλνο ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Δίλαη ν γλσζηφο αιεμηπησηηζηήο πνπ
έπεζε ελ ψξα ππεξεζίαο γηα ηελ παηξίδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο.
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2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Μεηνλνκαζία νδνύ αιακίλνο δεκνηηθήο ελόηεηαο Νέαο ραιθεδόλαο ζε
νδό Λνρία Πεδηθνύ Κσλζηαληίλνπ Μειηγθώλε βάζεη ηεο αξηζκ. 13/2020
απόθαζεο – πξόηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο
Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πιεξνθνξψ ην ψκα φηη ηελ επνκέλε ηεο ηαθήο ηνπ Κψζηα
Μειηγθψλε επηζθέθζεθα ηελ νηθνγέλεηα ζε έλα βαξχ θιίκα βεβαίσο θαη κε ηνλ
Υξήζην Μειηγθψλε, ηνλ παιηφ γλψξηκφ καο, ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ην Νίθν
Μειηγθψλε ηνλ αδειθφ ηνπ αείκλεζηνπ.
πδεηήζακε δηάθνξα ζέκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην πψο ζα
κπνξέζνπκε λα ηηκήζνπκε πην νπζηαζηηθά ηνλ εθιηπφληα θαη ε πξφηαζή καο
ηφηε ήηαλ απηή θ. Γξεηδειηά λα κεηνλνκαζηεί έλαο δξφκνο ηεο Φηιαδέιθεηαο
πξνο ηελ νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα ην απνδέρηεθε θαη κάιηζηα επέηεηλε καδί κε
ηε ζπλδξνκή θαη ηελ πξφηαζε ηνπ ΓΔΔΘΑ απηή ηελ πξφηαζε θαη λα ζηεζεί
πξνηνκή ηνπ Κψζηα Μειηγθψλε ζε θάπνην ζεκείν ηεο πφιεο.
ε απηφ ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε είρακε επαθέο μαλά κε
ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ΓΔΔΘΑ θαη πέξα απφ ηε κεηνλνκαζία ην ΓΔΔΘΑ
πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κηα πξνηνκή ηνπ Κψζηα Μειηγθψλε θαη απηή
λα ηνπνζεηεζεί θαηά ηελ πξφηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ ζην κλεκείν
ησλ εξψσλ ζε κηα δηαγψληα ζέζε, αξηζηεξά ή δεμηά θαη βέβαηα εάλ γίλεη
απνδεθηή απηή ε πξφηαζε απφ ην ψκα ελλνείηαη πσο ζα έξζεη έλα άγεκα,
ζα ηηκεζνχλ ηα απνθαιππηήξηα κε θάπνηα εθδήισζε απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν
ηξαηνχ, ππάξρνπλ θαη δπν άιιεο πξνηάζεηο.
Οη άιιεο πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο πάιη ζε ζπλδπαζκφ θαη ζε
ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα κε ηελ νηθνγέλεηα, λα
κεηνλνκαζηεί ε πιαηεία Οιπκπηνληθψλ ζε πιαηεία Κψζηα Μειηγθψλε θαη λα
ηνπνζεηεζεί εθεί ε πξνηνκή ηνπ. Βεβαίσο ππήξμαλ θη άιιεο πξνηάζεηο απφ
ηελ νηθνγέλεηα, πνπ δελ μέξσ θαηά πφζν ην ηνπηθφ ή ην δηθφ καο πκβνχιην
κπνξεί λα πάξεη απφθαζε πξνθεηκέλνπ ε κηζή Γεθειείαο κέρξη ην χςνο ηνπ
«Μηζηίθ» λα κεηνλνκαζηεί ζε Κψζηα Μειηγθψλε θαη ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο
ιεσθφξνπ Γεθειείαο λα παξακείλεη σο έρεη.
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Αλ ζέιεηε ηελ άπνςή κνπ ε πξνηνκή θαη ε αιακίλνο αθξηβψο
γηαηί εθάπηεηαη ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ ηεο νηθίαο ηνπ Κψζηα
Μειηγθψλε είλαη κηα ηδηαίηεξα ηηκεηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ζε ζπκθσλία βέβαηα κε ην
ΓΔΔΘΑ λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πξνηνκή ζηελ πιαηεία Ζξψσλ ή ζηελ
πιαηεία Κξήηεο αλάινγα φ,ηη απνθαζίζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε,

ζέιεη

θάπνηνο

άιινο

ζπλάδειθνο

λα

ηνπνζεηεζεί απφ ηνπο επηθεθαιήο ή θάπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο; Ο θ.
Γθξίηδαιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Απιά λα κεηαθέξσ ζην ψκα φηη ππάξρεη απφθαζε ηνπ
θνηλνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, δελ μέξσ αλ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην αλαθέξακε θηφιαο.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Γελ ην άθνπζα, γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνχ αιακίλνο ζε
νδφ Κσλζηαληίλνπ Μειηγθψλε. Να ελεκεξψζσ φηη θαη ε νηθνγέλεηα ζπκθσλεί
ζε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάλησο ζε εκάο δελ έρεη θνηλνπνηεζεί θάηη ηέηνην, αιιά απφ
φ,ηη βιέπσ θ. Πξφεδξε ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ ζηελ νδφ αιακίλνο.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Ναη θαη ζπκθσλεί θαη ε νηθνγέλεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα δηαθσλήζσ θ. Γήκαξρε κε ην ζέκα ηεο
Οιπκπηνληθψλ. ηαλ ρηίδνπκε κηα εθθιεζία δελ πξέπεη λα γθξεκίδνπκε ηελ
εθθιεζία γηα λα βάινπκε θάηη άιιν. Ννκίδσ φηη ππάξρνπλ ρψξνη, φπσο θαη ν
πεξίβνινο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο κπνξεί λα ηεζεί εθεί ή ζην κλεκείν ηεο
Υαιθεδφλαο είλαη έλα δεχηεξν ζηάδην απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ μέξσ αλ πξέπεη λα ζεβαζηνχκε ηελ
επηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ δελ μέξσ αλ είλαη εθηθηφ, ζηα 40 ηνπ
Κψζηα λα γίλνπλ ηα απνθαιππηήξηα ηεο πξνηνκήο φπνπ ηέινο πάλησλ
απνθαζίζεη ην ψκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μαθάξη λα κπνξνχζε λα γίλεη, αιιά είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ηε ζηηγκή ε πξνηνκή πάλησο απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ
είρα πξνρζέο απφ ην Νίθν Μειηγθψλε, έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο.
Σψξα απφ εθεί θαη πέξα εάλ απνθαζίζεηε λα κπεη ε πξνηνκή ζε θάπνηα
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δηαγψληα ζέζε ζηελ πιαηεία Ζξψσλ, εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ θακία
αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο λνκίδσ φηη φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη
ζχκθσλν λα απνδψζεη ηηκή ζηνλ πεζφληα ζπκπνιίηε καο. Ννκίδσ φκσο φηη ν
θαιχηεξνο ηξφπνο θαη ν θαιχηεξνο ρξφλνο λα γίλεη απηφ, είλαη λα γίλεη ζε έλα
επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα αθνχζνπκε θαη ηελ νηθνγέλεηα πνηα είλαη ηα
ζέισ ηεο, πξνθεηκέλνπ αθνχ αλ ζπκάκαη θαιά απηέο ηηο κέξεο ζα θιείζνπλ νη
40 κέξεο απφ ην ζάλαηφ ηνπ, λα έρνπκε φιν ην ρξφλν θαη ζε έλα πιαίζην
ζπλαίλεζεο.
Μελ κπνχκε ζε κηα αληηπαξάζεζε αλ ζα είλαη δξφκνο ή πιαηεία,
λα αθνχζνπκε ην ζέισ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηά λα κπνξέζνπκε λα
ζπλαπνθαζίζνπκε θαη φρη λα ην βάινπκε ζε κηα ηειεδηάζθεςε εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απηή είλαη ε πξφηαζή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη φπσο αληηιακβάλεζηε ην ζέκα είλαη
πάξα πνιχ ιεπηφ θαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα ηελ νηθνγέλεηα λα παξεπξεζεί
ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ηαχηηζε
απφςεσλ ζηελ νδφ αιακίλνο, λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα ηειεηψλνπκε δηφηη ηα
40 ηνπ φπνπ λά ‘λαη θηάλνπλ. Αλ είλαη έηνηκε ε πξνηνκή λα εμνπζηνδνηεζεί ν
Γήκαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΔΘΑ θαη ηελ νηθνγέλεηα, πνπ αθξηβψο ζα
ηνπνζεηεζεί. Να είκαζηε επέιηθηνη, απινί θαη κελ μχλνπκε πιεγέο. Γηα ηελ
νηθνγέλεηα είλαη δχζθνιν λα παξαζηεί ζε έλα πκβνχιην, ην θαηαιαβαίλεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά ππάξρεη πξφηαζε απφ ην ηνπηθφ ηεο
Υαιθεδφλαο σο πξνο ην πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε πξνηνκή, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζπκθσλνχκε γηα ηε αιακίλνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηε αιακίλνο ζπκθσλνχλ φινη; Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη αθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα έλα
αξθεηά ιεπηφ θαη ζνβαξφ ζέκα δελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην ζπδεηάκε ζην
θηεξφ, δειαδή λνκίδσ αδηθνχκε ηελ πεξίπησζε. Δδψ έπεζαλ ζηνλ ηξαπέδη
πελήληα έμη πξνηάζεηο, έπεζαλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΔΘΑ πνπ δελ ηηο μέξνπκε,

41

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

έπεζαλ νη απνθάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπκε,
έπεζαλ άιιεο ζπδεηήζεηο….
Γειαδή γίλεηαη κηα ζπδήηεζε θαη δελ κπνξεί λα έξρεηαη εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Να έξζεη ζαλ θαλνληθφ ζέκα ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην εγγξάθσο, λα έρνπκε θαηαιήμεη ζην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε, λα κε
ιέκε νη κηζνί Γεθειείαο, νη άιινη κηζνί Αγία Δπθεκία.
Αηζζάλνκαη δειαδή φηη ζπδεηάκε φρη κε φρη ππεχζπλν ηξφπν γη'
απηφ ην ζέκα θαη λα κε ζπγρσξείηε, δελ ππνηηκψ ηηο πξνζέζεηο ηνπ θ.
Γξεηδειηά, ζε θακία πεξίπησζε, αιιά ν ηξφπνο θαη ε ηξνπή πνπ παίξλεη ε
ζπδήηεζε λνκίδσ ζα θαηαγξαθεί θαη λα έξζεη ζαλ θαλνληθφ ζέκα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Καη δελ θαηαιαβαίλσ αλ ππήξρε ηέηνηα πξφζεζε θαη θαηαιαβαίλσ
φηη έρνπλ γίλεη θαη ζπδεηήζεηο λα κελ ππήξρε θαη κηα ελεκέξσζε θαη κηα
πξνεηνηκαζία θαη λα γξαθηεί θαη ζηελ εκεξήζηαο δηάηαμεο λα πάξεη κηα
απφθαζε θάπσο νξγαλσκέλα.
Καη λα πσ θαη ην εμήο: ζέιεη κηα πξνζνρή φηαλ αιιάδνπκε
νλνκαζίεο. Δπεηδή πξέπεη λα θξνληίζνπκε ψζηε νξηζκέλεο νλνκαζίεο είλαη
θαηνρπξσκέλεο ζηε ζπλείδεζε, ζπκβαίλεη θακία θνξά θαη ηηο αιιάδνπκε θαη ην
απνηέιεζκα είλαη ην αληίζεην. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη έρνπκε θαη' αξρήλ
ηελ απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ
θ. Γξεηδειηά. Βεβαίσο απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. εξεηάθεο
είλαη ζεβαζηφ φηη ζα έπξεπε λα γίλεη κηα κεγαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην
ζέκα. Αιιά ην λα δηαησλίδεηαη κηα θαηάζηαζε ηέηνηα απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρεη κηα απφθαζε ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ θαη ππάξρεη θαη ε πξφηαζε ηνπ
θ. Γξεηδειηά θαη λα κελ μερλάκε φηη ε νηθνγέλεηα Μειηγθψλε, ηνπιάρηζηνλ ν
παηέξαο Μειηγθψλεο ήηαλ ππνςήθηνο ηνπ πλδπαζκνχ ηνπ θ. Γξεηδειηά, άξα
έρεη ζα έιεγα θάζε πνιηηηθφ θαη εζηθφ δηθαίσκα λα ην θάλεη σο πξφηαζε.
Δγψ ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ πξφηαζε
απηή, είδα θαη ηνλ θ. Γήκαξρν λα κε δηαθσλεί, ππάξρεη απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ
πκβνπιίνπ, αο απνθαζίζνπκε θαη' αξρήλ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε
θαη ην ζέκα ηεο πξνηνκήο θαη πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη πσο ζα γίλνπλ νη
δηάθνξεο άιιεο ηηκεηηθέο ελέξγεηεο γηα ην πξφζσπν απηφ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ζπκθσλψ, βιέπσ φηη ππάξρεη ζπκθσλία εδψ
γηα ηελ νδφ αιακίλνο θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο, απφ ην Γήκν
απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά απ' φινπο εδψ δελ ππάξρεη ιφγνο λα θσιπζηεξγνχκε,
νχηε λα κεηαζέηνπκε ζε άιιε ζπλεδξίαζε. Αο ζπκθσλήζνπκε φινη ζε απηφ,
αθνχ ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
Γηα ηελ πξνηνκή δελ θαηάιαβα αλ ππάξρεη ζπκθσλία ζην πνπ
ζα ηνπνζεηεζεί, αλ ππάξρεη ζπκθσλία θαη ζε απηφ λα ζπδεηεζεί ζήκεξα αιιά
κπνξνχκε ζήκεξα λα απνθαζίζνπκε γηα ηε αιακίλνο γηα ηελ νλνκαζία θαη
λα επαλέιζνπκε αλ έρνπκε πξνιάβεη λα δνχκε ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ε
ηηκεηηθή απηή ηνπνζέηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ κε
βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλν ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη λνκίδσ φηη κηα
απφθαζή καο ζήκεξα δείρλεη νπζηαζηηθά κηα αληίδξαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ζε έλα ζπγθινληζηηθφ ζπκβάλ, ην νπνίν Γεκνηηθφ πκβνχιην
πξέπεη απφ θαηξφ εηο θαηξφ, ή πάληα, λα δείρλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζε ηέηνηα
γεγνλφηα, φρη πάληα δπζάξεζηα αιιά δπζηπρψο ην ζπγθεθξηκέλν είλαη έλα
δπζάξεζην γεγνλφο.
Αιιά λνκίδσ φηη ηελ επαηζζεζία καο ζα πξέπεη λα ηε δείρλνπκε
κε άκεζεο αληηδξάζεηο εθφζνλ είλαη δπλαηφ θπζηθά θαη λνκίδσ φηη ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη δπλαηφ, αθνχ καο βξίζθεη νπζηαζηηθά ζπληξηπηηθά
ζχκθσλνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη ζέκα φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζήκεξα θαη γηα ηε
αιακίλνο θαη γηα ηελ πξνηνκή. Σν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε πξνηνκή, είλαη θάηη
ην νπνίν ζα κπνξέζνπκε λα ην δπκψζνπκε κεηαμχ καο θαη έζησ δηα
πεξηθνξάο ην ζεκείν απηφ λα απνθαζηζηεί κέζα ζηελ επφκελε εβδνκάδα.
Γηαηί φπσο ζαο είπα, ε πξνηνκή ήδε απηή ηε ζηηγκή έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο.
Δπνκέλσο επηκέλσ ζην φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζήκεξα
γηα ηε αιακίλνο θαη γηα ηελ πξνηνκή θαη γηα ην πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Ζ
πξνηνκή είλαη θάηη πνπ έζησ δηα πεξηθνξάο ζα κπνξνχζε λα ςεθηζηεί.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε πάκε ζε ςήθηζε νκφθσλα κφλν γηα ηε αιακίλνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βάδσ θαη ην ζέκα ηεο αιακίλνο, βάδσ θαη ην ζέκα ηεο
πξνηνκήο απιά απνζπλδέσ ην πνπ ζα κπεη ε πξνηνκή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξνηνκή ζα γίλεη, αιιά δελ έρνπκε απνθαζίζεη, ζα
απνθαζίζνπκε ζε έλα άιιν πκβνχιην ην πνπ ζα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα έηζη θη αιιηψο ε πξνηνκή γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή απφ ην
ΓΔΔΘΑ θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο δελ ζπκθσλνχκε κε ην ζέκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη νπφηε θ. Γξακκαηέα παξαθαιψ 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.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή πξνέξρνκαη απφ ηνλ επαίζζεην ρψξν ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη ην ειάρηζην πνπ κπνξψ λα θάλσ γη' απηφ ηνλ
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άλζξσπν πνπ έθπγε, κε ηνλ ηξφπν πνπ έθπγε ελ ψξα θαζήθνληνο, θπζηθά θαη
ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ. Να πσ φηη ζεσξψ φηη πξέπεη λα έξζεη θαλνληθά σο
ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί.
Γηαηί φηαλ αιιάδνπκε νλνκαζίεο νδψλ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ πεξάζνπλ,
λα κελ ππάξρεη ε πξνεηνηκαζία γηα λα πεξάζνπλ ζηε ζπλείδεζε θαη λα
νδεγνχκαζηε ζην αληίζεην απνηέιεζκα. Με πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ηελ πιαηεία Κνηδηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 31 ππέξ θαη θαηαγξάθνληαη 2 παξψλ.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζηελ ςεθνθνξία πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη θαη
ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ αθνξά, απηή είλαη ε δηαδηθαζία. Άιισζηε
είλαη θαη δηθή καο εηζήγεζε. Δμαληιείηαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, έρνπκε
πάξεη ήδε απφθαζε εγψ απιά κεηαθέξσ ην ΝΑΗ, πνπ άιισζηε ππάξρεη θαη
ζαλ απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη Ζιία, ν θ. Γθξίηδαιεο ςεθίδεη ππέξ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο Μεηνλνκαζία νδνύ
αιακίλνο δεκνηηθήο ελόηεηαο Νέαο ραιθεδόλαο ζε νδό Λνρία Πεδηθνύ
Κσλζηαληίλνπ Μειηγθώλε βάζεη ηεο αξηζκ. 13/2020 απόθαζεο –
πξόηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Υαιθεδόλαο
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα πζηεξφγξαθν λα βάισ ζηελ πξφηαζε, δεζκεχνκαη φηη
κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο πνπ ζα έρσ κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε απφ
ην ΓΔΔΘΑ θαη ηελ νηθνγέλεηα ζα ζαο θέξσ ην ζέκα έζησ δηα πεξηθνξάο γηα ην
πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε πξνηνκή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζπλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πδήηεζε επί πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάηνηθνη
ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ άξδεσλ κεηαμύ ησλ νδώλ Ησαλλίλσλ
θαη Μαηάλδξνπ - Νέα Φηιαδέιθεηα, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηνπο αηηήκαηνο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη εδψ νη θάηνηθνη νη νπνίνη ζα πάξνπλ ηνλ ιφγν απφ ην
κηθξφθσλφ κνπ.
Μ. ΛΗΛΖ: Μαδί κε ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε ήξζακε λα κηιήζνπκε γηα ην παξθάθη
πνπ έρνπκε ζηε γεηηνληά καο επίζεο θαη γηα ηνλ πεδφδξνκν ζην ηέξκα ηεο
άξδεσλ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε είλαη πάξα πνιιά, ην θπξηφηεξν
είλαη ε θαζαξηφηεηα. Απηφ ην παξθάθη θαη ν πεδφδξνκνο έδερλε απφ βξσκηά
γηα πνιχ θαηξφ. Με ηε βνήζεηα θάπνηαο ηνπηθνχ ζπκβνχινπ πνπ ηφηε ζηελ
θαξαληίλα πίλακε θαθέδεο θαη ην είδε, επίζεο κε ηελ απαίηεζε φισλ ησλ
θαηνίθσλ έθαλα έλα έγγξαθν, ήξζαλ θάπνηα κέξα θαη θαζάξηζαλ ηα ρνληξά.
Δγψ επεηδή κάδεπα ππνγξαθέο ηνπο ιέσ «κήπσο επεηδή
θαζάξηζαλ λα ζηακαηήζνπκε;» θαη φινη νη θάηνηθνη ήηαλ θάζεηνη. Δπεηδή καο
είδαλ λα καδεχνπκε ππνγξαθέο θαη ήξζαλ θαη καο ζθνχπηζαλ κηα θνξά,
ζέινπκε νπσζδήπνηε γηα ηελ θαζαξηφηεηα λα επηκείλνπκε πάξα πνιχ, δελ
καο θηάλεη απηφ.
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Απφ ηφηε θαζάξηζαλ ρηεο, ελφςεη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Απηφ δελ καο ηθαλνπνηεί ζε ηίπνηε, θάζε θνξά πνπ εξρφκαζηε λα ζαο
ελνρινχκε λα θαζαξίδεηαη. Δθεί ν ρψξνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη, δηφηη έρεη γίλεη
απνρσξεηήξην ζθχισλ, ηειεπηαία δε θαη αλζξψπσλ.
Πξηλ λα θαζαξίζνπκε, ηξεηο κέξεο πξηλ θαζάξηζαλ ελφςεη
θαηαηγίδαο κφλν ηα θχιια θαη νη αθαζαξζίεο ζε θάζε παξηέξη ησλ δψσλ ήηαλ
βνπλά θαη είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία καο πξψηα απ' φια απηφ πνπ
ζπκβαίλεη. Δκείο θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε. Να θαληαζηείηε, φηη απηφ ην παξθάθη
νπδέπνηε πνηίδεηαη θαη θάλνπκε ζπλεξγεία θαη ην πνηίδνπκε εκείο.
Πξέπεη λα πεξηπνηεζεί ν ρψξνο θαη λα γίλνπλ επηζθεπέο. Ήδε ηα
παγθάθηα πνπ είλαη ζηνλ πεδφδξνκν επηζθεπάζηεθαλ. Σα παγθάθηα πνπ είλαη
κέζα ζην παξθάθη, απιψο ήξζαλ θαη αθαίξεζαλ ηα μχια θαη έρνπλ κείλεη έηζη.
Δπίζεο ήηαλ πεξηθξαγκέλν κε πεξίθξαμε ραιαζκέλε, πεζκέλε θάησ, έρεη
παξζεί ε πεξίθξαμε θαη πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί.
Απηφο ν ρψξνο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηαηί δελ θσηίδεηαη
θαζφινπ θαη πάιη θαιά κε ηε κεζνιάβεζε θαη λα επραξηζηήζνπκε θαη ηνλ
Γήκαξρν γηαηί καο δέρηεθε θαη καο άθνπζε κε πνιχ θαηαλφεζε, δέρηεθε φηη
ππάξρνπλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα θαη κνπ έθαλε θαη θάηη άιιν εληχπσζε ην
νπνίν ζα ην πσ ζε ιίγν.
Δθεί επεηδή δελ έρεη θαζφινπ θσηηζκφ, ηψξα αιιάρηεθαλ θάηη
ιάκπεο θάηη γίλεηαη, αιιά είλαη ζθνηάδη καχξν. πρλάδνπλ δηάθνξνη άλζξσπνη
κέρξη ην πξσί μελπρηάλε εθεί θαη δελ μέξνπκε πνηνη είλαη, δελ βιέπνπκε θαη ηη
είλαη θαη καο δεκηνπξγείηαη κεγάινο θφβνο εθεί.
Πξέπεη νπσζδήπνηε λα θσηηζηεί θαη λα γίλεη ε λχρηα, κέξα εθεί.
Γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Γειαδή εκείο ζαο εθηζηνχκε ηελ
πξνζνρή αλ γίλεη θάηη, έρεηε φινη ηελ επζχλε πάλσ ζαο. Δίλαη πνιχ
επηθίλδπλν ζεκείν. Πεξάζηε αξγά, λα δείηε ηη γίλεηαη. Άιια δελ κπνξψ λα πσ
γηαηί δελ κε αθήλνπλ θαη νη θάηνηθνη λα κηιήζσ παξαπάλσ γηαηί θνβνχληαη.
Μέρξη εθεί θαη ν λνψλ λνείησ.
Πξέπεη λα θπηεπηνχλ θαιισπηζηηθά θπηά, ινπινχδηα, ηα
θάγθεια, ηα παγθάθηα λα θηηαρηνχλ θαη φια απηά γηα λα θαίλεηαη έλαο ρψξνο
φκνξθνο θαη πεξηπνηεκέλνο έηζη ψζηε ηα θαζαξά κέλνπλ θαζαξά θαη ηα
πεξηπνηεκέλα θαη ε βξσκηά πάεη κε ηε βξσκηά. ηαλ ν άιινο βιέπεη βξψκηθα
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ηα πεηάεη, θέξλεη ηα ζθπιηά ηνπ θαη εάλ εζείο καο βνεζήζεηε εκείο φινη νη
θάηνηθνη ζα πέζνπκε θαηά πάλσ θαη ζα δνπιέςνπκε λα ζπληεξεζεί απηφ, είλαη
45 πεξίπνπ άλζξσπνη πνπ ην ππνγξάθνπκε.
Καη μέξεηε θάηη; Δγψ απηφ ην ραξηί ην έθαλα κέζα ζε κηα κέξα
θαη πήγαηλα ζην ρσξηφ κνπ θαη εξρφκνπλ θαη ζε έλα απφγεπκα κάδεςα ηηο
ππνγξαθέο. Ζ ππφινηπε άξδεσλ πνπ ην έκαζε, κε έβξηδε γηαηί δελ πήγα θη
εθεί, ελψ δελ πξνιάβαηλα. Γειαδή αλ είρα ρξφλν, ζα ζαο έθεξλα 150
ππνγξαθέο εδψ.
Μνπ είπαλ φηη ζα κπνχκε ζην πξφγξακκα πνπ ζα θσηηζηεί ε
Φηιαδέιθεηα. Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο. Γελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε
πξνγξάκκαηα. Άκεζα πξέπεη λα θσηηζηεί εθεί. Άκεζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη,
άκεζα είλαη απηά ηα πξνβιήκαηά καο θαη κνπ είπε ν θ. Αληηδήκαξρνο φηη
θαζαξίδεη ζπλέρεηα θαη φηη πεξλάλε νη πδξνθφξεο.
α λα κε κέλνπκε εθεί 45 άλζξσπνη, πέζηε ην ζηα πξαθηηθά λα
πάσ λα ηνπο δείμσ φηη θάζε κέξα θαζαξίδνπκε θαη πεξλάλε νη πδξνθφξεο. Γελ
έρνπκε δεη απηφ ην πξάγκα νχηε ζηνλ χπλν καο. ,ηη ζέιεηε πείηε. Δκείο δελ
είκαζηε γξαθηθνί, ήξζακε εδψ λα θαηαζέζνπκε απηφ, λα πάξνπκε ηηο
απαληήζεηο ζαο εγγξάθσο λα ηηο δηαβάζνπλ φινη θαη λα αλαιάβεη ν θαζέλαο
ηηο επζχλεο ηνπ γη' απηά πνπ ιέεη. Γελ κπνξεί λα κνπ ιέλε φηη θάζε ηφζν
θαζαξίδνπλ… Πνπ έρεη λα θαζαξηζηεί κε ηε κεζνιάβεζε δηθνχ ζαο αλζξψπνπ
θαη απφ ηφηε πάιη παξακνλή πνπ ζα κηινχζα θαη λα κνπ ιέεη κπξνζηά κνπ φηη
θαζαξίδεηαη θαη φηη πεξλάλε νη πδξνθφξεο θαη φηη εθεί κέλεη ν ηάδε θαη ν ηάδε;
Γελ πάεη λα κέλεη θαη ν Πάπαο ηεο Ρψκεο εθεί; Αθνχ κέλσ εγψ, κέλεη ν
άλζξσπνο, δπν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ήξζακε εδψ, γηαηί άκα κνπ ηα ιέγαηε
κφλε κνπ, άληε λα απνδείμσ φηη κνπ ηα είπε. Σνπιάρηζηνλ λα αθνχεη θη άιινο,
γηα λα μέξνπκε ηη ιέκε, λα κε κε βγάιεηε θαη ηξειή.
Γη' απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ πνιχ ηνλ θ. Γήκαξρν πνπ καο
δέρηεθε, πνπ δέρηεθε ηα πξνβιήκαηα αιιά απφ εθεί θαη χζηεξα νη αξκφδηνη
κνπ ιέλε άιια.
Δπίζεο θάηη πνπ έρσ γξάςεη ιάζνο θαη ζέισ λα ην δηνξζψζσ.
Σα ιέσ παξηέξηα, ελλνψ φπσο είλαη ηα δεληξάθηα ζηνλ πεδφδξνκν, γχξσ γχξσ ππάξρεη ην ηζηκεληάθη, πνιιά έρνπλ ζπάζεη, ηα θξάζπεδα ην ηζηκεληάθη
πνπ είλαη γχξσ – γχξσ, έρεη ζπάζεη θαη φηαλ βξέρεη ηα ρψκαηα φια πάλε
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κέζα ζηνπο ππνλφκνπο θαη βνπιψλνπλ. Γη' απηφ εάλ ζπκπιεξσζεί ην
ηζηκεληάθη γχξσ - γχξσ ζα καο ζψζεη απφ πνιιά πξνβιήκαηα. Γελ μέξσ αλ
έγηλε αληηιεπηφ φπσο ην ιέσ ηζηκεληάθη γχξσ - γχξσ θαη αλ ην ιέσ θαιά, αλ
δελ κε θαηαιαβαίλεηε λα ζαο ην μαλαπψ.
Μέζα ζηελ θαξαληίλα πνπ θάλακε πνιιέο βφιηεο είδα φηη πνιινί
πεδφδξνκνη είλαη ηφζν πνιχ θσηηζκέλνη θαη έρνπλ θάλεη ηε λχρηα, κέξα. Καη
απαηηνχκε θη εκείο λα γίλεη έηζη ν δηθφο καο ν πεδφδξνκνο θαη ην πάξθν
θπζηθά γηαηί εθεί ζέιεη κηα ηδηαίηεξε πξνζνρή. Έρεη θνιψλεο ηεο ΓΔΖ αιιά
ζπγρξφλσο έρεη θαη ςειά δέληξα θαη ηα δέληξα θξχβνπλ εληειψο ην θσο ηεο
ΓΔΖ.
Θέισ λα κπνπλ δίκπαιεο, λα κπνπλ ρακειά θψηα γηα λα
θσηίζεη φπσο ζηε Βνπξλφβα, ηψξα είδα θαη έλα άιιν πεδφδξνκν εθεί πνπ
είλαη ε «Μηκφδα» θαη βγαίλεη πάλσ ζηελ Πίλδνπ απηφο ν πεδφδξνκνο αιιά θαη
άιινη πνπ είλαη πάξα πνιχ σξαία θσηηζκέλνη, θαζαξνί θάησ. Έηζη ζέινπκε
λα γίλνπκε θη εκείο. Έλαο πεδφδξνκνο πνπ είλαη πίζσ αθξηβψο απφ ηελ
πιαηεία είλαη δπλαηφ λα δηαθφπηεηαη ην θσο ζηνλ Ησληθφ θαη απφ εθεί θαη θάησ
καχξν ζθνηάδη θαη βξσκηά; Μέζα ζηελ πιαηεία; Ση είλαη απηφ ην πξάγκα;
Απηά είρα λα πσ θαη ζέισ λα κνπ απαληήζεηε γηα ην θάζε έλα
πνπ ιέσ ρσξηζηά: θαζαξηφηεηα, θσο, παξηέξηα, παγθάθηα ηη πξφγξακκα έρεηε
θαη γηα πφηε. Γειαδή ηα θψηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε δπν ρξφληα έηζη ψζηε
λα έρνπκε έλα πξφγξακκα. Ή, ηα παξηέξηα ζα γίλνπλ ζε έλα κήλα, ή ηα
ινπινχδηα ζα κπνπλ… θαη κε απηφκαην πφηηζκα θπζηθά, απηά πάλε καδί. Να
θαηεβαίλνπκε θάησ λα πνηίδνπκε εκείο; Πνπ έρεη μαλαγίλεη απηφ;
Καη θάληε ηα εζείο θαη ζα δείηε εκείο ηη ζα θάλνπκε. Θα ην
δεθαπιαζηάζνπκε ην έξγν ζαο. Θέισ απάληεζε απφ εζάο ζπγθεθξηκέλε κε
ρξφλν γηα ην πφηε γηα θάζε ηη απφ απηά πνπ δεηάκε, ζα θάλεηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πνηνο ζέιεη ηνλ ιφγν γηα λα απαληήζεη; Ο θ.
Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζ θπξία γηα λα έξζεη εδψ έρεη ηα αηηήκαηά ηεο ηα νπνία είλαη
θαη δηθαηνινγεκέλα. ρη φηη δελ ππάξρεη ε πξνζπάζεηα θαη ε ζέιεζε, αιιά ε
θπξία απηή είπε ην θάηη παξαπάλσ, ην νπνίν εγψ δελ ηελ αδηθψ. Δκείο, φπσο
ζε φιεο ηηο γεηηνληέο, έηζη θαη ζε απηή ηε γεηηνληά ε θαζαξηφηεηα πεξλάεη θαη
θαζαξίδεη φπσο πξέπεη.
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Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή φκσο ζέιεη θάηη παξαπάλσ, εγψ ηεο
ππφζρνκαη φηη θη απηφ ην παξαπάλσ ζα γίλεη. Ο ειεθηξνθσηηζκφο ζέιεη έξγν.
Σν έξγν απηφ ζα γίλεη γηαηί πξέπεη φρη κφλν ε Βεξλέδε αιιά φιεο νη πιαηείεο
θαη φιεο νη νδνί ηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο πξέπεη πιένλ λα θσηηζηνχλ
αξκνληθά, άπιεηα θαη ζα γίλεη ην έξγν απηφ ζχληνκα.
Αιιά κέρξη ηφηε θαη επεηδή απηή ηε ζηηγκή ιέεη φηη … εγψ κε ηνπο
ειεθηξνιφγνπο ζα πξνζπαζήζσ φζν γίλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρσ εθεί,
λα πνηίζσ αθφκε πεξηζζφηεξν, καδί κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη
ηδηαίηεξα ησλ Σερληθψλ ππεξεζηψλ ζα πξνζπαζήζνπκε ηα αηηήκαηα ησλ
θαηνίθσλ λα ηα βειηηψζνπκε θαη λα γίλνπλ θαιχηεξα. Απηά έρσ λα πσ θαη απφ
αχξην ε θαζαξηφηεηα θαη ην πξφγξακκα θσηηζκνχ ζα αξρίζεη, ζηε ζπλέρεηα ηα
άιια ζα ηα πνπλ νη άιινη Αληηδήκαξρνη ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ην ζεκείν γηα ην
νπνίν

κηιάκε,

είλαη

έλαο

απφ

ηνπο

ειάρηζηνπο

ρψξνπο

ζην

πην

ππθλνθαηνηθεκέλν ζεκείν ηεο θεληξηθήο Φηιαδέιθεηαο. πσο μέξνπκε φινη ην
θνκκάηη θάησ απφ ηελ Κνηκήζεσο Θενηφθνπ θαη έσο ηελ Δζληθή Οδφ έσο ηελ
Αληηνρείαο είλαη ην πην ππθλνθαηνηθεκέλν θνκκάηη.
Δίλαη ειάρηζηνη νη ειεχζεξνη ρψξνη, ε κηθξή πιαηεία πνπ ππάξρεη
κπξνζηά εθεί ζην θξενπσιείν ηνπ Αξάπνγινπ, απηφ ην παξθάθη ην νπνίν
πξαγκαηηθά επεηδή θη εκείο έρνπκε πεξάζεη πνιιέο θνξέο θαη κε αθνξκή ην
έγγξαθν ησλ θαηνίθσλ, δηαπηζηψζακε φηη είλαη έλα ζεκείν, ην νπνίν
ρξεηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε κέξηκλα.
Γελ ζέισ λα κπσ ηψξα ζηε ινγηθή αληηπνιηηεπηηθή θαη λα
επαλαιάβσ απηφ πνπ είπε ε θπξία πξνεγνπκέλσο φηη θαζαξίζακε ρηεο ελφςεη
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λνκίδσ φηη πξαθηηθά πξέπεη λα βειηηψζνπκε
άκεζα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη έλα ζεκείν ζην νπνίν
ππάξρεη ζα έιεγα ην βξάδπ θπξίσο έλαο «ζπλσζηηζκφο» αλζξψπσλ, νη
νπνίνη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα θαη θφβν ζηνπο πεξίνηθνπο.
Άξα άκεζα βειηίσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ρσξίο λα ζπλδέεηαη
κε ην έξγν ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο πφιεο. Γεχηεξνλ, νπσζδήπνηε
απηφκαην πφηηζκα θαη λα θπηέςνπκε ηα αλάινγα θπηά πνπ πξέπεη εθεί,
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πξάγκαηα απιά δειαδή θαη ηξίηνλ νπσζδήπνηε κηα βειηίσζε ησλ
παξερνκέλσλ

ππεξεζηψλ

θαζαξηφηεηαο

πνπ

δελ

κπνξεί

λα

γίλεηαη

πεξηζηαζηαθά.
Ννκίδσ φηη αλ απηά γίλνπλ ζε πξψην ζηάδην, απφ εδψ θαη πέξα
ηα ππφινηπα κπνξνχλ λα έξζνπλ. Αιιά θαιχηεξνο ειεθηξνθσηηζκφο,
θαζαξηφηεηα, απηφκαην πφηηζκα θαη θχηεκα ησλ θπηψλ πνπ ρξεηάδνληαη, είλαη
λνκίδσ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ άκεζα θαη ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ραηξεηίζσ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηεο θπξίαο, αιιά θαη
ησλ θαηνίθσλ νη νπνίνη απέλαληη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο γεηηνληάο ηνπο
θηλήζεθαλ ζπιινγηθά πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ φινη καδί ηελ αλαβάζκηζή
ηεο. Βεβαίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ απηφ δείρλεη θαη' αξρήλ κηα
αδηαθνξία, αιιά ζα ήηαλ ιατθηζκφο λα κείλνπκε κφλν εθεί, γηαηί. Γηαηί ηα
ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα έρνπλ πνιηηηθέο επηινγέο απφ πίζσ.
Καη ηη ζέισ λα πσ κε απηφ. Ζ θπξία θαη νη θάηνηθνη νη νπνίνη
ππνγξάθνπλ είλαη έλα δείγκα απηνχ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πφιε, ζε πάξα
πνιιά ζεκεία ηεο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ θσηηζκφ θαη ζε ζρέζε κε ηελ
θαζαξηφηεηα θαη ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν.
Απηφ δελ κπνξεί λα ιχλεηαη ζε έλα ζεκείν κφλν θαη λα πάλε ηελ
ίδηα ζηηγκή πίζσ θάπνηα άιια ζεκεία. Άξα ην δήηεκα πνην είλαη εδψ; Ση
ζρεδηαζκφο ππάξρεη, αλ ππάξρεη ζρεδηαζκφο θαη πσο κπνξεί λα βξεζνχλ
ιχζεηο. Καη εδψ ηα πξάγκαηα είλαη κεηξεκέλα.
Ση ζέισ λα πσ κε απηφ. Σέζεθε ην δήηεκα θαη απφ εκέλα θαη απφ
ηνλ θ. εξεηάθε πην πξηλ, ηέζεθε ην εξψηεκα γηα ηηο 13 πξνζιήςεηο ηνπ
πξαζίλνπ θαη απάληεζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δελ πήξακε θακία, παξά
γεληθέο ηνπνζεηήζεηο απφ ην Γήκαξρν γηα άιια ζέκαηα φκσο, φρη γη' απηφ.
Αθνχζηε κε, αλ δελ ππάξμνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ
ζην πξάζηλν θαη ζηελ θαζαξηφηεηα κπνξεί ζήκεξα λα θηηάρλεηαη απηφ ην
ζεκείν, φκσο ζα κέλεη πίζσ θάπνην άιιν, ζα θηηάμνπκε ην θάπνην άιιν, ζα
κέλεη θάπνην παξάιιν πίζσ.
Άξα

απηή

ηε

ζηηγκή

απηφ

πνπ

ρξεηαδφκαζηε

είλαη

λα

κπνξέζνπκε πξψηα θαη θχξηα λα εληζρχζνπκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ην
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νπνίν κπνξνχκε λα ην εληζρχζνπκε. Τπάξρνπλ ρξήκαηα λα ην εληζρχζνπκε
θαη ππάξρνπλ θαη δπλαηφηεηεο πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ.
Απηφ είλαη επηινγή θαη εδψ ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπο 13 εξγάηεο θαη
θεπνπξνχο πξαζίλνπ ηνπο άθεζε απ' έμσ κε ζπλέπεηα λα ηνπο ράζνπκε.
Γεχηεξνλ ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Δκείο απηφ πνπ θάλακε ήηαλ
ζην θνκκάηη ηνπ άιζνπο. Φηηάμακε κειέηε ηελ εληάμακε ζην ΔΠΑ θαη ηε
δεκνπξαηήζακε θαη πεξηκέλνπκε απφ κήλα ζε κήλα, λα πξνρσξήζεη ην έξγν.
Αθήζακε έηνηκν δηαγσληζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ
άιζνπο.
Γηα ηελ ππφινηπε πφιε απηφ ην νπνίν θάλακε είλαη: θαηαξηίζακε
κηα πνιχ ζνβαξή κειέηε θαη κάιηζηα ζεβαζηήθακε ην γεγνλφο φηη
πξνεθινγηθά ηέζεθε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε λα κελ πάκε λα δεκνπξαηήζνπκε
ην έξγν ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη έηνηκε κειέηε λα
ηε δεκνπξαηήζεη ε φπνηα επφκελε Γεκνηηθή Αξρή, είζηε εζείο ηψξα, λα
κπνξέζεη πάλσ ζηελ έηνηκε κειέηε επαλαιακβάλσ, γηα ηελ ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ε νπνία ηελ ίδηα ζηηγκή κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ
γηα ην Γήκν ζην κηζφ, άξα κπνξνχλ λα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα πεξαηηέξσ
πξνζιήςεηο θαη γηα αλαβάζκηζε ηνπ ζηφινπ ησλ κεραλεκάησλ.
Καη εζείο ηη θάλαηε; Σε κειέηε ηελ αθπξψζαηε θαη πήγαηε θη
αλαζέζαηε λέα κειέηε. Πνπ απηφ ζεκαίλεη ρξφλνο, ρξήκαηα γηα ηνπο δεκφηεο
ψζηε λα κπνξνχκε λα θηάλνπκε ζήκεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηνίθσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληάο ν ειεθηξνθσηηζκφο λα είλαη αλεπαξθήο.
Αιιά απηφ φκσο δελ αθνξά κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά. Μηα βφιηα λα
θάλεηε ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε Υαιθεδφλα ζα δείηε φηη ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά
δίκπαια δελ δνπιεχνπλ.
Σν δήηεκα δελ είλαη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο θαηνίθνπο θαη
ζηνπο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο σο επαίηεο πνπ έξρνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ ν
θαζέλαο κφλν γηα ηε γεηηνληά ηνπ. Σν δήηεκα είλαη λα ππάξμεη έλαο ζπλνιηθφο
ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα αλαβαζκίζεη θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ
θαη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη πξαζίλνπ θαη δπζηπρψο απηή ε Γεκνηηθή
Αξρή θηλείηαη ζηελ εληειψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, απιά ν δξφκνο εθείλνο έρεη θακία 50-60 ρξφληα.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηιάκε γηα ηελ πεξηνρή Ακπέιηα, θάησ
απφ ηνλ Ησληθφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πεδφδξνκνο ηεο Μαηάλδξνπ πνπ είλαη
κεηαμχ Μαηάλδξνπ θαη Ησαλλίλσλ έρεη έλα κήθνο 50-60 κέηξα φρη παξαπάλσ
θαη ζηε κέζε πεξίπνπ έρεη έλα νηθφπεδν ην νπνίν επί επνρήο κνπ, επί
δεκαξρίαο κνπ θηηάρηεθε θαη ν πεδφδξνκνο θαη ν ρψξνο πξαζίλνπ θαη ν
πιάηαλνο πνπ έρεη θπηεπηεί εθεί θαη ν θσηηζκφο πνπ κπήθε.
Με θάιεζαλ πξφζθαηα νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα λα δσ ηελ
ηξαγηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ θξάρηε πεζκέλν, κε ηηο βξσκηέο θαη ηα
ινηπά θαη απφςε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηάεη γηα κηα πεξηνρή πνπ δελ
μέξεη θαη πσο νλνκάδεηαη.
Κχξηε Αληηδήκαξρε μέξεηε πσο ιέγεηαη απηφ ην πάξθν; Δίλαη ε
πιαηεία Βεξλέδε. Ο Βεξλέδεο ήηαλ έλαο παιαίκαρνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο
ηεο Αξηζηεξάο, επί δεκαξρίαο κνπ ν νπνίνο ήηαλ απφ απηή ηελ πεξηνρή θαη
είρε δψζεη πνιινχο αγψλεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη πξάγκαηη
είλαη ε πεξηνρή κε ηηο εμαψξνθεο πνιπθαηνηθίεο θαη έρεη δπν εζηίεο πξαζίλνπ:
ε κία είλαη ε Αζαλαζίνπ Γηάθνπ ζην θαθελείν ηνπ Γηαλλφπνπινπ θαη ζην
ραζάπηθν κπξνζηά θαη απηή παξαηεκέλε θαη ε πιαηεία Βεξλέδε.
Αθνχσ γηα έξγα. νβαξεπηείηε θχξηνη είλαη απιφ ην πξάγκα.
Έρνπκε ηερληθφ ζπλεξγείν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δάλ
αζρνιεζνχλ δπν άηνκα ζε κηα εβδνκάδα ζα είλαη θηηαγκέλα θαη ηα παξηέξηα
θαη ν θξάρηεο θαη ν θσηηζκφο. Μελ αθνχσ κεγαινζηνκίεο γηα απηνλφεηα
πξάγκαηα πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ζα έπξεπε λα ηα ζπδεηά, αιιά ηα
ζπδεηά εμ αηηίαο ηεο νιηγσξίαο, ηεο αδηαθνξίαο θαη ηεο άγλνηαο απηψλ πνπ
είλαη ππεχζπλνη λα ηα επηηεξνχλ θαη λα ηα θξνληίδνπλ.
Έρεη δίθην ε ζπγθεθξηκέλε θπξία πνπ ηα εμέζεζε πνιχ
παξαζηαηηθά θαη είλαη ληξνπή καο φηαλ θαηαηίζεηαη έλα έγγξαθν πνπ έξρεηαη
πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηφηε λα επεκβαίλνπλ νη Τπεξεζίεο γηα λα
θάλνπλ ηελ θαζαξηφηεηα, λα θάλνπλ ηνλ θσηηζκφ θαη ηα ινηπά.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε ιάκπεο Led ρακειέο
πξνθεηκέλνπ λα θσηίδεηαη γηαηί έρεη πνιχ πξάζηλν έρνπλ αλέβεη ηα δέληξα
εθεί, δηφηη είλαη επηθίλδπλν πξνπάλησλ γηα ηα παηδηά. Πάξα πνιχ επηθίλδπλν
ηα βξάδηα θαη εηδηθά ηψξα πνπ δπζθνιεχεηαη θαη ε θπθινθνξία ησλ αλζξψπσλ
θαη είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν θαηά κφλαο λα πεγαίλνπλ παηδηά ή θνξίηζηα
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εθεβηθήο ειηθίαο πξνο ηελ πεξηνρή απηή. Απηά θπξίεο θαη θχξηνη θαη ζπγλψκε
θπξία ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ Παξάηαμή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα ζρνιηάζσ δπν ηξία πξάγκαηα. Καη' αξρήλ δελ
ζπκθσλψ φηη δελ πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πάξνπκε απφθαζε πφηε ζα κπνπλ ηα δίκπαια;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα έξζεη ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ,
πξφγξακκα θαη ρξνλνδηάγξακκα θαη ην ζέησ ζε ςεθνθνξία, εθφζνλ δελ
ππάξρεη εηζήγεζε.
Θέισ λα ζρνιηάζσ ην εμήο: απηά ηα νπνία είλαη ηα ιεγφκελα
απηνλφεηα, ηα νπνία είλαη ηφζν απηνλφεηα φζν νη θαζαξίζηξηεο ζηα ζρνιεία
πνπ πνηέ δελ βξίζθνληαη, εδψ δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην γεληθφ έξγν. Μηιάκε
γηα έλα ηνκέα, εηδηθά ν ειεθηξνθσηηζκφο θαη ε θαζαξηφηεηα πνπ έρνπκε
πιεφλαζκα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
Πιεξψλνπλ νη άλζξσπνη, ηνπο έρνπκε γδχζεη ν Γήκνο δειαδή
φρη εκείο κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, έρεη έλα καησκέλν πιεφλαζκα γηα λα
κπνξεί λα δίλεη εξγνιαβίεο αξηζηεξά θαη δεμηά θαη δελ μέξσ ηη άιιν θαη δελ
κπνξνχκε λα βάινπκε δπν ιάκπεο;
Ξαλαιέσ: έρνπκε έλα πιεφλαζκα ζρεδφλ 2 εθαηνκκχξηα επξψ
θαζαξηφηεηα θαη ειεθηξνθσηηζκφ.
Καη λα ζαο πσ θάηη; Απηή είλαη ε αλάπηπμε πνπ βιέπνπκε θαη
αιινχ. Ζ αλάπηπμε πνπ έρεη παξάγθεο ηα παηδηά ζηα ζρνιεία θαη λα πέθηνπλ
ηα δηο αβέξηα θαη λα έρνπκε ηε άξδεσλ πνπ φζν ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο λα είλαη ιεο θαη είλαη ε πιαηεία πληάγκαηνο θαη
απφ θάησ εθεί θαη πέξα, ιεο θαη είκαζηε ζηελ βαζηά παξαλνκία. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα.
Λέσ φηη απηή ε πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα πάεη γεληθψο ζην
ηερληθφ έξγν, πξέπεη λα έξζεη ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαλνληθά
πξφγξακκα εξγαζηψλ κε ρξνληθνχο νξίδνληεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα αξγήζνπκε
λα ην θάλνπκε, νπφηε ζα έρεη γίλεη.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε
επεηδή βιέπσ φηη πξνθαηαιακβάλεηο ηα πξάγκαηα θαη ιεο φηη δελ ζα πάξνπκε
απφθαζε, λνκίδσ φηη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, μέξεηε ηη ήζεια λα πσ; Ήζεια λα πσ δελ κπνξνχκε λα
ςεθίζνπκε. Γειαδή ηη λα ςεθίζνπκε; Δίλαη έλα ζέκα πνπ έβαιαλ νη
θάηνηθνη…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη θάηνηθνη ζέινπλ κηα
ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε. Γελ ζα πξέπεη λα δψζνπκε κηα θαηεχζπλζε φηη ζα
θάλνπκε εθείλν, εθείλν θη εθείλν; Απηφ ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν λα θάλνπκε κηα αθαδεκατθή
ζπδήηεζε δελ ιέεη ηίπνηε θαη δηαπηζηψζακε ην πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην ν θ. Κνπηζάθεο απηφ ζέιεη λα πεη ηψξα. Θέιεη λα
θιείζεη θαη λα πεη απηφ πνπ ζέινπλ λα αθνχζνπλ θαη νη θάηνηθνη, πηζηεχσ. Ο θ.
Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άθνπζα φιεο ηηο απφςεηο, ζεβαζηέο φιεο ην πξφβιεκα ην
νπνίν απηή ηε ζηηγκή ην έρεη ε Βεξλέδε ην έρεη φιε ε Φηιαδέιθεηα θαη πξέπεη
λα ελδηαθεξζνχκε πξαγκαηηθά ζπλνιηθά γηα φιε ηελ πφιε θαη φρη κφλν γηα κηα
γεηηνληά, αιιά θαη ζε απηή ηε γεηηνληά ππφζρνκαη φηη ζχληνκα ζα ππάξρεη ε
θαζαξηφηεηα ε νπνία πηζηεχσ φηη απηή ηε ζηηγκή ηνπο έρνπκε αδηθήζεη, αιιά
θαη πεξηζζφηεξνο ειεθηξνθσηηζκφο άκεζα.
Καη ζέισ λα πσ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν φηη κειέηε έηνηκε γηα λα
αληηθαηαζηαζεί ν ειεθηξνθσηηζκφο ηεο πφιεο, δελ είρε πνηέ. Δίρε κφλν κηα
κειέηε ε νπνία απηή ηε ζηηγκή αθνξνχζε κφλν ηνλ θσηηζκφ ηεο ΓΔΖ ηα ςειά
δειαδή, ηα 2.850 θαη δελ είρε θακία κειέηε ε νπνία αθνξνχζε ηα 7.000
δίκπαια πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε, γηα λα ην μέξεηε θη εζείο θ. Βαζηιφπνπιε.
Σψξα έγηλε απηή ε κειέηε θαη νινθιεξσκέλα θαη ηα δχν ζα πάκε
ζε κηα δεκνπξάηεζε. αο επραξηζηψ φινπο θαη ππφζρνκαη ζηνπο θαηνίθνπο
φηη φ,ηη κπνξνχκε ζα θάλνπκε ην θαιχηεξν γη' απηφ ην θνκκάηη θαη ε Γηνίθεζε
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δελ μερλάεη θαλέλαλ γηα φιε ηε Φηιαδέιθεηα θαη γηα φιε ηε Υαιθεδφλα. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πξνρσξάκε ζηα ζέκαηα καο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ θαηάιαβα, Λχζαλδξε εγψ έζεζα κηα πξφηαζε γηα
ςεθνθνξία, λα έξζεη δειαδή ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θαηάιαβα φηη ήηαλ γηα ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, ην θαηάιαβεο πνιχ θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είπαηε γηα ςεθνθνξία, ηψξα ην είπαηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηάιαβεο πάξα πνιχ θαιά θαη κάιηζηα ην ζρνιίαζεο φηη
κέρξη ηφηε ζα έρεη γίλεη. Δπεηδή ζα αξγήζνπκε λα θάλνπκε Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη απηφ ζα ην δνχκε αλ ζα αξγήζνπκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αζηεηεχηεθα θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα θαηάιαβεο πάξα πνιχ θαιά θαη πήγεο λα ηελ πλίμεηο
φπσο θάλεηο ζπλήζσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θαηάιαβα θαιά. Δληάμεη ην θαηάιαβα θαη ζαο θνξφηδεςα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηξίβεηο δηα ηνπ αξξαβψλνο. Δκείο ιέκε λα έξζεη ζην
επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπγθεθξηκέλε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηα δεηήκαηα
πνπ κπαίλνπλ. Γειαδή παγθάθηα κέρξη Γεθέκβξε, ιάκπεο κέρξη κέζα
Οθηψβξε. Ξαλαιέσ εηδηθά ην θνκκάηη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
ζα έξζεη άκεζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ αθνχζαηε θαιά ηνλ Αληηδήκαξρν είπε φηη άκεζα ζα γίλνπλ
θαη ηα δχν πνπ δήηεζαλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αο καο έξζεη έλα δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη εκείο ζα
πνχκε κπξάβν ζηνλ θ. Κνπηζάθε θαη ηνλ θ. Γξακκέλν πνπ ηα πινπνίεζαλ
πξηλ εθπέζνπλ νη πξνζεζκίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φ,ηη αθνξά κε ηα ηερληθά απηφ πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο
δειαδή ηα παγθάθηα πνπ δεηάλε νη άλζξσπνη θαη θάπνηα θξάζπεδα πνπ είλαη
λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά κπνξεί λα έρνπλ γίλεη ήδε κέρξη ην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπνκέλσο ην ρξνλνδηάγξακκα δελ είλαη δεζκεπηηθφ, δελ
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αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη λα γίλνπλ. Δπνκέλσο εκείο έρνπκε
ιάβεη ην αίηεκα ησλ αλζξψπσλ θαη απφ εθεί θαη πέξα βάζεη ησλ εξγαζηψλ
πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, ζα μεθηλήζνπλ άκεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έηζη αθξηβψο, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Κχξηε εξεηάθε ζέιεηε
λα πάκε ζε ςεθνθνξία;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ έρσ βάιεη γηα ςήθηζε αο έξζεη ην πξφγξακκα θαη ν
απνινγηζκφο ηνπ ηη έρεη γίλεη. Δθφζνλ ζα ηα θάλεηε, δελ έρεηε πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πάκε ζε ςεθνθνξία. Κχξηε εξεηάθε
κπνξείηε λα ην μαλαπείηε λα ην ζέζνπκε θαλνληθά ζε ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ξαλαιέσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη φηη ζηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε ζα έξζεη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία πεξηιακβάλεη ην ππφκλεκα.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά θαη δηθαηνινγψ ηελ ςήθν κνπ ιέγνληαο θαη πάιη φηη
ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, επεηδή ήδε ζα μεθηλήζνπλ θάπνηεο
εξγαζίεο, δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα κπεη ζε πιαίζην. Με ην πνπ
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηνχκε ηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ, ζα
μεθηλήζνπκε

άκεζα

ηηο

εξγαζίεο.

Δπνκέλσο

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζεσξψ φηη είλαη πεξηηηή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
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Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά, ζπληάζζνκαη κε ηελ άπνςε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά. Ση λα πνχκε; Σα απηνλφεηα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ κε ηελ έλλνηα φηη παξ' φηη είλαη απηνλφεηα, αλ
ήηαλ φλησο απηνλφεηα δελ ζα εξρφηαλ πνηέ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Άξα αο
έξζνπλ, κε ηελ επρή ηνπ απιψο λα επηθπξψζνπκε απηά πνπ έρνπλ γίλεη. άξα
ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ, γηαηί αθξηβψο απηφ ήηαλ ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ:
Πφηε ζα θηηαρηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ, γηα λα πνχκε κφιηο γίλνπλ «κπξάβν ηα θηηάμαηε
γξήγνξα».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν 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;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά θαη λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Ο
Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ ππεξεζηψλ είπε φηη ζα γίλνπλ άκεζα νη εξγαζίεο, ν θ.
εξεηάθεο πξνηείλεη ζε έλα κήλα, φηαλ ζα θάλνπκε ην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ζέζνπκε ηφηε ην ρξνλνδηάγξακκα. Πξνηείλεη δειαδή κηα ιχζε
θαζπζηέξεζεο ελφο κήλα γηα ηηο εξγαζίεο. Οπφηε θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ θαη καθάξη λα γίλνπλ θαη λσξίηεξα νη εξγαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
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Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά θαη αηηηνινγψ ηελ ςήθν κνπ δηφηη δελ ζεσξψ φηη ε
απνηχπσζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο
είλαη ζέκα πνπ αθνξά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Θέκα πνπ αθνξά ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην είλαη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη θαη ζχζζσκνη
ζπληαρζήθακε ζην λα ιπζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Καηά θαη ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Λέθθα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Να πάξσ ιίγν ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πχξν ζε αθνχσ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ άπνςε ηνπ θ. Λέθθα ήηαλ ε θαζαπηνχ απνηχπσζε,
πξαγκαηηθά δείρλεη αθξηβψο πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα φηη έλα ρξνλνδηάγξακκα
δπζηπρψο είλαη πνιχ δχζθνιν θαη εηδηθά απηή ηελ επνρή πνπ νη θαηαζηάζεηο
είλαη ηέηνηεο, ζα ήζεια λα θάλσ κηα αιιαγή ζηελ ςήθν κνπ θαη λα ςεθίζσ θη
εγψ θαηά θαη φρη ππέξ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ κπνξεί λα γίλεη απηφ παηδηά, ε δεκνθξαηία είλαη
δεκνθξαηία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κνξντδεπφκαζηε, έηζη;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κνξντδεπφκαζηε φπσο ην ιέηε λαη, αιιά εζείο ην θάλεηε απηφ
φρη εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, πξηλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία
γίλεηαη…
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Να ζαο πσ ηελ αιήζεηα
φηαλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα είρα ζην κπαιφ κνπ ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ φηη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν δελ αθνχγεζηε θαζφινπ θαιά.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφεδξε κε αθνχηε ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πχξν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ηαλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα, πξαγκαηηθά είρα ζην κπαιφ κνπ
ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ θαη σο Αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ ληψζσ φηη ζα
κπνξνχζε ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ινηπφλ λα πινπνηήζσ ηα αηηήκαηα
ησλ θαηνίθσλ, κε ζθεπηφκελνο φηη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε εκέλα,
πξνεγνχληαη θάπνηεο άιιεο Τπεξεζίεο θαη εηδηθά ε Σερληθή Τπεξεζία πνπ δελ
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μέξσ θαηά πφζν ζε απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηέινο πάλησλ πνπ
ηέζεθε, ζα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. Οπφηε
ζπληάζζνκαη θη εγψ κε ηελ άπνςε φισλ ησλ άιισλ θαη ςεθίδσ θαηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε, ζα ηξειαζνχκε ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν κνπ δελ αιιάδεη ε ςεθνθνξία, ηελ αλαθνηλψλσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 20 ππέξ θαη 12 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ην αίηεκα ηνπ θ. εξεηάθε

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πδήηεζε επί ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ
θ.θ. Αι. Γνύια θαη Η. Οπζηακπαζίδε»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Καη' αξρήλ είρακε θη άιια επράξηζηα θ. Γήκαξρε ζήκεξα εθηφο
απφ ηελ θα Παπαινπθά, είρακε θαη ηα δηθά ζαο, νπφηε αμίδνπλ θαη ζηνπο δπν
ζαο ζπγραξεηήξηα. Γιηηψζαηε θαη ην θέξαζκα ζα έιεγα κέζσ απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο.
Θέισ λα μεθηλήζσ ηελ παξνπζίαζε κε έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ
πξαγκαηηθά δείρλεη θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά θαη αλαθέξνκαη ζηηο δεκηέο πνπ
έγηλαλ θαη ζηηο πιεγέο πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε ζενκελία ζην λφκν Καξδίηζαο.
Θα είλαη θαιφ λα ζηεξίμνπκε φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηελ πξσηνβνπιία
ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο ζην λνκφ Καξδίηζαο πνπ έραζαλ ηηο
γεσξγηθέο ηνπο θαιιηέξγεηεο, ηηο εκπνξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ηα ζπίηηα ηνπο
θαη είλαη γηα αξθεηέο κέξεο ρσξίο ξεχκα θαη λεξφ θαη ην ίδην πξφβιεκα ππήξρε
θαη ζηελ νξεηλή Καξδίηζα. Άξα απηή ε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ αμίδεη έπαηλν.
Μπαίλσ ζηα ζέκαηά καο πνπ είλαη ηα εθπαηδεπηηθά. Αλ θαη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θα Κεξακέσο πξνζσπηθά είραλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
κήλεο θαηξφ λα δηεμαγάγνπλ έλα εμαληιεηηθφ θνηλσληθφ δηάινγν κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο,
κε θνηλσληθνχο θνξείο, κε Κφκκαηα, κε Γήκνπο, λα αληιήζνπλ ζπκπεξάζκαηα
απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν απφ φζα ιακβάλνπλ ρψξα θαη ζε άιιεο ρψξεο
θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα πξνζεθηηθφ θαη ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ, ψζηε λα
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ππάξρεη ε απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία γηα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ
πξνηίκεζαλ λα θάλνπλ ην θαινθαίξη δηαβνχιεπζε γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε
θαη λα λνκνζεηήζνπλ γη' απηήλ ηθαλνπνηψληαο απαηηήζεηο ηδηνθηεηψλ
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη αθήλνληαο ην δεκφζην ζρνιείν ζηελ ηχρε ηνπ, ή γηα λα
θπξηνιεθηήζσ κε κηα extra large κάζθα θαη έλα κίλη παγνπξίλν γηα θάζε
καζεηή. ινη θπζηθά είδακε ηα ηξαγειαθηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο
επηινγήο.
Μαδί ηνπο βέβαηα παξέζπξαλ θαη ηνπο Γήκνπο, αθνχ θακία
νπζηαζηηθή

θαη

έθηαθηε

ρξεκαηνδφηεζε

δελ

πξνβιέθζεθε

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε ηεο πξσηφγλσξεο θαηάζηαζεο. Πξνθαλψο φπσο είπακε
ππήξραλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο. Πνιηηεία θαη Γήκνη θάλεθαλ αλέηνηκνη λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε, αθνχ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζε
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε ππνδνκέο θαη ζε ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ
ελλνψ θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ζρνιείσλ είλαη ηδηαίηεξα νξαηέο απφ φιε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Ζ θαηάζηαζε ζην Γήκν καο ηψξα. Ξέξσ φηη φια ηα πξάγκαηα
δελ είλαη ξφδηλα θαη δελ αθνξά κφλν ην δηθφ καο Γήκν ζε θάπνηα πξάγκαηα.
Αιιά λα δνχκε πσο έρεη ε θαηάζηαζε. Ζ θαζαξηφηεηα ζε πεξίνδν κάιηζηα
πξσηφγλσξεο

πγεηνλνκηθήο

θξίζεο

ε

αλεζπρία

καζεηψλ,

γνλέσλ,

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ απφ ηα λεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ καο έσο ηα
ιχθεηα είλαη έληνλε, δηθαηνινγεκέλε θαη απεγλσζκέλε.
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο δελ επαξθεί. Απαηηείηαη άκεζε
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, γηα ηελ αλαγθαία θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα θαη
απνιχκαλζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ. Μηα πξσηφγλσξε
πγεηνλνκηθή θξίζε απαηηεί θαη πξσηφγλσξα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Πάσ ζηε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Οη βαλδαιηζκνί, νη
θζνξέο θαη νη θινπέο πνπ ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα
απαηηνχληαη πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζνβαξψλ πιηθψλ
θζνξψλ. Σν θφζηνο γηα ηελ πξφιεςε κφληκσλ θπιάθσλ είλαη ίζσο ιηγφηεξν
απφ απηφ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ.
Πάκε

ζηηο

αίζνπζεο

δηδαζθαιίαο.

Καη

ζην

Γήκν

καο

παξαηεξείηαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο αηζνπζψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αθφκε θαη
ζε λέα θηίξηα, φπσο απηφ ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ, φπνπ θαη βηβιηνζήθεο θαη
63

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

θνηλφρξεζηνη ρψξνη έγηλαλ αίζνπζεο θαη φζν γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα ΔΠΑΛ θαη
ζην 3ν Λχθεην είλαη γλσζηή ζε φινπο, ζα ηε ραξαθηήξηδα ηξαγηθή.
Σα λέα θηίξηα θαζπζηεξνχλ θαη ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηα λέα
λεπηαγσγεία. Σα ζρνιηθά γπκλαζηήξηα εάλ ραξαθηεξίδακε κε κηα ιέμε ηελ
θαηάζηαζε, ε παξνχζα θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο πγεηνλνκηθή βφκβα.
Απαηηείηαη απζηεξφ πξσηφθνιιν κε φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Πάκε ζηα έξγα ππνδνκήο. Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ έξγα. Διπίδσ ην
πνζφ απηφ πνπ αλαθέξαηε πξηλ φηη ζα αληιεζεί θαη ζα απνξξνθεζεί ζα
θαιχςνπκε φια απηά ηα απαξαίηεηα πνπ ρξεηάδνληαη –αλ θαη δχζθνιν- ζε
πξναχιηα, ζε δάπεδα, ζε ηνπαιέηεο, ζε θσηηζκνχο θαη βαςίκαηα.
Πάκε ζηελ απνπζία ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία. Ο
πάγηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνπζηάδεη. Αθφκε θαη
ζηνλ θαηξφ πνπ ηα καζήκαηα γίλνληαλ εμ απνζηάζεσο θάπνηνη καζεηέο, δελ
μέξσ πφζνη, δελ είραλ laptop ζηε δηάζεζή ηνπο ή δελ είραλ ζχλδεζε. Έρεη
ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε θη απηφ.
Σα ηεζη ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα. Δπηπρψο
δελ είρακε αθφκε ζην Γήκν καο θαη ειπίδσ λα κελ έρνπκε.
Σν μεθίλεκα ησλ καζεκάησλ έγηλε κε 3σξα θαη 4σξα ιφγσ
έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απαηηείηαη άκεζε θάιπςε ησλ θελψλ. Ζ
δηθαηνινγία φηη απηφ δελ είλαη ππφζεζε ηνπ Γήκνπ, δελ επζηαζεί γηαηί κάιινλ
πξνο ην παξφλ δελ είλαη αθφκε ππφζεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζα κηιήζσ παξαθάησ
γη' απηφ.
Σέινο εκθαλίζηεθε έιιεηςε ηεο έθηαθηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο
πξνο απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηεο δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο.
ζν γηα ην αίηεκα ησλ 15 καζεηψλ ζην ηκήκα ελ κέζσ παλδεκίαο, πνπ
ηεθκεξίσζε επηζηεκνληθά ε Οκνζπνλδία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, νχηε ιφγνο.
Σν αίηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ
καζεηψλ αλά ηάμε ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 άηνκα, μεράζηεθε
εληειψο ή δελ ζπδεηήζεθε θαλ. Καη απνηειεί εμφθζαικε αληίζεζε θαη
νμχκσξν ζρήκα ην γεγνλφο φηη φηαλ δελ είρακε ζρεδφλ θαζφινπ θξνχζκαηα νη
καζεηέο ήηαλ 15 ζηηο ηάμεηο κνηξαδφηαλ ηελ άλνημε φπσο ζπκάζηε, ελψ ηψξα
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πνπ έρνπκε 200 θαη 300 θξνχζκαηα, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη ηάμεηο κε 25
θαη πιένλ παηδηά.
Οη Γήκνη ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζαλ θαη εθεί κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνβνχλ ζε θάπνηεο ιχζεηο, ζε θάπνηεο ζθέςεηο θαη λα
θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα ζηελ θαηεχζπλζε απηή: ηεο απνζπκθφξεζεο ησλ
ηάμεσλ. Δκείο ζήκεξα ζπλεδξηάδνπκε κε απφζηαζε δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο.
Φαίλεηαη φηη γηα καο ηα κέηξα είλαη πνιχ απζηεξά, ελψ γηα ηνπο καζεηέο πνπ
ζπλσζηίδνληαη ζε κηα κηθξή αίζνπζα, είλαη πνιχ ραιαξά θαη θπζηθά θαη γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηαηί ζε θάζε ζρνιείν είλαη πάλσ απφ 30 εθπαηδεπηηθνί
θαη ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ, πέξα ηνπ φηη δελ έρνπλ νχηε γξαθείν, πξέπεη
λα ζπλσζηίδνληαη ζε κηθξνχο ρψξνπο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δεηήζακε λα ηεζεί ην ζέκα ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ καο ζηε
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ψζηε λα γίλνπλ φινη
γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Να ελεκεξσζνχκε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ
έγηλαλ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ,
αιιά θαη λα βξνχκε έπεηηα απφ εθηελή δηάινγν ιχζεηο ψζηε λα πξνβνχκε σο
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, γεγνλφο
πνπ επηβάιιεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ καο ξφιν.
Πάκε ζηελ αληηκεηψπηζε. Πξέπεη λα γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ.
Θα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε κε θάζε ηξφπν ηελ αλαγθαία
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη λα πηέζνπκε σο Γήκνο γηα ηηο λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Σέηνηεο
θηλήζεηο δελ έρνπλ αλαγθαζηηθά αληηπνιηηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σν αλαθέξσ
απηφ, γη' απηνχο πνπ αλεζπρνχλ κελ μεθχγνπλ απφ ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί
ηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ.
ήκεξα κφιηο δηάβαζα φηη ν Πξφεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είλαη θαη θεληξηθφ ζηέιερνο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηε βφξεηα Διιάδα εμαπέιπζε επίζεζε θαηά ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηνπο ρεηξηζκνχο θαη
ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία. Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο ιέγεηαη
θαη κπνξείηε λα ην ειέγμεηε.
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Πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο έρνπκε σο
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη κηα άιιε ππνρξέσζε: νθείινπκε λα πξνιάβνπκε
Κχξηε Πξφεδξε θαη αγαπεηά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο εμειίμεηο.
Γηα πνηεο εμειίμεηο κηιάκε; Δπηηξέςηε κνπ λα αλαθεξζψ εδψ ζην ζέκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ

πξνζσπηθνχ

θαη

ηεο

ζχλδεζήο

ηνπ

κε

ηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε. Γηαηί αλαθέξζεθε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη απφ ηνλ θ.
Αληηδήκαξρν ζε έγγξαθε δήισζή ηνπ φηη δελ είλαη ζέκα ησλ Γήκσλ.
Πξαγκαηηθά αθφκε δελ είλαη. Αιιά φπσο αλέθεξε πξηλ ν θ. εξεηάθεο,
αλαθέξζεθε ζηνλ νηθνλνκνιφγν ηνλ Πηζζαξίδε ν νπνίνο έθαλε κε εληνιή
βέβαηα ηεο Κπβέξλεζεο θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάηαμε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
Γελ ήηαλ κφλν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ θαη γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ζα αλαθεξζψ ζε έλα απφ ηα 32 ζεκεία ηεο έθζεζεο ηεο
νκάδαο Πηζζαξίδε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηε
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ απφ ηνπο Γήκνπο. Σν παξαζέησ
απηνιεμεί: «ηνπο Δήκνπο ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ.
Οξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηελ θεληξηθή
Δηνίθεζε ζε επηκέξνπο κνλάδεο κε αληίζηνηρε ηζρπξνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ
ηειεπηαίσλ. Άιιεο αξκνδηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβαζζνχλ ζηελ
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ (ελλνεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο) θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ελλνεί φινπο ηνπο άιινπο) ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ».
Ζ έθζεζε Πηζζαξίδε δελ έξρεηαη σο θεξαπλφο ελ αηζξία
αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζην πξφζθαην παξειζφλ θαη ζήκεξα αλεζχρεζα ζηελ
αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο φηαλ ν θ. Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε
ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Παηνχιε, γηαηί ν θ. Παηνχιεο είλαη απηφο πνπ
εηζεγήζεθε ζην ηειεπηαίν πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο ηα
εμήο: «… ζεσξνχκε φηη είλαη ψξα λα μεθηλήζεη έλαο νπζηαζηηθφο δεκφζηνο
δηάινγνο γηα ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη λα
αλαγλσξηζηεί απ' φινπο ην δηθαίσκα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα
απνθαζίδεη ε ίδηα γηα ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιν ηνλ
αλαπηπγκέλν θφζκν». Καη ζηηο ηειηθέο πξνηάζεηο ζπκπεξηειήθζεζαλ ε
κεηαθνξά ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
ζηνπο Γήκνπο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγν πην ζχληνκα θ. Γνχια.
Α. ΓΟΤΛΑ: Σειεηψλσ θ. Πξφεδξε γηαηί είλαη πξάγκαηα πνπ ζα ηα
αληηκεησπίζνπκε ζίγνπξα θαη ίζσο ην νθείινπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ καο.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δάλ εθαξκνζηνχλ θ. Πξφεδξε ηέηνηα κνληέια, ζα έρνπκε φ,ηη
έγηλε ζε θάπνηεο ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα θαη
αλαθέξνκαη ζε Αγγιία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαη ηα
ινηπά, φπνπ ην κνληέιν απηφ εθαξκφζηεθε, άθεζε πίζσ ηνπ θακέλε γε, κε
απνηέιεζκα ζήκεξα αθφκε θαη λενθηιειεχζεξνη πνιηηηθνί λα ππνρξεψλνληαη
λα κηινχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο
παηδείαο θαη γηα ηε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
Γπζηπρψο φκσο θάπνηνη εκθαλίδνληαη ηψξα λα ζέινπλ λα
εθαξκφζνπλ θαη ζηε ρψξα καο απηή ηελ κεηαξξχζκηζε πνπ δνθηκάζηεθε κε
θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα εδψ θαη ηξεηο δεθαεηίεο ζην εμσηεξηθφ θαη
κάιηζηα ηελ πξνσζνχλ σο λενηεξηζκφ.
Αλ πινπνηεζνχλ απηά ηα ζρέδηα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ζπλδεζεί
ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ην … ζα είλαη ν ζάλαηνο ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε παηδεία δελ είλαη ηνπηθφ ζέκα,
είλαη εζληθφ ζέκα. Ζ δεκφζηα παηδεία απνηειεί αδηαπξαγκάηεπην θνηλσληθφ
αγαζφ, άκεζε θαη έκπξαθηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ ζηήξημε θαη ε ελίζρπζή ηεο
πξέπεη λα γίλεη κε θάζε δπλαηφ κέζν, κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη
απηφ πξέπεη λα απνδεηρζεί ζηελ πξάμε θαη φρη ζηε ζεσξία. αο επραξηζηψ γηα
ηελ πξνζνρή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέιεη θάπνηνο ηνλ ιφγν;
Α ΠΔΡΗΒΟΛΑ:

Παξαθαιψ

πνιχ λα

δνζεί

θαη ζε εκάο ν

ιφγνο,

εθπξνζσπνχκε ηελ Έλσζε Γνλέσλ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια ηνλ ιφγν αλ δελ ζέιεη θάπνηνο
επηθεθαιήο.
ΠΟΛΗΣΖ: Πξηλ κηιήζνπλ νη θχξηνη επηθεθαιήο κπνξψ λα κηιήζσ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλψκε θ. Πξφεδξε ε δηαδηθαζία είλαη …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε άζε λα ην πσ εγψ, πξέπεη λα ην πείηε εζείο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλψκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ δηαδηθαζία ιέεη φηη πξέπεη λα κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο αλ
ζέινπλ, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ζην ηέινο εζείο ζα πείηε ηελ άπνςή ζαο.
Δγψ απηφ πνπ ζέισ θαη ην ιέσ γηαηί ζα θξαηάσ ρξφλν, φρη 5ιεπηα θαη
10ιεπηα, 3 ιεπηά ν θάζε νκηιεηήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ππάξρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, πξηλ κηιήζνπκε εκείο θαιφ είλαη λα δνζεί ν
ιφγνο θαη ζηελ Έλσζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε.
Α. ΠΔΡΗΒΟΛΑ: Γελ ζα ζαο θαζπζηεξήζνπκε πνιχ, επραξηζηνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ιέηε επραξηζηψ ζε εκέλα, θαη’ εμαίξεζε κπνξείηε αλ θαη νη
άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε κπνξνχκε λα ην θάλνπκε,
δελ έρσ πξφβιεκα, απιά ε δηαδηθαζία ήηαλ δηαθνξεηηθή. Έρεηε θάπνηα
αληίξξεζε; πκθσλείηε; Χξαία, παξαθαιψ έρεηε ηνλ ιφγν.
Α. ΠΔΡΗΒΟΛΑ: Δίκαη κέινο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ. Γελ ζα πσ πνιιά γηαηί ηα
πεξηζζφηεξα πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο
αλαθέξζεθαλ, εγψ εθείλν πνπ ζα ήζεια λα πσ εθπξνζσπψληαο ηελ Έλσζε
Γνλέσλ είλαη ην εμήο: έγθαηξα εκείο βγάιακε έλα δειηίν Σχπνπ φπνπ
αλαθέξακε θάπνηα εξσηήκαηα θαη επηθεληξψλακε ζηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπκε κε ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηα νπνία βεβαίσο
νθείινληαη θαη' αξρήλ ζηελ ειιηπή αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηελ Κπβέξλεζε,
αιιά θαη ζε κηα θαζπζηέξεζε πνπ είδακε λα ππάξρεη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο φζνλ αθνξά ηα κέηξα πξφιεςεο. Γειαδή ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ
αξρίζνπλ ηα ζρνιεία κεηά ηελ αλαβνιή ηεο έλαξμήο ηνπο θαη απηά πνπ έπξεπε
λα ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία, δελ ππήξραλ.
ε επηθνηλσλία πνπ είρακε θαη κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ
θαη κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ μέξακε φηη ηελ Παξαζθεπή πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ καζεκάησλ απηά ηα ζηνηρεηψδε, γηαηί ηειηθψο θαηαιήμακε ζηα ζηνηρεηψδε
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λα αλαθεξφκαζηε, δειαδή ζηα αληηζεπηηθά θαη ζηηο κάζθεο, δελ είραλ θηάζεη
ζηα ζρνιεία.
Γελ ιέσ φηη ε επζχλε ήηαλ απνθιεηζηηθά ηνπ Γήκνπ, πξνθαλψο
δελ ήηαλ. Ήηαλ φκσο ηεο πνιηηείαο θαη κέζα ζηελ πνιηηεία είλαη θαη ν Γήκνο.
Σα αληηζεπηηθά θαη νη κάζθεο, απηέο νη κάζθεο πνπ γλσξίδνπκε φινη, έθηαζαλ
ζην δηθφ κνπ ην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ ηε Γεπηέξα ην πξσί.
Σε Γεπηέξα ην πξσί νη κάζθεο πνπ έθηαζαλ θαη ηα αληηζεπηηθά
θαη ηα πεξίθεκα παγνπξίλν, ήηαλ ιηγφηεξα απφ απηά πνπ έπξεπε λα
αληηζηνηρνχλ ζε καζεηέο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ.
Γελ ζα αλαθεξζψ ζηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα
ζρνιεία, ζα αλαθεξζψ φκσο φηη ε απάληεζε πνπ πήξακε ζηε ζπλάληεζε πνπ
είρακε πεξαηηέξσ κε ην Γήκαξρν θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο, ήηαλ φηη απηά
ηα πξνβιήκαηα πνπ ρξνλίδνπλ ζηα ζρνιεία καο ζα ιπζνχλ φηαλ ζα παξζεί ε
ΑΣΑ πνπ ζα είλαη 500.000 € θαη ηα ινηπά.
Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα πεξηκέλνπκε απηφ θαη δελ έρνπκε
θαη ζπγθεθξηκέλε ελεκέξσζε ηη αθξηβψο ζα γίλεη κε απηά θαη ηη ζα αθνξά ηελ
θάζε κνλάδα.
ε εθείλν πνπ ζέισ λα επηθεληξψζσ θαη λα ηειεηψζσ είλαη:
ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα θαη καο κεηαθέξεηαη κεγάιε αγσλία απφ ηνπο
γνλείο γηα ην ζέκα ησλ θαζαξηζηξηψλ. Σν ίδην ην Τπνπξγείν θαη ν ΔΟΓΤ ιέεη
φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δπν θαζαξίζηξηεο ζε θάζε ζρνιείν. Δίπε θαη ν
Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο φηη έθαλαλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ φπσο καο δηάβαζαλ θαη απφ ην αίηεκά ηνπο, λα απμεζεί ην
σξάξην ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη λα γίλεη πιήξεο σξάξην. Γελ αξθεί.
Καη δελ αξθεί θαηά ηελ γλψκε καο, λα ζηέιλνπκε θάπνηα
έγγξαθα θαη λα ζηεθφκαζηε ζε απηφ. Ο Γήκνο, ην Τπνπξγείν, ε πνιηηεία
πξέπεη λα θξνληίζεη άκεζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη γηα έλαλ
επηπιένλ ιφγν. ηαλ κηα θαζαξίζηξηα θαιείηαη λα θαζαξίζεη θαη λα απνιπκάλεη
ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα ζε έλα 6σξν φιν απηφ ην ρψξν θαη πνιιέο θνξέο
λα επηβαξχλεηαη θαη κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη δεχηεξεο κνλάδαο, πνιχ θνβάκαη
φηη ζα κείλνπκε ρσξίο θακία θαζαξίζηξηα.
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Ννκίδσ φηη φηαλ ζέιεη ε πνιηηεία βξίζθεη ηνλ ηξφπν λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο. Απηή ηε θνξά αο ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ
παηδηψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο πνπ
ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πδεηάκε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη δπν θπξίσο πηπρέο. Ζ
κία αθνξά ηελ πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζπλνιηθά ζηε ρψξα, πνπ είλαη επζχλε
ηεο Κπβέξλεζεο θαη ε δεχηεξε αθνξά ην Γήκν καο.
ην πξψην επίπεδν ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζπλνιηθά ζηε ρψξα, απηφ
ην νπνίν έρνπκε θαη ραηξεηίδσ, είλαη κηα Κπβέξλεζε πνπ πξνσζεί ηελ παηδεία
ησλ αξίζησλ, κηα Κπβέξλεζε ε νπνία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ην ζήκα ην
νπνίν έρεη δψζεη είλαη φια γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε.
Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ν θ. Γνχιαο πνπ είλαη θαη
δεκνηηθφο ζχκβνπινο γλσξίδεη πνιχ θαιά θαη ην θχκα απνιχζεσλ ην νπνίν
έρεη ζπκβεί φιν ην θαινθαίξη ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο παηψληαο
πάλσ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ςήθηζε απηή ε Κπβέξλεζε.
Μηα Κπβέξλεζε ησλ αξίζησλ πνπ άθεζε λα κνηξαζηνχλ extra
large κάζθεο ιεο θαη πξφθεηηαη γηα ειεθαληάθηα, ζηα παηδηά πνπ είλαη ζηα
ζρνιεία θαη έθηαζε ε ζρνιηθή ρξνληά λα μεθηλήζεη γηα άιιε κηα θνξά κε
κεγάιεο ειιείςεηο ηνπιάρηζηνλ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη κε ηελ αζιηφηεηα
ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.
Απηά αθνξνχλ ηελ Κπβέξλεζε ε νπνία πξνθαλψο αθνινπζεί έλα κνληέιν, ην
νπνίν ζα ην ραξαθηήξηδα ζθιεξφ, ηαμηθφ, ππέξ ησλ ερφλησλ θαη ησλ
θαηερφλησλ ηνλ πινχην.
Απηά αθνξνχλ ηελ Κπβέξλεζε θαη ζηα νπνία βεβαίσο δελ ζα
κπνξνχζε λα έρεη επζχλε ε Γεκνηηθή Αξρή.
Πνηεο είλαη νη επζχλεο ηεο Γεκνηηθήο καο Αξρήο θαη ηη ζα
κπνξνχζε λα θάλεη; Σν πξψην, είλαη φηη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη θαη’
εηθφλα θαη νκνίσζε απηήο ηεο Κπβέξλεζεο. Απηφ ην νπνίν θάλεη είλαη λα
επελδχεη ζηελ επηθνηλσλία ηεο, λα πξνζπαζεί θάζε ζηηγκή λα παξνπζηάδεη
ζηελ νπζία κεδεληθφ έξγν θαη εηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα
ππνβαζκίδεη κέξα κε ηελ εκέξα ηηο πξννπηηθέο ηεο παηδείαο ζηελ πφιε καο.
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Καη ζέισ λα είκαη ζπγθεθξηκέλνο: πνην είλαη ην ζρέδην ην νπνίν
έρεη παξνπζηάζεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή; Έρεη πεξάζεη πιένλ έλαο ρξφλνο θαη
κπνξνχκε λα ζαο θξίλνπκε θαη λα ζαο αμηνινγήζνπκε κε βάζε ηα
πεπξαγκέλα ζαο, πνην είλαη ην ζρέδην πνπ έρεηε παξνπζηάζεη γηα ηελ
εθπαίδεπζε;
Δίπε δηζπξακβνινγψληαο κάιηζηα ν Γήκαξρνο ζηελ εηζαγσγή
ηνπ φηη εληάρζεθε -ιέεη- πξφγξακκα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο 300.000 €.
Μπξάβν ζαο! Πνηνο ην ζρεδίαζε απηφ θ. Γήκαξρε, μέξεηε; Πνηνο έθαλε ηε
κειέηε ψζηε λα ηε βξείηε έηνηκε γη' απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, επεηδή γλσξίδακε
φηη ζα βγνπλ πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο ζηα ζρνιεία; Ζ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Σν βξήθαηε έηνηκν ινηπφλ. Παηήζαηε αθξηβψο
πάλσ ζε απηφ πνπ είρακε ζρεδηάζεη.
Δζείο κπνξείηε λα καο πείηε ηη ζρεδηάζαηε, ψζηε λα δνζνχλ
ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο; ην
γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη νχηε έλα εηδηθφ ζρνιείν ζηελ πφιε καο; ην ηη έρεη
γίλεη ζην 3ν Γπκλάζην θαη ην 3ν Λχθεην; Πνπ αλ ζθαιίζεη θαλείο ηελ ηζηνξία ζην
3ν Γπκλάζην θαη ην 3ν Λχθεην, ζα δεη φηη ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα
θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο επζχλεο θαη ηηο ελέξγεηεο
θαη ηα κηθξνέξγα πξέπεη λα θάλεη ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν απηφ λα
είλαη έηνηκν.
Ση έρεη ζρεδηάζεη ν Γήκνο γηα ην ρψξν ησλ ΔΠΑΛ πνπ είλαη κηα
ληξνπή γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο γνλείο πνπ
πάλε ηα παηδηά ηνπο εθεί; ε απάληεζε: Γελ έρεηε ζρεδηάζεη ηίπνηε.
Γηαρεηξίδεζηε απιψο, είζηε δηαρεηξηζηέο κηαο ζθιεξήο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ
νπνία φκσο σο απινί δηαρεηξηζηέο είζηε άηνικνη, ζπκπνξεχεζηε ζα έιεγα κε
ηε λενθηιειεχζεξε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, δελ ηνικάηε λα ραξάμεηε ηίπνηε.
Κιείλνληαο απηφ ην νπνίν ρξεηαδφκαζηε είλαη έλα ζπλνιηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο ζηέγεο θαη ζε επίπεδν ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ζε επίπεδν αλαβάζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηελ ίδηα ζηηγκή κηα πνιηηηθή πνπ ζα δηεθδηθεί θαη ελίνηε ζα ζπγθξνχεηαη κε
απηή ηε πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα είκαζηε πεξήθαλνη φηη ζηελ
πφιε καο έρνπκε θαη ηηο ππνδνκέο, αιιά θαη εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ψζηε λα
κπνξνχλ ηα παηδηά καο λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή εθπαίδεπζε. αο επραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη γηλφκαζηε απφςε κάξηπξεο κηαο ηξαλήο
αληίθαζεο. Έρνπκε έλα πλδπαζκφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γεκνηηθή Αξρή
ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ε νπνία έρεη δπν δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
παηδεία. Ο κελ Αληηδήκαξρνο Παηδείαο είλαη ππεξαζπηζηήο ηεο δεκνηηθήο
πνιηηηθήο

ηεο

σξαηνπνίεζεο

ησλ πξαγκάησλ,

ππφ

ηελ έλλνηα

ηεο

ππξφζβεζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Καη απφ ηελ άιιε κεξηά ν θ. Γνχιαο ν νπνίνο θαηά ηξφπν ζαθή,
αληηθεηκεληθφ θαη πιέξηα θαηαηνπηζηηθφ έζεζε ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο ζε
εζληθφ επίπεδν θαη αλακθηζβήηεηα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Ση ζέισ λα πσ κε απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη. Κχξηε Γνχια, ζεξκά
ζπγραξεηήξηα απφ ηελ Παξάηαμή καο γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδείαο. Γπζηπρψο φκσο δελ ππάξρεη
θαλέλαο ζρεδηαζκφο ζην Γήκν καο.
ηαλ εγψ ζρεδίαζα λα απαιινηξησζνχλ ζηνλ ΔΠΔΡΟ ηα 11,5
ζηξέκκαηα φπνπ ζήκεξα ρηίδεηαη ην 3ν Λχθεην ην Πνιπθιαδηθφ θαη ην 3ν
Γπκλάζην θάπνηνη κε έιεγαλ αηζεξνβάκνλα. Να φκσο πνπ ζηελ πνξεία ηνπ
ρξφλνπ δηθαηψλνκαη πνπ ζήκεξα ρηίδνληαη θαηλνχξγηα ζρνιεία γηα λα θχγνπκε
απφ ην θάηεξγν ησλ…
Καη αλαξσηηέκαη ζε έλα ρξφλν πεξίπνπ ζα θχγνπκε απφ εθεί
κέζα. Ση ζρεδηαζκφο ππάξρεη γηα απηά ηα απνκεηλάξηα πνπ ζα κείλνπλ πίζσ;
Μέρξη ζηηγκήο ηίπνηε. Απηφ δελ είλαη πνιηηηθή παηδείαο θχξηνη ζπλάδειθνη,
απιψο ζα ηξέρνπκε ελ είδε ππξνζβέζηε φπσο ηξέρεη ν Αληηδήκαξρνο λα
ιχζνπκε γηαηί έπηαζε θσηηά ην ιεβεηνζηάζην, γηαηί μέκεηλε απφ πεηξέιαην ην
άιιν ζρνιείν θαη ηα ινηπά θαη πξνπάλησλ δελ ζα κνηξάδνπκε θη εθείλα ηα
νπνία έρνπλ δνζεί σο θαηαλνκέο, 1ε, 2ε, 3ε, 4ε θαη πξνζδνθάκε ηε ΑΣΑ φηαλ
δελ δίλνπκε ζηα ζρνιεία καο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηα θνλδχιηα πνπ έρεη
ζηείιεη ε θεληξηθή ππεξεζία ζην Γήκν καο, σο λφκηκε θαηαβνιή πνπ
δηθαηνχληαη.
πσο αληηιακβάλεζηε κε απηέο ηηο ινγηθέο θαη κε απηή ηελ
πξννπηηθή δελ βιέπσ νξίδνληα κπξνζηά καο θαη ζπλέρεηα ζα ηξέρνπκε πίζσ
απφ ηα γεγνλφηα φπσο ιίγν σο πνιχ ηα πεξηέγξαςε θαη ε θπξία σο
εθπξφζσπνο ησλ γνλέσλ γηα ηηο θαζαξίζηξηεο θαη ηα ινηπά.

72

ε

11 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2020

Γελ γίλεηαη φκσο έηζη θχξηνη ζπλάδειθνη λα ζπλερίδνπκε. Γηφηη
φζν σξαηνπνηνχκε ηα πξάγκαηα εθεζπράδνπκε, απνθνηκηφκαζηε θαη ηφηε
θάλεηε ηα πξνβιήκαηα πην έληνλα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Πξφεδξε,

θχξηνη

ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ζα ήζεια λα ζαο
ππελζπκίζσ φηη ε δηθή ζαο Παξάηαμε πνπ ήηαλ πεξίπνπ πέληε ρξφληα ζηελ
εμνπζία, θαηάξγεζε ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηνθφξνπ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ
αξίζηνπ, πνπ ζα πξέπεη λα θξαηάεη ηε ζεκαία ηνπ ζρνιείνπ. Καηάξγεζε ην
φξην ηνπ «10» ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο.
Τπήξμε βίαηα αλαδηάηαμε ελ κηα λπρηί ηνπ ράξηε ηνπ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ.
Καηάξγεζε ηε γηνξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Έρνπκε δπζηπρψο πνιχ κεγάιε
απφζηαζε ζηελ ηδενινγία καο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε σο
Παξάηαμε ηνπιάρηζηνλ εκείο ην ζέκα ηεο παηδείαο, απφ εζάο. Απηή είλαη ε
πξνο ηα θάησ ηζνπέδσζε, πνπ ε δηθή ζαο Παξάηαμε έθαλε, φζν ήηαλ ζηελ
εμνπζία. Απηέο ηηο παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ θνκκάηη πνπ ζέζαηε,
δπζηπρψο ζε κηα ζπδήηεζε πνπ δελ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Δδψ έρνπκε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γνχια, ν νπνίνο
πξάγκαηη κνπ έθαλε ηξνκεξή εληχπσζε, ην είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο, αλήθεη
ζηελ Παξάηαμε ε νπνία ηνπιάρηζηνλ επηζήκσο εθπξνζσπείηαη δηα ηνπ
επηθεθαιήο ηνπ, ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο έρνληαο
ηνπνζεηεζεί εθεί, σο Αληηδήκαξρνο. Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα,
ίζσο ζα πξέπεη λα ην εμεγήζεηε.
Δπί ηεο νπζίαο ηψξα. Κχξηε Γνχια, νη παξαηεξήζεηο ζαο
πξάγκαηη ζε κεγάιν βαζκφ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Άιισζηε
ηηο επηβεβαίσζε θαη ζα έιεγα ηηο δηάρπζε πεξηζζφηεξν θαη ε εθπξφζσπνο, ε
θα Πεξηβφια, ηεο Έλσζεο Γνλέσλ.
Δθηηκψ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απιά κηα αθαδεκατθή ζπδήηεζε,
φπσο θαη πξνεγνπκέλσο κε ην άιιν ζέκα πνπ πεξάζακε. Οη ζθέςεηο ζαο, νη
πξνηάζεηο ζαο, ε ηνπνζέηεζή ζαο ζα πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο θαη παξάιιεια βέβαηα ην φηη έρεηε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απηφ καο δεκηνπξγεί αθφκε κεγαιχηεξε ηελ ππνρξέσζε λα
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παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζθέςεηο ζαο θαη λα βειηηψζνπκε ζε Γεκνηηθφ επίπεδν
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο κνπ θάλεη κεγάιε
εληχπσζε πνπ θάλνπκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηειεδηάζθεςε, ελψ ε
αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αθξηβψο δίπια εθεί πνπ γίλεηαη
κάζεκα, εκείο ζε κηα αίζνπζα δηπιαζίνπ εκβαδνχ απφ ηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο δελ κπνξνχκε λα θάηζνπκε 33 άηνκα κε αζθάιεηα, 28 άηνκα
φκσο κπνξνχλ λα θάλνπλ κάζεκα αθξηβψο δίπια.
Καη βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ θάπνηεο θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία γη'
απηφ ηνλ ιφγν θαη θχξηνο ππνθηλεηήο απηψλ ησλ θαηαιήςεσλ είλαη ε
Κπβέξλεζε ε νπνία έμη κήλεο ηψξα δελ έθαλε απνιχησο ηίπνηε, γηα λα ιπζνχλ
απηά ηα πξνβιήκαηα.
Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηελ ηνπηθή Γηνίθεζε εδψ ε νπνία σο
παξαθνινπζεηήο ηεο Κπβέξλεζεο ιέεη φηη «εγψ δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηε
γηα φια απηά, έρσ ζηείιεη θάπνηα e-mail θαη είλαη κηα ραξά».
Ση απαηηνχλ απηνί νη καζεηέο νη νπνίνη ζαο εκπφδηζαλ θηφιαο λα
κνηξάζεηε ηηο κάζθεο γηα λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Απαηηνχλ 15
καζεηέο ζην ηκήκα, απαηηνχλ ηνπνζεηήζεηο θαζεγεηψλ απφ ηελ αξρή, ψζηε
λα κελ ππάξρνπλ ειιείςεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο ρακέλεο ψξεο
απφ φζεο δεκηνπξγεί κηα θαηάιεςε.
Γηαηί επεηδή ζπλήζσο νη θαζεγεηέο απηνί ηνπνζεηνχληαη κε ηε
δεχηεξε ή κε ηελ ηξίηε θάζε, κεηά απφ έλα κήλα κέρξη ηνλ Οθηψβξην φηαλ ζε
έλα ζρνιείν ιείπνπλ ηξεηο θαζεγεηέο ππνινγίζηε φηη ιείπνπλ 20 ψξεο ηελ
εβδνκάδα. Γειαδή πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 35 πνπ δεκηνπξγεί ε
θαηάιεςε κηαο εβδνκάδαο. Γηαηί ηφζεο ψξεο ράλνπλ. Φαληαζηείηε έλα
θαζεγεηήο λα ράλνληαη 20 ψξεο θάζε εβδνκάδα επί 1,5-2 κήλεο. Απηφ είλαη ην
έλα θξαηνχκελν.
Απφ ηελ άιιε δεηάλε θαζαξίζηξηεο. Έρνπκε 33 ζρνιεία θαη 28
θαζαξίζηξηεο. Μπξάβν θαηαθέξακε θαη ηηο πήξακε πξψηνη θαη ηηο θάλακε
πιήξνπο απαζρφιεζεο. κσο δελ θηάλνπλ νη 33 θαζαξίζηξηεο. Πξέπεη λα
απαηηήζνπκε πεξηζζφηεξεο, πξέπεη λα πηέζνπκε ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε
παξέα κε ηνπο καζεηέο, παξέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξέα κε ηνπο γνλείο
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θαη λα απαηηήζνπκε λα έρνπκε φζεο θαζαξίζηξηεο ιέεη ν ίδηνο ν ΔΟΓΤ γηα ηελ
αζθάιεηά καο γηαηί απηή ηε ζηηγκή δνπιεχνπκε κέζα ζε εηδηθέο ζπλζήθεο.
Δπίζεο δεηάλε νη καζεηέο ηα ζρνιεία φρη κφλν ηεο Φηιαδέιθεηαο
αιιά θαη φιε ηεο Διιάδαο θπζηθά, λα ππάξρεη λνζειεπηήο ψζηε λα κπνξεί λα
δηαρεηξίδεηαη ηα πηζαλά ή ηα πξαγκαηηθά θξνχζκαηα COVID θαη φρη ν
δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξίζεη ν χιινγνο
θαζεγεηψλ.
Να ζηειερσζεί κε γηαηξνχο θαηάιιεινπο θαη κε θαηάιιειν ρψξν
ε δνκή θαη λα γίλνληαη ηεζη ψζηε φηαλ θάπνηνο καζεηήο ή θαζεγεηήο λνζήζεη
λα κπνξνχλ λα μέξνπλ θαη νη ππφινηπνη αλ απηφο ν άλζξσπνο είλαη ζεηηθφο ή
φρη θαη φρη λα δίλεηαη Οδεγία απφ ηνλ ΔΟΓΤ «θάηζε ζην ζπίηη ζνπ δέθα κέξεο
θαη βιέπνπκε. Αλ δελ έρεηο ζπκπηψκαηα ζα μαλαπάο ζην ζρνιείν, αλ έρεηο
ζπκπηψκαηα ζα δηψμνπκε ην ηκήκα ζνπ…» πξάγκαηα ηα νπνία είλαη ηειείσο
έσια θαη δελ βνεζνχλ θαζφινπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο.
Γηάβαδα, παξαθνινπζψληαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ε
Αζηπλνκία έθαλε επέκβαζε ζε ζρνιείν ηνπ Πεηξαηά επεηδή ζπλσζηίδνληαη νη
καζεηέο ζην δηάιεηκκα. Φαληαζηείηε έλα αίηεκα πνπ έρνπλ φινη νη δηεπζπληέο
εδψ ηεο πεξηνρήο καο λα βξέμεη. Ση ζα γίλνπλ φινη απηνί νη καζεηέο;
θαληάδεζηε 300 καζεηέο λα ζπλσζηίδνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ζρνιείσλ;
Καη φζα έρνπλ πεξαζκέλνπο δηαδξφκνπο. Έρεη ζθεθηεί λα θάλεη θάηη γη' απηφ ν
Γήκνο;
ηαλ εκείο ξσηήζακε ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ν
Γήκνο καο γηα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη ηη κέηξα ζα πάξεη, δελ πήξακε
θακία απάληεζε ηφηε. Ο Γήκνο πεξίκελε ηη ζα πεη ε Κπβέξλεζε, αλ ζα
κνηξάζεη ή αλ δελ ζα κνηξάζεη κάζθεο, ή λα πεη φηη «εκείο νχηε θαζεγεηέο
δηνξίδνπκε, νχηε γηα ηα θελά κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη, ηφζεο θαζαξίζηξηεο
καο είπαλ λα πάξνπκε, ηφζεο πήξακε θαη ηηο πήξακε πξψηνη, είκαζηε φινη
πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη».
Πάκε ηψξα ζηα πξνβιήκαηα ηα θηηξηαθά. Δθθξεκνχλ απφ πέξζη
αληηζεηζκηθνί έιεγρνη. Δίπακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο 20/1 φηη πξέπεη λα
έξρεηαη ζα ζέκα, δελ έπξεπε λα ην βάινπλ ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη ν θ.
Γνχιαο, έπξεπε λα έξρεηαη απφ κφλν ηνπ, ν Πξφεδξνο έπξεπε λα ην θέξεη ηελ
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θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη
γη' απηέο.
Έπξεπε λα δηακνξθσζεί έλα πξφγξακκα πεξηνδηθνχ ειέγρνπ
θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη λα ππάξρεη αλαιπηηθή
ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ θαη ζα ήκαζηαλ πνιχ επηπρείο
αλ ν θ. Βνχξνο φπσο πήγαηλε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην εξγνηάμην ηεο
ΑΔΚ, λα πήγαηλε άιια 300 βήκαηα πην πίζσ, πνπ είλαη ην 1 ν Λχθεην λα
έβιεπε ηηο ηάμεηο ζηνπο δηαδξφκνπο ή ηηο ηάμεηο ζηα θνληέηλεξ, ή λα πάξεη ηε
κεραλή ηνπ πνπ κπνξεί σο κεραλφβηνο λα έξζεη πάλσ ζην 3 ν πνπ ελ αλακνλή
φηη ζα θχγεη, γξάθνπλ ζε πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο δελ πηάλεη ε θηκσιία γηαηί
δελ βξέζεθε φιν ην θαινθαίξη δπν θηιά κπνγηά λα πεξαζηνχλ απηνί νη πίλαθεο
θαη πεξηκέλνπκε ηε ΑΣΑ θαη ηηο 500.000 € λα δνχκε ηη έξγα ζα γίλνπλ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, επηηξέςηε κνπ λα πσ ζην ηξίιεπην
πνπ κνπ αληηζηνηρεί ην εμήο: θαη' αξρήλ λα ζαο πσ φηη πνιχ θαιά έξρεηαη
απηφ ην ζέκα ζήκεξα, φκσο γηα λα κε κέλνπλ εληππψζεηο επεηδή ν θ.
Βαζηιφπνπινο επηηέζεθε ζηελ Παξάηαμή καο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή πνπ
έρνπκε απέλαληη ζηε παηδεία, ζα ήζεια λα ηνπ πσ ηα εμήο: θαη' αξρήλ ν
θησρφο ηνπ απνινγηζκφο ηεο πεληαεηίαο, σρξηά κπξνζηά ζηνλ απνινγηζκφ
ηνπ έηνπο καο.
Καη εμεγνχκαη. Ξέξεηε θ. Βαζηιφπνπιε φηη έρνπκε πάεη
επαλεηιεκκέλα ζην θπζηθφ αέξην γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο; Ξέξεηε θ.
Βαζηιφπνπιε φηη πξνρσξάκε ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Πνιπηερλείν
γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ; Σν γλσξίδεηε;
Απηά πνπ καο ιέηε, λα είζηε πην πξνζεθηηθφο, λα ελεκεξψλεζηε,
λα δηαβάδεηε. Να γλσξίδεηε φηη έρνπκε πάεη επηά θνξέο ζηνλ ΟΚ γηα λα
ηειεηψζεη επηηέινπο απηφ ην γεθχξη ηεο Άξηαο πνπ ιέγεηαη 3 ν Γπκλάζην – 3ν
Λχθεην. Αλ ζεσξείηε φηη απηά ζην ρξφλν δελ είλαη ηίπνηε απφ εκάο θαη δελ
έρνπκε πνιηηηθή, εζείο ηη θάλαηε γηα ην ΔΠΑΛ θ. Βαζηιφπνπιε; Ση ζρεδηαζκφ
είραηε γηα ην ΔΠΑΛ θαη δελ ηνλ κάζακε πνηέ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία;
αο παξαθαιψ, λα κελ πεηάκε θνξψλεο, λα βάδνπκε ηα
πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε.
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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη εγψ είκαη ππέξκαρνο ηεο δεκφζηαο
παηδείαο θαη ην δείρλσ έκπξαθηα φια κνπ ηα ρξφληα θαη ηα δπν κνπ παηδηά
πεγαίλνπλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο καο θαη δελ είρα πνηέ ηελ
πξφζεζε θαη αο είρα ηε δπλαηφηεηα λα πάλε ζε ηδησηηθά ζρνιεία.
Καη εηζπξάηησ ηα απνηειέζκαηα απηψλ πνπ εηπψζεθαλ, πνπ
πξάγκαηη πνιχ δίθην θαη ε θπξία εθπξφζσπνο θαη ν θ. Γνχιαο, αιιά απηή είλαη
ε κία πιεπξά ησλ πξνβιεκάησλ. Τπάξρεη θαη κηα άιιε πιεπξά, πνπ
πξαγκαηηθά ζαο ξσηψ αγαπεηέ ζπλάδειθε θ. Γνχια θαη θα εθπξφζσπε ηνπ
πιιφγνπ ην πξφβιεκα ηεο παηδείαο είλαη κελ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, είλαη
νη κάζθεο… αιιά ην πξφβιεκα ηεο παηδείαο ζήκεξα έρεη θη άιιεο κνξθέο,
είλαη νη θαηαιήςεηο πνπ γίλνληαη ρσξίο ιφγν. Μελ μερλάκε φηη πέξζη έγηλαλ
θαηαιήςεηο γηαηί ππήξραλ κηθξέο πνζφηεηεο ραξηηψλ πγείαο θαη έραλαλ
εβδνκάδεο κάζεκα ηα παηδηά.
Μελ μερλάηε φηη θέηνο γίλνληαη θαηαιήςεηο νη νπνίεο δελ μέξσ
αλ ππνθηλήζεθαλ, αιιά ελζαξξχλνληαη ζίγνπξα απφ ηνπο αξλεηέο ηεο
κάζθαο. Απηά δελ ηα ιέκε; Υάλνπλ ηα παηδηά καο καζήκαηα. Ζ θφξε κνπ
φπσο θαη ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ πεγαίλεη λα δψζεη εμεηάζεηο ζην
Παλεπηζηήκην. Απηά δελ ηα ιέκε θχξηνη ζπλάδειθνη; Απηά καο ελνρινχλ;
Δπίζεο αγαπεηέ θ. Γνχια κε ραξά άθνπζα απηά πνπ είπαηε θαη
ζπκθσλψ ζρεδφλ ζε φια, φκσο ππάξρνπλ θη άιια πξάγκαηα πνπ δελ καο
ιέηε θαη δελ είκαζηε θαη πνηέ φια ηα ρξφληα πνπ αζρνιεζήθαηε κε φιε απηή
ηελ ηζηνξία.
Δίπαηε θαη πνιχ ζσζηά επηζηεκνληθά ηεθκεξίσζε ε Έλσζε
θαζεγεηψλ, έρνπκε πξνβιεκαηηζηεί έρνπκε βάιεη πνηέ ην ζέκα ζα Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ζα γνλείο, ζαλ Δλψζεηο φηη ππάξρνπλ ζήκεξα θαζεγεηέο πνπ δελ
ζέινπλ, ή δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν; Γελ ην
βιέπνπκε θαζεκεξηλά;
ηαλ κηιάγακε θάπνηε γηα αμηνινγήζεηο ήζαζηαλ φινη απέλαληη
θ. Βαζηιφπνπιε θαη θ. Γνχια. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε κήπσο λα κηιήζσ θη εγψ λα ζέζσ ηα
εξσηήκαηα θαη λα απαληήζεη ζπλνιηθά ν θ. Αληηδήκαξρνο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζέιεηε λα κηιήζνπλ θαη λα απαληήζεηε
κεηά ζπλνιηθά;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δληάμεη φ,ηη λνκίδεηε. Καιφ είλαη λα δψζσ κηα πξψηε
απάληεζε γηαηί έρνπλ γίλεη θαη πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη κεηά … δελ ζα
αξγήζσ πνιχ, μέξεηε φηη είκαη ζχληνκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε κε κηιήζεηε ηψξα θαη κεηά μαλά θαη μαλά.
Αο θάλεη εξσηήζεηο ε θα Παπαινπθά θαη απαληάηε κεηά. Κπξία Παπαινπθά
έρεηε ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ζ ηνπνζέηεζή κνπ ζα είλαη ζην πιαίζην εξσηήζεσλ, θαζ'
φηη ε αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γνχια λνκίδσ φηη καο θάιπςε θαη ζε επίπεδν
πνιηηηθφ θαη ζε επίπεδν πξαθηηθψλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή
θαη ζα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα πσ φηη είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζέκα ην
νπνίν ζπδεηάκε ζήκεξα θαη λα ζπγραξψ θαη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ηνλ θ.
Γνχια θαη ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε πνπ ην εηζεγνχληαη.
Πξνθχπηεη ε εμήο απνξία εδψ: είρακε ζε κηα πνιχ παιαηφηεξε
ζπλεδξίαζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ ζπκάκαη θαιά πεξί εθηάθησλ
επηρνξεγήζεσλ πξνο ηα ζρνιεία θαη εθεί ππήξρε ε έλζηαζε φηη ζα ππάξρνπλ
δηαξθψο ρξήκαηα ηα νπνία ζα ξένπλ πξνο ηα ζρνιεία θαη απιά δελ είρε
απνηππσζεί ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Δδψ ζέισ λα ξσηήζσ γηα πνην ιφγν ελψ έρεη θηάζεη θαη ε
δεχηεξε θαη ε ηξίηε δφζε ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο, δελ έρνπλ ήδε
απνξξνθεζεί απφ ηα ζρνιεία, ελψ ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά ζέκαηα ηα νπνία
ηξέρνπλ θαη είλαη άκεζεο αλάγθεο επίιπζεο θαη πφζν κάιινλ αλ κηιάκε φηαλ
δελ έρνπλ απνξξνθεζεί απηά ηα ρξήκαηα ηα νπνία είλαη ε ηαθηηθή
επηρνξήγεζε, λα κελ έρεη γίλεη θακία ζθέςε φηη πξέπεη λα επηρνξεγεζνχλ
εθηάθησο ηα ζρνιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνχλ φιεο απηέο νη θνβεξέο
αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε πγεηνλνκηθφ πιηθφ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ.
ζνλ αθνξά ηηο θαηαιήςεηο ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ππάξρεη
κηα παξαθηινινγία απφ φ,ηη έρσ ζπδεηήζεη θαη κε γνλείο θαη κε καζεηέο
ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλνληαη απηέο νη θαηαιήςεηο ζηα
ζρνιεία. Γελ ζεσξψ φηη ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία απηψλ ησλ νπνίσλ
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ζηεξίδνπλ ηηο θαηαιήςεηο θαη αγσλίδνληαη κέζσ απηψλ ην δήηεκα ησλ
αξλεηψλ ηεο κάζθαο.
Ξεθίλεζε θπζηθά σο έλα ηέηνην δήηεκα κέζα απφ ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο λα πξνβάιιεηαη, αιιά ζεσξψ φηη ζε απηφ ην ζεκείν
πνπ έρεη θαλεί φηη ήηαλ θαζαξά απξνεηνίκαζηα ηα ζρνιεία παλειιαδηθψο θαη
δελ κηιψ κφλν γηα ην Γήκν καο γηα λα μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ρξνληά ππφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο, νη καζεηέο θαη νη γνλείο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε δχζθνιε ζέζε
λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε απξνεηνίκαζηα ζρνιεία πξνθαλψο θαη έρνπλ
θαζεκεξηλά ηελ αλάγθε κε θάπνην ηξφπν λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη
λα αγσληζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζπλνιηθά.
Δπνκέλσο ζεσξψ δελ είλαη νη αξλεηέο ηεο κάζθαο απηνί νη
νπνίνη απηή ηε ζηηγκή αγσλίδνληαη …. Απηά είρα λα πσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αθνχζηεθε κηα αλαθξίβεηα
απφ δπν ηξεηο ζπλαδέιθνπο δελ μέξσ ηη πιεξνθφξεζε έρνπλ, αιιά είλαη
ιάζνο. Ζ 3ε δφζε εγθξίζεθε απφ ηε Γ.Δ.Π. 9/9 ππνγξάθηεθε πξφζθαηα απφ
ηνλ θ. Αληηδήκαξρν θαη ζα πάεη –αλ δελ έρεη πάεη- ήδε ζηα ζρνιεία. Ζ 2ε δφζε
έρεη δνζεί ζηα ζρνιεία απφ ην θαινθαίξη. Πνηνο ζαο είπε φηη δελ έρεη δνζεί ε 2 ε
δφζε ηεο ΚΑΠ; Ξαλαιέσ: 9/9 έρσ κπξνζηά κνπ ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π ε 3 ε
δφζε ηνπ 2020, έγηλε απνδνρή απφ ηε ΓΔΠ, γηαηί ην άθνπζα απφ δπν
ζπλαδέιθνπο.
Να απαληήζσ ζηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ε
απάληεζε είλαη απιή: εγψ ζπλππνγξάθσ αλ φρη ην 100 ην 99,9% φζσλ είπε ν
θ. Γνχιαο. Πσο γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δηαθσλψ κε ηελ εηζήγεζε
ηνπ θ. Γνχια; Ο θ. Γνχιαο έθαλε κηα εμαηξεηηθή εηζήγεζε, είλαη γλψζηεο ησλ
πξαγκάησλ θαη έρεη δίθην θαη ζην φηη νη δνκέο δελ επαξθνχλ, φηη νη
θαζαξίζηξηεο δελ επαξθνχλ ζηα ζρνιεία, ην έρνπκε δειψζεη εγψ ην έρσ
δειψζεη ηξεηο θνξέο εγγξάθσο φηη δελ επαξθνχλ νη θαζαξίζηξηεο, ην δήισζε
ν θ. Γήκαξρνο ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο.
Ο

Γήκνο

ζηελ πξνζπάζεηά

ηνπ,

απφ

ηνλ Ηνχιην

είρε

αθνπγθξαζηεί φηη ζα ππάξμεη απηή ε αιιαγή ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη ζα δνζνχλ
ζηνπο Γήκνπο θαη απφ ηέινο Ηνπιίνπ έθαλε ηελ πξψηε επηζηνιή, επεζήκαλε
ηα πξνβιήκαηα θαη ε δεχηεξε επηζηνιή έγηλε πξηλ απφ ιίγν.
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Δλ ησ κεηαμχ έρνπλ γίλεη δέθα ηειεδηαζθέςεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ
κε θνξείο, κε ηελ ΚΔΓΔ, κε Γήκνπο φιεο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ ην ίδην
πξφβιεκα κε εκάο. Δκείο ηη θαηαθέξακε απιψο; Καηαθέξακε θαη γη' απηφ
επραξίζηεζα θάπνηνπο ππαιιήινπο θαη θάπνηνπο αηξεηνχο απφ ηηο 8
Απγνχζηνπ κέρξη ηηο 18 απνξξνθεζήθακε ζε ηξία ΦΔΚ θαη πξνζιάβακε
αξρέο επηεκβξίνπ πξψηνη απ' φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 27 θαζαξίζηξηεο
πνπ είρακε νχησο ή άιισο πέξζη γηαηί δελ επεηξάπε ε πξφζιεςε άιισλ θαη
ηηο έρνπκε κε πιήξε απαζρφιεζε. Απηφ ζαο είπα.
Αθνχζηεθε γηα ηα αληηζεπηηθά. Αλαθξηβέο. Ζ Αξεηή Πεξηβφια
είλαη θίιε, γλσζηή δελ έρεη δίθην, έρεη ιάζνο πιεξνθφξεζε θαη λνκίδσ φηη
πξέπεη λα αλαθαιέζεη. Αληηζεπηηθά έρνπλ δνζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε
εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρνιείσλ ζε φια ηα ζρνιεία αλά αίζνπζα.
Ο Γήκνο ηη έθαλε απιψο; Έδσζε θαη έλα αηνκηθφ αλά καζεηή ην
νπνίν αληηζεπηηθφ ήηαλ ην πξσί ηεο Γεπηέξαο, επηπιένλ ησλ απαξαίηεησλ
αληηζεπηηθψλ αλά αίζνπζα. Πνηνο ζαο είπε φηη δελ είραλ ηα ζρνιεία απφ ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αληηζεπηηθά;
Οη θαζαξίζηξηεο κάιηζηα κε πξσηνβνπιία ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ πξηλ θαλ αξρίζνπλ ηα ζρνιεία θαζάξηδαλ ηνπο ρψξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρνιείσλ.
Γηα ηηο κάζθεο. Οη κάζθεο ηεο ΚΔΓΔ ήξζαλ ηελ Κπξηαθή ην
απφγεπκα. Γηαηί ηα απφγεπκα ζηα κηζά ζρνιεία κε πξσηνβνπιία δηθή κνπ
ήξζαλ νη δηεπζπληέο θαη νη ππφινηπεο ην πξσί ηεο Γεπηέξαο κεηά απφ πνιχ
θφπν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ καο.
Αληηζεπηηθά είπακε φηη ήκαζηαλ πιήξεηο κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη αλαθξηβέο φηη δελ ππήξραλ.
Οη θαζαξίζηξηεο ινηπφλ δελ επαξθνχλ. Θέισ λα εηζθέξσ ζην
ψκα κηα πιεξνθνξία: κειεηνχκε κε ηηο αξκφδηεο αληηδεκαξρίεο ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε ζπκβαζηνχρνπο κέζσ ΔΠΑ, ππάξρεη έλα
πξφγξακκα κε ηεηξάκελεο ζπκβάζεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιείσλ.
Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη κέξνο ηνπ κηζζνχ κέζσ ΔΠΑ θαη ην
ππφινηπν ην πιεξψλεη ν Γήκνο θαη αθνξά εξγαδφκελνπο άλσ ησλ 50 εηψλ
θαη κπνξεί λα ππάξμεη ελίζρπζε θαη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ην
κειεηάκε θαη λνκίδσ φηη ζα έρνπκε ζχληνκα λέα.
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Δπίζεο είλαη ζπλερήο ε φριεζε πξνο ην Τπνπξγείν γηα λέεο
πξνζιήςεηο φισλ ησλ Γήκσλ, φρη κφλν ν δηθφο καο. Ζ κηα πξνκήζεηα
καζθψλ γηα ηα ζρνιεία έρεη ήδε γίλεη θαη ζα κνηξαζηνχλ πάιη ζηελ
Πξσηνβάζκηα άκεζα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα φηαλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία απφ ηηο
θαηαιήμεηο.
Έρνπλ απνζηαιεί νδεγίεο πιήξσο θαη εγθαίξσο ηνπ ΔΟΓΤ θαη
νδεγίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο.
Πάκε ηψξα ζηα έξγα. Αθνξά δεκνπξάηεζε 360.000 €
εηπψζεθε. Ζ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε εηπψζεθε κε ην Δζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζρνιείσλ. Γηα ην 1 ν
Γπκλάζην – 1ν Λχθεην, 2ν Γεκνηηθφ, 3ν Γεκνηηθφ έρεη γίλεη ε δεκνπξάηεζε ήδε.
Γεκνπξαηήζεθε ην έξγν «πληήξεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ» θαη δελ είλαη φηη
πάκε ζηε ΑΣΑ κεηά απφ δπν ρξφληα, ν δηαγσληζκφο ηειείσζε. Άλνημε ν
θάθεινο πξηλ ιίγεο κέξεο.
Γελ ζα ηα παξαπέκπνπκε ζηηο θαιέλδεο θχξηνη ζπλάδειθνη. ε
ΑΣΑ είλαη 500.000 € θαη ζηηο 500.000 € απηέο έρεη γίλεη έλα ηεξάζηην έξγν γηα
λα ζπγθεληξσζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηα πάγηα απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έγηλε κηα ζπλεξγαζία εβδνκάδσλ
θαη κελψλ.
Αχιεηνη ρψξνη, βαςίκαηα κέζα θαη έμσ, θξάρηεο, κνλψζεηο,
επηζθεπέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, κηιάκε γηα έξγα πνπ δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ζε έλα κήλα, γη' απηφ ηα βάιακε ζηε ΑΣΑ
ησλ ζρνιείσλ 500.000 € ρσξίο ηηο εθπηψζεηο.
Έρνπλ επίζεο εγθξηζεί θαη εθπνλεζεί νη κειέηεο γηα ηελ
ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ, ηελ ηνπνζέηεζε ξακπψλ ΑκεΑ θαη ησλ
ηνπαιεηψλ, φπνπ ζα γίλνπλ ζχληνκα θη απηά φρη κεηά απφ 2 ρξφληα, ην
επφκελν δηάζηεκα ζα αξρίζνπλ λα γίλνληαη, επεηδή εηπψζεθε φηη δελ γίλνληαη
έξγα.
Δπίζεο άθνπζα ζε δηάθνξα Μέζα, ζα ζαο κηιήζεη θαη ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φηη ην θαινθαίξη δελ έγηλε
ηίπνηε, ν Γήκνο δελ ήηαλ έηνηκνο λα αλνίμεη ηα ζρνιεία. Απηφ είλαη κηα
πξνζβνιή ζηνπο ιίγνπο εξγαδφκελνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ ην
θαινθαίξη δνχιεςαλ επηζθεχαζαλ δπν πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε δπν
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ζρνιεία, πνιχ ζεκαληηθά έξγα 2ν Γεκνηηθφ ζηελ Υαιθεδφλα, ζηηο αξρέο ηνπ
επηέκβξε επηζθεπάζηεθε κε θξνληίδα ηεο 2 εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κεγάιε
δηαξξνή ζην 3ν ΓΔΛ, βάθηεθαλ αίζνπζεο ζην 1ν Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο
θαη κηιάκε γηα ειάρηζην πξνζσπηθφ θαη ρσξίο ηα 8κελα ηνπ Γήκνπ πνπ δελ
έρνπλ έξζεη αθφκε πνπ ηψξα ήξζαλ. Γελ είλαη ζέκα κηαο κπνγηάο, είλαη ζέκα
ελφο εξγάηε ελφο εξγαδφκελνπ πνπ πξέπεη λα θάλεη απηέο ηηο δνπιεηέο, πνπ
δελ ππήξραλ.
Δπηζθεπάζηεθε ν θξάρηεο κεηαμχ ηνπ 1 νπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ
1νπ γπκλαζίνπ, φια ηα θαινθαίξη. Δίλαη απηά πνπ δελ έγηλαλ ηίπνηε. βάθηεθαλ
θξάρηεο ζρνιείσλ, λσξίηεξα ην Μάην είραλ βαθηεί εμσηεξηθνί ηνίρνη ηνπ ΔΠΑΛ
θαη είλαη πξνζβνιή εηδηθά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θνξσλντνχ λα ιέκε φηη δελ έγηλε
ηίπνηε ζηα ζρνιεία ην θαινθαίξη.
Τπάξρεη πξφβιεκα πξνζσπηθνχ, ην νπνίν επηδεηλψζεθε ιφγσ
ηεο θαξαληίλαο, ησλ αδεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ζπλεπψο ηεο ππνιεηηνπξγίαο
αξθεηψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Σν πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη επίζεο γηαηί δελ
έρνπλ έξζεη αθφκε εξγαδφκελνη κε ηα 8κελα.
Σα ρξφληα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ φκσο ζα κπνπλ κέζα ζην
κεγάιν έξγν ησλ 500.000 € θαη απηφ είλαη έλα έξγν πνπ ζα ιχζεη ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα θαη δελ είλαη παζάιεηκκα φπσο θάλακε άιιεο θνξέο.
Δπί ησλ άιισλ ζεκάησλ πνπ έζεζε ν θ. Γνχιαο κε ηα νπνία
ζπκθσλψ φπσο ζαο είπα απνιχησο, γηα ηα 15κειή ηκήκαηα, γηα ην φηη δελ
επαξθνχλ νη θαζαξίζηξηεο απηά είλαη δεδνκέλν. Οη νριήζεηο καο, ν αγψλαο
καο είλαη καδί κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ, ηνπο πιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. πκθσλνχκε ζε απηά.
Δπίζεο κηα δηφξζσζε επεηδή αθνχζηεθε απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε,
δελ ππάξρνπλ δπζηπρψο αίζνπζεο ζε θάζε ζρνιείν. Κελέο αίζνπζεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ηκήκαηα ζε θάζε ζρνιείν, ην μέξεη ν θ. Εαραξηάδεο ελ
ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ ην είπε. Τπάξρνπλ ζε δπν ζρνιεία κφλν ιίγεο
αίζνπζεο θαη ππάξρεη ζέκα ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν, ην Τπνπξγείν
πξέπεη λα πξνζιάβεη λένπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηφ ζπκθσλνχκε απφιπηα κε
ηνλ θ. Γνχια.
πκθσλνχκε απφιπηα κε ηνλ θ. Γνχια ζηελ νπζία ησλ
πξαγκάησλ θαη ζηηο επζχλεο ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο, ν Γήκνο καο
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φκσο έθαλε ηνλ Αχγνπζην ηεξάζηηα πξνζπάζεηα θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
θαη απηφ δελ πξέπεη λα απαμηψλεηαη θαη πξέπεη λα ιέκε ηα ζεηηθά θαη λα πνχκε
θη έλα επραξηζηψ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πνπ κέζα ζηνλ Αχγνπζην
θαηάθεξαλ λα ιχζνπλ απηή ηελ εμίζσζε ηελ ηφζν πνιχ ζεκαληηθή.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζα ήζεια επεηδή άθνπζα
ηελ θπξία… ζέισ λα κηιήζσ γηα ηα ηερληθά ζέκαηα. πσο είρα πεη θαη φηαλ
έγηλε κηα ζπλάληεζε κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ ζην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη είρακε
θάλεη κηα επξχηεξε ζπδήηεζε θαη κε ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ζε φ,ηη αθνξά ην
ζέκα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, εγψ ζέισ λα κηιήζσ γηα ηα ηερληθά ζέκαηα,
ζέισ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Ήζεια λα ελεκεξψζσ γηα ην εμήο: εθηφο απφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ
πνπ ελεκέξσζε ν θ. Γήκαξρνο γηα ηηο 360.000 € ην νπνίν είλαη κέξνο ελφο
επξχηεξνπ έξγνπ ην νπνίν ζα αγγίμεη ην πνζφ ησλ 912.900 € θαη αθνξά ηελ
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξά ην 1 ν
Γπκλάζην – 1ν Λχθεην, ην 2ν Γεκνηηθφ θαη ην 3ν Γεκνηηθφ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο έρνπκε έλα έξγν ην νπνίν απφ πέξζη μεθίλεζαλ νη Τπεξεζίεο κε
ηνλ θ. Καληαξέιε, ζήκεξα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλψζνπκε φηη
έρνπκε αλάδνρν κε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν αθνξά
έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 470.000 € θαη ιχλεη ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ
έρνπλ νη θηηξηαθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιφ ηνπο.
Γειαδή έρεη γίλεη κηα θαηαγξαθή φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη αληηκεησπίδνληαη ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ είραλ κέζα απφ έλα έξγν ην
νπνίν ζα μεθηλήζεη πάξα πνιχ ζχληνκα.
Δθηφο απφ απηφ έρνπκε εληάμεη ζην ΦΗΛΟΓΖΜΟ ηφζν ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηε δεκηνπξγία
ηνπαιεηψλ ΑκεΑ φζν θαη ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ.
Σα ιέσ φια απηά, γηαηί άθνπζα απφ ηνλ πξνεγνχκελν Γήκαξρν
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν γηα κεδεληθφ έξγν. Ο ίδηνο ηη έξγν έθαλε ζηα πέληε ρξφληα
πνπ ήηαλ; Θα θάλσ θη εγψ ην ίδην εξψηεκα πνπ έθαλαλ θαη νη πξνεγνχκελνη:
γηα ηα ΔΠΑΛ ηη έθαλε; Γηα ηνπ παζάξε πνπ ην παξέιαβε θαη βνπιηάδεη, ηη
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έθαλε; Θα ζαο πσ εγψ. Σίπνηα. Καη ζα ήζεια κηα απάληεζε ζε απηφ απφ ηνλ
θ. Βαζηιφπνπιν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα έπξεπε λα ληξέπεζαη γη' απηά πνπ ιεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ ζα κνπ κηιάο ζηνλ πιεζπληηθφ. Αθνχο ηη ζνπ
ιέσ;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Βνπιηάδεη ην ζρνιείν; Γελ ληξέπεζαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. σηήξε ζπλέρηζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ εθεί θαη πέξα γηα ην ζέκα ηνπ ΔΠΑΛ πνπ έγηλε ε
εξψηεζε,

είκαζηε

ζηελ

αξρή

ελφο

επξχηεξνπ

ζρεδηαζκνχ,

ελφο

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχκε λα εληάμνπκε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
ζρνιείνπ πνπ πινπνηεί ε Πεξηθέξεηα –ην ηνλίδσ ε Πεξηθέξεηα- ην 3ν Γπκλάζην
– 3ν Λχθεην γηα ην ζέκα ησλ ΔΠΑΛ λα ην εληάμνπκε κέζα ζην έξγν «Αληψλεο
Σξίηζεο» ην νπνίν ζα μεθηλήζεη θαη λα έρνπκε έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ ηνλ
νπνίν ζέινπκε λα ηνλ θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα απνθαζίζνπκε
φινη καδί γηα ην πψο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ζην κέγηζην δπλαηφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
ζν γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ είρε ε εθπξφζσπνο ηνπ
πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απηφ ζέισ λα πσ θαη λα θιείζσ, ηνλίδσ θαη
πάιη φηη θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ Θενχ ζέινληνο θαη θνξσλντνχ
επηηξέπνληνο γηαηί νη θαηξνί είλαη δχζθνινη ζεσξνχκε φηη κέζα ζην επφκελν
15κελν κε φια απηά ηα έξγα θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ηξέρνπλ, ζεσξψ φηη
ζα έρνπκε ιχζεη ρξφληα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία ηαιαλίδνπλ γηα
θαηξφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ είρα ζθνπφ λα κηιήζσ αιιά απηά πνπ άθνπζα απφ ηνλ
πξνεγνχκελν

Αληηδήκαξρνο

Σερληθψλ

Τπεξεζηψλ

θαη

απφ

ην

λέν

Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θπξηνιεθηηθά κε έρνπλ βγάιεη απφ ηα
ξνχρα κνπ.
Σν λα ηνικά λα κηιά κηα Γηνίθεζε ελφο έηνπο φηη ε πξνεγνχκελε
δελ έρεη παξαδψζεη έξγν ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ζε απηή ηελ πφιε, είλαη ζα λα θαηνηθνχλ νη άλζξσπνη απηνί ζε άιιν ηφπν,
πξαγκαηηθά δελ μέξσ αλ κέλνπλ εδψ ή αιινχ.
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Γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα κηιήζσ, ηα ζρνιεία θαίλνληαη πνπ είλαη
ρηηζκέλα. Δίλαη κέζα ζηελ πφιε. Να αξρίζσ λα απαξηζκψ θ. Καληαξέιε; Να
ζαο βνεζήζσ ιίγν λα ζπκεζείηε ηη έρνπκε θάλεη; Θα ζαο βνεζήζσ.
Θα μεθηλήζσ απφ ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηε δίρξνλε
πξνζρνιηθή. 100.000 € ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ
Δπηαιφθνπ, επαλαιεηηνπξγία ηνπ παιηνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ νδφ Κάιβνπ
γηα ηε δίρξνλε πξνζρνιηθή ζε λεπηαγσγείν. Να ζαο ιέσ πνζά; Γελ
ρξεηάδεηαη.
Οινθιεξσκέλν θαη παξαδνκέλν ην ζρνιείν εδψ θαη έλα ρξφλν
ζην παζάξε, ηξεηο Γηνηθήζεηο κεηά, κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ζ Γατηαλά ην μεθίλεζε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απνπεξαησκέλα κπεηά θαη ζπλερίδεη ην κεγάιν ζρνιείν ζηα
11,5 εθαηνκκχξηα επξψ δπν ζρνιεία ςειά ζηελ νδφ Γεθειείαο, θνληά ζηελ
νηθία ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ, πνπ καο ιέεη φηη ην έθαλε ε Πεξηθέξεηα.
Γπν Παηδηθνί ηαζκνί απνπεξαησκέλνη ζηελ Οδπζζέσο θαη
Μαηάλδξνπ νινθαίλνπξγηνη. Καη κηιάηε γηα ην έξγν πνπ θάλαηε ζε έλα ρξφλν;
Θα ζαο παξαθαινχζα πνιχ λα είζηε πην θεηδσινί ζε απηά πνπ ιέηε, λα
πξνζέρεηε ηη ιέηε θαη ζε πνηνπο ηα ιέηε. Γελ έρεη ηφζν ζεκαζία ην φηη ε
ηειεδηάζθεςε είλαη κεηαμχ 33 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη 5 αλζξψπσλ απφ
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία, απηά ζα εηπσζνχλ θαη κε πνιχ πεξηζζφηεξν
θφζκν θαη ζα ζαο παξαθαινχζα πνιχ ζηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο πνπ δελ
ηνπο έρεηε θέξεη αθφκε λα βάινπκε ηα λνχκεξα θάησ γηα έθηαθηεο
επηδνηήζεηο. ρη ηηο ηαθηηθέο, έθηαθηεο επηδνηήζεηο γηα ηελ παηδεία ζε 1ν θαη 2ν
βαζκφ.
Να θαζίζνπκε λα δνχκε ιίγν ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αχιησλ
ρψξσλ ζε φια ηα Γεκνηηθά θαη φρη ηξηζδηάζηαηεο δηαβάζεηο έμσ απφ ηελ
Δθέζνπ, πνπ ηε δηαθεκίδαηε θαη μέβαςε. Να θαζίζνπκε λα δνχκε πφζα
γήπεδα κπάζθεη θηηάρηεθαλ. Να πάκε ζηελ Αγία Μαξίλα; Καηλνχξγην γήπεδν
κπάζθεη. Να δνχκε ηνλ αχιην ρψξν 340.000 € ηελ Δθέζνπ;
Να ζπλερίζσ; Να κηιήζσ γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηα
ζρνιεία; Πνηνο έθαλε ηε κειέηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑκεΑ θ. Κνζθνιέην
πνπ ηε δηαθεκίδεηε σο δηθή ζαο 1 εθαηνκκχξην επξψ; Δζείο; ηαλ κηιάηε, ζα
κηιάηε ζνβαξά θαη κε λνχκεξα.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θέιεηο λα απαληήζσ; Σν ζνβαξά, ζην επηζηξέθσ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ βάςαηε νχηε ηα ζρνιεία θέηνο θαη άθνπζα κε πξνζνρή
ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε λα ιέεη γηα ηα απηνλφεηα φηη δνχιεςαλ νη ππάιιεινη ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνλ Αχγνπζην. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ήκνπλ Αληηδήκαξρνο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, μέξεηε. Απηφ γίλεηαη θάζε ρξφλν. Καη δελ γίλεηαη επεηδή
έρεηε θνξσλντφ θέηνο θαη δελ κπνξείηε. Γπζθνιεχνληαη ηα ηερληθά ζπλεξγεία
επεηδή είλαη άδεηεο, επεηδή είλαη θη άιια πξάγκαηα, δελ ζπκβαίλνπλ κφλν
θέηνο. Σα ζρνιεία παξαδίδνληαλ θαλνληθά.
Να κηιήζσ γηα ηα πνιπθιαδηθά; Να πσ γηα ηνπο βαλδαιηζκνχο
πνπ γίλνληαλ θαη γηα πφζα ιεθηά ξίμακε γηα ζπλαγεξκνχο θαη θάγθεια, γηα
κνλάδεο ςπθηηθέο; Νηξνπή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ζα κηινχζα θη εγψ, κε θάιπςε ζε κεγάιν βαζκφ ν θ.
Αλαληάδεο, εγψ απιά ζα ήζεια λα απνθαηαζηήζσ θάπνηα αιήζεηα. Γελ μέξσ
ηειηθά βέβαηα πνπ είλαη ε αιήζεηα, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο είπε φηη ηα ιεθηά
δφζεθαλ ζηα ζρνιεία, εκείο απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ δηεπζπληέο ηα
ιεθηά δελ ηα πήξαλ απφ ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε.
Ζ 2ε δφζε δελ δφζεθε φιε ζηα ζρνιεία θαη ε 3 ε δφζε θπζηθά δελ
έρεη δνζεί γηαηί 9/9 πήξε ηελ απφθαζε ε ΓΔΠ γηα ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη
κέρξη ηψξα δελ έρεη δνζεί ηίπνηε απφ ηελ 3 ε δφζε ζηα ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία
θαη νη δηεπζπληέο έρνπλ πνιχ κεγάιεο αλάγθεο θαη ην γλσξίδνπκε φινη.
πσο επίζεο δελ έρεη απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γίλεη θαλέλαο
απνινγηζκφο γηα λα γλσξίδνπλ νη δηεπζπληέο ηη πξέπεη λα πάξνπλ απφ ηελ
θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη ηη έρνπλ πάξεη κέρξη ηψξα παξ' φηη ην έρνπλ δεηήζεη
πνιιέο θνξέο. Καη απηέο είλαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπιάρηζηνλ
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Άξα θάπνηνο δελ ιέεη ηελ αιήζεηα.
Γελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην ιφγν θαζπζηεξεί ηφζν πνιχ ην λα
δνζνχλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε φηαλ έρνπλ 30/7 έξζεη ζην
Γήκν θαη απφ 9/9 έρεη παξζεί ε απφθαζε. Άξα ζα πξέπεη λα ιέγνληαη
αιήζεηεο θαη λα κελ ιέεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο φηη έρνπλ δνζεί ηα ρξήκαηα. Γελ
έρνπλ δνζεί φια ηα ρξήκαηα θαη δελ μέξνπλ θαη νη δηεπζπληέο ηη ρξήκαηα είλαη
λα παίξλνπλ θαη κε πνην ηξφπν γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ ρξεκάησλ ζηα
ζρνιεία. Οχηε εκείο ην μέξνπκε, νχηε απηνί ην μέξνπλ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα πάξεη
ζπγραξεηήξηα γηαηί πήξε ηηο κάζθεο πνπ έδσζε ε ΚΔΓΔ θαη ηηο κνίξαζε θαη ηηο
θαζαξίζηξηεο πνπ έδσζε ην ΤΠΔ. Καη ηειεία. Καηά ηα άιια ηα αηηήκαηα
ιχζεθαλ θαη ήδε δξνκνινγνχληαη ιχζεηο θαη ζα ιεθζνχλ ππφςε ζην επφκελν
15κελν πνπ έξρεηαη.
Καιά, Κπβέξλεζε θαη Γήκνο έπεζαλ απφ ηα ζχλλεθα; Ήξζε
έλαο ηφο απφ ηνλ νπξαλφ θαη καο ράιαζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο; Καη θαιά,
απηά πεξί ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ είλαη γηα γέιηα. Γειαδή λα
πάκε αχξην πάλσ λα ηα δνχκε καδί.
Γελ είλαη ιίγν λα ζπδεηήζσ φηη ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη πάξηη
δηζεθαηνκκπξίσλ, εδψ πάκε θαη αγνξάδνπκε ππνβξχρηα θαη θξεγάηεο θαη ε
Διιάδα είλαη ε 5ε ρψξα ζηνλ θφζκν κε ηηο πεξηζζφηεξεο θξεγάηεο, έρεη πην
πάλσ απφ ηε Γαιιία θαη δελ βξίζθνπκε λα αλνίμνπκε δπν ζρνιεία γηα ηα
παηδηά.
Έρνπκε πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ,
έρνπκε ηελ Κεξακέσο πνπ αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη δελ
είδα ηνπο θίινπο καο πνπ πξφζθεηηαη ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη ηεο έζηελαλ
πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηε Υαιθεδφλα λα δηακαξηχξνληαη.
Έρνπκε ηελ επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο θαη γηα αιινπξφζαιιεο
εγθπθιίνπο θαη ηα ρηιηάδεο tablet πνπ δελ βιέπνπκε, αιιά πξέπεη λα ηειεηψζεη
θαη ην πηλγθ – πνλγθ ησλ επζπλψλ. Γειαδή είλαη άκνηξε επζπλψλ ε Γεκνηηθή
Αξρή Νέαο Γεκνθξαηίαο – ΚΗΝΑΛ γηα ηε ζηήξημε πνπ δίλεη ζηελ Κπβέξλεζε;
Γηα ηνλ ξφιν φηη σξαηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε, ιεηηνπξγεί σο ππξνζβέζηεο γηα ην
«θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε», ζην φηη «εμαληινχκε ηηο νριήζεηο καο»;
ηαλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ζρεδφλ ππάξρνπλ
αίζνπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζα βγνπλ αχξην ηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ θαζεγεηψλ θ. Κσλζηαληηλίδε κε ζηνηρεία γη' απηφ
θαη φινη καο ηα μέξνπκε.
Καη ηέινο πάλησλ είλαη απάληεζε απηή πνπ έδσζε ν θ.
Αληηδήκαξρνο Παηδείαο ζην κήλπκα ηεο πξψηεο κέξαο; Μαζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθέο –ιέεη, άθνπζνλ άθνπζνλ!- θαινχληαη λα ιχζνπλ κηα πνιχ
δχζθνιε εμίζσζε. Μπαιάθη! «Πάξηε ην θαη παίμηε»!
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Μαο είπε ν θ. Βνχξνο 4 επηέκβξε ζπλέληεπμε ζηνλ ΥΣχπν «Η
Τερληθή Υπεξεζία εξγάζηεθε θαη εξγάδεηαη εληαηηθά κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γηα λα είλαη φια έηνηκα». Καη ηη θαηάθεξε; Νεξά
απφ 3ν Λχθεην ζα βάδαηε ζην παγνπξίλν ζην παηδί ζαο θ. Κσλζηαληηλίδε θαη θ.
Βνχξν; Ζ πηέξπγα ηνπ 3νπ ιπθείνπ ε πνιπθαηνηθία πνπ αλνίγεη ρσξίο
ζέξκαλζε, ηη ζα γίλεη; Γελ μέξεηε δειαδή φηη ζα πέζνπλ πάιη ηα ειεθηξνινγηθά
ζηε Renault ζε φιν ην ζπγθξφηεκα κε ηηο βξνρέο; Γελ μέξεηε γηα ζηξίκσγκα
ησλ λεπίσλ ζηα λεπηαγσγεία; Γελ μέξεηε γηα ηηο αθαηάιιειεο αίζνπζεο ζην 1 ν
Λχθεην;
Έρνπλ θαη ιφγν θαη δίθην νη καζεηέο θαη νη γνλείο θαη ν ρεηκψλαο
αθφκε δελ έρεη κπεη. Πσο απαληάεη ζήκεξα ε Κπβέξλεζε ζηνπο αγψλεο θαη
ζηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ καζεηψλ; ηα απηνλφεηα; Κπβεξλεηηθνί παξάγνληεο,
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, παπαγαιάθηα ζπθνθαληνχλ αζχζηνια ηνπο
παξνπζηάδνπλ ιίγν πνιχ σο ςεθαζκέλνπο, αξλεηέο ηεο κάζθαο θαη ηα ινηπά
κε πξψηε θαη θαιχηεξε ηελ «Απγνχια», ηελ ΑΤΓΖ ηνπ ΤΡΗΕΑ, ην αθνχζακε
θη εδψ.
Απηφ πνπ ιέλε νη καζεηέο είλαη φηη ζέινπλ αλνηρηά θαη αζθαιή
ζρνιεία. Γηαηί ζε θιεηζηά ζρνιεία νδεγεί ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή
πνπ ζηεξίδεηε. Απηφ είλαη ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην θαη απφδεημε είλαη φηη ελψ δελ
ηνπνζεηνχληαη θαλνληθά αλαπιεξσηέο, θέξλνπλ αλαπιεξσηέο κε ηξίκελεο
ζπκβάζεηο. Σφζν είλαη ν ππνινγηζκφο γηα ηα ζρνιεία.
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ είλαη απηή ε θαηάζηαζε, δπλάκεηο βίαο
Αζηπλνκία πνπ δελ μέξεη λα καδέςεη θαλέλα έκπνξν λαξθσηηθψλ, αιιά μέξεη
λα ηελ πέθηεη ζε 15ξεδεο θαη ζηνπο καζεηέο πνπ αγσλίδνληαη, ζε φιε ηε
ρψξα ιπηνί θαη δεκέλνη γηα ηα παηδηά θαη βέβαηα νη δηάθνξνη γξαθηθνί
θαιακαξάδεο ηεο πεξηνρήο καο, γηαηί έρνπκε θη απηνχο.
Δδψ είρακε πξνζαγσγή δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ Αξηέκηδα,
γηαηί έζβελε απφ ηνλ ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ ζχλζεκα ηεο Υξπζήο Απγήο πνπ
έιεγε θαηά ησλ καζθψλ. Απηφ είλαη ην θξάηνο! Καη απηή είλαη ε πνιηηηθή θαη
ηέινο πάλησλ ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ δελ είλαη δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο, είλαη
πνιηηηθή αξρή.
Δκείο απφ κεξηάο καο ιέκε: έρνπκε θαζήθνλ θαη ζα ρηίζνπκε
ηνίρνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο επηζέζεηο ζηε Νενιαία πνπ αγσλίδεηαη.
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Αγαπάκε ηε γλψζε, ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν λα γλσξίζνπλ ηα
παηδηά καο ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ αιιάμνπλ. Θα παιέςνπκε κε φιεο καο ηηο
δπλάκεηο, ζα παιέςνπκε κε πξψην θαη θαιχηεξν λα έρεη ην δηθαίσκα ζηε
κφξθσζε θαη ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ, ιίγν ρξφλν ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ ζπδεηάκε γηα ηα πάληα, εθηφο απφ απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξηλ μεθηλήζσ λα πσ φηη άθνπζα ηνλ θ. Εαραξηάδε λα ιέεη φηη
εκείο θάλνπκε πκβνχιην κε ηειεδηάζθεςε ελψ νη καζεηέο ζηνηβάδνληαη ζηηο
ηάμεηο έσο 28 άηνκα. Θέισ κηα δηεπθξίληζε θαη απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε θαη απφ
ηνλ θ. Γνχια. Δίλαη ππέξ ή θαηά ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο ησλ καζεκάησλ;
Θα ήζεια λα ην κάζσ απηφ. Γηαηί ην Μάξηην άιια ιέγακε εδψ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ ιέκε γηα ηε ηειεδηάζθεςε, ιέκε φηη ελψ ζεσξείηαη ε
ζπγθέληξσζε 33 αηφκσλ ζε κηα αίζνπζα 200 η.κ. επηθίλδπλε, ε ζπγθεθξηκέλα
28 αηφκσλ ζε 40 η.κ. δελ είλαη επηθίλδπλε, απηφ ιέκε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: πκθσλψ. Δίζηε ππέξ ή θαηά ηνπ δσληαλνχ On line καζήκαηνο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά θαη ην μέξεηε. Καηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο θ. Γνχιαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνπνζεηεζείηε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αο ηνπνζεηεζψ ινηπφλ θαη ζα κνπ απαληήζεη ζην ηέινο. Καλείο
δελ δηαθσλεί φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία θαη θαλείο θπζηθά δελ
είλαη αληίζεηνο ζην λα δηεθδηθνχλ ηα παηδηά θαιχηεξεο θηηξηαθέο ππνδνκέο,
θαιχηεξεο ζπλζήθεο, θαιχηεξα βηβιία, θαιχηεξα ζρνιεία, θαιχηεξε παηδεία.
Καλείο δελ ακθηβάιιεη γηα ηελ αγσλία ησλ καζεηψλ, ησλ γνληψλ θαη ησλ
θαζεγεηψλ ηνπο.
Φνβάκαη φκσο φηη γηα πνιινζηή θνξά γηλφκαζηε κάξηπξεο ελφο
ζπλήζνπο πιένλ θαηλνκέλνπ: κηα ηζρλή κεηνςεθία επαγγεικαηηψλ ηεο
πνιηηηθήο πνπ έρνπλ αλέθαζελ ζαλ ζηφρν ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε
θάζε αζέκηην κέζν θαη πξαθηηθή, λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αγσλία ησλ παηδηψλ,
ησλ γνλέσλ θαη ησλ θαζεγεηψλ.
Έρνπκε γηα άιιε κηα θνξά θαηαιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ ιίγεο δεθάδεο καζεηψλ, πνπ έρνπλ παξαζπξζεί απφ ηνπο ίδηνπο
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ππνθηλεηέο. Ζ ζπληξηπηηθή ησλ καζεηψλ γίλνληαη θαη πάιη φκεξνη ησλ ιίγσλ
πνπ θιείλνπλ ηα ζρνιεία. Απηφ είλαη θαη απαξάδεθην θαη αληηδεκνθξαηηθφ.
Απηφ πνπ κνπ έρεη θάλεη ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη φηη δελ
αθνχσ κέζα ζηα αηηήκαηα λα ππάξρεη θαη αίηεκα γηα ςεθηαθή ή δηαδηθηπαθή
αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ. Θα πεξίκελα ζηα αηηήκαηα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
ε εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζε φιεο ηηο αίζνπζεο θαη γξήγνξν
Internet νχησο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε κάζεζε απφ
ην ζπίηη γηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο θαη γηα παηδηά πνπ
έρνπλ άηνκν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ αλήθεη ζε εππαζή νκάδα. Καη γη' απηφ
ηνλ ιφγν θνβνχληαη λα πάλε ζην ζρνιείν.
Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα ραλφηαλ θαλέλα κάζεκα αθφκε θαη ζε
πεξίπησζε

ζπλνιηθνχ

πεξηνξηζκνχ

ηεο

θπθινθνξίαο,

ζε

πεξίπησζε

lockdown. Δπηπξνζζέησο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πξφβιεςε λα γίλνπλ
μερσξηζηά δηαδηθηπαθά ηκήκαηα ηάμεσλ, κε παηδηά πνπ ζα έπξεπε γηα ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο λα θάλνπλ κάζεκα απφ ην ζπίηη. Ση πην πγηέο απφ λέα
παηδηά πνπ παίδνπλ ηελ ηερλνινγία ζηα δάρηπια, λα δεηήζνπλ θάηη ηέηνην;
Καη λαη, λα δαπαλεζνχλ ρξήκαηα θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λα
δνζνχλ ππνινγηζηέο ζηνπο θαζεγεηέο, λα ππάξμεη κέξηκλα γηα νηθνγέλεηεο
πνπ είλαη ζε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη δελ έρνπλ ην θαηάιιειν εμνπιηζκφ ή
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Γελ ην είδακε φκσο απηφ λα ην δεηάηε. Ξέξεηε γηαηί;
Γελ θηαίλε ηα παηδηά ζε θακία πεξίπησζε. Σα παηδηά ζέινπλ αλνηρηά ζρνιεία
θαη ηα παηδηά δηςάλε γηα κάζεζε. Φηαίεη φηη νη επαγγεικαηίεο θνκκαηάλζξσπνη
πνπ θάπνηνη απφ απηνχο είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά, αλαπαξάγνπλ ηα ίδηα ρηιηνκαζεκέλα κελχκαηα θαη
γίλνληαη ν πνιηνξθεηηθφο θξηφο ηνπ θαθψο ελλννχκελνπ ζπλδηθαιηζκνχ.
Καηαθεχγνπλ δε, ζε έλα λενινπδηηηζκφ άλεπ πξνεγνπκέλνπ κε
ζπλζήκαηα φπσο «φρη θάκεξεο ζηηο ηάμεηο» ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
επηζπκνχλ ην δσληαλφ κάζεκα, ηε δσληαλή αλακεηάδνζε, ηε ζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε αθφκε θαη ρσξίο θάκεξεο.
Ζ παηδεία δελ είλαη δσξεάλ. Ζ παηδεία πιεξψλεηαη απφ ηνπο
πφξνπο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. ε ιίγεο κέξεο θαη ζα γίλεη απηφ, αρλνθαίλεηαη,
ζα βξεζνχκε αληηκέησπνη κε έλα λέν lockdown. Ξέξεηε ηη ζα γίλεη ηφηε; Σα
παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο ηα ζηέιλνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη πιεξψλνπλ
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αδξά ζα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηα καζήκαηα απφ ην ζπίηη. Σα παηδηά ησλ
δεκφζησλ ζρνιείσλ, απιά ζα ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ κάζεκα.
Πέξζη ράζεθε ε κηζή ρξνληά, θέηνο κπνξεί λα ραζεί νιφθιεξε.
Απηφ είλαη ή δελ είλαη ηαμηθφο δηαρσξηζκφο; Δίλαη. Αιιά ν δηαρσξηζκφο απηφο
δελ ζα γίλεη επεηδή ηα δεκφζηα ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην ίδην
πςειφ ή αθφκε θαη πςειφηεξν επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα
ηδησηηθά. Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη ζθφπηκα απφ κηα κεξίδα ζπλδηθαιηζηψλ
θαη απφ εγθιεκαηίεο πνιηηηθνχο.
Καιψ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα
πνπλ έλα κεγάιν λαη, ζηε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ
ζπλζεθψλ ζηα ζρνιεία. Αιιά λα πνπλ θαη έλα φρη ζηηο θαηεπζπλφκελεο
θαηαιήςεηο. Παξάιιεια ηνπο παξαθαιψ λα απαηηήζνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο
θαη ππνδνκέο θαη λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απξφζθνπηα ε δσληαλή
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Άιισζηε νη ππνδνκέο απηέο φηαλ πιένλ ε
πεξηπέηεηα ηνπ θνξσλντνχ ζα είλαη παξειζφλ ζα κείλνπλ γηα πάληα
παξαθαηαζήθε γηα ηε κεηάβαζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή.
Δπραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζέισ ηνλ ιφγν Πξφεδξε γηα έλα ιεπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Θα απαληήζσ ζηνλ θ. Σάθα γηα ηηο θάκεξεο φηαλ πιεξνθνξεζεί
γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρεη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηηο
θάκεξεο, φηαλ ν θ. Σάθαο θξνληίζεη λα πάεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζην
γξαθείν δηεπζχληξηαο γπκλαζίνπ γηα λα αζθεί Γηνίθεζε, φηαλ ν θ. Σάθαο
βνεζήζεη κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο λα πάξνπλ νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ
έλα laptop γηα ην ζπίηη λα έρνπλ ζχλδεζε κε Internet θαη λα θάλνπλ ην
κάζεκα. Σφηε ζα ηνπ δψζσ θη άιιεο απαληήζεηο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα ζηαζψ ζε θάπνηεο αλαθξίβεηεο πνπ
αθνχζηεθαλ. Απηή ε Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη δεκνπξαηήζεη έλα ρξφλν ηψξα,
έλα έξγν. Δπαλαιακβάλσ: έρεη θιείζεη έλαο ρξφλνο θαη δελ έρεη γίλεη έλαο
ηερληθφο δηαγσληζκφο γηα θάπνην έξγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κάλεηε ιάζνο θ. Βαζηιφπνπιε, απηφ είλαη αλαθξίβεηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε δελ ζαο δηέθνςα, ζαο άθνπζα κε
ππνκνλή.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη αιιά ιέηε αλαθξίβεηεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε ζε δηέθνςα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεχηεξνλ, κε ζπθνθαληείηε ηελ πφιε θαη ηελ παηδεία.
Σν φηη ππήξμε κηα ηερληθή αζηνρία ζηνλ πξναχιην ηνπ παζάξε, κε ην θάλεηε
ζεκαία γηα λα καο πείηε φηη ππήξμε έλα θαθφ έξγν. Έλα έξγν, ην νπνίν
ζαπκάδεη φιε ε πφιε θαη εθηφο πφιεο.
Σξίηνλ, ην ζρνιείν είλαη εληφο πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ θαη απηφ ην
ιέσ γηα ηνλ θ. Γνχια γηα θάηη πνπ είπε, ην αλέθεξα ζηελ πξσηνινγία. Απηφ
ζεκαίλεη θάπνηνη πεξηνξηζκνχ θ. Γνχια, ζε ζρέζε κε ηε δφκεζε πνπ κπνξεί
λα έρεη έλα ζρνιείν εληφο πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ.
Άξα ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζε θαη ρξεηάδεηαη βεβαίσο
παξαπάλσ αίζνπζεο, απηφ έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δελ ηνπο νξίδεη ν
Γήκνο κε ηα ζέισ ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.
Κιείλνληαο λα πσ φηη είλαη ληξνπή λα κηιάλε δεκνηηθνί
ζχκβνπινη εδψ κέζα σο εηζαγγειείο φηαλ γηα δπν κήλεο καο έθιεηζαλ ζην
ζπίηη, ππνηίζεηαη γηα λα θεξδίζνπκε ρξφλν γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε
ΜΔΘ, γηα λα κπνξέζεη λα πξνεηνηκαζηεί ην ζχζηεκα πγείαο κε πξνζσπηθφ
ζηα Ννζνθνκεία κε γηαηξνχο, κε λνζειεπηέο, κε λέεο Μνλάδεο Δληαηηθήο
Θεξαπείαο, καο βξίζθεη κε ιηγφηεξνπο γηαηξνχο ην δεχηεξν θχκα ηνπ
θνξσλντνχ.
Τπάξρνπλ καζεηέο νη νπνίνη ζηνηβάδνληαη κε 25 θαη 26 άηνκα
αλά αίζνπζα θαη απηφ ην νπνίν ιέλε δεκνηηθνί ζχκβνπινη εδψ είλαη λα
θιεζνχλ νη εηζαγγειείο, φηη είλαη ππνθηλνχκελεο θαη ην πξφβιεκα ηεο
εθπαίδεπζε δελ είλαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε, δελ είλαη ην γεγνλφο φηη κπαίλεη
θξαγκφο ζηα φλεηξα ρηιηάδσλ λέσλ αλζξψπσλ απφ κηα βαξβαξφηεηα ε νπνία
ππάξρεη, αιιά είλαη ππνθηλνχκελνη ζπλδηθαιηζηέο. Πξάγκαηα πνπ ιέηε θαη ζα
ηα δήιεπε αθφκε θαη ν Γηψξγνο Παπαδφπνπινο.
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αο παξαθαιψ λα είζηε πην πξνζεθηηθνί γηα ηνπο αλζξψπνπο νη
νπνίνη θαζεκεξηλά κνρζνχλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ ιίγν πην πξνζεθηηθφο ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε λα δηέθνπηεο ηνπο δηθνχο ζνπ, φρη εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζχ είπεο απηφ ην φλνκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη κηινχζαλ γηα εηζαγγειείο θαη κηινχζαλ γηα ηα παηδηά
ηα νπνία θάλνπλ θαηαιήςεηο θαη ηα νπνία είλαη ππνθηλνχκελα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ε άπνςή ηνπο θαη ηε ιέλε πάξα πνιχ σξαία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη εκέλα ε άπνςή κνπ είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα έθιεηζε, ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δζχ ιεο εκέλα αληηδεκνθξαηηθφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζιία κε ην ζπλερίζνπκε ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ έθιεηζε ην
ζέκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δζχ ιεο εκέλα; νβαξά κηιάκε ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ην 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο ζην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Κσλζηαληίλνπ
Μειηγθώλε θαη ππξίδσλνο Πνκώλε, ηηκήο έλεθελ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ γηα ηνλ Κψζηα Μειηγθψλε δελ ππάξρεη θακία
ζπδήηεζε. Καιφ είλαη φηαλ έρνπκε κηα πεξίπησζε ελφο αλζξψπνπ πνπ έπεζε
ελ ππεξεζία λα μερσξίδεη απφ κηα πεξίπησζε πνπ εκείο απνθαζίδνπκε ζαλ
ηηκήο έλεθελ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ην άιιν ηηκήο έλεθελ είλαη, θαη ηα δχν ηηκήο έλεθελ είλαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεη κηα δηαθνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη δίθην σο πξνο ην φηη έρεη έξζεη ζαλ ίδην
ζέκα, ελλνψ ε ίδηα πξφηαζε. Καη κφλν ην γεγνλφο φηη μερσξίζακε θαη ε ηηκή
πξνο ηνλ Κψζηα Μειηγθψλε είλαη επαπμεκέλε, λνκίδσ φηη απφ κφλν ηνπ
μερσξίδεη.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ππνλνψ φηη ππήξρε ππνηίκεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν ζπλελλνεζήθακε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνέθπςε ν ζάλαηνο
ηνπ Μειηγθψλε, κνηξαία ήξζε ζην ίδην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αλ ζπκάζηε ε
ηζηνξία, ην ζέκα ηεο ηαθήο ηνπ πχξνπ Πνκψλε είρε πξνεγεζεί ηνπιάρηζηνλ
θαηά 20-25 κέξεο. Απιά έηπρε λα έξζεη ζην ίδην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν θαηά πφζν ηηκάηαη θάπνηνο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απηφ
είλαη ζέκα…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, άιιν ιέσ. Δκείο ζα ην ςεθίζνπκε ην ζέκα δελ ζέινπκε
λα εξκελεπηεί …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θαηάιαβα Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: κσο βάδνπκε ην εμήο: έλαο παηέξαο πνπ ράλεη ην αλήιηθν
παηδί ηνπ απηφο πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ λα πξνζέξρεηαη λα
κπαίλεη ζηελ επφκελε δηαδηθαζία ηνπ λα εμνθιεί ην θνηκεηήξην, λα δεηάεη
παξαηάζεηο θαη ηα ινηπά. Έλαο γλσζηφο άλδξαο, δελ ιέσ γηα ηνλ άλζξσπν
πνπ έπεζε ζην θαζήθνλ, έλαο πνπ έρεη κηα πξνζθνξά, δελ είλαη ζσζηφ,
λνκίδσ δίλνπκε ιάζνο κήλπκα.
Γη' απηφ έρνπκε δεηήζεη λα έξζεη εδψ ν Καλνληζκφο ηνπ
θνηκεηεξίνπ μαλά, λα ηνλ δνχκε νινθιεξσκέλα θαη λα βάινπκε εθεί ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα θαιχπηνληαη έηζη ή αιιηψο. Απηφ
ζέησ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: πκθσλψ κε απηφ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο λνκίδσ ήηαλ ιάζνο
καο πνπ ήξζαλ ηα δπν νλφκαηα καδί. Έπξεπε λα είλαη ηειείσο μερσξηζηά, δελ
είλαη ίδηα ε ηηκή φζν θαη λα αγαπάκε ηνλ πχξν, θακία ζρέζε ην έλα ζέκα κε
ην άιιν.
Γελ μέξσ αλ θαη ηψξα είλαη αξγά ή φρη, λα μερσξίζνπκε ηα δπν
ζέκαηα ζε δπν δηαθνξεηηθέο ςεθνθνξίεο. Θα ην ςεθίζνπκε ην ζέκα, αιιά
ήηαλ πνιχ άθνκςν θαη απνξψ πνηνο ην ζθέθηεθε θαη ην έθεξε έηζη.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

ζέισ

λα

θάλσ

δπν

παξαηεξήζεηο. Καη' αξρήλ δελ ηίζεηαη ζέκα εάλ ζα ππεξςεθίζνπκε ή φρη.
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Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: βιέπσ ζην εηζεγεηηθφ γξάκκα ηνπ θ.
Γεκάξρνπ πνπ ιέεη φηη «… Παξαθαιψ φπσο εγθξίλεηαη ηελ θαη’ εμαίξεζε
δσξεάλ

ηαθή

ηνπ

ζαλφληνο

Πνκψλε

Σππξίδσλα,

Έιιελα

δηεζλή

πνδνζθαηξηζηή ηεο ΑΕΚ θαη ηεο Εζληθήο νκάδαο γελλεκέλν ζηε Νέα
Φηιαδέιθεηα ζην θνηκεηήξην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ηηκήο έλεθελ».
Δθηηκψ φηη κεηά απφ απηή ηελ εηζήγεζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη
νπνηνζδήπνηε άιινο έρεη ηελ ίδηα ηδηφηεηα κε ηνλ απνβηψζαληα πχξν
Πνκψλε λα ζάβεηαη ηηκήο έλεθελ ζην θνηκεηήξηφ καο. Γειαδή νπνηνζδήπνηε
είλαη δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο ηεο ΑΔΚ θαη ηεο Δζληθήο νκάδαο θαη είλαη
γελλεκέλνο ζηελ πφιε καο, πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα κεηαρείξηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ είκαζηε πνιινί, ιίγνη είκαζηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη ιέσ φηη απηφ πξέπεη λα
απνηειέζεη έλα πξνεγνχκελν, δελ κπνξεί λα είλαη κφλν γηα έλαλ άλζξσπν,
πξέπεη λα είλαη θαη γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο ηδηφηεηα.
ζνλ αθνξά ηνλ Κσλζηαληίλν Μειηγθψλε επεηδή ππήξμε κηα
αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία ήηαλ αλαθξηβήο θαη έιεγε φηη ζα γίλεη ε θεδεία
δεκνζία δαπάλε, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ην εμήο: ε θεδεία πιεξψζεθε απφ
ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ. Δκείο παξαρσξήζακε δσξεάλ ηαθή, δελ θάλακε
δεκνζία δαπάλε ηελ θεδεία θαη ε αλαθνίλσζε λνκίδσ δελ ήηαλ αθξηβήο
ηνπιάρηζηνλ. Καη απηφ είλαη κηα ππεξβνιή θαη κηα αλαθξίβεηα πνπ πξέπεη λα
ιερζεί.
Ζ θεδεία ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο πέζαλε ελ ψξα θαζήθνληνο
ελ ππεξεζία, ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο ηηκάηαη απφ ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ,
έξρεηαη φιε ε εγεζία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ν Τπνπξγφο ν ίδηνο πνπ
παξίζηαηαη θαη ιέκε εκείο φηη ν Γήκνο θάλεη ηελ θεδεία δεκνζία δαπάλε, απηφ
δελ είλαη αθξηβέο. Απηέο ήηαλ νη παξαηεξήζεηο κνπ θαη παξάιιεια εκείο
θπζηθά ςεθίδνπκε θαη ηηο δπν πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δηεπθξίληζε. πκθσλψ απφιπηα κε ηνλ θ. εξεηάθε,
ζπκθσλψ θαη κε ηελ πξφζεζε ζηηο πξνζέζεηο καο γηα νηηδήπνηε αθνξά
δηεζλείο πνδνζθαηξηζηέο γελλεκέλνπο ζηε Φηιαδέιθεηα, άζρεηα απφ ην αλ
πξνθχςεη σο θαξηέξα αζιεηέο ηεο ΑΔΚ ή φρη, απηή είλαη ε δηθή κνπ πξφηαζε,
αιιά αλεμάξηεηα απφ απηφ φηαλ δεκνζηνπνηήζεθε ην ζέκα ηεο δεκνζίαο
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δαπάλεο θ. Σνκπνχινγινπ δελ είρε πξνθχςεη ε πξνζθνξά ηνπ ηξαηνχ.
Ήηαλ πξσζχζηεξε ε δηθή καο πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε απηφ είλαη πξνο
φινπο, δελ είλαη γηα καο γηα ηνλ Μειηγθψλε κφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη εγψ απιψο δηεπθξηλίδσ φηη αλ δελ εκθαληδφηαλ ην ΓΔΔΘΑ ε
πξφζεζε ε δηθή καο ήηαλ λα γίλεη θαη δεκνζία δαπάλε ε θεδεία ηνπ Κψζηα
Μειηγθψλε. Άξα πξνέθπςε ε πξνζθνξά θαη ε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΔΘΑ θαη
έηζη θξαηήζεθε κφλν ην ζέκα ηεο ηαθήο. Πξφεδξε ηειείσζα, κηα δηεπθξίληζε
έθαλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε νκφθσλα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Λχζαλδξε δελ κε άθνπζεο ζπγλψκε, φρη νκφθσλα.
Γηαδηθαζηηθά, ζα πξέπεη λα κπεη φπσο ην δήηεζε ν θ. Νηάηζεο θαη εγψ
ζπκθσλψ λα κπνπλ δπν δηαθνξεηηθέο ςεθνθνξίεο. Γηαηί εγψ ζπκθσλψ ζηε
κία, δηαθσλψ ζηελ άιιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε λα πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα εκέλα ή ζα ην δηαρσξίζνπκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πσ εγψ ηα νλφκαηα θαη λα ςεθίζνπκε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ,ηη ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ηη ιεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ πξφβιεκα. Έηζη θη αιιηψο ην ζέκα πνπ ζέηεη ε Γαλάε
είλαη θαζαξά έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ ίδηα θαη ηελ Παξάηαμή ηεο. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ νη ππφινηπνη έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε νκφθσλε απφθαζε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Άξα κπνξψ λα πσ ηε δηθή κνπ γλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο, λνκίδσ φηη κπνξείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη ςεθνθνξία Λχζαλδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα πνπ ζέηεη ε Γαλάε είλαη φηη ζην έλα ζπκθσλεί θαη ζην
άιιν δηαθσλεί. Θα καο πεη πνπ δηαθσλεί θαη ζα θαηαγξαθεί σο δηαθσλία.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αθξηβψο κπνξψ λα ην θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ίζσο δελ είλαη κφλν ε θα Γαλάε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη θη άιινο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε ηφηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο θάηη είπε, γη' απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε, εκείο δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε ζέκα
ςεθνθνξίαο ην ζάςηκν ελφο αλζξψπνπ, ην θαηαιαβαίλεηε. Βάδνπκε έλα ζέκα
νπζηαζηηθφ φηη πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην ζέκα ηνπ Καλνληζκνχ. Απηφ είπα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν ζπκθσλνχκε απφιπηα. πκθσλνχκε κε έλα θαηλνχξγην
Καλνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε γεληθφηεξα ηνπ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ
λεθξνηαθείνπ, ζπκθσλψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε νκφθσλα εθηφο απφ ηελ θα Γαλάε Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη. Δγψ ςεθίδσ ηελ πξφηαζε γηα ηνλ Μειηγθψλε, γηα ην
άιιν ζέκα ςεθίδσ θαηά θαη λα δηθαηνινγήζσ γηαηί. Γηφηη πηζηεχσ φηη δελ
πξνθχπηεη ηηκήο έλεθελ απφ ηνλ Καλνληζκφ ε ηαθή νπνηνπδήπνηε
πνδνζθαηξηζηή θαη αο έπαημε θάπνηα ρξφληα ζηελ ΑΔΚ θαη αο ήηαλ δηεζλήο θη
αλ, θη αλ, θη αλ… Άξα πξνθχπηεη θαη ζέκα θαηαινγηζκνχ θαη απηφο είλαη ν
ιφγνο πνπ ςεθίδσ θαηά ην δεχηεξν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε, αλ γίλεη θαηαινγηζκφο ζα καο θαιχςεη ηα έμνδα ν
Γήκνο. Δληάμεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη δελ ππάξρεη πξφβιεκα, κελ αλεζπρείο θαζφινπ. Θα έρνπκε
θχγεη εκείο, νπφηε ζα ηα θαιχςνπλ νη άιινη!
Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο
ζην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Κσλζηαληίλνπ Μειηγθώλε ηηκήο έλεθελ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη «Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο ζην Γεκνηηθό
Κνηκεηήξην θαη ππξίδσλνο Πνκώλε, ηηκήο έλεθελ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

97

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

«Έγθξηζε 4εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να νινθιεξψζσ ζην πξνεγνχκελν θαη λα πσ φηη εγψ δελ κίιεζα
γηα θάκεξεο απνθιεηζηηθά, ην λφκν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνλ γλσξίδσ θαη
λα κελ αλαθεξζψ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν γηα ηε δεκνθξαηηθφηεηα δελ πεηξάδεη,
αο πάσ παξαθάησ.
Κάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο 31/7/2020 πνπ είλαη ν κήλαο
πνπ παίξλνπκε ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Σα ηακεηαθφ ππφινηπν ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν ζηηο 31/7 ήηαλ 1.789.000 € φκσο κε ρξέε πξνο πξνκεζεπηέο
1.255.476 €.
Δπεηδή ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθνξά νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ζα ήζεια λα θάλσ κηα αλαθνξά κε βάζε θάπνην εξψηεκα πνπ ηέζεθε
θαη αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζην πξάζηλν θαη αθνξά θαη ηε δπζιεηηνπξγία ηεο
Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηαπηφρξνλα, κηα ππελζχκηζε θαη πξνρσξάσ ζηελ
αλακφξθσζε.
Σν 2019 ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε πξνέβε ζε κηα ηεξάζηηα
δαπάλε ε νπνία είρε ηίηιν «Δξγαζίεο θπηνηερληθήο, αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο
θαη ζπληήξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ» ζπκίδσ ηα πνζά …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Σάθα ζα εηζεγεζείο γηα ην έξγν πξαζίλνπ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ πεηξάδεη, ζα θάλεηε ιίγν ππνκνλή λα κε αθνχζεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δληάμεη ηφηε ζα ζπδεηήζνπκε γηα φια γηαηί έρνπκε
ηνπνζεηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπκε γηα φια.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα φ,ηη εηζεγείηαη θ. Πξφεδξε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δδψ απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
βάζεη θάπνησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ζαο ιέσ ινηπφλ θάπνηα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα ε ζπδήηεζε ζα γίλεη επί ηεο εηζήγεζεο ζπλνιηθά, φρη
κφλν ην… άκα αλνίμεη φινο ν ηξαραλάο ζα αλαθεξζψ θη εγψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ζα αλνίμεη ν ηξαραλάο, ζπλέρηζε Ζιία.
Ζ. ΣΑΦΑ: πσο λνκίδεηε
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ αλνίγεη ν ηξαραλάο γηαηί πξέπεη λα πάκε ζπίηη καο.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 ην έξγν απηφ είρε χςνο 823.666 €.
Σν 2020 ηξέρνλ έηνο γηα ηε ζπληήξεζε κφλν έρεη χςνο 203.791 € ζχλνιν γη'
απηφ ην έξγν 1.027.457 € αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ είρε 1.265 πήξε κηα
έθπησζε κφιηο 20%.
Μέρξη ην ζεκείν απηφ είρε δεκηνπξγεζεί έλα καμηιάξη ζην Γήκν
φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ην 2017 είρε δνζεί
κηα επηρνξήγεζε 883.000 € γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Απηφ ην
καμηιάξη θπζηθά κε απηφ ην έξγν εμαλεκίζηεθε.
Σν έξγν απηφ ελψ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ αθνξνχζε αγνξά
θαη εγθαηάζηαζε παγίσλ παξαδείγκαηνο ράξηλ αξδεπηηθφ ζχζηεκα, πίλαθαο
ειέγρνπ, εηδηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Γελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνλδχιηα απφ ην ινγαξηαζκφ επελδπηηθψλ δαπαλψλ απφ
ηε ΑΣΑ πνπ ιέκε πνπ ππήξρε ππφινηπν θαη είλαη γηα έξγα.
Έγηλε πξνκήζεηα θαη νιφθιεξν ην πνζφ αληιήζεθε απφ ην
ινγαξηαζκφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, απφ ηνλ νπνίν θαιχπηνληαη κηζζνδνζίαο
θαη ζπληεξήζεηο. Απηή ε θίλεζε ζηέξεπζε ηα Σακεία θαη ν Γήκνο καο βξέζεθε
νηθνλνκηθά επάισηνο θαη ηειηθά αλνρχξσηνο κε ηελ επέιαζε ηεο παλδεκίαο.
Να ζπκίζσ ην ηακεηαθφ ππφινηπν ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ην
2018 έθιεηζε ζηα 3.200.000 € θαη ην 2019 ζην 1,5 εθαηνκκχξην, 1.700.000 €
θάησ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ αλαιάβακε 1/9 είρακε ήδε εμνθιήζεη ηελ
πξνεγνχκελε

Γηνίθεζε

θαηά

πξνηεξαηφηεηα

θαη

εηο

νιφθιεξνλ

ην

ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ, αθήλνληαο παιαηφηεξεο νθεηιέο απιήξσηεο.
Ήηαλ απηή κηα δηθή ζαο πνιηηηθή απφθαζε, δειαδή παλάθξηβε
αλάζεζε ζε ηδηψηε αληί γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε απηή είλαη ε εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε
Πξφεδξε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Κνληεχσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, απηή είλαη ε εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη; Ρε Λχζαλδξε, ηη λα ζνπ πσ. Καη έπαηδεο θαιή
κπαιίηζα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πεξζηλά μηλά ζηαθχιηα, Αληηδήκαξρε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δληάμεη, μέξεηε ηη θάλαηε πνιχ θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλέρηζε Ζιία επί ηεο αλακφξθσζεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπεηδή κηιάκε γηα πξνζιήςεηο …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να ζαο θάλνπκε καζήκαηα πψο λα καδεχεηε ηα ιεθηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μαδέςηε ιεθηά θ. Σάθα. Γεκηνπξγήζηε απνζεκαηηθφ
φπσο θη εκείο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπηρνξήγεζε πήξαηε γηα ιεμηπξφζεζκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, δεκηνχξγεζε απνζεκαηηθφ δηθφ ζνπ, Σάθα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κε κηιάηε
κεηαμχ ζαο.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Παξαθαιψ

εγψ Πξφεδξε

ή

ζα

γπξίζεη

ζηελ

αλακφξθσζε ή ζα κνπ δψζεηο ηνλ ιφγν ακέζσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί εθλεπξίδεζηε θ. Αλεκνγηάλλε επεηδή βάιαηε εζείο ηηο
ππνγξαθέο ζαο γηα λα θαηαζηξαθεί ν Γήκνο νηθνλνκηθά;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ή ζα γπξίζεηο ζηελ αλακφξθσζε ή ηνλ ιφγν ακέζσο.
Λεο κηζέο αιήζεηεο, ιεο ςέκαηα Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δζείο είπαηε ςέκαηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνεθινγηθά, εγψ
ιέσ ςέκαηα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ αθήζηε λα νινθιεξψζεη!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή δελ μέξεηο λα ρεηξηζηείο ηελ αληηδεκαξρία ζνπ,
ςάρλεηο λα βξεηο ελφρνπο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεηε ιεξσκέλε ηε θσιηά ζαο θαη πεηάηε ιάζπε. Έηζη θη αιιηψο
έηζη κεγαιψζαηε, πεηψληαο ιάζπε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σάθα, επεηδή μέξσ φηη ςάρλεηο, ςάμε.. ζπλέρηζε λα
ςάρλεηο θαη φ,ηη βξεηο μέξεηο πνπ ζα ην παο.
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ηαλ κηιάηε γηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ιεξσκέλεο θσιηέο,
ζα πξνζέρεηε πνιχ θαιά ηη ιέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε, ζα πάξεηε ηνλ ιφγν κεηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη πάξα πνιχ απιφ, πξνζπαζείηε λα βάιεηε ζην ζηφκα κνπ…
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε γηα λα θαηαιάβσ, ηη γίλεηαη; Ζ «Γχλακε Πνιηηψλ»
επηηίζεηαη ζηνλ θ. Σάθα; Ση θάλνπλ ηψξα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κε αθήλνπλ λα κηιήζσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σφζε ψξα ν θ. Αλαληάδεο εδψ πέξα ηφζε ψξα ηη καο ιέεη;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να αλαθαιέζεηο απηφ πνπ είπεο, λα αλαθαιέζεηο ακέζσο.
Θα ζνπ θάλσ κήλπζε, ην θαηάιαβεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να θάλεηε φ,ηη ζέιεηε εγψ δελ κηιάσ γηα κε λφκηκε δαπάλε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δκείο είκαζηε πξνζεθηηθνί ζε απηά πνπ ιέκε, ην θαηάιαβεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κηιάσ γηα κε λφκηκε δαπάλε …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να αλαθαιέζεηο ηψξα, ζα πξνζέρεηο ηη ιεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ κηιάσ γηα …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε βάιε κηα ηάμε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα πξνζέρεηο ηη ιεο φηαλ κηιάο γηα ιεθηά. Καηάιαβεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Κάληε κνπ κήλπζε θ. Αλαληάδε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα πξνζέρεηο ηη ιεο φηαλ κηιάο γηα ιεθηά ησλ δεκνηψλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάξα πνιχ θαιά πξνζέρσ, θάληε κνπ κήλπζε θ. Αλαληάδε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ήξζε ηψξα κε ηε ζχκβαζε ησλ θαπζίκσλ …
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζαο αθνχσ φινπο καδί, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κηιάηε θαη νη δπν καδί θαη δελ αθνχγεζηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Απηφ ην επίπεδν δηαηεξνχζαηε θαη επί ζεηείαο ζαο θχξηνη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα ζαο παξαθαιψ θ. Γξακκέλε ηα θνκηιθφ αιινχ.
Αθνχζαηε ηη είπε ν ζπλάδειθνο;
ΜΔΛΟ: Γηαηί ξε Νίθν ζα καο δείξεηο; Γελ θαηάιαβα!
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μελ ππνβαζκίδεηε ην ζεζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δζείο ππνβαζκίδεηε ην πκβνχιην. Μηιάηε γηα νηθνλνκηθά θαη
ιεξσκέλεο θσιηέο; Γελ ληξέπεζηε ιηγάθη;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη. Κάληε κνπ κήλπζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Σάθα δελ ράζεθαλ ιεθηά πάλησο ηεο
Πξσηνκαγηάο επί Βαζηιφπνπινπ, απφ φ,ηη ζπκάκαη δειαδή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Υάζεθαλ άιια ιεθηά θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, ςάρλεηε αθφκε λα βξείηε. Φάμηε, θνληεχεη λα ιήμεη
ε ζεηεία ζαο θαη εζείο θνηηάηε ηη έθαλε ν Βαζηιφπνπινο, αληί λα θάλεηε θάπνηα
έξγα γηα ηελ πφιε θνηηάηε ηη έθαλε ν Βαζηιφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κηιάκε γηα ηελ
απφθαζε ζαο παξαθαιψ πνιχ, αθήζηε λα ηειεηψζεη ν Αληηδήκαξρνο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αθφκε έρνπκε κείλεη ζηνλ Βαζηιφπνπιν εκείο, πάκε
κπξνζηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ γηα κηζφ ιεπηφ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, κφιηο νινθιεξψζεη ζα πάξεηε ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να κηιήζεη γηα ηελ αλακφξθσζε φκσο Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη γηα ηελ αλακφξθσζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πσ θαη γηα ηελ αλακφξθσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πεο καο γηα ηελ αλακφξθσζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, ζέισ γηα κηζφ ιεπηφ ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, ζπλέρηζε Ζιία. Έρεηε ηειεηψζεη θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ δελ κηιάεη θαλέλαο άιινο. Σνλ αθήλεηε,
νινθιεξψλεη θαη παίξλεηε κεηά ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, κπνξείο λα κνπ δψζεηο γηα κηζφ ιεπηφ ηνλ
ιφγν δελ πξφθεηηαη λα ζίμσ θαλέλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ είλαη ζέκα λα ζίμεηο. Θα πεηο, ζα απαληήζεηο, ζα
μαλαπείο, ζα απαληήζεη… ν θ. Σάθαο δελ έρεη νινθιεξψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λχζαλδξε, ζνπ δεηάσ πνιχ επγεληθά κπνξψ λα έρσ γηα κηζφ
ιεπηφ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ ιέσ φηη ηνλ δεηάο δηαθνξεηηθά, απιά δελ έρεη
νινθιεξψζεη. Γελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ νκηιία ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ. Σάθαο θαη κεηά Λχζαλδξε δίλεηο
ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε, αλ νινθιεξψζεη ν θ. Σάθαο κε φια φζα
αθνχζηεθαλ, ρσξίο λα ππάξμεη κηα άλσ ηειεία ζην ηη εηπψζεθε, ζα αλνίμεη
έλαο θχθινο ζπδήηεζε ε νπνία ζα πάεη κέρξη ην πξσί.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πξφεδξε, δηθή ζνπ είλαη ε επζχλε απηή ηε ζηηγκή, δελ
νινθιήξσζε ν θ. Αληηδήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Κνπεινχζν …
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αο νινθιεξψζεη ν θ. Σάθαο επηηέινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο κνπ ιέεη λα κηιήζεη θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ρη λα κε κηιήζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο, λα νινθιεξψζεη ν
θ. Σάθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε φκσο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δζείο θξαηάηε ηε δηαδηθαζία, δελ είλαη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κε αθνχηε κνπ θαίλεηαη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δπηηέινπο ν Αληηδήκαξρνο κηιάεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα ζηακαηήζεηε θη εζείο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έθαλε εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε; Απηφ αθνχζαηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πάσ θαη εθεί.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έθαλε εηζήγεζε έζησ θαη σο ππφλνηα γηα ηελ
αλακφξθσζε θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ηελ θάλσ ηψξα δελ έρσ νινθιεξψζεη.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αθνχζηε απηά πνπ ζα ζαο πεη θαη απαληήζηε θ.
Βαζηιφπνπιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί λα κε κηιάεη θαλέλαο θαη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ ν
Πξφεδξνο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ηελ θάλεη γη' απηφ κηιάκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν ζαο παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ Άξε λα
νινθιεξψζεη. Δίλαη ην δεθάιεπηφ ηνπ έρεη ην δηθαίσκα λα πεη φ,ηη ζέιεη θαη
κεηά απαληάκε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιέεη φ,ηη ζέιεη φηαλ κηιάεη γηα
ρξήκαηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ιέσ φ,ηη ζέισ, κε λνχκεξα κηιάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαληάδε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να αλαθαιέζεη δεηάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο ππξνζβέζηε παξεκβαίλσ απηή ηε ζηηγκή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κάληε κνπ κήλπζε, πφζεο θνξέο λα ζαο ην πσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ην δεθάιεπηφ ηνπ θαη κπνξεί λα πεη απηά πνπ πηζηεχεη.
Λχζαλδξε, δψζε ηνλ ιφγν ζηνλ Ζιία λα νινθιεξψζεη θαη κεηά αο
αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ έρσ δψζεη εθαηφ θνξέο, εθείλνο δελ κηιάεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίρα ζθνπφ λα κηιήζσ θαη γηα ηελ παξαθψιπζε ηεο
εηζπξαμηκφηεηαο, ζα ην παξαθάκςσ γηα λα κελ ράζνπκε άιιν ρξφλν. Άκα
ζέιεηε βέβαηα ην αλαθέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη λα κε ην αλαθέξεηο Ζιία, λα παο επί ηεο νπζίαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δληάμεη πάκε ζηελ αλακφξθσζε. Πάκε ζηα έζνδα, δπν είλαη νη
θχξηνη θσδηθνί: είλαη ε επηρνξήγεζε 140.000 € γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ
ππνρξεψζεηο ηα νπνία φκσο δελ φπσο ε επηρνξήγεζε πνπ είρε παξζεί επί
Γηνίθεζεο Γατηαλά θαη επί Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ πνπ καο δίλνπλ ρξήκαηα
λα μνθιήζνπκε θαη ηειεηψζακε, απηά ηα ρξήκαηα ην 2022 ζα ηα επηζηξέςνπκε
ζε δφζεηο.
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Δπίζεο έζνδν – έμνδν είλαη ε επηρνξήγεζε γηα ηε κηζζνδνζία
ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζην Γήκν.
Πάκε ζηα έμνδα. Τπάξρνπλ πνιινί θσδηθνί ζηνλ 20 πνπ είλαη
ζηελ θαζαξηφηεηα, αλ ζέιεη λα θάλεη θάπνηα παξαηήξεζε ν θ. Κνπηζάθεο
πάλσ ζε απηά. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ηαθηνπνηεηηθά ζπλ θαη πιελ ζηηο
κηζζνδνζίεο, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηξηεηίεο, έρνπκε λα θάλνπκε κε
αλαπξνζαξκνγέο, θάπνηνη ππάιιεινη έθπγαλ θαη φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε
θσδηθψλ, έρνπκε βάιεη βέβαηα θαη θάπνηεο ππεξσξίεο ζην πξάζηλν πνπ δελ
είραλ κπεη απφ ηελ αξρή εμάληιεζαλ ην πνζφ θαη θαηαβάιιακε μαλά.
Ξαλαβάιακε

ηελ

πξνκήζεηα

ηεζη

ηνπ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ γηαηί ήηαλ θάηη πνπ δελ ζέιακε λα βγάινπκε ζε
ζπλελλφεζε κε ηε Γηνίθεζε θαη κε ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο.
Βάιακε ηε ζπληήξεζε αγηνγξαθηψλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ επεηδή
φπσο είρε ππνζρεζεί θαη ν Γήκαξρνο θάζε θνξά πνπ ζα κεηξάκε ην πνζφ ζην
παγθάξη ζα βάδνπκε απηφ ην πνζφ. Βέβαηα είρε θαη κηα πνιχ σξαία ηδέα ε θα
Αιεθξαγθή φηη αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη δσξεά κέξνο ηεο αγηνγξάθεζεο, ζα
κπνξνχζακε λα ηνπ δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα θαη ζα κπνξνχζε λα βγάιεη έλα
δειηίν Σχπνπ ν Γήκνο θαη λα θαιπθζεί κέξνο ηνπ πνζνχ.
Μπήθαλ πάξα πνιιά ρξήκαηα ζηα Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνζπαζήζακε λα ππνινγίζνπκε θαη ηηο πξνζιήςεηο
πνπ ζα γίλνπλ θαη ηα νθηάκελα πνπ κφιηο ήξζαλ γηα λα κελ ππάξμεη θαλέλα
θελφ ηελ επφκελε ρξνληά.
ζνλ αθνξά ηηο κεηψζεηο. Τπάξρνπλ αληίζηνηρεο κεηψζεηο ζηνλ
θσδηθφ 20, ε πξνκήζεηα επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο απιά
θάλακε αιιαγή ζηνλ θσδηθφ γηαηί δελ γηλφηαλ λα παξζεί κε leasing. Οπφηε
φηαλ δείηε ηε δεκηνπξγία θσδηθνχ, είλαη ίδηνο ηίηινο επί ηεο νπζίαο ζα
αγνξαζηεί απηνθίλεην κε ηα ίδηα ρξήκαηα, αληί λα αγνξάζνπκε κε leasing δελ
γηλφηαλ.
Έρνπκε κείσζε θαηά 3.000 € ζηα έμνδα ελεκέξσζεο θαη
πξνβνιήο εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ, είλαη ν θσδηθφο ηεο εθεκεξίδαο.
Μεδελίζακε ηνλ θσδηθφ επηδείμεσλ, δεμηψζεσλ θαη ενξηψλ. Μεδελίζηεθε ν
θσδηθφο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ΚΑΠΖ.
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Ζ αγνξά δπν ρξήζεσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ παξαθνινχζεζεο
Παηδηθψλ ηαζκψλ είλαη λέα εθαξκνγή, ππάξρεη ήδε εθαξκνγή ζηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο, ηνπ ρξφλνπ επειπηζηνχκε επεηδή έρνπλ εμνπιηζηεί νη
Παηδηθνί ηαζκνί κε ππνινγηζηέο λα ππάξμεη αγνξά θαη λα έρνπλ φινη νη
Παηδηθνί ηαζκνί πξφγξακκα. Φέηνο δελ ην πξνιάβακε.
Κάπνηνη άιινη θσδηθνί πνπ είλαη ζηα 100 €, ε ζπληήξεζε
αηζξίσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ έρεη γίλεη ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία φηη
δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηα θηγθιηδψκαηα. Τπάξρνπλ θάπνηεο αλαθιήζεηο
φπσο ε πξνκήζεηα παξαθηλέιαηνπ γηα ηα θαληήιηα, θάπνηα αλαιψζηκα πιηθά
απηά είλαη φια αλαθιήζεηο πνζψλ απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ηξέμεη θαη έρνπλ
πεξηζζέςεη ρξήκαηα.
Αθαηξέζακε θη έλα πνζφ απφ ηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο φπσο βιέπεηε είλαη ην ίδην πνζφ κε ην παγθάξη.
Σψξα

ζηε

δεκηνπξγία

θσδηθψλ

βάιακε

πξνθαλψο

ηηο

θαζαξίζηξηεο, βάιακε ηελ πξνκήζεηα επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο θαη ππάξρεη ν θσδηθφο ζηα έζνδα γηα θάπνηα ζεκηλάξηα πνπ είλαη
αληαπνδνηηθά γηα καζήκαηα γηα ην αζηηθφ ηνπίν γηα παηδηά. Απηά, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ νη επηθεθαιήο αλ ζέινπλ ηνλ ιφγν ή
θάπνηνο ζπλάδειθνο γηα εξψηεζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απφ εκάο εηδηθφο αγνξεηήο είλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα λα μεθηλήζσ, γηαηί ηειηθά φιεο νη ηνπνζεηήζεηο πνπ
θάλεη ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ είλαη γθεκπειηθνχ ηχπνπ «ιέγε, ιέγε θάηη
ζα κείλεη ζην ηέινο, κηα ξεηζηληά ζα ζνπ κείλεη», ηνλ ελεκεξψλσ φηη ην έξγν
ηνπ πξαζίλνπ είλαη έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν. Σν πήξακε ζε πάξα πνιχ θαιή
ηηκή, ε έθπησζε πνπ πήξακε ήηαλ ππέξνρε, θαληαζηηθή γηαηί δελ είλαη κε
ηηκέο ΑΣΟΔ. Αλ είρε θάλεη ηνλ θφπν λα ην ςάμεη ιίγν παξαπάλσ, ζα ην
έβιεπε.
ζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ, φηαλ ζα ηειεηψζεη ν
εξγνιάβνο θέηνο γηαηί θέηνο ζα ιήμεη ε ζπληήξεζε, λα δσ αθνχ δελ πήξαηε
ηνπο εξγαδφκελνπο πνηνο ζα ην ζπληεξήζεη ηνπ ρξφλνπ. Κιείλσ κε απηφ ην
θεθάιαην δελ ζέισ λα δψζσ ζπλέρεηα.
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Δπεηδή αλαθέξζεθε ην λεθξνηαθείν θαη ην παγθάξη, ζέισ λα
ξσηήζσ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ην
παγθάξη θαη ηνλ Γήκαξρν πνπ είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ Παγθαξηνχ; Γηαηί
αλνίρηεθε παξάλνκα ην παγθάξη; Γηαηί δελ έρεη ζπζηαζεί εδψ θαη έλα ρξφλν ε
Δπηηξνπή; Γηαηί δελ ήξζε έζησ θαη ηψξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Καη πάκε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δίρακε
εληάμεη έλα ηειεζθνπηθφ θαιαζνθφξν σο Γηνίθεζε εκείο κηθξφ, γηα λα
εμππεξεηήζεη ηνπο ειεθηξνιφγνπο πνπ θηλνχληαη κε έλα Η.Υ. παιηφ ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη απηφ ζα ηνπο εμππεξεηνχζε θαη ζηε κεηαθίλεζή
ηνπο θαη ζα ήηαλ θαη πνιχ επέιηθην κέζα ζηνπο ζηελνχο δξφκνπο ηεο
Φηιαδέιθεηαο γηα λα αιιάδνπλ ιάκπεο θαη λα κελ γπξλάκε γχξσ - γχξσ λα
ςάρλνπκε γηα γεξαλφ, κηα είλαη ραιαζκέλνο, κηα ηνλ έρεη ην πξάζηλν, κηα ηνλ
έρεη ν άιινο.
Απφ φ,ηη βιέπσ εδψ απηφο ν θσδηθφο θεχγεη. Καη φρη απιψο
θεχγεη, δελ εκθαλίδεηαη θάηη θαηλνχξγην, απιά πάεη θαη παξθάξεη.
Δπίζεο επίζεκα θαη δεηψ λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά απηφ, δεηψ
ηα ηηκνιφγηα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο κε ην πνπ
ζα θιείζεη, γηα φια ηα απηνθίλεηα ηεο θαζαξηφηεηαο κε ηε ζθαλδαιψδε
ζχκβαζε ησλ 390.000 € πνπ έθαλε ε Γηνίθεζε.
Πέξζη ε θαηαλάισζε ήηαλ 156.000 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
είρακε 190.000 € θαη θέηνο απηή ε ζχκβαζε είλαη 390.000 €. Δπίζεκα ινηπφλ
ζέισ ζπγθξηηηθά ηα ηηκνιφγηα ηνπ 2020 θαη ηνπ 2019 κε ηα απηνθίλεηα θαη ηηο
θαηαλαιψζεηο πνπ είραλ. Απηά θ. Πξφεδξε ηειείσζα, ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα
θάλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, μεθηλψληαο κφλν απφ κηα παξαηήξεζε πνπ
δελ έρεη ζρέζε κε απηή θαζαπηή ηελ αλακφξθσζε θαη αθνξά ηελ ζπληήξεζε
ηνπ πξαζίλνπ.
Δίπε θάηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο πξνεγνχκελα θαη πξαγκαηηθά θη
εκέλα κνπ δεκηνπξγείηαη ην εμήο εξψηεκα: είκαη θαη' αξρήλ ελαληίνλ ην ιέσ
μεθάζαξα ηεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ φπσο ην πξάζηλν θαη ε θαζαξηφηεηα ζε
ηδηψηε. Δίλαη ζέζε ηεο Παξάηαμήο καο θαη ην έρνπκε πεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο
πξνεθινγηθά, εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε ηελ ίδηα ζέζε.
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Ζ εξγνιαβία φκσο φπσο μέξεηε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ πιαηεηψλ φζνλ αθνξά ην πξάζηλν, ε ζπληήξεζε απηή έρεη
εκεξνκελία ιήμεσο εληφο ηνπ έηνπο. Πσο ζα αληηκεησπηζηεί ε ζπληήξεζε ηνπ
πξαζίλνπ φηαλ δελ γίλνληαη νη αλάινγεο πξνζιήςεηο; Καη φζεο έγηλαλ είλαη κε
πξνζσπηθφ δπζηπρψο ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα
απηά.
Έξρνκαη ηψξα ζηελ αλακφξθσζε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
πξνζέμηε έλαλ θσδηθφ θαη θξίλεηε απηφ πνπ ζα πσ. 206263001 «πληήξεζε
θαη επηζθεπή νρεκάησλ ιφγσ εθηάθησλ βιαβψλ Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο»
αξρηθή πξφβιεςε 30.000 €, πξνζηηζέκελε ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θσδηθνχ 75.000 € ζχλνιν 105.000 €.
Αληίζηνηρα ν θσδηθφο πνπ πξνβιέπεη ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ δειαδή ηεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ κεηψλεηαη
θαηά 70.000 €. Έρνπκε δεηήζεη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
πξνζθνκηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ πσο
επηζθεπάδνληαη, πνηεο επηζθεπέο ζπγθεθξηκέλεο γίλνληαη θαη πφηε.
Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν αθαηξνχληαη
70.000 € απφ ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη πξνζηίζεληαη 75.000
€ ζηε ζπληήξεζε ιφγσ εθηάθησλ βιαβψλ. Απηφ δελ δηθαηνινγείηαη θαη
πεξηκέλσ απάληεζε.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αγηνγξαθηψλ ηνπ θνηκεηεξίνπ,
πξάγκαηη ν θσδηθφο εληζρχεηαη κε 65.622,78 € ηα νπνία είλαη πνζφ
πξνεξρφκελν απφ ην παγθάξη ηνπ λανχ θαη παξάιιεια αθαηξείηαη ην ίδην
πνζφ, καο ην είπε ν θ. Σάθαο απηφ, απφ ηηο δαπάλεο αζιεηηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ είλαη 28.000 €.
Σν εξψηεκά κνπ είλαη ην εμήο: πξφθεηηαη λα γίλνπλ αζιεηηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο φηαλ νη ίδηνη ιέηε φηη πάκε γηα lockdown; Άξα ην πνζφ
ην νπνίν κέλεη ησλ 21.377 € ζίγνπξα δελ ζα δαπαλεζεί. Γηαηί δελ
πξνρσξνχκε ζε νπζηαζηηθή θάιπςε ηεο αγηνγξάθεζεο ηνπ λανχ πνπ καο
θέξλεη έζνδα ζην Γήκν, ηα ζεκαληηθφηεξα λα κελ πσ ηα κνλαδηθά έζνδα πνπ
έρνπκε απφ ην λεθξνηαθείν θαη ην πάλε βήκα – βήκα;
Καη εθηφο απηνχ έζησ φηη μεθηλάκε κε ηηο 6.000 € πνπ καδέςακε
απφ ην παγθάξη, γηαηί δελ πξνρσξάκε ηκεκαηηθά ζηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ;
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Γηαηί καζαίλσ φηη ζέιεηε λα καδέςνπκε φιν ην πνζφ απφ ην παγθάξη γηα λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ αγηνγξάθεζε; Μα είλαη δπλαηφ; Δίκαζηε ζνβαξνί; Με ην
λεθξνηαθείν λα ππνιεηηνπξγεί φπσο ππνιεηηνπξγεί, ππάξρεη πεξίπησζε λα
καδέςνπκε ρξήκαηα ζην παγθάξη θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αγηνγξάθεζε
πνπ ζηνηρίδεη 19.000 €;
Δγψ ζαο πξνηείλσ ηνπιάρηζηνλ ή λα θάλνπκε ηελ αλακφξθσζε
θαη λα βάινπκε φιν ην πνζφ ηεο αγηνγξάθεζεο θαη θπζηθά ν Γήκνο λα ηα
εηζπξάμεη απηά απφ ην παγθάξη, ή λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζηαδηαθή
ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηελ αγηνγξάθεζε γηαηί δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ, αλ
πεξηκέλνπκε λα καδέςνπκε ηηο 19.000 φηαλ καδέςακε ηα ιεθηά απηά κε
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ ηψξα δελ ππάξρεη.
Δπίζεο ζέισ λα θάλσ κηα αθφκε παξαηήξεζε. Βιέπσ ζηε
δεκηνπξγία

θσδηθψλ «Πξνκήζεηα

εηδηθψλ δπγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε

δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαινγήο ησλ
απνξξηκκάησλ κέζσ δηεμαγσγήο ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ», ιππάκαη αιιά
εγψ δελ ην αληηιακβάλνκαη απηφ. Καη απηφ είλαη 10.000 €. Ση είλαη απηφ; Απφ
ηε δηαηχπσζε ηνπιάρηζηνλ δελ βγαίλεη θαλέλα ζπκπέξαζκα.
Δπίζεο ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα
πιηθψλ ζηεγάλσζεο. Αθαηξείηαη εληειψο ην πνζφ ησλ 20.000 €. Οπζηαζηηθά
κεδελίδεηαη ν θσδηθφο, δελ ζα πσ γηα άιινπο θσδηθνχο πνπ κεδελίδνληαη δηφηη
απηφ είλαη ινγηθφ πιεζηάδνπκε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο θάπνηα πξάγκαηα δελ
ζα γίλνπλ νπφηε ν κεδεληζκφο ησλ θσδηθψλ κπνξεί λα έρεη ινγηθή. Απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο ήζεια λα θάλσ θαη ζα παξαθαινχζα ηηο απαληήζεηο ζαο,
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ ην εμήο: εγψ ηνπνζεηήζεθα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

εκείο

ςεθίδνπκε

παξψλ

ζηελ

αλακφξθσζε

απηή

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ γηαηί πεξηέρεη πάξα πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πεξηθιείνπλ ζέκαηα ΜΑΠ.
Γεχηεξνλ, παξάιιεια φκσο ζέισ λα πσ φηη ππάξρνπλ κηα
ζεηξά δαπάλεο νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ θαη κε ηε ινγηθή πνπ αθνχκε απφ ηνλ
θ. Σάθα φηη δελ έρνπκε έζνδα θαη ηα ινηπά. Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά
αλέθεξε ν θ. Σνκπνχινγινπ απηφ ην πεξίθεκν «Δηδηθφ δπγηζηηθφ ζχζηεκα κε
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δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ…» απηφ είλαη θαη ιίγν πεξίεξγν απφ ηελ
άπνςε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ
ηελ θαηαιαβαίλσ θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζέιεη λα καο δψζεη απηφ.
Αλ ζπλνδεπφηαλ κε ηε βεβαίσζε ησλ 4.200 € πνπ ραξίζακε
ζηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ γηα ηα ηειεπηαία, ρψξηα ηα πξνεγνχκελα πνπ θάλακε ηα
ζηξαβά κάηηα, ζα κπνξνχζα λα ηα δερηψ ίζσο.
Να πσ φκσο ζαλ γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ εηζήγεζε πνπ
άθνπζα θαη απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε φηη ε κφληκε επσδφο ηνπ θ.
Σάθα είλαη φηη «παξαιάβακε θακέλε γε» θαη δελ κπνξνχκε λα θάςνπκε θη
εκείο φζν ζέινπκε, ην θαηαιαβαίλσ.
Ζ κφληκε απάληεζε πνπ αθνχσ θαη ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ε
απάληεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε ήηαλ φηη εκείο θάλακε κηα αλάζεζε ζε ηδηψηε θαη
ηηο «ηδησηηθνπνηήζεηο» «απνθξαηηθνπνηήζεηο» ηηο έιεγαλ νη νζηαιδεκνθξάηεο,
«αιιά ηελ θάλακε ζε θαιή ηηκή». Πσο ζα ζπλερίζεη ην έξγν; Μα θπζηθά φπσο
ην μεθηλήζαηε. Γη' απηφ θαη κεδέληζαλ ηηο πξνζιήςεηο ζην πξάζηλν.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Γήκσλ θαη ηεο
θξαηηθήο Γηνίθεζεο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο αληηιατθήο
πνιηηηθήο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο λα πσ φηη είλαη ηηκή κνπ θαη είλαη ηηκή καο λα
καο πηάλεη ζην ζηφκα ηνπ ν θ. Σάθαο. Άξα φ,ηη θη αλ πεη ν θ. Σάθαο
πξαγκαηηθά ραηξφκαζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο
παξαθαιψ πάξα πνιχ κε ην ραιάζνπκε πάιη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί δέθα ιεπηά ν θ. Σάθαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ
κίιαγε Λχζαλδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θαη ηνπ έθαλα ηελ παξαηήξεζε δπν ηξεηο θνξέο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή κπνξεί λα ιέεη ν θάζε θ. Σάθαο φ,ηη ζέιεη ρσξίο
απάληεζε; Δπίηξεςέ κνπ ινηπφλ ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Κάζε θνξά πνπ απηή ε Γηνίθεζε αληηκεησπίδεη νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα θαη ν θ. Σάθαο άζειά ηνπ ην είπε, καο παξνπζίαζε ην λαπάγην ζην
νπνίν έρνπλ πεξηέιζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, έρεη βξεη ηνλ εχθνιν ηξφπν
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θαη βεβαίσο απηφ ην πξάγκα δελ είλαη πξνζσπηθή κφλν επηινγή ηνπ θ. Σάθα,
είλαη επηινγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, είλαη επηινγή ηνπ θ. Βνχξνπ πξνζσπηθά.
Γηαηί δηαθνξεηηθά ην αήζε ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη φρη κφλν
απέλαληί καο αιιά απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε ν θ.
Σάθαο, ν ίδηνο ν Γήκαξρνο είλαη ζπλέλνρνο ζε απηφ.
Άξα εδψ ηη έρνπκε λα θάλνπκε; Έρνπκε κηα δεηλή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη βξεζεί ν Γήκνο παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία ν θ.
Σάθαο θαη εδψ αληί απηή ε Γεκνηηθή Αξρή λα δηεθδηθήζεη, λα παιέςεη, λα
ζπληνληζηεί κε άιινπο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ απέλαληη ζε κηα Κπβέξλεζε ε
νπνία βξίζθεη 20 εθαηνκκχξηα επξψ θαη άιια ηφζα γηα ιίζηεο Πέηζα, βξίζθεη
εθαηνκκχξηα

λα

δψζεη

ζε

επηρεηξεκαηίεο

ρσξίο

λα

εληζρχζεη

νχηε

κηθξνκεζαίνπο νχηε εξγαδφκελνπο ζε απηή ηελ πεξίνδν, αληί λα κεηαζέζεη ηελ
επζχλε θαη ηε δηεθδίθεζε απέλαληη ζηελ Κπβέξλεζε, έρεη βξεη ηελ εχθνιν
επσδφ φηη θηαίεη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
Κχξηε Σάθα φ,ηη θη αλ πείηε πξαγκαηηθά ηνπιάρηζηνλ κε ζπκεδία
ζαο αληηκεησπίδνπκε. Γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ζπκφζαζηαλ, ήζαζηαλ κέινο
είραηε ππάξμεη κέινο κηαο Γηνίθεζεο ε νπνία άθεζε ην ’14 ην Γήκν κε
500.000 € έιιεηκκα ζηα αληαπνδνηηθά φηαλ εκείο ζαο αθήζακε 2 εθαηνκκχξηα
ζπλ πιεφλαζκα ζηα αληαπνδνηηθά θαη ζαο αθήζακε θαη δξνκνινγεκέλα έξγα
θαη ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ θαζαξηφηεηα θαη κπνξψ λα πσ θαη
πνιχ πεξηζζφηεξα.
Άξα αο είζηε ιίγν θεηδσιφο γηαηί ηηο εθινγέο κπνξεί λα ηηο
θεξδίζαηε θαη ηηο θεξδίζαηε γηα πνιινχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο πνπ πιένλ φινη
θαηαιαβαίλνπκε. Αιιά ηελ ηζηνξία δελ ζα ηελ μαλαγξάςεηε, γηαηί ήκαζηαλ,
είκαζηε θαη ζα είκαζηε παξφληεο θαη φρη εμαθαληζκέλνη φπσο εζείο ήζαζηαλ
ηφζα ρξφληα.
αο παξαθαιψ λα είζηε πην πξνζεθηηθφο θαη εηδηθά φζνλ αθνξά
ην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Γηαηί εδψ αλ κε ηη άιιν ζην
νηθνλνκηθφ θνκκάηη ζαο αθήζακε ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, κε δεδνκέλα ηα
ηξία Μλεκφληα πνπ έθαγε ζην θεθάιη απηή ε ρψξα θαη ηα νπνία ππνζηήθακε
θαη νη Γήκνη θαη ηνπιάρηζηνλ εκείο δηεθδηθήζακε θαη απηφ αθφκε ην νπνίν
αλαθέξαηε γηα ην είλαη φηη πήξακε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε γηα θάιπςε
παξειζνπζψλ νθεηιψλ… ηδνχ ε Ρφδνο, ηδνχ θαη ην πήδεκα.
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Γηαηί έξρεζηε ζήκεξα θαη ιέηε φηη εκείο παίξλνπκε απηά ηα
ρξήκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα ηα δψζνπκε πίζσ; Γηεθδηθήζηε, αγσληζηείηε,
πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ρξήκαηα φπσο δηθαηνχκαζηε θαη θαηαιαβαίλνπκε θαη
δείρλνπκε θαηαλφεζε ζε απηφ φηη ζπλνιηθά ε ρψξα, ζπλνιηθά φινο ν
πιαλήηεο έρεη ππνζηεί κηα κεγάιε νηθνλνκηθή δεκηά αλάκεζα ζηα ππφινηπα,
ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ.
Δδψ ινηπφλ λα δηεθδηθήζεηε, λα πάξεηε ρξήκαηα απφ ηελ
Κπβέξλεζε. Υξήκαηα ηα νπνία φπσο είπα θαη πην πξηλ δηαηίζεληαη αιινχ.
Αιιά φρη λα νρπξψλεζηε πίζσ απφ κηα εχθνιε επσδφ φηη θηαίλε νη
πξνεγνχκελνη.
Κχξηνη θαη θπξίεο είζηε Γηνίθεζε δελ κπνξείηε λα καζάηε
κνλίκσο ηελ θαξακέια φηη θηαίεη ν Βαζηιφπνπινο. Δίζηε Γηνίθεζε θαη θξίλεζηε
θαη ζα θξηζείηε γη' απηφ γηαηί ηα σξαία θαη ηα εχθνια ιφγηα ηα ιέγαηε σο
αληηπνιίηεπζε, ηψξα φκσο εζείο είζηε ζην ηηκφλη θαη ζα θξηζείηε γη' απηφ θαη
δελ ζαο θηαίεη θαλέλαο πξνεγνχκελνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ην έξγν πξαζίλνπ θέηνο 200.000 € ήηαλ ε
ζπληήξεζε. Να δνχκε πφζεο πξνζιήςεηο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη αληί
λα δαπαλεζνχλ απηέο νη 200.000 € γηα ζπληήξεζε.
ε επφκελν πκβνχιην, εδψ έρεη δίθην ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζα
θέξνπκε ηελ αιιαγή ηεο Δπηηξνπήο γηα ην παγθάξη.
ζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο είλαη ζηε ζθέςε καο ζηνλ επφκελν
πξνυπνινγηζκφ λα εθκεηαιιεπηνχκε ην πξφγξακκα «55 έσο 67 εηψλ» γηα λα
θαιχςνπκε δηάθνξεο ζέζεηο ζην Γήκν απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Θα ην δνχκε απηφ ην
πξάγκα.
Γηα ηνλ θσδηθφ 20 λα απαληήζεη αλ ζέιεη ν θ. Κνπηζάθεο, εγψ
απηφ πνπ ζέισ λα πσ γηα ην 2014 είλαη φηη παξαιάβαηε έιιεηκκα 500.000 €
ζηα αληαπνδνηηθά γηαηί ε Γηνίθεζε Γατηαλά ήηαλ κεηνςεθία θαη ε
αληηπνιίηεπζε ςήθηδε ηεξάζηηεο κεηψζεηο ζηα αληαπνδνηηθά θαη έηζη είρακε
έιιεηκκα.
κσο εζείο παξαιάβαηε 6,5 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξν ρξένο πξνο
πξνκεζεπηέο ζε ζρέζε κε ην 2011. 6,5 εθαηνκκχξηα κε ρξεκαηνδφηεζε
θπζηθά δελ θάλακε θαλέλα ζαχκα, κε δηεθδίθεζε θη εκείο φπσο δηεθδηθήζαηε θη
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εζείο. Δζείο δελ καο παξαδψζαηε ιηγφηεξν ρξένο ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ
πήξαηε, αλ εμαηξέζνπκε θπζηθά ηα αληαπνδνηηθά.
Αλ ζέιεη θάηη λα πεη ν θ. Κνπηζάθεο γηα ηνλ 20.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιχηεξνπο φξνπο δαλεηνδφηεζεο ζαο παξαδψζακε θ.
Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπακε φηη δελ θάλαηε θαη θάπνηα ζσζηά θ. Αλεκνγηάλλε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη 10 εθαηνκκχξηα επξψ θ. Σάθα απφ ην πξνγξακκαηηθφ
ζρέδην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε ηνλ λα απαληήζεη, έρεηε κηιήζεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: 10 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αλαθχθισζε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ην καμηιάξη ηα έρεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηά ηα 10 εθαηνκκχξηα δελ είλαη γηα δαπάλεο θ. Αλαληάδε, είλαη
γηα ηελ αλαθχθισζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Νίθν ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ κε δηαθφπηεηο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: 10 εθαηνκκχξηα € είλαη ηα λνχκεξα ….
Ζ. ΣΑΦΑ: Μελ κπεξδεχεηε ηα λνχκεξα ζηνλ θφζκν πνπ δελ μέξεη, άιιν ην
έλα άιιν ην άιιν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Παξαθαιψ ν θ. Κνπηζάθεο αλ ζέιεη λα πεη θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζέιεηε λα απαληήζεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ ζα απαληήζεη ν θ. Κνπηζάθεο ζρεηηθά κε ηα
θαχζηκα, κηα δηεπθξίληζε. ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Ο θ.
Σνκπνχινγινπ κε αθνχεη γηαηί έζεζε θάπνηα εξσηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα
απαληεζνχλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ έρεη ζεκαζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθνχσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρεηηθά κε ην πνζφ πνπ απνκέλεη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο θαη
αζιεηηθέο εθδειψζεηο έρεηε θαηαιάβεη φηη επί έλα ρξφλν, παξά ην γεγνλφο φηη
πξνέξρνκαη απφ κηα καθξά πνξεία ζην ρψξν απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη δελ
ζέισ λα ζπλερίζσ λα αλαθεξζψ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
θαιιηηερληθή κνπ πνξεία, έξρνκαη εδψ θη έλα ρξφλν θαη δελ έρσ θαηνξζψζεη
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λα παξνπζηάζσ έλα πξφγξακκα ην νπνίν είρα επζχο εμ αξρήο ζην θεθάιη
κνπ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο βέβαηα νηθνλνκηθνχο.
Γελ δεζκεχνκαη γηα ηηο 21.000 € πνπ απνκέλνπλ αλ αθαηξεζνχλ
ηα 6 ηφζα ηνπ παγθαξηνχ, αιιά ζα ήζεια λα έρσ έλα καμηιάξη κήπσο καο
επινγήζεη ε ηχρε θαη ν Θεφο θαη κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάπνηεο εθδειψζεηο
ρξηζηνπγελληάηηθεο.
Ναη, ζεσξψ πσο είλαη έλα καμηιάξη ηθαλφ λα καο επηηξέςεη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπιάρηζηνλ λα θάλνπκε θάπνηεο εθδειψζεηο
πνπ λα απνζπκθνξήζνπλ ηελ πφιε, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ηεο
δεκηνπξγήζνπλ κηα αηκφζθαηξα θαη έλα θιίκα επθνξίαο.
Χο

πξνο

ην

θαηά

πφζν

δελ

κπνξνχκε

ηκεκαηηθά

λα

πξνρσξήζνπκε ζηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ, ήηαλ θαη δηθφ κνπ αίηεκα πξνο
ηνλ θ. Σάθα θαη γεληθφηεξα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία αιιά ππάξρεη έλα
γξαθεηνθξαηηθφ πξφβιεκα. Δάλ πάξνπκε κηα απφθαζε ζήκεξα εδψ ε νπνία
λα δεζκεχεη φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη απηά ηα 626 ηκεκαηηθά κπνξνχλ
λα θαηαβάιινληαη γηα ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ ρσξίο λα επηδέρνληαη θακία
παξαηππία, εγψ ζα ην πξνηείλσ γηαηί έηζη θη αιιηψο ην έρσ ζπδεηήζεη κε ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα πεξηκέλνπκε λα πξνζηεζεί θαη ην
επφκελν παγθάξη θαη ην επφκελν παγθάξη θαη λα θηάζνπκε ζηηο 29.000 € πνπ
ππνηίζεηαη φηη απαηηνχληαη γηα ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη 29 αιιά 19.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε 19.000 €. Θεσξψ πσο πξέπεη λα δεζκεπηεί φιν ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη δελ ζα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, θακία θαηαγγειία
θαηακεξηζκνχ γηαηί θάηη ηέηνην έρεη ιερζεί απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
νχησο ψζηε ν θ. Σάθαο λα κπνξεί λα απνζχξεη απφ ην Σακείν ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ηα 6.626 € θαη ηκεκαηηθά λα δίδνληαη γηα ηελ
αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ.
Σν άιιν πνπ ζα ήζεια λα πσ θαη λα απαληήζσ ζηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, αιιά θαη ζε φζνπο δηαηείλνληαη θαη θάζε θνξά επηθαινχληαη ηε
Γηνίθεζε Γατηαλά φηη είλαη κηα πνιηηηθή νπηηθή ηελ νπνία αλ ηε δείηε δίθαηα θαη
αληηθεηκεληθά ζα ηελ αλαγλσξίζεηε, ε ζπγθεθξηκέλε Παξάηαμε πνπ απηή ηε
ζηηγκή βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή απνηειείηαη απφ κέιε 5 ηειείσο
δηαθνξεηηθψλ Παξαηάμεσλ πνπ θαηέβεθαλ ζηηο πεξαζκέλεο
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Δπνκέλσο ε θαξακέια ηεο Γηνίθεζεο Γατηαλά έρεη ιηψζεη, δελ έρεη πηα θακία
γεχζε θαη θαιφ είλαη λα ηελ αιιάμνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ ιέκε γηα ηα ιεθηά ησλ έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ, κπαίλνπλ ηα
ιεθηά απηά γηαηί θέηνο αθφκε δελ έρνπκε ηαθηηθή ζπληήξεζε. Καη φπσο πάεη,
κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δελ ζα έρνπκε κειέηε γηα ηερληθή ζπληήξεζε ηνπ
2020. Καθψο; Καθψο. Αιιά απηφ ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή.
Σν άιιν γηα ηηο 5.000 € πνπ ιέηε δελ είλαη νχηε ηνπ Γήκνπ ιεθηά
νχηε ηίπνηε, είλαη απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα. Πηζηεχσ λα ην μέξεηε θαη λα
ην έρεηε θαηαιάβεη. Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ θαηάιαβα…
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη ηίπνηε, απιά λα ζαο επηβεβαηψζσ φηη ππνςηάζηεθα
θαη γη' απηφ δελ ην ξψηεζα φηη είλαη απφ ην «Benefit us you save» ην πηινηηθφ
πξφγξακκα γηα ηελ αλαθχθισζε, γη' απηφ δελ ξψηεζα εγψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ είλαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γη' απηφ δελ ξψηεζα. Δγψ ην ππνςηάζηεθα θαη γη' απηφ
δελ ξψηεζα. Απιά ζα έπξεπε επθξηλψο θ. Κνπηζάθε λα θαίλεηαη δίπια ζηελ
εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φηη είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Benefit.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη παξάιεηςή κνπ. Αιιά απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη ζέισ
λα ην θαηαιαβαίλεηε είλαη φηη φπνηνο ζέιεη, φ,ηη ψξα ζέιεη, φπνην ηηκνιφγην
ζέιεη είηε θαπζίκσλ, είηε αληαιιαθηηθψλ, είηε νπνηεζδήπνηε ζπληεξήζεηο ε
Τπεξεζία κνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζαο θαιψ λα πηνχκε θαη θαθέ λα ηα
δνχκε φια, ρσξίο λα παξαιείςνπκε θαλέλα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνπηζάθε εγψ δεηάσ επίζεκα ηηο θαηαζηάζεηο
θαη ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ απηνθηλήησλ 2019 θαη 2020.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, θχξηε Αληηπξφεδξε φια απηά ηα νπνία
δεηάηε ζα ζαο ηα δψζνπκε φια ζε θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ηα
πάξεηε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ε νπνία πιεξψλεη γηα ηα θαχζηκα. Σα
δεηήζαηε θαη δελ ζαο ηα έδσζε θαλέλαο; Οηηδήπνηε ζέιεηε, νπνηνδήπνηε
ηηκνιφγην πιεξψλεηαη, ην έρνπκε θαηαζέζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη
κπνξείηε λα ην ειέγμεηε αλά πάζα ζηηγκή. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα
θξχςεη θαλείο γηα θαλέλα ιφγν. Γελ έρνπκε νχηε λα θξχςνπκε, νχηε ηίπνηε
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άιιν. Δδψ είκαζηε. Δίζηε αληηπνιίηεπζε γηα λα δεηάηε πιήξε έιεγρν φισλ
ησλ θαηαζηάζεσλ, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνπηζάθε γηα ην απηνθίλεην ηνπ ειεθηξηζκνχ δελ
κνπ απαληήζαηε, ηνλ ειεθηξνιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έγηλε ε πξνθήξπμε απφ εζάο. Γελ πξνζήιζε θαλείο, ζηε
ζπλέρεηα είπακε φηη ηέηνηνπ είδνπο απηνθίλεην έρνπκε θαη ηνπ ρξφλνπ ζα
βάινπκε έλα άιιν απηνθίλεην κε άιιεο πξνδηαγξαθέο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη ειεθηξνιφγνη πάλησο ην πεξηκέλνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε πξνο εζάο. ε
πξνεγνχκελν πκβνχιην ν θ. Κνπηζάθεο δεζκεχηεθε φηη ζα καο απνζηείιεη
φιεο ηηο θαξηέιεο επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ Γήκνπ. Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο κήλεο θαη απηφ δελ έρεη γίλεη.
Δπεηδή ν λφκνο πξνβιέπεη φηη φια ηα έγγξαθα νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη ηα δεηνχλ κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζαο
εθηζηψ ηελ πξνζνρή θαη ζαο θαζηζηψ ππεχζπλν λα ιάβσ ηα ζηνηρεία πνπ έρσ
δεηήζεη θαη πνπ ν θ. Κνπηζάθεο ν Αληηδήκαξρνο είπε φηη ζα κνπ ρνξεγήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζέιεηε λα πείηε θάηη γη' απηφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κεηά ην Γήκαξρν δελ δίλεηαη ν ιφγνο ζε
θαλέλαλ, αιιά αθνχ ηνλ έδσζεο ιέσ ινηπφλ λα θάλεη αίηεζε θαη κε ηελ αίηεζε
απηή ζα πάξεη θαη ηα αλάινγα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δεζκεχηεθε
ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κνπ είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ηε ζηηγκή φπνηνο ζέιεη ζαο είπα φηη κπνξεί λα θάλεη
αίηεζε θαη λα ελεκεξσζεί. Απηφ είπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε θαηαιάβακε, εληάμεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε απεπζχλνκαη ζε
εζάο: ην αίηεκα ππνβιήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην; πλεγφξεζε γηα ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπ ν θ. Κνπηζάθεο; Μνπ είπε θαλείο λα θάλσ πξηλ ηξεηο κήλεο
αίηεζε; Σψξα κνπ ην ιέεη; αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, λα έρνπκε κηα
ζνβαξφηεηα ζε κεξηθά πξάγκαηα. Φξνληίζηε λα πάξσ ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε
δεζκεπηεί, φπσο ιέεη ν λφκνο. Σίπνηε πεξηζζφηεξν.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί πάιη ραζήθακε εδψ….
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ήδε απνζηείιεη ηηο θαξηέιεο ζηνλ θ.
Κψζηα Σνκπνχινγινπ. Δάλ ζέιεη μαλά λα ηνπ ζηείισ άιιεο, λα κνπ πεη λα ηηο
μαλαζηείισ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε ιέηε θάηη αλαιεζέο, δελ έρσ ιάβεη
ηίπνηε απφ εζάο, ζαο παξαθαιψ λα πξνζέρεηε ηη ιέηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηαλ ήζαζηαλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ θ. Πξφεδξε λα πξνζέρεη ν
θ. Κνπηζάθεο ηη ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη θαξηέιεο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ δήηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ
ζα δνζνχλ.
ρεηηθά θαη ην αίηεκα ην δηθφ κνπ θαη ην αίηεκα ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ λα δεζκεπηεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ε ηκεκαηηθή
εθηακίεπζε ησλ 6.000 € πνπ είλαη ηψξα ή ησλ 4-5.000 € πνπ ζα έξρνληαη θάζε
θνξά πνπ αλνίγεη ην παγθάξη, ζα πεγαίλνπλ θαη' επζείαλ πξνο ηελ
αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ ρσξίο λα ππάξμεη θακία απφ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ παξέκβαζε πνπ ζπλζέηεη θάπνηα παξαηππία γηα λα κπνξέζνπκε
λα πξνρσξήζνπκε ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γήκαξρνο
είλαη ζσζηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δεζκεπηεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νλνκαζηηθά έλαο πξνο
έλαο λα ηνπνζεηεζεί φηη δελ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζέκα παξαηππίαο ή
θαηάηκεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παγθάξη αλνίγεη θαη πξνζηίζεηαη ζην
ρξεκαηηθφ πνζφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ιέηε είλαη παξάλνκν θαη απνξψ πσο ην
ηζρπξίδεζηε. Δκείο είρακε βάιεη έλα θσδηθφ, ηνλ νπνίν ηνλ βξήθαηε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 γηα ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ θαη είραηε ηνλ ρξφλν
λα ηνλ εθηειέζεηε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ ην εθηειέζαηε, δελ είραηε ηνλ
ρξφλν θη εζείο κέρξη λα θαηαηνπηζηείηε.
κσο

ηδνχ

πεδίν

δφμεο

ιακπξφλ

λα

κπνξέζεηε

λα

πξνρσξήζεηε ζηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ ε νπνία φλησο έρεη ζεκαληηθά
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πξνβιήκαηα. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη εδψ λα πξνβνχκε ζε κηα
παξάλνκε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ.
Τπάξρεη έλα θφζηνο, ζα θάλεηε κηα κειέηε, ζα ηα εγγξάςεηε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ζα ηειεηψζεη ε ηζηνξία. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα
δεζκεπηνχκε φηη ην παγθάξη ζα αλνίγεη θαη ζα πάεη ζηελ αγηνγξάθεζε ηνπ
λανχ;
Σν παγθάξη αλνίγεη φπσο είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο πξηλ ππάξρεη
Δπηηξνπή Παγθαξηνχ, απηά ηα ρξήκαηα κεηά απηνκάησο θαηακεηξψληαη θαη
θαηαηίζεληαη ζηελ Σξάπεδα άξα πεξλάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη
σο

θνκκάηη

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Γήκνπ

κπνξείηε

εζείο

λα

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θνκκάηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αγηνγξάθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κελ αλνίγνπκε λέν θχθιν ηψξα, πεγαίλακε
ζηελ ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ ν Γήκαξρνο θαη θιείζακε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πφζα ρξφληα θάλεη ην αίηεκα ην λεθξνηαθείν; Σνλ ηειεπηαίν κφλν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλάγθεο ζην Γήκν ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάξζεθε κηα απφθαζε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην,
ηα ρξήκαηα ηνπ παγθαξηνχ λα πάλε γηα ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ, μεθηλάκε
απφ απηφ. Έρεη παξζεί κηα απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ζην
πξνεγνχκελν ή ζην πξνπξνεγνχκελν.
Σν δήηεκα ηεο παξαλνκίαο πνπ ζέηεη ν θ. Βαζηιφπνπινο είλαη εθ
ηνπ πεξηζζνχ, γηαηί απηά ηα ρξήκαηα έηζη θη αιιηψο ζα πάλε ζηελ
αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ. Απηφ πνπ ιέσ εγψ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη λα
πεγαίλνπλ ηκεκαηηθά γηα λα πξνρσξήζεη ε αγηνγξάθεζε απφ ηψξα θαη φρη
ζην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα ζπκπιεξσζεί γηαηί έρεη γίλεη κειέηε θαη είλαη
γηα 19.000 €.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε θ. Πξφεδξε
πάλσ ζε απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ αλνίγνπκε δεχηεξν θχθιν, πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ην ιχζσ ζέισ. Δίλαη εχθνιν απηφ πνπ ζα πσ, δελ
ζα πσ θάηη άιιν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γήκαξρνο ην ηνπνζέηεζε,
αιιά επηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε. Ο Γήκαξρνο θνβάηαη, κήπσο
επεηδή ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο αγηνγξάθεζεο είλαη 19.000 € θαηαγγείιεη
θάπνηνο θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ. Απηφ θνβάηαη ν Γήκαξρνο, απηή είλαη έξγν
«παξαηππία».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα θηφιαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα είλαη θαηάηκεζε
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέεη λα πξνρσξήζνπκε θνκκάηη
– θνκκάηη, απηφ δεηάεη θαη απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ. Γελ ιέκε λα θάλνπκε
θάπνηα άιιε ελέξγεηα πνπ είλαη παξάλνκε, απιψο λα επηηξέςνπκε ψζηε ε
αγηνγξάθεζε λα γίλεη ηκεκαηηθά θαη λα κε ζεσξεζεί απηφ σο θαηάηκεζε.
Αλ θαη έρεη ην δηθαίσκα ν Γήκαξρνο λα θάλεη σο 20.000 € σο
30.000 € σο 40.000 € αλαιφγσο ηη ηνπ δίλεη ν λφκνο ην δηθαίσκα, απ' επζείαο
αλάζεζε. Αιιά πνιχ ζσζηά δεηάεη ηελ έγθξηζή καο. Πνπ βιέπεηε ην
παξάινγν;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Γήκαξρε λα βνεζήζσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ Γηψξγν, θαηάηκεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θ.
Σνκπνχινγινπ εάλ είρακε ζπλελλνεζεί εάλ αιιάδακε αγηνγξάθν. ηαλ ην
έξγν είλαη έλα θαη ππάξρεη έλαο αγηνγξάθνο, δελ ζεσξείηαη θαηάηκεζε.
Θεσξείηαη κηα ηκεκαηηθή απνθαηάζηαζε ελφο έξγνπ πνπ ην αλαζέηεη ν Γήκνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα κπεη φιν ην πνζφ Γήκαξρε, δελ γίλεηαη αιιηψο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να βνεζήζσ; Κχξηε Σάθα κνπ επηηξέπεηε λα βνεζήζσ;
Να ην θάλνπκε δηεηέο; Να κπεη ην πνζφ πνπ έρνπκε θέηνο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ ρξφλνπ ην ππφινηπν, λα ηειεηψζεη ε ηζηνξία θαη λα
είκαζηε λφκηκνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να εμεηαζηεί απηφ ηελ επφκελε θνξά αλ είλαη δπλαηφ, φρη ηψξα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη θάηη θνβεξφ θαη ηξνκεξφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπε ν θ. Αληηδήκαξρνο φηη ζα εμεηαζηεί ηελ επφκελε θνξά,
πάκε ηψξα ζηηο ςεθνθνξίεο θαη ην θνηηάκε ζην επφκελν πκβνχιην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν θάλνπκε ζε δπν ρξφληα, εχθνιν είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη Γηψξγν, είπε ν θ. Αληηδήκαξρνο ηελ επφκελε θνξά ζα ην
ζπδεηήζνπκε.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία ηνπ
ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. 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;
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά κε εμαίξεζε ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο, κηζζνδνζίεο
θαη ηα ινηπά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά, φπσο ν πξνιαιήζαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά, πιελ ησλ θσδηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα εκβφιηα
εξγαδνκέλσλ, ηε κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, ηα αζθαιηζηηθά Σακεία, ηηο
επηρνξεγήζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αγηνγξάθεζε. ινη νη άιινη θσδηθνί
θαηαςεθίδνληαη. Δμππαθνχεηαη θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο. Ο θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ,
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Αλ θαη δελ κε ηθαλνπνίεζε ε εηζήγεζε ηνπ θ. Σάθα, ζα ςεθίζσ
ππέξ επεηδή είλαη δηθαίσκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα θάλεη ηελ αλακφξθσζε
πνπ ζέιεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν κηιάσ ζην ηειέθσλν. Δίλαη ν θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ.
Γελ έρνπλ Internet θαη κνπ ιέεη απφ ην ηειέθσλν ηη ςεθίδνπλ. Δίλαη καδί ν
Γηάλλεο Οπζηακπαζίδεο. Γηάλλε ηη ςεθίδεηο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Φεθίδσ ζε φια λαη, εθηφο απφ ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ
ςεθίδσ ζε φια φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ςεθίδεη ηεο θαζαξηφηεηαο. Κχξηε Λαδαξίδε;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λαδαξίδεο ην ίδην κε ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε. Κχξηε Κψζηα
Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ίδην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υάξεο Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηεπθξηλίδσ. Γελ ςεθίδνπκε ηνλ
θσδηθφ 206263001 «πληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ ιφγσ εθηάθησλ
βιαβψλ Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο» θαη ηε κείσζε ηνπ θσδηθνχ 206263011
«Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ
Γήκνπ». Σα ππφινηπα ηα ςεθίδνπκε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σψξα παίξλεηε κηα γεχζε ηεο ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο
δηδαζθαιία θχξηε Πξφεδξε. Έηζη γίλεηαη κάζεκα. Κη απηφ θαληαζηείηε ην κε ην
15ρξνλν!
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ μέξεηε ηη ιέηε. Έρνπκε δείγκα 300 καζεηψλ θαη κφλν νη 7 δελ
κπφξεζαλ λα κπνχλε. αο κηιάσ εθ πείξαο θαη ην ιχζακε ην ζέκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

4εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη
ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ, κε 2 ΠΑΡΟΝ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δίκελεο παξάηαζεο ζύκβαζεο γηα ηηο νκάδεο
Γ΄(«Πξνκήζεηα αθξπιηθώλ ρξσκάησλ»)
θαη Δ΄ («Πξνκήζεηα πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ νδώλ»)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξγεζε πάξα πνιχ απηφο ν δηαγσληζκφο γηαηί ε εηαηξεία πνπ ηνλ
θέξδηζε, είλαη ε εηαηξεία πνπ είρε θάλεη έλζηαζε. Πήγε ζηα Γηθαζηήξηα,
πέξαζαλ πάξα πνιινί κήλεο θαη ηψξα ελψ έρεη θεξδίζεη ην δηαγσληζκφ ε
ζχκβαζε ιήγεη φζνλ αθνξά ην ρξφλν.
Οπφηε δελ ζα κπνξέζεη λα δψζεη ηα ρξψκαηα, επεηδή ζα
ηειεηψζεη ν ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο θαη δεηάεη παξάηαζε γηα λα κπνξέζεη λα
δψζεη ηα ρξψκαηα. Απιά επεηδή απηή ε ζχκβαζε είλαη απφ πέξζη, θξίζεθε
ζθφπηκν λα πάεη απφ Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φρη απφ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Πξφεδξε, ππάξρεη έλα εξψηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα ην θάλεηε ζηνλ θ. Σάθα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα φηαλ ε εηαηξεία απηή πξνζέθεπγε ζηα
Γηθαζηήξηα θαη ππέγξαθε ηε ζχκβαζε δελ ήμεξε φηη ν ρξφλνο πνπ είρε ζηε
δηάζεζή ηεο δελ επαξθνχζε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε πξνκήζεηα; Πσο
έξρεηαη ηψξα θαη επηθαιείηαη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ίδηα ε εηαηξεία είλαη
ππεχζπλε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ εηαηξεία απφ ηε ζηηγκή πνπ δηθαηψζεθε ζην Γηθαζηήξην, θαιά
έθαλε θαη πξνζέθπγε. Γελ ζα ηελ θαηεγνξήζνπκε πνπ πξνζέθπγε θαη αθνχ
δηθαηψζεθε θαη αθνχ ρξεηαδφκαζηε ηα ρξψκαηα, αο δψζνπκε ηελ παξάηαζε.
Δπηθαιείηαη θαη ην COVID βέβαηα αιιά ην COVID ην επηθαινχληαη φινη, ην
θνιιάλε απφ πίζσ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ρψηεζα άιιν πξάγκα. Τπέγξαςε κηα ζχκβαζε ε
εηαηξεία …
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ θηαίεη πνπ ππέγξαςε ηε ζχκβαζε αξγά. Αθνχ δηθαηψζεθε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά πσο ππέγξαςε κηα ζχκβαζε ε νπνία έιεγε
φηη πξέπεη λα παξαδψζεη κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: χκθσλνη, αιιά αο κελ είκαζηε ηφζν ζθιεξνί, ρξεηαδφκαζηε ηα
ρξψκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ην θαηαιαβαίλσ. Σν θαηαιαβαίλσ θαη ζα ην
ςεθίζνπκε, ξσηάσ φκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Να απαληήζσ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζέισ. Σα έρεηο

αληηκεησπίζεη θη εζχ Άξε ζηα πέληε ρξφληα πνπ ήζνπλ εδψ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη έρσ θάλεη θαη ιάζε, δελ ηα έρσ αληηκεησπίζεη κφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη άιιν ιέσ. ηαλ πξνζθεχγεηο ζε έλα Γηθαζηήξην πνηέ
δελ μέξεηο θαηά πφζν ζε έλα κηθξφ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρεηο
απφθαζε ή ζε έλα κεγαιχηεξν.
Πξνθαλψο ε εηαηξεία ζνπ ιέεη: ζα θεξδίζσ –αλ θεξδίζσ- ηελ
έθβαζε ηεο δίθεο, αλ ε έθβαζε είλαη ζεηηθή θαη ειπίδσ λα έρσ θαη ην ρξφλν
κπξνζηά κνπ λα ην πινπνηήζσ. Γελ μέξεηο αλ ε απφθαζε ζα βγεη ζε ηξεηο ή
ζε νθηψ κήλεο. Απηφ είλαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ην ελδηάκεζν, ππάξρεη κηα ζχκβαζε ε νπνία ιέεη φηη
ππάξρεη θάηη παξαδνηέν κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ εηαηξεία επηθαιείηαη ηεθκεξησκέλε παξαγσγή επεηδή δελ είρε
πξνζσπηθφ ιφγσ θνξσλντνχ, πέξα απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ
δελ είλαη ππαηηηφηεηά ηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δίκελεο
παξάηαζεο

ζύκβαζεο γηα ηηο

νκάδεο Γ΄(«Πξνκήζεηα

αθξπιηθώλ

ρξσκάησλ») θαη Δ΄ («Πξνκήζεηα πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ νδώλ»)»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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Λίγν πξηλ ην 6ν ζέκα λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα θαη
επαλεξρφκαζηε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξψ λα πσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, Γηάλλε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπεηδή ε ψξα είλαη 01:00 θαη επεηδή ε ψξα έρεη πεξάζεη,
ην 6ν ζέκα γηα ην ινγφηππν ζα καο πάξεη αξθεηή ψξα, πξνηείλσ ην 6 ν ζέκα λα
ην πάκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πάσ ιίγν θάησ θαη λα αλέβσ λα ηα πνχκε κεηά. Δπραξηζηψ
πνιχ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δληάμεη θ. Πξφεδξε.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη, δελ μέξσ ηη πξφηαζε έθαλε ν θ. Καιακπφθεο γηαηί
είρα θιείζεη εθείλε ηελ ψξα …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ πξφιαβε λα ηελ θάλεη ηψξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο θάηη είπε ν θ. Καιακπφθεο
κπνξείηε λα κνπ επαλαιάβεηε ηη είπε αλ είλαη κέζα;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ πξφιαβε, δελ ηνλ άθεζε ν Λχζαλδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο πνπ είλαη; Μπνξεί λα ηελ μαλαπεί;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να πσ ηη είπε ν θ. Καιακπφθεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη λα ην πεη ν ίδηνο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίπα λα ην αθήζνπκε γηα ην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
ην 6ν ζέκα. Δίλαη αθξηβψο 01:00 ε ψξα θαη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα
θνηκεζνχκε γηα λα μππλήζνπκε γηαηί δνπιεχνπκε θαη λνκίδσ φηη ζα πάξεη
αξθεηή ψξα απηφ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπφλ αθνχζηε, φπσο είπα θαη ζηελ εηζήγεζή κνπ ην ζέκα ηνπ
ινγφηππνπ θπζηθά δελ είλαη κηα απιή ηζηνξία, είλαη έλα ζχκβνιν, έλα θνκκάηη
αλαγλσξηζηκφηεηαο ή αλαγλψξηζεο θαη κέζσ ηνπ ξήκαηνο πνπ κπνξεί λα
θαηαιάβεη ν θηιφινγνο ηεο παξέαο ν θ. Βαζηιφπνπινο κέζσ ηνπ ζπκβάιισ,
ζεκαίλεη «καδί, ζπλζέησ».
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Ζ πξφηαζε πνπ έθαλα πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπκε ην
ινγφηππν πνπ είρε πηνζεηεζεί θαη είρε ςεθηζηεί νκφθσλα σο ινγφηππν ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο είρε απνηππσζεί ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα, είρε
απνηππσζεί αθφκε θαη ζηα απηνθίλεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηφηε, άξα είλαη
έλα θαηαμησκέλν ζήκα.
Βεβαίσο ε παξαθηινινγία ηεο πφιεο δελ άξγεζε λα κεηαθξάζεη
ηηο πξνζέζεηο κνπ φηη ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα κέζσ ηνπ Γηθέθαινπ
Αεηνχ παξεηζθξένπλ ζηα ηεθηαηλφκελα, άιινο κεηέθξαζε ή νπηηθνπνίεζε ηνλ
γεξκέλν θίνλα σο ζφκπα, ηα αζηεξάθηα ήηαλ νη δηάηνληεο αζηέξεο θαη πάεη
ιέγνληαο.
Καλέλαο δελ ήμεξε θαη δελ έςαμε λα βξεη ηνλ ζπκβνιηζκφ πνπ
έθξπβε ε πξφηαζε ηνπ θ. Παπακηθξνχιε ηφηε ζε εθείλν ην πκβνχιην, νχηε
έςαμε λα βξεη πνηνο είλαη ν ησξηλφο ζπκβνιηζκφο θαη απηφο πνπ ζην δηελεθέο
κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο δπν θνηλφηεηεο.
Φπζηθά ππάξρεη ην ζήκα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ θνηλφηεηα ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, ν … Φηιάδειθνο, θπζηθά ππάξρεη θαη ην ζήκα ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο ην ινγφηππν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
ε θακία πεξίπησζε εάλ πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηνπ θ.
Καιακπφθε αθξηβψο επεηδή εγψ ζεσξψ δεκνθξαηηθά, αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα
λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε ηνπ γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη επηηέινπο έλα
ινγφηππν πνπ λα ζπκβνιίδεη θαη ηηο δπν θνηλφηεηεο θαη ηελ έλσζε ησλ δπν
θνηλνηήησλ, εάλ ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ πηνζεηήζνπκε ηελ απφζπξζε ηνπ
ζέκαηνο ππνγξακκίδσ ην εμήο:
ην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζα μαλάξζεη ην ζήκα ε
πξφηαζή κνπ ζα είλαη ίδηα. Ζ πξφηαζή κνπ ζα αθνξά ην ινγφηππν ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο πνπ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ
Βπδαληίνπ, ην θηνλφθξαλν πνπ έρεη λα θάλεη ζχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ
εηθαζηηθνχ εθείλεο ηεο επνρήο, ηελ Αζήλα.
Σν θηνλφθξαλν, γη' απηνχο πνπ κεηέθξαζαλ δελ ζπκβνιίδεη ηελ
Ησλία, ζπκβνιίδεη ηελ Αζήλα. Πνηνο έξρεηαη ζηελ Αζήλα; Οη πξφζθπγεο κέζσ
ηνπ Αεηνχ. Ση ζπκβνιίδνπλ ηα αζηέξηα; Πέξα απφ ηηο επηά εθθιεζίεο πνπ ήηαλ
θαη ηα ζρεηηθά; Σελ επξσπατθή πξννπηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ.

126

ε

11 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2020

Γεζκεχνκαη αλ πάξεηε απφθαζε λα απνζπξζεί, φηη εγψ ζην
επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα θέξσ ην ίδην ζέκα κε ηελ ίδηα πξφηαζε πνπ
έρεη λα θάλεη κε ην ινγφηππν ηεο Νέαο Ησλίαο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αο ην θάλνπκε λα ηειεηψλνπκε ξε παηδηά ηφηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ έξρεηαη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα πξφηαζε ε νπνία δελ έρεη γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζε
θαη επεμεξγαζίαο. Δίλαη δπλαηφ λα έξρεηαη ζήκεξα έλα ζήκα πνπ πξηλ 18
ρξφληα εθπξνζσπνχκε ηε Νέα Υαιθεδφλα θαη λα ιέκε φηη ζήκεξα ζέινπκε ην
ζήκα απηφ λα εθπξνζσπεί ηνλ εληαίν Γήκν. Δγψ ιέσ φηη … δελ ζα ηελ
απνξξίςσ … απφ εθεί θαη πέξα φκσο έλα ζήκα, έλα ινγφηππν ην νπνίν ζα
εθπξνζσπεί ην Γήκν, ζα αληηπξνζσπεχεη ην Γήκν πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν
κηαο ζνβαξήο κειέηεο θαη ζπδήηεζεο.
Απηά δελ αιιάδνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, δεζκεχνπλ θαη
επφκελεο Γηνηθήζεηο θαη θπζηθά δελ αθνξνχλ κφλν κηα Παξάηαμε, ε νπνία
είλαη θαη κεηνςεθηθή Παξάηαμε. Αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ.
Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα αλνηρηή πξφζθιεζε θαη ζε
απηφ ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη θάλεη ε θα Παπαινπθά πξνο ηνπο
δεκφηεο θαη πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο λα καο δψζνπλ ηδέεο, λα ηηο
επεμεξγαζηεί κηα Δπηηξνπή δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, λα θαηαιήμεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θάπνπ θαη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κπνξεί λα είλαη θη απηφ πνπ
πξνηείλεη ν θ. Γήκαξρνο, δελ μέξσ πνην ζα είλαη, λα απνηειέζεη αληηθείκελν
γξαθηζηηθήο κειέηεο ή πηνζέηεζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζήκαηνο.
Αιιά κηα βεβηαζκέλε απφθαζε θαη λα ιέκε φηη «εγψ ζέισ απηφ»
ρσξίο λα ππάξρεη θακία ελαιιαθηηθή πξφηαζε κφλν δεκνθξαηηθφηεηα δελ
δείρλεη θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα πηνζεηεζεί θάηη ηέηνην, ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη
γίλεη θακία ζπδήηεζε νχηε κε ηνπο πνιίηεο, νχηε κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
πνπ έξρεηαη ζήκεξα σο κηα de facto πξφηαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα. Ο θ. Καιακπφθεο
έβαιε ζέκα δηαθνπήο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνθαλψο γηα κεζαχξην ηε
Γεπηέξα γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε ζα απνηειέζεη αληηθείκελν πνιχσξεο
ζπδήηεζεο απηφ θαη πξνθαλψο θαη ηα επφκελα πνπ αθνινπζνχλ.
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Δπεηδή ε ψξα είλαη αθαηάιιειε βάιηε ζηε δηαδηθαζία ηε
δηαθνπή θαη ηε ζπλέρηζε, φρη απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο. Γηαθνπή θαη ζπδήηεζε
ηε Γεπηέξα ή ηελ Σεηάξηε φπνηε ζέιεηε. Πξνεγείηαη απηφ ηεο φπνηαο
ηνπνζέηεζεο, κεηά λα θάλνπκε φπνηα ηνπνζέηεζε ζέιεηε, αιιά πξνεγείηαη ην
ζέκα δηαθνπήο ηεο ζπλεδξίαζεο ή κε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπαίλεη ε πξφηαζε θ. Πξφεδξε. Σν
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα απνθαζίζεη γηα ηε δηαθνπή, ή κε θαη γηα ηελ εκέξα θαη
ψξα απφ ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ην βάισ ζε ςήθηζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη δηαδηθαζηηθφ ζέκα. Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε
θαλνληθά θαη δεηάο ην ζέκα ηεο αλαβνιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε είλαη ζέκα απφθαζεο δελ έρσ
πξφβιεκα, απιψο αλ απνθαζηζηεί απφ ην ψκα ε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο
παξαθαιψ ην 8ν ζέκα πνπ είλαη ηππηθφ θαη δηαδηθαζηηθφ κε ηελ ΔΔΣΑΑ λα
κπνξψ λα ππνγξάθσ δειαδή ηηο ζπκβάζεηο γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο,
γηαηί πεξηκέλεη ε ΔΔΣΑΑ λα ςεθηζηεί πξψηα γηαηί δελ κπνξψ λα ππνγξάςσ
ηηο ζπκβάζεηο. Μφλν απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ηέζεθε ζέκα απφζπξζεο, ζέκα δηαθνπήο θαη ζπλέρηζεο
ηεο δηαδηθαζίαο γηα κεζαχξην.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε γηαηί δελ βάδεηο ην ζέκα ζηε δηαδηθαζία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην βάισ, θάηη ζέιεη λα πεη ν Γήκαξρνο, γη' απηφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε λα ξσηήζσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαλνψ ην πξφβιεκα ηεο ψξαο. Έλα ζέκα πνπ ζέηεη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο ζαο παξαθαιψ λα ζπδεηεζεί, είλαη ππφζεζε 5 ιεπηψλ. Σάζν
ζσζηά κηιάσ; σζηά. Πξνηείλσ ε ζπλεδξίαζε λα δηαθνπή θαη λα ζπλερηζηεί
ηελ επφκελε Σεηάξηε. Σελ επφκελε Σεηάξηε ζπλερίδνπκε κε ην ζέκα απηφ
θαλνληθά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα ην βάινπκε 6 ε ψξα ην απφγεπκα φρη 7 ην βξάδπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ πξφβιεκα φ,ηη ψξα ζέιεηε. Υσξίο πξφζθιεζε,
γλσξίδνπκε φηη ηελ επφκελε Σεηάξηε ζηηο 6 ε ψξα έρνπκε Γ.. θαη
ζπλερίδνπκε απφ ην 6ν ζέκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Υξεηάδεηαη πξφζθιεζε ΕΟΟΜ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο απφ ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ζαο
παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε φζνλ αθνξά ην 8ν θαη ην 9ν ζέκα, εκείο ηα
ςεθίδνπκε λα πξνρσξήζνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, κελ ην θάλνπκε ηψξα ζα δηαθνπεί ε ζπλεδξίαζε απφ ηελ
εξρφκελε Σεηάξηε θξαηάκε ηηο ζέζεηο ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ην 8ν θαη ην 9ν πνπ επείγεηαη ν Αληηδήκαξρνο λα ην
ςεθίζνπκε ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε, εάλ φκσο ηνπνζεηεζνχκε ν
θαζέλαο απφ δέθα ιεπηά λα ην πάκε ηελ επφκελε Σεηάξηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε πάλε φια πίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εξψηεζε. επεηδή
εκείο ήκαζηαλ εθηφο ζχλδεζεο ιφγσ ηνπ Internet ζην 4 ν ζέκα παξαθαιψ λα
αλαθνηλψζεη ν Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηη αθξηβψο ςεθίζηεθε θαη ην
απνηέιεζκα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξλάλε φινη νη θσδηθνί θαηά πιεηνςεθία, απιά δελ κπνξεί
θσδηθφ – θσδηθφ λα ην θάλεη ηψξα, ζα ην πάξεη απφ ηα πξαθηηθά θαη ζα ην
αλαθνηλψζνπκε. Θα ζαο ηα ζηείιεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη θσδηθνί πέξαζαλ φινη θαηά
πιεηνςεθία;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ναη θαη 2 παξψλ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε θαη νη θσδηθνί ηεο θαζαξηφηεηαο ςεθίζηεθαλ
φινη; Δίζηε ζίγνπξνη;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πσο γίλεηαη λα πέξαζαλ νη θσδηθνί ηεο θαζαξηφηεηαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα γίλεη αλαθνίλσζε
ζπγθεθξηκέλε ηψξα πνηνη θσδηθνί πέξαζαλ θαη κε πνηνπο ςήθνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξεί λα ην θάλεη απηφ, πξέπεη λα δεη ηα πξαθηηθά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κηιάηε φινη καδί! Υάξε επίηξεςέ κνπ, είλαη ε κνλαδηθή
εηζήγεζε άξα δελ έρεη ζεκαζία λα αλαθνηλσζεί ηψξα ην απνηέιεζκα. Δίηε
πνηνη θσδηθνί, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο δελ έρεη θακία ζεκαζία. Μφιηο ζα
απνζαθελίζεη ν θ. Πιέζζαο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ, ζα ηα έρνπκε. Αχξην ην
πξσί. Μελ αλαισλφκαζηε ζε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε … Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ φηη εγθξίζεθαλ φινη νη θσδηθνί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 15-15 είλαη θαη πέξαζαλ κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη ηα ινηπά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη 2 παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν νκφθσλα γηα λα ηειεηψλνπκε κε απηή ηελ ηζηνξία;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, έρνπκε κεξηθά ζέκαηα πξνο δηεπθξίληζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξέπεη λα θνπβεληηαζηεί ην 8ν δελ κπνξεί λα πεξάζεη
έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ είλαη λα κπείηε ζε δηαδηθαζία ηνπνζεηήζεσλ λα δηαθνπεί εδψ
θαη λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία. Δπηθαιεζηήθακε ηελ ψξα θαη ζέιεηε λα κπείηε ηψξα
ζε δηαδηθαζία ηνπνζεηήζεσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο Γηάλλε απφ ηελ αξρή ην είπακε φηη ζέινπκε λα
δηεπθξηληζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ζαο επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
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ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ
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