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ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 09:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Σάθαο Ζιίαο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2022 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

2.

Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 8/2022 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

3.

Απνδνρή πνζνχ 40.780,00 € ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ.
έηνπο 2022 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ζέξκαλζεο) ζηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ,
θαηαλνκή πνζνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ.
4/2022 απφθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
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4.

Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο
«Δξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ» (Α.Μ. 66/2021).

5.

Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζ. 142/2022 θαη 143/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ
θαζψο θαη ηνπ αξηζ. πξση. 6905/4-4-2022 πξαθηηθνχ επηηξνπήο
δηαπξαγκάηεπζεο

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

κε

ηίηιν:

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (ΑΠΡΗΛΗΟ – ΜΑΨΟ 2022)» (ΑΜ
36/2022).
6.

Έγθξηζε ελεξγνπνίεζεο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο
ζχκβαζεο «Αζθάιηζε θηλεηήο & αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» (ΟΜΑΓΔ Α΄& Β΄).

7.

Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζραξψλ δηθηχσλ
ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ.

8.

Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή θαηαιχηε απφ
εκηθνξηεγφ ηνπ Γήκνπ.

9.

Έγθξηζε

παξάζηαζεο

δηθεγφξσλ

ηνπ

Γήκνπ

ζην

Μνλνκειέο

Πξσηνδηθείν Αζελψλ (ππφζεζε αίηεζεο ΜΔΒΟ Α.Δ.Σ.Δ. θαηά Γήκνπ).
10. Έθδνζε Υ.Δ.Π. θαη νξηζκφο ππνιφγνπ γηα ηελ αλαλέσζε ελνηθίαζεο ηεο
ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ ζηα ΔΛ.ΣΑ. γηα ην έηνο 2022

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο
παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ απψλ δηθαηνινγεκέλα.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
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1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε απνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2022 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο, είλαη απνινγηζκφο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρνπλ έξζεη νη Πξφεδξνη, Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ έρνπλ έξζεη. Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε θνξά πνπ ιέκε
φηη έρνπλ ζέκαηα δηάθνξνη δηεπζπληέο λα έξρνληαη, δελ καο θάλνπλ ηελ ηηκή.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη αλ έρεη θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη, απνινγηζκφο είλαη,
θαηαγεγξακκέλα έρνπλ κέζα φινπο ηνπο εηήζηνπο πίλαθεο θαηά θαηεγνξίεο
πηζηψζεσλ, θαηά θαηεγνξίεο εμφδσλ, πιεξσζέληα, κε βεβαηψζεηο γηα ην
ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ,
βιέπσ εδψ ηηο ππνγξαθέο ηνπ θ. Απνζηφιε Αληψλε θαη ινηπψλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πνηνο ζα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα ζνπ πσ Γηψξγν κνπ. Θέιεηε λα πάξνπκε ηνλ θ. Κεξακηδά
ηειέθσλν κήπσο θαη ηνλ βξνχκε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ μέξσ. Απιά είλαη ν εηήζηνο απνινγηζκφο θαη θαιφ
ζα ήηαλ λα ήηαλ νη Πξφεδξνη εδψ, νχησο ψζηε λα κε κείλνπλ θαη ζθηέο,
δειαδή εγψ ζα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα αθήζνπλ ζθηέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γλσξίδσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη άδηθν γηα ζαο δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα πάξσ ηνλ θ. Κεξακηδά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πην πνιχ ζέισ ηνλ Πξφεδξν ηεο 2εο ρνιηθήο θαη ηεο
1εο ζέισ, γηαηί ζέισ λα ηνλ ξσηήζσ γηαηί έξρνληαη αηηήκαηα γηα ηα δεκνηηθά
πνπ είλαη θαη ζε θνηλνπνίεζε -απηφ αθνξά θαη εζάο βέβαηα- πξνο ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην απηά πάλε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φπσο έγηλε κε ην ζρνιείν ηνπ
παζάξε, είρακε ηηο θνπξηίλεο, έρνπκε ηηο θνιψλεο απ' έμσ. Έρνπκε δηάθνξα
αηηήκαηα ηα νπνία ρξνλίδνπλ, είλαη θαη ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηη
γίλεηαη κε φια απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ παίξλσ ηνλ θ. Κεξακηδά.
Σειεθσληθή επηθνηλσλία
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είκαζηε ζην 1 ν ζέκα
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 1εο ρνιηθήο
Δπηηξνπή, ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο εξσηήζεηο.
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: Ό,ηη ζέιεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο εδψ πέξα είκαζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δίκαζηε ζε αλνηρηή αθξφαζε θαη αλ δελ αθνχο ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε ζα ζνπ κεηαθέξσ εγψ ηηο εξσηήζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έξρνληαη δηάθνξα αηηήκαηα απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία,
φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ παζάξε, έρεη λα ν χιινγνο φπσο ηα είπακε
θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην έβαιε θνπξηίλεο έθαλε κηα δαπάλε, είπαηε φηη ζα
ην θαιχςεηε εζείο εθ ησλ πζηέξσλ. Δίρε θάλεη αηηήκαηα απφ ην 12 ν ηνπ ’21 ηα
νπνία έπξεπε λα λνκηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην έγγξαθν πνπ έθηαζε ζε
εκάο, ζε φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην …
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: Ση αηηήκαηα είρε θάλεη; Γηα ηνλ θχξην … κνπ ιέηε απηή ηε
ζηηγκή, έηζη δελ είλαη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηιάσ γηα ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 1 νπ
Γεκνηηθνχ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: σζηά. ην 1ν Γεκνηηθφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο έρεη πνιιά
πξνβιήκαηα θ. Αλεκνγηάλλε ηα νπνία πηζαλφ ηα γλσξίδεηε θη εζείο σο
πξνεγνχκελφο κνπ ζηελ Δπηηξνπή, δηφηη μεθίλεζε κε κηα αβαξία ηελ νπνία
δελ έδσζε θαλέλαο ζεκαζία πξνηνχ αλαιάβεη ε 1 ε ρνιηθή Δπηηξνπή κε
δηαξξνή φιν ην θαινθαίξη θαη κε ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη έθηαζαλ ηα 3.500 €
ζηελ ΔΤΓΑΠ ηα νπνία ηα πιεξψζακε, θαζψο επίζεο θαη κεηέπεηηα ηα θφζηε
ζπληήξεζεο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ είλαη ηεξάζηηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηιάκε γηα ην θαηλνχξγην ζρνιείν φηη είλαη ηεξάζηηα ηα
θφζηε ζπληήξεζεο;
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ, θ.
Αλεκνγηάλλε, είλαη δπζαλάινγα. Γειαδή ελψ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία έρνπλ
έλα κέζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο γχξσ ζηα 4 κε 5 ρηιηάξηθα ην ρξφλν,
απηφ ην ζρνιείν ηα έμνδά ηνπ είλαη ππεξηξηπιάζηα. Γελ κπνξψ λα
ηθαλνπνηήζσ ηα αηηήκαηα ησλ γνλέσλ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί
νη νπνίνη είλαη απιήξσηνη θαη έρνπλ θηάζεη πηα ηηο 7-8.000 €.
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Γηα λα γίλνπλ απηά, φπσο έρνπκε ζπλελλνεζεί θαη κε ηνλ θ.
Γήκαξρν, ειπίδνπκε λα πάξνπκε ζχληνκα απηή ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε
πνπ έρεη έξζεη απφ ην Τπνπξγείν γηα λα θαιχςνπκε απηέο ηηο δαπάλεο λα
κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα πάξνπλ πάλσ ηνπο, γηαηί δπζηπρψο ην μέξεηε θη
εζείο θαη ζηα ζπίηηα καο θαη παληνχ, ηα έμνδα ζέξκαλζεο έρνπλ πάεη ζηα χςε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ άιιν πξάγκα ζαο ιέσ, άιιν πξάγκα κνπ
απαληάηε.
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: Όρη, ζε απηφ ην πξάγκα ζαο απαληάσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο ιέσ φηη έξρνληαη αηηήκαηα κε θνηλνπνίεζε φιν ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δελ θηάλνπλ πνηέ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη απηφ δελ είλαη φκσο ζέκα ηνπ θ. Κεξακηδά.
θ. ΚΔΡΑΜΗΓΑ: Γελ είλαη δηθφ κνπ απηφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λέσ φηη νη γνλείο ζε έλα δεκφζην ζρνιείν πνπ νη
δαπάλεο ζα έπξεπε λα θαιχπηνληαη απφ ην θξάηνο θαη απφ ην Γήκν, βάδνπλ
ην ρέξη ζηελ ηζέπε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ δελ ην δήηεζε θαλείο θ. Αλεκνγηάλλε. Απφ κφλνη ηνπο ην
έθαλαλ, δελ πεξίκελαλ ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ή ηελ ηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ
κέζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπληήξεζεο ήηαλ φιεο απηέο νη εξγαζίεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θ. Γήκαξρε, καο είρε πεη φηη
δελ είραλ αλάγθε ηα ζρνιεία. Τπήξραλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ρξήκαηα απφ ηηο
έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο θαη φηη ηα ζρνιεία δελ είραλ αλάγθε θαη γη' απηφ δελ
πήξαλ ρξήκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε πεξίπησζε μέξεηε φηη φπσο θη εζείο φινη καο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή ή θάπνηνο ιέεη ςέκαηα εδψ, θαη θάπνηνο ιέεη
αιήζεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όιεο νη Παξαηάμεηο αλεμάξηεηα ηδενινγίαο θφπηνληαη θαη ζσζηά
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ θαη γηα ηελ αζθαιή παξνπζία ησλ καζεηψλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν γεγνλφο φηη απφ κφλνη ηνπο νη γνλείο ήζειαλ λα
καδέςνπλ θάπνηα ρξήκαηα, είλαη κηα πξσηνβνπιία ζεκηηή.
Σν φηη φια απηά έρνπλ κπεη ζε έλα πξνγξακκαηηζκφ
ζπληήξεζεο, απφδεημε φηη κε ην πνπ ζα έξζεη ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε ζα
δνζνχλ απηά ηα ρξήκαηα ηα 2,5 ρηιηάξηθα πνπ κάδεςαλ νη γνλείο ζπλ ηα
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ππφινηπα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, είλαη θη απηφ γεγνλφο. Ννκίδσ πσο
πεξηηηεχεη ε ζπδήηεζε, είλαη θαζαξά ζέκα πξσηνβνπιηψλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σειεηψζακε κε ηελ 1ε εγψ ςεθίδσ θαηά, πάκε ζηε 2ε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ζα θάλνπκε ςεθνθνξία, επραξηζηνχκε θ. Κεξακηδά. ην
ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ θαη 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απνινγηζκνύ
εζόδσλ - εμόδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ.
έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο
πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε απνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 8/2022 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε λα πάξσ ηνλ θ. Βεληήξε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή δελ απαληάεη, ην ζέκα θξαηείηαη, ζα ζπλερίζνπκε κε ην
3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζα επαλέιζνπκε.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή πνζνύ 40.780,00 € ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ.
έηνπο 2022 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ζέξκαλζεο) ζηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ,
θαηαλνκή πνζνύ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ.
4/2022 απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνδνρή είλαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή πνζνύ 40.780,00
€ ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. έηνπο 2022 γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ζέξκαλζεο) ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο
θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνύ θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 4/2022 απόθαζεο – εηζήγεζεο
ηεο ΓΔΠ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο
«Δξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ»
(Α.Μ. 66/2021)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δνχκε αλ είλαη ε πξψηε παξάηαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε εγψ ζα ήζεια ζην ζέκα απηφ λα έρσ ηε
16832/090821 ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν γηα λα δνχκε επί ηεο νπζίαο ηη έρεη
ζπκθσλεζεί θαη δελ ην έρεη θάλεη, γηαηί βξήθαλ φινη ηψξα ην COVID θαη
δεηάλε ηηο παξαηάζεηο θαη λα απνζπξζεί απφ ζήκεξα λα ην πάκε ζε επφκελε
ζπλεδξίαζε, αξθεί λα ιάβσ ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήδε έρνπλ βγεη θαη θαζαξίδνπλ. Απιψο δεηάεη παξάηαζε γηα λα
νινθιεξψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε ζχκβαζε ζέισ θ. Γήκαξρε λα δσ ηη ππνρξεψζεηο έρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ρσξίο θακία επηπιένλ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη
αληηθεηκέλνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζέισ λα δσ ηε ζχκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο. Καη πνηα
είλαη απηή ε θα ηδέξε Μαξία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ε εηήζηα ζπληήξεζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πνπ θηηάμακε εκείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνηξάδνπκε ηηο δνπιεηέο, φπσο θαη επί ησλ εκεξψλ ζαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ είλαη ν Ζιίαο λα απαληήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Ζιία, ππάξρεη πεξίπησζε λα βξνχκε ηψξα ηελ αξρηθή
ζχκβαζε ηεο θαο ηδέξε;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη λα κειεηήζσ ηε ζχκβαζε ηψξα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ςάμνπκε λα βξνχκε ηε ζχκβαζε, έρεη
δηθαίσκα λα πάξεη παξάηαζε θαη κπνξνχκε λα ηεο δψζνπκε παξάηαζε, δελ
είλαη θάηη παξάλνκν. Να δνχκε ηη απφ ηε ζχκβαζε δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ αξρηθή ζχκβαζε δεηάεη ν θ. Γξεηδειηάο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε παξάηαζε. Γηθαίσκα έρεη λα
δεηήζεη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ ην δφζηκν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη πνιχ απιφ. Έρνπλ πεξάζεη φινη απηνί νη δηαγσληζκνί απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φινη ηα έρνπλ ζην αξρείν ηνπο μέξνπλ πάξα πνιχ
θαιά πεξί ηίλνο πξφθεηηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία επεηδή είκαζηε ζε δηαδηθαζία μερνξηαξηάζκαηνο Μάην
κήλα …
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κπνξεί λα αλαβιεζεί, Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ιέσ απηφ, ιέσ φηη ζα δνζεί ζηνλ θ. Γξεηδειηά έηζη θη
αιιηψο γηα λα ην κειεηήζεη, απφ εκάο δελ κπνξψ λα ην αλαβάιισ γηαηί ε
δηαδηθαζία ηνπ μερνξηαξηάζκαηνο είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί φιε ηελ πφιε θαη
ήδε

έρνπκε

αξρίζεη

θαη

θαζπζηεξήζακε

πάιη.

Καθψο,

αιιά

πάιη

θαζπζηεξήζακε δελ μέξσ γηα πνην ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ παξάηαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, έρσ εδψ ηελ Τπεξεζία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ είκαη ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο αξκφδηα Τπεξεζία θαη κε δεδνκέλν φηη θαηαηέζεθε
εκπξφζεζκα, πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ… εηζεγείηαη
ε Τπεξεζία.
Γηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο,
ιόγσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θ. Βεληήξε
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην 2 ν ζέκα πεξί έγθξηζεο
απνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο εξσηήζεηο. ε βάδσ ζε αλνηρηή αθξφαζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Βεληήξε 5/3/2021 ζην βηβιίν
εζφδσλ – εμφδσλ ππάξρνπλ 9 εγγξαθέο απφ κηα εηαηξεία πνπ ιέγεηαη
«ΑΓΚΡΔΝΑ Γεσξγηθά» ην ζχλνιν είλαη πεξίπνπ 5.000 €. …
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Κχξηε Γήκαξρε δελ ζαο αθνχσ, κπνξψ λα έξζσ αλ ζέιεηε
είκαη απ' έμσ απφ ην δεκαξρείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία αλέβα πάλσ. Πξνζέξρεηαη ν θ. Βεληήξεο ν νπνίνο είλαη
θνληά καο.
πλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έιεγα ινηπφλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε εηζήγεζε ηεο
Τπεξεζίαο πεξί απνδνρήο ηεο παξάηαζεο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Μάηνο
είλαη έλαο κήλαο πνπ μερνξηαξηάδνπκε, ζεσξψ φηη πξέπεη λα ην ςεθίζνπκε
θαη ε ζχκβαζε αο δνζεί ζηνλ θ. Γξεηδειηά.
Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ θαη 1 θαηά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάηαζεο
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο θπηνηερληθήο
- αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
πξαζίλνπ» (Α.Μ. 66/2021)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζ. 142/2022 θαη 143/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ
θαζώο θαη ηνπ αξηζ. πξση. 6905/4-4-2022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ
ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (ΑΠΡΗΛΗΟ – ΜΑΨΟ 2022)» (ΑΜ 36/2022)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο επί ηεο έγθξηζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
θαπζίκσλ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση έθπησζε έρνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 1%.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη θάηη είλαη. Δίλαη απφ ηε κέζε ηηκή ηεο
Πεξηθέξεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηήο πνπ δίλεη ε Πεξηθέξεηα. Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη
δελ ζέιεη ζπδήηεζε. Δγθξίλεηε;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζ.
142/2022 θαη 143/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαζώο θαη ηνπ αξηζ. πξση.
6905/4-4-2022

πξαθηηθνύ

επηηξνπήο

δηαπξαγκάηεπζεο

γηα

ηελ

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
(ΑΠΡΗΛΗΟ – ΜΑΨΟ 2022)» (ΑΜ 36/2022)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ελεξγνπνίεζεο δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο
ζύκβαζεο «Αζθάιηζε θηλεηήο & αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» (ΟΜΑΓΔ Α΄& Β΄)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ελεξγνπνίεζεο
δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζύκβαζεο «Αζθάιηζε
θηλεηήο & αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» (ΟΜΑΓΔ Α΄& Β΄) εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζραξώλ
δηθηύσλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππνβνιήο
κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζραξώλ δηθηύσλ ππνδνκήο ηνπ
Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή θαηαιύηε
από εκηθνξηεγό ηνπ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππνβνιήο
κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή θαηαιύηε από εκηθνξηεγό ηνπ
Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζα ήζεια λα πσ θάηη. Ννκίδσ φηη εηδηθά
κεηά απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη απφ ηηο θζνξέο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί πιένλ ζηα ζρνιεία νη νπνίεο είλαη θπξηνιεθηηθά νηθνλνκηθή
αηκνξξαγία ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα πάγηα ηνπ Γήκνπ, είρακε πάιη θζνξέο
ζηα ζρνιεία ην πξνεγνχκελν αββαηνθχξηαθν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πάζαλε πάλσ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε λα ην θνπβεληηάζνπκε κε ηνλ θ. Βεληήξε.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη κφλν γηα ηα ζρνιεία, γεληθά. Ννκίδσ φηη θξίλεηαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπδήηεζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δεκηνπξγίαο
θνλδπιίνπ γηα θχιαμε ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη ησλ εκπξάγκαησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ. Γειαδή πιένλ φζν θαη λα καο θνζηίζεη κηα θχιαμε,
ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξε ζε ζρέζε κε απηά, ηα νπνία δίλνπκε. Δίλαη ηξαγηθά ηα
πνζά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνρζέο αλ δελ θάλσ ιάζνο θ. Κνπηζάθε έθιεςαλ δπν
κπαηαξίεο απφ ην γθαξάδ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, θαη θιέβνπλ ζπλερψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη πξέπεη λα δνχκε ην ζέκα ηεο θχιαμεο ησλ
δεκνηηθψλ θηηξίσλ, λα ην δνχκε ζνβαξά.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάζηαζεο δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε αίηεζεο ΜΔΒΟ Α.Δ.Σ.Δ. θαηά Γήκνπ)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάζηαζεο
δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
αίηεζεο ΜΔΒΟ Α.Δ.Σ.Δ. θαηά Γήκνπ)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έθδνζε Υ.Δ.Π. θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ αλαλέσζε ελνηθίαζεο
ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ ζηα ΔΛ.ΣΑ. γηα ην έηνο 2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έθδνζε Υ.Δ.Π. θαη
νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ αλαλέσζε ελνηθίαζεο ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ
ζηα ΔΛ.ΣΑ. γηα ην έηνο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Βεληήξεο
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν γηα εξψηεζε πξνο ηνλ θ. Βεληήξε
γηα ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε δηθφ ζαο ζρνιείν έπηαζε εθείλε ε θσηηά;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: ην Γπκλάζην Υαιθεδφλαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Πξηλ απφ έλα κήλα, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε, πξνο
Παξαζθεπή μεκεξψκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληφο ηνπ ’22. Απφ αξρέο ηνπ έηνπο κέρξη ζήκεξα πφζα
ρξήκαηα έρεη πάξεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή πεξίπνπ.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο κέρξη ζήκεξα ηξεηο επηρνξεγήζεηο
πήξε εληφο ηνπ 2021 …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ην ’21. Σν ’22.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Σν ’22 έρεη πάξεη κηα επηρνξήγεζε θαη κία πνπ ζα ηελ
εθηακηεχζνπκε ηψξα. Μία ηνπ ’21 θαη κία ηνπ ’22.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κιείλεηε κε ζεηηθφ απνηέιεζκα 133.159,97 €. σζηά;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Αθξηβψο, ινγηζηηθά είλαη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κιείζαηε ην νηθνλνκηθφ έηνο ’21 κε ππφινηπν ζηε λέα ρξήζε
’22 κε 133.159,97 €. σζηά;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πήξαηε άιιε κία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ην ’22; Σάμεσο
πεξίπνπ;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: 40.000 € ρνλδξηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πήξαηε θαη κηα έθηαθηε;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Καη κηα έθηαθηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Γχξσ ζηηο 20.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ έθηαθηε γηαηί ηε δεηήζαηε; Δθφζνλ είραηε Σακείν.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ:

Γηαηί κφιηο έξζνπλ ηα πεηξέιαηα,

ηα

ξεχκαηα, νη

εθθαζαξηζηηθνί ινγαξηαζκνί ηεο ΔΤΓΑΠ ζπλ ηηο πξνβιέςηκεο δαπάλεο πνπ
έρνπκε γηα ην 2022 ζα δεηήζνπκε θη άιια.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηα απηά θαη ζην Γήκν έξρνληαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ ην θξάηνο ηελ πήξαλ, κνηξάζηεθε απφ ην θξάηνο δελ
δήηεζαλ.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δίπα ζηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ απεξρφκελν… Απεξρφκελνο είζαη
εζχ, κελ κπεξδεπηψ. Γηαηί είζαη ηθαλφο εζχ λα ην πάξεηο θαη λα πεηο «έθαλεο
ηνλ Βνχξν απεξρφκελν» γη' απηφ ην ιέσ!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε ππφινηπν 133.000 €.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Καη κε ξσηάηε γηαηί δεηήζακε θη άιια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Γηαηί φηαλ ηα βάινπκε θάησ θ. Γήκαξρε απηά πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ κε απηά πνπ είλαη λα πάξνπκε, ζα καο ιείπνπλ θη άιιεο 50.000 €
θαη ην μέξεηε θαιχηεξα απφ εκέλα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση Σακείν έρεηε ζήκεξα;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: 60.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Καη αλακέλνληαη άιιεο ηξεηο δφζεηο;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δληφο ηνπ ’22;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Λνγηθά άιιεο δχν, θαη ηελ ηξίηε αλ γπξίζεη ν ρξφλνο ζα ηελ
πάξνπκε ην ’23.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ιέσ απηφ, γηαηί πάιη θιείζαηε ην ’20 κε 115.000 €.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Έηζη θιείλνπκε εκείο, κε πεξίζζεπκα γηα λα αληέρνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: σζηά. Αιιά κπνξεί απηά πνπ ζαο πεξηζζεχνπλ εζάο, λα
ιείπνπλ ζηελ άιιε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Όρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Βεληήξε νχηε ην θξάηνο δελ θιείλεη κε ηα κηζά
ππφινηπα!
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ση λα θάλνπκε; Δίκαζηε ηζρπξή ρνιηθή Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θεηηθφ πάλησο φηη θιείζαηε.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπάξρνπλ 9 ηηκνιφγηα εηαηξεία πνπ ιέγεηαη «ΑΓΚΡΔΝΑ
Πνππάθεο Σζαθίξεο Γεσξγηθά Δθφδηα» 5.000 € θαη ζέισ λα ξσηήζσ ηη είλαη
απηφ. Δπίζεο ζηελ ίδηα εκεξνκελία 5/3/2021 πιεξψζεθε κηα θαη κνλαδηθή
θνξά ε ΔΤΓΑΠ 3.000 € δειαδή απφ ην 3ν ηνπ ’21 κέρξη ην 12ν ηνπ ’21 δελ
μαλαπιεξψζεθε πνηέ ε ΔΤΓΑΠ. Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ ιφγν. Λνγαξηαζκνί δελ
ήξζαλ; Υξήκαηα δελ είραηε; Γηαηί αθήζαηε απιήξσηε ηελ ΔΤΓΑΠ απφ ην
Μάξηην κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ ’21;
Δπίζεο ζέισ λα ξσηήζσ αλ έρεη πξνυπνινγίζεη ν θ. Βεληήξεο
ην θφζηνο πνπ έρνπλ νη νκάδεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζρνιηθά γπκλαζηήξηα
ζε ΓΔΖ, ζε ΔΤΓΑΠ θαη ζε θαζαξηφηεηα, νχησο ψζηε ν Γήκνο φπσο έρεη
ππνζρεζεί ν θ. Γήκαξρνο λα πξνρσξήζεη άκεζα είλαη έθηαθηε επηρνξήγεζε
ζηα ζρνιεία θαη λα θαιχςεη απηή ηε δαπάλε ν Γήκνο απφ ίδηα έζνδα νχησο
ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή απφ ηηο ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έξρνληαη
απφ ην Τπνπξγείν, πνπ είλαη γηα απνθιεηζηηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ φρη γηα
λα θαιχςνπλ έμνδα ηξίησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη
επηβαξχλνπλ έηζη ή αιιηψο ηνπο ρψξνπο ηνπ γπκλαζηεξίνπ. Απηά Γήκαξρε,
πεξηκέλσ απφ ηνλ Πξφεδξν ηηο απαληήζεηο, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα απαληήζσ θη εγψ ζηελ ηειεπηαία ζαο εξψηεζε. Ναη, θ.
Βεληήξε.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δγψ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε. Απηφ ην
ηηκνιφγην πξέπεη λα ην δσ θαη ζα ζαο ην απαληήζσ άκεζα, γηαηί αθνξά ….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 9 ηηκνιφγηα.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δίλαη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ππνζέησ γηα ηηο ηαξάηζεο ησλ
ζρνιείσλ θ. Αλεκνγηάλλε, αιιά ζα ην δσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ κηα εηαηξεία πνπ πνπιάεη γεσξγηθά πξντφληα;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Σα γεσξγηθά πξντφληα επεηδή απηφ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζπγλψκε Πξφεδξε,
αιιά εδψ ππάξρεη θαηάηκεζε, ε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη
νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ζηηο ηαξάηζεο ηηο θάλεη ε Σερληθή Τπεξεζία κέζα απφ
δηαγσληζκνχο. Πξνζέμηε ηη ζα κνπ απαληήζεηε.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Απνιχησο. Αθνχ ην εμεηδηθεχζακε ηψξα κπνξψ λα ζαο
απαληήζσ, γηαηί ην είπακε θαη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή. Γλσξίδεηε αγαπεηέ
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Γήκαξρε θαη αγαπεηά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη εηδηθά ζην πξψελ
ζπγθξφηεκα ησλ ΚΑΣΔΔ απηή ε ηεξάζηηα νξνθή πνπ ιέγεηαη ηαξάηζα είρε λα
θαζαξηζηεί επηκειψο πάλσ απφ κηα δεθαεηία.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα λεξά ηα νπνία ζπζζσξεχνληαη
πάλσ ζηελ ηαξάηζα απηή, λα έρνπλ πεξάζεη κέζα ζην θέξνληα νπιηζκφ φισλ
ησλ ΔΠΑΛ, ηνπ 3νπ ΓΔΛ θαη ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαη
επηθίλδπλα βξαρπθπθιψκαηα. Γελ είλαη ηπραίν θ. Αλεκνγηάλλε θαη ην μέξεηε
θαιχηεξα απφ εκέλα φηη αλ επηζθεθζείηε θπξίσο ην 1 ν ΔΠΑΛ θαη φρη κφλν, ν
θέξσλ νπιηζκφο ην ζθπξφδεκα απφ ηηο ηαξάηζεο είλαη φιν ζε απνθάιπςε κε
φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.
Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ φηη κε ηε κεγάιε βξνρή πνπ έγηλε ην
θζηλφπσξν ηνπ ’21 είρακε ηελ θαηαζηξνθή ζπλνιηθά φισλ ησλ πηλάθσλ
ειεθηξνδφηεζεο ηνπ 3νπ ΓΔΛ. Πξνζπαζήζακε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο λα
δνχκε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδξνξξνψλ ζηηο ηαξάηζεο θαη φρη ηεο κφλσζεο.
Ζ κφλσζε γλσξίδεηε φηη μεθεχγεη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο δηθέο καο θαη
ζαθέζηαηα είλαη επζχλε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ρξφλν βέβαηα …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ κνπ απαληάηε ζε απηφ πνπ ζαο ξψηεζα.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Σψξα ζα ζαο απαληήζσ, αλ δελ θάλσ θ. Αλεκνγηάλλε κηα
εηζήγεζε. Κάλνληαο κηα πξνζπάζεηα νη Σερληθέο Τπεξεζίεο λα αλαιάβνπλ ηνλ
θαζαξηζκφ

ζηηο

ηαξάηζεο,

νη

Σερληθέο

Τπεξεζίεο

θαη

ε

Τπεξεζία

Καζαξηφηεηαο καο απάληεζε φηη δελ έρεη νχηε ηα εξγαιεία, αιιά θαη ην
πξνζσπηθφ δελ αλαιακβάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα λα αλέβεη ζηηο ηαξάηζεο.
Απηφ είλαη εηπσκέλν επίζεκα ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ησλ ηξηψλ
ΔΠΑΛ θαη ηνπ ΓΔΛ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ.
Απεπζπλζήθακε ζε κηα πξνζπάζεηα κέζσ ησλ δηεπζπληψλ λα
αλαδεηήζνπκε κεξνθάκαηα εξγαηηθά θαη αληίζηνηρα πιηθά, γηα λα θαζαξηζηνχλ
νη ηαξάηζεο νη νπνίεο θαη φλησο θαζαξίζηεθαλ κε πιήξε επηκέιεηα θαη κπήθαλ
θαη θαηλνχξγηα θξεάηηα. Απηέο είλαη νη δαπάλεο εθεί νη νπνίεο έγηλαλ θαη
γίλνληαη απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν κε επζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, νη
ίδηνη θαινχλ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο άλζξσπνο πνπιάεη γεσξγηθά πξντφληα.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Σα γεσξγηθά πιηθά …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έλα καγαδί ζηε Νέα Δξπζξαία είλαη.
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Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Χξαία είλαη έλα καγαδί ζηε Νέα Δξπζξαία, δελ ην γλσξίδσ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Αλεκνγηάλλε,
κπνξεί ε απφδεημε λα γξάθεη έλα είδνο, αιιά λα έρεη άιινπο 25 ΚΑΓ κέζα.
Καη κέζα έρεη παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην θαηάζηεκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Χξαίνο ζπλήγνξνο είζηε θ. Οπζηακπαζίδε.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δγψ πξέπεη λα απαληήζσ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη επηηξέςηε
κνπ λα νινθιεξψζσ. Ζ δαπάλε απηή είλαη απηή θ. Αλεκνγηάλλε θαη αγαπεηά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ ρξεηάδνληαη νη ραξαθηεξηζκνί.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Όκσο γηα λα θιείζσ γηαηί δελ είλαη ε δνπιεηά κνπ λα
εξσησαπαληψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εξψηεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε θαληάδνκαη, δελ ππαηλίζζεηαη
θάηη άιιν, είλαη ζαθέο φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απεπζχλζεθαλ εθεί πνπ
πίζηεπαλ φηη ζα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δνπιεηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε επηηξέςηε κνπ λα νινθιεξψζσ γηα λα
θάλεηε θη εζείο ηε δνπιεηά ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε λα απαληήζεη, θάλαηε κηα εξψηεζε αθήζηε λα
απαληήζεη.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Πξνρζέο κε πήξε ν θ. Εηνβάξαο ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη
«αλέβεθαλ ζηηο ηαξάηζεο θαη κνπ μήισζαλ φια ηα ζηθφληα, εάλ έρνπκε κηα
βξνρή αχξην ην πξσί, θάπνηνο πξέπεη λα μαλαβάιεη ηα ζηθφληα». Απηφ πνπ
ζέισ λα πσ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ην ιέσ επζέσο γηαηί δελ θξχβνκαη, είλαη φηη νη
Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο απηή ηε ζηηγκή αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ
απηέο ηηο εξγαζίεο ζηηο ηαξάηζεο.
Δάλ ζέινπκε λα ηηο αθήζνπκε ρσξίο ηελ θάιπςε, ζε θάζε βξνρή
ζα έρνπκε πξφβιεκα θαηαζηξνθψλ θαη πξφβιεκα κεγαιχηεξν απφ ηε
δαπάλε. Απηή ε δαπάλε αθνξά ηηο ηαξάηζεο κέζα ζε απηφ ην πνζφ είλαη γηα
πξψηε θνξά ν θαζαξηζκφο ζηελ ηαξάηζα ηνπ 1 νπ Λπθείνπ θαη ηνπ 1νπ
Γπκλαζίνπ.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Βεληήξε ζα ζαο
παξαθαιέζσ λα ζηείιεηε ηα 9 ηηκνιφγηα απηά.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Βεβαίσο θαη ζα ζαο ηα ζηείισ θαη κε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ.
Γηα ην ζέκα ηνπ λεξνχ: ην ζέκα ηνπ λεξνχ φλησο θαζπζηεξνχκε ελ γλψζεη καο
λα θαηαβάιινπκε ην πνζφ πνπ αθνξά ην ξνιφη ησλ πξψελ ΚΑΣΔΔ. Όπσο
γλσξίδεη θαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη εζείο ππάξρεη έλα ξνιφη ζην ζπγθξφηεκα …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη απφ ηα ΚΑΣΔΔ θ. Πξφεδξε είλαη απφ 5/3/2021
δελ έρεη πιεξσζεί νχηε έλα ξνιφη ηεο ΔΤΓΑΠ. Έρσ ην βηβιίν εζφδσλ –
εμφδσλ πνπ καο ζηείιαηε.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Αθξηβψο. Όηαλ νη ινγαξηαζκνί ηεο ΔΤΓΑΠ είλαη 50 θαη 60 θαη
70 θαη 80 επξψ, ηνπο αθήλνπκε θ. Αλεκνγηάλλε φπσο μέξεηε γηα λα
πιεξσζνχλ ζε επφκελε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ξέξσ ηη θάλαηε θη εζείο θαη εκείο βξήθακε θάπνηνπο
ινγαξηαζκνχο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ηνλ αθήζεηε λα νινθιεξψζεη…;;;;!!!!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ηνλ αθήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα παξέκβαζε. Κχξηε Βεληήξε πιεξψζεθαλ απηά ηεο
ΔΤΓΑΠ;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: ήκεξα δελ ρξσζηάεη ηίπνηα ε ρνιηθή Δπηηξνπή νχηε ζε
ΓΔΖ, νχηε ζε ΔΤΓΑΠ, νχηε ζε ζέξκαλζε. Πιελ ησλ ηξέρνλησλ ινγαξηαζκψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίραηε θακία επηβάξπλζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Δκείο δελ έρνπκε. Σν πνζνζηφ απηφ δελ ην επηβαξπλφκαζηε,
δελ ρξσζηάκε γη' απηφ έρνπκε θη απηφ ην ηακεηαθφ ππφινηπν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Γηα ην πξφζηηκν ιέηε ηεο ΔΤΓΑΠ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 12.555 € πνπ έξρνληαη απφ ην ’20.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Απφ ην ’20 απηά είλαη ρξσζηηθά πνπ ήξζαλ θαη απφ ην ’19
αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ην κείδνλ πξφβιεκα πνην είλαη.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Όρη θ. Βεληήξε θάλεηε
ιάζνο, βιέπσ ηνλ πίλαθα ηεο ΔΤΓΑΠ είλαη απφ ην ’20.
ΓΖΜΑΡΥΟ: εκαζία θ. Αλεκνγηάλλε, απφ ηελ απάληεζε ηνπ θ. Βεληήξε
θαηαιαβαίλνπκε φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ρξσζηάεη ηίπνηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε θάηη πνιχ βαζηθφ. Απηή ηε ζηηγκή ε ρνιηθή Δπηηξνπή
δελ ρξσζηάεη νχηε έλα επξψ πνπζελά, πέξα ησλ ηξερφλησλ. σζηά;
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ναη, εγψ λα επραξηζηήζσ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θ.
Αλεκνγηάλλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα απαληήζσ σο πξνο ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο
θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Τπάξρνπλ δπν ελαιιαθηηθέο: ε κία λα
πιεξψλνπκε έλα cash πνζφ φπσο πιεξψλαηε εζείο επί ησλ εκεξψλ ζαο 500
€ αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ε άιιε είλαη λα κπεη θαηακεηξεηήο πξνθεηκέλνπ λα
δνχκε νη ψξεο θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα σκαηεία. σζηά;
Γηαιέμακε ην δεχηεξν.
Απηφο ν θαηακεηξεηήο απφ ηηο Τπεξεζίεο αθφκε δελ έρεη κπεη.
Δληάμεη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, είλαη θαη ε πξντζηνξία φκσο, είλαη φιν ην βάξνο
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Γελ είλαη ην απφ ηψξα θαη χζηεξα, είλαη φιν ην
παξειζφλ απφ ην ’19 πνπ αλαιάβαηε, κέρξη ζήκεξα. Απφ ηφηε πνπ πήξαηε
ηελ απφθαζε λα δίλεηε δσξεάλ ηα γήπεδα ζηηο νκάδεο. Όιν απηφ ην θφζηνο
…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά ηα δσξεάλ πνπ ιέηε θ. Αλεκνγηάλλε, αθνξνχλ θαη παηδηά
ηνπ Γήκνπ πνπ κεηέρνπλ ζηηο νκάδεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κάλαηε κλεκφζπλν κε
μέλα θφιιπβα. Ση δελ θαηαιαβαίλεηε; Γειαδή γίλαηε θαιφο ζηηο νκάδεο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε θ. Αλεκνγηάλλε, ην ζέκα δελ ηίζεηαη ζε επίπεδν
πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο. Παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ην απφγεπκα …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κε αθήζεηε λα κηιήζσ φκσο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα εζείο δελ κε αθήλεηε λα κηιήζσ, εγψ; Οχηε εζείο
αθήλεηε λα κηιήζσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα απηφ είλαη ε δηθή ζαο εθηίκεζε, εηδηθά ζε εκέλα πνπ θάλσ
απηέο ηηο αληηθεηκεληθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιέηε φηη δελ ζαο αθήλσ
λα κηιήζεηε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ ην θάλσ Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία πείηε ηη ζέιεηε λα ζαο απαληήζσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε φια ηα ζέκαηα ςήθηζα ππέξ, γηαηί δελ ζέιεηε λα
γίλεηε θαιχηεξε Γηνίθεζε; Γελ θαηαιαβαίλσ. Γελ είκαη πξνθαηεηιεκκέλνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, απαληψ ζηελ εξψηεζή ζαο. Πέξα απφ ην απνθαζίζακε
λα βάινπκε θαηακεηξεηέο, επεηδή αλαθέξεζηε ζπλερψο ζε νκάδεο θαη ζε
νκάδεο, απηέο νη νκάδεο απαξηίδνληαη θαηά 70-80% απφ παηδηά ηνπ Γήκνπ,
απφ ζρνιεία. Σν κεζεκέξη ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν θαη ην απφγεπκα πεγαίλνπλ
πξνπφλεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκέλα κε ελδηαθέξεη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ, Γήκαξρέ κνπ. Οη νκάδεο θαιψο κπαίλνπλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα νη νκάδεο απαξηίδνληαη απφ παηδηά ησλ ζρνιείσλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο ιέσ άιιν πξάγκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απαληήζακε ζην φηη ζα κπνπλ θαηακεηξεηέο αλάινγα κε ηελ
θαηαλάισζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ γηα λα θαιχπηνπκε ηηο
νκάδεο, αλ ζέινπκε λα ην θάλνπκε λα ην θάλνπκε κε ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Απηφ είλαη

δηθή

ζαο εθηίκεζε

φηη

εκείο ζέινπκε

λα

επηβαξχλνπκε ην Γήκν ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο. Αθνχ πήξακε κηα απφθαζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπηβαξχλεηε ηα ζρνιεία ζαο ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ελλνψ, ηα ζρνιεία θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεηε επηρνξήγεζε πξνο ηα ζρνιεία, ελψ είλαη έθηαθηε
επηρνξήγεζε γηα άιιν ιφγν. Απηφ ζαο ιέσ.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε επεηδή ζέβνκαη πάξα πνιχ ηελ εκπεηξία
ζαο θαη ηε γλψζε ζαο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ηηο θάλσ πάληνηε απνδεθηέο,
ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη θαλέλα ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο δελ ζηεξήζεθε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα λα θαιχςεη ηηο
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αλάγθεο ηνπ. Έρνπλ φια ηα ζρνιεία θσηνηππηθά θαηλνχξγηα γηα ηηο δξάζεηο
πνπ θάλνπλ, πήξαλ φια πνιηηηζηηθή επηρνξήγεζε.
Γψζακε έθηαθην βνήζεκα

γηα λα

γίλνπλ εθδξνκέο θαη

ρξεκαηνδνηνχκε κάιηζηα θαη δελ ην ιέκε κε βνχθηλν ζηελ πφιε, ηηο
κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ καο. Δηξήζζσ ελ παξφδσ ην 2 ν ΓΔΛ πεγαίλεη ζηνλ
ηειηθφ πνδνζθαίξνπ ηεο Αηηηθήο θαη ην πνχικαλ ην πιεξψλνπκε ε ρνιηθή
Δπηηξνπή. Άξα βιέπεηε φηη είκαζηε αξσγνί ζηα ζρνιεία, δελ έρνπκε απηή ηε
ζηηγκή νχηε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηα ζρνιεία καο, νχηε αλάγθεο πνπ δελ
έρνπκε θαιχςεη.
Σν απνζεκαηηθφ λα ζαο πσ πσο πξνθχπηεη φπσο επεζήκαλε ν
θ. Γξεηδειηάο, γηαηί ην 90% ησλ δαπαλψλ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ηέινο ηεο ρξνληάο
θαη πξνθχπηεη ην απνζεκαηηθφ.
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Αθξηβψο φπσο έθαλε θαη ν πξνθάηνρφο κνπ, επεηδή ηα
μέξεηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Απηφ λνηθνθπξεκέλα δηαρεηξηδφκαζηε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ννηθνθπξεκέλα δηαρεηξηδφκαζηε αγαπεηέ θ. Αλεκνγηάλλε θαη
επραξηζηψ πνιχ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζα ηηο έρνπκε ππφςε καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο επραξηζηψ πνιχ. Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ θαη 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απνινγηζκνύ
εζόδσλ - εμόδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ.
έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 8/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο
πκβνπιίνπ)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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Κχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο. Με ππάξρνληνο
άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
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