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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δθινγή Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ
θαη Γξακκαηέα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.
3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/18 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Ν.
4625/19.
2. Δθινγή

ηαθηηθψλ

θαη

αλαπιεξσκαηηθψλ

κειψλ

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ λένπ
απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19.
3. Δθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ λένπ απφ ην
άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19.

ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ (Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ): Καιεκέξα ζε φινπο.
Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη θαζίζηε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία καο.
Καισζνξίζαηε ζηελ Δηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Ο
Γήκαξρνο ν θ. Γηάλλεο Βνχξνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θαηέιαβεο εμ απίλεο, λφκηδα φηη ζα έιεγεο δπν ηξία
πξάγκαηα παξαπάλσ!
Καιή ζαο κέξα. Καισζνξίδσ ηνπο δεκνηηθνχο θαη ηνπηθνχο
ζπκβνχινπο, θαισζνξίδσ θαη ην θνηλφ ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο καο.
Καηαιαβαίλεηε φηη ζήκεξα είλαη κηα ηδηαίηεξε κέξα γηα φινπο καο. Μεηά απφ
κηα πξνεθινγηθή πεξίνδν, φπνπ πξνέθπςε βεβαίσο κέζα απφ νδχλεο ηνθεηνχ
απηή ε ζχλζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Θεσξψ πσο δνχκε ζην κεηαίρκην κηαο επνρήο φπνπ ιφγσ ηεο
αλαθαηάηαμεο ηεο θνηλσλίαο είλαη κηα επνρή πνπ ζα γελλήζεη ηέξαηα ή
αγγέινπο. Θεσξψ πσο κε κηα ζψθξνλα δηαρείξηζε ζα κπνξέζνπκε λα
νδεγήζνπκε ηελ πφιε ζε κηα άιιε δηάζηαζε, θπξίσο απηή ηε δηάζηαζε πνπ
εκείο επαγγειηδφκαζηε απφ ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν κέρξη θαη ζήκεξα: κηα
δηαρείξηζε ζπλεξγαζηψλ.
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Δίρα ηνλίζεη θαη πξνεθινγηθά φηη γηα καο δελ ππάξρνπλ
Αξηζηεξέο – Γεμηέο γξακκέο, πξάζηλνη, γαιάδηνη ή θφθθηλνη, ζηα δεκνηηθά
πξάγκαηα δελ ρσξνχλ ηέηνηνπ είδνπο αληηπαξαζέζεηο. Βεβαίσο νη ηδενινγηθέο
αθεηεξίεο είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιά ζεσξψ πσο κπνξνχκε λα αληαιιάμνπκε
ηδέεο ρσξίο κηζαιινδνμίεο, ρσξίο «βία», αιιά κε επγέλεηα θαη κε πςειή
αηζζεηηθή πνιηηηθήο δηαρείξηζεο.
Σν απνδείμακε ζηελ πξάμε θαη έρσ ηελ εληχπσζε πσο… κπνξεί
λα κε πείηε ξνκαληηθφ, αιιά ζέισ λα ζαο ζπκίζσ πσο ην Κίλεκα ησλ
Ρνκαληηθψλ φηαλ μεθίλεζε, ραξαθηεξίζηεθε σο ην «Κίλεκα ησλ ηξειψλ», αιιά
ήηαλ απηφ πνπ κεηάιιαμε φιε ηελ Δπξψπε θαη βξεζήθακε κεηά ηελ
Αλαγέλλεζε ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ θφζκν.
Κάλνληαο απηή ηελ κεηαθνξά ρξνλνινγηθά αιιά θαη θνηλσληθά,
λνκίδσ πσο ν Γήκνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο κπνξεί
λα ραξάμεη κηα θαηλνχξγηα πνξεία, κηα πνξεία επαλεθθίλεζεο, κηα πνξεία κε
πςειή αηζζεηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζε φιεο ηηο δξάζεηο έηζη ψζηε λα δνχκε
έλα Γήκν λα ελαξκνλίδεηαη θαη λα ζπκπνξεχεηαη κε ηηο πςειέο αμίεο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ πξαγκάησλ.
Γελ πηζηεχσ φηη νη ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα είλαη
ζρέζεηο ζχγθξνπζεο νχησο ψζηε λα νπηζζνδξνκήζεη ν Γήκνο. Βξεζήθακε κε
φινπο θαη θαη’ ηδίαλ θαη θαηά νκάδεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ καο
ρσξίδνπλ πνιιά. Μαο ελψλεη κηα θνηλή γξακκή: λα δνχκε ην Γήκν λα ραξάδεη
κηα πνξεία κηαο ζχγρξνλεο πφιεο κε φιεο ηηο αλέζεηο πνπ επεξγεηνχλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε.
Γελ αληηπαξαηεζήθακε νχηε κε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή
γηαηί ζην πιαίζην ηεο ηδενινγηθήο ηεο αθεηεξίαο θαη ζην πιαίζην ηεο φπνηαο
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο κπφξεζε, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο απηέο πνπ
είρε, λα πξνρσξήζεη λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα. Κάπνηα λα κπνξέζεη λα ηα
κειεηήζεη θαη λα ηα ζρεδηάζεη αιιά λα κελ κπνξέζεη λα ηα πινπνηήζεη γηα ηνπο
φπνηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη ηεο παξνχζεο λα αλαιχζνπκε.
Σν ίδην ζεσξψ πσο έρεη πξάμεη θαη ε κεξηά ηεο Παξάηαμεο ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ηνπ θ. Κνπεινχζνπ θαη ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε. Άξα αθνχ φινη καο έρνπκε έλα θνηλφ ζηφρν, γηαηί λα κελ
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κπνξέζνπκε λα ηα βξνχκε ζην ηξαπέδη απηφ, πνπ ιέγεηαη Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
αο θαιψ κε ζψθξνλα δηαρείξηζε λα πξνρσξήζνπκε φ,ηη
ζεσξνχκε θαη νη πέληε Παξαηάμεηο ην θαιχηεξν γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
πνιίηε. Δκείο ζα είκαζηε εδψ, είκαζηε δεκέλνη φινη κε έλα ζθνηλί, αθφκε θαη νη
πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ καο θαη αλ πέζεη έλαο αλεβαίλνληαο πξνο ηελ
θνξπθή, ζα πέζνπκε φινη.
Να είκαζηε θαιά φινη, λα έρνπκε κηα θαιή, δεκηνπξγηθή θαη
νπζηαζηηθή ζεηεία. αο επραξηζηψ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Παξαθαιψ

αλ

θάπνηνο

απφ

ηνπο

επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ ζα ήζειε λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ, κπνξεί
λα ην θάλεη ηψξα. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα θαη' αξράο ζε φινπο. Καιή ζεηεία ζε φιν ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζηδεξνθέθαινο θ. Γήκαξρε.
Δίπαηε θαη ζεκείσζα ηα φζα είπαηε θαη θάλαηε πξφζθιεζε γηα
ζπλεξγαζία πάλσ απφ ην ηξαπέδη, ε νπνία βεβαίσο γηα ην θαιφ ησλ πνιηηψλ
απηήο ηεο πφιεο, εκείο ην δειψλνπκε εδψ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ζε φιε ηελ ηνπηθή θνηλσλία φηη νηηδήπνηε εκείο θξίλνπκε, αμηνινγνχκε φηη
αθνξά ην θαιφ ησλ πνιηηψλ απηήο ηεο πφιεο, ζα ην ςεθίζνπκε θαη ζα ην
ζηεξίμνπκε, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζπλεπείο κε φζα θάλακε.
Βεβαίσο αλακέλσ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ην έξγν ησλ 500.000 €
πνπ ν θ. Καληαξέιεο θαηαςήθηζε, αλ ζα ην πινπνηήζεη πνπ αθνξά ηνπο
Απνκάρνπο θαη ηελ Αγία Μαξίλα θαη θαζφηαλ ζε απηή ηελ ζέζε, αιιά ην
πξνζπεξλάσ απηφ γηα λα πσ ην εμήο:
Πξνέθπςε κηα ζπκθσλία θάπνησλ Παξαηάμεσλ, ηεζζάξσλ
Παξαηάμεσλ. Άιινη ην είπαλ ζχκπξαμε, άιινη ην είπαλ ζπλεξγαζία. Κάλαηε
κηα πξφζθιεζε γηα ζπλεξγαζία πάλσ απφ ην ηξαπέδη. Αλακέλνπκε κε πνιχ
κεγάιν ελδηαθέξνλ λα δνχκε πνηα ήηαλ ηα πνιηηηθά πξνγξακκαηηθά ζεκεία
απηήο ηεο ζπκθσλίαο, πάλσ ζηα νπνία ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο Παξαηάμεηο νη
νπνίεο θαηήιζαλ ζηνλ πξνεθινγηθφ ζηίβν ζεσξεηηθά αληαγσληδφκελεο ε κία
ηελ άιιε θαη θάζε κηα φιεο ηηο ππφινηπεο, θαη θηάζακε ζε απηφ ην ζεκείν
ζήκεξα, χζηεξα απφ ηξεηο κήλεο λα έρνπλ κνηξαζηεί ζέζεηο Αληηδεκάξρσλ.
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Να έρνπλ εθεπξεζεί νη πην επθάληαζηεο ζέζεηο εληεηαικέλσλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ ξφινη, αιιά έλα πνιηηηθφ
θείκελν πέξα απφ ην θνηλφ θαιφ ηεο πφιεο πνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο απφ
νπνηαδήπνηε Παξάηαμε, ή νπνηνλδήπνηε πνιίηε, ζηε γεληθή αθεξεκέλε αξρή
«ην θαιφ ηεο πφιεο, ην θαιφ ησλ δεκνηψλ».
Δκείο φκσο θαηήιζακε επηά Παξαηάμεηο κε έλα πξφγξακκα, έλα
ζρέδην, αξρέο, ζπκκαρίεο. Μελ θξχβνπκε φηη δελ ππήξμαλ πνιηηηθέο
ηαπηνπνηήζεηο, γηαηί εγψ δελ πήγα -θαη είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζέλα, αιιά ν
θαζέλαο πήγε ζε πνιηηηθνχο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο- λα δεηήζσ ζηαπξφ γηα
θάπνην βνπιεπηή δεκφζηα, φπσο έθαλε ν θ. Βνχξνο. Άξα απηφ λα κελ ην
θξχβνπκε. Καιφ είλαη, ζεκηηφ είλαη. Αιιά κελ εξρφκαζηε εθ ησλ πζηέξσλ λα
πνχκε φηη ήκαζηαλ γεληθψο κε φινπο θαη κε φια.
Αλακέλσ κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ πξνθαλψο θαη ε ηνπνζέηεζε δελ ζα είλαη απηή εδψ, εδψ ζα
είλαη ε ζπκπνιίηεπζε άξα ζα είλαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ζα είλαη θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο εθηφο απφ ηνλ θ. Κνπεινχζν, δελ ζα ζηεθφκαζηε ζε απηή ηε
ζέζε.
Αλακέλσ κε ελδηαθέξνλ θαη εγψ θαη φινη νη πνιίηεο λα κάζνπκε
πνην ήηαλ ην πνιηηηθφ πξνγξακκαηηθφ πιαίζην, πάλσ ζην νπνίν ζπκθψλεζαλ
απηέο νη Παξαηάμεηο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνβιέπεηαη βέβαηα ηψξα ηέηνηνπ είδνπο δηάινγνο, αιιά
απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θ. Βαζηιφπνπινο ξσηάεη θάηη, εγψ νθείισ λα απαληήζσ.
Μηα πξφηαζε αλ κνπ επηηξέπεηε θ. Πξφεδξε.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ αθεηεξίεο
δηαθνξεηηθέο θαη δελ ην έρεη θξχςεη θαλέλαο, αιιά εκείο ππεξεηνχκε ηνλ
ΚΛΔΗΘΔΝΖ. Απηφ πνπ έθεξε ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε γηα ζπλεξγαζίεο.
Βάιακε ζηελ πάληα ηηο ηδενινγηθέο καο αθεηεξίεο θαη είπακε πνην είλαη απηφ
πνπ ζα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε; Έλα ζπγθεθξηκέλν.
Κάλακε πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο, ζπκθσλήζακε πάλσ ζε
απηά, ππνγξακκίζακε ηα θχξηα ζεκεία, βεβαίσο βάιακε θάπνηεο γξακκέο πνπ
ζεσξνχζακε φηη δελ κπνξνχκε λα ηηο μεπεξάζνπκε θαη πξνρσξήζακε θαη
ππεξεηνχκε απηφ, πνπ ν λφκνο νξίδεη: λα ζπλεξγαζηνχκε.
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Όζηηο δχλαηαη λα θέξεη φπιν, έξρεηαη θαη ζπκπνξεχεηαη! Όζνη
πηζηνί πξνζέιζεηε. Δπραξηζηψ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ ζέισ λα κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία,
απεχζπλα ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ γηα έλα απιφ
ραηξεηηζκφ ιφγσ ηεο εκέξαο. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη κηα κέξα ραξάο γηα ην πκβνχιην ηεο πφιεο
καο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη δεκνηηθέο Παξαηάμεηο πνπ θαηέβεθαλ
ζηηο εθινγέο.
Δκείο σο Παξάηαμε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο Κπξηαθήο,
ζηείιακε ην κήλπκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκαξρν, ην νπνίν θαη
πινπνηήζακε ζηελ πξάμε, δηφηη απηφ απαηηνχλ νη θαηξνί. Απηφ πξνυπνζέηεη
γηα έλαλ πνπ ζθέθηεηαη ζνθά θαη ζνβαξά, φηαλ πηζηεχεη ζηελ απιή
αλαινγηθή.
Γηφηη ε απιή αλαινγηθή κνηξάδεη ηηο δπλάκεηο αλάινγα κε ηηο
δπλάκεηο ηνπ ιανχ πνπ πξνηίκεζαλ ηνλ άιθα ή ηνλ βήηα θαη θαηά ζπλέπεηα
είλαη θπζηθφ απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία ή ε αληίζεζε. Δκείο είκαζηε ηεο
ζχλζεζεο θαη ηεο ζπκπαξάηαμεο, δηφηη απηφ απαηηνχλ θαη νη ςεθνθφξνη καο,
ζε ζεκείν πνπ ήξζακε θαη ζε ζχγθξνπζε κε θάπνηνπο δηθνχο καο πάλσ ζε
απηή ηελ επηινγή.
Ζ

πξνγξακκαηηθή

ζπκθσλία

θ.

Γήκαξρε

ζα

μεηπιηρηεί

αλακθηζβήηεηα θαη ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα πάξεη ζέζε φηαλ ζα θαιείηαη λα
ςεθίζεη. Γελ θάλακε ζπκθσλίεο νχηε θάησ απφ ην ηξαπέδη, νχηε πίζσ απφ
παξαβάλ. Δθδειψζακε ηα πνιηηηθά καο αηζζήκαηα ηνπ πσο ζα πνξεπηνχκε
δεκφζηα θαη αλνηρηά θαη πξηλ θαλ φινη νη άιινη πνπλ ηη ζα θάλνπλ.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαινχκε θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο
πνπ καο ζηήξημαλ θαη ηνπο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο λα
ζπκπαξαηαρηνχλ καδί καο, δηφηη ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο καο είλαη κεγάια
θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ηα ιχζνπκε. Καη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα
βάινπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα ηα απνιαχζνπλ.
Δπραξηζηψ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Υάξεο Σνκπνχινγινπ
έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζα ήζεια λα επρεζψ ζε φιεο θαη
φινπο κηα θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζεηεία θαη ειπίδσ λα αληαπνθξηζεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θφζκνπ, ζηηο πξνζδνθίεο ηεο
πφιεο καο ζηελ νπνία εκείο -αξθεηνί απφ εκάο ηέινο πάλησλ- γελλεζήθακε,
κεγαιψζακε θαη δνχκε.
Θα ήζεια κφλν λα θάλσ κηα παξαηήξεζε ζε απηά πνπ είπε ν θ.
Γήκαξρνο. Δίπε «βξεζήθακε κε φινπο», κε εκέλα δελ βξέζεθε ν θ. Γήκαξρνο
νχηε κε θάιεζε, νχηε θαη ζα ήζεια λα κε θαιέζεη. Γηφηη απηνχ ηνπ είδνπο νη
ζπλνκηιίεο πάληα έρνπλ θαη θάπνηα ινγηθή δνζίκαηνο ζέζεσλ. Δκέλα δελ κε
θάιεζε ν θ. Γήκαξρνο, γηα ηνλ θ. Γήκαξρν κηιάσ πάληνηε πξνζσπηθά,
κεηεθινγηθά ελλνψ θαη θπζηθά δελ επξφθεηην θαη εκείο ζε κηα ινγηθή απιά ηνπ
λα καο ηάμνπλ θάπνηεο ζέζεηο λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο.
Οη ζπλεξγαζίεο φπσο πνιχ ζσζηά είπαηε θ. Γήκαξρε θαη είπαλ
θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη, γίλνληαη κε βάζε πξνγξακκαηηθέο ζπγθιίζεηο.
Δγψ ζα πεξίκελα, γηαηί δεκνζηνπνηήζαηε ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ θάλεηε, αληί λα
αλαθεξζείηε ζηα αμηψκαηα πνπ ζα θαηαιάβνπλ νη ζπλεξγαδφκελνη, λα
αλαθεξζείηε ζπγθεθξηκέλα πνηα είλαη ηα ζεκεία ηεο πξνγξακκαηηθήο ζαο
ζχγθιηζεο. Να καο πείηε γηα ην θαιφ ηνπ θφζκνπ, πνπ βεβαίσο φινη ην
ζέινπκε, φηη ην άιθα, ην βήηα, ην γάκα είλαη εθεί πνπ ζπκθσλήζακε θαη φρη λα
μεηπιηρηεί -φπσο είπε έλαο θαιφο ζπλάδειθνο- ζηε ζπλέρεηα.
Πξψηα

ππάξρεη

ην

πξφγξακκα

βάζεη

ηνπ

νπνίνπ

ζπλεξγαδφκαζηε ή δελ ζπλεξγαδφκαζηε θαη κεηά κνηξάδνπκε ηηο ζέζεηο. Απηφ
ιέεη ε ινγηθή ηνπιάρηζηνλ. Καη ηνπιάρηζηνλ δεκνζηνπνηεκέλα εγψ δελ είδα λα
ππάξρεη πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε ζε νηηδήπνηε.
Παξ' φια απηά φκσο ην μεπεξλάσ, ειπίδσ φηη ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε πνπ ζα αλαθνηλψζεηε θαη επίζεκα ην πνηνη θαηαιακβάλνπλ θαη
πνηεο ζέζεηο, γηαηί ππήξμε έλα πξσζχζηεξν ζρήκα, αλαθνηλψζαηε πξψηα
ζηνλ Σχπν ην πνηνη αλαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο θαη πνηεο Παξαηάμεηο
ζπλεξγάδνληαη καδί ζαο.
Όηαλ ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε ε
επίζεκε αλαθνίλσζή ζαο, πεξηκέλσ κε ραξά ζα έιεγα θαη κε εηιηθξηλή
δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, λα καο πείηε πνηνο είλαη ν άμνλαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα
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πινπνηήζεηε απφ θνηλνχ κε ηηο Παξαηάμεηο πνπ ζπλεξγάδεζηε, ζε πνηα ζεκεία
ππάξρεη ζχγθιηζε, ζε πνηα ζεκεία ππάξρεη δηαθσλία θαη ζε πνηα ζεκεία ηα
πξνγξάκκαηα

ησλ

Παξαηάμεσλ

πνπ

είραλ

θαηαηεζεί

πξνεθινγηθά,

ιεηηνπξγνχλ ζηε ινγηθή ηεο ζπλδηνίθεζεο πνπ εζείο έρεηε επηιέμεη.
Δπίζεο λα θάλσ θαη κηα άιιε δήισζε. Δκείο σο Γεκνηηθή
Παξάηαμε δελ πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ηνπνζεηεζνχκε ελαληίνλ ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πφιεο. Γηεπθξηλίδσ φκσο θάηη: γηα καο
είλαη πξψηα ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέα Υαιθεδφλα θαη κεηά ηα φπνηα άιια
δεηήκαηα θαη θπζηθά θαλέλα άιιν δήηεκα, φπσο αο πνχκε ε πξνζηαζία ηνπ
άιζνπο, δελ κπνξεί λα ηεζεί πάλσ απφ ηα ζπκθέξνληα ηεο πφιεο. αο
επραξηζηψ θαη εχρνκαη ζε φινπο θαιή ζεηεία θαη θαιή δχλακε.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ζπγρσξείηε, ξσηήζεθα θαη πξέπεη λα απαληψ ζε νξηζκέλα.
Σειεθσλεζήθακε θ. Σνκπνχινγινπ κεηαμχ ησλ δπν Κπξηαθψλ;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε ζα παξαθαινχζα λα ηεξνχκε κηα δηαδηθαζία
ψζηε λα είκαζηε παξαγσγνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε κε ξσηνχλ θαη νθείισ λα απαληήζσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, θαιφ είλαη ινηπφλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί μέξεηε ε ζησπή πνιιέο θνξέο εθιακβάλεηαη σο ακεραλία.
Όρη κφλν ηειεθσλεζήθακε, αιιά αλαθέξζεθαλ θαη νξηζκέλα νλφκαηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχκε. Δπραξηζηψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή πξφθεηηαη
πεξί πξνζσπηθνχ, δηαςεχδσ ηνλ θ. Γήκαξρν. Με ηνλ ίδην δελ ηειεθσλήζεθα
πνηέ. Με άιιν πξφζσπν ηειεθσλήζεθα θαη αο κε κε πξνθαιέζεη.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Λνηπφλ έιεμε ην ζέκα, ν θ. εξεηάθεο έρεη
ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κπνξνχζα λα ζεσξεζψ ξεγκέλνο ζηελ πφιε, γηαηί
εκέλα θαλέλαο θαίλεηαη δελ κε αγαπάεη λα κε πάξεη ηειέθσλν, νχηε θαη
ζέινπκε! Αιιά απηφ ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηε «Λατθή
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πζπείξσζε», ην ςεθνδέιηην δειαδή πνπ ππνζηεξίδεη ην ΚΚΔ, είλαη λνκίδσ
έλα πξνζφλ, είλαη έλα ζπλ, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη ήδε απφ ηψξα ζηηο
ζπλεηδήζεηο ρηιηάδσλ ζπλδεκνηψλ καο.
Γειαδή φηη πινπνηνχκε ζηελ πξάμε απηφ πνπ είπακε, φηη δελ
είκαζηε πξφζπκνη λα ζηεξίμνπκε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, αιιά εθιεγήθακε εδψ
γηα λα ζηεξίμνπκε ηα ιατθά ζπκθέξνληα.
Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηνλ θ.
Γεσξγακιή, πνπ απφ φ,ηη αληηιακβάλνκαη ζα αλαιάβεη θαη Πξφεδξνο
ζχκθσλα κε φζα έρνπλ θπθινθνξήζεη, λα ππάξρεη κηα πην παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. Αλ δειαδή έρνπκε κηα ζπγθέληξσζε εξσηήζεσλ ζηελ αξρή, ζα
κπνξνχζε ν Γήκαξρνο ζπγθεληξσκέλα λα απαληήζεη ζην ηέινο.
Δγψ ζα επηκείλσ ζε έλα ζέκα, γηαηί παξά ην γεγνλφο ε
εγθαηάζηαζε, θαηαιαβαίλσ φηη έρεη γίλεη έλαο πξψηνο έιεγρνο ησλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ πνπ αξρίδνπλ κεζαχξην γηα ηηο ζπλέπεηεο απφ ηνλ ζεηζκφ. Όκσο
επεηδή είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, ζην 1ν Γπκλάζην ππάξρνπλ ζνβαξά
ζέκαηα ζηνλ 2ν φξνθν. Θέκαηα, πνπ αγγίδνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ
παηδηψλ, ξσηάσ: ηη ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη, αλ έρεη θηλεηνπνηεζεί ε ΚΣΤΠ ηέινο
πάλησλ ηη ζα γίλεη θαη πνηνο παίξλεη κηα επζχλε.
Γεχηεξνλ, ηη ζα γίλεη κε ηα ζρνιεία ηεο πφιεο πνπ έρνπλ ρηηζηεί
πξν ηνπ 1959, δειαδή πξηλ ππάξμεη νπνηνζδήπνηε νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κχξηε εξεηάθε έλαλ ραηξεηηζκφ είπα, ιφγσ
ηεο εκέξαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε, αλ ζεσξείηε φηη ν Γήκαξρνο …
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Θέισ

λα

πσ

φηη

ε

ζπγθεθξηκέλε

ζπλεδξίαζε δελ είλαη γηα εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ πνιχ εγψ ζα ηνπνζεηεζψ …
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Να ηνπνζεηεζείηε φπσο ζέιεηε, απιά κε
καθξεγνξείηε, ζα είκαζηε πνιχ ψξα εδψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπάξρεη κηα θαθή ζπλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία λα
ππαγνξεχεηε

ζηνλ

εθπξφζσπν

ηεο "Λατθήο

πζπείξσζεο"

πσο

ζα

ηνπνζεηεζεί. Δγψ ζεσξψ φηη είλαη ζνβαξφ ην ζέκα θαη πάξηε ην ππφςε ζαο
θαη αο απαληήζεη θάπνηνο φηη δελ είλαη ζνβαξφ.
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Όλησο είκαζηε ζην κεηαίρκην κηαο επνρήο, ε ιχζε δελ είλαη ν
ξνκαληηζκφο ηνπ 19νπ αηψλα, απηέο νη θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ έθεξαλ ηελ
Αιιαγή έρνπλ πεξάζεη ζην παξειζφλ ηεο ηζηνξίαο θ. Γήκαξρε θαη βέβαηα έλα
ηέηνην ζχζηεκα ζην νπνίν δνχκε θαη κηα ηέηνηα θνηλσλία πνπ γίλεηαη ζπλερψο
θαη ρεηξφηεξε, δελ κπνξεί λα ηνπο ζψζεη θαλελφο είδνπο δηαρείξηζε θαη λνκίδσ
φηη απηφ ζα απνδεηρζεί θαη εδψ.
Δκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζηηγκή,
έρνπκε κηα Γεκνηηθή Αξρή ηνπ ΚΗΝΑΛ κε ηκήκαηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ε
νπνία ζα αμηνπνηήζεη θαη ηελ παξαθαηαζήθε ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο
Αξρήο ζε θξίζηκνπο ηνκείο παξαδείγκαηνο ράξηλ ην βήκα πνπ έγηλε ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε θαη δελ κέλσ ηψξα ζηηο ζπγθξίζεηο πξνζέζεσλ, ή ζην ηη
έρνπκε γλσξίζεη απφ νξηζκέλα ζηειέρε ηεο ζεκεξηλήο πιεηνςεθίαο ζε ζρέζε
κε ην άιζνο, ζε ζρέζε κε ην αλ πξέπεη λα ππάξρνπλ security ζηε θχιαμε ηνπ
άιζνπο, ή ζε ζρέζε κε ηξνθεία ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηα ινηπά.
Μέλσ ζην φηη έρνπκε κπξνζηά καο έλα αληηδξαζηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ θαη ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε θαη ε ζεκεξηλή, ην δηαηεξνχλ. Καη
ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ φηη βεβαίσο γηα καο δελ είλαη έθπιεμε απηά πνπ έγηλαλ
κε ηηο ζπλεξγαζίεο, γηαηί απνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε ηελ ηαχηηζε πνπ ππάξρεη.
Όια γηα ηελ ηδέα. Καη δελ ιέσ γηα ηελ ηδέα, απηφ πνπ θπθινθνξεί απ' έμσ
ζηνπο δξφκνπο πνηνο πήξε ηη, αιιά γηα ηελ ηδέα πνπ βγαίλνπλ απφ ηηο
επίζεκεο αλαθνηλψζεηο.
Όιν απηφ έγηλε ζην φλνκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ.
Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο θαη ε νπζία ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ πνπ ςήθηζε ε
Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ; Δίλαη ε κεγαιχηεξε ζχλδεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο, ε πξνζαξκνγή ησλ Γήκσλ ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, εηδηθά ηψξα πνπ αλνίγνπλ θαη
δεηήκαηα ρσξνηαμίαο, ε ιεηηνπξγία ηνπο είηε σο απηνηειείο επηρεηξήζεηο είηε
κε ζπκπξάμεηο κε ην ηδησηηθφ θεθάιαην. Σα θχξηα έζνδά ηνπο λα παίξλνληαο
απφ ηηο ηζέπεο ησλ δεκνηψλ, αλνίγεη δξφκνο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, δειαδή ηδησηηθνπνίεζεο ππνδνκψλ θαη πεξηνπζίαο, ζε βάξνο
ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.
Καη απφ ηελ άιιε κεξηά βεβαίσο ε κεγαιχηεξε επνπηεία απφ
κεξηάο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ζηελ πξνψζεζε
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ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ, έλα νιφθιεξν ινηπφλ
πιέγκα, ην νπνίν ζα έρνπκε κπξνζηά καο.
Τπάξρεη κηα θνηλή γξακκή ηελ νπνία ππεξεηεί απηή ε Γεκνηηθή
Αξρή, ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαη
βεβαίσο εκείο δελ θξχβνπκε φηη βιέπνπκε θαη κηα ηάζε επηηάρπλζεο
αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία ζα ηα ζπλαληήζνπκε άκεζα.
Αθφκε θαη ε πξνζπάζεηα λα κελ ζπδεηεζεί, λα κελ ηεζεί εδψ έλα
ζέκα πάξα πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ είλαη ε αζθάιεηα ησλ ζρνιηθψλ
θηεξίσλ, λνκίδσ είλαη έλδεημε.
ε φ,ηη αθνξά ην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε
«Λατθή πζπείξσζε» ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία θάξζα. Δίλαη
επίθαζε ηεο δεκνθξαηίαο απηφ ην νπνίν έρεη κπεη ζηνπο θαλνληζκνχο
ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, ςεθίδνπκε έλα Πξνεδξείν ην νπνίν
δελ έρεη θακία αξκνδηφηεηα. Σελ εκεξήζηα δηάηαμε ηελ θαηαξηίδεη κφλνο ηνπ ν
Πξφεδξνο ρσξίο θαλέλαο λα κπνξεί νχηε ν Γξακκαηέαο νχηε ν Αληηπξφεδξνο,
κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ, λα παξέβεη. Άξα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη ηηο
ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο ελφο Πξνεδξείνπ.
Όπσο έρνπκε θάλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αμηνπνηείηαη
βεβαίσο ην Πξνεδξείν γηα λα εδξαηψλεη ην θιίκα ηεο ζπλαίλεζεο θαη φπσο
έρνπκε θάλεη θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εκείο δειψλνπκε φηη δελ
ζπκθσλνχκε κε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ιεηηνπξγία πνπ θαηνρπξψλεη έλαο
αληηδεκνθξαηηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα
ςεθίζνπκε ιεπθφ ζηηο ζέζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. εξεηάθε, ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα, λα επρεζψ θη εγψ κε ηε ζεηξά
κνπ θαιή ζεηεία ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, θαιή
επηηπρία ζηε Γεκνηηθή Αξρή γηαηί ηε ρξεηάδεηαη ε πφιε θαη λνκίδσ φηη απηφ
είλαη ε επρή φισλ ησλ πνιηηψλ.
Δπίζεο λα θαισζνξίζσ ηνλ θφζκν πνπ έρεη έξζεη εδψ λα καο
παξαθνινπζήζεη. Γελ ζα καθξεγνξήζσ, απιψο επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξα
θαη νη ηειεπηαίνη έζνληαη πξψηνη έρνπκε ην πξνζφλ λα κηιάκε πξνηειεπηαίνη,
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νπφηε κπνξψ λα απαληήζσ ζε φ,ηη ηνπιάρηζηνλ καο αθνξά. Αληί ζρνιίνπ ζα
δηαβάζσ ιίγεο ζεηξέο απφ έλα θείκελν λνκηθφ:
«Ζ αλαινγηθή ζπγθξόηεζε ησλ Γεκνηηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Σπκβνπιίσλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη παηδεπηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ
Παξαηάμεσλ πνπ ζα κεηέρνπλ ζε απηά, θαηαξγώληαο ζηελ νπζία ηελ
έλλνηα

ησλ

ζπκπνιηηεπόκελσλ

θαη

ησλ

αληηπνιηηεπόκελσλ

ζπκβνύισλ. Έηζη, αθ' ελόο νη Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ζα
ππνρξεσζνύλ λα κπνπλ ζηε βάζαλν ηνπ δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη
ηεο αλαδήηεζεο πξνγξακκαηηθώλ ζπκβηβαζκώλ θαη ζπλζέζεσλ,
ζηνηρείν

πνπ

θαηά

ηεθκήξην

βειηηώλεη

ηελ

πνηόηεηα

ησλ

ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, ελώ αθ' εηέξνπ ζα απμεζεί ζπλνιηθά ην
αίζζεκα επζύλεο θαη ε άζθεζε νπζηαζηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο
θξηηηθήο, από ην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ
ζπκβνύισλ, θαζώο πηα δελ ζα πθίζηαηαη ε αζθαιήο θαη απαιιαγκέλε
από ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζέζε
ηεο αληηπνιίηεπζεο».
Γελ ην έρσ γξάςεη απηφ εγψ, απηφ είλαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ
ΚΛΔΗΘΔΝΖ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εμειέγεκελ φινη. Βάζεη ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ
επηβάιινληαη νη ζπλεξγαζίεο γηαηί αιιηψο ην παιηφ ξεηφ πνπ ζα ην
παξαθξάζσ ιίγν «ζθιεξφο λφκνο, αιιά λφκνο», δελ ζα ίζρπε. «Καιφο
λφκνο, αιιά λφκνο» θαη φρη θαιφο λφκνο αλάινγα κε ην πνηα Γεκνηηθή Αξρή
είλαη πξψηε. Δπεηδή αλαθέξζεθε ν ηέσο Γήκαξρνο, ν θ. Βαζηιφπνπινο
ζπγθεθξηκέλα, ζην ζέκα απηφ, ν ίδηνο λφκνο ζα ίζρπε αλ ήηαλ πξψηε δχλακε
ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ζπλεξγαζίεο θαη βάζεη
ηεο δχλακήο ηνπ, ελλνψ ησλ ζπκβνχισλ, κε παξαπάλσ απφ ηηο Παξαηάμεηο
κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάζηεθε ν θ. Βνχξνο.
Ο λφκνο είλαη θαιφο φρη φπνηε καο ζπκθέξεη θαη θαθφο φπνηε
δελ καο ζπκθέξεη. Απηά ήζεια λα πσ.
Όζνλ αθνξά ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ αλάιπζε
απηψλ, ζα έρνπκε ρξφλν λα ηα πνχκε. Ζ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε είλαη Δηδηθή θαη
δελ ζα πάξσ άιιν ρξφλν απφ ηηο αξραηξεζίεο. Δπραξηζηψ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ
ιφγν.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ απφ ηελ αξρή λα
θαισζνξίζσ ηνπο λένπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ κπαίλνπλ ζην ρψξν
απηφ γηα πξψηε θνξά. Γηαηί φινη ιίγν σο πνιχ έρνπκε πεξάζεη απφ ην ρψξν
απηφ θαη λνκίδσ φηη γλσξίδνπκε αξθεηά πξάγκαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ Παξάηαμε θαη ηνλ Υξήζην Κνπεινχζν, ην
παξειζφλ κνπ είλαη ηέηνην πνπ ην γλσξίδεη ν θαζέλαο, ην γλσξίδνπλ θαη νη
πνιίηεο θαη ν θαζέλαο κέζα ζην ρψξν απηφ. Απφ ηελ αξρή κέζα ζην κπαιφ
κνπ θαη ζαλ Παξάηαμε είρα ηε ζθέςε ε νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Αξρή θη αλ
ήηαλ πξψηε, ζα ζπλεξγαδφκνπλ.
Σν πψο ζα ζπλεξγαδφκνπλ; Γελ έβαια νχηε θάησ απφ ην
ηξαπέδη νχηε πάλσ απφ ην ηξαπέδη, νχηε κε ρηππήκαηα ζηηο πιάηεο ην
νηηδήπνηε, πέξα απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ δεκφηε, ηνπ Γήκνπ καο θαη απηφ
έπξαμα. Ίζσο θάπνηνη λα ην παίξλνπλ θάπσο δηαθνξεηηθά. Γηα εκέλα ν θχξηνο
θξηηήο είλαη ν δεκφηεο. Απηφο πνπ κε έρεη επηιέμεη κέζα ζηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα επί 35 ζπλερή έηε.
Γελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ. Ννκίδσ ζην κπαιφ φισλ ησλ
Παξαηάμεσλ θαη φισλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα
πξάμνπκε απηφ πνπ πξέπεη λα πξάμνπκε θαη λα κελ θνηηάμνπκε νχηε
πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, νχηε θνκκαηηθά. Κνκκαηηθά, ην ηνλίδσ απηφ.
Σν ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ καο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ πνιίηε! Απηά
ζα ζπλερίζσ λα θάλσ θαη φια ηα ρξφληα, γηαηί φια πξέπεη λα ιέγνληαη, ν
Υξήζηνο Κνπεινχζνο επί 35 νιφθιεξα ρξφληα ήηαλ ζηε ζέζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη πάληνηε -πάληνηε, ην ηνλίδσ- ππεξέηεζα ηελ εθάζηνηε
Γηνίθεζε. Μνπ δφζεθε ε επθαηξία κηα θαη ήκνπλ φια απηά ηα ρξφληα ζηελ
αληηπνιίηεπζε λα ζπκπξάμσ κε ηε ζπκπνιίηεπζε θαη λα θάλσ απηφ πνπ
πξέπεη λα θάλσ σο Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ πιένλ. αο επραξηζηψ πνιχ θαη θαιή
πνξεία γηα φινπο καο.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δπραξηζηνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Μηα

θξάζε

θ.

Πξφεδξε

κφλν.

Δπεηδή

θαισζφξηζα,

θαισζνξίζακε φινη ηέινο πάλησλ θαη επαγγειηδφκαζηε ηηο δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο, θαισζνξίζακε ηνπο δεκφηεο, θαισζνξίζακε ηνπο δεκνηηθνχο θαη
ηνπηθνχο ζπκβνχινπο νθείισ λα θαισζνξίζσ θαη ηελ θα Γαιαδνχια, ε νπνία
παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Γήκνπ. αο επραξηζηψ γηα
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ηελ πξφηαζε πνπ δερηήθαηε, ζεσξψ πσο είλαη κηα έκπξαθηε απφδεημε φηη
εκείο

ζπλερίδνπκε

ρσξίο

ξεβαλζηζκνχο

θαη

ρσξίο

θακία

δηάζεζε

εθθαζαξίζεσλ. αο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: αο επραξηζηψ πνιχ φινπο. Κεξχζζσ ηελ
εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθινγή Πξνεδξείνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα. ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 71 ηνπ Νφκνπ 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 5
ηνπ Νφκνπ 4623/2019 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 4625/2019.
Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα δνχκε αλ θάπνηνο απφ ηνπο
επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ έρεη λα καο θαηαζέζεη θάπνην έγγξαθν θαη λα
ζπλερίζνπκε κε ηηο παξνπζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γεσξγακιήο Λχζζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ.
Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα
Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ.
Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ.
Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αγνξαζηνχ – Παγνπηέιε Παλαγηψηα παξνχζα θαη ν
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλαο θ.
Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
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Έρεηε λα καο θαηαζέζεηε θάηη; Να ζαο γλσζηνπνηήζσ φηη
θαηέζεζε κέζσ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζε εκέλα ηνλ Πξνεδξεχσλ ηα εμήο έγγξαθα:
1. Πξαθηηθφ ζχκπξαμεο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ «Νέα Φηιαδέιθεηα –
Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θαη «Σψξα Αλεμάξηεηε Γεκνηηθή
Παξάηαμε»
2. Σν έγγξαθν ηεο Γεκνηηθή Παξάηαμεο «ΞΑΝΑ ΜΑΕΗ Αλεμάξηεηε
Δλσηηθή Κίλεζε» ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ
Ησάλλε Οπζηακπαζίδε ηνπ Γεσξγίνπ
3. Έγγξαθν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Ησάλλε Οπζηακπαζίδε ζρεηηθά κε
ηελ

αλεμαξηεηνπνίεζή

ηνπ

απφ

ηελ

Παξάηαμε

«ΞΑΝΑ

ΜΑΕΗ

Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε».
Θέισ λα πσ φηη είλαη πάξα πνιχ κεγάιν ην θείκελν θαη ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε αιιά θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά ηεο Παξάηαμήο ηνπ, απιά ην
αλαθέξνπκε. Γηα φπνηνλ ζέιεη, ππάξρνπλ εδψ ηα έγγξαθα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μπνξψ λα πσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη πξαγκαηηθά ην Πξσηφθνιιν ηνπ
Γήκνπ αιιά ζέισ λα πσ κηα παξέλζεζε εδψ φηη απφ 1/6/2019 ην έρεη
θαηαζέζεη ζε εκάο ν θ. Γξεηδειηάο ρσξίο λα πάξεη αξηζκφ Πξσηνθφιινπ. Σν
ιέσ, κνπ είπαλ φηη δελ έρεη ζεκαζία.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θαιχςαηε.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Πάκε ζηε δηαδηθαζία.
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1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
(Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα),
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/10,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/18
θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4623/19
θαη ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/19»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια ζα ζαο δηαβάζεη γηα ηελ εθινγή ηνπ
Πξνεδξείνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: (Γηαβάδεη):
«… ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ, ηελ 87 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη ηεο 567 θαη 651 απνθάζεηο ηνπ πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ γηα ηε ζπγθξόηεζε απηνύ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
ζπλέξρεηαη ζήκεξα ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πιεηνςεθνύληνο
ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρνύο Σπλδπαζκνύ, γηα ηελ εθινγή κε κπζηηθή
ςεθνθνξία

ηνπ

Πξνεδξείνπ

γηα

ηνλ

Πξόεδξν,

Αληηπξόεδξν,

Γξακκαηέα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 8 Σεπηεκβξίνπ 2019 έσο 6
Ννεκβξίνπ 2021.
Ο Πξόεδξνο πξνηείλεηαη από ηελ Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ, ν Αληηπξόεδξνο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε
δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε θαη ν Γξακκαηέαο από ηελ Παξάηαμε
πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε.
Δηδηθόο Γξακκαηέαο γηα ηε ζεκεξηλή εηδηθή ζπλεδξίαζε νξίδεηαη ν
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ν θ. Πιέζζαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ θαη
λα μεθηλήζνπκε λα ιέκε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε
απηή ηε ζπλεδξίαζε γηα ηε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ
ε Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ, εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Υπνςήθηνο γηα ην αμίσκα απηό εθιέγεηαη
όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ
κειώλ ηεο Παξάηαμεο.
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Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Αλ θαη
θαηά ηε δεύηεξε απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο, ή ππάξμεη
ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ δύν
επηθξαηέζηεξσλ ππνςήθησλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη
όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ
ηεο Παξάηαμεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο
δηελεξγεί θιήξσζε.
Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε γίλεηαη εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ
γηα ην αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα αμηώκαηα απηά αλαδεηθλύνληαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ. Ο Αληηπξόεδξνο από
ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε θαη ν
Γξακκαηέαο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή
δύλακε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κηαο κόλν ππνςεθηόηεηαο
γηα θάπνην ή θάπνηα από ηα αμηώκαηα ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ε ππνςεθηόηεηα απηή πξνάγεηαη ζηε δεύηεξε θάζε ηεο
δηαδηθαζίαο, άλεπ ελδνπαξαηαμηαθήο ςεθνθνξίαο.
Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε αμίσκα ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

δελ

ππάξρεη

ππνςεθηόηεηα

από

ηελ

αληίζηνηρε Παξάηαμε, ηόηε θαιείηαη ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα εθιέμεη κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ
ην πξνηεηλόκελν γηα ην αμίσκα γηα ην νπνίν δελ θαηαηέζεθε
ππνςεθηόηεηα.
Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη ηε δεύηεξε
απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε αλσηέξσ απόιπηε ςεθνθνξία
ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ
ησλ δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν
πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο δηελεξγεί θιήξσζε».
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ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Άξα θ. Γήκαξρε πνηνλ πξνηείλεηε γηα
Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ θ. Γεσξγακιή.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε πνηνλ πξνηείλεηε γηα
Αληηπξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σνλ θ. Αλεκνγηάλλε Γηψξγν.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά πνηνλ πξνηείλεηε γηα
Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ θ. Αλαγλψζηνπ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Πάκε ζηε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Πξψηα μεθηλάκε απφ ηελ Παξάηαμε «Πνιηηψλ Πνιηηεία».
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Κάζε κία Παξάηαμε ζα αλεβαίλεη λα ςεθίδεη, ε Παξάηαμε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζα ςεθίδεη γηα ηνλ Πξφεδξν, ε δεχηεξε Παξάηαμε ζα …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία είλαη επηινγήο είλαη πξψηα εζσηεξηθή. Ζ
θάζε Παξάηαμε νξίδεη ηνπο ππνςεθίνπο ηεο, απφ εθεί θαη πέξα πάκε αλά
ζέζε. Φεθίδνπκε ηψξα φινη γηα ηνλ Πξφεδξν θαη αθνχ ηειεηψζνπκε κεηά
ςεθίδνπκε αληίζηνηρα ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Άξα μεθηλάκε απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ.
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Παξαθαιψ δπν ςεθνιέθηεο, έρνπκε βγάιεη
ήδε ν θ. Κνζθνιέηνο θαη ν θ. Γξεηδειηάο.
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Φήθηζαλ 32. Λχζζαλδξνο Γεσξγακιήο 19
ππέξ, 12 Λεπθά, 1 άθπξν.
πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Φήθηζαλ 33, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο 14
ππέξ, 18 Λεπθά θαη 1 άθπξν.
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πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή Γξακκαηέσο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ…...
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε
απαηηείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία γηα λα εθιεγεί ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Γελ ην
μέξεηε; Απηφ ιέεη ν λφκνο.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Όρη ζε απηή ηελ θάζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ πξψηε ςεθνθνξία;
Έρεη αιιάμεη ν λφκνο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή Γξακκαηέα ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, μεθηλάεη ε ςεθνθνξία
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ: Φήθηζαλ 32, Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο 15
ππέξ, 14 Λεπθά, 4 άθπξα.
Φεθίδεηαη ην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο (Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα), ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ
Ν. 4623/19 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/19, σο αθνινύζσο:


Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: Λύζζαλδξνο Γεσξγακιήο
(κε 19 ζεηηθέο ςήθνπο, 12 ιεπθά θαη 1 άθπξν)



Αληηπξόεδξνο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: Γεώξγηνο Αλεκνγηάλλεο
(κε 14 ζεηηθέο ςήθνπο, 18 ιεπθά θαη 1 άθπξν)



Γξακκαηέαο

Γεκνηηθνύ

πκβνπιίνπ:

Γεώξγηνο

Αλαγλώζηνπ

(κε 15 ζεηηθέο ςήθνπο, 14 ιεπθά, 4 άθπξα)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη βεβαίσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θεσξψ πσο φιε ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή ηνπ
Γξακκαηέα είλαη άθπξε γηαηί ππάξρεη ζχκπξαμε δπν Παξαηάμεσλ. Τπάξρεη ε
ζχκπξαμε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηξίηεο Παξάηαμεο θαη σο εθ ηνχηνπ κε βάζε ηε
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λνκνζεζία, ε ηέηαξηε Παξάηαμε ινγίδεηαη σο ηξίηε θαη ππάξρεη ινγηθή ζε απηφ
θαη άξα ε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα πάεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μήπσο θάλεηε ιάζνο; Γελ ππάξρεη ζχκπξαμε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ ππάξρεη, αλαθνηλψζεθε επίζεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ζπλεξγαζία αλαθνηλψζεθε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλαθνηλψζεθε ζχκπξαμε κε επίζεκν δειηίν Σχπνπ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέιεηε λα παίμνπκε ηηο θνπκπάξεο; ηα πξαθηηθά ή φρη,
αλαθνηλψζεθε ζχκπξαμε κεηαμχ δπν Παξαηάμεσλ θαη ε λνκνζεζία νξίδεη ξεηά
φηη αλ ππάξμεη ζχκπξαμε πξψηεο κε ηξίηεο Παξάηαμεο, δελ δηθαηνχηαη ζέζε
Γξακκαηέα ε ηξίηε Παξάηαμε σο αλ δελ είρε ππάξμεη ζχκπξαμε. αο θαιψ λα
ην μαλαδηαβάζεηε, γηαηί είλαη άθπξε ε φιε δηαδηθαζία θαη κελ θξπθηείηε πίζσ
απφ πξαθηηθά, φηαλ έρνπλ αλαθνηλσζεί φια επίζεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε κπνξψ λα απαληήζσ; Ζ επίζεκε ζχκπξαμε έρεη γίλεη
κε ηνλ θ. Κνπεινχζν, κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηελ Παξάηαμή ηνπ δελ ππάξρεη
θακία ζχκπξαμε. Ζ ζχκπξαμε είλαη απηή πνπ καο ήξζε εδψ θαη είλαη κφλν
ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηίπνηε άιιν. Γελ μέξσ ηη έρεηε δηαβάζεη,
κπνξεί απηφο πνπ ην έγξαςε λα έθαλε ιάζνο. Με γειάηε, κπνξεί λα έθαλε
ιάζνο.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ε ζχκπξαμε πξέπεη λα
αλαθνηλσζεί θαη λα θαηαηεζεί εγγξάθσο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε εζάο.
Σέηνην

πξάγκα

δελ έρεη

γίλεη

απφ

εκάο.

Βεβαίσο νχηε δηθάδνπκε

δεκνζηεχκαηα, κπνξεί λα γξάθεη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη. Δκείο κε ηελ Παξάηαμε
ηνπ θ. Βνχξνπ έρνπκε ζπλεξγαζία θαη κφλν. Όρη ζχκπξαμε. χκπξαμε
θαηέζεζε ν θ. Κνπεινχζνο θαη θαηά ζπλέπεηα φια απηά πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο, δελ έρνπλ θακία ηζρχ. Δπραξηζηψ.
A. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ην ίδην ηζρχεη θαη γηα εκάο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, ππάξρεη κηα θηινζνθία ζην λνκνζέηε θαη ε
θηινζνθία είλαη φηη Παξαηάμεηο νη νπνίεο αζθψληαο ην δεκνθξαηηθφ ηνπο
δηθαίσκα λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ, δελ κπνξνχλ φκσο λα έξζνπλ θαη λα
θαηαιάβνπλ φιεο ηηο ζέζεηο. Γηαηί ε επηινγή ηνπ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα
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πιεηνςεθία δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ αλαινγηθά νη
ζέζεηο.
Άξα εθφζνλ ν θ. Γξεηδειηάο έρεη επηιέμεη απηφ ην νπνίν ν ίδηνο
ιέεη ζπλεξγαζία θαη άξα έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελζσκαησζεί θαηά ηελ δηθή
κνπ άπνςε ζηελ πξψηε Παξάηαμε, ζπγθξνηψληαο κηα πιεηνςεθία φπσο
βγήθε αλαθνίλσζε γη' απηφ, δελ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ
ηξίηε ζέζε. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί ηφηε ζα κπνξνχζακε λα είλαη θαη νη ηξεηο
ζέζεηο… ην Πξνεδξείν πξέπεη λα είλαη αλαινγηθφ θαη έηζη αθπξψλεηαη ε
αλαινγηθφηεηα ηνπ Πξνεδξείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζα γηλφηαλ αλ πξαγκαηηθά ππήξρε ζχκπξαμε, ζα είραηε
δίθην. Σψξα δελ ππάξρεη θακία ζχκπξαμε. Δκέλα θαη ζην Πξνεδξείν καο ήξζε
ηνπ θ. Κνπεινχζνπ, φζνλ αθνξά ηε ζχκπξαμε, κηα δηαγξαθή ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε. Σίπνηε άιιν.
Καη δήηεζα πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε λα κνπ θέξνπλ ραξηηά,
δελ κνπ έθεξε θαλέλαο ηίπνηε. Οπφηε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαη ζπλερίδεηαη
θαλνληθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα επηκείλσ. ην δειηίν Σχπνπ ην νπνίν εθδψζαηε ην
νπνίν ιέεη: «…Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ νη Παξαηάμεηο
«Πνιηηώλ

Πνιηηεία»

«ΠΟΛΖΣ

ΔΝΟΤΖΤΑ

Σπλεξγαζία

–

Σύλζεζε

–

Πξννπηηθή» «Τώξα Αλεμάξηεηε Γεκνηηθή Παξάηαμε» θαη ν Σπλδπαζκόο
«ΞΑΝΑ ΜΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε» ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη
ζπγθξνηνύλ κηα ηζρπξή Γεκνηηθή Αξρή».
Αλ απηφ δελ είλαη ζχκπξαμε, ν νξηζκφο ηεο ζχκπξαμεο επί ηεο
νπζίαο ην νπνίν εκθαλίζηεθε θαη ζήκεξα, ηφηε ηη είλαη; αο θαιψ επεηδή φιε ε
δηαδηθαζία πάζρεη πνιχ ζνβαξά, λα μαλαζθεθηείηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε απφ φζα ιέεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο δελ ηζρχεη ηίπνηε. Γελ δηνηθείηαη ν Γήκνο κε δειηία Σχπνπ, νχηε
θακία αλαθνίλσζε θάλακε, αιιά θαη λα θάλακε δελ έρεη θακία ηζρχο. Γηφηη ν
λφκνο πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ηε δηαδηθαζία πνπ επηζεκνπνηείηαη ε φπνηα
ζχκπξαμε.
Δκείο έρνπκε ηελ απηνλνκία καο σο Παξάηαμε, ν θ. Κνπεινχζνο
εληάρζεθε ζε εζάο κε ηε δήισζε πνπ έθαλε. Σέηνηα δήισζε εκείο δελ θάλακε.
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Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ γηαηί απφ εθεί μεθηλνχλ νη
ζπλεξγαζίεο απφ παιαηφηεξεο δηαηάμεηο, αιιά θαη κε ηηο ηειεπηαίεο
ηξνπνπνηήζεηο δελ απαγνξεχεηαη ε ζχκπξαμε.
Καιψο έθαλε ε Γηνίθεζε θαη έβγαιε απηή ηελ αλαθνίλσζε, έλα
ηζρπξφ Γήκν. Γηαηί ελνριεί ηζρπξή Γεκνηηθή Αξρή; Απαγνξεχεηαη απφ ηνλ
Κψδηθα, απφ ηελ απιή αλαινγηθή ε ζπλεξγαζία ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ
ηεο πφιεο; Ση ζεκαίλεη απηφ; Δίλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε Παξάηαμεο λα
θξαηάεη ηελ απηνλνκία ηεο, άιιε λα ζπκπξάηηεη θαη λα γίλεηαη έλα κε ηελ άιιε,
άξα είζηε 11 κε ηνλ Κνπεινχζν, δελ ππάξρεη ην «Σψξα…», ππάξρεη ε
«Πνιηηψλ Πνιηηεία» αθνχ εληάζζεηαη εθεί. Δκείο ηελ απηνλνκία καο, ην ίδην θαη
ν θ. Κσλζηαληηλίδεο θαη απηφο έρεη ηελ απηνλνκία ηνπ.
Πέξαλ απηνχ ν λνκνζέηεο έρεη εηδηθή δηάηαμε, είλαη ε παιηά
δηάηαμε επί Αλδξέα Παπαλδξένπ πνπ ιέεη «ν Γήκαξρνο νξίδεη ηνπο
Αληηδεκάξρνπο» θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο κπήθε θαη λέα δηάηαμε πνπ ιέεη
«κπνξεί λα νξίδεη θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε». Απηφ δελ ζεκαίλεη ζχκπξαμε.
Δίλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ Γεκάξρνπ απφ εηδηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ.
Σα πεξί ζχκπξαμεο πξνβιέπνληαη ζε εηδηθή δηάηαμε πνπ ιέεη
πσο γίλεηαη, φπσο ηελ έθαλε ν Κνπεινχζνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη. Γηα κηα αθφκε θνξά ην ιέσ: εκέλα δελ κνπ έρεη
έξζεη θαλέλα ραξηί εδψ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
A. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ννκίδσ φηη απηά έρνπλ ιπζεί
απφ ην λφκν, εδψ δελ κπνξνχκε λα πεξηγξάθνπκε ην λφκν ή λα λνκνζεηνχκε,
νχηε θάλνπκε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δίλαη άιιν ε ζχκπξαμε, άιιν ε
ζπλεξγαζία, είλαη ξεηά κε ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ. Ζ ζχκπξαμε κάιηζηα είλαη άπαμ
θαη δηα παληφο. Γελ κπνξεί λα θχγεη ν θ. Κνπεινχζνο, είλαη ακεηάθιεηε.
πδεηάκε ηψξα ηηο δπν ιέμεηο ηνπο δπν λνκηθνχο φξνπο
«ζπλεξγαζία» θαη «ζχκπξαμε» φηη είλαη ηαπηφζεκεο; Ο λφκνο ιέεη άιια.
Δθηφο αλ είκαζηε εκείο λνκνζέηεο θαη ζα λνκνζεηήζνπκε ζε απηφ ην ρψξν. Ζ
ζπλεξγαζία είλαη νηθεηνζειήο θαη κπνξεί λα αξζεί νπνηεδήπνηε, δειαδή ν θ.
Γξεηδειηάο θαη εγψ κπνξνχκε λα πνχκε αχξην «δελ ζπκθσλνχκε» θαη
θεχγνπκε, ν θ. Κνπεινχζνο δελ κπνξεί βάζεη ηνπ λφκνπ. Ση λα θάλνπκε θ.
Βαζηιφπνπιε, ε Παξάηαμε πνπ ζαο ππνζηήξημε απηή ςήθηζε ηνλ λφκν.
Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε κηα θξάζε κφλν γηα λα ππνγξακκίζσ ην άθπξν
ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Δάλ νη Παξαηάμεηο δελ ήηαλ απηέο θαη
ήηαλ κφλν ηξεηο θ. Βαζηιφπνπιε, νπζηαζηηθά ιέηε φηη απφ απηέο ηηο ηξεηο
Παξαηάμεηο αλ ζπλέπξαηηαλ νη δχν, δελ ζα κπνξνχζαλ λα βγάινπλ
Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ. Απηφ καο ιέηε. Όηη αλ νη Παξαηάμεηο ήηαλ κφλν
ηξεηο θαη ζπλέπξαηηαλ νη δχν, δελ ζα κπνξνχζαλ λα βγάινπλ Γξακκαηέα
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δγψ

παξαθνινπζψ

ηε

ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη, δελ κπνξψ λα πάξσ ζέζε γηαηί δελ έρσ δεη ηα λνκηθά
θείκελα, ε εξψηεζε είλαη πξνο ηνλ θ. Γξεηδειηά. Δίπε πξνεγνπκέλσο φηη βάζεη
ηεο λνκνζεζίαο κπνξεί ν Γήκαξρνο λα δίλεη ζέζεηο Αληηδεκάξρνπ ζηελ
αληηπνιίηεπζε. Γειαδή ηψξα ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
ινγίδνληαη σο ζπκπνιίηεπζε ή σο αληηπνιίηεπζε; Να καο ην πνπλ απηφ, λα
θαηαιάβνπκε.
Γειαδή

είλαη

αληηπνιηηεπφκελνη

ζπκπνιηηεπφκελνη;

Δίλαη

ζπκπνιηηεπφκελνη ακηγψο; Ση είλαη; Να θαηαιάβνπκε αθξηβψο πνηα είλαη ε
ζέζε

ηνπο

ζην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην.

Αλ

ζπλεξγάδνληαη,

άξα

είλαη

ζπκπνιηηεπφκελνη, δελ είλαη αληηπνιηηεπφκελνη. Άξα άθπξε ε παξαηήξεζε ηνπ
θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε θ. Πξφεδξε; Απηφ ζεσξείηαη θ. Σνκπνχινγινπ
φηη a priori πξέπεη λα ζπκθσλεί ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο,
αθήλσ έμσ ηνλ θ. Κνπεινχζν, φηη a priori πξέπεη επί φισλ ησλ ζεκάησλ λα
ζπκθσλνχλ. Απηφ ιέηε. Απηφ δελ ζπκβαίλεη. Γηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο,
δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χο ζπκπνιίηεπζε ή σο
αληηπνιίηεπζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όπσο νξίδεη ν θαζέλαο ηνπο θαηά πεξίπησζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηθή ζαο άπνςε πνηα είλαη;
είλαη ζπκπνιηηεπφκελνη ή αληηπνιηηεπφκελνη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απαληψ, αιιά ζέιεηε λα νξίζνπκε θάπσο ζπγθεθξηκέλα
πσο ζα απαληήζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα θαηαιάβσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο ιέσ: ζαο αξθεί ην φηη ηέζζεξηο Παξαηάμεηο έρνπλ
πξνσζήζεη θάπνηεο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θαη επί ηεο νπζίαο ζα
ζπκπνξεπηνχλ. ε θάπνηα ζεκεία κπνξεί λα δηαθσλήζνπλ, κπνξεί θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα δηαθσλήζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη νχηε ζπκπνιίηεπζε, νχηε
αληηπνιίηεπζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σίπνηε δελ είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δπί

ζπγθεθξηκέλσλ

ζέζεσλ

έρνπκε

ζπκθσλήζεη

λα

πξνρσξήζνπκε καδί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν πξφγξακκα απηφ πνπ ιέηε
ην έρεηε αλαθνηλψζεη δεκφζηα θ. Γήκαξρε; Δλλνψ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχγθιηζεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε εδψ, έρνπκε 52 κήλεο κπξνζηά καο θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη άιιν ιέσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ απηφ ιέσ. Έρνπκε 52 κήλεο, απηή ηε ζηηγκή ε ζπλεδξίαζε
έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε θάλαηε κηα
δήισζε θαη πνιχ ζσζηά. Λέηε ινηπφλ φηη έρεηε ζπκθσλήζεη. Ο ιαφο ηεο
πφιεο φκσο θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ελψ δηάβαζε φηη θαηαλείκαηε ηηο
ζέζεηο φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, δελ δηάβαζε επί πνησλ ζεκείσλ
πξνγξακκαηηθψλ έρεηε ζπκθσλήζεη. Έπξεπε λα πξνεγεζεί απηφ γηα λα μέξεη
ν θφζκνο φηη ζε απηά ηα ζεκεία ζπκθσλνχκε θαη επνκέλσο πξνρσξνχκε ζηα
ππφινηπα. Απηφ δελ έγηλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όια ζα γίλνπλ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ δενληνινγία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζε έλα απφ ηα επφκελα πκβνχιηα έρσ
ηελ εληχπσζε φηη ζα πάξεηε απαληήζεηο. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην
ζέκα ην νπνίν ηέζεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν δελ ηζρχεη ζε θαλέλα ζεκείν.
Καη δελ ηζρχεη γηαηί ε ζπλεξγαζία είλαη άιιν θαη ε ζπκπφξεπζε είλαη άιιν. Ο
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θ. Γξεηδειηάο κπνξεί λα εθιεγεί Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ; Άξα αλ
είκαζηε ζε κηα Παξάηαμε ζα κπνξνχζε λα εθιεγεί ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Μπνξεί; Γελ κπνξεί. Γη' απηφ ηνλ ιφγν δελ ππάξρεη ιφγνο λα ζπλερίζνπκε ην
ζέκα θαη θαιψο έρνπλ γίλεη φια φζα έρνπλ γίλεη θαη θαιή αξρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πξνρσξνχκε ζηε δηαδηθαζία. Θέιεηε απφ ηελ
Παξάηαμή ζαο θ. Βαζηιφπνπιε λα θάλεηε θάπνηα έλζηαζε γη' απηφ πνπ
ζπδεηήζακε; Δληάμεη.
Παξαθαιψ λα αλέβεη ην Πξνεδξείν ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ.
Αλαγλψζηνπ λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία.
Θα ήζεια πξψηα απ' φια λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ
ηηκή πνπ κνπ θάλαηε λα είκαη Πξφεδξνο απηνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Θα
πξνζπαζήζσ λα θαλψ αληάμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ςήθνπ πνπ κνπ
δψζαηε, γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά θαη φια δξψκελα
ηνπ Γήκνπ καο, φπσο αθξηβψο νλεηξεπφκαζηε θαη ζέινπκε φινη.
Θέισ λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα είκαη Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ φισλ ησλ Παξαηάμεσλ θαη ζα ην δηαπηζηψζεηε ζηελ πνξεία καο
απηά ηα δπν ρξφληα. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη πάιη, εχρνκαη λα πάλε φια
θαιά θαη ζα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ζηνλ θ.
Αλαγλψζηνπ αλ ζέινπλ λα θάλνπλ θη απηνί έλα ραηξεηηζκφ. Δπραξηζηψ πάξα
πνιχ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Πξψηα απ' φια ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ αξρεγφ ηεο Παξάηαμήο κνπ ηνλ Άξε Βαζηιφπνπιν θαη ηελ
Παξάηαμή κνπ γηα ηελ ηηκεηηθή εηζήγεζε λα γίλσ Αληηπξφεδξνο θαη θπζηθά ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε, ηελ πνιχ κεγάιε, λα κε
ςεθίζεη γηα Αληηπξφεδξνο ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Καη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ ζα θάλσ ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα
λα αληαπεμέιζσ ζηα θαηλνχξγηα κνπ θαζήθνληα. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Αλαγλψζηνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα
ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαηε λα εθιέμεηε Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο καο ηνλ θ. Παληειή Γξεηδειηά γηα ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ θαη φινπο γεληθά ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο γηαηί γλσξηδφκαζηε απ' έμσ πάξα πνιιά ρξφληα.
25

ε

13 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 8/9/2019

Δγψ πνιηηηθά δελ ζα ζηαζψ νχηε έρσ δηαθνξέο κε θαλέλαλ
απνιχησο, ζα είκαη πνιχ δίθαηνο ζα έρεηε ηνλ ιφγν φινη, δελ ζα αληηδηθήζσ
κε θαλέλαλ. Γελ θνηηάσ πνιηηηθά πνπ αλήθεη ν θαζέλαο, απιψο επεηδή
γλσξηδφκαζηε πάξα πνιιά ρξφληα απ' έμσ, γηα ην θαιφ ηεο πφιεο καο ζα
εξγαζηνχκε γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ κνπ δείμαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία κε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18
θαη εθ λένπ από ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ύζηεξα απφ ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ κφιηο έγηλε θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ψκα θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ 4555/2018 θαη ην άξζξν 2 ηνπ
Νφκνπ 4623/2019 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 59849/21-8-2019
εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ άξζξνπ 90/2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε θαη
κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά

κέιε πξψηα ηεο

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 8/9/2019 έσο 6/11/2021.
Πάκε ζηε δηαδηθαζία.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ 4623/2019 δπν ηνπιάρηζηνλ
απφ ηα εθιεγφκελα κέιε, πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη ηα ππφινηπα 4 πξνέξρνληαη απφ ηηο ππφινηπεο
δεκνηηθέο Παξαηάμεηο.
χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν αξηζκφο ησλ εθιεγφκελσλ
κειψλ πνπ δηθαηνχηαη θάζε δεκνηηθή Παξάηαμε, ππνινγίδεηαη κε βάζε έλα
εθινγηθφ κέηξν ην νπνίν είλαη ην πειίθν έσο δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ, πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
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πκβνπιίνπ κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθιεγφκελσλ κειψλ ηεο θάζε
Δπηηξνπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά
απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ.
ηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θάζε
Παξάηαμεο δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη ε θάζε Παξάηαμε εθιέγεη ζηηο
Δπηηξνπέο αξηζκφ κειψλ ίζν κε ην αθέξαην κέξνο απηήο ηεο δηαίξεζεο. Αλ
κεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο θαηαλνκήο εδξψλ κεηαμχ ησλ Παξαηάμεσλ
ππάξρνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία, μεθηλψληαο απφ ηελ
Παξάηαμε πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, ππφινηπν δεθαδηθφ
κέξνο ηεο αλσηέξσ δηαίξεζεο θαη κέρξη εμάληιεζεο ησλ αδηάζεησλ εδξψλ.
Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο Παξαηάμεηο
αθφκα θαη εάλ δελ έρνπλ ιάβεη έδξα θαηά ην ζηάδην ηεο πξψηεο θαηαλνκήο
απηψλ. ε πεξίπησζε ίζνπ ππνινίπνπ πξνεγείηαη ν πλδπαζκφο πνπ έρεη
ιάβεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε
Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ δελ έρεη ιάβεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην
λφκν ειάρηζην αξηζκφ εδξψλ, ηφηε ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη,
πξνζαπμάλεηαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ απηψλ αθαηξνπκέλσλ ηζάξηζκσλ εδξψλ
αλά κία απφ ηηο Παξαηάμεηο πνπ έιαβαλ ην κηθξφηεξν αξηζκφ ςήθσλ ζηηο
δεκνηηθέο εθινγέο, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη έδξα ζηελ Δπηηξνπή.
Δπνκέλσο ην εθινγηθφ κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εδξψλ
πνπ δηθαηνχηαη θάζε Παξάηαμε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη
χζηεξα απφ ην πξαθηηθφ ηεο ζχκπξαμεο, είλαη 5,5. Οπφηε νη δεκνηηθέο
Παξαηάμεηο θαηά ηελ πξψηε θαηαλνκή δηθαηνχληαη:


1ε Παξάηαμε «Πνιηηψλ Πνιηηεία»: 2 έδξεο



2ε Παξάηαμε «Γχλακε Πνιηηψλ»: 1,272



3ε Παξάηαμε «ΞΑΝΑ ΜΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε»: 0,909



4ε Παξάηαμε «Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο»: 0,727



5ε Παξάηαμε «Λατθή πζπείξσζε»: 0,545



6ε Παξάηαμε «ΠΟΛΖ ΔΝΟΣΖΣΑ»: 0,363
πλεπψο απφ ηελ πξψηε θαηαλνκή κέλνπλ αδηάζεηεο 3 έδξεο, νη

νπνίεο κε δεδνκέλν φηη ε 1ε Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ έρεη ήδε
θαηαιάβεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη (2 έδξεο) θαηαλέκνληαη
27

ε

13 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 8/9/2019

αλά κία ζηελ 3ε, 4ε θαη 5ε Παξάηαμε πνπ έρνπλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ην
κεγαιχηεξν ππφινηπν.
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη νη δεκνηηθέο
Παξαηάμεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ έρεη σο εμήο:


1ε Παξάηαμε «Πνιηηψλ Πνιηηεία»: 2 έδξεο



2ε Παξάηαμε «Γχλακε Πνιηηψλ»: 1 έδξα



3ε Παξάηαμε «ΞΑΝΑ ΜΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε»: 1 έδξα



4ε Παξάηαμε «Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο»: 1 έδξα



5ε Παξάηαμε «Λατθή πζπείξσζε»: 1 έδξα



6ε Παξάηαμε «ΠΟΛΖ ΔΝΟΣΖΣΑ»: θακία έδξα.
Σψξα ζα πξέπεη λα θαιέζνπκε ηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο πνπ

δηθαηνχληαη έδξα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα θαηαξηίζνπκε ηα
ςεθνδέιηηα κε ηνπο ππνςεθίνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα δπν ηαθηηθά κέιε είλαη νη δχν Αληηδήκαξρνη είλαη δεδνκέλν
απηφ θαη πξνηείλνπκε ηνλ θ. Γξακκέλν θαη ηελ θα Παπαθψζηα γηα ηα
ππφινηπα δπν κέιε γηα λα κπνπλ θαλνληθά ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Καη νη αλαπιεξσκαηηθνί απηψλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαπιεξσκαηηθνί ν θ. Μπεξδέζεο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ θαη ε θα Δκκαλνπήι.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σαθηηθφ εγψ θαη αλαπιεξσκαηηθφ ν θ. Λέθθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ πείηε ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ, απιά λα αλαθέξεηε ηα
νλφκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πνπ απαγνξεχεηαη απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ απαγνξεχεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηεο ςήθνπ θαζνξίδεηαη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο
θαη Αιεθξαγθή νθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ «Λατθή πζπείξσζε».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο πξνηείλνπκε σο ηαθηηθφ κέινο ηνλ Νίθν εξεηάθε θαη
σο αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ Γηάλλε Εαραξηάδε. Να ξσηήζσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μάιηζηα…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα. Να ηα πσ κεηά ζηε δηαδηθαζία ή
ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ είλαη επί ηεο δηαδηθαζίαο…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο είλαη, φρη επί ηεο νπζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη επί ηεο δηαδηθαζίαο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη βεβαίσο. Σνπνζέηεζε, φρη κφλν ππάξρεη αθφκε θαη
εηδηθνχο αγνξεηέο ζα κπνξνχζα λα είρα νξίζεη.
Δκείο ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε γηαηί δελ είλαη ηππηθή ε
δηαδηθαζία ςήθηζεο θαη δελ ζέινπκε λα πέζεη θάησ νη απαξάδεθηεο θαη
απηαξρηθέο αιιαγέο πνπ πξνρψξεζαλ κέζα ζην θαινθαίξη. Γηαηί κηιάκε πεξί
δεκνθξαηίαο, αιιά εδψ ζην γεγνλφο φηη κπαίλεη ρέξη θαη αιινηψλεηαη -δελ ιέσ
ε ιατθή ζέιεζε γηαηί απηή…- ην εθινγηθφ απνηέιεζκα κε λνκνζεηηθή
παξέκβαζε, δελ κπνξεί λα πέζεη αζρνιίαζην.
Καη κνπ θάλεη εληχπσζε πνπ νξηζκέλνη ην ζεσξνχλ θαη
θπζηνινγηθφ. Βεβαίσο δελ ππήξρε ζέκα θπβεξλεζηκφηεηαο ησλ Γήκσλ ην
μέξνπκε φινη, φζνη αζρνινχκαζηε. Τπάξρεη ε δακφθιεηνο ζπάζε ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ πνπ έθνβε θαη έξαβε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Βεβαίσο ε Νέα Γεκνθξαηία αμηνπνηεί ην δξφκν πνπ άλνημε ν
ΤΡΗΕΑ. γηα παξάδεηγκα ην πην ζνβαξφ ζέκα ηεο παξαπνκπήο θαη αλάζεζε –
κεηάζεζε

επζπλψλ

θαη

αξκνδηνηήησλ

ζηελ

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

παξαθάκπηνληαο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην άλνημε ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ θαη ην
αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ε Νέα Γεκνθξαηία.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε αζηηθή δεκνθξαηία πνπ νξηζκέλνη ηελ έρνπλ
πεξί πνιινχ, δελ αλέρεηαη θαη πνιχ ηηο θσλέο ακθηζβήηεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηε
γεληθή γξακκή. Γηα παξάδεηγκα θαη ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ θαη ε Νέα Γεκνθξαηία
πξνζπαζνχλ λα αθπξψζνπλ ηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
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Γηα λα δνχκε ηη ςεθίδνπκε θαη λα θαηαγξάθεηαη πνηεο είλαη νη
αιιαγέο θαη λα μέξνπλ θαη φζνη παξαθνινπζνχλ. Φεθίδεηε κηα ζεηξά
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πάλε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
πνπ δελ ζπλεδξηάδεη ζε δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο δειαδή πίζσ απφ ηελ πιάηε
ησλ πνιηηψλ, πνπ δελ έρεη καγλεηνθσλεκέλα θαη δεκνζηνπνηήζηκα πξαθηηθά
θαη απνθαζίδεη: ην πνηεο πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ θαη πνπ, λα ηξνπνπνηεί
ζπκβάζεηο, λα εηζεγείηαη γηα ζρέδην αμηνπνίεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, λα
απνθαζίδεη γηα έλδηθα κέζα ή φρη, λα απνθαζίζεη γηα δηεπθφιπλζε
κεγαιννθεηιεηψλ άλσ ησλ 150.000 € φηαλ μέξνπκε πνιχ θαιά φηη κηα ζεηξά
Γεκνηηθέο Αξρέο έθαλαλ θαηαζρέζεηο ηνπ 500ξηθνπ.
Απηά είλαη ην πεξηερφκελν ηεο δεκνθξαηίαο ηελ νπνία αθνχζακε
ν

ζην 1 ζέκα θαη κε απηή ηε «δεκνθξαηία» ζέιεη λα πεξάζεη κηα πνιηηηθή ε
νπνία ζα ζηεξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε νπνία έρεη σο
πξνυπφζεζε ην ρηχπεκα ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.
Δκείο ζέινπκε λα βάινπκε έλα ζέκα επίζεο δηαδηθαζηηθφ. Να
παξζεί ππφςε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο -ε νπνία λα ζεκεηψζσ παίξλεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο θεχγεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη μέξνπκε
πνιχ θαιά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία αιιά θαη απφ απηά πνπ ζα
δνχκε κπξνζηά καο, ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ- φηη ππάξρνπλ θαη
εξγαδφκελνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ δπν ςεθνιέθηεο γηα λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία.
Δίλαη κέρξη 6 ζηαπξνχο θαη αλ ην ςεθνδέιηην έρεη ιηγφηεξνπο, κέρξη φζνπο
έρεη, αιιά κελ μερλάηε λα βάιεηε ζηαπξφ.
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Φήθηζαλ 33, έιαβαλ: πχξνο Γξακκέλνο 10 ππέξ, Αλζή
Παπαθψζηα 12 ππέξ, σηήξηνο Κνζθνιέηνο 9 ππέξ, Μπεξδέζεο ππξίδσλ
11, Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7, Δκκαλνπήι Γαλάε 5 ππέξ, Αλαγλψζηνπ
Γεψξγηνο 4 ππέξ, Γξεηδειηάο Παληειήο 6 ππέξ, Λαδαξίδεο Πέηξνο 1, Λέθθαο
Αζαλάζηνο 5 ππέξ, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 5 ππέξ, Αιεθξαγθή νθία 4
ππέξ, εξεηάθεο Νηθφιανο 2 ππέξ θαη Εαραξηάδεο Ησάλλεο 1 ππέξ.
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Φεθίδνληαη ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ λένπ από
ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19 σο αθνινύζσο:
Σαθηηθά κέιε:


Αλζή Παπαθώζηα (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία, κε 12 ζεηηθέο ςήθνπο)



ππξίδσλ Μπεξδέζεο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα
Πνιηηώλ Πνιηηεία κε 11 ζεηηθέο ςήθνπο)



Αξηζηείδεο Βαζηιόπνπινο (Γύλακε Πνιηηώλ κε 7 ζεηηθέο ςήθνπο)



Παληειήο Γξεηδειηάο (Ξαλά Μαδί κε 6 ζεηηθέο ςήθνπο)



Κσλζηαληίλνο Σνκπνύινγινπ (Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο κε 5
ζεηηθέο ςήθνπο)



Νηθόιανο εξεηάθεο (Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ. κε 2 ζεηηθέο
ςήθνπο)

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε:


ππξίδσλ Γξακκέλνο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία κε 10 ζεηηθέο ςήθνπο)



σηήξηνο Κνζθνιέηνο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα
Πνιηηώλ Πνιηηεία κε 9 ζεηηθέο ςήθνπο)



Γαλάε Δκκαλνπήι (Γύλακε Πνιηηώλ κε 5 ζεηηθέο ςήθνπο)



Αζαλάζηνο Λέθθαο (Ξαλά Μαδί κε 5 ζεηηθέο ςήθνπο)



νθία Αιεθξαγθή (Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο κε 4 ζεηηθέο ςήθνπο)



Ησάλλεο Εαραξηάδεο (Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ. κε 1 ζεηηθή
ςήθν)

Καιή επηηπρία ζε φινπο.
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18
θαη εθ λένπ από ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα
ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δίλαη αθξηβψο ε ίδηα, ηνπο ππνςεθίνπο κφλν λα πνχκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνπο επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ γηα ηα νλφκαηα ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνηεο ζα είλαη νη
ππνςεθηφηεηεο

λα

ην

επηθπξψζνπκε,

λα

είκαζηε

ζίγνπξνη

φηη

ζα

πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία θαη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα πξφβιεκα. Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνπκε ηνλ θ. Γξακκέλν, ηνλ θ. Κνζθνιέην, ηελ θα
Παπαθψζηα θαη ηνλ θ. Μπεξδέζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνηείλνπκε ηνλ θ. Καιακπφθε θαη ηνλ θ. Αλαληάδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σαθηηθφ εγψ θαη αλαπιεξσκαηηθφ ν θ. Λέθθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Ο

θ.

Αζαλαζφπνπινο

Παλαγηψηεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απφ ηε «Λατθή πζπείξσζε».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σε Γαλάε Γθνχκα σο ηαθηηθφ θαη Νίθνο εξεηάθεο σο
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ δπν ζπλάδειθνη σο ςεθνιέθηεο.
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Φήθηζαλ 33, έιαβαλ: πχξνο Γξακκέλνο 12 ππέξ, Αλζή
Παπαθψζηα 10 ππέξ, Μπεξδέζεο ππξίδσλ 8 ππέξ, σηήξηνο Κνζθνιέηνο
11 ππέξ, Αλαληάδεο Νηθφιανο 7 ππέξ, Καιακπφθεο Ησάλλεο 8 ππέξ,
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 3 ππέξ, Γξεηδειηάο Υξήζηνο 4 ππέξ, Λαδαξίδεο
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Πέηξνο 2 ππέξ, Λέθθαο Αζαλάζηνο 6 ππέξ, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο 4
ππέξ, Αιεθξαγθή νθία 3 ππέξ, Γθνχκα Γαλάλε – Δχα 2 ππέξ, εξεηάθεο
Νηθφιανο 1 ππέξ.
Φεθίδνληαη ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.
3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ
λένπ από ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19 σο αθνινύζσο:
Σαθηηθά κέιε:


ππξίδσλ Γξακκέλνο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία, κε 12 ζεηηθέο ςήθνπο)



σηήξηνο Κνζθνιέηνο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα
Πνιηηώλ Πνιηηεία, κε 11 ζεηηθέο ςήθνπο)



Ησάλλεο Καιακπόθεο (Γύλακε Πνιηηώλ, κε 8 ζεηηθέο ςήθνπο)



Αζαλάζηνο Λέθθαο (Ξαλά Μαδί, κε 6 ζεηηθέο ςήθνπο)



Παλαγηώηεο Αζαλαζόπνπινο (Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο, κε 4
ζεηηθέο ςήθνπο)



Γαλάε Δύα Γθνύκα (Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ., κε 2 ζεηηθέο
ςήθνπο)

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε


Αλζή Παπαθώζηα (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία, κε 10 ζεηηθέο ςήθνπο)



ππξίδσλ Μπεξδέζεο (Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Υαιθεδόλα
Πνιηηώλ Πνιηηεία, κε 8 ζεηηθέο ςήθνπο)



Νηθόιανο Αλαληάδεο (Γύλακε Πνιηηώλ, κε 7 ζεηηθέο ςήθνπο)



Υξήζηνο Γξεηδειηάο (Ξαλά Μαδί, κε 4 ζεηηθέο ςήθνπο)



Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο (Ξαλά Μαδί, κε 3 ζεηηθέο ςήθνπο



Λαδαξίδεο Πέηξνο (Ξαλά Μαδί, κε 2 ζεηηθέο ςήθνπο)



νθία Αιεθξαγθή (Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο, κε 3 ζεηηθέο ςήθνπο)



Νηθόιανο εξεηάθεο (Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ., κε 1 ζεηηθή
ςήθν)
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηψ, θαιή επηηπρία ζηελ Δπηηξνπή θαη θαιή
δνπιεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπηθπξψλνληαη νη ςεθνθνξίεο. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα
πεη θάηη; Τπάξρεη αληίξξεζε; Γελ ππάξρεη, ζαο επραξηζηψ πνιχ.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ ήζαζηαλ παξφληεο φινη ζηελ 1ε καο
ζπλεδξίαζε, ζπγραξεηήξηα ζε απηνχο πνπ εμειέγεζαλ θαιή δχλακε, θαιφ
θνπξάγην θαη θαιή ζπλέρεηα.
Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

35

