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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
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λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο - πξνζθνξάο θαη
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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.

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 απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν 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
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα Γθνχκα
Γαλάε – Δχα απνχζα, ν 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 απψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία,
παξνχζα.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ - Παγνπηέιε Παλαγηψηα παξνχζα, ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 28 παξφληεο θαη 5 απφληεο έρνπκε απαξηία, μεθηλάκε
ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
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Καη' αξρήλ λα πσ γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζπγλψκε, αιιά ν θ.
Μαθξνπνπιηψηεο πνπ ήηαλ λα μεθηλήζεη ηε ζχλδεζε θαη λα είλαη φια θαιά
γηαηί είραλ θάπνηα πξνβιήκαηα εδψ, ιφγσ θνξσλντνχ θάπνηνο δηθφο ηνπο δελ
κπνξνχζε λα έξζεη θαη καο ελεκέξσζαλ αξγά, γη' απηφ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ
πξηλ μεθηλήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη – φρη θαλέλαο δελ έρεη ηνλ ιφγν…
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ έρσ θαηαρξαζηεί πνιιέο θνξέο ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε
θαη ην δεηάσ επγεληθά αλ κπνξψ γηα έλα ιεπηφ λα θάλσ κηα ελεκέξσζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα έλα ζέκα λνκίδσ πνπ ελδηαθέξεη φινπο καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξρήλ είλαη ζπλερηδφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ζπλερίδνπκε κε ην 6ν ζέκα. Καη εγψ επγεληθά δελ κπνξψ λα ζνπ δψζσ ηνλ
ιφγν, φπσο θαη ζε θαλέλαλ. Γελ είλαη φηη ην θάλσ γηα εζέλα θαη δελ έρεηο
θαηαρξαζηεί ηνλ ιφγν, δεηψ ζπγλψκε αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη. Λνηπφλ Γηάλλε
κνπ πάκε ζην 6ν ζέκα.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γειαδή πξέπεη λα πάξσ ηνλ ιφγν ζην 6ν ζέκα θαη λα
κηιήζσ εθηφο ζέκαηνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ζα κηιήζεηο εθηφο ζέκαηνο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίλαη ελεκέξσζε απηή, ζα κηιήζσ εθηφο ζέκαηνο.

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη λογοηύπος ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ Υαλκηδόναρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη έθαλα κηα ζχληνκε
ηνπνζέηεζε ζηελ αξρή ηνπ πκβνπιίνπ -ζεσξείηαη ζπλερηδφκελν γη' απηφ θαη
δελ ιέσ ζην «πξνεγνχκελν πκβνχιην»- ζρεηηθά κε ην ινγφηππν πνπ
ζήθσζε κεγάιε αληάξα ζηελ πφιε.
Γελ γλσξίδσ ηνπο ιφγνπο πνπ απφ ην 2010 κεηά ηε ζπλέλσζε
ησλ δπν Γήκσλ, ηνπ Γήκνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ Γήκνπ ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο δελ είρε έξζεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πηζηεχσ
πσο ζα λέα Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπκε απηφ ην βήκα.
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Πξνθαλψο απηφ πνπ πξνηείλνπκε δελ αξέζεη ζε φινπο θαη δελ
λνκίδσ φηη ππάξρεη θάπνηνο θνξέαο, Οξγαληζκφο, σκαηείν, χιινγνο
αζιεηηθφο ή πνιηηηζηηθφο πνπ λα έρεη πξνηείλεη θάηη θαη απηφ πνπ ζα πξνηείλεη
ή απηφ πνπ έρεη πξνηείλεη λα είλαη αξεζηφ ζε φινπο.
Σν πξψην ζεκαληηθφ είλαη φηη θέξλνπκε κηα πξφηαζε ε νπνία
δελ επηβαξχλεη νχηε θαηά έλα επξψ ηνπο δεκφηεο θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά
φζνη έρεηε αζρνιεζεί κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φηη ηέηνηνπ είδνπο
πξνηάζεηο θνζηίδνπλ, είλαη επξσβφξεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κειέηεο πνπ
γίλνληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο πνιιέο θνξέο θνζηνινγνχληαη αθφκε θαη
κε 10-20.000 επξψ.
Αλέθεξα

πηζηεχσ

εκπεξηζηαησκέλα

φηη

ε

ζπγθεθξηκέλε

πξφηαζή κνπ αθνξά έλα ιηηφ, απιφ, θαηαλνεηφ ζε φινπο ινγφηππν πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε έγρξσκε θαη ζε αζπξφκαπξε κνξθή ζε
δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβνιηζκφ πνπ επηκέλσ φηη
είλαη επδηάθξηηνο θαη αληηπξνζσπεχεη θαη ηηο δπν θνηλφηεηεο.
Σαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ, κε
ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο. Δίλαη νηθείν ζηνπο δεκφηεο θαζψο ζην παξειζφλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο επί ζεηξά εηψλ ζηα
ινγφηππα, ηα έγγξαθα, ηα δεκφζηα αθφκε θαη ζηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο ήηαλ απνηππσκέλν ζηηο πφξηεο.
Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεισηηθή θαη
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ,
είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνλ έρσ κπξνζηά
κνπ, είλαη ν Νφκνο 3463/2006 είλαη ην άξζξν 9 παξ. 2 θαη απφ ην πξφγξακκα
"Καιιηθξάηεο" ν Νφκνο 3852/2010 ην άξζξν 5 παξ. 2.
Με

βάζε

ηα

παξαπάλσ

ζεσξψ

σο

Γεκνηηθή

Αξρή

πιενλεθηηθφηεξε ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγφηππνπ, ην παιαηνχ ηνπ
Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο. Δδψ είλαη επθαηξία λα πσ φηη αθνχζηεθαλ πάξα
πνιιά γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγφηππνπ, γεληθά ζεσξψ πσο
έρεη δαηκνλνπνηεζεί νηηδήπνηε αθνξά πεηνχκελν. Ό,ηη έρεη ζρέζε κε
πεηνχκελν, είηε είλαη ζπνπξγίηη, είηε θνηζχθη, είηε παπαγάινο φ,ηη έρεη ζρέζε
κε πνχπνπια φινη δαηκνλνπνηνχλ ηελ ηζηνξία ηνπ Γηθέθαινπ Αεηνχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζεκεηψζσ εδψ φηη επί δεκαξρίαο Παπακηθξνχιε δελ
πθίζηαην θακία ΑΔΚ –ε ΑΔΚ πθίζηαην, ελλνψ δελ πθίζηαην θακία πξφζεζε λα
απνηππσζεί ε παξνπζία ηεο ΑΔΚ ζην ινγφηππν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαοεπνκέλσο απηφ ην αθήλσ αζρνιίαζην γηαηί ζεσξψ φηη είλαη εθ σλ νπθ άλεπ.
Ο θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ην ηη ζπκβνιίδεη ην
θηνλφθξαλν, ηη ζπκβνιίδνπλ ηα αζηέξηα θαη εδψ επίζεο ππάξρεη ε εξκελεία ηνπ
θ. Παπακηθξνχιε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ φηη ην θηνλφθξαλν αθνξά ηνλ ηφπν
άθημεο ησλ πξνζθχγσλ θαη φρη ηνλ ηφπν απφ φπνπ κεηνίθεζαλ. Σα αζηέξηα
απνηππψλνπλ φπσο είλαη ζε φινπο γλσζηφ απφ ην Champion League κέρξη
νηηδήπνηε άιιν αθνξά επξσπατθέο δηαζηάζεηο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο, αθνξά
ηελ επξσπατθή πξννπηηθή θαη ηελ εηζαγσγή ζε κηα Δπξψπε ζχγρξνλε θαη ε
απνηχπσζε ηνπ ελφο θεθαιηνχ ηνπ Γηθέθαινπ Αεηνχ αθνξά ηελ πξνέιεπζε
ηνπ Βπδαληίνπ θαη θάπνηνη άιινη είπαλ «φρη, δελ αθνξά ην Βπδάληην θαη ηα
ζρεηηθά.
Απηή είλαη ε απνηχπσζε θαη ε εξκελεία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θ.
Παπακηθξνχιε θαη ηνπ ηδίνπ.
Σν

ζπγθεθξηκέλν

ινγφηππν

ζεσξψ

πσο

ζρεδηαζηηθά

ηνπιάρηζηνλ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα
έλα ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ, ηνπ ελσκέλνπ Γήκνπ θαη εδψ
είλαη κηα επθαηξία λα πσ φηη απηή, αο κελ θνβεζνχκε ηα ιφγηα, φπσο έιεγε θαη
… «αθνχ έρνπκε απνθαζίζεη γηα ηηο πξάμεηο γηαηί θνβφκαζηε ηα ιφγηα». Απηή
ε κφληκε αληηπαξάζεζε ησλ δπν Γήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζε έλαλ, θάπνηα
ζηηγκή πξέπεη λα πάςεη γηαηί ζεσξψ φηη φινο απηφο ν νξπκαγδφο πνπ
μεζεθψζεθε, ήηαλ κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελφο ινγφηππνπ πνπ αθνξά ηε
Φηιαδέιθεηα θαη ελφο ινγφηππνπ πνπ αθνξά ηελ Υαιθεδφλα.
Καηξφο λα βάινπκε πίζσ φιεο απηέο ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη λα
πξνρσξήζνπκε ζε κηα θαη κφληκε βάζε ζπλεξγαζίαο αθφκε θαη ζε απηφ ην
απιφ ζέκα πνπ είλαη ην ινγφηππν. Απηή είλαη ε εηζήγεζή κνπ, επραξηζηψ θ.
Πξφεδξε γηα ηνλ ιφγν κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ην πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κξίλσ ζθφπηκν πξηλ ηελ
ηνπνζέηεζε φισλ ησλ επηθεθαιήο λα ηνπνζεηεζνχλ νη δπν επηθεθαιήο ησλ
ηνπηθψλ πκβνπιίσλ γηα λα νινθιεξσζεί ε εηζήγεζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρσ πξφβιεκα, λα ην ζέινπλ θαη νη άιινη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αθνχζνπκε ηελ θα Αγνξαζηνχ θαη ηνλ θ. Γθξίηδαιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ μέξσ ηη ιέλε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Δγψ
ζπκθσλψ λα ηνπνζεηεζνχλ, αιιά λα ηνπνζεηεζνχλ απηνί νη νπνίνη έρνπλ
απνθάζεηο θαη δελ κηιάλε απιψο σο πξφζσπα. Να ηνπνζεηεζνχλ, εθφζνλ
ππάξρνπλ απνθάζεηο ησλ πκβνπιίνπ ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αγνξαζηνχ δελ κηιάεη σο πξφζσπν είλαη Πξφεδξνο ηνπ
ηνπηθνχ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ κπνξψ λα κελ ηεο δψζσ ηνλ ιφγν ηεο θαο Αγνξαζηνχ ή
ηνπ θ. Γθξίδαιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σφηε λα δψζνπκε ηνλ ιφγν θαη ζε άιια κέιε ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, κε ζπγρσξείηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ην θάλσ ή ζέιεηε λα κηιήζεηε. Πέζηε κνπ, γηα λα
ζπλερίζνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ έθαλα πξφηαζε λα κηιήζνπλ φζνη θέξνπλ
απνθάζεηο.
Π. ΑΓΟΡΑΣΟΤ – ΠΑΓΟΤΣΔΛΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζα κηιήζσ έηζη θη
αιιηψο νχηε πξηλ νχηε κεηά απφ εζάο γηαηί δήηεζα ηνλ ιφγν θαη έρσ δηθαίσκα
ιφγνπ. Δάλ ζέιεηε λα κηιήζσ πξηλ απφ εζάο θαλέλα πξφβιεκα, αλ δελ ζέιεηε
λα κηιήζσ κεηά απφ εζάο, επίζεο δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα, κπνξψ λα
πεξηκέλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα δηεπθξηλίζσ θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν. Δίηε ηψξα είηε κεηά, ζα κηιήζεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα δηεπθξηλίζσ θάηη: Οη δπν πξφεδξνη έρνπλ
απνθάζεηο νη νπνίεο κάιηζηα δελ καο θνηλνπνηήζεθαλ. Παξαθαινχκε λα καο
πνπλ ηη απνθάζηζαλ έηζη ψζηε λα μέξνπκε φιν ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ηη ιέηε;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είπα λα κηιήζνπλ, εθφζνλ έρνπλ απνθάζεηο. Απηφ
είπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θ. Γθξίηδαιεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Δγψ επί ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξψ λα δηαθνξνπνηεζψ απφ
ηελ εηζήγεζε πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί θ. Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Δθθξάδεη ην ζχλνιν ηνπ ψκαηνο είλαη νκφθσλε, ζπκθσλνχκε
κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ψζηε λα πηνζεηεζεί ην ζήκα, ην ηνπφζεκν ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο, ηνπ πξψελ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο απφ ηνλ εληαίν Γήκν.
Θεσξνχκε θη εκείο φηη είλαη έλα ηνπφζεκν πνπ έρεη θνηλφ
ζπκβνιηζκφ θαη ζεσξψ φηη είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. Γελ ζα δηαθνξνπνηεζψ
θαη δελ ζα αιιάμσ θάηη απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί. Δάλ
ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε επ’ απηνχ, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ.
Δπέιεμα λα είκαη ζχληνκνο γηαηί είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ελδερνκέλσο λα
ηξαβήμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αγνξαζηνχ Πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΑΓΟΡΑΣΟΤ – ΠΑΓΟΤΣΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δγψ απηφ πνπ
ζέισ λα πσ είλαη αξρηθά φηη πξνθαλψο φηαλ δελ ππάξρεη απφθαζε θαη
ππάξρεη ζέκα επεηδή δελ ππάξρεη απφθαζε, ζα κηιήζσ γηα ην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρεη απφθαζε. Γειαδή ην δήηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ην ηνπηθφ
ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο είλαη φηη αθξηβψο δελ έρεη ζπγθιεζεί θαη δελ έρεη
παξζεί θάπνηα απφθαζε επί ηνπ ζέκαηνο.
Έρσ απνζηείιεη έλα έγγξαθν ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί ζε
φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ην νπνίν έρεη ηελ ππνγξαθή ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ην νπνίν ιέεη αθξηβψο
φηη κέρξη ηε ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ
πξνεγνχκελνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ είρακε πξνιάβεη λα ζπγθαιέζνπκε
ηνπηθφ πκβνχιην ψζηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα.
Γελ

είρε

ζπγθιεζεί

ην

θνηλνηηθφ

πκβνχιην

ηεο

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο θαη δελ είρε γλσκνδνηήζεη. Σν ινγφηππν είλαη έλα θιέγνλ
δήηεκα ζα έιεγα ην νπνίν αθνξά θαη ηηο δπν θνηλφηεηεο, αθνξά φιν ην Γήκν
δελ αθνξά ηε κηα θνηλφηεηα. Αλεμαξηήησο ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο δηαθσλίαο κε
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ην ινγφηππν απηφ θαζαπηφ ην νπνίν είλαη θάηη ην νπνίν ζα ζπδεηήζνπκε εάλ
θαη εθφζνλ ζπδεηνχζακε νη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη ζην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο, αλεμάξηεηα κε απηφ ππάξρεη κηα δηαδηθαζία. Γελ γίλεηαη
λα παξαθάκπηεηαη ην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Έρσ απνζηείιεη έλα έγγξαθν ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί ζε
φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ην νπνίν έρεη ηελ ππνγξαθή ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη κε ην
νπνίν ιέκε πξαθηηθά θαη ςέγνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε δηαδηθαζία.
Γελ κπνξεί λα πάεη έλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κφλν κε
γλσκνδφηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Δθ ησλ πξαγκάησλ ε
Νέα Φηιαδέιθεηα ζέινληαο θαη κε είλαη έλαο κεγαιχηεξνο Γήκνο έρνπκε έλα
κεγαιχηεξν πκβνχιην, εθπξνζσπνχκε κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιηηψλ
αθφκε θη αλ ην πάκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα
γλσκνδφηεζε θαη ηνπ θνηλνηηθνχ.
Ήδε έρνπλ ζπζζσξεπηεί θαη ζπγρσλεπηεί πνιιέο αξκνδηφηεηεο
ησλ θνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ, πξέπεη λα ηεξνχκε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηνλ
Καλνληζκφ, ν νπνίνο ιέεη φηη γηα ζέκαηα πνπ αθνξά θαη ηηο δπν θνηλφηεηεο
πξέπεη λα γλσκνδνηήζνπλ θαη ηα δπν θνηλνηηθά πκβνχιηα.
Δγψ ζαλ Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα
νπνία έρνπλ πξνζππνγξάςεη ην έγγξαθν, ζεσξνχκε φηη δελ ηεξήζεθε ε
λφκηκε δηαδηθαζία θαη φηη ην ζέκα πξέπεη λα αλαβιεζεί, εάλ δειαδή
πξνρσξήζεη κε βάζε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ζειήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ιάβεη απφθαζε επ’ απηνχ ηνπ ζέκαηνο κε απηή ηε δηαδηθαζία, πξέπεη λα
αλαβιεζεί έσο φηνπ ζπγθιεζεί θαη ην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ιάβεη θη απηφ γλσκνδφηεζε γηαηί δελ είλαη δεζκεπηηθή ε
απφθαζή καο, γλσκνδφηεζε έζησ, λα ππάξρεη θαη απηή ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε λα κηιήζνπλ πξψηα νη επηθεθαιήο.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο λα πσ θάηη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε δελ θάλνπκε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ πνιχ δελ ζαο
αθνχσ θαζφινπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα θαη είλαη ζνβαξφ. Ζ Πξφεδξνο ηνπ
θνηλνηηθνχ ηεο Φηιαδέιθεηαο κίιεζε γηα έλα έγγξαθν ην νπνίν δελ ην έρνπκε,
απηφ ην έγγξαθν δελ έρεη θνηλνπνηεζεί. Άξα ζπλεδξηάδνπκε ρσξίο λα έρνπκε
πάξεη θαλ ηελ εζσηεξηθή αιιεινγξαθία ησλ δπν θνηλνηήησλ.
Καηά ηε γλψκε κνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαη ζαο παξαθαιψ πνιχ
λα ζηακαηήζεηε ηε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ηψξα ην ζέκα, είπε ηελ άπνςή
ηεο ε θα Αγνξαζηνχ, ζπλερίδνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε
πξνο εζάο. Σν έγγξαθν καο ην έρεηε θνηλνπνηήζεη ή φρη; Όρη. Γηαηί δελ ην
θνηλνπνηήζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην έρεη ζηείιεη ε ίδηα ε θα Αγνξαζηνχ ζε
φινπο.
Π. ΑΓΟΡΑΣΟΤ – ΠΑΓΟΤΣΔΛΖ: Όρη εγψ ην έζηεηια ζην γξαθείν Γεκάξρνπ
θαη έγξαςα θνηλνπνίεζε πξνο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα θ. Πξφεδξε δελ καο
θνηλνπνηήζαηε ην έγγξαθν. Δίλαη έηζη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ φρη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα έρεη δίθην ε θα Αγνξαζηνχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεη κεζνιαβήζεη θαη κηα εβδνκάδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ήξζε ζε εκέλα ππφςε Γεκάξρνπ,
θνηλνπνίεζε ζε δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νκνινγψ φηη δελ έρσ δεη θαη δελ είρα
θαλέλα ιφγν λα κελ ην θνηλνπνηήζσ. Ήηαλ έλα έγγξαθν πνπ αθνξνχζε ην
ηνπηθφ πκβνχιην ηεο Φηιαδέιθεηαο πξνο ην Γήκαξρν θαη ηελ αληίζεζή ηνπο
σο πξνο ην φηη δελ εξσηήζεθαλ θαη δελ πξφιαβαλ λα ζπγθιεζνχλ ζε
πκβνχιην γηα λα πάξνπλ απφθαζε. Απηφ ήηαλ. Γελ έρεη θακία λεθειψδεο
παξάγξαθν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε εκέλα δελ έρεη έξζεη. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, βεβαίσο ζπκπνιίηεο
πνπ καο παξαθνινπζνχλ ζήκεξα δελ ζπδεηάκε απιψο γηα έλα έκβιεκα ή γηα
ην ινγφηππν ηεο πφιεο καο. πδεηάκε γηα ηε κλήκε, ηελ ηζηνξία, ηνλ
πνιηηηζκφ, ηα φλεηξα ησλ θαηνίθσλ απηήο ηεο πφιεο ρηεο θαη ζήκεξα θαη
ζπδεηάκε βεβαίσο θαη γηα ην αχξην απηήο ηεο πφιεο.
Γπζηπρψο γηα κηα αθφκε θνξά, φπσο καο έρεη ζπλεζίζεη ε
παξνχζα Γηνίθεζε θαη θαίλεηαη αθξηβψο απφ ην δηάινγν πνπ ππήξμε κφιηο
πξηλ απφ ιίγν κε ηελ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαοαληηκεησπίδεη ηα ζνβαξφηεξα ζέκαηα κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή ζνβαξφηεηα, κε
αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεχζεηο φπσο απνδεηθλχεηαη θαη πάληα κε ζηφρν ην
κηθξνπνιηηηθφ φθεινο.
Αξρηθά λα πσ φηη πξνθαλψο θαη αλαγλσξίδνπκε φηη εθφζνλ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Γήκν καο λα έρεη έλα μερσξηζηφ δηθφ ηνπ έκβιεκα,
απηή είλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. Δδψ φκσο,
φπσο απνδεηθλχεηαη, δελ πξνεγήζεθε θαλέλαο δηάινγνο νχηε γη' απηή ηελ
αλάγθε λένπ ινγνηχπνπ, νχηε γηα ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ζα
απνθαζηζηεί πσο ζα επηιέμνπκε ή ζα αλαζέζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο λένπ
ινγφηππνπ.
Έρνληαο παξαθάκςεη φια απηά καο έξρεηαη ζήκεξα έλα
ινγφηππν έηνηκν γηα έγθξηζε ρσξίο λα έρεη αθνινπζεζεί θαλ ε επηβεβιεκέλε
απφ ην λφκν δηαδηθαζία γηα ηέηνηα ζέκαηα. Γειαδή κε ηελ ςήθν ησλ
δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο αιιά θαη
ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Μαο έξρεηαη γηα έγθξηζε έλα ζέκα απιψο κε
εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηα Νέαο Υαιθεδφλαο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί
θακία απνιχησο ζπδήηεζε κε θαλέλα ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη
βεβαίσο πάληα ελ θξππηψ κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη πξνζέμηε, ζπδεηάκε γηα
θάηη ην νπνίν ζα ραξαθηεξίζεη ζπλνιηθά ην Γήκν καο.
Πέξα απφ ην ηη είλαη απηφ ην ινγφηππν ην νπνίν εηζεγείζηε
ζήκεξα, αο δνχκε ιίγν γηαηί απηή θαζαπηή ε δηαδηθαζία είλαη πξνβιεκαηηθή. Ζ
επηινγή ελφο εκβιήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη δήηεκα πξνζσπηθήο αηζζεηηθήο
ελφο αηξεηνχ ή θάπνησλ αηξεηψλ. Παληνχ ζηνλ θφζκν γη' απηά ηα ζέκαηα
γίλνληαη δηαγσληζκνί, ζπζηήλνληαη Δπηηξνπέο απφ αλζξψπνπο ζρεηηθνχο θαη
εηδηθνχο θαη ζπρλά δίλεηαη κηα δεκνζηφηεηα ζην δηαγσληζκφ αθξηβψο γηαηί ην
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ινγφηππν ιεηηνπξγεί σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη πξέπεη λα είλαη γλσζηφ θαη
απνδεθηφ απ' φιε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Μάιηζηα ζπρλά ε ηνπηθή θνηλσλία ζπκκεηέρεη θαη ζηελ επηινγή
ηνπ εκβιήκαηνο. Με απηή ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία εζείο επηιέγεηε, ράλεηαη θαη
ε επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, λα βάινπκε πνιίηεο ζην
δηάινγν θαη ην έκβιεκα λα γίλεη θαη αθνξκή γηα κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα
ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ καο.
Έλαο δηαγσληζκφο είλαη πάληα έλα γεγνλφο πνπ ζα ζπδεηεζεί.
Να γίλεη αθνξκή γηα κηα εκεξίδα, γηα κηα έθζεζε, ιεηηνπξγεί ζαλ αθνξκή γηα
δηάινγν θαη παξάγεη θαη αηζζεηηθή θαη επηθνηλσληαθή ππεξαμία. Δηδηθά αλ απηφ
πνπ ζέιεηε λα πεηχρεηε κε ην ινγφηππν είλαη έλα είδνο city branding ν ηξφπνο
πνπ επηρεηξείηε λα ην θάλεηε απηή ηε ζηηγκή είλαη απνιχησο εζσζηξεθήο θαη
άξα αθπξψλεη θαη ηελ ίδηα ηελ επηινγή ελφο λένπ ινγφηππνπ.
Γεχηεξνλ θέξλεηε ην ινγφηππν ην νπνίν ζρεδηάζηεθε πξηλ απφ
17 ρξφληα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ έλα άιιν Γήκν ν νπνίνο δελ ππάξρεη πηα
θαζ' φηη έρεη ζπγρσλεπηεί κε έλα κεγαιχηεξν Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Γηαηί πξέπεη ν εληαίνο Γήκνο καο ζήκεξα λα πηνζεηήζεη έλα παιηφ θαη
ρξεζηκνπνηεκέλν ινγφηππν; Δίλαη ε ίδηα αηζζεηηθή ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα κε
πξηλ απφ 17 ρξφληα;
Γελ κεζνιάβεζε ηίπνηε ψζηε λα επαλεμεηάδνπκε ηα ζχκβνια
πνπ πηνζεηνχκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα απεηθνλίδνπκε; Απηά ηα ρξφληα αθφκε
θαη ηα κεγάια Κφκκαηα άιιαμαλ ηα ζήκαηά ηνπο επηρεηξψληαο λα ηα θάλνπλ
πην ζχγρξνλα θαη πην απνδεθηά. Πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο επίζεο έθαλαλ
αθξηβψο ην ίδην γη' απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν.
Καη κηιάκε γηα ζήκαηα θαη ινγφηππα αλαγλσξίζηκα θαη
εγθαηεζηεκέλα ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη εκείο ζα πηνζεηήζνπκε ζήκεξα
έλα ινγφηππν ελφο πξψελ Γήκνπ θαη κάιηζηα πξηλ απφ 17 ρξφληα; Γηα πνηνλ
αθξηβψο ιφγν;
Σξίηνλ αθφκε θαη ην έκβιεκα ην νπνίν θέξλεηε, ην θέξλεηε κε
ηνλ ιάζνο ηξφπν. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ. Πξάγκα
απαξάδεθην γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο γξαθηζηηθέο θαη ηηο
γξαθηθέο ηέρλεο θαη γεληθά κε ηα δεκηνπξγηθά επαγγέικαηα. Τπήξμαλ πνιινί
άλζξσπνη πνπ κάιηζηα ην επηζήκαλαλ απηφ.
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Καη επηπιένλ ην θέξλεηε κε κηα θσηνγξαθία ρακειήο αλάιπζεο,
θαθνεζηηαζκέλε πνπ δελ ζε βνεζάεη λα θαηαιάβεηο νχηε θαλ ηα ρξψκαηα. Γελ
γίλεηαη λα παο λα εηζεγείζαη έλα ινγφηππν πνπ ζα θέξεη ν Γήκνο καο γηα
πνιιά ρξφληα, κε απηή ηε θσηνγξαθία. Δίλαη ζα λα κε ζέβεζηε νχηε απηφ ην
νπνίν δείρλεηε, νχηε απηφλ ν νπνίνο ζα ην δεη, νχηε εκάο εδψ νχηε ηνπο
πνιίηεο εθεί έμσ.
Οη δηαθσλίεο καο κέρξη εδψ δελ αθνξνχλ νχηε ηελ αηζζεηηθή,
νχηε ηε ζεκεηνινγηθή δηάζηαζε. Αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ έρεηε επηιέμεη.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο έρνπκε θαη ην ινγφηππν απηφ θαζαπηφ, αθνχ ην
θέξαηε ππνζέησ φηη πεξηκέλεηε θαη λα ην θξίλνπκε.
Γηα ην αηζζεηηθφ θαη ζπκβνιηθφ ζθέινο έρσ λα πσ ηα εμήο:
πξνθαλψο γλσξίδεηε φηη έρνπλ αληηδξάζεη αξλεηηθά κέζσ ηνπ Σχπνπ θαη ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ πάξα πνιινί άλζξσπνη κέζα ζηελ πφιε καο θαη ζε πάξα
πνιινχο θνηλσληθνχο ρψξνπο. Απηνχο ηνπο νπνίνπο ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην ραξαθηεξίζαηε σο αλψξηκνπο θαη εκπαζείο.Απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο θάλεηε ιάζνο λα ηνπο ραξαθηεξίδεηε εκπαζείο θαη ρξεηάδεηαη λα
κελ πξνζπεξάζεηε ηελ άπνςή ηνπο αιιά λα ζηαζείηε πάλσ ζε απηήλ θαη λα
ηελ αθνχζεηε.
Δίλαη απνιχησο ζεκηηή ε επηινγή ηζηνξηθψλ ζπκβφισλ ζε έλα
ινγφηππν κηαο πφιεο πνπ θνπβαιάεη κηα ηζηνξία μεξηδσκνχ. Χζηφζν είλαη
άιιν ε επηινγή ελφο, θαη άιιν ε ζπξξαθή πνιιψλ. Δίλαη άιιν ε αληηγξαθή
θαη άιιν ε κεηεγγξαθή ελφο ζπκβφινπ. Σν λα πεηάμεηο έλα ησληθφ θίνλα
γπξηζκέλν θαηά 30 κνίξεο, έλα δηθέθαιν πνπ είλαη εξψηεκα αλ είλαη ν
απζεληηθφο βπδαληηλφο δηθέθαινο θαη επηά αζηέξηα, πνπ άιια καο είπε ν
Γήκαξρνο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε γηαηί καο είπε θαζαξά φηη ηα
αζηέξηα ζπκβνιίδνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ζήκεξα καο είπε φηη
ζπκβνιίδνπλ θάηη άιιν, απηφ ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση δηαθνξεηηθφ είπα θ. Βαζηιφπνπιε; πγλψκε γηα ηε δηαθνπή,
ζα ζαο απαληήζσ κεηά, ηα ίδηα αθξηβψο είπα γηα ηα αζηέξηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην αλαθεξζήθαηε
κφλν ζηα αζηέξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηη ζπκβνιίδεη ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. ήκεξα καο είπαηε απηφ ην νπνίν είπε ε εηζήγεζε γηα ηελ Ησλία, ελ
πάζε πεξηπηψζεη ππάξρνπλ θαη πξαθηηθά ζα δνχκε ηη είπε ν θαζέλαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ ηα πξαθηηθά θ. Βαζηιφπνπιε αθξηβψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζπλερίζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Γήκαξρε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ. Κνπβαιάεη θαηά ηελ άπνςή καο φινο ν
ζρεδηαζκφο ηνπ ινγφηππνπ κηα αλεπεμέξγαζηε ηπραηφηεηα θαη κηα δηάζεζε λα
κπνπλ φια απηά καδί κε ηπρφλ θαη δελ πείζνπκε γηα ηελ ηαπηφηεηά καο. Με
ηπρφλ θαη δελ ην θσλάμνπκε αξθεηά.
Σν απνηέιεζκα είλαη κηα πξφρεηξα εηθνλνγξαθεκέλε απφπεηξα
επίθιεζεο ηεο κλήκεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπγθίλεζεο ε νπνία θσλάδεη γηα
ηνλ εαπηφ ηεο «θνηηάμηε κε, είκαη εδψ ε ζπγθίλεζε θαη ζέισ λα ζπγθηλεζείο».
Αθ' ελφο ζεσξψ φηη δελ είλαη απηφ ην νπνίν ζεσξνχζαλ νη παππνχδεο καο γηα
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε Νέα Υαιθεδφλα, δελ είλαη έλα παξαζεηηθφ
αξάδηαζκα θαη κηα ζπξξαθή ζπκβνιαηνπνηεκέλσλ εηεξφθιεησλ κλεκψλ,
άιισζηε εθηφο απφ κλήκεο νη άλζξσπνη απηνί είραλ θαη δσέο εδψ θαη ειπίδεο
θαη φλεηξα.
Αθ' εηέξνπ επεηδή απηφ πξνθαλψο δελ δνπιεχεη θαζφινπ ζην
ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν πνπ επηρεηξεί λα εληαρζεί, κεηαηξέπεηαη ζε πεξίπνπ
θαξηθαηνχξα απηνχ πνπ πάεη λα ζπκβνινπνηήζεη, ηε ζπιινγηθή καο κλήκε
δειαδή, ηελ νπνία ππνηίζεηαη ζέβεηαη θαη ζέιεη λα επηθαιεζηεί θαη λα
αλαδείμεη.
Αλ ηελ κλήκε ηε ζεβφκαζηε πξαγκαηηθά, ίζσο είλαη θαιφ λα
είκαζηε ιίγν πην πξνζεθηηθνί. Δκείο ζεσξνχκε φηη ν ζεβαζκφο καο επηβάιιεη
λα θξαηήζνπκε κηα απφζηαζε απφ ην ζέκα ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο κλήκεο,
αθξηβψο γηαηί θακηά θνξά άζεια καο απηφ ην ζεσξνχκε ζχκβνιν κλήκεο αλ
δελ ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά, κπνξεί λα θαηαιήμεη λα γίλεη θαξηθαηνχξα.
Καη επηπιένλ απηή ε πφιε, ε πφιε καο, δελ είλαη κφλν κλήκε.
Δίλαη θη άιια πνιιά, είλαη κηα ζχγρξνλε πφιε, είλαη δσή, θπζηθφο ρψξνο,
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, αξρηηεθηνληθή θαη θηηζκέλνο ρψξνο, είλαη νη
εξγαηηθέο θαηνηθίεο ηνπ Κσλζηαληηλίδε, είλαη ν πξνζθπγηθφο πνπ είλαη έλα
κνλαδηθφ δείγκα θεπνχπνιεο, είλαη ην άιζνο θαη ε ιίκλε καο, είλαη ε ΑΔΚ,
είλαη ν Πνδνλίθηεο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είρε ν νηθηζκφο πξηλ νλνκαζηεί Νέα
Φηιαδέιθεηα θαη θπξίσο γηα ηνπο λεφηεξνπο ε πφιε εθηφο απφ κλήκε είλαη έλα
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δνρείν κε ειπίδεο θαη φλεηξα θαη απηφ εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ κλήκε
δείρλνπκε ζαλ λα ην έρνπκε μεράζεη.
Με ιίγα ιφγηα αλ θάπνηνο ζέιεη λα βξεη αθεγήζεηο, αθνξκέο θαη
ζχκβνια γηα λα θηηάμεη έλα ινγφηππν θαη κηα εηθφλα πνπ λα αληηπξνζσπεχεη
ηελ πφιε καο ζήκεξα, έρεη πάξα πνιχ πιηθφ. Γη' απηφ εκείο ζεσξνχκε φηη ην
ινγφηππν, φπνην θη αλ επηιέμνπκε ηειηθά, ζα είλαη ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, δελ
είλαη ην ινγφηππν νχηε ηνπ Βνχξνπ, νχηε ηνπ Βαζηιφπνπινπ νχηε θπζηθά
θαλελφο αηξεηνχ θαη δελ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηελ ζπλείδεζε ηεο πφιεο καο
σο θάηη ηέηνην.
Αλ δελ είλαη θνηλήο απνδνρήο είλαη βέβαην φηη ε επφκελε
δηνίθεζε, φπνηα θη αλ είλαη απηή, ζα ην αιιάμεη. Έρεη ζεκαζία ινηπφλ λα
απνθαζηζηεί ζπλαηλεηηθά κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα ηελ
ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ηελ ζεβαζηνχκε φινη. Γη' απηφ εκείο πξνηείλνπκε ην
ζέκα απηφ λα θαηαςεθηζηεί θαη λα έλαο αλνηρηφο δηαγσληζκφο κε επίθεληξν
ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο θαη εηδηθά απηνχο νη νπνίνη έρνπλ θαη
θαιιηηερληθφ ηαιέλην θαη εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ θαη
βεβαίσο φισλ ησλ νξγάλσλ δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ είηε αθνξά ηελ
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, βεβαίσο ζπλεδξίαζε θαη ιήςε απφθαζε θαη απφ ηα
δχν θνηλνηηθά πκβνχιηα ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ην ζέκα κέζα απφ κηα
εμαληιεηηθή δηαβνχιεπζε ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε ζπλαίλεζε θαη ην λα
αθνπγθξαζηνχκε ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο λα επαλέιζεη κέζα πηα απφ
κηα ψξηκε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ
ζπλαηλέζεηο θαη ζπλζέζεηο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαιεζπέξα ζαο θαη' αξρήλ. Δγψ εθθηλψ απφ ην ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο ην νπνίν
κε έθπιεμε άθνπζα φηη δελ ηεξήζεθε. Ζ θα Αγνξαζηνχ αλήθεη ζηελ Παξάηαμε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ, είλαη ε Πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη καο ιέεη φηη έθαλε επηζηνιή πξνο ην Γήκαξρν θαη πξνο ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ν Γήκαξρνο ιέεη φηη ηελ έθαλε κφλν πξνο εθείλνλ, απηφ
ζα δηαπηζησζεί αλ ε επηζηνιή απεπζπλφηαλ κφλν ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη φρη
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα απηφ.
15

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αιιά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα φηη δελ πξφζεμα πηζαλφ, δελ είπα φηη θνηλνπνηήζεθε ζε
εκέλα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Δίπα φηη δελ πξφζεμα ηελ θνηλνπνίεζε θαη
πξνο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ή έζησ πξνο ηνπο ζπκβνχινπο ηεο δηθήο
καο Παξάηαμεο, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα. Άξα ην έγγξαθν ηεο
θαο Αγνξαζηνχ απεπζχλεηαη θαη πξνο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, γηα ηνπο
x ιφγνπο δελ καο θνηλνπνηήζεθε θαη νπζηαζηηθά ε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα πνπ
ζπλαπνηειεί κε ηελ θνηλφηεηα ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο ην Γήκν καο, δελ έρεη
πάξεη ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο.
Έξρεηαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη σξηκάζεη νχηε δηαδηθαζηηθά.
Γελ έρεη σξηκάζεη δηφηη ην ηνπηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο δελ
ζπλεδξίαζε γηα λα πάξεη ζέζε, δελ έρεη ζπλεδξηάζεη ε Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο θαη θπζηθά δελ έρεη γίλεη θαλέλαο δηάινγνο ζε θαλέλα επίπεδν
δεκνζίσλ παξαγφλησλ απηήο ηεο πφιεο.
Έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ρσξίο φκσο λα είλαη θαη
απνξξηπηέν. Γελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ, δηφηη λνκίδσ φηη απηά ηα νπνία είπε
ν θ. Βαζηιφπνπινο εθθξάδνπλ φινπο καο φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο πφιεο,
φζνλ αθνξά ην κέιινλ ηεο πφιεο θαη φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε λα ππάξρεη έλα
ζήκα, έλα ινγφηππν ην νπνίν λα εθθξάδεη ζπλνιηθά ηελ πφιε θαη λα είλαη ε
θαιχηεξε

δπλαηή

πξφηαζε,

ζπλζεηηθή

πξφηαζε,

ζηελ

νπνία

ζα

ζπκθσλήζνπκε φινη. Γελ κπνξεί λα είλαη ζεκείν αληηπαξάζεζεο έλα
ινγφηππν, πξέπεη λα είλαη ζεκείν ζχλζεζεο.
Δθηηκψ θαη επαλέξρνκαη λα πσ ζε απηφ πνπ είρα πεη θαη ζην
πξνεγνχκελν πκβνχιην φηη κηα πνιχ νξζή πξφηαζε έγηλε απφ ηελ θα
Παπαινπθά εγγξάθσο κάιηζηα φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλνηρηή δηαδηθαζία,
λα θιεζνχλ φζνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο, λα γίλεη
κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί απηή ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξνθχςεη
απφ απηή ηελ αλνηρηή πξφζθιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα βεβαίσο θαη ην ζήκα ην
νπνίν εηζεγείηαη ν θ. Γήκαξρνο θαη ε θνηλφηεηα ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, ε
νπνία ζέισ λα ζεκεηψζσ εδψ γηα λα μεθαζαξίδσ ηα πξάγκαηα αηθληδηαζηηθά
ήξζε ζην ηνπηθφ πκβνχιην, δελ κπνξνχζακε λα επηθνηλσλήζνπκε.
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Δγψ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ θα Ακπαηδή δελ κπφξεζα λα
επηθνηλσλήζσ πξηλ ην πκβνχιην θαη θπζηθά ε θνπέια εμέθξαζε κηα άπνςε ε
νπνία δελ εμέθξαδε ηελ Παξάηαμε φρη ζθνπίκσο γηαηί πνιχ απιά δελ είρακε
ζπλελλνεζεί, δελ είρακε ζπδεηήζεη, δελ ήμεξε ην ζέκα, δελ είλαη θαθφ απηφ,
εγψ ην ιέσ επζέσο.
Άξα ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλνηρηή πξφζθιεζε, λα ππάξμνπλ
πξνηάζεηο λα ππάξμεη κηα δηαβνχιεπζε ησλ θνξέσλ, λα ππάξμεη ε Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο, θπζηθά λα γλσκνδνηήζεη θαη ην ηνπηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ελ ζπλερεία λα απνθαζίζνπκε ηη είλαη ην θαιχηεξν.
Πξηλ απφ 17 ρξφληα έγηλε κηα επηινγή ελφο ζπκβφινπ. Μάιηζηα.
Απφ ην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Απηφ δελ ζεκαίλεη ηίπνηε. Δίκαζηε έλαο
θαηλνχξγηνο Γήκνο, έλαο Γήκνο πνπ ζπζηήζεθε πξηλ απφ δέθα ρξφληα, ην
2010, είλαη έλαο Γήκνο ν νπνίνο θπζηθά θαη έρεη κηθξαζηαηηθέο θαη
πξνζθπγηθέο ξίδεο αιιά παξάιιεια ελζσκάησζε θαη ηελ εζσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ήξζαλ απφ ηηο δηάθνξεο γσλίεο ηεο
παηξίδαο

καο,

ηεο

Διιάδαο,

εθηφο

απφ

ηνπο

πξφζθπγεο

πνπ

πξσηνθαηνίθεζαλ ζε απηή ηελ πεξηνρή, πξέπεη λα ππάξμεη ζαθψο έλα
κήλπκα, έλαο ζπκβνιηζκφο πνπ λα εθθξάδεη ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα.
Υσξίο λα απνξξίπησ ζε θακία πεξίπησζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν
ζήκα ην νπνίν εηζεγείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή, λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα
απνθαζίζνπκε ζήκεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα πξέπεη λα ππάξμεη
κηα επξχηεξε νπζηαζηηθή θαη ζπλζεηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη
ην θαιχηεξν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Έρσ κπξνζηά κνπ ηελ
γξαπηή εηζήγεζε πνπ κηιάεη κνλφπιεπξά θαη κνλνζήκαληα, απνθξχπηνληαο
φιε ηελ έθηαζε ησλ εκβιεκάησλ ησλ δχν πφιεσλ θαη πηζηεχσ φηη ηνχην έγηλε
ζθφπηκα απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ην ππάξρνλ έκβιεκα – ζχκβνιν ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ είλαη απηφ ζηα έληππά ηνπ επί ζεηξά εηψλ θαη
ζθφπηκα απεθξχβε παληειψο. Κχξηε Πξφεδξε ήζαζηαλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ
ην ςήθηζαλ θαη κάιηζηα θαη κε αδειθνπνίεζε ζην Αιαζερίξ ηε Φηιαδέιθεηα
ηεο Μηθξάο Αζίαο, ε νπνία ρηίζηεθε ην 1089 π.Υ. απφ ηνλ βαζηιέα Αηηάινπ Β.'
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ν νπνίνο είρε θαη θιήζε πξνο ηνλ πνιηηηζκφ θαη είλαη γλσζηή θαη ε ζηνά
Αηηάινπ ζην Γήκν Αζελαίσλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη άθνπζα φηη ην θηνλφθξαλν ζεκαίλεη ηελ άθημε
ησλ πξνζθχγσλ. Απηφ δελ πξνθχπηεη απφ θαλέλα έγγξαθν ή εξγαζία πάλσ
ζηα πνιηηηζηηθά δεηήκαηα. Σν θηνλφθξαλν απνηειεί, γηα φζνπο δελ γλσξίδνπλ,
ην αλψηαην ηκήκα θίνλα θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε θαηαθφξπθνπ ζηχινπ
ζηεξίγκαηνο νηθνδνκηθήο θαηαζθεπήο είηε δσξηθνχ, είηε ησληθνχ, είηε
θνξηλζηαθνχ, είηε ηνζθαληθνχ ζχλζεηνπ ξπζκνχ.
Ο θίνλαο φπσο μέξεηε είλαη ν ζηχινο δειαδή ε θάζεηε
θπιηλδξηθή

θαηαζθεπή

απφ

πέηξα

ή

κάξκαξν

ή

άιιν

πιηθφ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεξίδεη ηηο νηθνδνκέο ή γηα λα νκνξθαίλεη ηηο
νηθνδνκέο. Καηά ζπλέπεηα απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο θηαλφθξαλν ζεκαίλεη
ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ δελ έρεη θακία ηζηνξηθή αηηηνινγία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Παπακηθξνχιεο ην έρεη πεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ ζηέθνκαη ζην ηη είπε ν έλαο θαη ν άιινο, ζηέθνκαη
ζηα ληνθνπκέληα πνπ έρνπλ γξαθεί αλά ηνπο αηψλεο ηζηνξηθά.
Πάκε ζηα αζηέξηα θαη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή. Κχξηνη
ζπλάδειθνη ηα επηά αζηέξηα θπξίσο ζπκίδνπλ ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο,
ηα επηά ζαχκαηα, ηνπο επηά ζνθνχο, ηα επηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα, ηα επηά
έηε ηεο ρνχληαο, ηηο επηά εκέξεο εθδξνκψλ ζηα ζρνιεία ηηο γλσζηέο
επηαήκεξεο. Γηφηη είλαη γλσζηφ άιισζηε φηη ην αζηέξη είλαη έλα θσηεηλφ
νπξάλην ζψκα ζθαηξηθνχ ζπλήζσο ζρήκαηνο, πνπ αθηηλνβνιεί ράξηο ηηο
εζσηεξηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ηνχην έρεη θαη ν γαιαμίαο καο απνηειείηαη
απφ αλαξίζκεηνπο αζηέξεο, φπσο απιαλείο, δηάηηνληεο, θαηλνθαλείο θαη ηα
ινηπά.
Μεηαθνξηθά ην αζηέξη ή ηα αζηέξηα ππνδειψλνπλ πξφζσπν κε
μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή δσή πνπ δηαθξίλεηαη
αλάκεζα ζηνπο νκνίνπο ηνπ, ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ην ρψξν ηνπ
ζεάηξνπ, ηνπ πνδνζθαίξνπ. πλψλπκα είλαη ν δηάζεκνο, ν έμνρνο, ε θίξκα,
ην αζηέξη, ε ζηαξ, ε βεληέηα, ε ληίβα. Πνιιέο θνξέο θ. Γεσξγακιή ιεο εζχ «ηη
αζηέξη είλαη απηφο ν πνδνζθαηξηζηήο» ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν.
Δπίζεο

ην

αζηέξη

είλαη

δηαθξηηηθφ

βαζκνχ

πνιπηειείαο

μελνδνρείσλ 4 ή 5 αζηέξσλ. Γηαθξηηηθφ ηεο πνηφηεηαο νηλνπλεπκαησδψλ
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πνηψλ, θνληάθ 5 αζηέξσλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα αζηέξηα ζηε ζεκαία ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ε αζηεξφεζζα ε γλσζηή πνπ έρεη ηα 51 αζηέξηα, πνπ
ζεκαίλεη ηηο Πνιηηείεο πνπ απνηεινχλ ηελ φιε Οκνζπνλδία.
Δπίζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σα 7 πφζελ πξνέθπςαλ; Σν έλα αζηέξη είλαη ην ζχκβνιν ηεο
Βεξγίλαο, γλσζηφ άιισζηε. Σα αζηέξηα επίζεο είλαη γλσζηά ζηηο επσκίδεο
ησλ αμησκαηηθψλ: δπν θνξάεη ν ππνινραγφο, ηέζζεξα ρξπζά ν ζηξαηεγφο θαη
ηα ινηπά.
Δπίζεο ν κηθξφο αζηέξαο, ην αζηεξάθη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ
έληππν ιφγν, δειαδή ζηε γιψζζα θαη ζηα θείκελα. Χο ηη. Απνηειεί ζεκάδη γηα
παξαπνκπή «βιέπε παξαθάησ».
Καη εθθιεζηαζηηθά ν αζηέξαο είλαη ν κεηαιιηθφο εθείλνο αζηέξαο
πνπ ππάξρεη ζην δηζθνπφηεξν πνπ ζπκβνιίδεη ηελ έλαζηξε λχρηα ηεο
γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνχ.
Οκάδα αζηέξσλ, φπσο εδψ εκθαλίδνληαη ηα 7 είλαη εθείλα πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ νπξαλφ πνπ έρνπλ κηα δηάηαμε ζπγθεθξηκέλε θαη ζε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Δίλαη εθείλα ηα αζηέξηα δειαδή φπσο ε κεγάιε άξθηνο.
Δπηά αζηέξηα πνπζελά δελ έρνπλ πξνθχςεη ηζηνξηθά, γηα λα πνχκε
ζπκβνιίδνπλ ηελ εηζδνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη έλα πεδίν δξάζεο κέζα ζην νπνίν
εθηπιίζζνληαη δηάθνξα γεγνλφηα, φπσο είλαη ε επξσπατθή ελνπνίεζε κέζα
ζηελ νπνία δεη θαη ε ρψξα καο θαη έρνπκε θη εκείο έλα αζηεξάθη εθεί. Καηά
ζπλέπεηα ηα 7 αζηέξηα απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη ηζηνξηθά φηη έρνπλ κηα
ζεκεηνινγία είηε ηζηνξηθή, είηε εζληθή, είηε ζξεζθεπηηθή θαη ηα ινηπά.
Αληίζεηα ν Φηιάδειθνο έρεη κηα ηζηνξηθή αλαθνξά. Δθεί, ζηελ
παιηά Φηιαδέιθεηα ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ είλαη 122 ρηιηφκεηξα κέζα απφ ηε
κχξλε, φπνπ θαη πήγακε κε 220 άηνκα, ππάξρεη θαη κηα απφ ηηο επηά
εθθιεζίεο πνπ έρεη άιιν έλα αθφκε πεξηζζφηεξν ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ.
Πάκε θαη ζην ηξίην, ην θεθάιη ηνπ αεηνχ. Κπξίεο θαη θχξηνη
πνπζελά ζηνλ θφζκν δελ ππήξμε κηζφ θεθάιη αεηνχ. Ο Γηθέθαινο ήηαλ
ζχκβνιν ηνπ Βπδαληίνπ, ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο ξσζηθήο
απηνθξαηνξίαο. πλέρεηα, ηζηνξηθά δελ θαίλεηαη πνπζελά αιινχ, πιελ ζε
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αζιεηηθέο νκάδεο φπσο ε ΑΔΚ θαη ν ΠΑΟΚ πξνο ηηκή ησλ πξνζθχγσλ πνπ
ήξζαλ απφ ηε Μηθξά Αζία.
Έηζη ν αεηφο ζα ππάξρεη ζηελ ΑΔΚ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα
βάινπκε θαη κηζφ αεηφ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο σο ζχκβνιν.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ν Οιπκπηαθφο έρεη σο ζχκβνιν ηνλ Θξχιν,
ην θεθάιη. Γελ ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο Πεηξαηά πήξε ην θεθάιη ην κηζφ θαη ην
έθαλε ζχκβνιν ηνπ Γήκνπ ηνπ. Ο Παλαζελατθφο έρεη ην ηξηθχιιη. Γελ ζεκαίλεη
φηη πήξε είηε νιφθιεξν ην ηξηθχιιη είηε κηζφ θαη ην έθαλε ζχκβνιν ζηε ζέζε
ηεο Αζελάο ζην Γήκν Αζελαίσλ.
Καηά ζπλέπεηα απηφ ην καχξν – γθξίδν πνπ πνιχ θαιά
ραξαθηεξίδνπλ φζνη γξάθνπλ ζηα social media θαη δελ λνκίδσ φηη έρνπκε
ζπλελλνεζεί καδί ηνπο, ν θαζέλαο γξάθεη ειεχζεξα, δηφηη κέρξη ζηηγκήο δελ
έρνπκε αθνχζεη κηα θαιή θξηηηθή. Πέξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δελ
ηεξήζεθαλ θαη έρεη δίθην ε θα Αγνξαζηνχ, ε νπνία ζηηο 23 ηνπ επηέκβξε
έζηεηιε ηελ επηζηνιή απηή θαη πξνο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ε νπνία θ.
Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εζηάιε πνηέ ζε θαλέλα καο, ηελ
νπνία θαη ηελ ππνγξάθνπλ θαη πξνο ηηκή ηνπο.
Καη πάζρεη θαη αθπξφηεηαο απφ απηήο ηεο πιεπξάο, δηφηη
ρξεηάδεηαη θαη ε απφθαζε θαη ησλ θνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ γη' απηφ ην πξάγκα.
Δπνκέλσο κελ θάλνπκε ηνλ αεηφ πνπ είλαη έλα πηελφ ζαξθνθάγν, γακςσηηθφ
πηελφ κε νμχηαηε κελ φξαζε, σο ζχκβνιν ηνπ Γήκνπ καο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη παξ' φηη ν Γήκνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο έρεη
ην ζπκβνιηζκφ ηνπ, έρεη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
δσή πεξπαηάεη εκείο δελ ζα ζηαζνχκε κίδεξα γηαηί εκείο δψζακε απηφ ην
φλνκα ζηελ επνρή κνπ επί δεκαξρίαο κνπ ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
θαη κάιηζηα κε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη ζην Παηξηαξρείν θαη ζηε Μηθξά
Αζία θαη ζηε Φηιαδέιθεηα ηεο Ακεξηθήο θαη ηα ινηπά.
Να πνχκε φηη πξέπεη λα θαηαςεθηζηεί απηφ σο εηζάγεηαη θαη ζε
ζπλελλφεζε νη πέληε Παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα καδεπηνχκε,
λα θάηζνπκε λα ζπζθεθηνχκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Δπηηξνπή ε νπνία
ζα επεμεξγαζηεί ην πψο ζα γίλεη φιε απηή ε δηαδηθαζία ζε ζπλελλφεζε θαη κε
ηα δχν ηνπηθά πκβνχιηα, δηφηη ην απνηέιεζκα ηνπ ινγφηππνπ πξέπεη λα είλαη
απνηέιεζκα ζπλαηλεηηθήο δηεξγαζίαο θαη ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο.
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Γηφηη ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζα αθήζεη κηα επνρή φηαλ
κάιηζηα πνιχ ζχληνκα θαη ε ΑΔΚ ζα έρεη ην δηθέθαιν αεηφ πνπ δελ ζα ηνπ
θφςνπκε εκείο ηε κέζε γηα λα ιέκε ν έλαο απφ εδψ νιφθιεξνο θαη ν άιινο
κηζφο απφ εθεί. Με απηέο ηηο ζθέςεηο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο θαιψ
λα θαηαςεθίζνπκε ηελ εηζήγεζε σο εηζάγεηαη θαη απεπζχλνκαη ηδηαίηεξα
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο:
Κχξηνη ζπλάδειθνη απνηειεί ληξνπή κέζα απφ ηέηνηα δηαδηθαζία
λα έξρεηαη έλα ζνβαξφ ζέκα ζπκβνιηζκνχ πνπ λα εθθξάδεη φινπο καο. Γελ
είλαη ηπραία θαη ε αγσλία ηεο Νάγηαο Αγνξαζηνχ πνπ παξ' φηη αλήθεη ζηελ
Παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ εμέθξαζε ηηο αληηξξήζεηο ηεο ηδίαο θαη ησλ άιισλ
πνπ ζπλππνγξάθνπλ απηή ηελ επηζηνιή.
Σψξα φρη ζηγή ηρζχνο θχξηνη ζπλάδειθνη, ηδηαίηεξα νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο γηα έλα ηφζν θαπηφ ζέκα πνπ φινπο, φινπο
εηδηθά ηνπο Φηιαδειθηψηεο ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη πξνθεηκέλνπ λα
βξνχκε κηα ζπλαηλεηηθή, ζπλζεηηθή πξφηαζε έηζη ψζηε λα πνξεπηνχκε καδί.
Δίλαη δχζθνιν θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέιεη δχλακε ην «καδί». Σν
«ρψξηα» είλαη πνιχ εχθνιν. Έρνπκε ηε δηάζεζε απφ πιεπξάο καο λα
ζπκβάιινπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη θαινχκε φινπο ηνπο
ζπκβνχινπο αλεμαξηήησο λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ.
Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Λέθθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Πξνηείλσ νη ηνπνζεηήζεηο λα είλαη
ζχληνκεο

θαη

φρη

έθζεζε

ηδεψλ,

αληεγξακκέλεο

απφ

δηάθνξεο

εγθπθινπαίδεηεο. Δπραξηζηψ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε εθ κέξνπο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" ζα
κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καη' αξράο επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη επί ηνπ επείγνληνο ηνπ
ζέκαηνο. Δίπε ν θ. Γήκαξρνο φηη δελ έρεη θαηαηεζεί θακία πξφηαζε απφ
πιιφγνπο αζιεηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη ηα ινηπά. Πξνθαλψο αθνχ δελ έγηλε
θαλέλα εξψηεκα πνπζελά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Αλαληάδεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δδψ ε ίδηα ε θνηλφηεηα ηεο Φηιαδέιθεηαο ιέεη φηη δελ εθιήζε
λα ζπλεδξηάζεη, δελ κπφξεζε λα ζπλεδξηάζεη θαη απηφ απνηειεί αθπξφηεηα ηεο
ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο απηή ηε ζηηγκή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Πάκε ηψξα ζην ηη βιέπεη ν θαζέλαο ζε απηφ ην ζήκα. Δγψ φηαλ
ην πξσηνείδα απηφ ην ζήκα ζην θηλεηφ κνπ, ε πξψηε κνπ αίζζεζε ήηαλ φηη
είλαη έλα θξηάξη -βιέπνληαο ηνλ θίνλα θαηά ηηο 30 κνίξεο- πνπ θάπνπ ηξάθαξε
θαη βιέπεη αζηεξάθηα!!! ηε ζπλέρεηα δηαπίζησζα φηη είλαη έλαο δηθέθαινο
αεηφο πνπ έρεη ηξαθάξεη ζηελ θνιψλα θαη βιέπεη αζηεξάθηα, γη' απηφ είλαη θαη
κηζφο.
Πάκε ηψξα λα δνχκε ηη αθξηβψο ζπκβνιίδνπλ απηά ηα
πξάγκαηα. Γελ μέξσ θαηά πφζν ζα Γήκνο είκαζηε πεξήθαλνη γηα ην Βπδάληην
σο απηνθξαηνξία; Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ην Βπδάληην γηα ηηο δνινθνλίεο; Γηα
ηηο ίληξηγθεο; Γηα ηηο ζθαγέο; Γηα ηνλ φξν βπδαληηληζκφο πνπ κάιινλ έρεη
αξλεηηθή ζεκαζία θαη έρεη κείλεη ζηε γιψζζα ζαο; Ση αθξηβψο ζέινπκε λα
ζπκβνιίζνπκε κε απηφ ην κηζφ δηθέθαιν;
Βέβαηα θάπνηνη καζεηέο κνπ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ORIGINAL
κφιηο ηνπο έδεημα ην ζήκα, ζηελνρσξήζεθαλ θαη είπαλ «αθνχ είλαη ην ζήκα
ηεο ΑΔΚ γηαηί δελ ην βάδνπκε νιφθιεξν θαη ην θξχβνπκε πίζσ απφ εθείλε ηελ
πέηξα;».
Ζ Φηιαδέιθεηα έρεη κηα ηζηνξία σο Γήκνο. Δδψ ζε απηφ ην Γήκν
θνληεχνπκε πηα λα θιείζνπκε ηα 100 ρξφληα. Τπάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη
έδεζαλ εδψ, ήξζαλ απφ ηε Μηθξά Αζία, κεγάισζαλ ηα παηδηά ηνπο, είδαλ ηα
φλεηξά ηνπο λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα, αγσλίζηεθαλ, δνχιεςαλ, έκεηλαλ
ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο, δνχιεςαλ ζηα εξγνζηάζηα πνπ ππήξραλ… Πνπ είλαη
φια απηά ζην ζήκα; Πνηνο πξνζθιήζεθε λα πεη φηη δνχιεςε πάλσ ζε απηφ ην
ζήκα; Πνηα νκάδα εηθαζηηθψλ ην έθηηαμε ή πνηνο εηθαζηηθφο ην έθηηαμε, πνηνη
ην ελέθξηλαλ.
Απηφ ην φηη έγηλε πξηλ απφ 17 ρξφληα απφ ην Γήκν ηεο
Υαιθεδφλαο, σξαία πξηλ 17 ρξφληα κπνξεί λα ήηαλ θαιφ. Απηή ηε ζηηγκή
πξέπεη λα μαλαζπδεηεζεί απφ ηελ αξρή. Καη γηαηί απηφ ην ζήκα εκέλα κνπ
γελληέηαη ε απνξία λα εθθξάδεη κφλν ην Γήκν ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη φρη ηε
γεηηνληθή Νέα Ησλία πνπ θη απηή έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Ησλία θαη κπνξεί λα
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πάξεη θάιιηζηα ηνλ θίνλα θαη είλαη θαη απφ ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία, αθνχ
έηζη ζαο αξέζεη λα ιέηε, λα βάιεη θη απηή ηνλ άιινλ κηζφ δηθέθαιν. Σν ίδην
κπνξεί λα θάλεη θαη ε Νέα κχξλε θαη θαληάδνκαη νπνηνζδήπνηε άιινο
πξνζθπγηθφο Γήκνο ππάξρεη ζηελ Αηηηθή ή νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ Διιάδα.
Άξα

απηφ

ην

ζήκα

δελ

είλαη

θαζφινπ,

κα

θαζφινπ

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηε Φηιαδέιθεηα. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ
αλέθεξα πην πάλσ, πξνθαλψο ζα θαηαςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε ηεο
Γηνίθεζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη,
θαιεζπέξα ζε φινπο. Δπεηδή αθνχζηεθαλ θάπνηα πξάγκαηα πξηλ ζηα φξηα
ηνπ θαηδξνχ ζα ήζεια λα πσ «Κξείηηνλ ηνπ ιαιείλ ην ζηγάλ». Δδψ έρνπκε
αθνχζεη κνλνιφγνπο πνπ καο εμεγνχλ αθφκε θαη ηη ζεκαίλεη ην αζηέξη ή ηη
ζεκαίλεη ην θηνλφθξαλν. Ννκίδσ φηη απηφ ην αξραίν ξεηφ ηα ιέεη φια.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη επί ηεο νπζίαο ηψξα. Όζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία αλαγλσξίδσ φηη ε θα Αγνξαζηνχ έρεη ην δηθαίσκα λα δηακαξηχξεηαη
ελ πάζε πεξηπηψζεη λα πξνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο ηεο, εγψ επί ηεο δηαδηθαζίαο
δελ ζα κηιήζσ, δελ είκαη ζίγνπξνο αλ φπσο ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο πάζρεη
αθπξφηεηαο ε απφθαζε γηαηί ζεσξψ φηη δελ πάζρεη αθπξφηεηαο, αιιά απηφ
είλαη άιιν ζέκα, ζα κηιήζσ επί ηεο νπζίαο ηνπ ζήκαηνο.
Δκέλα ην ζήκα θαη νη ζπκβνιηζκνί ηνπ ζήκαηνο σο απφγνλνο
Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ζηελ πφιε καο θαη απφ ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο
απηήο ηεο πφιεο κε ζπγθηλεί θαη κε θαιχπηεη. Γειαδή ην θηνλφθξαλν πνπ δελ
είλαη έλα νπνηνδήπνηε θηνλφθξαλν, είλαη ην ησληθφ θηνλφθξαλν θαη απηφ πνπ
απηφ ζεκαίλεη. Άιιν ην δσξηθφ. Απηφ ζα θάιππηε θάπνην θάηνηθν ηεο πάξηεο
ελδερνκέλσο ή ηεο Σξίπνιεο.
Απηφ ην θηνλφθξαλν είλαη ην ησληθφ, έρεη έλα ζπκβνιηζκφ ην
ησληθφ θηνλφθξαλν: Ησλία, Μηθξά Αζία, κελ ην απαμηψλνπκε έηζη. Δίλαη απιψο
απηφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζηέγε ελφο αξραίνπ λανχ, απηφ είλαη ε
απαμίσζε θαη κνπ γεκίδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ησληθνχ θηνλφθξαλνχ. Να κε
κηιήζνπκε φκσο ηψξα ηη ζεκαίλεη δσξηθφ θαη ηη ζεκαίλεη ησληθφ θαη πνην είλαη
πην σξαίν θαη ηα ινηπά, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
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Γεχηεξνο ζπκβνιηζκφο πνπ εκέλα κε ζπγθηλεί θαη κε θαιχπηεη
σο απφγνλνο μαλαιέσ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ, είλαη ν βπδαληηλφο αεηφο ή
ην ηκήκα ηνπ αεηνχ. Γηαηί κε ζπγθηλεί θαη κε θαιχπηεη; Γηαηί ζηελ πφιε καο θαη
ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη Νέα Υαιθεδφλα ππάξρνπλ πάξα πνιινί πνπ
θαηάγνληαη απφ ηελ Πφιε, είλαη πξφζθπγεο απφ ηελ Πφιε, φπσο ήηαλ θαη ν
παππνχο κνπ. Άξα ζπγθηλνχληαη θαη απηνί νη άλζξσπνη βιέπνληαο ηκήκα ηνπ
βπδαληηλνχ αεηνχ.
Δπίζεο λνκίδσ φηη παξέιθεη ζε απηή ηε ζπδήηεζε λα κηιήζνπκε
γηα ηελ αμία ηνπ βπδαληίνπ ή ηε ζχγθξηζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη
ηεο επνρήο ησλ αηψλσλ απηήο ηεο καθξαίσλεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ
αληίζηνηρε ηζηνξηθή πεξίνδν ζηε δχζε. Ννκίδσ φηη απηή ε ζχγθξηζε είλαη
θαηαθαλψο ππέξ ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο θαη αλ ζέιεηε λα θάλνπκε ηζηνξηθή
θνπβέληα πάλσ ζε απηφ επραξίζησο ζε κηα άιιε ζπδήηεζε. Άξα κε θαιχπηεη
θαη ν αεηφο.
Σα αζηέξηα. Γελ ζα απαληήζσ ή δελ ζα ζρνιηάζσ ηελ
εηπκνινγία ησλ αζηεξηψλ ή ηη ζπκβνιίδνπλ, αιιά λνκίδσ φηη επίζεο δελ είλαη
ζσζηφ ζηελ παξάζεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ ηνπ αξηζκνχ 7 λα κπαίλεη έζησ θαη
ζαλ αζηείν, ε επηαεηία. Ννκίδσ φηη απηφ δελ πεξηπνηεί ηηκή ζε θαλέλαλ. Δπηά
ζνθνί λαη, επηά εθθιεζίεο ηεο αλαηνιήο λαη, ηκήκα ησλ αζηεξηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο λαη, αιιά φρη θαη ε επηαεηία κέζα ζηελ θνπβέληα καο.
Άξα ην ζήκα εκέλα κε ζπγθηλεί θαη κε θαιχπηεη θαη ζεσξψ φηη σο
ζεηηθφ βιέπσ επίζεο ην γεγνλφο θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη ππαηλίρζεζαλ θαη
δεκνζίσλ φηη είλαη θαη κηα ζπλέπεηα θαη δείρλεη επίζεο θαη κηα έλδεημε φηη ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο δελ δείρλεη φηη ζέιεη λα
ζπλερίζεη κηα άηππε θφληξα κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ.
Γειαδή ε Νέα Υαιθεδφλα πξηλ θάπνηα ρξφληα είρε εηζαγάγεη έλα
ζήκα, θαη ν κεγαιχηεξνο Γήκνο ην απνδέρεηαη αθνχ θαιχπηεη θαη ηηο δηθέο ηνπ
αλάγθεο ζπκβνιηζκνχ. Σν ζεσξψ ζεηηθφ θαη λνκίδσ ηνπιάρηζηνλ φζνλ κε
αθνξά φηη είλαη πνιχ θαιφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ηνλ ιφγν έρνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπίγαιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ο. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζε φινπο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ
ηνλ Γήκαξρν κε πνηα ινγηθή καο θέξλεη ην ινγφηππν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
ζα ζήκα ηνπ εληαίνπ Γήκνπ καο. Μήπσο αθνινπζνχκε ηηο ίδηεο ηαθηηθέο πνπ
αθνινπζνχζακε θαη ην ’10 ζηελ ίδηα ινγηθή ψζηε νη δηεπζπληέο ηνπ Γήκνπ καο
λα είλαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ ζα απαληήζεηε ζε φια κεηά, ή ζε θάζε κία
εξψηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε δελ θαηάιαβα ην εξψηεκα, θαζφινπ φκσο
θαη.
Ο. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Θα ην επαλαιάβσ θ. Γήκαξρε. Με πνηα ινγηθή καο έξρεηαη
ην ινγφηππν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο ζαλ έκβιεκα ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Μήπσο αθνινπζνχκε ηηο ίδηεο ινγηθέο πνπ
αθνινπζήζακε θαη ην ’10 ψζηε νη δηεπζπληέο ηνπ Γήκνπ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
– Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο αδπλαηψ λα ην θαηαιάβσ,
δελ κπαίλσ ζε απηή ηε ινγηθή.
Ο. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γηαηί απηέο ηηο πξαθηηθέο βιέπσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξαθηηθέο ηηο νπνίεο εξκελεχεηε εζείο θ. Λαδαξίδε δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ην δηθφ κνπ αμηαθφ ζχζηεκα θαη ηε δηθή κνπ
δεκνθξαηηθή δηάζεζε, απνιχησο θακία. Χο πξνο ην γηαηί θέξλσ ην
ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν, κνπ αξέζεη πάξα πνιχ θαη ζεσξψ φηη ζπκβάιιεη
ζηελ ελφηεηα, ζπκβάιιεη ζηελ απεηθφληζε φισλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ
πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο Πξνέδξνπο, απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
Παξαηάμεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ην 2010 δελ ήζνπλ, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ ν θ.
Κφληνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πέξα απφ απηφ ν θ. Λαδαξίδεο αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο, πνπ
πξνθαλψο έρεη βηψζεη θαη ν ίδηνο είηε ακέζσο είηε εκκέζσο, αιιά δελ κε
αγγίδνπλ, δελ κε αθνξνχλ. Γελ είλαη ηνπ δηθνχ κνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο, δελ
κπαίλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο ππφθσθεο ζπλαιιαγέο, δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά ηε
δηθή κνπ άθξσο δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ θαη' αξρήλ
δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί ππάξρεη ηφζν κεγάιε ζπνπδή λα απνθαζηζηεί
άκεζα, σο λα είλαη θάηη ηφζν επείγνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν. Ο
Γήκαξρνο είπε φηη ηνπ αξέζεη πάξα πνιχ, κπνξεί λα ηνπ αξέζεη πάξα πνιχ.
Δίρε ζχγθξηζε; Δίρε θάπνηα άιια ινγφηππα πην ζχγρξνλα θαη έθαλε ηε
ζχγθξηζε θαη είπε φηη «απηφ κνπ αξέζεη πην πνιχ απ' φια ηα άιια»; Φπζηθά
δελ είρε, γηαηί δελ αθνινπζήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα
αθνινπζεζεί θαη ην είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη.
ην Γήκν καο ζαθψο ππάξρνπλ πνιχ πην ζνβαξά ζέκαηα ηα
νπνία δελ έρνπλ έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ζηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ
γηα λα παξζνχλ απνθάζεηο. Θεσξψ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη ηφζν
επείγνλ θαη πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ είπαλ θαη νη
πξνεγνχκελνη.
Δπίζεο ζέισ λα πσ ζηνλ θ. Γήκαξρν φηη ζην θιείζηκν ηεο
ζπλεδξίαζεο ζηηο 23/9 είπε ζην ηέινο φρη κία, αιιά δπν θαη ηξεηο θνξέο ην ίδην
πξάγκα: φηη «εγψ δελ αιιάδσ άπνςε, ην ίδην θαη πάιη ζα πξνηείλσ», εληάμεη
ην είπε δπν ηξεηο θνξέο ζα λα είρε έλα άγρνο κήπσο δελ πεξάζεη ην
ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν.
Δπίζεο είπε θαη θάηη άιιν: «ην θηνλφθξαλν πνπ ππάξρεη ζην
ινγφηππν θαη ν θίνλαο δελ ζπκβνιίδεη ην ησληθφ θηνλφθξαλν σο αξρηηεθηνληθφ
ζηνηρείν ηεο κηθξαζηαηηθήο Ησλίαο» απηφ φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
εηζήγεζε ε νπνία εηζήγεζε ιέεη απηφ αθξηβψο. Αλαθεξφκελε ζην θηνλφθξαλν
ιέεη: «Ησληθφ θηνλφθξαλν: ν ησληθφο ξπζκφο αξρηηεθηνληθήο εκθαλίζηεθε απφ
ηηο αξρέο ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα θαη κάιηζηα ζηα παξάιηα ηεο κηθξαζηαηηθήο
Ησλίαο, κηα πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη… ζην έκβιεκα πνπ πξνηείλνπκε είλαη
εκθαλήο ε ζπείξα ηνπ θηνλφθξαλνπ πνπ ζπλδπάδεη ην ζρήκα….». Άξα εδψ
αλαθέξεηαη γηα ην θηνλφθξαλν θαη ζηελ Ησλία. Άξα έξρεηαη ζε αληίζεζε απηφ
πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο, κε απηφ πνπ πξνηείλεη ε εηζήγεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζα ήζεια λα ζηαζψ ζε
δπν ζέκαηα. Άθνπζα κέρξη ζηηγκήο δηάθνξα πξάγκαηα, άθνπζα γηα
ζαξθνθάγα πηελά, άθνπζα γηα αζηέξηα Μηζειέλ, γηα μελνδνρεία, κφλν ηηο 7
πιεγέο ηνπ Φαξαψ δελ άθνπζα. Άθνπζα γηα θαξηθαηνχξεο πνπ κε ελφριεζε
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πάξα πνιχ θαη δελ ζα έπξεπε λα ην αθνχσ απηφ απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη
έρνπλ πξσηεχζεη ζην Γήκν ζαλ αηξεηνί. Άθνπζα γηα δηαρσξηζκφ ηεο πφιεο
πνπ απφ ην ’10 ε πφιε είλαη κία εληαία θαη αδηαίξεηε θαη είλαη άζρεκν κηα
δεθαεηία κεηά λα μερσξίδνπκε ηε Φηιαδέιθεηα απφ ηε Υαιθεδφλα ή ηε
Υαιθεδφλα απφ ηε Φηιαδέιθεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθή καο ινγηθή είλαη έμσ
απφ απηφ, λα ελψζνπκε ζέινπκε ην Γήκν θαη φρη λα ζπληεξνχκε κηα δηρφλνηα
πνπ δελ μέξσ πνηνλ εμππεξεηεί.
Βιέπσ φηη θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην φηη
πξάγκαηη ην ηνπηθφ ηεο Φηιαδέιθεηαο δελ ζπλήιζε γηα λα πάξεη κηα απφθαζε
αιιά ππάξρεη έλα έγγξαθν πνπ ιέεη αθξηβψο θάπνηα πξάγκαηα ην νπνίν θαιφ
ζα ήηαλ λα δηαβαζηεί απ' φινπο. Άξα θαιφ είλαη λα κε κεηαθξάδνπκε θαη λα
κε πξνζπαζνχκε λα θνξηψζνπκε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ ζπκβεί.
Δγψ ήζεια λα πσ ην εμήο: βιέπσ έλα ινγφηππν κηαο πφιεο ε
νπνία έρεη θαζαξά μερσξίζεη κέζα ζηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ γηα δπν ζηνηρεία.
Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ην κηθξαζηαηηθφ ζηνηρείν, νη θαηαβνιέο καο. Δίλαη νη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηή ε πφιε έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία θαη απηή ηε
δηαδξνκή. Καη ε δεχηεξε είλαη ν δηθέθαινο αεηφο. Γελ εμεηάδσ νχηε αλ είλαη
ηνπ Βπδαληίνπ, νχηε αλ είλαη ηεο ΑΔΚ, νχηε ηίπνηε.
Δάλ έρνπκε έλα ζαθή δηαρσξηζκφ απφ ηηο ππφινηπεο γεηηνληέο
ηεο Αζήλαο απφ ηελ Πεχθε, ην Γαιάηζη, ηε Λπθφβξπζε, είλαη γη' απηά ηα δπν
ζηνηρεία. Δίλαη γηαηί ζαλ πφιε έρνπκε ζαλ ζηνηρείν ηνλ δηθέθαιν απφ πνιιά
ζηνηρεία δηαθνξεηηθά, είηε απφ ηε κηθξαζηαηηθή καο θαηαγσγή, είηε ιφγσ ηεο
ΑΔΚ, θαη γηαηί έρνπκε απηή ηε κηθξαζηαηηθή θαηαγσγή πνπ έρνπκε, απηφ ην
ζηνηρείν ην νπνίν καο δίλεη φπσο ην έρνπλ θη άιιεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο θαη
καο θάλεη θάπσο μερσξηζηνχο.
Γελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην ιφγν ελψ ππάξρνπλ ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία, ελψ ππάξρνπλ ηα δεδνκέλα, ελψ έλαο Γήκνο κε ηνλ νπνίν
ζπλελσζήθακε ην ’10 απηφ ην ινγφηππν ην ρξεζηκνπνηνχζε, έρνπκε ζεθψζεη
ηφζν πνιχ ζθφλε γχξσ απφ θάηη ην νπνίν απιά είλαη θπζηνινγηθφ.
Καη ην μαλαιέσ θαη ζέισ λα ην ηνλίζσ θαη λα θιείζσ κε απηφ: ε
Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα πιένλ καδί, αλ έρνπλ μερσξίζεη απφ ηηο
ππφινηπεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο είλαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν
πξαγκάησλ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιεζπέξα ζαο. Γελ θξχβσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ πνπ έλησζα
παξαθνινπζψληαο ηηο εηζεγήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Πνιχ πξνζεγκέλεο θαη γεκάηεο πιεξνθνξίεο.
ηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Γήκαξρνο κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη πσο
ην πξνο ζπδήηεζε ινγφηππν είλαη απιφ, ιηηφ θαη θαηαλνεηφ. Σν ιηηφ θαη απιφ
ζεσξείηαη πνηεηηθή έθθξαζε, ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
ρεηηθά κε ην θαηαλνεηφ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζηα ηνπηθά ΜΜΔ απφ θχια
πξνζθείκελνπο ζπκπνιίηεο ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αγαπεηφ
Γήκαξρν άθνπζα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ην ηη ζπκβνιίδεη
ν κνλνθέθαινο κηζφο αεηφο, ην ηκήκα ηνπ θίνλα, ην μίθνο αλ δηαθξίλσ ζσζηά
θαη ηα αζηέξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα εξκελείαο ηεο ηέρλεο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αγαπεηέ Γήκαξρε αλ ήηαλ θαηαλνεηφ, δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα
καο ην εμεγήζεηε. Θα ην βιέπακε. Ζ πφιε καο έρεη πινχζηα πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά. Σελ θιεξνλνκηά απηή ηελ θνηλσλνχλ φινη κέζα απφ ηηο δξάζεηο
ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ηνπ Μνπζείνπ «Φηιηψ Υατδεκέλνπ», ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ησλ
πφιεψλ καο θαη κέζα απφ δξάζεηο άιισλ θνξέσλ ηεο πφιεο καο θαη κέζα
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην
κέιινλ ζηελ πφιε καο.
Ννκίδσ πσο ην ζσζηά θαη νξγαλσκέλα ζρεδηαζκέλν ινγφηππν
θαη πξνθξηκέλνο ζα πξέπεη λα είλαη απιφ, επδηάθξηην θαη αληίζηνηρν ηεο
ηεξφηεηαο

ηεο

πνιηηηζηηθήο

καο

θιεξνλνκηάο.

Ζ

ζεκεξηλή

πξφηαζε

πξνζσπηθά κνπ θέξλεη πξνο κνπηδνχξα. Παξαθαιψ θάηη πην επδηάθξηην θαη
πην ηαηξηαζηφ, αλ είλαη αλάγθε λα ππάξμεη ινγφηππν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ δελ ζα ζηαζψ ζην
ινγφηππν δελ ζα ζηαζψ θαζφινπ, γηαηί είλαη ζέκα αηζζεηηθήο ζε θάπνηνπο
αξέζεη ζε θάπνηνπο δελ αξέζεη. Δγψ ζα ζηαζψ ζηε δηαδηθαζία θ. Γήκαξρε.
Απαμηψζαηε ηειείσο ην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Φηιαδέιθεηαο, κνλνκεξψο
πήξαηε απφθαζε ζην θνηλνηηθφ ηεο Υαιθεδφλαο. Αδηαθνξήζαηε γηα ηελ
επηζηνιή πνπ πξνο ηηκή ηεο έθαλε ε θα Αγνξαζηνχ. Αδηαθνξήζαηε ηειείσο
γηα ηηο απφςεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν ή
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κε φπνην άιιν. πγθξηηηθά δελ θέξαηε ηίπνηε, δελ έγηλε θακία δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία, δελ έγηλε θακία ζχγθξηζε κε νηηδήπνηε.
Με δπν ιφγηα θ. Γήκαξρε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα
απαμηψλεηε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηα
θνηλνηηθά ζαο πκβνχιηα θαη κάιηζηα θάλαηε θαη κηα ππεξβνιή: απαμηψζαηε
ηελ Πξφεδξν πνπ είλαη ηεο δηθήο ζαο Παξάηαμεο
εβαζηείηε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Φέξηε ζε
δηαβνχιεπζε ην φπνην ζήκα, δεηήζηε απφ ηνπηθνχο γξαθίζηεο ή θαιιηηέρλεο
λα ζαο θάλνπλ δσξεάλ ζχκβνια, πνπ λα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηζηνξία ηεο
πφιεο θαη εκείο λα είζηε ζίγνπξνο φηη ην θαιχηεξν απφ θνηλνχ ζα ην δερηνχκε
γηαηί πξαγκαηηθά θαη νη δπν πφιεηο είλαη ηζηνξηθέο θαη ρξεηάδνληαη έλα
ζπκβνιηζκφ θαη έλα ζχκβνιν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα ζαο. Δπεηδή εηπψζεθε θάηη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν
αξρηθά γηα ηα πηελά ηα νπνία ηα ηαιαηπσξνχκε θαη αλαθέξζεθε ζηα
παπαγαιάθηα, ζέισ κε απηή ηελ αθνξκή λα θαηαγγείισ θαη απφ απηφ ην βήκα
ηα δηάθνξα παπαγαιάθηα ηεο Κπβέξλεζεο πνπ καδί κε Αζηπλνκία,
Δηζαγγειείο,

δεκνηηθνχο

άξρνληεο

γλσζηνχο,

παιηνχο

θαη

λένπο

αγαλαθηηζκέλνπο έρνπλ πέζεη πάλσ ζηα παηδηά πνπ δεηνχλ ηα απηνλφεηα,
πνπ δηαδειψλνπλ αχξην καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ηνπο ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο γηα αλνηρηά, αζθαιή ζρνιεία. Δίλαη ε γξακκή Κεξακέσο,
γξακκή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηελ νπνία αθνχζακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά
εδψ, πνπ νκνινγεί πιένλ αλνηρηά φηη επηδηψθεη θιεηζηά ζρνιεία απφ
θνξσλντφ. Ο εθβηαζκφο ζα πέζεη ζην θελφ θαη ζα πάξεη απάληεζε θαη αχξην.
Απηά εηζαγσγηθά.
Γεχηεξνλ, λνκίδσ φηη είλαη πξνθιεηηθφ λα γίλεηαη επίθιεζε ζηνλ
θ. Παπακηθξνχιε θαη ηε ζεηεία ηνπ ζηε Νέα Υαιθεδφλα απφ κηα Γεκνηηθή
Αξρή ε νπνία αλ κε ηη άιιν έρεη κεηαηξέςεη έλα απφ ηα πην εκβιεκαηηθά ηνπ
έξγα ζε ζθνππηδφηνπν θαη κηιψ γηα ην πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο, κε ην
λφκν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηελ πξφζεζε πνπ εμέθξαζε ε Γεκνηηθή
Αξρή λα κνληκνπνηήζεη απηφ ην …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ιέκε γηα ην ζήκα.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηά εηπψζεθαλ θαη έγηλε αλαθνξά ζηνλ θ. Παπακηθξνχιε.
Κχξηε Γεσξγακιή γλσξίδνπκε φηη δελ ζαο αξέζνπλ απηά πνπ ιέσ, ζα κάζεηε
φκσο λα αθνχηε. Αιιηψο λα δηαθφπηεηε θαη ην Γήκαξρν….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάηε ηψξα γηα ηνλ θ. Παπακηθξνχιε θαη ην πάξθν
θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη εδψ κηιάκε γηα ην ζήκα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σνλ θ. Παπακηθξνχιε ηνλ ζπκάζηε φπνηε ζέιεηε θαη
μαλαιέσ έλα απφ ηα πιένλ εκβιεκαηηθά ηνπ έξγα ην έρεηε θάλεη
ζθνππηδφηνπν θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ηνλ ζπκάκαη πνιχ θαιά, ζαο παξαθαιψ ζπλερίζηε θαη
καιψζνπκε πάιη ρσξίο ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη ζηελ ηζηνξία καο θ. Γεσξγακιή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ πέζηε γηα ην ζήκα.
Α. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: αο παξαθαιψ πνιχ κε κε δηαθφπηεηε, είζηε
απαξάδεθηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, είκαη απαξάδεθηνο ζαο ην επηζηξέθσ, αιιά ζπλερίζηε
επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίζηε αγελήο θαη αλάγσγφο, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ εγψ
δελ ζαο δηέθνςα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζπλερίζηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα είζηε εθηφο ζέκαηνο. Λέκε γηα ην ζήκα θαη εζείο ιέηε γηα ηνλ
Παπακηθξνχιε…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ, δελ ζα κνπ ππαγνξεχζεηε εζείο πσο ζα
ηνπνζεηεζψ εγψ. Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε ζηνπο ππαιιήινπο ζαο. Όρη ζε
εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε, δελ έρσ θαλέλα ππάιιειν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ή εθεί πνπ ζέιεηε, ζηελ Παξάηαμή ζαο. αο παξαθαιψ
πάξα πνιχ θαη απηή ηζηνξία λα θνπεί, φηαλ κηιάεη ην ΚΚΔ λα δηαθφπηεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε ηζηνξία καο θ. Γεσξγακιή; Ζ αλαηνιηθή
ξσκατθή απηνθξαηνξία; Ο δηθέθαινο αεηφο πνπ ήηαλ φρη κφλν ηεο ξσκατθήο
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απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο θαη
κεηά ηεο Αιβαλίαο. Ση εθθξάδεη απηφ ην ζχκβνιν; Μηα απηνθξαηνξία πνπ
απιψζεθε ζε δπν εθκεηαιιεπηηθά ζπζηήκαηα, ηεο χζηεξεο θενπδαξρίαο. Δίλαη
ην ζέκα κηαο άξρνπζαο ηάμεο πνπ έρνληαο ράζεη νπνηαδήπνηε πξννδεπηηθή
αλαθνξά αηψλεο πξηλ ηελ θαηάιπζή ηεο αθφκε θαη πξηλ ηελ νπζηαζηηθή
θαηάιπζε ηνπ 1204 θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηε ιαηηλνθξαηία ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν, ηα ιατθά ζηξψκαηα ηα ραξαθηήξηδαλ σο …
Δίλαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, αιιά απηψλ ησλ
παξαδφζεσλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ νη νίθνη ησλ αλνχδσλ, ησλ Κξηζηίσλ,
ησλ Αγαηδφιη, ησλ Μνκθεξαηηθψλ, αληίζεηα ηα φπνηα ζπέξκαηα ηεο εζληθήο …
εκθαλίδνληαη βαζκηαία σο αληίδξαζε θαη φρη σο ζπλέρεηα απηνχ πνπ
επηθαιείζηε.
Σέινο είλαη ην κέιινλ; Πνην είλαη ην κέιινλ; Ζ ηκπεξηαιηζηηθή
ζπκκαρία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Πνπ έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζηνλ
ζθαγηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ; Σν δηακειηζκφ θξαηψλ; Πνπ έρεη αλαγνξεχζεη
ηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη ηελ αληίδξαζε σο επίζεκε ηδενινγία; Πνπ ζήκεξα
καδί κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη κε ηελ αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο καο
πξνσζνχλ ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ καο
ζην φλνκα ηεο ζπλεθκεηάιιεπζεο;
Γηα καο ε Νέα Φηιαδέιθεηα είλαη πξψηα θαη θχξηα νη πξφζθπγεο,
ε εξγαηηθά, ε Δζληθή Αληίζηαζε, ν πξνζθπγηθφο νηθηζκφο ζην άιζνο θαη ην
κέιινλ δελ είλαη ζηελ αξραηνπιεμία θαη ηελ αληίδξαζε. Δίλαη ζηελ θίλεζε ηεο
ηζηνξίαο πξνο ηα κπξνο, πξνο κηα ηζηνξία ρσξίο εθκεηάιιεπζε.
Σν ζχκβνιν πνπ καο ζηέιλεηε είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ κηαο ηάμεο ηζηνξηθά παξσρεκέλε πνπ δελ έρεη ηίπνηε ζεηηθφ λα
πξνζθέξεη θαη απηφ καο ην απνδεηθλχεηε θαη εζείο σο Πξφεδξνο κε ηνλ ηξφπν
πνπ δηεπζχλεηε. Δκείο ζα ην θαηαςεθίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αθνχγνληαο ζήκεξα ηνπο επηθεθαιήο
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ δηαπίζησζα κηα δηάζηαζε απφςεσλ πνπ ζα ηηο
ραξαθηήξηδα κάιηζηα αγεθχξσηεο. Έλα δεισηηθφ ζχκβνιν φκσο πξέπεη
πάλσ απ' φια λα ελψλεη θαη φρη λα δηράδεη.
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Γελ ακθηβάιισ πσο ζρέδηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ αξραία
Διιάδα, ηε ζχγρξνλε Διιάδα, ην βπδάληην ην αλέθεξε θαη ν θ. Γήκαξρνο είλαη
ηδηαίηεξα ειθπζηηθά θαη σο κεκνλσκέλα ζχκβνια δεκηνπξγνχλ ζπλεηξκνχο θαη
μππλνχλ ζην ππνζπλείδεην κλήκεο πνπ αθφκε θη αλ πξφθεηηαη κεξηθέο θνξέο
γηα εηεξφθιεηεο κλήκεο θαη ελζπκίζεηο.
Θα

έπξεπε

φκσο

ην

απνηέιεζκα

ηεο

ζχλζεζεο

ησλ

κεκνλσκέλσλ ζπκβφισλ λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν αληηπξνζσπεπηηθφ ζήκα
ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο θαη αξκνλίαο. Πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ην
ζπγθεθξηκέλν ζήκα.
Χο εθ ηνχηνπ αλακέλσ κηα λέα δηαδηθαζία κε ηε δεκηνπξγία θαη
λέσλ ζεκάησλ, ζίγνπξα κε κηα πην ζχγρξνλε εηθαζηηθή καηηά. Μέζσ ελφο
δηαγσληζκνχ ίζσο, ρσξίο θφζηνο ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε επηινγή καο. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ζ έθθιεζε ηεο θαο Αγνξαζηνχ
ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ιφγνο θαη ζην ηνπηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο λνκίδσ δελ ηηκά νχηε ηε Γεκνηηθή Αξρή νχηε θαλέλαλ καο απφ
ηε ζηηγκή πνπ θαζφκαζηε θαη ζπδεηάκε ην ζέκα ρσξίο λα έρεη ππάξμεη απηφ ην
βήκα.
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θαο Αγνξαζηνχ είλαη έλα λέν ζηνηρείν ην
νπνίν πξνέθπςε ζήκεξα, φζν γλσξίδσ κέρξη ζηηγκήο πάιη ζπλεγνξνχζαλ ζην
φηη ππάξρεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ έρεη αθνινπζεζεί ζσζηά, επνκέλσο ην
λα γίλεη κηα επξεία δηαβνχιεπζε θαη κε ηελ ηππηθή έλλνηα δειαδή λα
ζπλεδξηάζνπλ θαη ηα δπν ηνπηθά πκβνχιηα θαη ε Δπηηξνπή δηαβνχιεπζεο θαη
νη Παξαηάμεηο κεηαμχ ηνπο λα έξζνπλ ζε έλα δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
ζπλαίλεζε λνκίδσ φηη απηφ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, απηφ πξέπεη λα γίλεη
νπσζδήπνηε θαηά ηελ άπνςή κνπ.
Απφ εθεί θαη πέξα απφ ηηο ζεκεξηλέο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ
επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ φπσο αληηιακβαλφκαζηε φινη ππάξρεη κηα
ηαχηηζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαη λα
είλαη αθφκε θαιχηεξε ε επηινγή ηνπ ινγνηχπνπ.
Έγηλε ιφγνο απ' φινπο γηα θάπνην αλνηρηφ δηαγσληζκφ, γηα ην λα
ππάξμεη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ δηάθνξνη θνξείο, θαιιηηέρλεο, κέζσ
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ελφο ηέηνηνπ δηαγσληζκνχ θαη έηζη λα κπνξέζνπκε φινη καο λα ζπδεηήζνπκε
γηα έλα ζήκα ην νπνίν ζα είλαη πξαγκαηηθά αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πφιεο καο,
ηηο εληαίαο καο πφιεο, αιιά ζα κπνξέζεη λα κείλεη ζην δηελεθέο θαη λα κελ
αιιάμεη κεηά απφ κεξηθά ρξφληα κε ηελ πξψηε επθαηξία απφ κηα λέα Γηνίθεζε.
Θεσξψ φηη ζήκεξα ν Γήκαξρνο ζα αθνχζεη πνιχ θαιχηεξα φια
απηά ηα νπνία εηπψζεθαλ, ζα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη δελ ζα πξνρσξήζνπκε
ζε ςήθηζε ηεο πξφηαζεο ε νπνία έρεη έξζεη. Θεσξψ φηη ζα απνζπξζεί
δειαδή απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή απηή ε πξφηαζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ
απνζπξζεί ε πξφηαζε απηή θαη ρξεηαζηεί λα ςεθίζνπκε, ζα ήζεια λα
ππελζπκίζσ φηη εγψ έρσ θαηαζέζεη ήδε γξαπηψο κηα άιιε πξφηαζε ε νπνία
ζεσξψ φηη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απφ ηα φζα
εηπψζεθαλ απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζήκεξα, κπνξεί λα
γίλεη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν, αλ
ρξεηαζηεί αλ πξνβνχκε δειαδή ζε ςήθηζε ζα ζέζσ θαη ηε δηθή κνπ πξφηαζε
ζε ςήθηζε.
Να ζπκίζσ φηη ε πξφηαζε ε νπνία έρσ θαηαζέζεη γξαπηψο
πεξηιακβάλεη

ηα

εμήο βήκαηα:

νπζηαζηηθά

λα

γίλεη

θάπνηνπ

είδνπο

δηαβνχιεπζε απηφ πνπ ιέγακε θαη πξνεγνπκέλσο πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ε
ζεκαηνινγία πνπ πξέπεη θαη ν ζπκβνιηζκφο θαη ε νπζία ηνπ ζπκβνιηζκνχ πνπ
πξέπεη λα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ινγφηππνο. ηε ζπλέρεηα λα ππάξμεη κηα
Δπηηξνπή κέζα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ
αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη, έρνπλ ηηο γλψζεηο, είλαη θαιιηηέρλεο θαη
κπνξνχλ λα θξίλνπλ απηνχο νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ. Να πξνθεξπρζεί ν
δηαγσληζκφο κε ηνπο φξνπο πνπ ζα ζέζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη ζσζηά ε δηαδηθαζία θαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ην απνηέιεζκα
πνπ ζα πξνθχςεη.
Να γίλεη ε πξφζθιεζε αλνηρηά ζε πάξα πνιινχο νη νπνίνη ζα
ήζειαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο αθφκε θαη κέζα απφ ηελ πφιε καο
θαζψο ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη, θαιιηηέρλεο, γξαθίζηεο, εηθαζηηθνί
πνπ ζα ήζειαλ λα πξνηείλνπλ έλα ζχγρξνλν ζχκβνιν αληηπξνζσπεπηηθφ γη'
απηή ηελ πφιε.
Καη απφ εθεί θαη πέξα λα γίλεη εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη λα
έξζεη μαλά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε φινη λα
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ζπλαηλέζνπκε ζε έλα ζχκβνιν ην νπνίν ζα κπνξεί λα κείλεη εζαεί θαη λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γελ ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ ην
ζεκεξηλφ ζήκα, απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ε πφιε καο έρεη
δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ θαη φρη λα επηζθηάδνπλ ε
κία ηελ άιιε θαη πσο θάπνηα ζηηγκή ε Υαιθεδφλα ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα
ζπκκεηέρεη ζηηο εμειίμεηο θαη φρη απιά κε έλα ζχκβνιν.
Να ζπκίζσ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη δελ έρεη ζεκαζία απφ
πνηα Γηνίθεζε, έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο κε ηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ, κε
ην κλεκείν ησλ Μηθξαζηαηψλ, κε ην Π.Π.Η.Δ.Γ., θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα
γίλεη θάηη αληίζηνηρν θαη ζηε Υαιθεδφλα. Οπζηαζηηθά πξάγκαηα.
Έλα ζχκβνιν ελψλεη θαη εκπλέεη. Γελ μέξσ απφ ην ζεκεξηλφ ηα
έρεη θαηαθέξεη φια απηά. Απηφ ζα ήζεια λα πσ θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γθξίηδαιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζψ θαη αλ ην είρακε θάλεη
ζηελ αξρή έηζη λνκίδσ ζα είρακε γιηηψζεη θαη αξθεηφ ρξφλν. Αθνχζηε επί ηεο
δηαδηθαζίαο, ππάξρεη ην εζηθφ ζθέινο θαη ην δηαδηθαζηηθφ. Αθνξά ην ινγφηππν
ηνπ πξψελ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο. Εεηήζεθε θαη απφ ην Γήκαξρν λα
ζπλεδξηάζεη γηαηί ήζειε λα ππάξρεη κηα ζεηηθή εηζήγεζε θαη αλ είλαη δπλαηφ
νκφθσλε απφ ην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Πξάγκα ην
νπνίν έγηλε θαη ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζσζηφ.
Όια απηά ηα εξσηήκαηα γηαηί ζπλεδξίαζε ην έλα πκβνχιην, δελ
ζπλεδξίαζε ην θνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα μέξεηε φηη
είκαζηε ζηελ πξψηε θάζε έγθξηζεο, κάιινλ ζηελ πξψηε θάζε αθνχ έρεη
εηζεγεζεί

ν

Γήκαξρνο, αθνινπζεί κεηά ε

έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ

ηνπσλπκηψλ, κεηά πάεη γηα έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απφ ηηο
θνηλφηεηεο. Άξα δελ είκαζηε ζηελ ηειηθή θάζε θχξηνη.
Δκείο ζπλεδξηάζακε μεθάζαξα, απνηειεί έκβιεκα ηνπ πξψελ
Γήκνπ ηνλ νπνίν εθπξνζσπνχκε ζαλ φξγαλν, είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ
ηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν Γήκαξρνο θαη ζπκθσλνχκε θαη δελ κπνξψ λα ην
θξχςσ, ελδερνκέλσο λα ζαο δπζαξεζηψ, ελδερνκέλσο φ,ηη πξνέξρεηαη απφ
ηε Νέα Υαιθεδφλα λα κε ζαο ηθαλνπνηεί, λα κε ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο, λα
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ζαο ελνριεί. Γελ πεηξάδεη. Δγψ δελ είκαη εδψ λα δηράζσ, εγψ επραξηζηψ ηνλ
Γήκαξρν γηα ηε δεκνθξαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο, αθφκε θη αλ
αθνξά κφλν ην εζηθφ, πνπ αθνξά θαη ην δηαδηθαζηηθφ.
Γηαηί λα μέξεηε φηη ην πκβνχιην ηνπσλπκηψλ επεηδή αθνξά
ζήκα πξψελ Γήκνπ δεηά ηελ έγθξηζε ησλ θνηλνηήησλ. Άξα κε ιέηε πάξα
πνιιά θαη ην ιέσ κε φιν ηνλ ζεβαζκφ.
Σψξα θαξηθαηνχξεο, αλ είλαη θηηο, αλ είλαη νηηδήπνηε άιιν είλαη
θνκκάηη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θαζελφο. Σψξα αλ ν θ. Παπακηθξνχιεο γηα εζάο
ήηαλ θηηο ελδερνκέλσο γη' απηφ κνπ ιέηε, θξαηήζηε ηνλ γηα εζάο. Δγψ ζαο ιέσ
ην εμήο: ην ινγφηππν απηφ έρεη εγθξηζεί απφ ην 2003 απφ ην πκβνχιην
ηνπσλπκηψλ γηα ηνλ μεθάζαξν ζπκβνιηζκφ ηνπ. Σψξα, αλ εζείο δηαθσλείηε,
είλαη άιιν απηφ.
Ζ δηαδηθαζία είλαη ζπγθεθξηκέλε. Τπάξρεη ε εηζήγεζε ηνπ
Γεκάξρνπ, εγψ έρσ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. αλ Πξφεδξνο ηεο
θνηλφηεηαο ζπκθσλψ θαη κε θαιχπηεη. Με απηφ ην ζήκα πνξεχηεθε ε Νέα
Υαιθεδφλα φια απηά ηα ρξφληα, αιιά λα ζαο πσ φηη απηφ είλαη ήζζνλνο
ζεκαζίαο. Θεσξψ φηη ην ζήκα απηφ έρεη θνηλφ ζπκβνιηζκφ θαη γηα ηηο δπν
πφιεηο θαη κε εθαιηήξην θαη νξκψκελνο απφ απηφ ην ςήθηζα. Γελ έρσ θακία
δηάζεζε λα δηράζσ, δελ είκαη ηέηνηνο άλζξσπνο θαη επραξηζηψ θαη φινπο ηνπο
θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο πνπ νκφθσλα ςήθηζαλ. Απηφ,
γηα λα βάισ ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο.
Δλδερνκέλσο ν θ. Βνχξνο λα είλαη πνιχ δεκνθξάηεο λα κε ζαο
αξέζεη, κπνξεί λα κελ ζαο αξέζεη θαη ε αηζζεηηθή ηνπ, κπνξεί λα κε ζαο
αξέζεη ε αηζζεηηθή ηνπ θ. Σέηζε θη άιισλ θαιιηηερλψλ πνπ έρνπλ πεη φηη είλαη
θαηαπιεθηηθφ απηφ ην ζήκα, κπνξεί λα κε ζαο αξέζνπλ ηα ζεηηθφηαηα ζρφιηα
ηεο ΚΔΓΚΔ, ηα ζεηηθφηαηα ζρφιηα Γήκσλ ηεο Ακθηθηηνλίαο ηεο ιεθάλεο ηεο
Μεζνγείνπ πνπ ζπκκεηέρνπκε γηα ηνλ πνιχ ηζρπξφ ζπκβνιηζκφ ηνπ.
Δλδερνκέλσο λα μέξεηε πεξηζζφηεξα. Δπραξηζηψ θαη έρεηε φιν κνπ ηνλ
ζεβαζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αγνξαζηνχ έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΑΓΟΡΑΣΟΤ – ΠΑΓΟΤΣΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε ζα είκαη
ζχληνκε. Αξρηθά άθνπζα δηάθνξα, ληψζσ φηη πήξαηε ηα ιφγηα κνπ θαη ηα
παξεξκελεχζαηε ν θαζέλαο θαηά ην δνθνχλ. Άθνπζα θάηη γηα αγεθχξσην
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ράζκα κεηαμχ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο. Πνην είλαη ην αγεθχξσην ράζκα;
Όηη ζεσξήζακε ζαλ θνηλνηηθφ….; Καη' αξράο εγψ εδψ δελ ιέσ άπνςε
πξνζσπηθή δελ είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, είκαη Πξφεδξνο ηνπ θνηλνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθθξάδσ ηελ γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ
θνηλνηηθνχ, φρη ηε γλψκε ηεο Νάγηαο Αγνξαζηνχ. Απηή δελ ελδηαθέξεη
θαλέλαο, δελ είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
Γελ κίιεζε θαλείο γηα αγεθχξσην ράζκα κεηαμχ Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο, εγψ κε ην έγγξαθφ καο ζαλ θνηλνηηθφ πκβνχιην δελ ζέιακε λα
δψζνπκε απηή ηε γξακκή. Απφ εθεί θαη πέξα ην έγγξαθν απηφ κηιάεη κφλν γηα
ηε δηαδηθαζία. Αλ ην δηαβάζεηε θαη ιάβεηε γλψζε, ζα κπνξνχζα λα ζαο ην
δηαβάζσ δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά
αλ ην δηαβάζεηε κηιάεη κφλν επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Απφ εθεί θαη πέξα νχηε ςέγσ ηε Γεκνηηθή Αξρή, θάηη πνπ ζα
έθαλα εάλ έπξεπε λα ην θάλσ θαη αλ ζεσξνχζα φηη έηζη φθεηια. Χζηφζν θαη
πάιη δελ θάλσ θάηη πξνζσπηθά, δελ έρσ θακία πξνζσπηθή άπνςε νχηε επί
ηεο νπζίαο, έρσ γξάςεη θη έλα δηεπθξηληζηηθφ κήλπκα ζην Chat πξνο φινπο φηη
απηά πνπ είπα δελ αθνξνχλ ηελ νπζία ηνπ ινγνηχπνπ.
Δγψ ζίγνπξα δελ κπνξψ λα έρσ άπνςε, αιιά δελ κπνξεί θαη ην
θνηλνηηθφ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα εθθξάζεη άπνςε κε ηέηνηα δηαδηθαζία.
Απηφ πνπ δεηάσ εγψ κε ην έγγξαθν θαη κε φζα είπα ηψξα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, είλαη λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε φ,ηη είπα δειαδή θαη ζην έγγξαθφ
κνπ, κέρξηο φηνπ ζπλεδξηάζεη θαη ην θνηλνηηθφ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
ιάβεη θη απηφ κηα απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο απφ εκέλα. Θέισ λα θάλσ έλα
κηθξφ ζρνιηαζκφ, κνπ ζπκίδεη κηα παιηά ειιεληθή ηαηλία φπνπ βιέπνπκε λα
ππάξρεη κηα ινγηθή ε Νέα Υαιθεδφλα θαπειψλεη ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ή ε Νέα
Φηιαδέιθεηα θαπειψλεη ηε Νέα Υαιθεδφλα. Δίλαη κηα ινγηθή Φνπξηνπλάθεδεο
θαη Βξνληάθεδεο ε νπνία εκέλα δελ κε βξίζθεη θαζφινπ ζχκθσλν.
Δίκαζηε Γεκνηηθφ πκβνχιην κηαο εληαίαο πιένλ πφιεο, είκαζηε
ππφινγνη απέλαληη ζηνπο δεκφηεο είηε κέλσ απφ ηελ Καλάθε θαη θάησ είηε
κέλσ απφ ηελ Καλάθε θαη πάλσ, καο έρνπλ ςεθίζεη θαη καο έρνπλ εκπηζηεπηεί
άλζξσπνη θαη απφ ηε Νέα Υαιθεδφλα θαη απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη
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πξνζσπηθά εκέλα απηφο ν δηαρσξηζκφο κε βξίζθεη απφιπηα αληίζεην θαη δελ
ζεσξψ φηη είλαη θαη θάπνην ζνβαξφ επηρείξεκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ
ζπδεηάηε αλ πξνέξρεηαη απφ ηε Νέα Υαιθεδφλα ή απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ή
ην αληίζεην.
Σψξα φζνλ αθνξά ην ινγφηππν. Ζ άπνςή κνπ είλαη ε εμήο: ην
ινγφηππν ελφο Γήκνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ πξέπεη λα έρεη ηξία
ραξαθηεξηζηηθά. Σν έλα είλαη λα αθνπκπά ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, ην δεχηεξν
είλαη λα είλαη θαιιηηερληθά εππαξνπζίαζην λα ην πσ έηζη, αιιά απηφ αθνξά
ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ θαζέλα δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθά σξαίν είλαη
εληειψο ππνθεηκεληθφ, ζε άιινπο κπνξεί λα αξέζεη θαη ζε άιινπο κπνξεί λα
κελ αξέζεη. Καη ην ηξίην πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα εκέλα είλαη ν
νπνηνζδήπνηε ηξίηνο βιέπνληαο απηφ ην ινγφηππν λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ή
λα ππνζέηεη φηη απηφ αθνξά ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.
Έρνληαο δεη θαη κέζα απφ ηηο αλαξηήζεηο ζηα social media θαη
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη κέζα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο εδψ ηα
ηνπηθά δηάθνξα ινγφηππα δηαθφξσλ Γήκσλ, εγψ πξνζσπηθά φζα θαη λα είδα
δελ κνπ απνηππψζεθε πνηέ φηη ην ζπγθεθξηκέλν αθνξά ηνλ Πεηξαηά, ην
ζπγθεθξηκέλν αθνξά ηελ Πεχθε, ην ζπγθεθξηκέλν αθνξά ην Ζξάθιεην.
Ο νπνηνζδήπνηε ηξίηνο θαη κηιάσ ζην δηθφ κνπ πεξηβάιινλ έρεη
δεη απηφ ην ινγφηππν ακέζσο αληηιακβάλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Σψξα γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη
γηα ηνλ εμήο απιφ ιφγν ηνλ νπνίν δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ ην
παξαδερφκαζηε θαη δελ ην δήηεκα νκαδηθφ, είλαη κηα αληηθεηκεληθφηεηα θαη κηα
πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ πφιε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο είλαη
ηαπηηζκέλεο θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νκάδα ηεο ΑΔΚ. Απηφ είλαη
κηα πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχκε λα ηελ αληηθξίζνπκε, δελ έρεη λα θάλεη κε
ην αλ θάπνηνο είλαη Οιπκπηαθφο ή Παλαζελατθφο ή νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα,
είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα.
Σν ζήκα ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ είλαη ζήκα ηνπ Βπδαληίνπ, ζπκίδεη
αιεζκφλεηεο παηξίδεο θαη είλαη ζήκα ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί βεβαίσο θαη ε
νκάδα ηεο ΑΔΚ γηαηί απηφ αθξηβψο εθπξνζσπεί.
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Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο Δπηηξνπήο. Σν λα γίλεη κηα
Δπηηξνπή ζεσξψ φηη είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία θάπνπ πάζρεη. Γηφηη λα γίλεη
λέα Δπηηξνπή, κάιηζηα. Ση ζα εμεηάζεη ε Δπηηξνπή; Γελ ην μέξνπκε. Απφ
πνηνπο ζα απνηειείηαη ε Δπηηξνπή; Γελ ην μέξνπκε. Πφζα κέιε ζα έρεη ε
Δπηηξνπή; Γελ ην μέξνπκε. Θα έρεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ε Δπηηξνπή; Γελ ην
μέξνπκε. Άξα είλαη κηα πξφηαζε πνπ θάπνπ πάζρεη. Καη είλαη γλσζηφ ζε φιε
ηελ Διιάδα φηη αλ ζέιεηο θάηη λα κε γίλεη πνηέ, θάλε κηα Δπηηξνπή.
Κιείλνληαο ζέισ λα πσ ην εμήο: εκέλα ζε γεληθέο αξρέο δειαδή
ην ζήκα κε βξίζθεη απνιχησο ζχκθσλν. Αλ θαιιηηερληθά κπνξεί λα γίλεη κηα
παξέκβαζε λα είλαη ιίγν πην ζθνχξνο ν δηθέθαινο, ηα γξάκκαηα απφ θάησ
«Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» λα είλαη πεξηκεηξηθά, αλ κπνξεί λα γίλεη κηα
παξέκβαζε λα είλαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ, αλ κπνξεί λα γίλεη κηα
παξέκβαζε θαιιηηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο φκσο λα αθαηξείηαη ε νπζία
ηνπ ζήκαηνο, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα δερηνχκε πξνηάζεηο θαη απφ
ζπκπνιίηεο καο θαη απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε πνπ κπνξεί πάλσ ζε απηή ηε
βάζε λα γίλεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα αλαθεξζψ ζην ζέκα πνπ ήζεια
εθηφο εκεξήζηαο, είλαη ζνβαξφ ην ζέκα απηφ. Σελ ελεκέξσζε ζα ηελ θάλσ
ζην επφκελν ζέκα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη θχξηε Γήκαξρε, θάπνηα ζέκαηα ζα πξέπεη
λα απνθαζίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα ή ζρεδφλ νκφθσλα.
Απηφ ην ζέκα ζήκεξα γηα ην ζήκα απφ φ,ηη θαίλεηαη κάιινλ δελ ζα πεξάζεη.
Φέξαηε έλα ζέκα, έλα ινγφηππν ην νπνίν θαη' αξράο δελ είλαη επείγνλ, δελ
έρεη ζπδεηεζεί κέζα ζηελ θνηλσλία, δελ ππάξρεη ε γλψκε ησλ εηθαζηηθψλ, δελ
ππάξρεη εηζήγεζε ηνπ εηθαζηηθνχ πνπ ην δεκηνχξγεζε.
Δπεηδή πηζηεχσ επαλαιακβάλσ φηη θάπνηα ζέκαηα θαη εηδηθά
απηφ ην ζέκα ηνπ ινγφηππνπ δελ ζα έπξεπε λα είλαη έλα ζέκα αληηπαξάζεζεο
θαη ζα έπξεπε λα πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ πξννπηηθή λα
θαηαςεθηζηεί απφ ηελ πιεηνςεθία, ζαο θαιψ λα ην απνζχξεηε ζαλ ζέκα, λα
κελ πεξάζεηε ζε ςεθνθνξία. Γελ ζα είλαη θαιφ γηα ην Γήκν.
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα κεηαθέξσ κηα αλάξηεζε ηνπ θίινπ κνπ
ηνπ Υάξε πνπ είρε θάλεη ζρεηηθά κε ην ζήκα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
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Γξάθεη: «Υπάξρεη έλαο πίλαθαο ηνπ Σαιβαδόξ Νηαιί πνπ απεηθνλίδεη ηε
γπλαίθα ηνπ ηελ Γθαιά ζην θόλην είλαη ην ρωξηό ηνπ, ην Καβαθέο θαη ζην λόκν
ηεο Γθαιά έρεη ζηεξεώζεη δπν αξλίζηα παϊδάθηα. Όηαλ ηνλ ξώηεζαλ γηα ηνλ
πίλαθα γηαηί ηα έβαιε όια απηά καδί, ν Νηαιί είπε: κνπ αξέζεη ε γπλαίθα κνπ,
κνπ αξέζεη ην ρωξηό κνπ, κνπ αξέζνπλ θαη ηα παϊδάθηα. Τα έβαια όια καδί θαη
έθαλα έλα ωξαίν πίλαθα». Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαίνο ν Νηαιί! Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θεσξψ φηη κε θάιπςαλ αξθεηνί
ζπλάδειθνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο θαη αθνχγνληαο
ιίγν ηελ ηειεπηαία ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γθξίηδαιε ζεσξψ φηη απηφ πνπ ζπληζηά
θ. Γήκαξρε ζηξεςνδηθία ζε ζρέζε κε ην αλ θαπειψλεη κηα πφιε ηελ άιιε,
είλαη ε ίδηα ε πξάμε ε νπνία γίλεηαη φηαλ απνθαζίδεηο λα βγάιεηο απφ ην
ζπξηάξη ην παιηφ ινγφηππν ηνπ ελφο απφ ηνπο δπν Γήκνπο, ην ζα έιεγα ην
έθαλε θαη ε Φηιαδέιθεηα γηα ην ζήκα πνπ εκέλα κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν, ν
ΑΣΣΑΛΟ Ο Φηιάδειθνο πνπ θάπνηε θνζκνχζε ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απηή είλαη πξνζσπηθή άπνςε, ην
ίδην αθξηβψο ζα ζαο έιεγα αλ ην θάλαηε ζέινληαο λα πξνηείλεηε ην ζήκα απηφ,
αληί γηα ην ζήκα πνπ ην 2003 ελέθξηλε ν Γήκνο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Να ππελζπκίζσ ζε παιαηφηεξνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά ζα πσ θαη
ζηνπο θαηλνχξγηνπο πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη μαλά ηέηνηεο δηαδηθαζίεο
φηη ην 2014 φηαλ αλαιάβακε ηηο ηχρεο ηνπ ηφηε εληαίνπ Γήκνπο Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο πξνρσξήζακε ζε κηα πνιχ κεγάιε δηαβνχιεπζε κε ζεζκηθνχο
θαη θνξείο ηεο πφιεο ξσηψληαο θαη ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο γηα έλα
φρη ήζζνλνο ζεκαζίαο δήηεκα, αλψηεξν απφ ην ηνπφζεκν πνπ ζα θνζκεί ηνλ
εληαίν Γήκν, ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο απφ Γήκν Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο, ζην λέν Γήκν πνπ ζα αλέθεξε νιφθιεξα ηα νλφκαηα θαη ησλ
δπν πφιεσλ.
Κάλακε κηα εμαληιεηηθή θνπβέληα, ζπκθσλήζακε λα αιιάμνπκε
ην φλνκα ηνπ Γήκνπ θαη ζήκεξα ν Γήκνο ιέγεηαη Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο. Απηφ ζπληζηά κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ άπνςή κνπ
Γήκαξρε, απηφ δείρλεη ην δξφκν γηα ην πψο φιεο νη δεκνηηθέο Αξρέο φηαλ
βάδνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ νλνκαηνδνζία ηνπ εληαίνπ Γήκνπ, ηνπφζεκα ή
ινγφηππα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχκε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο θαη ζαο
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ιέσ θαη πάιη φηη φζν θη αλ πξνζπαζείηε λα πείζηε φηη δελ αθνξά δηραζκφ απηφ
ην νπνίν θάλεηε, αθξηβψο απηφ πεηπραίλεηε.
Ννκίδσ φηη κπνξείηε λα πάξεηε ην ζέκα πίζσ, κπνξείηε λα
θάλεηε έλα δηαγσληζκφ θαη φρη δσξεάλ φπσο εηπψζεθε, έλα δηαγσληζκφ πνπ
ζα πιεξσζνχλ εηθαζηηθνί, ζα πιεξσζνχλ θαιιηηέρλεο πνπ αζρνινχληαη κε
ηνπφζεκα, ζα θέξνπλ πξνηάζεηο ζην ηξαπέδη θαη ηφηε φινη καδί ζα θαζίζνπκε
λα ζπλαπνθαζίζνπκε θαη γηα ην ζήκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία θαη
ησλ δχν πφιεσλ, ηηο θνηλέο αθεηεξίεο, ηηο θνηλέο κλήκεο, ηηο λέεο πξννπηηθέο
νη νπνίεο αλνίγνληαη γηα ηηο ζχγρξνλεο πφιεηο.
Καη ζα δηαθσλήζσ κε ηηο αζηεηφηεηεο απηέο πνπ αθνχζηεθαλ
απφ θάπνηνπο φηη πξέπεη ζψλεη θαη θαιά ε πφιε επεηδή δεη κηα πνιχ κεγάιε
νκάδα εδψ, ε ΑΔΚ θαη είλαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο λα πεξηιακβάλεη θαη ζήκαηα
πνπ ηελ αληηπξνζσπεχνπλ. Με απηή ηε ινγηθή ζπλάδειθνη ν Γήκνο Πεηξαηά
ζα έπξεπε λα έρεη ην δαθλνζηεθαλνκέλν έθεβν, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο λα
έρεη ην δηθέθαιν κε ηνλ ΠΑΟΚ θαη πάεη ιέγνληαο. Γελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα
απηά. Απηά δελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα λα ιέγνληαη κέζα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν θαη θιείλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρσ ζεκεηψζεη πάξα πνιιά πξάγκαηα απφ
απηά πνπ ιέρζεθαλ, άιια είλαη πνιχ ρξήζηκα θαη άιια είλαη εθθξαζκέλα θαηά
ην δνθνχλ.
Θα μεθηλήζσ κε δπν εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο
δεπηεξνινγίαο κνπ, ηηο νπνίεο εξσηήζεηο ζέισ λα απαληήζσ φκσο ηψξα.
Πξψηνλ ζηνλ θ. Γξεηδειηά: ηη ελλνείηε φηη θέξλσ ην ινγφηππν απηφ, φηη απηή ε
πξφηαζε εκπεξηέρεη ζθνπηκφηεηα. Αλαθεξζήθαηε ηξεηο θνξέο θαη πεξηκέλσ
απάληεζε, ηη ελλνείηε φηη θέξλσ ην ινγφηππν ζθφπηκα. Πεξηκέλσ απάληεζε θ.
Γξεηδειηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζέιεηε λα απαληήζεηε λα πείηε θάηη ή λα
ζπλερίζεη ν Γήκαξρνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέιεη λα απαληήζεη, σξαία. Γεχηεξε εξψηεζε πξνο ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε. Κχξηε Αλεκνγηάλλε, αλαθεξζήθαηε ζην φηη επηκέλσ ζπλερψο λα
απαμηψλσ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Πεξηκέλσ απάληεζε: πφηε θαη πνηα.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ήκεξα Γήκαξρε. Γελ καο ζηείιαηε ηελ εηζήγεζε ηεο
θαο Αγνξαζηνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ θαηαγξάςεη επ’ αθξηβψο…
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ θάλεηε θάζε κήλα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Απηφ δελ
απαμίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έγηλε κηα θνξά ιφγσ θνξσλντνχ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γπν κήλεο δελ έγηλε θ. Γήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έγηλε δπν κήλεο, ζπγλψκε λα πάξσ θη εγψ ηνλ ιφγν, γηαηί
είζηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη 15 ρξφληα θαη Αχγνπζην δελ γίλεηαη πνηέ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λάζνο θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζχ θάλεηο ιάζνο, δελ γίλεηαη πνηέ Αχγνπζην. Λείπνπλ φιεο νη
Τπεξεζίεο δελ είρακε θαλέλα ζέκα. Κιείζακε ηηο ππεξεζίεο θαη ιφγσ
θνξσλντνχ έιεηπαλ φινη θαη δελ ππήξρε ζέκα, δελ ππήξρε εηζήγεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε θάλεηε ιάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση λα θάλσ; Να βγάισ εηζήγεζε εγψ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γπν Γεκνηηθά πκβνχιηα δελ έγηλαλ ζηε ζεηεία ζαο. Αλ
δείηε ηε δηθή καο Γηνίθεζε πνιιέο θνξέο θάλακε θαη δπν θαη ηξία Γεκνηηθά
πκβνχιηα ην κήλα, γηαηί ππήξραλ ζέκαηα γηαηί ν Γήκνο είρε ζέκαηα θαη
έηξερε.
Γελ ζηείιαηε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αγνξαζηνχ. αο θηάλνπλ
απηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κνπ απαληήζαηε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο απάληεζα πάξα πνιχ θαιά, απηά ελλννχζα απηά
ζαο ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή επηθαιείζηε ηελ θα Αγνξαζηνχ. Δάλ είρε πάξεη
απφθαζε ε θα Αγνξαζηνχ, εάλ ππήξρε απφθαζε ζεηηθή κάιηζηα σο πξνο ηελ
εηζήγεζε, δελ είλαη απνθαζηζηηθφ φξγαλν γλσκνδνηηθφ είλαη, αλ ππήξρε
απφθαζε εθεί ηνπηθνχ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο νη ηνπνζεηήζεηο ζαο ζα ήηαλ
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε;
Οη ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ Παξαηάμεσλ ησλ επηθεθαιήο θαη ησλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ επηθαιείζηε ηψξα …
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με ην «εάλ» δελ γξάθνπκε ηζηνξία, κε ηηο απνθάζεηο
καο γξάθνπκε ηζηνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θάλνπκε δηάινγν θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα κε ξσηάηε θαη ζαο απαληψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ε απφθαζε ηεο θαο Αγνξαζηνχ ήηαλ ζεηηθή ζα είρακε
ζπκθσλήζεη ζην ινγφηππν λαη ή φρη; Γηαηί παηήζαηε πάλσ ζε θάπνηα δηθή ζαο
εξκελεία ησλ ιεγνκέλσλ απφ ηελ θα Αγνξαζηνχ. Πάκε παξαθάησ, δελ
πεηξάδεη.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε, απφ ην 2003 ζπκθσλνχκε απφιπηα φινη φηη
ε ηζηνξία ηεο πφιεο είλαη δεδνκέλε. Δίλαη απηή πνπ μέξνπκε φινη, είλαη απηή
πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαη δελ έρεη αιιάμεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη αιιάμεη
ε ηζηνξία ηεο πφιεο επεηδή ε έθζεζε ήηαλ πάξα πνιχ σξαία, νκνινγψ φηη
ήηαλ γεληθά ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε κηα σξαία επθαηξία λα αλνίμνπκε θαη
θάπνηεο εγθπθινπαίδεηεο θαη λα αλνίμνπκε ιίγν ηα κάηηα καο ην ηη ζπκβαίλεη
θαη σο πξνο ην ηη ζεκαίλεη έλα ινγφηππν θαη γεληθά γηα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο.
Ζ δηαηξηβή πεξί ινγνηχπσλ ήηαλ εμαηξεηηθή θαη απφ ηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη απφ εζάο. Πείηε κνπ απφ ην 2003 κέρξη ζήκεξα ηη άιιαμε ζηελ
ηζηνξία ηεο πφιεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ην ινγφηππν; Να κε ζπκθσλνχκε
ζην ινγφηππν, είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Αιιά ε ηζηνξία ηεο πφιεο δελ
παξεξκελεχεηαη, νχηε κεηαθξάδεηαη, νχηε εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά. Σν λα
θέξεη ν Γήκαξρνο κηα εηζήγεζε ηέηνηα θαη λα ηνπ αξέζεη είλαη άιινπ παπά
Δπαγγέιην.
Καη επεηδή ζεσξείηε πάξα πνιχ ζεκαληηθά φια απηά πνπ
απνηππψλνληαη ζε έλα ινγφηππν, πέληε ρξφληα γηαηί δελ αζρνιεζήθαηε; Απφ
ηνπο 325 Γήκνπο ηεο ρψξαο 2 δελ έρνπλ ινγφηππα θαη 2 δελ απεηθνλίδνληαη
κε ηέηνηα ζχκβνια: ν Γήκνο Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο θαη εκείο. Καη
αθνχ ην ζεσξείηε ηφζν ζεκαληηθφ, πέληε ρξφληα γηαηί δελ αλαθεξζήθαηε ζε
απηφ, γηαηί δελ αζρνιεζήθαηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε ζέιεηο απάληεζε ή είλαη ξεηνξηθή ε εξψηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρεηνξηθή είλαη ε εξψηεζε, ηειείσο ξεηνξηθή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ζα θάλνπκε έλα δηάινγν πνπ δελ έρεη ζεκαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν δελ ππάξρεη ιφγνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Παπακηθξνχιεο είλαη ν εηζεγεηήο, ν εθθξαζηήο θαη ν
θαιιηηέρλεο πνπ έθαλε ην ζήκα απηφ, γηαηί αλαθέξζεθε φηη δελ έξρεηαη ν
εηθαζηηθφο πνπ θαηέγξαςε κε ηελ ηδέα ηνπ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο κε ηνλ ηξφπν
απηφ, κε ην θηνλφθξαλν, ηνλ αεηφ θαη ηα αζηέξηα θαη πάεη ιέγνληαο.
Ζ κεηξηνθξνζχλε, ε ζεκλφηεηα ηνπ θ. Παπακηθξνχιε δελ ηνπ
επέηξεςε ζήκεξα λα ηνπνζεηεζεί επί φισλ απηψλ πνπ ιέκε εκείο. Πάλησο
πξαγκαηηθά ραίξνκαη γηαηί ε δηθή κνπ εηζήγεζε θαη ηνπνζέηεζε ήηαλ επθαηξία
λα αθνπζηνχλ πνιχ σξαία πξάγκαηα νκνινγψ θαη εξκελείεο δηάθνξεο.
Βεβαίσο ην ζέκα ηνπ πσο εξκελεχεη θάπνηνο έλα πίλαθα, έλα γιππηφ, ή
νηηδήπνηε αθνξά ηε κνληέξλα ηέρλε είλαη θάηη έσιν. Δίλαη ην απαχγαζκα,
είλαη ην δψξν ηεο δεκνθξαηίαο ηεο ηέρλεο.
Δδψ

έρνπκε

έλα

πξφζθαην

παξάδεηγκα,

κηα

κπαλάλα

θνιιεκέλε ζε έλα ηνίρν κε έλα type ζην Μνπζείν Guggenheim πσιείηαη
120.000 δνιάξηα. Μελ εθθξαδφκαζηε θαηά ην δνθνχλ. Ο θ. Γξεηδειηάο
ζεβαζηφηαηε ε άπνςή ηνπ, ζεβαζηή θαη ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ θαη φισλ, αιιά ζεσξψ πσο έξρεηαη θάηη κε εηζήγεζε θάπνηνπ
γηαηί απηφο ν θάπνηνο θάηη ζεσξεί, θάηη θέξεη κε ηνλ ςπρηζκφ ηνπ, κε ηελ
πλεπκαηηθφηεηά ηνπ, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο εξκελεχεη θάπνηα
πξάγκαηα.
Γηαηί ν δηθέθαινο ζα πξέπεη λα είλαη ληε θαη θαιά απεηθφληζε ηεο
ΑΔΚ θαη φρη ηεο εθθιεζίαο; Βξίζνπλ νη εθθιεζίεο πνπ έρνπλ απ' έμσ ηνλ
θηηξηλφκαπξν δηθέθαιν αεηφ, ην έκβιεκα απηφ. Με θνιιάηε ζε απηφ. Γελ έρεη
θακία ζρέζε ην ζχκβνιν πνπ θέξλσ εγψ σο εηζήγεζε.
Ο θ. Καιακπφθεο ηειεπηαία αλαθέξζεθε ζηε γλψκε ηνπ εηδηθνχ,
είπα φηη δεκηνπξγφο είλαη ν θ. Παπακηθξνχιεο θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν γηα ηνλ
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θ. Παπακηθξνχιε απηφο είλαη ν ιφγνο
πνπ δελ ηνπ επέηξεςε λα ηνπνζεηεζεί επί φισλ απηψλ.
Θα παξεθθιίλσ ιίγν ηεο δηθήο κνπ άπνςεο. Μέρξη λα
ηνπνζεηεζνχκε φινη θαη βάζεη ηεο εηζήγεζεο ηεο Παπαινπθά ηελ νπνία ζα
ήζεια λα δηαθνξνπνηήζσ ιίγν ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα
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απνθαλζεί ή θάπνηνη λα απνθαλζνχλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο
δηαγσληζκνχ ηνλ νπνίν απνδέρνκαη.
Μέρξη ηφηε ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα βγαίλνπλ απφ ην Γήκν, ζα
θέξνπλ θαη ηα δχν ζχκβνια θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο. Πξνζέμηε, ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο σο Άηηαινπ ηνπ Φηιάδειθνπ
πνπ απφ ην 2010 θαη κεηά ηε ζπλέλσζε δελ πθίζηαηαη απηφ, νχηε ην έλα νχηε
ην άιιν.
Πάκε λα ζπγθεξάζνπκε θαη φρη λα δηράζνπκε φπσο ιέηε φινη,
γηαηί επηθαιείζηε φπνηε ην ζπκάζηε ην «δηράδνπκε», ην «ζπλζέηνπκε» θαη πάεη
ιέγνληαο. Μέρξη λα απνθαλζεί κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα πξνθεξχμεη
δηαγσληζκφ, αιιάδσ ιίγν ηελ πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά, ζα ιάβνπλ κέξνο
κφλν κε βάζε ηελ εληνπηφηεηα θαιιηηέρλεο, ζα ιάβνπλ κέξνο ζε απηφ ην
δηαγσληζκφ ζρνιεία, ηάμεηο θαηά νκάδεο, θαηά κφλαο καζεηέο, νη εηθαζηηθνί
ηεο πφιεο, νη θαιιηηέρλεο γεληθά ηεο πφιεο, γιχπηεο, δσγξάθνη κε βάζε ηελ
εληνπηφηεηα θαη κφλν.
Μέρξη ηφηε ζηα έγγξαθα ζα απεηθνλίδεηαη θαη ην θεθάιη ηνπ
Άηηαινπ θαη ην ζήκα ηνπ θ. Παπακηθξνχιε, ην ζχκβνιν ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο. Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ ε ηειεησηηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θεσξψ φηη πξέπεη θαη' αξρήλ λα ηνπνζεηεζεί ην πκβνχιην
επί ηεο εηζήγεζεο πνπ πήξακε γξαπηά, απηφ ςεθίδνπκε ή θαηαςεθίδνπκε θαη
λνκίδσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη θαη' αξρήλ λα θαηαςεθίζεη ηελ
εηζήγεζε πνπ ήξζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη επί ηεο δηαδηθαζίαο ζσζηφ απηφ. Γελ πθίζηαηαη ζε
δηαδηθαζία απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξέπεη λα θαηαςεθηζηεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εηζήγεζή κνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πκβνπιίνπ κεηαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηξνπνπνηείηαη
εηζήγεζε; Γελ έρεη ην δηθαίσκα ν Γήκαξρνο λα ηξνπνπνηήζεη;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δδψ καο έθεξε φηη ζα κπαίλεη έλα ζχκβνπιν ζηα επίζεκα
έγγξαθα ηεο πφιεο ρσξίο λα γίλεη θαλ ζπδήηεζε. Ση ιέηε ηψξα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα κηιήζσ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηνπνζεηεζνχκε επί ηεο αξρήο ζα θαηαςεθηζηεί απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη κεηά βιέπνπκε ηα άιια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. Ναη αιιά κελ πάκε ηψξα ζε
δεχηεξν θχθιν, έθαλε κηα πξφηαζε ν θ. Γήκαξρνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη λέα πξφηαζε απηή, δελ
είλαη ην ίδην πξάγκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη απιά κελ ην πάκε πάιη δεθάιεπηα θαη ηέηαξηα, απηφ
ζέισ λα πσ. Μπνξείηε λα κηιήζεηε λα πείηε ηελ άπνςή ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, δελ γίλεηαη λα κελ αλνίμεη κηα λέα
ζπδήηεζε…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη εληάμεη, ην ιέσ γηα λα κελ ην πάκε ζε δεθάιεπηα πάιη θαη
θάλνπκε νιφθιεξεο αλαιχζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ έλα ιεπηφ ζα κηιήζσ Λχζαλδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα, εηδηθά νη επηθεθαιήο κπνξνχλ λα κηιήζνπλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να είζαη θαιά. Τπάξρεη κηα λέα εηζήγεζε απηή ηε
ζηηγκή, ε νπνία καο ιέεη φηη ζα είλαη ηα δπν παιηά ζχκβνια: ν Άηηαιφο ν
Φηιάδειθνο θαη ην ζχκβνιν ην ινγφηππν ην νπνίν εηζεγείζαη ζήκεξα.
Άξα απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε επ’ απηνχ. Δδψ ν Γήκαξρνο
κπξνζηά ζην αδηέμνδν φηη δελ πεξλάεη θαη δελ πεξλάεη αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν
θαη ηε κεζφδεπζε θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε λα βηαζηείηε λα ην πεξάζεηε ρσξίο
θακία ζπδήηεζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ είλαη φηη πεξλάκε, ίζα - ίζα απνδέρνκαη
ηελ πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά θαη κέρξη ηφηε αο ρξεζηκνπνηνχκε
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θακία ζθνηεηλή ζθέςε θαη λα κέλεη θάηη έσιν, ηα
δπν ζχκβνια. Ση πην ζπλζεηηθφ απφ απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ζχκβνιν πνπ εηζεγείζαη είλαη ηξνπνπνηεκέλν ζχκβνιν
ηεο Υαιθεδφλαο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε ε λνκνζεζία απηφ ην νπνίν νξίδεη είλαη φηη ν
θάζε Γήκνο θαη ε θάζε Πεξηθέξεηα θαη ην θάζε Τπνπξγείν έρεη ην εζλφζεκν.
Απηφο είλαη ν θαλφλαο θαη ιέεη βεβαίσο ε λνκνζεζία, ν Κψδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ν 3463 απηφ ην νπνίν ιέεη είλαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ν Γήκνο λα
επηιέμεη ην δηθφ ηνπ.
Άξα εζείο ηη καο ιέηε ζήκεξα; Λέηε πξηλ επηιέμνπκε ην δηθφ καο,
γηαηί εκείο απηφ ζαο πξνηείλακε. αο πξνηείλακε λα εθθηλήζεη κηα δηαδηθαζία
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ κέζα απφ ηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνηάζεηο θαη
ζα έξζνπλ γηα αμηνιφγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη βεβαίσο ζα πεξάζνπλ
θαη απφ δηαβνχιεπζε.
Μέρξη ηφηε εζείο ηη ιέηε; Λέηε λα ςεθίζνπκε έλα ζήκα, ιέηε λα
ςεθίζνπκε έλα λέν ινγφηππν. Δκείο ιέκε φρη, αο παξακείλεη ν Γήκνο δελ
ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απηή ηε ζηηγκή λα καο πείηε πνην είλαη ην επείγνλ,
ψζηε απηή ηε ζηηγκή απφ εθεί πνπ έρεη ν Γήκνο ην εζλφζεκν, λα πηνζεηήζεη
δπν παιηά ζχκβνια. Αο πάκε λα εθθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπκε ζπιινγηθά, ζπλζεηηθά θαη ζπλαηλεηηθά έλα λέν
ινγφηππν γηα ηελ πφιε καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, ε νπνία ή
απνζχξεηαη ή θαηαςεθίδεηαη. Γηα λα ςεθηζηεί ε πξφηαζε ηνπ θ. Βνχξνπ είλαη
αδχλαην δηφηη δελ κπνξεί λα έρνπκε δπν εζλφζεκα, δπν ζήκαηα θαη δελ
ππάξρεη ιφγνο λα ην θάλνπκε απηφ κέρξη λα γίλεη δηαγσληζκφο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαςεθηζηεί λα έξζεη εηζήγεζε πνπ λα
πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ κε φια απηά πνπ
καο είπε. Αιιά απφςε πξέπεη λα παξζεί απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
θχξηε Γήκαξρε δελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ ζηα ρξνληθά λα ππάξρεη ζχκβνιν, λα
ππάξρεη ινγφηππν ππφ πξνζεζκία. Απηφ πνπ πξνηείλεηε είλαη κνλαδηθφ θαη
παλειιήλην θαηλφκελν. Γελ κπνξεί λα έρνπκε ππφ πξνζεζκία ζχκβνιν.
Πνιχ ζσζηά είπαηε θαη ζπκθσλψ καδί ζαο φηη πηνζεηείηε ηελ
πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά, ε νπνία φκσο πξέπεη λα έξζεη κε ζπγθεθξηκέλε
εηζήγεζε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ φκσο… εκείο δελ
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επηδηψθνπκε λα θαηαςεθηζηεί ε πξφηαζή ζαο, εκείο επηδηψθνπκε λα ππάξμεη
ζπλζεηηθή δηαδηθαζία.
Δίδαηε φηη ήκνπλ απφ ηνπο πην ήπηνπο ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο,
νχηε κπήθα ζηε ινγηθή λα θξίλσ ην ζήκα, γηα ην νπνίν μέξσ πνιχ θαιά θαη
πνηνο είλαη ν δεκηνπξγφο. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο θ. Γήκαξρε λνκίδσ φηη δελ
απνηειεί ήηηα δηθή ζαο ην λα δερηείηε θαη πνιχ ζσζηά θάλαηε ηελ πξφηαζε
ηεο θαο Παπαινπθά.
Αιιά λα απνζχξεηε ηελ πξφηαζε φπσο ηελ έρεηε ηνπνζεηήζεηο,
λα ππάξμεη ε δηαβνχιεπζε φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα θαη κε ην
ηνπηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη λα αλνίμεη ε ζπλζεηηθή
δηαδηθαζία ελφο δηαγσληζκνχ φπσο πνιχ ζσζηά είπαηε απφ ηνπηθνχο
παξάγνληεο, απφ ηνπηθνχο θαιιηηέρλεο …. απηφ λνκίδσ είλαη πξσηνθαλέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξσηνηππήζνπκε ζε θάηη, Υάξε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ θ. Γήκαξρε φηη κπνξείηε
λα απνζχξεηε ηελ πξφηαζή ζαο θαη λα ππάξμεη κηα εηζήγεζε δηθή ζαο, ηεο
Γηνίθεζεο πνπ λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πξφηαζε λα θάλνπκε κηα Δπηηξνπή
ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπκε φινη. Δγψ κπαίλσ θαη ζε κηα άιιε ινγηθή λα
είλαη ππφ θξίζε θαη ην ζήκα ην νπνίν έρεηε εζείο πξνθξίλεη. Γελ ηνπνζεηνχκαη
αξλεηηθά, αιιά φρη φκσο κε δπν ζήκαηα θαη ππφ πξνζεζκία, δελ είλαη ινγηθφ
απηφ λνκίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ηνπνζεηήζεηο ππάξρνπλ; Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνζχξεηαη ε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηα πξφηαζε απνζχξεηαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνζχξεηαη ε πξφηαζε, ε δηθή κνπ εηζήγεζε πεξί ινγνηχπνπ
θαη φιε ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε ηφζε ψξα. Σέινο. Θα ην μαλαθέξνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρν εγψ ζαο
επηζεκαίλσ φηη απηφ πνπ θάλεηε είλαη πξνο ηηκή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ.
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8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.
για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ «Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ
και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ» έηοςρ 2020 - 2021. Οπιζμόρ
και εξοςζιοδόηηζη νομίμος εκπποζώπος για ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ
- πποζθοπάρ και ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ μέξσ αλ νη ζπλάδειθνη έρνπλ θάπνηα εξψηεζε,
λνκίδσ φηη ην ζέκα είλαη ζρεηηθά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα πξνρσξήζνπκε κε γξήγνξε δηαδηθαζία.
Δγθξίλεηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Πξφεδξε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ηνπνζεηεζψ θ. Πξφεδξε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζέισ λα ηνπνζεηεζψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ ηνλ ιφγν Πξφεδξε φηαλ
ζα έξζεη ε ζεηξά κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κηιήζεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο πξψηα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απιψο δελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ηππηθή δηαδηθαζία καο ηα δεηάεη ε ΔΔΣΑΑ είλαη
πάγηα δηαδηθαζία ε εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ
Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ ή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ν
νπνίνο ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηελ ΔΔΣΑΑ γηα ηελ θηινμελία παηδηψλ
κέζσ ΔΠΑ. Απηή είλαη ε εηζήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, ήζεια λα
καο πείηε θέηνο πφζα παηδηά έκεηλαλ εθηφο Παηδηθψλ ηαζκψλ; Γειαδή
πφζεο αηηήζεηο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ; Δίζηε πξφρεηξνο λα καο πείηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη ην έρσ ην λνχκεξν, ζε κηζφ ιεπηφ ζα ζαο πσ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί ζέισ λα ζαο πσ θάηη
πάλσ ζε απηφ. Βιέπσ φηη έρνπκε 260 ζέζεηο λεπίσλ ζπλ 18 βξεθψλ. Δίλαη
ζσζηφ;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ζαο πσ αθξηβψο ηηο αηηήζεηο θαη πνηεο
ηθαλνπνηήζεθαλ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφζεο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ κε
ελδηαθέξεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ην λεπηαθφ νη αηηήζεηο έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φιεο θαη
ππάξρνπλ θαη θελά. Δπαλαιακβάλσ γηα ηα λήπηα ππάξρνπλ θελά, ππάξρνπλ
θαη ειεχζεξεο ζέζεηο δειαδή. Γηα ηα βξέθε ππάξρεη πξφβιεκα, δελ έρεη
νινθιεξσζεί βέβαηα αθφκε, δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζαο δψζσ δελ είλαη
ζπλνιηθά γηαηί έρεη πάξεη παξάηαζε ε ππνβνιή αηηήζεσλ κέζσ ΔΔΣΑΑ γηα
ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ γηα πξψηε θνξά θέηνο επεηξάπε λα θάλνπλ
αηηήζεηο γηα λα πάξνπλ voucher είλαη ε πξψηε θνξά απηφ πνπ έγηλε. Έρεη
πάξεη παξάηαζε κέρξη 15 Οθησβξίνπ, νπφηε κε κηα επηθχιαμε γηα ηα ζηνηρεία
πνπ ζαο δίλσ.
Άξα γηα ηα λήπηα ππάξρνπλ ειεχζεξεο ζέζεηο ζε Παηδηθνχο
ηαζκνχο ηεο πφιεο, γηα ηα βξέθε ήηαλ νη αηηήζεηο 103 θαη κφλν 40 φζν είλαη
θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ Γήκνπ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. Άξα ην πξφβιεκα
εληάζζεηαη, ην πξφβιεκα ππάξρεη ζηα βξέθε. ηα λήπηα ππάξρνπλ αξθεηέο
θελέο ζέζεηο αθφκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ απηφ θαη κφλν πνπ ιέεη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο βιέπνπκε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη πφζν αλαγθαίνο είλαη
ν παηδηθφο ζηαζκφο πνπ ζα θηινμελεί θαη βξέθε ηνπιάρηζηνλ 40 φζνλ αθνξά
ην νηθφπεδν ην νπνίν παξαρσξήζεθε θαηά ρξήζε ζηε κεηξφπνιε. Μφλν θαη
κφλν απφ ην ζηνηρείν απηφ, δελ ζα κείλεη θαλέλα απφ ηα παηδηά ηεο
Φηιαδέιθεηαο αληθαλνπνίεην φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη απφ ηα
λήπηα θαη απφ ηα βξέθε ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.
Απφ ην ζηνηρείν απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ζα ήκαζηαλ
εάλ είρακε ηνλ παηδηθφ θαη βξεθηθφ ζηαζκφ ηνλ νπνίν έρνπκε αλαζέζεη λα καο
θηηάμεη νπζηαζηηθά ε εθθιεζία λα ηνλ επηρνξεγεί θαη λα κελ έρνπκε θαλέλα
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εκείο έμνδν θαη ηα παηδηά βεβαίσο εθεί λα ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο Παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο ηαζκνχο,
βιέπνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο ελέξγεηαο ε νπνία κε ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα πνπ έρεηε πξνο ζπδήηεζε απνδεηθλχεηαη. Απηφ ήζεια λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη απφ εκέλα. Δγψ ζα πσ ζηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ πνπ αλαθέξζεθε ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ γηαηί γη' απηφ ζέισ λα
κηιήζσ, είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παηδηθφο ζηαζκφο πξννξίδεηαη κφλν γηα
λήπηα θ. Σνκπνχινγινπ γη' απηφ είλαη 100 λεπίσλ θαη φρη γηα βξέθε.
ήκεξα είλαη νινθάλεξν ηειείσο, πην μεθάζαξν δελ κπνξεί λα
γίλεη, φηη ν Γήκνο έρεη αλάγθε απφ βξεθηθφ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ηίπνηε άιιν.
Σα λήπηα πεξηζζεχνπλ θαη ηα βξέθε δελ θηάλνπλ. Αλ δηαβάζεη θαλείο ηελ
εηζήγεζε ζα θαηαιάβεη απφιπηα ηη ιέσ. Δίλαη μεθάζαξν.
Ο λεπηαθφο ζηαζκφο πνπ ζα θηηαρηεί ζηελ πιαηεία Μνπζηαθιή
απιά ζα εμππεξεηήζεη ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ζηαζκνχ ηεο κεηξφπνιεο, ηίπνηε
άιιν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δγψ απηφ πνπ δελ θαηαιαβαίλσ είλαη πσο πξνέθπςαλ ηα 40
βξέθε πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη βιέπσ φηη ζπκθσλεί θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, φηη φλησο απηφο παηδηθφο
ζηαζκφο ζα θηινμελήζεη αη 40 βξέθε. Πξάγκα ην νπνίν δελ είρακε αθνχζεη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθείλν θαη κάιηζηα φηαλ είρα ξσηήζεη εγψ ηνλ θ.
Καληαξέιε είρε παξαδερηεί φηη ζα έρεη κφλν λήπηα εθείλνο ν ζηαζκφο θαη εμ νπ
πξνθχπηεη θαη ν αξηζκφο ησλ 100 λεπίσλ.
Δπίζεο ζέισ λα ξσηήζσ, απηφ πσο πξνέθπςε. Απφ πνχ;
Γειαδή άιιν πξάγκα ςεθίζακε εθεί, άιιν πξάγκα πξνθχπηεη ηψξα; Έρνπκε
ζέκα κε ηα βξέθε θαη ην βιέπνπκε φηη κφλν 12 βξέθε ζα γίλνπλ δεθηά.
Δπίζεο έρνπκε πξφβιεκα κε αδεηνδφηεζε ζηνλ 1 ν παηδηθφ ζηαζκφ ζηε
Φηιαδέιθεηα, ζηνλ 1ν παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Υαιθεδφλαο θαη λνκίδσ φηη ην
Γεθέκβξην ιήγεη θαη ε αδεηνδφηεζε ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ζέινπκε λα
μέξνπκε ζε πνηα θάζε βξίζθνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ.
Αλ κνπ επηηξέπεηε λα ηνπνζεηεζψ θηφιαο γηα λα κελ πάξσ ηνλ
ιφγν κεηά. Ζ ςήθνο καο θπζηθά είλαη … δελ ην ζπδεηάκε απηφ, αλ πάκε ηψξα
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… ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο .. πξνηεξαηφηεηα γηα
ηελ Κπβέξλεζε νη δνκέο παηδηθήο θξνληίδαο … θαη αλαβιήζεθαλ φια ηα
αηηήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο
ζαθψο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ Κπβέξλεζε έρεη βάιεη ηνλ πήρε … ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηάλλε δελ ζε αθνχκε θαζφινπ, δελ αθνχκε ηίπνηε. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Μηα εξψηεζε ζέισ λα

θάλσ. Θέισ

ν θ.

Κσλζηαληηλίδεο λα καο δψζεη ζηνηρεία πφζα παηδηά είηε βξέθε είηε λήπηα
δερηήθακε ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο καο ζηαζκνχο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
Γήκνπ, δειαδή φρη κε ΔΠΑ, φρη κε ην πξφγξακκα ελαξκφληζεο ηεο
νηθνγελεηαθήο δσήο θαη πφζα δερηήθακε κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Αλ κπνξεί λα καο
δψζεη αθξηβή λνχκεξα. Δπραξηζηψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα πξέπεη λα ην ςάμσ ιίγν φκσο γηαηί είλαη κηα εηδηθή
εξψηεζε απηή θαη πξέπεη λα ην βξσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σελ εξψηεζε απηή δελ ηελ θάλσ απιψο ηερλνθξαηηθά,
έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνπο δεκφηεο πφζνπο παίξλνπκε ρσξίο λα
επηδεηθλχνπλ ην voucher ην νπνίν καο πιεξψλεη δειαδή ην θξάηνο θαη πφζα
παηδηά πήξακε κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Γηαηί ην ιέσ απηφ;
Γηαηί ζέισ λα μέξσ αλ ππάξρνπλ παηδηά ηα νπνία πξνθξίλακε
επεηδή είραλ ΔΠΑ έλαληη θάπνησλ άιισλ ησλ νπνίσλ δελ είραλ voucher ην
ΔΠΑ. Γηαηί απηφ θαηαζηξαηεγεί αθξηβψο ηε θηινζνθία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
δσξεάλ. Γηαηί αλ ν άιινο ππνρξεσηηθά ηνπ δεηάκε λα πξνζθνκίζεη ην voucher
απηφ ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε, γη' απηφ ξσηάσ θ.
Κσλζηαληηλίδε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ μέξσ αλ αθνχζηεθαλ νη εξσηήζεηο κνπ
γηαηί θφπεθε ε ζχλδεζή κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ αθνχζηεθαλ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απηφ πνπ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ζα
ηνπνζεηεζψ κεηά, είλαη κε ηηο αδεηνδνηήζεηο ηνπ 1 νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηεο
Φηιαδέιθεηαο, ηνπ 1νπ ηεο Υαιθεδφλαο ηη ελέξγεηεο έρεη θάλεη ν Γήκνο, θαζψο
θαη κε ην ελνηθηαζηήξην ηνπ 3νπ παηδηθνχ πνπ ιήγεη ηνλ Γεθέκβξην. Απηέο είλαη
νη αξρηθέο εξσηήζεηο κνπ, κεηά ζα ηνπνζεηεζψ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ηα αθνχζαηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, ηηο έρσ αθνχζεη ηηο εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα απαληήζεηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ζαο μαλαιέσ
φηη ηα ζηνηρεία απηά πνπ κνπ δεηάηε δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ κε πιήξε
αθξίβεηα δηφηη δελ έρεη ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο παηδηψλ κέζσ
ΔΠΑ. Τπάξρνπλ θελά απηή ηε ζηηγκή ζηα λήπηα πάλσ απφ 10-15 θελά ζηελ
πφιε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα

κπνπλ παηδηά ηνπ Γήκνπ εθεί.

Καηαιάβαηε; Γειαδή δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ εγψ απηή ηε ζηηγκή πφζα
ζπλνιηθά παηδηά είλαη, ζα είλαη έσιε ε απάληεζή κνπ θαη ζα είλαη κεξηθή.
Δπεηδή είρα ζπλνιηθή απάληεζε ζηνλ θ. εξεηάθε απφ ηε "Λατθή
πζπείξσζε" έρσ απφ ηελ Τπεξεζία ηα ζηνηρεία φπσο κνπ ηα έρεη δψζεη, ην
ζπγθεθξηκέλν δελ κνπ ην έζηεηιε σο ζηνηρείν, επηθπιάζζνκαη ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζα έρνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα, ζα έρνπλ
ηειεηψζεη δειαδή νη δηαδηθαζίεο κέζσ ΔΠΑ, ζαο επαλαιακβάλσ δελ έρνπλ
ηειεηψζεη αθφκε, ζα ζαο πσ αλαιπηηθά απηφ πνπ κνπ δεηάηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε θαιά θάλεηε θαη απαληάηε ζε απηέο ηηο δπν
εξσηήζεηο, αιιά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε γηαηί είλαη έγθξηζε ζην λα
ζπκκεηέρνπκε ζην πξφγξακκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οπφηε θ. Βαζηιφπνπιε επηθπιάζζνκαη ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ζαο έρσ πην αλαιπηηθή απάληεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε πνπ δηαθφπησ, θαίλεηαη ζηελ
εηζήγεζε. Δίλαη 48 λήπηα θαη 6 βξέθε, αλ πξνζζέζεη θαλείο ηα λνχκεξα πνπ
είλαη ζηελ εηζήγεζε, θαίλεηαη. 48 λήπηα απφ ην Γήκν θαη 6 βξέθε, απηφ
πεξηζζεχεη θ. Βαζηιφπνπιε, ζπγλψκε πνπ απαληάσ αιιά θαίλεηαη ζηελ
εηζήγεζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ξαλαιέσ φηη δελ είλαη έηζη, γηαηί δελ έρνπλ ηειεηψζεη
αθνχ ππάξρνπλ θελά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άξα ζα γίλεη ρεηξφηεξν, δελ ζα γίλεη θαιχηεξν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί λα γίλεη ρεηξφηεξν;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί ζα είλαη κέζσ ΔΠΑ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χξαία κελ θάλνπκε δηάινγν …
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηή είλαη ε νπζία φκσο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Λνηπφλ κνπ δεηάηε ζηνηρεία ηα νπνία κπνξψ λα ζαο
δψζσ έγθπξα θαη έγθαηξα κεηά απφ 15 κέξεο.
Μηα απάληεζε ελ ηάρεη επί ηεο εξψηεζεο ηνπ θ. Εαραξηάδε.
Κχξηε Εαραξηάδε ην ζέκα κε ηελ επέθηαζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπ 1 νπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ 1νπ Νέαο Υαιθεδφλαο είλαη παιηφ, είλαη πνιπεηέο, ην έρεη
αλαιάβεη ε Σερληθή Τπεξεζία ην ηξέρνπλ νη εξγαδφκελνη ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο θαη πηζηεχσ φηη ζχληνκα ζα έρνπκε λέα. Αιιά επεηδή είλαη ζέκα
θαζαξά ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο επηηξέςηε κνπ λα ζαο παξαπέκςσ εθεί γηαηί
δελ έρσ απφιπηα ζηνηρεία. Σψξα κε ην λέν Αληηδήκαξρν Σερληθήο Τπεξεζίαο
πνπ κφιηο έρεη αλαιάβεη, έρνπκε πξνγξακκαηίζεη κέζα ζηελ εβδνκάδα έλα
ξαληεβνχ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ην πψο πάεη ην ζέκα. Πάλησο
πξνρσξάεη, ππάξρεη δηαγσληζκφο ελ θηλήζεη θαη ζχληνκα ζα έρνπκε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε αθνχ δελ θαηάθεξα λα πάξσ ηνλ ιφγν
ζηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο, ψζηε λα θαηαθέξσ λα θάλσ κηα
ελεκέξσζε, κε αλαγθάδεηε λα κηιήζσ εθηφο ζέκαηνο γηα ελεκέξσζε είλαη
πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα ηελ θάλσ θαη ζαο
παξαθαιψ λα κε κε δηαθφςεηε.
ην

πξνεγνχκελν

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

ηελ

πεξαζκέλε

εβδνκάδα, ν θ. Γήκαξρνο ζε εξψηεζε πνπ ηνπ έθαλε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα
ηελ ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπιιεθηήξα ην 7 καο είπε «Ο ζπιιεθηήξαο Σ7
είλαη ζέκα ηώξα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ. Υπήξμαλ ελζηάζεηο επί
ελζηάζεωλ θαη ην έξγν είρε ζρεδόλ απεληαρηεί θαη θαηαθέξακε κε θάπνην
ηξόπν λα ην ζώζνπκε. Έρεη λα θάλεη κε ηελ Πεξηθέξεηα ην πόηε ζα πξνθεξύμεη
ην λέν δηαγωληζκό. Πξνρζέο ήκνπλ κε ηνλ θ. Παηνύιε θαη ηνλ ππεύζπλν ηεο
Τερληθήο Υπεξεζίαο θαη ηώξα μεθηλάλε ην δηαγωληζκό. Ο δηαγωληζκόο έρεη
αθπξωζεί. Τέζεθε πξνρζέο ζην ηξαπέδη θαη ηώξα πιένλ είλαη ζέκα ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ».
Κχξηνη ζπλάδειθνη είρα κηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηελ
πεξαζκέλε Παξαζθεπή γη' απηφ ην ζέκα κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ησλ
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Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απφ εθεί κε πιεξνθφξεζαλ φηη
ν δηαγσληζκφο δελ έρεη αθπξσζεί θαη νχηε πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζεί λένο.
Ο πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη, έρνπλ βγεη εθηφο
δηαδηθαζίαο νη δπν πξψηνη αλάδνρνη θαη απηή ηε ζηηγκή εμεηάδνληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ ηξίηνπ κεηνδφηε θαη κέλεη ην πφηε ζα ζπλεδξηάζεη ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ην πξαθηηθφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθφκε θαιχηεξε είλαη ε πιεξνθνξία πνπ έρνπκε απφ ηνλ θ.
Καιακπφθε …
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ναη, κφλν πνπ νη δηθέο ζαο πιεξνθνξίεο ήηαλ ιάζνο θ.
Γήκαξρε θαη δελ είλαη ζσζηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε ηνπο ίδηνπο πιεξνθνξηνδφηεο θ. Καιακπφθε. Δίζηε
θαίλεηαη πνιχ πην θνληά ζηελ Πεξηθέξεηα.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μα κηιήζαηε κε ηνλ θ. Παηνχιε θαη κε ην γξαθείν ηνπ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήκνπλ εθεί ζε ζπλάληεζε ζην πεξηζψξην ηεο ζπλάληεζεο πνπ
έγηλε γηα ηε 2ε ππνγεηνπνίεζε απηφ αλέθεξα θαη ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ,
ζπγρσξήζηε κνπ θάπνηα θνξά κέζα ζηελ έληαζε πνπ έρνπκε φηαλ αλέθεξα
ζε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο λα αλαθεξφκνπλ ζηνπο δπν
αλαδφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε αθπξσζεί θαη κέλεη ε ζπδήηεζε ηνπ ηξίηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ είπα είλαη φηη Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην έρεη επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο θαη ην έξγν ηξέρεη. Δίλαη απηή ε νπζία ή
φρη;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Όρη δελ είλαη απηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη απηή ε νπζία φηη ηξέρεη ην έξγν;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μαο είπαηε φηη ν δηαγσληζκφο έρεη αθπξσζεί, φηη απηή ηε
ζηηγκή θηηάρλνληαη ηα ηεχρε γηα λα επαλαδεκνπξαηεζεί. Δίλαη κηα εληειψο
ιάζνο πιεξνθφξεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα εγψ γηα ηεχρε. Δίπα φηη ν δηαγσληζκφο είρε αθπξσζεί,
επί ησλ εκεξψλ ζαο είρε αθπξσζεί ή δελ είλαη έηζη …
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Όρη δελ είλαη αθπξσζεί πνηέ. Δπί ησλ εκεξψλ καο είρε
πξαγκαηνπνηεζεί.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είρε ηα δηθαηνινγεηηθά; Γελ είραλ αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σνπ αλαδφρνπ, ηνπ πξψηε κεηνδφηε ιφγσ ελζηάζεσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίλαη κηα ζπλήζεο δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ είλαη εχθνιν ζαο παξαθαιψ λα ηειεηψλνπκε λα πεξάζνπκε
ζηελ ςεθνθνξία. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ζηο
ππόγπαμμα ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ
«Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ» έηοςρ 2020 2021. Οπιζμόρ και εξοςζιοδόηηζη νομίμος εκπποζώπος για ηην
ςποβολή ηηρ αίηηζηρ - πποζθοπάρ και ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ
ζύμβαζηρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε ςεθίζακε νκφθσλα αιιά ν θ. Κσλζηαληηλίδεο εθ
παξαδξνκήο μέραζε λα δηεπθξηλίζεη κηα εξψηεζε ηνπ θ. Εαραξηάδε πνπ είλαη
ζεκαληηθή: ηη γίλεηαη κε ηνλ 3ν παηδηθφ ζηαζκφ πνπ ιήγεη ην ελνηθηαζηήξην ηνλ
Γεθέκβξην. Ση έρεηε θάλεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζέιεηε λα απαληήζεηε; Μεηά ηελ
ςεθνθνξία απαληάκε, δελ έρεη μαλαγίλεη απηφ! Σέινο πάλησλ, αο ην δνχκε θη
απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρνπκε δεη θη άιια Λχζαλδξε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε εξεηάθε επί ηεο εξψηεζήο ζαο είρε ιήμεη θαη
ζε άιιν θαη πήξε παξάηαζε. Θα πάξεη παξάηαζε ην ελνηθηαζηήξην. Σν
κηζζσηήξην παίξλεη παξάηαζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηελ θνηλή ζπλαίλεζε
θαη ησλ δχν κειψλ, ζα παξαηαζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ.
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9ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αποδοσή παπαίηηζηρ αναπληπυμαηικού μέλοςρ ηηρ Κοινήρ
Δπιηποπήρ παπακολούθηζηρ εθαπμογήρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ
ύμβαζηρ μεηαξύ Γήμος και Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ
για ηην ςλοποίηζη ηηρ Γημοηικήρ ςγκοινυνίαρ και οπιζμόρ νέος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε πνηνλ πξνηείλεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ θ. Σζίην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Υαξάιακπνο Σζίηνο. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 9ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή παπαίηηζηρ
αναπληπυμαηικού μέλοςρ ηηρ Κοινήρ Δπιηποπήρ παπακολούθηζηρ
εθαπμογήρ
Κοινυθελούρ

ηηρ

Ππογπαμμαηικήρ

Δπισείπηζηρ

για

ύμβαζηρ
ηην

μεηαξύ

ςλοποίηζη

Γήμος

ηηρ

και

Γημοηικήρ

ςγκοινυνίαρ και οπιζμόρ νέος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ καο δψζαηε
ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κνπ δήηεζε θάπνηνο ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Ση

λα

ζαο

δεηήζσ;

Δμππαθνχεηαη απηφ ην πξάγκα, πξέπεη λα καο πείηε αλ ζέινπκε λα
κηιήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπα αλ ςεθίδεηε θαη εηιηθξηλά δελ άθνπζα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζην ζέκα ζα
ςεθίζνπκε θαη θπζηθά δελ δηαθσλνχκε γηα ηνλ θ. Σζίην, ππάξρεη φκσο έλα
ζέκα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί. Δδψ ππάξρεη κηα παξαίηεζε ηνπ θ.
Απφζηνινπ Κνπινπκάζε, ε νπνία ιέεη:
«Μεηά ιύπεο κνπ ππνβάιιω ηελ παξαίηεζή κνπ από αλαπιεξωηήο
Πξόεδξνο παξαθνινύζεζεο ηεο Δεκνηηθήο Σπγθνηλωλίαο. Σηελ
απόθαζή κνπ ζπλέβαιιε ε κε ζωζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν
Εκκαλνπήι Θεκέιε παξ' όιεο ηηο επηζεκάλζεηο κνπ ό,ηη θνηλνπνηείηαη
από ηνλ Πξόεδξν ζα έρεη άκεζε θνηλνπνίεζε γξαπηή θαη πξνο ηνλ
αλαπιεξωηή Πξόεδξν γηα λα βιέπνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη όηη έρω
άκεζε επίγλωζε ηωλ ζεκάηωλ, ζπζηεκαηηθά δελ ηεξείηαη εζθεκκέλα.
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Είκαη επγλώκωλ γηα ηελ επηινγή πνπ έθαλε ζην πξόζωπό κνπ.
Ό,ηη ρξεηαζηείο είκαη δίπια ζνπ»
Πξνο

ην

Γήκαξρν

απεπζχλεηαη

απηφ.

Θέινπκε

θάπνηεο

δηεπθξηλίζεηο, ηη είλαη απηφ πνπ ιέεη εδψ. Τπάξρεη δειαδή ζέκα ιεηηνπξγίαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξψ λα δψζσ θάπνηα δηεπθξίληζε δελ είλαη απφ απηνχο
θάπνηνο εδψ, εθηφο αλ ν Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη θάηη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη αιιά εδψ φκσο ππάξρεη
έλα ζέκα. Ζ παξαίηεζε δελ ππνβιήζεθε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ππεβιήζε
γηα έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζα πξέπεη λα καο δηεπθξηληζηεί. Λεηηνπξγεί απηή ε
Δπηηξνπή; Γελ ιεηηνπξγεί; Έρεη δίθην θ. Κνπινπκάζεο ή έρεη δίθην ν θ.
Θεκέιεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί θαλνληθφηαηα, εχξπζκα. Απφδεημε φηη ε
ζπγθνηλσλία εμαθνινπζεί λα έρεη ηα δξνκνιφγηά ηεο, ηνπο νδεγνχο ηεο, ηα
θαχζηκά ηεο θαη κάιηζηα πξνρζέο πιεξνθνξήζεθα φηη αθξηβψο επεηδή
ππάξρεη απηή ε δπζπηζηία σο πξνο ηα κέηξα πνπ παίξλνπλ νη ζπγθνηλσλίεο
ηεο πνιηηείαο γεληθφηεξα, ε δηθή καο ζπγθνηλσλία έρεη αλέβεη ζε ζπκκεηνρή.
Πξνρζέο είδα ηνπιάρηζηνλ 20 πνιίηεο θαη 30 ζην δεχηεξν δξνκνιφγην λα
πξνηηκνχλ ηε δηθή καο Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
Χο πξνο ην ζέκα ηνπ θ. Κνπινπκάζε θαη ηνπ θ. Θεκέιε λνκίδσ
είλαη θαζαξά δηθφ ηνπο ζέκα, δελ έρεη λα απνινγεζεί νχηε ν έλαο νχηε ν
άιινο, αλ ππάξρνπλ ελζηάζεηο σο πξνο ηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία,
απηφ αθνξά ηνπο δχν θαη ηελ Παξάηαμε θαη φρη ηελ Δπηηξνπή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ εληάμεη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση λα ζαο πσ; Δάλ εζείο
ηθαλνπνηεζήθαηε, ηθαλνπνηεζήθακε θη εκείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηψ.
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10ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκόλλυν παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών
ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ ηεο ιίκλεο ηνπ άιζνπο θαη
νη εξγαζίεο θπηνηερληθήο, είλαη ε ζπληήξεζε ζην έξγν πξαζίλνπ. Απηά ηα δχν
είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο λα θάλεη εξψηεζε; Όρη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
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: 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: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απνρή.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
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 απνπζηάδεη. Ο θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ, 7 απνρέο θαη 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 10ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκόλλυν
παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπικαιποποίηζη ηηρ ςπ΄ απιθμ. 185/2014 απόθαζηρ
ηος Γ.. πεπί έγκπιζηρ
α) ςλοποίηζηρ αθληηικών, πολιηιζηικών Ππογπαμμάηυν
& Γπαζηηπιοηήηυν,
β) δημιοςπγίαρ και λειηοςπγίαρ ημημάηυν με εθελονηικά πποζθεπόμενερ
ςπηπεζίερ από πολίηερ ζσεηικά με ηα ανυηέπυ ππογπάμμαηα
και δπαζηηπιόηηηερ,
γ) καηαβολήρ μηνιαίαρ ζςνδπομήρ για ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ ζηα
αθληηικά, πολιηιζηικά ππογπάμμαηα και δπαζηηπιόηηηερ και
δ) καηαβολήρ ανηιηίμος για ηο δικαίυμα σπήζηρ ηυν αθληηικών σώπυν
και αιθοςζών ηος Γήμος από ηοςρ ενδιαθεπομένοςρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε είλαη κηα
απάληεζε ζηελ ηνπνζέηεζε θάπνησλ απφ ηα κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ
ζπκάκαη απφ πνηα Παξάηαμε δελ έρεη θαη ζεκαζία, σο πξνο ην αλ πινπνηνχκε
πξνγξάκκαηα θαη εληζρχνπκε ην καδηθφ αζιεηηζκφ.
Θα έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ εηζήγεζε. Ξεθηλψ θαη αλαθέξσ θαη
γηα ηα πξαθηηθά:
 Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο πνδνζθαίξνπ γηα παηδηά 6
έσο 14 εηψλ.
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο θνιχκβεζεο γηα παηδηά θαη ελειίθνπο
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο ρεηξνζθαίξηζεο γηα παηδηά 6 έσο 12 εηψλ
 Πξφγξακκα γπκλαζηεξίνπ κε ειεχζεξα βάξε θαη φξγαλα γηα
ελήιηθεο
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο θαιαζνζθαίξηζεο γηα παηδηά 6 έσο 12
εηψλ
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο πεηνζθαίξηζεο γηα παηδηά 6 έσο 12 εηψλ
 Πξφγξακκα ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, πηιάηεο
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο αληηζθαίξηζεο γηα παηδηά 4 έσο 17 εηψλ
 Πξφγξακκα ξπζκηζηηθήο γπκλαζηηθήο γηα παηδηά 6 έσο 12 εηψλ
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 Πξφγξακκα εθκάζεζεο ηάε θβνλ λην γηα παηδηά 6 έσο 12 εηψλ
 Τπάξρεη ζην Α2 κηα εηζήγεζε γηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα κε
εζεινληηθή πξνζθνξά
ην Β1 πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα:
 Μαζήκαηα δσγξαθηθήο γηα παηδηθά θαη ελήιηθεο
 Μαζήκαηα

εθκάζεζεο

θεξακηθήο

ηέρλεο,

γιππηηθήο,

θηινπιαζηηθήο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο
 Μαζήκαηα εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο γηα παηδηά γηα πξψηε
θνξά
 Πξφγξακκα ζχγρξνλνπ ρνξνχ θαη απηνζρεδηαζκνχ, θηλεζηνινγία
γηα παηδηά θαη ελήιηθεο.
 Πξφγξακκα κπαιέηνπ γηα παηδηά
 Βήκα θσηνγξαθίαο γηα ελήιηθεο
 Πξφγξακκα εθκάζεζεο ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ γηα
παηδηά θαη ελήιηθεο
Πάκε ζην Β2 πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε εζεινληηθή πξνθνξά:
 Μαζήκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο
 Γηδαζθαιία εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ γηα ελήιηθεο (αγγιηθά,
ηηαιηθά, γεξκαληθά)
 Μαζήκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζσκαηηθφ
ζέαηξν, δεκηνπξγία παηδηθήο ζεαηξηθήο ζθελήο γηα παηδηά θαη
ελήιηθεο
 Λεηηνπξγνχλ βεβαίσο ππφ ηελ επίβιεςε θαη αξσγή ηνπ Γήκνπ νη
θάησζη ζεαηξηθέο νκάδεο: πξνο ην παξψλ ε Νεαληθή Θεαηξηθή
θελή «Ολεηξσδνί».
Αθνινπζεί ε παξ. Γ γηα ρψξνπο θαη φξνπο πινπνίεζεο.
Γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ιέκε: νξίδεηαη ε παξαθάησ
νηθνλνκηθή ζπλδξνκή σο εμήο, γλσξίδεηε πνιχ θαιά ην φηη ν Γήκνο
θαξθηλνβαηεί νηθνλνκηθά γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ηεο παλδεκίαο. Τπάξρνπλ
δηαθπγφληα έζνδα, ππάξρεη κεγάιε ηξχπα ηνπ παλεγπξηνχ ηεο Πξσηνκαγηάο
θαη πξνζπαζήζακε ιίγν λα ηζνξξνπήζνπκε, λα βάινπκε ζε έλα δχγη ηηο
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αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα ησλ δεκνηψλ λα θαηαβάιινπλ κηα
εηήζηα ζπλδξνκή ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρακειή.
 Γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο 20 € αλά άηνκν θαη
πξφγξακκα,
 Γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο 40 € αλά άηνκν θαη πξφγξακκα, απηφ
αθνξά ηα αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα βεβαίσο.
 Ζ εηήζηα ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη εθ' άπαμ κε ηελ έλαξμε ηεο
πεξηφδνπ βεβαίσο θαη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ή ηνπ
φπνηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Τπάξρνπλ νη κεληαίεο ζπλδξνκέο, ζα έρεηε κπξνζηά ζαο δελ
ρξεηάδεηαη λα ηα δηαβάδσ.
 Γηα ηα καζήκαηα δσγξαθηθήο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο είλαη
κεληαία ζπλδξνκή 20 € αλά άηνκν.
 Γηα ηα καζήκαηα θεξακηθήο ηέρλεο, γιππηηθήο, ππινπιαζηηθήο
ππάξρεη κηα πίζησζε 3.500 € θαη ε κεληαία ζπλδξνκή αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 20 € αλά άηνκν. Βεβαίσο ν Γήκνο παξέρεη φια ηα
πιηθά πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εθκάζεζεο απηήο ηεο
ηέρλεο.
 Γηα ηα εξγαζηήξηα ηεο αξρηηεθηνληθήο γηα ηα παηδηά ππάξρεη κηα
κεληαία ζπλδξνκή 20 € αλά παηδί.
 Γηα ηα καζήκαηα θσηνγξαθίαο ππάξρεη κηα κεληαία ζπλδξνκή 10
€ αλά άηνκν. Να ζεκεηψζσ εδψ φηη ν δάζθαινο παξέρεη ηελ
παξνπζία ηνπ εζεινληηθά θαη ηα 10 € πεγαίλνπλ απνθιεηζηηθά γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θηικο θαη ησλ ππφινηπσλ πιηθψλ
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
 Σα

πξνγξάκκαηα

ιεηηνπξγνχλ

κε

αληαπνδνηηθφηεηα

φπσο

ιεηηνπξγνχζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κέρξη ζήκεξα.
 Τπάξρεη ε 5ε παξ. θαη εμεγεί ην νηθνλνκηθφ αληίηηκν γηα ηε ρξήζε
ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ησλ αηζνπζψλ θαηά νκάδεο ή θαηά
κφλαο.
 Τπάξρεη ζηελ 6ε παξ. ε εηήζηα ζπλδξνκή κειψλ ΚΑΠΖ ε νπνία
αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 5 € αλά άηνκν.
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Καη παξαθαιψ κε ιάβεηε ππφςε ζαο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν
πνπ αθνξά φ,ηη έρεη ζρέζε κε θάπνηα Δπηηξνπή ε νπνία εγθξίλεη ηελ
παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αζιεηηθνχο, ηνπο πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο θαη ηηο αίζνπζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο. Απηά απφ εκέλα, είκαη ζηε
δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μεηά ηελ απφζπξζε ηεο
ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ πνπ ν θ. Γήκαξρνο θάλεη, λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα
έρεη θαλείο αληίξξεζε γη' απηά ηα νπνία εηζεγείηαη φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα
ζέκαηα. Κχξηε Γήκαξρε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ήηαλ ε απφζπξζε πνπ
θάλαηε, εκείο ππεξςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζή ζαο σο έρεη, αθνχ αθαηξείηε ηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο εηζήγεζήο ζαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε, αιιά ε εξψηεζε απηή
είλαη ιίγν εμεηδηθεπκέλε θαη αθνξά θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη ηνλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γήκαξρν, αιιά ίζσο δελ έρεη ηε γλψζε.
ην «Δ» νηθνλνκηθφ αληίηηκν γηα ηε ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ
θαη αηζνπζψλ, εγθξίλεηαη ε ρσξίο θαηαβνιή νηθνλνκηθνχ αληηηίκνπ ζε
σκαηεία θαη ζε πιιφγνπο. Με ηε δηθή καο Γηνίθεζε έδηλαλ θάπνην
ζπκβνιηθφ πνζφ ηα σκαηεία θάζε κήλα θαη απηφ ην ζπκβνιηθφ πνζφ
νπζηαζηηθά ήηαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ζρνιηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη
κηιάσ κφλν γηα ηα ζρνιηθά γπκλαζηήξηα.
Καη γηαηί απηφ. Γηαηί ε ΓΔΖ ζηα ζρνιεία θαη ζηα ζρνιηθά
γπκλαζηήξηα πιεξψλεηαη απφ ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ έξρεηαη απφ ην
Τπνπξγείν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θαη
κφλν ησλ ζρνιείσλ.
Δδψ ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα: πνηνο θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ζηε ρξήζε πνπ ζα θάλνπλ ζηα ζρνιηθά γπκλαζηήξηα νη χιινγνη. Θα
είλαη απφ ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ δίλεη ην Τπνπξγείν γηα απνθιεηζηηθέο
δαπάλεο; Απηφ θχξηνη είλαη παξάλνκν. Θα είλαη κε έθηαθηε επηρνξήγεζε απφ
ην Γήκν ζηα ζρνιεία; Καη πσο ζα πξνζδηνξίδεηαη απηφ; Μηιάσ γηα ηελ
θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ε θαηαλάισζε ηνπ
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ξεχκαηνο ζε απηνχο ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, επεηδή νη ιάκπεο είλαη πςειήο
θαηαλάισζεο είλαη ηεξάζηηα.
Ο Γήκαξρνο πξηλ ιίγν καο πεξηέγξαςε φηη είλαη ζε δεηλή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ πηζηεχσ. Γηαηί ηφζε ραιαξφηεηα ζην λα πάξεη
ρξήκαηα θαη λα ζπλερίζεη ην ίδην θαζεζηψο πνπ πξνυπήξρε θαη λα δνζεί θαη
κηα αλάζα ζηα ζρνιεία κέζα απφ απηφ θαη νπζηαζηηθά λα θαιχςεη ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ; Οπζηαζηηθά ηα ρξήκαηα πνπ παίξλακε, ήηαλ ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηίπνηε άιιν. Ζ εξψηεζε ινηπφλ είλαη: πνηνο ζα
πιεξψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε λα ξσηήζσ θάηη, αλ επηηξέπεηε γηα λα
ζπλελλνεζνχκε. Αλαθέξεζηε νπζηαζηηθά ζε έλα κφλν ρψξν γπκλαζηεξίνπ,
αλαθέξεζηε θπζηθά ζην «Απφζηνινο Κφληνο», ζε απηφ αλαθέξεζηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη Γήκαξρέ κνπ είλαη ην 3ν Γπκλάζην, ην 3ν Λχθεην, ην
1ν Γπκλάζην, είλαη πνιινί νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δελ είλαη έλαο.
Δίλαη αξθεηνί νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, έρσ δηαηειέζεη δπφκηζε ρξφληα
Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν γηα λα ζπδεηήζνπκε επί ηεο νπζίαο, κπνξείο λα κνπ
ζπκίζεηο ηη θαηαβνιέο ππήξραλ, ηη απνθάζεηο είραλ πάξεη πεξί απηψλ ησλ
ρψξσλ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ φηη ήηαλ 50 € ην κήλα γηα ηελ θάζε νκάδα, θάηη
ηέηνην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα νκάδα, σκαηείν, χιινγν, κε νπζηαζηηθή ζθξαγίδα.
Μηιάκε γηα πηζηνπνηεκέλα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηιάσ γηα ηε ΦΑΗΑ, κηιάσ γηα ηελ ΑΔΚ, κηιάσ γηα
φινπο απηνχο θαη θάζε νκάδα, δειαδή ηνμνβνιία, ή ηελ μηθαζθία, ή
νπνηνλδήπνηε πήγαηλε ζην ρψξν. Καηαιάβαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφιπηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ιίγν εμεηδηθεπκέλε ε ηνπνζέηεζε, αιιά ζα πξέπεη
λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απφ ηα ζρνιεία δελ πεξηζζεχνπλ ρξήκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ Γηψξγν, ην θξαηάσ.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Γελ κπνξνχκε

πιεξψλνπκε ηηο νκάδεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ην θξαηάσ κέρξη λα ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε
λα θάλσ θάπνηνπο ππνινγηζκνχο θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ πνιχ Γήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζπδεηάκε έλα ζέκα ην νπνίν απαξαδέθησο
έξρεηαη φπσο εηζάγεηαη. Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο ζαο θπξίεο θαη θχξηνη φηη ζηηο
27/11/2019 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πήξε κηα απφθαζε ηε 255/2019 ε έρεη σο
εμήο: «Δγθξίλεη ηε ζχζηαζε 15κεινχο πκβνπιίνπ Νενιαίαο θαη Άζιεζεο πνπ
ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα απνθαζίδεη επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ ζην Γήκν, ζα ελεκεξψλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζρεηηθά θαη ζα παξαπέκπεη ζε απηφ θάζε ζέκα γηα ην νπνίν ε απφθαζε δελ
ζα ιακβάλεηαη νκφθσλα. Απνηεινχκελν απφ ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή
εληεηαικέλν ζχκβνπιν αζιεηηζκνχ σο Πξφεδξν θαη κέιε απφ έλα Γεκνηηθφ
ζχκβνπιν εθπξφζσπν απφ ηηο ινηπέο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο, ηνπο Πξνέδξνπο
ησλ Γ.. ησλ δπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ Φηιαδέιθεηαο θαη Υαιθεδφλαο θαη απφ έλα
εθπξφζσπν ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ ΑΔΚ, Ησληθφο, Υαιθεδνληθφο, ΦΑΗΑ
θαη ΑΣΣΑΛΟ»
Κχξηε Πξφεδξε σο αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πσο εηζάγεηαη ην ζέκα απηφ
αλαξκνδίσο ζήκεξα, ελψ δελ έρεη θαλ ζπγθξνηεζεί θαη δελ έρεη ζπλεδξηάζεη
θαη δελ έρεη ιάβεη απφθαζε απηή ε Δπηηξνπή; Δίζηε ππεχζπλνο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ πνπ απηφ
ζπγθξνηεί. Απηή ε Δπηηξνπή απφ ην ’19 δελ ζπλεδξίαζε πνηέ, δηφηη πξνθαλψο
δελ ηελ πηζηεχεηε, ηελ είραηε θαηαςεθίζεη θάπνηνη απφ εζάο θαη έξρεηαη
ζήκεξα απφ αλαξκφδην, εηζήγεζε πνπ καο δεηάηε λα ςεθίζνπκε απηά πνπ
δεηάηε λα ςεθίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ γηα ηελ Δπηηξνπή, γηαηί θάλακε
θαη κηα θνπβέληα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα απαληήζσ θ. Πξφεδξε ζπγλψκε, κνπ επηηξέπεηε;
Δπεηδή ε εηζήγεζε είλαη δηθή κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να καδέςνπκε θη άιιεο εξσηήζεηο; Έρσ θη εγψ θάπνηεο
εξσηήζεηο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Να θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο Γήκαξρε θαη λα απαληήζεηε ζπλνιηθά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ζην δειηίν Σχπνπ ηνπ
Γήκνπ

αλαθέξεηαη σο έλαξμε

ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη

δξαζηεξηνηήησλ ε 1/10/2020 δειαδή αχξην. Καη ξσηάσ: νη ζπκβάζεηο κε ηηο
δαζθάιεο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο έρνπλ γίλεη; Έρνπλ ππνγξαθεί; Ζ κηα
εξψηεζε είλαη απηή, ε δεχηεξε:
Οη ρψξνη φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ππάξρνπλ; Δίλαη έηνηκνη;
Γειαδή αχξην μεθηλάλε ηα καζήκαηα; Γηαηί απφ φ,ηη γλσξίδσ ε δσγξαθηθή θαη
ε γιππηηθή ζα πήγαηλε ζην ρψξν πνπ ζα ήηαλ ε λεφηεηα πνπ είρακε παιηά,
δελ μέξσ ηη έρεη γίλεη, δελ μέξσ πνπ κέλεη. Δίλαη έηνηκνο ν ρψξνο; Γειαδή αλ
έξζνπλ αχξην νη ελδηαθεξφκελνη, μεθηλάλε ηα καζήκαηα; Καη αλ μεθηλάλε ηα
καζήκαηα θαη είλαη έηνηκνη νη ρψξνη, έρνπλ δνζεί θαη ηα πιηθά ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο δηάζεζεο ησλ δηάθνξσλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ζηα σκαηεία θαη ζσζηά, ήζεια ηελ άπνςε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο ζην εμήο: ζην δειηίν Σχπνπ ηεο εξαζηηερληθήο ΑΔΚ πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία κε ηε ΦΑΗΑ, γίλεηαη ιφγνο γηα επαλαθνξά ηεο
λνκηκφηεηαο. Ήζεια λα ξσηήζσ εάλ ζπκθσλεί κε ηελ εθηίκεζε απηή θαη αλ
ζεσξεί φηη ππήξρε θάπνηνπ είδνπο αλνκία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε επαλαιάβεηε ηελ εξψηεζή ζαο γηαηί δελ ηελ
άθνπζα θαιά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ, ην δειηίν Σχπνπ ηεο εξαζηηερληθήο ΑΔΚ ζε ζρέζε κε
ηε ζπκθσλία ε νπνία κε ηε ζπκβνιή ζαο ήξζε κε ηε ΦΑΗΑ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ ζρνιηθνχ γπκλαζηεξίνπ, γίλεηαη αλαθνξά γηα επαλαθνξά
ηεο λνκηκφηεηαο θαη ξσηάσ εάλ δέρεηαη απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ε Γεκνηηθή
Αξρή φηη ππήξρε δειαδή θάπνηα εθηξνπή απφ ηε λνκηκφηεηα ζηελ πφιε.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο: ζην Α2 γίλεηαη
ιφγνο γηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα κε εζεινληηθή πξνζθνξά. Όκσο ζην 3
αλαθέξεη

φηη

κέξνο

ησλ

πξνγξακκάησλ
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ζπγρξεκαηνδνηείηαη, δειαδή ζα έρνπκε πξφγξακκα κε εζεινληηθή πξνζθνξά
ην νπνίν είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν θαη κάιηζηα απφ ην θξάηνο, ηε Γεληθή
Γξακκαηεία ζε έλα πνζνζηφ. Απηφ πσο ην ηεθκεξηψλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε ζε πνηα παξάγξαθν αλαθέξεζηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλαθέξνκαη ζην Α2 αζιεηηθά πξνγξάκκαηα κε εζεινληηθή
πξνθνξά θαη είλαη ε 3ε θνπθίδα, αλαθέξεηαη ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηε
Γεληθή Γξακκαηεία κε ην πξφγξακκα «Άζιεζε γηα φινπο» θαη είλαη ζηα
εζεινληηθά πξνγξάκκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ην είδα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σέινο ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: πνηνο είλαη ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ, δειαδή πφζα έζνδα πεξηκέλεηε φηη ζα
εηζπξάμεηε απ' φιεο ηηο ζπλδξνκέο ησλ πνιηηψλ θαη επίζεο ζα ήζεια λα
ξσηήζσ εάλ ηα σκαηεία πνπ παίξλνπλ δσξεάλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ
παξέρνπλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο δεκφηεο, ή γίλεηαη θάπνηα
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Γήκνπ επ’ απηνχ. Γειαδή
κπνξεί θάπνηνο λα εηζπξάηηεη φ,ηη ζέιεη, κε άιια ιφγηα; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ. Όζνλ αθνξά ην Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην ζα
ήζεια λα ξσηήζσ ηη κέιιεη γελέζζαη. Δίρε θπθινθνξήζεη θάπνηα ζηηγκή κηα
θήκε φηη ππήξρε πεξίπησζε λα κεηαζηεγαζηεί ζε άιιν ρψξν. Απφ φ,ηη έκαζα
εθ ησλ πζηέξσλ απηφ έρεη ιήμεη σο ζελάξην. Θέισ λα καο πείηε ηη ζπκβαίλεη
αθξηβψο θαη αλ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην ηψξα
είλαη ζε θαηάζηαζε ζσζηή, έρεη ζπληεξεζεί ζσζηά, ηη πξφθεηηαη λα γίλεη κε
απηφ ην ζέκα.
Όζνλ αθνξά ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα πέξα ηνπ πνδνζθαίξνπ
θαη

ησλ

δηαθφξσλ

πξνγξάκκαηα

νξγάλσλ

πνπ

θαη

αλαθέξαηε

ειεπζέξσλ

βαξψλ,

ρεηξνζθαίξηζε,

ηα

ππφινηπα

θαιαζνζθαίξηζε,

πεηνζθαίξηζε, γηφγθα, πηιάηεο θη φια απηά, γίλνληαη θάζε ρξφλν απφ
ζπκβαζηνχρνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελα κέζσ ηεο Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Αζιεηηζκνχ.
Έρσ ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ θαζπζηεξήζεη ιηγάθη νη δηαδηθαζίεο
κε απηφ ην ζέκα θαη ζα ήζεια λα καο ελεκεξψζεηε γη' απηφ ζε ηη θάζε
βξίζθνληαη νη πξνζιήςεηο.
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Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο θνιχκβεζεο είλαη θη έλα ζηελάρσξν
ζέκα δηφηη έθπγε απφ ηε δσή ν άλζξσπνο πνπ ήηαλ ε ςπρή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ν Γηάλλεο Φσιηάο, λνκίδσ φηη ππάξρεη κηα ιάζνο δηαηχπσζε
ζηελ εηζήγεζε δηφηη αλαθέξεηαη φηη θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαρψξεζεο θαη
απνδνρήο ησλ φξσλ γηα ην ΟΑΚΑ, ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη ζαθψο εάλ δελ
έρεη αιιάμεη θάηη βέβαηα, φηη γίλεηαη ελνηθίαζε θαη κίζζσζε ησλ δηαδξνκψλ
απηψλ, άξα λα ην δείηε ιηγάθη απηφ εθεί.
Όζνλ αθνξά ηα αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε
εζεινληηθή πξνζθνξά, θάζε ρξφλν είρακε θηηάμεη κηα Δπηηξνπή ε νπνία
νπζηαζηηθά επεμεξγαδφηαλ ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ εζεινληψλ πνπ ζα
δίδαζθαλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη
έηζη ήηαλ ζαθέο ην πεξηερφκελν απηφ, ήηαλ βέβαην φηη ζα ππήξρε έλα επίπεδν
πςειφ, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε θη απηφ θέηνο λα ηζρχζεη, λα κελ ην
παξαιείςεηε.
Σψξα φζνλ αθνξά ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο ζπκθσλψ φηη πξέπεη
λα ιπζεί απηφ ην ζέκα δειαδή δελ κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ ηα ζρνιεία γηα ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο πιιφγνπο. Να
βξνχκε ηξφπν. Δίηε λα ζπλερηζηεί ην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κε ην αληίηηκν, ην
ζπκβνιηθφ κηθξφ αληίηηκν απηφ ην αληαπνδνηηθφ ησλ δηαθφξσλ πιιφγσλ, είηε
λα ππάξμεη επηρνξήγεζε έθηαθηε ζε ζρνιεία γη' απηφ ην ιφγν απφ ην Γήκν.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηε Γήκαξρε ην ζέκα ηεο ρνξήγεζεο
απηνχ ηνπ ζπκβνιηθνχ πνζνχ ζα έιεγα απφ ηνπο πιιφγνπο πξνο ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο είρε ζπδεηεζεί θαη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη εθεί είρε
εηπσζεί φηη ζα ζπλερηζηεί λα δίλεηαη ην πνζφ απηφ ζηα ζρνιεία φρη φκσο απφ
ηνπο πιιφγνπο, αιιά απφ ην Γήκν.
Σν ζέκα πνπ είρε ηεζεί είλαη λα κελ γίλεη απηή ε ρνξήγεζε απφ
ηε ρνιηθή Δπηηξνπή αιιά λα γίλεη κε κηα έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε απφ
πιεπξάο Γήκνπ. Ήζεια απιά λα κνπ επηβεβαηψζεηε απηή ηε ξχζκηζε, εθηφο
αλ έρεηε πξνβιέςεη θάηη άιιν πνπ δελ ην γλσξίδνπκε αθφκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πνιιέο νη εξσηήζεηο …
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε θ. Γήκαξρε, αιιά ζα ήζεια λα θάλσ κηα
ηνπνζέηεζε γηαηί νπζηαζηηθά εξσηήζεηο έθαλα πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θ. Πξφεδξε εζείο έρεηε ηε δηθαηνδνζία λα δψζεηε ηνλ
ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ ηνπνζέηεζε είλαη ε εμήο: απηφ πνπ πηζηεχνπκε εκείο
είλαη φηη νη νκάδεο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάιινπλ γηαηί νη νκάδεο
απφ φ,ηη μέξεηε φινη παίξλνπλ αληίηηκν απφ ηα παηδηά, δελ είλαη δσξεάλ.
Καλέλα παηδί δελ είλαη δσξεάλ ζηηο νκάδεο. Οη νκάδεο έρνπλ έζνδα. Έρνπλ
έζνδα, ζε έλα ρψξν πνπ δελ πιεξψλνπλ ηίπνηε.
Θα πξέπεη νη νκάδεο λα ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνπλ, εηδηθά ηα
ζρνιεία δελ κηιψ γηα ην Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην θαη νπσζδήπνηε ζπκθσλψ κε
ηνλ θ. Γξεηδειηά λα ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή θαη λα καο θέξεη κηα εηζήγεζε ε
Δπηηξνπή. Έρνπκε ςεθίζεη θ. Πξφεδξε κηα Δπηηξνπή γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα
θαη εδψ ζα ππελζπκίζσ ζην Γήκαξρν απηφ πνπ ηνπ είπα πξνεγνπκέλσο θαη
ηνλ ζηελαρψξεζα γηα ηελ απαμίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Καη απηφ ην πξνζζέησ. Φεθίζακε κηα Δπηηξνπή ζα Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ δελ ζπζηάζεθε πνηέ. αο παξαθαιψ πνιχ λα ζπζηαζεί ε
Δπηηξνπή θαη λα έξζεη εθ λένπ κηα εηζήγεζε θαη νη νκάδεο λα ζπλερίζνπλ λα
πιεξψλνπλ φπσο πιήξσλαλ. Γηαθνξεηηθά εκείο είκαζηε θαηά. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πνιιέο νη εξσηήζεηο. Ζ θα Παπαινπθά έθαλε εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ην γπκλαζηήξην, αλ ζπκάκαη θαιά εζείο ξσηήζαηε θα Παπαινπθά
γηα ην γπκλαζηήξην. Ναη πξάγκαηη ππήξμε κηα ζθέςε λα αξαηψζνπλ ιφγσ
COVID βεβαίσο ηα φξγαλα γπκλαζηηθήο θαη θπξίσο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα
πνπ ζπλσζηίδνληαλ ζηελ Σξσάδνο.
Τπήξρε κηα ζθέςε λα θαηέβνπκε αξαληφγινπ θαη Σξσάδνο
ππάξρεη έλαο ρψξνο κηα παιηά απνζήθε ε νπνία είλαη πάξα πνιχ κεγάιε,
είλαη αξθεηά ηεηξαγσληθά θαη ζα κπνξνχζε λα θηινμελήζεη εθεί ηα νκαδηθά
ηνπιάρηζηνλ αζιήκαηα, ην είρακε ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ θ. Θενράξε θαη γηα
ηνπο ρνξνχο θαη φια ηα ζρεηηθά. Απφ ηε ζηηγκή θηφιαο πνπ ζα μεθηλνχζαλ νη
εξγαζίεο ζην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε πνιηηηζηηθφ
θέληξν ζα είρακε ζαθψο θάπνην πξφβιεκα, νπφηε απηφο ν ρψξνο ζηε

70

ε

11 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/9/2020

αξαληφγινπ θαη Σξσάδνο ζα είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο ζα καο
εμππεξεηνχζε ηδηαίηεξα.
Όκσο κεηά απφ θάπνηεο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη θάπνηεο
πιεξνθνξίεο πνπ είρακε φηη ν ρψξνο απηφο είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ρψξνο
απνζήθεπζεο ρεκηθψλ, ζεσξήζακε θαιφ λα απνθχγνπκε κηα ηέηνηα επέθηαζε
ησλ γπκλαζηεξίσλ.
Δπνκέλσο κέλνπκε ζηελ Σξσάδνο. Ζ Σερληθή Τπεξεζία θαη ν θ.
Κίηζηνο απηή ηελ επνρή αζρνιήζεθε κε ηνλ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ ζηα
ΚΑΣΔΔ πάλσ θαη απφ ηηο 5 κε 10 Οθησβξίνπ κεηά απφ ηε ρηεζηλή καο
ζπδήηεζε κπαίλεη λα βάςεη, λα ζνβαηίζεη, λα απνιπκάλεη ν θ. Κνπηζάθεο, λα
κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία θαλνληθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηινμελνχληαλ
ζην ρψξν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηεο Σξσάδνο.
Γηα ην θνιπκβεηήξην, είρακε βεβαίσο ην ζιηβεξφ γεγνλφο ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ Γηάλλε Φσιηά, θπζηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην
θνιπκβεηήξην ζα ζπλερηζηνχλ θαη κάιηζηα επεηδή ππάξρεη έλα απμεκέλν
ελδηαθέξνλ πηζαλφ θέηνο λα πάξνπκε θη άιιε κηα δηαδξνκή ή παξαπάλσ
ψξα. Πάλησο είκαζηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Χο πξνο ην αλ έρνπλ ππνγξαθεί νη ζπκβάζεηο απηψλ πνπ ζα
εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα φια απηά ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, λαη απιά
έρνπκε θαζπζηεξήζεη ζηε ινγηθή ην φηη επεηδή ε παλδεκία ηνπ COVID είρε
θξελάξεη ηνλ θφζκν, είπακε λα κελ πάξνπκε θαη ηνπο 8 καδί θαη λα παίξλνπκε
ζηαδηαθά θάζε θνξά πνπ ζα παξνπζηάδεηαη έλα ελδηαθέξνλ θαη ζα ππάξρεη
κηα ζπκκεηνρή ηέηνηα, πνπ λα καο επηηξέπεη λα αλνίμνπκε απηά ηα
πξνγξάκκαηα.
Πάλησο ίζσο απφ ην 1ν δεθαήκεξν ηνπ Οθηψβξε θαη κεηά ζα
αξρίζνπκε λα δερφκαζηε απηά ηα βηνγξαθηθά πξνθεηκέλνπ –απαληψ εδψ θαη
ζηελ θα Δκκαλνπήι- απφ 1ε Ννεκβξίνπ ζα μεθηλήζνπλ φια ηα καζήκαηα.
Γηαηί; Γηαηί ε δηαδηθαζία κε ηηο ζπκβάζεηο έρεη θαζπζηεξήζεη γηα ηνπο γλσζηνχο
ιφγνπο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ΟΣΑ.
Αλαθέξνκαη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εηθαζηηθά.
Τπήξμε έλα ζέκα κε ηηο Τπεξεζίεο ηηο δηνηθεηηθέο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη μεθηλάκε ηψξα λα ππνγξάθνληαη θαη απηέο νη
ζπκβάζεηο, θα Δκκαλνπήι λνκίδσ δηθή ζαο ήηαλ ε εξψηεζε.
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Χο πξνο ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθε ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη άιινη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη ππάξρεη ην εμήο πξφβιεκα: νη χιινγνη -σο πξνο ην θαηά πφζν
κπνξνχλ θαη νη χιινγνη λα ζπλεηζθέξνπλ- είλαη κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
θχξηνη ζπλάδειθνη.
Σν έκςπρν δπλακηθφ ησλ πιιφγσλ απνηειείηαη απφ παηδηά πνπ
ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη θάηνηθνη δεκφηεο ηεο πφιεο καο. Θεσξψ
πσο ην θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο ζα θαιπθζεί απφ ηηο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο
ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Σν μέξνπκε φηη νη χιινγνη ιφγσ COVID ιφγσ
παλδεκίαο πεξλάλε θη απηνί δχζθνια.
Γελ μέξσ αλ έρσ ζεκεηψζεη θάηη άιιν, αλ φρη πείηε κνπ δελ έρσ
θακία αληίξξεζε λα επαλέιζνπκε. Να απαληήζσ ζηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ζε
φπνηνλ επαλέθεξε ην ζέκα ηεο Δπηηξνπήο, ηεο πεξηβφεηεο 15κεινχο
Δπηηξνπήο, θάηη πνπ ν θ. Γξεηδειηάο ην αλήγαγε ζε ηεξάζηην ζέκα φηη απηή ε
εηζήγεζε είλαη άθπξε θαη φηη ε Δπηηξνπή ζα έπξεπε λα ην εηζεγεζεί, ζέισ λα
πσ φηη απηή ε απφθαζε πνπ πάξζεθε ηφηε θαη αθφκε δελ έρεη ζπζηαζεί, έρεη
έλα έκβην ζεκείν, έλα απφζηεκα.
ηε ινγηθή ηνπ φηη ε Δπηηξνπή απηή πνπ απνηειείηαη απ' φινπο
απηνχο πνπ

είπακε, απφ

πιιφγνπο, θνξείο, κέιε,

δηεπζπληέο θαη

ζπκβνχινπο, είλαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία αλ δελ απνθαζίζεη νκφθσλα, θέξλεη
ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πνηνο είλαη ν ιφγνο λα ππάξρεη
εληεηαικέλνο ζχκβνπινο αζιεηηζκνχ, ή Αληηδήκαξρνο αζιεηηζκνχ φηαλ
παξαθάκπηεηαη επί ηεο νπζίαο ε παξνπζία ηνπ; Πνηνο είλαη ν ιφγνο απηφο πνπ
βηαζηηθά πάξζεθε εθείλν ην βξάδπ κηα απφθαζε ε νπνία ελ ηε γελέζεη ηεο
είλαη άθπξε;
Δίλαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία πξνθαλψο ζα δπζρεξάλεη θαη δελ
ζα δηεπθνιχλεη θαλέλαλ θαη θπξίσο ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε απηά ηα
πξνγξάκκαηα. Δίλαη δπλαηφ κηα Δπηηξνπή πνηέ λα απνθαζίζεη νκφθσλα; 15
κέιε πνπ ην ζπκθέξνλ ηεο ΦΑΗΑ ζα είλαη ζπγθεθξηκέλν, ζα πξνηείλεη ν
Ησληθφο θαη πάεη ιέγνληαο θαη ηφηε πνηνο ν ιφγνο αλ δελ ζπκθσλεί νκφθσλα
λα θέξεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Πνηνο είλαη ν ιφγνο θαη
παξαθάκπηεηαη νπζηαζηηθά ν Αληηδήκαξρνο πνιηηηζκνχ, ν εληεηαικέλνο
ζχκβνπινο αζιεηηζκνχ;
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Παξαθαιψ ην ζέκα απηφ λα κελ έξζεη ζήκεξα γη' απηφ θαη
αθχξσζα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζην ηέινο θαη λα επαλαθέξνπκε ην
ζέκα απηνχ ηνπ πεξηβφεηνπ αζιεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αζιεηηθήο Δπηηξνπήο.
Καη' αξράο αζιεηηθφ πκβνχιην δελ πθίζηαηαη, ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά σο
λνκηθφο θαη άιινη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ εληξπθήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
πνπ αθνξά ηηο ηνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο, ππάξρνπλ πκβνχιηα; Μηιάκε γηα
Δπηηξνπέο.
Απηή ε Δπηηξνπή αλ έρεη ηέηνην απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα πνηνο
ν ιφγνο λα πθίζηαηαη ν εληεηαικέλνο ζχκβνπινο αζιεηηζκνχ, ή ν φπνηνο
Αληηδήκαξρνο αζιεηηζκνχ; Θα παξαθάκπηεηαη κνλίκσο.
Ρσηήζεθα γηα ην πνηνο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο, λνκίδσ ε θα
Δκκαλνπήι ην ξψηεζε. Αο απαληήζεη ν θ. Σάθαο γηαηί δελ έρσ ηνλ θσδηθφ
κπξνζηά κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ξψηεζα, έθαλα κηα ζεηξά εξσηήζεσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κε αθνχηε…;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζεη ν θ. Σάθαο γηα ηνλ θσδηθφ, πνπ ξψηεζε ε θα
Δκκαλνπήι γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεη ν θ. Σάθαο θαη κεηά ζα δψζσ ηνλ ιφγν. Απιά λα
θιείζνπκε, κελ πάκε ζε δεχηεξν θχθιν λα νινθιεξψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην πνην είλαη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηη
πξνζδνθνχκε απφ ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σα αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηα έζνδα είλαη
ζπλήζσο αξθεηά ιηγφηεξα απφ ηα έμνδα θαη πάληα παίδνπλ ξφιν νη
ζπκκεηνρέο. Δίλαη βέβαηα κηα θνηλσληθή παξνρή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο
δεκφηεο θαη ηδηαίηεξα θέηνο πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε έλδεηα ιφγσ ηνπ
θνξσλντνχ.
ηα αληαπνδνηηθά ηα δίδαθηξα θαιχπηνπλ ηηο απνιαβέο ησλ
θαζεγεηψλ. Όηαλ έρνπκε πιήξε εηθφλα πφζεο είλαη νη ζπκκεηνρέο ζα
γλσξίδνπκε θαη πνηα είλαη ηα έζνδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ην εξψηεκα πνπ ππέβαιια απεπζπλφηαλ ζε
εζάο σο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απάληεζε δελ κνπ δψζαηε.
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Με βάζε πνηα δηάηαμε λφκνπ ν Γήκαξρνο θαηήξγεζε ην πκβνχιην Νενιαίαο
θαη Άζιεζεο. Απφ πνχ θη σο πνπ αληιεί ηελ εμνπζία ν Γήκαξρνο λα θαηαξγεί
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ζπζηαζεί πκβνχιην θαη δελ ην μέξσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνθαλψο δελ ην μέξεηε, γηα λα κε ζαο πσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε ζπζηαζεί θαη ην θαηάξγεζα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνθαλψο δελ επηζπκείηε ηελ χπαξμή ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ λα απαληήζσ εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ επηζπκψ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη εζείο
επηζπκείηε ηε δπζιεηηνπξγία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα λα θαηαξγείηε απνθάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξψ λα απαληήζσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηζπκείηε ηε δπζιεηηνπξγία θαη φρη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία,
απηφ μέξσ εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καλείο δελ ππνβάζκηζε ηνλ Αληηδήκαξρν ή ηνλ εληεηαικέλν
ζχκβνπιν δηφηη ην ίδην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ βάδεη θαη σο επηθεθαιήο
ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, αιιά δελ αθέζεθε πνηέ ν Μπεξδέζεο λα ζπγθξνηήζεη
απηφ ην φξγαλν. Ξεθάζαξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη; Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά γηα λα απαληήζσ ζα
πσ ηελ άπνςή κνπ γηαηί ην μέξσ. Γελ βξέζεθαλ πνηέ ην 15κειέο γηαηί ιφγσ
θνξσλντνχ έρεηε ηελ εληχπσζε φηη ηα γήπεδα εδψ πξηλ 15-20 κέξεο ήηαλ φια
θιεηζηά. Γελ ππήξρε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα πνηα πξνγξάκκαηα λα
κηιήζεη ε Δπηηξνπή; Καη ηη λα πεη; Απηφ ην έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα πνιιέο
θνξέο εκείο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο πσο κηιάκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ δελ ζπκκεηέρσ θαη' αξρήλ ζηελ Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή καο ιέηε φηη ζα ιεηηνπξγεί ην πκβνχιην απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ έλα ιεπηφ ν Γήκαξρνο είπε θάηη, ζα ην ζπδεηήζνπκε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είπε; Δίπε φηη δελ επηζπκεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απέζπξε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν θαη εγψ ζέισ λα ζαο πσ
γηαηί δελ έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάξζεθε θακία απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ είπακε γηα αλάθιεζε. Δίπα εγψ ηψξα γηα αλάθιεζε;
Γηαηί ιέηε πξάγκαηα πνπ δελ ιέσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα αλ δελ ζπγθξνηείηαη, αλ δελ ιεηηνπξγεί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε άθεζέ κε λα ηειεηψζσ ηψξα, λα πσ ηη έρεη γίλεη. Γελ
ππήξρε ζέκα γηα λα ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή. Σα γήπεδα φια μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά θιεηζηά δελ ππήξρε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα φρη εδψ, ζε φιν ηνλ
θφζκν. Γελ ππήξρε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σψξα πνπ μεθηλάλε ηα αζιεηηθά
σκαηεία θαη κπαίλνπλ, έρσ ηελ εληχπσζε φηη βξέζεθαλ δπν σκαηεία πνπ
κίιεζαλ, ε Δπηηξνπή δελ έρεη ζπζηαζεί δελ μέξσ γηαηί, δελ είκαη κέινο ηεο
Δπηηξνπήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίζηε ππεχζπλνο θαη αξκφδηνο φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είκαη ππεχζπλνο λα ζπγθξνηήζσ ηελ Δπηηξνπή. Δίκαη
ππεχζπλνο λα εθαξκνζηεί. Γελ έρεη εθαξκνζηεί γηαηί ζαο είπα πξηλ ιίγν ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ ππήξρε ζέκα γηαηί ηα αζιεηηθά θέληξα δελ
ήηαλ ζε ιεηηνπξγία. Ση ψξεο λα βγάινπλ; Καη ηη λα πνπλ; Γειαδή λα πάκε λα
βξεζνχκε θαη λα πνχκε ψξεο γηα ηα γήπεδα θαη ηα αζιεηηθά σκαηεία θαη ηνπο
πιιφγνπο ρσξίο λα ππάξρεη αληηθείκελν; Γελ ππήξρε ηίπνηε. Σψξα, έρσ ηελ
εληχπσζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εθφζνλ εηζάγεηαη απηφ ην ζέκα ζήκεξα γηαηί
δελ ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ην απέζπξε ν Γήκαξρνο απφ
ηελ εηζήγεζή ηνπ. Σελ ηειεπηαία ελφηεηα ηελ απέζπξε, γη' απηφ θηφιαο ν θ.
Σνκπνχινγινπ είπε φηη ςεθίδεη έηζη φπσο είλαη, έηζη φπσο ηελ άιιαμε ν
Γήκαξρνο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εθ' εμήο ζα ιεηηνπξγήζεη ην πκβνχιην απηφ;
Θα επηκειεζείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζα πεη λα επηκειεζψ; Γελ εμαξηάηαη απφ εκέλα ην πψο ζα
ιεηηνπξγήζεη. Γελ είκαη ν αξκφδηνο λα ιεηηνπξγήζεη εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο είζηε αξκφδηνο γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ νξγάλνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είκαη αξκφδηνο θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είζηε αξκφδηνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ θαη κεηά ν θ. Μπεξδέζεο θάηη ζέιεη λα πεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα πσ θη εγψ
θάηη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη εγψ ζέισ ηνλ ιφγν Λχζαλδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή μέραζα κηα απάληεζε ζε κηα εξψηεζε
ηνπ θ. εξεηάθε ή θάπνηνπ άιινπ ζπκβνχινπ, ζπγλψκε θ. Σνκπνχινγινπ ζαο
δηέθνςα. Ρσηήζαηε ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο, πνηνο ην
ξψηεζε ν θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ην ξψηεζα. Τπήξρε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ν θ. εξεηάθεο. Απηφ είλαη εξψηεζε πνπ κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζην Γ.. ηεο ΑΔΚ. Δγψ δελ αλαθέξζεθα πνηέ νχηε ζε λνκηκφηεηα,
νχηε ζε παξαλνκία πνπ αθνξνχλ ηηο ψξεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ σξψλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην θάζε σκαηείν θαη γπκλαζηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε εξψηεκα ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ φηη πξηλ αλαιάβσ ππήξρε πάιη κηα Δπηηξνπή ε νπνία είρε
ζπζηαζεί κηα θνξά θαη απφ εθεί θαη πέξα φηαλ είρε ζπζηαζεί εθείλε ε
Δπηηξνπή πνπ ήηαλ κε ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε πνπ δελ είρε βγάιεη
πνξίζκαηα, νχηε είρε θέξεη ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζπλέρηζε ν
εληεηαικέλνο αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ ηφηε ν θ. Μαλσιεδάθεο, λα ιεηηνπξγεί
θαλνληθά κε απνθάζεηο.
Δκείο φλησο ήξζακε θαη πήξακε κηα απφθαζε, εγψ δελ ηελ είρα
ςεθίζεη, ηνλ 11ν ηνπ 2019 φκσο ιφγσ ηνπ φηη δελ γηλφηαλ θαλέλα αζιεηηθφ
πξφγξακκα θαη παξάιιεια ηφηε είρα ξσηήζεη θαη ηε Ννκηθή Τπεξεζία φπσο
αλέθεξα θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ε Δπηηξνπή γηαηί δελ
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είλαη πκβνχιην, ην μαλαιέσ δελ είλαη πκβνχιην, ε Δπηηξνπή δελ εμαξηάηαη
απφ απηήλ ν εθάζηνηε εληεηαικέλνο ή Αληηδήκαξρνο αζιεηηζκνχ.
Παξάιιεια δε, δελ κε ζηακάηεζε θαλείο θ. Γξεηδειηά ζην λα
ζπζηήζσ ηελ Δπηηξνπή. Θα κπνξνχζακε λα είρακε θάλεη ζπδεηήζεηο αιιά
δελ ππήξρε αληηθείκελν ιφγσ COVID ην γλσξίδεηε θη εζείο απηφ. Αιιά
μαλαιέσ θαη ην επαλαιακβάλσ γηα αθφκε κηα θνξά: ν εληεηαικέλνο ή ν
εθάζηνηε Αληηδήκαξρνο αζιεηηζκνχ δελ εμαξηά θαη δελ εμαξηάηαη απφ απηή
ηελ Δπηηξνπή. Πφζεο θνξέο αθφκε πξέπεη λα ην πνχκε απηφ; Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παίξλνληαο αθνξκή απφ ηα
ηειεπηαία πνπ είπε ν θ. Μπεξδέζεο έρσ λα επηζεκάλσ ην εμήο: ε απφθαζε
θ. Μπεξδέζε φπσο μέξεηε ιήθζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2019. Θέκα COVID
πξνέθπςε ην Μάξηην ηνπ 2020. Άξα ηέζζεξηο κε πέληε κήλεο κεηά. Δπνκέλσο
θαθψο ην δηάζηεκα απηφ εζείο σο εληεηαικέλνο ζχκβνπινο δελ ζπγθαιέζαηε
ηελ Δπηηξνπή. Σέζζεξηο κε πέληε κήλεο δελ ηε ζπγθαιέζαηε!
Δπνκέλσο έρεηε ηελ επζχλε φηη εζείο δελ εθαξκφζαηε ηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φρη ν Πξφεδξνο. Γηφηη είλαη ζαθήο ε
απφθαζε εζείο ζπγθαιείηε ηελ Δπηηξνπή ππφ ηελ Πξνεδξία ζαο, φηαλ
βεβαίσο ηφηε ήζαζηαλ εληεηαικέλνο ζχκβνπινο αζιεηηζκνχ.
Γεχηεξνλ απηφ πνπ ιέηε πεξί ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο δελ έρεη
θακία ζρέζε, κάιινλ απφ λνκηθά δελ γλσξίδεηε θαη πνιιά. αο ιέσ ην εμήο:
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα ζπζηήλεη ηελ νπνηαδήπνηε
Δπηηξνπή θαη λα αλαζέηεη θαζήθνληα. Απηφ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα
θαζήθνληα ηνπ Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ αζιεηηζκνχ.
Γελ έρεη θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έδσζε αξκνδηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλε
Δπηηξνπή. Απηφ δελ αλαηξεί ην δηθφ ζαο ξφιν. Άξα απηφ πνπ ιέηε δελ ηζρχεη.
Καη ην θπξηφηεξν απ' φια είλαη απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο φηη
έζησ λα δερηνχκε απηφ πνπ είπαηε φηη ε Δπηηξνπή δελ ζπλεθιήζε γηα ηνπο x
ιφγνπο πνπ δελ ηζρχνπλ φκσο, ζαο ην αλέθεξα, ε Δπηηξνπή κέρξη
αλαθιήζεσο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηζρχεη. Δάλ
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έξζεη θαη πάξεη κηα άιιε απφθαζε πνπ λα αλαθαιεί ή
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λα αλαηξεί ηελ απφθαζε απηή, ηφηε πξαγκαηηθά δελ έρεηε ιφγν λα ζπζηήζεηε
ηελ Δπηηξνπή απηή.
Άξα ηψξα πνπ δελ ππάξρεη εληεηαικέλνο ζχκβνπινο φζνλ
αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ αξκνδηφηεηα πξνθαλψο ηελ έρεη ν θ. Γήκαξρνο εάλ ηελ αλαζέζεη αιιάδεη ην πξάγκα- ζα πξέπεη ε Δπηηξνπή λα ζπζηαζεί. Ή,
ελδερνκέλσο λα έξζεη κηα άιιε εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη αλ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε εθείλε, ηφηε λα ηζρχεη ε λέα
απφθαζε.
Δπνκέλσο είζηε ελ αηαμία θ. Μπεξδέζε θαη νχηε είλαη
δηθαηνινγία πνπ αλαθέξαηε δηφηη επί πέληε κήλεο δελ ππήξρε θνξσλντφο,
εθηφο αλ ηνλ εθεχξαηε εζείο πξηλ αλαθαιπθζεί.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν κήλα πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε γηα ηελ Δπηηξνπή ήδε ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ έηξεραλ κε απνθάζεηο κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ηη ζεκαίλεη απηφ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σφηε είρακε φιν ην ρξνληθφ πεξηζψξην …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ζαο είπε φηη έρεηε ην
δηθαίσκα εζείο λα κελ εθαξκφδεηε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
Πνηνο ζαο είπε απηφ ην πξάγκα; Γελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα θ. Μπεξδέζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη λα πεη φηη ηα πξνγξάκκαηα έηξεραλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζηε ππνρξεσκέλνο λα
αθνινπζείηε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αθνχγνληαο καζαίλεηο θαη φρη κηιψληαο θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κε κηιάηε θαη νη δχν, έλαο – έλαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κε δηαθφπηεη θαη
νθείισ λα απαληήζσ. Ο θ. Μπεξδέζεο δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θαη ηελ έρεη ν θ. Γήκαξρνο κέρξη ηελ αλαζέζεη ν θ. Γήκαξρνο
νξζψο αλαθάιεζε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο εηζήγεζεο πνπ πάιη … Δπηηξνπή
ζπζηήλεη ν Γήκαξρνο κε ηελ εηζήγεζή ηνπ πνπ αλαθάιεζε. Θα πξέπεη λα
ηζρχζεη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα εθαξκνζηεί. Αλ θέξεηε
άιιε εηζήγεζε θαη ππάξμεη άιιε απφθαζε, ηφηε ην βιέπνπκε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να ζαο ξσηήζσ θάηη; Όηαλ πήξακε ηελ απφθαζε γηα ηελ
Δπηηξνπή είρακε θαηαξγήζεη ηελ πξνεγνχκελε;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Μπεξδέζε κε ξσηάηε θαη
νθείισ λα απαληήζσ. Ννκηθά πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη κηα λεψηεξε απφθαζε
αλαθαιεί ηελ πξνεγνχκελε. Αλαθαιείηαη κε ηελ απφθαζή καο εθείλε, ε φπνηα
πξνεγνχκελε απφθαζε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ αξρηθά) … ηεο απφθαζεο
γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ηνλ 11ν κήλα ίζρπε ε πξνεγνχκελε απφθαζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη θ. Μπεξδέζε είρε ιήμεη ε ζεηεία ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο, θάλεηε ιάζνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην θαηαλνείηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ έλαο – έλαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ απφθαζε ην Ννέκβξην
θαηαξγεί ηελ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε λα πσ θάηη. Ξέξεηε ηη ζέιεη λα πεη ν πχξνο; Σα
πξνγξάκκαηα είραλ ήδε βγεη, είραλ βγεη ηα πξνγξάκκαηα αζιεηηθψλ, νη ψξεο
θαη φια απηά.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Πξνζπαζψ λα ην πσ ηφζε ψξα, απφ ηνλ 11ν κήλα. Όηαλ
πήξακε ηελ απφθαζε γηα ηελ Δπηηξνπή, ηα πξνγξάκκαηα είραλ βγεη. Ζ
Δπηηξνπή απηή ζα ζπζηήλεην ην Μάξηην, ηνλ Απξίιην πνπ ηφηε ζπδεηνχληαη ηα
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα. Γελ ππήξραλ αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ζην λα ηξέμνπλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ηη ζα ζπδεηήζεη ε Δπηηξνπή
δελ απνηειεί δηθφ ζαο αληηθείκελν. Γελ ζα θξίλεηε εζείο ηη ζα ζπδεηήζεη ε
Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν ηφζε ψξα. Απφ ηε
ζηηγκή

πνπ

γίλνληαη

εθινγέο

θαηαξγνχληαη

φιεο

νη

Δπηηξνπέο

ηεο

πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οη Δπηηξνπέο θαηαξγνχληαη φρη ζηα κέζα ηεο ρξνληάο. Θα
γίλεηαη αιαινχκ ζηα αζιεηηθά σκαηεία
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε άιιαμε ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ αιιάδεη ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε
Δπηηξνπή.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαδηθαζηηθά Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ Φεβξνπάξην, ηα
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ψξεο ησλ αθαδεκηψλ, δελ αιιάδνπλ ζηα κέζα
ηεο ρξνληάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα νινθιεξψζσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ε Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη, αλαζέηεη
αξκνδηφηεηεο επηκέξνπο, επεμεξγάδεηαη δεηήκαηα θαη φηαλ κε ην θαιφ
έξρνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηα βάδεη ζε κηα ζεηξά, ηα παξνπζηάδεη θαη πνηνο
ζα έθεξλε αληίξξεζε φηαλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη αξκφδηνη θνξείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν θαη θιείλνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση θιείλνπκε Λχζαλδξε; Έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν. Θα κηιήζνπκε θαη
κεηά ν Γήκαξρνο λα θιείζεη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γειαδή ν εληεηαικέλνο θαη ν Αληηδήκαξρνο … θέξλεη ηα
ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, άξα θαηαξγείηαη ν ξφινο ηνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν Πξφεδξε εδψ θαη ψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάηη ζέιεη λα πεη ν Γήκαξρνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξφεδξε έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίκαη επηθεθαιήο Παξάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε φινη καδί, έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν ν Γήκαξρνο!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ ππάξρεη
δηαδηθαζία!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα θιείζεη, ζέιεη λα πεη θάηη ν Γήκαξρνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ έρνπλ δηθαίσκα λα
ηνπνζεηεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαδηθαζηηθά ιέσ θ. εξεηάθε. Θα πάξεηο ηνλ ιφγν θαη ζα
κηιήζεηο φζν ζέιεηο, δηαδηθαζηηθά ιέσ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μα εδψ πξνζπαζεί λα καο αθαηξέζεη ηνλ ιφγν θ.
Γεσξγακιήο θαη ζην ηέινο καο δηαθφπηεη. Σνπο δηέθνςε φινπο! ε παξαθαιψ
πνιχ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαδηθαζηηθά. Ζ εηζήγεζε ζήκεξα θαη φια απηά πνπ
ζπδεηνχζακε κέρξη πξφηηλνο, κέρξη πξηλ απφ έλα ηέηαξην αθνξνχζε ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ είηε εζεινληηθά,
είηε αληαπνδνηηθά, είηε αθνξά αζιεηηθνχο ζρνιηθνχο ρψξνπο, είηε αθνξά
γπκλαζηήξηα, είηε αθνξά πξνγξάκκαηα δξάζεσλ είλαη εηζήγεζε πνπ είλαη ηεο
παξνχζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηνπο δεκφηεο ελήιηθεο ή
παηδηά.
Σν αλ πξέπεη λα ππάξρεη ή φρη Δπηηξνπή, είλαη κηα έληερλε
παξέκβαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, ν νπνίνο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο, γλσζηνχο
θαη’ εκάο, έρεη λα θάλεη κε ην ζέιεη λα ηηο ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. Γηαδηθαζηηθά
ζπδεηάκε, επί ηεο νπζίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ εηζήγεζε πνπ αθνξά ηα
πξνγξάκκαηα είηε ηα θέξεη ν θ. Γξεηδειηάο, εγψ ζα ήκνπλ επραξηζηεκέλνο αλ
έθεξε ν θ. Γξεηδειηάο πξφγξακκα θαη λα ζπκθσλήζσ, ν θ. Σνκπνχινγινπ ή
νπνηνζδήπνηε άιινο.
Όηαλ κηιάηε γηα ζπλζέζεηο ζε άιια ζέκαηα, φπνηε ζαο ζπκθέξεη
ζπκάζηε ηηο ζπλζέζεηο θαη φπνηε δελ ζαο ζπκθέξεη ζπκάζηε ηηο δηραζηηθέο
ηάζεηο. Απνθαζίζηε επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ αλ καο ελδηαθέξεη
ή φρη θαη ζπδεηάκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ χπαξμε ή φρη, ηε
λνκηκφηεηα ή φρη πκβνπιίνπ ή Δπηηξνπήο, νλνκαηίζηε ηελ φπσο ζέιεηε.
πλερίζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κπσ θαη' επζείαλ ζηελ νπζία ηεο εηζήγεζεο. Απηφ πνπ
έρνπκε αθξηβψο ζήκεξα κπξνζηά καο είλαη ν θαζξέθηεο κηαο αθξαίαο
αγνξαίαο αληίιεςεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Μηαο αληίιεςεο
ερζξηθή πξνο ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ θαη ηεο Νενιαίαο ζηελ άζιεζε θαη ηνλ
πνιηηηζκφ, θηιηθή πξνο κηα εηζπξαθηηθή ινγηθή ε νπνία ραξαθηεξίδεη απφ ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο απηφ ην ραξηί.
Δίλαη ε ινγηθή ε νπνία εθθξάζηεθε ζε επίπεδν Κπβέξλεζεο θαη
κε ηνλ πξφζθαην λφκν ηνπ θ. Απγελάθε πνπ νπζηαζηηθά σζεί πξνο ηελ
ζπγθέληξσζε ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο, πεξηζσξηνπνηψληαο ηα ηνπηθά θαη ηα
κηθξά σκαηεία. Απηφ ην βιέπνπκε κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο λα ζπκβαίλεη
θαη εδψ.
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Ση έρνπκε λα πνχκε; Βεβαίσο έρνπκε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
Γήκνπ, ηα είδακε θαη πέξζη. Δίδακε θαη πέξζη γηα παξάδεηγκα ηα παηδηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ λα εμνβειίδνληαη είηε ληάια κεζεκέξη κεηά ην
Οινήκεξν 4 ε ψξα, είηε 10 κε 11 ε ψξα ην βξάδπ.
ήκεξα καο έξρεηαη κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία ζπλερίδνληαο
βεβαίσο ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε έξρεηαη θαη επηβάιιεη
ηνλ εζεινληηζκφ. Ο Γήκνο είλαη φξγαλν ηνπ θξάηνπο, δελ είλαη πνιηηηζηηθφο
χιινγνο πνπ ππάξρεη ε εζεινληηθή πξνζθνξά. Δίλαη έλαο θξαηηθφο θνξέαο ν
νπνίνο νθείιεη λα έρεη ππαιιήινπο θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο
πνηφηεηαο, γη' απηφ θνξνινγνχληαη. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε εζεινληηζκφ
θαη ζεσξψ πξφθιεζε λα γίλεηαη ιφγνο γηα εζεινληηθή, δειαδή απιήξσηε
καχξε εξγαζία –απηφ είλαη ζηελ νπζία- ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη θαη
ρξεκαηνδνηνχκελα.
Σξίηνλ, δελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε πξνο ηα σκαηεία γηα ην
πψο ζα αμηνπνηήζνπλ θαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα
πάξνπλ. Γηα παξάδεηγκα ζε φ,ηη αθνξά πσο ζα θαζαξίδνληαη ηα γπκλαζηήξηα
ελ κέζσ θνξσλντνχ. Γηα ην πψο ζα γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Παίξλνπλ
ηζάκπα ρψξνπο θαη ζρνιηθνχο ζηνπο νπνίνπο γλσξίδεηε φηη απαγνξεχεηαη δηα
λφκνπ λα ππάξρεη ρξεκαηηθή δνζνιεςία γηα κηα ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο θαη
πέθηνπλ 30ξηα θαη 40ξηα θαη κάιηζηα παξαβηάδνληαο αθφκε θαη ηνλ ίδην ηνλ
2725 ν νπνίνο κηιάεη κφλν γηα ρξεκαηηθφ αληίηηκν ζε αθαδεκίεο θαη κφλν γηα
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη φρη γη' απηφ ην νπνίν γίλεηαη.
Θεσξψ φηη είλαη πξνθιεηηθφ απηφ ην νπνίν αλαθέξεηαη φηη
δειαδή κηα νκάδα παηδηψλ, κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ, κηα ζρνιηθή νκάδα κηαο
ηάμεο πνπ δεηάεη έλα γεπεδάθη γηα λα παίμεη έλα άββαην έλα πνδφζθαηξν κε
ηνπο θίινπο ηνπο, κηα άηππε νκάδα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηνλ νβνιφ ηεο θαη
πξνθαηαβνιηθά ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, ελψ ηελ ίδηα ππνδνκή αλ έξζσ εγψ σο
x χιινγνο θαη ηελ εθκεηαιιεπηψ νηθνλνκηθά, ηελ παίξλσ δσξεάλ θαη απηά ηα
παηδηά ηνπο ρξεψλσ 20-30 επξψ ην κήλα.
Δκείο θαηαιαβαίλνπκε απηή ηελ πνιηηηθή. Δίλαη ν ιφγνο πνπ ζαο
εκπφδηζε, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αξλεζήθαηε λα δερηείηε λα ππάξρεη κηα
θαλνληζηηθή απφθαζε φπσο πξφηεηλε ε "Λατθή πζπείξσζε" λα γίλεηαη
παξαρψξεζε κε κνξθή ρξεζηδαλείνπ, λα εγθξίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κία
πξνο κία νη παξαρσξήζεηο, λα είλαη νξηζκέλεο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο
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αιιά θαη ε ακνηβαηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα αλ αχξην έξζεη ν Απφιισλαο θαη
δεηήζεη ηε θηινμελία ζε κηα εγθαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ε ακνηβαηφηεηα δεδνκέλεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη θαη ν ίδηνο
αχξην ζε κηα άιιε πεξίπησζε;
Τπάξρνπλ

πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα ηα νπνία εγείξεη απηή ε

απφθαζε θαη λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα απνξξηθζεί απφ ηελ αξρή κέρξη ην
ηέινο.
ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν, ην επηθίλδπλν θαηά ηελ γλψκε κνπ
δελ είλαη ηφζν πνιχ αλ ζα είλαη απηή ή άιιε Δπηηξνπή, ην επηθίλδπλν είλαη φηη
αλνίγεη έλα δξφκν γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθά ηηκνιφγην θαη γηα ηε ρξήζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ. Αλνίγεη δειαδή έλα δξφκν λα γεληθεπηεί ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε αγνξαία αληίιεςε αθφκε θαη γηα βαζηθνχο ρψξνπο
πνπ ππάξρνπλ πνπ γίλνληαη απιέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ήδε απηφ
ηζρχεη ζε έλα βαζκφ γηα ην Π.Π.Η.Δ.Γ.
Δκείο σο "Λατθή πζπείξσζε" ην θαηαςεθίδνπκε θαη ζέινπκε
θαη' αξρήλ θαη εδψ λα επηβεβαησζεί κε πνην ηξφπν ζα θαζαξίδνληαη νη
αζιεηηθνί ζρνιηθνί ρψξνη ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε απφ ηξίηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είρακε απνθαζίζεη γηα ηελ
Δπηηξνπή αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη αλ ζπκάκαη θαιά ν θ. Μπεξδέζεο είρε
ςεθίζεη θαηά. Ήηαλ κηα εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο. Θέισ λα κε επηβεβαηψζεη ν
θ. Μπεξδέζεο ή λα κε δηαςεχζεη.
Γηαηί ήξζε απηή ε εηζήγεζε; Γηαηί ηφηε ηελ εμνπζία γηα ηα ζρνιηθά
γπκλαζηήξηα ηελ είραλ νη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο. Οη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο δειαδή
απνθάζηδαλ ζε πνηνλ ζα παξαρσξήζνπλ θαη πσο ζα παξαρσξήζνπλ ηα
ζρνιηθά γπκλαζηήξηα. Απηή ε αξκνδηφηεηα απφ φ,ηη θαίλεηαη έρεη θχγεη απφ ηηο
ζρνιηθέο Δπηηξνπέο ηειείσο θαη αθνχ πέξαζε κέζα απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ
δελ ζπζηάζεθε πνηέ, θαηέιεμε ζην Γήκαξρν.
Ο θ. Μπεξδέζεο δελ ζπλέζηεζε πνηέ απηή ηελ Δπηηξνπή γηαηί
ήηαλ θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο. Ήζειε λα απνθαζίζεη κφλνο ηνπ ηη
ζα δψζεη, πνπ ζα ην δψζεη θαη πφζν ζα ην δψζεη. Δίλαη μεθάζαξν απηφ πηα.
Απηά ζέισ λα πσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο θαηά, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά θαη ην αηηηνινγψ: ε
Δπηηξνπή ηελ νπνία ζπζηήζακε φρη κφλν δελ ζπλεδξίαζε, αιιά δελ πξφθεηηαη
λα ζπλεδξηάζεη. Δπνκέλσο είλαη νπζηαζηηθά ζα λα αλαηξνχκε ηελ απφθαζή
καο, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα είρα θαλέλα ιφγν λα κελ ην ςεθίζσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ θαη θαηαγξάθνληαη 15 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δπικαιποποίηζη ηηρ ςπ΄
απιθμ. 185/2014 απόθαζηρ ηος Γ.. πεπί έγκπιζηρ α) ςλοποίηζηρ
αθληηικών,

πολιηιζηικών

Ππογπαμμάηυν

&

Γπαζηηπιοηήηυν,

β)

δημιοςπγίαρ και λειηοςπγίαρ ημημάηυν με εθελονηικά πποζθεπόμενερ
ςπηπεζίερ από πολίηερ ζσεηικά με ηα ανυηέπυ ππογπάμμαηα και
δπαζηηπιόηηηερ, γ) καηαβολήρ μηνιαίαρ ζςνδπομήρ για ηιρ παπεσόμενερ
ςπηπεζίερ ζηα αθληηικά, πολιηιζηικά ππογπάμμαηα και δπαζηηπιόηηηερ
και δ) καηαβολήρ ανηιηίμος για ηο δικαίυμα σπήζηρ ηυν αθληηικών
σώπυν και αιθοςζών ηος Γήμος από ηοςρ ενδιαθεπομένοςρ» εγκπίνεηαι
καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ
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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

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
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ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

88

