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εξεηάθεο

Νηθφιανο,

Εαραξηάδεο

Ησάλλεο,
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Αλαζηάζηνο, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Παπαινπθά
Δπηπρία, Γθνχκα Γαλάε – Δχα.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Λήςε απφθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ.
133/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

2.

Λήςε απφθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
134/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

3.

Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

4.

Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 21/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ.

5.

Δθινγή κειψλ λένπ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19.

6.

Οξηζκφο κειψλ λένπ Γ.. Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη εθινγή λένπ
Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255
ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν. 4623/19.

7.

Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
κε ζχκβαζε δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο
& Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.

8.

Έγθξηζε ζχλαςεο λέαο ζχκβαζεο κε ηδησηηθή εηαηξεία γηα ηελ
πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ.

9.

Έγθξηζε

θαη’

εμαίξεζε

εγγξαθήο

βξεθψλ

θαη

λεπίνπ

ζε

Βξεθνλεπηαθoχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ.
10. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο Η.ΗΔΚ ζε
Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

2

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2019

11. Οξηζκφο Δληεηαικέλνπ πκβνχινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο
Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέλδξσλ επί
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ.
12. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 185/2014 απφθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο:
α)

πινπνίεζεο

αζιεηηθψλ,

πνιηηηζηηθψλ

Πξνγξακκάησλ

θαη

Γξαζηεξηνηήησλ, β) Γεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ κε εζεινληηθά
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ πνιίηεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ
πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, γ) θαηαβνιήο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο δ) θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη αηζνπζψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
θαη ε) ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαρψξεζεο αζιεηηθψλ - πνιηηηζηηθψλ
ρψξσλ ηνπ Γήκνπ ζε ηδηψηεο, ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία θαη επηηξνπήο
επηινγήο ησλ εζεινληψλ πξνπνλεηψλ θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ ζα απαζρνινχληαη ζηα αζιεηηθά - πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα.
13. Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
ζην

πξφγξακκα

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ

II»

ζηνλ

άμνλα

πξνηεξαηφηεηαο

«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ»
κε

ηίηιν:

«Καηαζθεπή,

επηζθεπή

θαη

ζπληήξεζε

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ».
14. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ Ν.Φ.-Ν.Υ.».
15. «Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνζηαζία,
Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο».
16. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ».
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17. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ» (Α.Μ.
119/15).
18. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Καζνξηζκφο πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ
ζθνπνχ πνπ αθνξά ηελ παγία θαηαβνιή ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Καιεζπέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη.

Παξαθαιψ

θαζίζηε

λα

μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία καο. Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. 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. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά
Δπηπρία απνχζα, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. 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 απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Πξηλ πνχκε
έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δψζσ ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ, ν Γξακκαηέαο ζα καο δηαβάζεη κηα αλαθνίλσζε γηα ηνπο
Μηθξαζηάηεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρνπκε κηα πξφζθιεζε απφ ηνλ χλδεζκν Μηθξαζηαηψλ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Οη αιεζκφλεηεο παηξίδεο»:
Ο Σύλδεζκνο Μηθξαζηαηώλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Χαιθεδόλαο
«Οη αιεζκόλεηεο παηξίδεο», ζαο πξνζθαιεί ζηηο εθδειώζεηο κλήκεο
Μηθξαζηαηώλ

«Μηθξά

Αζία

97

ρξόληα

κεηά»,

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί 28-29-30 Σεπηεκβξίνπ 2019 ζηνλ πξναύιην ρώξν
ηνπ ηεξνύ Νανύ Κνηκήζεωο Θενηόθνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Απηή είλαη ε πξφζθιεζε απφ ηνλ χλδεζκν Μηθξαζηαηψλ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. πσο είρα δεζκεπηεί, ζα ζαο
αλαθνηλψζσ ηηο βαζηθέο γξακκέο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνγξακκαηηθέο καο
δειψζεηο, γηαηί πνιινί έζπεπζαλ λα καο θξηηηθάξνπλ γηα ην φηη θαζπζηεξνχκε.
Θέισ λα ζαο πιεξνθνξήζσ φηη ζε απηή ηε ζεηεία ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο

ηα

ζέκαηα,

νηηδήπνηε

ηίζεηαη

ζα

γίλεηαη

ελδειερψο

θαη

εκπεξηζηαησκέλα θαη κε πνιχ κειέηε. Γελ ζα γίλεηαη ηίπνηε βηαζηηθά, δελ ζα
γίλεηαη ηίπνηε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θνπθνπιψκαηνο.
Απηφ πνπ δηαθήξπμα πξνεθινγηθά γηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
θαη πιήξε δηαθάλεηα, ζε απηή ηελ ηεηξαεηία ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα
δηαπηζηψζεηε ηη ελλννχκε εκείο φηαλ ιέκε δηαθάλεηα θαη δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο.
Έρσ ζρεδηάζεη ζαλ Γήκαξρνο απηήο ηεο πφιεο εδψ θαη αξθεηφ
θαηξφ λα παξνπζηάζσ απηέο ηηο βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο πνπ έρνπλ
κειεηεζεί απ' φινπο καο, ελλνψ θαη απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο
Αληηδεκάξρνπο θαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο, απ' φινπο ηέινο πάλησλ φζνη
απνηέιεζαλ απηή ηελ Παξάηαμε, απηή ηε κεγάιε παξέα πνπ ζπγθξνηήζεθε
πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά.
Βαζηθφο ππιψλαο ηνπ ζρεδίνπ κηαο θαηλνχξγηαο Γεκνηηθήο
Αξρήο αθνξά φια εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδνκέο, ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ άιζνπο καο, ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ Πξνζθπγηθνχ
ζπλνηθηζκνχ, ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο πόιεο, ηελ θνηλωληθή πξνζηαζία θαη
θπζηθά ηα έξγα πνπ ζέινπκε λα δξνκνινγήζνπκε, θαη ηα νπνία ζα
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πεξηιακβάλνληαη

θαη

ζην

Τερληθό

Πξόγξακκα

πνπ

πξόθεηηαη

λα

παξνπζηάζνπκε.
Σηνλ ηνκέα ηωλ Τερληθώλ Έξγωλ ζέηνπκε ωο πξνηεξαηόηεηά καο:


Σελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ «Κεληαχξνπ», ψζηε λα μαλαγίλεη ε ιίκλε ηνπ
άιζνπο πφινο έιμεο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, αιιά θαη
νιφθιεξεο ηεο Αηηηθήο.



Σελ θαηαζθεπή λένπ ΚΑΠΖ.



Σελ θαηαζθεπή Γεκνηηθνχ ζηαδίνπ θαη ζηίβνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο
Νεζίδαο, φπνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εξαζηηερληθψλ σκαηείσλ
ηεο πφιεο καο αιιά θαη φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Αλαθέξνκαη ζηα 12
ζηξέκκαηα πνπ έρνπλ απαιινηξησζεί ζην πέηαιν ηεο Νεζίδαο.



Μεηαηξέπνπκε ην παιαηφ ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην ζε πνιππξηζκαηηθφ
πνιπρψξν πνιηηηζκνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα είρακε κηα απφθαζε
απφ ην ΤΠΟΘΑ φηη καο εμαηξεί απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο. Πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη απηά ηα 2 εθαηνκκχξηα θαη θάηη, πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνιπρψξν, κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ ζχληνκα.



Καηαζθεπάδνπκε παηδηθή ραξά γηα ΑΜΔΑ



Γεκηνπξγνχκε

ειεχζεξνπο

ρψξνπο

γηα

ηνπο

ζπλδεκφηεο

καο,

αλαθέξνκαη ζηε δεκηνπξγία πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ, θάηη
πνπ είρε μεθηλήζεη θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί φρη κφλν κία εηδηθή
θαηεγνξία, αιιά βαζηθή πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε.


Δληζρχνπκε θαη εθζπγρξνλίδνπκε ην Γεκνηηθφ θσηηζκφ ζε θάζε ζεκείν
ηεο πφιεο αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε ιακπηήξεο LED. Πξφζεζή καο, ην
αξγφηεξν ζε 1,5 κε 2 ρξφληα λα δνχκε ζε κία πφιε αζθαιή, ζε κηα πφιε
κε ηδηαίηεξν θσο.



Αλαπηχζζνπκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηα πιαίζηα ηωλ «έμππλωλ πόιεωλ»
–κελ αλαθεξζώ πάιη ζε απηό ηνλ μεληθό όξν «smart cities»- ώζηε λα
θαηαζηεί πην εύθνιε ε θαζεκεξηλόηεηα ηωλ ζπκπνιηηώλ καο.
Γηα ην πξάζηλν θαη ηελ θαζαξηφηεηα πξνεθινγηθά δεζκεπηήθακε,

ην θάλνπκε ήδε πξάμε. Πξνρωξάκε ζε:
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Απνδνηηθφηεξν θαζαξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο καο
(ζρνιεία, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθνχο ρψξνπο).



Καζαξίδνπκε ηαθηηθά θαη απνιπκαίλνπκε ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ
ζε φια ηα ζεκεία ηεο πφιεο, ην έρεηε δεη ήδε απηφ ζηαδηαθά λα γίλεηαη
πξάμε.



Δπεθηείλνπκε ην πξφγξακκα ππνγεηνπνίεζεο ησλ θάδσλ.



Γεκηνπξγνχκε Πξάζηλν εκείν, αιιά θαη πινπνηνχκε ην ζρέδην γηα
θηλεηφ Πξάζηλν εκείν.



Γεκηνπξγνχκε Γσλίεο Αλαθχθισζεο.



Τινπνηνχκε ην πξφγξακκα ησλ 6 θάδσλ. Θα ην έρεηε δεη απηφ ήδε ζε
θάπνηνπο

άιινπο

Γήκνπο

λα

πινπνηείηαη,

κηιάσ

γηα

ηνπο

6

ρξσκαηηζηνχο θάδνπο (πξάζηλνο, κπιε, θαθέ θιπ).
Σα ρξεκαηνδνηηθά καο εξγαιεία είλαη:


Ίδηνη Πφξνη απφ ΑΣΑ



Δπξσπατθνί πφξνη, πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο,
Σερληθήο Βνήζεηαο θ.ά.



Οη εζληθνί πφξνη (ΔΠΑ)



Πξφγξακκα Φηιφδεκνο ην Η θαη ην ΗΗ. ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ην Η θαη ην
ΗΗ πνπ μεθηλάεη ζχληνκα.



Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
Χο πξνο ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή:



Δληζρχνπκε ηηο εξγαζίεο ησλ δνκψλ ΣΟΜΤ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο φισλ ησλ πνιηηψλ.



Δλεξγνπνηνχκε ηελ ηξάπεδαο αίκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη παίξλνπκε
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη δεκηνπξγία δηθηχνπ δηάδνζεο ηνπ
κελχκαηνο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο.



Αλαδηνξγαλψλνπκε ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν θαη ην Φαξκαθείν.



Γηαζπλδένπκε θαη ελνπνηνχκε κέζσ κεραλνξγάλσζεο φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Γήκνπ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε παξνρή ζηνλ πνιίηε.
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Παξνηξχλνπκε ζε ζπκκεηνρή ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ
θνηλσληθψλ

δξάζεσλ

πνπ

ηνπο

αθνξνχλ

(Δξσηεκαηνιφγηα

ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ, λέα δεδνκέλα θιπ)


Δληζρχνπκε ηηο θνηλσληθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ εμάξηεζεο. Καη δελ κηιάσ κφλν γηα ηηο νπζίεο, κηιάσ
αθφκε θαη γηα ην δηαδίθηπν.



Πξνρσξάκε

ζηε

δεκηνπξγία

Γνκήο

θφκβνπ

Αιιειεγγχεο

γηα

επάισηνπο πνιίηεο κε ηελ ελνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Κνηλσληθνχ
Φαξκαθείνπ, ηνπ Κνηλσληθνχ Δλδπκαηνπσιείνπ θαη αλαπηχζζνπκε ην
δίθηπν «Γψζε απηφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείο».


Γεκηνπξγνχκε δίθηπν

«Δλδηαθέξνκαη» γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ

πξνβιεκάησλ ζε θάζε γεηηνληά.


Οξγαλψλνπκε ηκήκα γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα.



Οξγαλψλνπκε ηξάπεδα ρξφλνπ απφ εζεινληέο πνπ πξνζθέξνπλ
νξγαλσκέλε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε.



Δληζρχνπκε ηηο δνκέο ησλ ΚΑΠΖ



Δλδπλακψλνπκε ηε Γνκή «Βνήζεηα ζην πίηη»



Γεκηνπξγνχκε ζηέγε ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο γηα ΑκεΑ



Δληζρχνπκε ηε Γνκή ηνπ ΚΖΦΖ



Δληζρχνπκε

ηηο

εηζθνξέο

ηνπ

Παληνπσιείνπ

κε

θαιιηηερληθέο

εθδειψζεηο, εθδξνκέο, ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε.


Αλαβαζκίδνπκε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ,
πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θνηλφ, φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζε
ζέκαηα εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Βαζηθφο ζηφρνο φισλ
καο είλαη κηα θνηλσλία νπζηαζηηθά νρπξωκέλε.
Γηα ηελ παηδεία:

•

Αλαβάζκηζε, ζηήξημε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ
Γήκνπ. Ήδε ζηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε πξν εκεξψλ κε ηνπο δηεπζπληέο
θαη ηηο δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαθέξζεθαλ θαη
θαηαγξάθεθαλ πνιιά δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επίιπζεο.
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•

Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ καζεηηθψλ
νκάδσλ: ζεαηξηθέο νκάδεο ζρνιείσλ, κνπζηθά καζεηηθά γθξνππ θαη φ,ηη
είλαη ζπλπθαζκέλν κε απηέο ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. αο ζπκίδσ φηη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηηο έρσ θξαηήζεη εγψ.

•

Τπνζηήξημε θαη ζπλδξνκή πξνο ηα ζρνιεία κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο
ππεξεζίεο

ηνπ

Γήκνπ

γηα

ηελ

πινπνίεζε

εθπαηδεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ.
•

Θεσξνχκε αλαγθαία βεβαίσο ηε ιεηηνπξγία ζε θάζε ζρνιείν ηνπ
«πκβνπιίνπ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο», πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί σο φξγαλν
θνηλσληθήο ινγνδνζίαο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.

•

Γηνξγαλψλνπκε καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη
ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο.

•

Τπνζηεξίδνπκε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ηάμεσλ ζηα ζρνιεία κε
ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (ππνινγηζηέο θαη δηαδξαζηηθνχο
πίλαθεο).

•

Γεκηνπξγνχκε θαη εκπινπηίδνπκε ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη ηηο
ζπλδένπκε ςεθηαθά κε

ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. Οξγαλψλνπκε

εθδειψζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο Φηιαλαγλσζίαο.
•

Φξνληίδνπκε γηα ηε ζπλερή θη απνηειεζκαηηθή θχιαμε φισλ ησλ
ζρνιείσλ απφ ζρνιηθνχο θχιαθεο θαη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία.

•

Φξνληίδνπκε ψζηε φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ λα είλαη πξνζβάζηκα θαη
θηιηθά ζε ΑκεΑ

•

Δπεθηείλνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ κε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε
πξνγξακκάησλ

αζιεηηθψλ

θαη

πνιηηηζηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Γεκηνπξγνχκε αλνηθηά ζρνιεία κε παξνρέο δξάζεσλ ζηνπο καζεηέο,
κε ην ζπληνληζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο.
•

Οξγαλψλνπκε θαη πξνσζνχκε πξνγξάκκαηα Γηα βίνπ Μάζεζεο γηα
φινπο, θάηη πνπ ηα ηειεπηαία 4-5 ρξφληα ήηαλ άπηαζην φλεηξν.
Γηα

ηνλ

πνιηηηζκφ

επηγξακκαηηθά,

ζηηο

30

επηεκβξίνπ

παξνπζηάδσ εγψ πξνζσπηθά ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε πνιηηηζκνχ. Δίλαη κηα
ηδξπηηθή πξάμε πνιηηηζκνχ, κηα νκπξέια πνπ πεξηιακβάλεη φια φζα έρνπκε
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ζρεδηάζεη θαη έρνπκε αλαθέξεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο
πεξηφδνπ, αιιά θαη φια απηά πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν: εηθαζηηθά,
κνπζηθέο, ρνξνί, ζέαηξν. ιεο απηέο νη δξάζεηο ζα έρνπλ απφ πάλσ κηα
νκπξέια κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδξπηηθή πξάμε πνιηηηζκνχ. Γελ αλαθέξνκαη
ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαζψο δελ έρνπκε απηή ηε
δπλαηφηεηα λα ηδξχζνπκε θη άιιν ηέηνην θνξέα.
Σηο πξψηεο 100 κέξεο θπξίεο θαη θχξηνη πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε
ηηο δπλαηφηεηα λα δνχκε ηηο αιιαγέο πνπ ζα αξρίζνπλ ζηγά - ζηγά, ζηαδηαθά
λα εκθαλίδνληαη ζηελ πφιε θαη πνιχ ζχληνκα ζα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα ζαο
αλαθνηλψζσ γηα ην 1ν εμάκελν θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα έλα εηήζην
πιάλν, γηα έλα δηεηέο θαη ελ ηέιεη έλα ηεηξαεηέο. αο επραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Γθνχκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ην πκβνχιηφ καο. Θέισ λα πσ δπν ιέμεηο θη εγψ
γηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ έρεη γίλεη θαη θάζε ε αληηπνιίηεπζε ιίγν πίζσ ζηα
θαζίζκαηα. Πξψηα απ' φια ζηνλ θ. Νηάηζε ζπγλψκε αλ παξεμεγήζεθεο πνπ
είπα δπν θνπβεληνχιεο, εγψ ζε ηχπν αζηείνπ ην είπα θαη έρσ ηελ εληχπσζε
φηη εκείο νη δχν έρνπκε ην ζάξξνο θαη λα κηιάκε θαη κπνξνχκε λα κηιάκε θαη
λα ιέκε πάξα πνιιά πξάγκαηα.
ζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηα λα ζαο πσ γηαηί
θάζεζηε εθεί. Έρνπκε ελσζεί ηέζζεξηο Παξαηάμεηο, εγψ ζαλ Πξφεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Πξνεδξείν έρσ πάξεη κφλν απφ ηνλ θ. Κνπεινχζν
ην ραξηί ηεο ζχκπξάμεο. Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη νη παιαηφηεξνη θαη φινη
απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη κπνξεί ε ζπκπνιίηεπζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ
αληηπνιίηεπζε, λα θάλεη θαη Αληηδεκάξρνπο, λα βάιεη θαη κέιε ζε πκβνχιηα
θ.ά.
Ζ αληίζεζή καο είλαη εθεί θαη ην θαηαιαβαίλσ φηη δεκηνπξγείηε
έλα ζέκα γηα λα ην αλαδείμεηε, έηζη ην θαηαιαβαίλσ εγψ, αιιά δελ έρεηε δίθην
γηαηί ζαο ην είπα θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά φηη νη Παξαηάμεηο θάζνληαη σο εμήο:
ε δεχηεξε θάζεηαη κεηά ηε ζπκπνιίηεπζε, ε ηξίηε, ε ηέηαξηε θαη νχησ θαζ’
εμήο.
Να

πσ

έλα

παξάδεηγκα

ζηνλ

θίιν

κνπ

ηνλ

Γηάλλε

Οπζηακπαζίδε γηαηί ηνπ έδεημα φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
νξίδεη ηηο ζέζεηο, φρη γηαηί ην ιέσ εγψ αιιά γηαηί ην ιέεη ν θαλνληζκφο
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ιεηηνπξγίαο. Ση ζέισ λα πσ; Καη εζείο φηαλ θάπνηνο αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ
ηε δηθή ζαο Παξάηαμε, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, θαζφηαλ ζην ηέινο, δελ θάζηζε
θαλέλαο δίπια ζαο. Έρεηε ηελ εκπεηξία θαη πηζηεχσ φηη μέξεηε ηη γίλεηαη φια
απηά ηα ρξφληα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Απιά αλ θάπνηνο ζέιεη ζηε δηάξθεηα ηνπ πκβνπιίνπ γηαηί θη εγψ
θαζφκνπλ εθεί θαη πήγαηλα θαη ιίγν δίπια ζηνλ θ. Κφλην θαη δίπια ζηνλ θ.
Νηάηζε, κπνξείηε λα θάζεζηε θαη λα ην παίδνπκε απηφ ην πξάγκα, ην έρνπκε
δεη φια απηά ηα ρξφληα πσο ιεηηνπξγεί.
Απηφ ζέισ λα πσ θαη ζα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνπο
επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη λα αξρίζσ απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη
παξηζηάκελνπο. Καη' αξράο γηα ην δηαδηθαζηηθφ ζέκα πνπ κπήθε, ππάξρνπλ
δπν δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην πψο ηνπνζεηνχκαζηε. To πξψην είλαη φηη απηή
ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα πιεηνςεθία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη θαιψο θάλεη
θαη ππάξρεη, είηε κε ηε κνξθή ηεο ζχκπξαμεο είηε κε ηε κνξθή ηεο
ζπλεξγαζίαο. Απηφ πξέπεη λα απνηππψλεηαη εθφζνλ έρεη γξαθηεί, έρεη
αλαδεηρζεί, είλαη θάηη ζεκηηφ.
Ο θ. Γήκαξρνο αλαθνίλσζε πξηλ θαη θάπνηεο πξνγξακκαηηθέο
ζέζεηο -ζα έξζσ ιίγν αξγφηεξα ζε απηφ- θαιφ είλαη θαη είλαη ζεκηηφ θαη είλαη
δεδνκέλν φηη φινη ζα είλαη καδί. Αιιηψο ζα δήζνπκε ηξαγειαθηθά
ζπκπνιηηεπφκελσλ - αληηπνιηηεπφκελσλ πνπ βιέπακε ζε κηα πξνεγνχκελε
πεξίνδν ζε πάλει λα είλαη καδί ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε θαη λα κελ
μέξνπλ πνηνο είλαη, ηη.
Άξα δελ κπνξεί λα θξπβφκαζηε. Δκείο ζέινπκε λα θάηζνπκε
εθεί, ππάξρεη πιεηνςεθία ππάξρεη θαη κεηνςεθία. Δκείο ζέινπκε λα είκαζηε
ζηε κεηνςεθία θαη φρη αλάκεζα ζε δπν ζπκπνιηηεπφκελνπο.
Γεχηεξνλ, ηζηνξηθά απφ ην 18ν αηψλα -θαη απηφ δελ έρεη αιιάμεη
αθφκε, δελ μέξσ αλ έρεηε θάηη άιιν ζην κπαιφ ζαο- ε Αξηζηεξά θάζεηαη
αξηζηεξά. Απηνί νη νπνίνη απηνπξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά, θάζνληαη θάπνπ
αιινχ. Δκείο ζα θάηζνπκε θαη ην ζεσξνχζακε δεδνκέλν φηη ζα ην βξίζθακε
θνηλή ζπλαηλέζεη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί θάπνην ζέκα.
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Δκείο ζήκεξα επεηδή κε έρεη ελεκεξψζεη θηφιαο ν θ. Νηάηζεο φηη
ην είραηε ζπλελλνεζεί θαη ην ζεψξεζα θάηη απηνλφεην, δελ ζέινπκε λα
θάλνπκε θαζαξία, αιιά κελ θηάζνπκε ζην λα εξρφκαζηε εδψ κηζή ψξα πξηλ
ην πκβνχιην ζαλ θάπνηνπο πνπ πάλε θαη ζηήλνληαη ζηελ νπξά ζηα ΗΚΑ απφ
ηηο 6 ην πξσί γηα λα βξνπλ εηζηηήξην, γηα λα πάξνπκε ηηο ζέζεηο πνπ εκείο
ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα είκαζηε. Κξίλσ φζνλ αθνξά ην δηαδηθαζηηθφ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε εγψ εθαξκφδσ ηνλ θαλνληζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη θαλνληζκφο ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ν Γήκαξρνο ή ε Παξάηαμε ζέιεη λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα
θάλνπκε θάηη, εγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα πξνο Θενχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκθσλήζσ καδί ζαο σο πξνο ηνλ 18ν αηψλα θαη ηε γαιιηθή
επαλάζηαζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Αξηζηεξψλ θαη ησλ Γεμηψλ, ζαθψο έηζη
ήηαλ. Απιά ζέισ λα ζαο ζπκίζσ φηη ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία ε Βνπιή
απέθηεζε κηα πιεηνςεθία κε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ κε ηνλ θ. Κακκέλν, φπνπ
θάζηζαλ ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο φξηζε ην εθινγηθφ ψκα αλάινγα κε ηελ δχλακή
ηνπο. Γελ θάζηζαλ καδί. Άζρεηα αλ εκείο ζπκπξάηηνπκε ή ζπλεξγαδφκαζηε ή
ζπλαπνθαζίδνπκε γηα θάπνηα ζέκαηα κε ηνλ θ. Γξεηδειηά ή ηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε, ζεσξψ φηη πξέπεη λα θάηζνπλ ζηε ζέζε ηνπο, φπσο θάζηζαλ
θαη ζηε Βνπιή.
Δπίζεο αλ ην ΚΚΔ πνηέ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηεο Κπβέξλεζεο
δελ λνκίδσ πσο ζα άιιαδε ζέζε. Καη εζείο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα πνπ
ήζαζηαλ Γεκνηηθή Αξρή δελ αιιάμαηε ζέζε, δελ πήγαηε ζηα αξηζηεξά.
Ννκίδσ φηη ήζαζηαλ ζηε ζέζε πνπ φξηζε ην εθινγηθφ ψκα. αο επραξηζηψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, παξαθαιψ εμ νλφκαηνο ηνπ ΚΚΔ λα
αθήλεηε ην ΚΚΔ λα κηιάεη. Δζείο γηα ην ΚΗΝΑΛ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα κηιάσ εμ νλφκαηνο ηνπ δεκφηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κνπ θάλεηε ηε ράξε λα κε κηιάηε καδί λα κνπ δεηάηε ηνλ
ιφγν;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απαληήζεηε κεηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε ζαο είπα ηελ άπνςή κνπ θαη ζεσξψ πσο είλαη
θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ιπζεί πνιχ απιά.
Σψξα επί ηεο νπζίαο. Παξνπζηάζαηε πξηλ απφ ιίγν απηφ πνπ
είραηε εμαγγείιεη σο πξφγξακκα 100 εκεξψλ. Καη' αξράο λα πσ φηη απηφ δελ
είλαη πξφγξακκα 100 εκεξψλ, απηφ είλαη πξφγξακκα 100 ρξφλσλ,
ηνπιάρηζηνλ 100 κελψλ. Γελ είλαη πξφγξακκα 100 εκεξψλ.
Γεχηεξν ην ήκηζπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη,
είλαη ζρεδηαζκέλν απφ εκάο. ρη απιψο εμαγγειίεο, είλαη ζρεδηαζκέλν.
Μηιήζαηε πξηλ γηα ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην ζηε Νέα Υαιθεδφλα, απηφ είλαη
πξντφλ κειεηψλ θαη πξνζπαζεηψλ ρξφλσλ πνπ είλαη εληαγκέλν ζε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ θαη ζήκεξα δελ πήξε απαιιαγή απφ κειέηε, λα
ζαο δηνξζψζσ, πήξε απαιιαγή απφ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ. Δπεηδή είλαη
έλα ζέκα ην νπνίν ην παξαθνινπζψ ρξφληα θαη άξα είκαζηε κπξνζηά ζην λα
κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη.
Ο Κέληαπξνο. Έλα έξγν ζρεδηαζκέλν απφ εκάο, έρεηε ήδε
κειέηε έηνηκε ζηα ρέξηα ζαο.
Σν ΚΑΠΖ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Έλα έξγν πάιη ζρεδηαζκέλν
απφ εκάο, έρεηε ηηο κειέηεο ζηα ρέξηα ζαο.
Γελ άθνπζα γηα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ πάιη θη εθεί έρεηε
κειέηεο

έηνηκεο

ζηα

ρέξηα

ζαο.

Γελ

άθνπζα

θάηη

γηα

δεκηνπξγία

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ.
Δπίζεο δελ άθνπζα θάηη, πέξα απφ γεληθφινγε δηαθήξπμε γηα ηε
θξνληίδα ησλ ζρνιείσλ, γηα δεκηνπξγία λέσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Να ζαο πσ
φηη ζε απηφ ην Γήκν ηπραίλεη λα ππάξρεη νηθφπεδν ην νπνίν είλαη
ραξαθηεξηζκέλν ζην ΓΠ γηα ζρνιείν γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζην
πξφγξακκα ησλ Παξαηάμεσλ ήκαζηαλ ε κνλαδηθή Παξάηαμε ε νπνία ην είρε
ζέζεη. Άξα ζεσξψ εθφζνλ δείμαηε θαη κηα επαηζζεζία πνπ είλαη εχινγε
βεβαίσο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα πεξίκελα ζηηο δειψζεηο ζαο λα
έρεηε δηεθδίθεζε ζε απηφ.
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Δπίζεο ζα πεξίκελα ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν εδψ έρνπλ βγεη
αθαηάιιεια θηίζκαηα απφ ηνλ πξφζθαην ζεηζκφ θαη εθφζνλ εκείο ην είρακε
μεθηλήζεη ήδε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Κηεξηαθέο Τπνδνκέο ηνλ πξψελ ΟΚ, ηε
δεκηνπξγία ζηξαηεγηθά ελφο ζρνιείνπ πνπ λα είλαη ηθαλφ, λα θαιχςεη κε έλα
ζχγρξνλν ηξφπν ηα παηδηά ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κελ
είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηα απνπαίδηα θαη ηα ζρνιεία δεχηεξεο
θαηεγνξίαο.
Θα πεξίκελα ηε ζέζε ζαο γηα ηνλ Πνδνλίθηε. Πεξηκέλσ λα έξζεη
ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ ην νπνίν παγψζαηε -αλαηξέζαηε ζα πσ
εγψ- ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. ηη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είρε
απνθαζηζηεί νκφθσλα επί πξνεγνχκελεο ζεηείαο απηή ε ζπγθεθξηκέλε
γξακκή γηα ηνλ Πνδνλίθηε θαη αλ αθπξσζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξέπεη
λα αθπξσζεί εδψ θαη ζίγνπξα πξέπεη λα ζπδεηεζεί εδψ θαη δεηάσ πξνθαλψο
λα έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Μηιήζαηε γηα ηελ αλαθχθισζε. αο έρνπκε 10,3 εθαηνκκχξηα γηα
ηελ αλαθχθισζε, δελ αθνχζακε ζπλνιηθά ηη ζα θάλεηε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη
πσο ζα πξνρσξήζεηε. Αθνχζακε γηα έμππλεο πφιεηο, αιιά ζε ηη ζα γίλεη πην
έμππλε ε πφιε καο, δελ αθνχζακε. Άξα ηη απ' φια απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα
νπνία θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο, ζα εθαξκφζεηε εδψ;
Αθνχζακε, ην κφλν ζπγθεθξηκέλν, γηα ηηο ιάκπεο LED. ηαλ επί
δπν ρξφληα εκείο θαηαξηίζακε ηε κειέηε, ζαο ηελ έρνπκε παξαδψζεη έηνηκε
άξα απηά ηα νπνία καο είπαηε, ηα κηζά είλαη επρνιφγηα, ηα άιια κηζά είλαη
απηά ηα νπνία είρακε ζρεδηάζεη εκείο θαη ραηξφκαζηε βεβαίσο πνπ ζα ηα
πξνρσξήζεηε.
Να ζαο ππελζπκίζσ εδψ θαη λα αθνχζεη ν θ. Καληαξέιεο, φηη
απαγνξεχεηαη δηα ξνπάινπ λα θηηαρηεί νπνηνδήπνηε γήπεδν ζηε Νεζίδα θαη
απνξψ γηαηί ηέηνηα πξνρεηξφηεηα. Καηαιαβαίλσ πσο πηεζηήθαηε λα
παξνπζηάζεηε θάηη. Γλσξίδεηε ηηο ρξήζεηο γεο ζην Πέηαιν Νεζίδαο; Σν Πέηαιν
Νεζίδαο θεξδίζακε ηελ παξαρψξεζή ηνπ, ήξζε ηνλ Ηνχιην θαη επηηέινπο δελ
απαιινηξηψζεθε. Παξαρσξήζεθε ζην δειαδή απφ ηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
απαιινηξησκέλν απφ ηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο είλαη, δελ είλαη απφ ην Γήκν.
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Σν γλσξίδεηε φηη νη ρξήζεηο γεο εθεί είλαη ήπηεο ρξήζεηο
πξαζίλνπ; Άξα πσο κηιάηε γηα Γεκνηηθφ ζηάδην; Γελ είλαη θακία ήπηα ρξήζε
πξαζίλνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε, κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ηπραίλεη λα ην έρνπκε κειεηήζεη πάξα πνιχ ην
ζέκα θαη φηαλ εγψ έιεγα …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κνηηάμηε, παξαλνκίεο κπνξνχκε λα θάλνπκε θη εκείο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην κελ απαληάηε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ηα πείηε ζην κηθξφθσλν θ. Κνζθνιέην. Αιιά κε ηηο
γξακκέο θαη ηνλ Πνδνλίθηε, δελ βγαίλνπλ ζηνλ Κεθηζφ. Δθεί δελ βγαίλεη
γήπεδν θαλνληθφ δηαζηάζεσλ 11x11.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα γήπεδν εμαγγέιζεθε. Γηαηί δελ δηέθνςεο ην
Γήκαξρν Γεκήηξε θαη δηαθφπηεηο εκέλα; Ση ζα είλαη δειαδή; 5x5; Φηηάμακε θη
εκείο 5x5.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε κελ απαληάηε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκνηηθφ ζηάδην κε ζηίβν είλαη 11x11 εδψ δελ βγαίλεη
νχηε θαλ 11x11 θαη καο ιέηε θαη ζηίβν; Μελ θνξντδεχνπκε. Δκείο έρνπκε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα εδψ, καδί βεβαίσο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ
ζρνιείσλ.
Κιείλνληαο πνιχ γξήγνξα ζέισ λα θάλσ ηηο εμήο εξσηήζεηο:
•

Πξψηνλ, ηη γίλεηαη κε ηελ αζθαιηφζηξσζε. Σνλ Αχγνπζην ππνγξάςακε
κηα

ζχκβαζε

γηα

ηελ

αζθαιηφζηξσζε.

Ζ

ζχκβαζε

γηα

ηελ

αζθαιηφζηξσζε ζα μεθηλνχζε αξρέο επηέκβξε. Γηαηί απηή δελ έρεη
μεθηλήζεη; Δίλαη πξνυπνινγηζκνχ 1.100.000 €.
•

Γεχηεξνλ, πεδνδξφκηα. Τπνγξάςακε ζχκβαζε γηα πεδνδξφκηα, γηαηί
απηή δελ έρεη πξνρσξήζεη;
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•

Σξίηνλ, ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ζηελ νδφ θξα ηη γίλεηαη θαη πνπ
βξίζθεηαη.
Δπεηδή δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ άιιν ηνλ ρξφλν, ζα αξθεζηψ

ζε απηά, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, λα πσ φηη αλ ζέιεη θάπνηνο
επηθεθαιήο Παξάηαμεο λα πξσηνινγήζεη, ν ρξφλνο είλαη πέληε ιεπηά. Μελ ην
ηξαβάηε, γηαηί έρνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην κε πάξα πνιιά ζέκαηα, ν
Γήκαξρνο ζεκεηψλεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απνξίεο πνπ έρεηε, νπφηε ζα ζαο
απαληήζεη ζην ηέινο. Ο Γξεηδειηάο ζέιεη λα κηιήζεη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο ινγνδνηνχκε ζηνλ ιαφ ηεο πφιεο καο. Κακία
θνπβέληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηαιαβαίλσ βέβαηα ηελ
αλάγθε πνπ είραηε θ. Γήκαξρε λα επελδχζεηε ηελ ζχκπξαμε πνπ θάλαηε κε
ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη βέβαηα ην επρνιφγην ην νπνίν
αλαπηχμαηε -γηαηί πεξί επρνινγίνπ πξφθεηηαη- δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κφλν
απνζπαζκαηηθέο δειψζεηο πνπ φκσο δελ έρνπλ θακία νπζηαζηηθή βάζε.
Γελ καο είπαηε βαζηθά ην εμήο: είπαηε γηα ηελ θαζαξηφηεηα
πνιιά, δελ είπαηε ην βαζηθφ. Θα παξακείλνπλ νη Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο σο
έρνπλ; Γηαζπαζκέλεο; Σν πξνζσπηθφ ζην δεκαξρείν ηεο Υαιθεδφλαο, ην
άιιν θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη ζην πξψελ Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο; Ση ζα
θάλεηε γη' απηφ; Πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν ζεκείν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο
πφιεο; Πνηνο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζαο γη' απηφ ην πξάγκα; Ση ιέηε γη'
απηφ;
Δγψ έρσ εδψ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θ. Γξεηδειηά, έρσ θαη ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε θάπνηεο δειψζεηο ζε video, δελ κπφξεζα λα βξσ πξφγξακκα
θ. Κσλζηαληηλίδε, δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάηη γξαπηφ.
Σν βαζηθφηεξν ινηπφλ, ην έξγν ππνδνκήο πνπ πξέπεη λα θάλεηε
γηα ηελ θαζαξηφηεηα είλαη απηφ θαη λα καο πείηε ηη ζρεδηάδεηε γη' απηφ.
Γεχηεξνλ. Γελ καο είπαηε ηίπνηε γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε, ε νπνία
ζα αιιάμεη νπζηαζηηθά ζα έιεγα ηε δσή ηεο πφιεο. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο;
πκθσλείηε κε ην ζρέδην ην νπνίν έρεη εθπνλεζεί; Γηαθσλείηε; Έρεηε
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ελεκεξσζεί επ’ απηνχ; Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα αθνινπζεζεί;
Απηφ ζα επεξεάζεη ηε δσή φιεο ηεο πφιεο θαη φρη κφλν ηε δσή ηεο πφιεο
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κεηαγελέζηεξα ηε δσή ησλ
επφκελσλ γελεψλ, πνπ ζα δήζνπλ ζηελ πφιε. Πνιχ βαζηθφ έξγν. ε απηφ δελ
αθνχζακε ηίπνηε, ην παξακηθξφ.
Έλα άιιν βαζηθφ ζεκείν ην νπνίν ην έζημε θαη ν θ.
Βαζηιφπνπινο: Πνδνλίθηεο. Έλα ζέκα, ην νπνίν ηαιαλίδεη ηελ πεξηνρή επί
πνιιά ρξφληα. Γελ είπαηε πνηα είλαη ε ζέζε ζαο. Δίζηε ππέξ ηεο
ηζηκεληνπνίεζεο πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ γέθπξα ηεο αιπζίδαο θαη θάησ; Δίζηε
ππέξ βηνινγηθνχ πάξθνπ; Θα πξνρσξήζεηε ζηε δηαδηθαζία λα ην δείηε απηφ
κε πνηα ινγηθή δηθή ζαο; Πνην είλαη ην δηθφ ζαο ζρέδην; Πνηα είλαη ε δηθή ζαο
πξφηαζε; Γελ ην αθνχζακε νχηε απηφ.
Δίρακε ηνλ ζεηζκφ ν νπνίνο πξαγκαηηθά έπιεμε θαη ηελ πφιε
καο. Απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρσ πνιιά ζρνιηθά θηίξηα έρνπλ πξφβιεκα. Γελ
καο είπαηε ηίπνηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο επείγνληνο πξνβιήκαηνο πνπ
ππάξρεη ηψξα. Καη βεβαίσο ππάξρνπλ θαη θαηνηθίεο παξαδείγκαηνο ράξηλ λα
αλαθέξσ ηελ πνιπθαηνηθία επί ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο 42, πνπ έρεη θξηζεί
πξσηνβαζκίσο σο αθαηάιιειε γηα θαηνηθία.
αο έρνπλ ελεκεξψζεη, έρνπλ ελεκεξψζεη θαη ηνπο δεκνηηθνχο
ζαο ζπκβνχινπο, δελ άθνπζα θάηη επ’ απηνχ. Δθεί θηλδπλεχνπλ άλζξσπνη. Αλ
ν κε γέλνηην έρνπκε έλα λέν ζεηζκφ, ηη ζα γίλεη; Μέλνπλ άλζξσπνη κέζα ζε κηα
πνιπθαηνηθία αθαηάιιειε θαη δελ μέξνπκε αθφκε πφζεο άιιεο είλαη
αθαηάιιειεο.
Καη ζεκεησηένλ φηη εθεί πέξαζαλ ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ, ή
πέξαζε κεραληθφο ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο είρε άιιε γλψκε αξρηθά απφ απηήλ
πνπ είρε ε Δπηηξνπή. Απηά λνκίδσ φηη είλαη βαζηθά δεηήκαηα, δελ ζα κπσ ζηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαπηχμαηε, εγψ εχρνκαη απηά ηα νπνία ιέηε πξαγκαηηθά
λα πινπνηεζνχλ θαη θπζηθά φρη ζε κηα πξννπηηθή ζχληνκε, ζε κηα πξννπηηθή
θάπνησλ κελψλ θαη εηψλ.
Σν δήηεκα φκσο είλαη φηη φια απηά πνπ ιέκε λα κελ είλαη απιά
σξαίεο θνπβέληεο. Να είλαη ζα έιεγα ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, πνπ λα
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα ππάξρεη θαη ην know how πσο ζα
πινπνηεζνχλ.
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Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια πξηλ θιείζσ λα δεηήζσ απφ ην ψκα
λα ηεξήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηνλ απνβηψζαληα επί ζεηξά εηψλ
Γεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο Φάλε Γξεπαληά, ν νπνίνο
θεδεχηεθε ζήκεξα θαη ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ
ππεξεηήζεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δπ’ επθαηξία ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη απφ φ,ηη έρσ
πιεξνθνξεζεί ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην άιιαμε ηνλ θαλνληζκφ
πνπ αθνξνχζε ηνλ λεθξνηαθείν θαη κηα απφ ηηο αιιαγέο ήηαλ φηη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη δελ θεδεχνληαη δσξεάλ. Μφλν νη Γήκαξρνη ελ ελεξγεία θαη πξψελ.
Δθηηκψ φηη πξέπεη απηφ λα ην δνχκε, δηφηη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη απηήο ηεο πφιεο λνκίδσ φηη ηε δηθαηνχληαη ηνπιάρηζηνλ φπσο επί
ζεηξψλ ζπλέβαηλε, λα ππάξρεη απηή ε κεηαρείξηζε. Θα ήζεια λα δεηήζσ απφ
εζάο λα ζέζεηε ζην ψκα σο πξφηαζε απηφ πνπ ιέσ, λα ηεξήζνπκε ελφο
ιεπηνχ ζηγή ζηε κλήκε ηνπ Φάλε Γξεπαληά πνπ ζήκεξα θεδεχηεθε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ ζπλερίζνπκε θαη λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. εξεηάθε, ην
ψκα ζπκθσλεί λα θάλνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Με αθνξκή απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζα ήζεια λα
αλαθεξζψ θαη ζηνλ παηξηψηε κνπ ηνλ Γηάλλε Λεσληίηζε, ν νπνίνο ήηαλ
ππνςήθηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε ηνλ θ. Υξήζην Κνπεινχζν θαη ν νπνίνο
απεβίσζε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο Κπξηαθήο. Παξαθαιψ έλα ιεπηφ ζηγή
θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν. Καη γηα ηνπο δχν ινηπφλ, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη φξζηνη γηα λα ηεξήζνπκε
ελφο ιεπηνχ ζηγή εηο κλήκελ ηνπ Φάλε Γξεπαληά θαη ηνπ Γηάλλε Λεσληίηζε.
Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κιείλνληαο θ. Πξφεδξε ζα
ήζεια λα καο δηεπθξηληζηεί απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, αλ απηά πνπ πξνείπε, είλαη
απνηέιεζκα θαη θνηλά ζεκεία πξνγξάκκαηνο ησλ ηξηψλ Παξαηάμεσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη σο Γεκνηηθή πιεηνςεθία, ή είλαη δηθέο ηνπ απφςεηο θαη δηθέο
ηνπ πξνζέζεηο.
Γειαδή απηφ είλαη έλα θνηλφ πξφγξακκα ην νπνίν καο ην
παξνπζηάδεη φηη είλαη επηζηέγαζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ Παξαηάμεσλ;
Αλ αθνξά θαη ηνπο ηξεηο λνκίδσ πξέπεη λα δψζνπλ εμεγήζεη θαη νη ππφινηπνη
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θαη νη άιινη δχν επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλα
εγψ. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, εθφζνλ κηιάκε γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζα
κπνξνχζακε λα μεθηλήζνπκε θαιχηεξα ζήκεξα θαη ελλνψ γηα παξάδεηγκα ην
γεγνλφο φηη ε ηήξεζε ησλ νπζηαζηηθψλ θνκκαηηψλ ηνπ θαλνληζκνχ πνπ
επηηξέπνπλ κηα ζνβαξή ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ κπνξεί λα
γίλεηαη κε πξφζθιεζε κε ζέκαηα ηελ Πέκπηε ζηηο 2 θαη κηζή θαη κε ζέκαηα λα
θηάλνπλ νη εηζεγήζεηο ζήκεξα ζηηο 3 ε ψξα ην κεζεκέξη.

Ννκίδσ ην

Πξνεδξείν πξέπεη λα ην δεη θαιχηεξα απηφ.
ε φ,ηη αθνξά ην πξφγξακκα θαη ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ.
Γελ απνηειεί γηα καο έθπιεμε, ην πξφγξακκα είλαη γλσζηφ είλαη ην
πξφγξακκα ηνπ πεξηγξάθεηαη ζην 3ν Μλεκφλην πνπ έρνπλ ζηεξίμεη απφ
θνηλνχ Νέα Γεκνθξαηία, ΠΑΟΚ θαη ΤΡΗΕΑ. Σν πξφγξακκα ην νπνίν
πινπνηεί ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ κε
επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο έλα ζθιεξφ αληηιατθφ
κεραληζκφ.
Καηά ζπλέπεηα δελ καο εθπιήζζεη πνπ δελ είπαηε ηίπνηε γηα ηελ
πξνζρνιηθή αγσγή θαη ην ράιη πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ πφιε. Σίπνηε γηα
ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία, ηίπνηε γηα ην δήηεκα ηεο ζηειέρσζεο κε κφληκν
πξνζσπηθφ θαη ην δηθαίσκα ζηε ζηαζεξή δνπιεηά, ηίπνηε γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ αλέξγσλ.
Σν κφλν πνπ είπαηε ην Πξάζηλν εκείν θαη ην θηλεηφ Πξάζηλν
εκείν, δειαδή ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηα
ζθνππίδηα φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ζρεδηαζκνχο. Σα
Πξάζηλα εκεία πνπ ε γαιιηθή ηνπο νξνινγία είλαη “ζθνππηδεξί” θαη ζε φ,ηη
αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ, κπνξνχκε λα πάκε καδί
αλ ζέιεηε ζε θάπνην απφ ηα εξγαζηαθά γθέην πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ πφιε
καο

κεγάιεο

επηρεηξήζεηο

θαη

κπνξνχκε

αχξην

λα

δνχκε

ρηιηάδεο

εξγαδφκελνπο πνπ ζα απεξγήζνπλ ελάληηα ζην ιεγφκελν αλαπηπμηαθφ
λνκνζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο ηεο νπνίαο ηελ πνιηηηθή ζηεξίδεηε, ηεο Νέαο
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Γεκνθξαηίαο, ε νπνία ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο ρηππάεη ζπλδηθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα, βάδεη ζην γχςν ηα πλδηθάηα. Θέινπλ λα θεξχμνπλ ή έηζη
λνκίδνπλ ζησπή λεθξνηαθείνπ.
Σέζζεξα δεηήκαηα ζέισ λα βάισ θαη ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο
θαη εξσηήκαηα. Σν έλα αθνξά ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ
ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ππξαζθάιεηα, ην δήηεκα ηεο
λέαο ρσκαηεξήο ζηε Φπιή θαη ηνπ Πνδνλίθηε.
ε ζρέζε κε ηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Έρνπκε ηελ εθξεθηηθή
θαηάζηαζε ζηελ πφιε θαη ηελ άζιηα θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζην 2 ν ηεο
Υαιθεδφλαο. Μηα θαηάζηαζε επηθίλδπλε, ε νπνία νδήγεζε ζε θηλεηνπνηήζεηο
γνληψλ, γηα ηελ νπνία δελ είραηε ηελ επαηζζεζία λα θάλεηε κηα απιή αλαθνξά
εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζαζηαλ παξψλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έθαλα κε ηνπο
ζπλδηθαιηζηέο θαη ηνπο γνλείο θαη κνπ ιέηε φηη δελ είρα ηελ επαηζζεζία;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέγαηε «δελ γλσξίδακε…». Γελ γλσξίδαηε ηελ πνιηηηθή ηνπ
κεδεληθνχ θφζηνπο πνπ μεθίλεζε ε πξνεγνχκελε πνιηηηθή θαη ζπλέρηζε ε Νέα
Γεκνθξαηία πνπ ζαο ζηήξημε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο;
Γελ γλσξίδεηε ηα κπαιψκαηα πνπ δεθάδεο λήπηα πνπ θεχγνπλ
ρηιηφκεηξα καθξηά; Δπηρεηξήζαηε λα απνπνηεζείηε ηηο επζχλεο, πξνζπαζήζαηε
λα δεκηνπξγήζεηε αληηπαξάζεζε κεηαμχ γνληψλ Γεκνηηθνχ θαη Νεπηαγσγείνπ
θαη ηέινο λα κεηαζέζεηε ηελ επζχλε ζηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο.
Σν ρεηξφηεξν δελ είλαη φηη ζηεξίδεηε κηα αληηιατθή πνιηηηθή, αιιά
φηη παξνπζηάδεηε ηελ άζιηα θαηάζηαζε πνπ είλαη θαη ηελ επηθίλδπλε, σο κηα
απηνλφεηε θαλνληθφηεηα. Καη ξσηάκε: δελ ππάξρεη παηδαγσγφο γηα ην 3ν
Γεκνηηθφ δελ πξνβιέπεηαη παηδαγσγφο. Με πνηνπ επζχλε ιεηηνπξγεί;
Γεχηεξνλ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο λαη ή φρη; Με
πνηνπ επζχλε ιεηηνπξγεί; Καη γηα καο νη επζχλεο είλαη ν θ. Βνχξνο, είλαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο θαη ν θ. Παπαγεσξγίνπ. Πφηε ηα λήπηα ζα κεηαθεξζνχλ ζε
αλζξψπηλεο ζπλζήθεο;
Καη δεηάκε λα έξζεη ζέκα ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζπλνιηθά δήηεκα γηα ηε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή θαη ηη κέηξα ζα πάξνπκε.
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Γεχηεξν ζέκα ζρνιεία – αληηζεηζκηθή. Θπκίδσ φηη ε πξψηε
ελέξγεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ήηαλ ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην ε πξνζπάζεηα λα κε ζηακαηήζνπλ φηαλ πήγα λα ζέζσ
ζέκα ελεκέξσζεο γηα ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε θαη ην πνηα είλαη ε
θαηάζηαζε ζηελ πφιε.
Ρσηάκε: ζε πφζα ζρνιεία έρνπλ γίλεη έιεγρνη απφ ηελ ΚΣΤΠ;
ρη έιεγρνη καθξνζθνπηθά κε ην κάηη απφ ην Γήκν, αλαιπηηθά πφζα έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί Α, Β ή Γ. Αλ ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο. Έρσ ζηα
ρέξηα κνπ γηα παξάδεηγκα, επηζηνιή ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ 8 νπ Γεκνηηθνχ
ην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο.
Τπάξρεη θαηαγγειία φηη θαλέλα ζρνιείν δελ είλαη ζσξαθηζκέλν
απέλαληη ζηνπο θεξαπλνχο. ε ζρέζε κε ηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλαηε, ζηε
ζπλάληεζε κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ κηιήζαηε γηα κεηαθνξά ησλ ΔΠΑΛ απέλαληη
απφ ηελ εζληθή θαη ζέινπκε λα μεθαζαξίζεη εδψ ε Γεκνηηθή Αξρή αλ έρεη
ζρέδην έμσζεο ησλ ΔΠΑΛ απφ ην θπζηθφ ηεο ρψξν.
ε ζρέζε κε ηελ Φπιή. Πξηλ ιίγεο κέξεο, επεηδή έρνπκε ηε
ζπλέρεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηελ πάζα κεηαμχ Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΤΡΗΕΑ, ε
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο θαο Γνχξνπ ηξεηο κέξεο πξηλ αιιάμεη πήξε κηα
απφθαζε λα πάξεη πάλσ ηεο ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα
πγεηνλνκηθή βφκβα ζηε Φπιή γηα 4 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα επηπιένλ, πνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ 8 δίπια ζηελ ήδε ππάξρνπζα ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη
απμήζεη ηα θξνχζκαηα θαξθίλνπ θαηά 30% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
Ρσηάκε: πσο ηνπνζεηείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη εδψ θαη ζηελ
Έλσζε ηεο Αζήλαο θαη ζηα φξγαλα πνπ ζπκκεηέρεη, απέλαληη ζε απηφ ην
έγθιεκα.
Σέινο ζε ζρέζε κε ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Μπαθνγηάλλε θαη ηνλ
Πνδνλίθηε. ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε Γεκνηηθή Αξρή καο αλαθνίλσζε ηελ
αλαηξνπή ηεο ζέζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ Πνδνλίθηε. Μεηά απφ ηε ζπλάληεζε
κε ηνλ θ. Μπαθνγηάλλε, ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ λα
ζηεξίμεη ηελ πξνζβνιή ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, επίζεο
ηέηνηα απφθαζε είρε θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Αζελαίσλ.
Ρσηάκε: ηη αθξηβψο ζπδήηεζαλ. Καη κηιάκε γηα κηα κειέηε ε
νπνία πξνβιέπεη δηακφξθσζε ηνπ Πνδνλίθηε ζε αλνηρηφ νρεηφ απφ κπεηφλ.
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Μηα κειέηε πνπ είλαη ηνπ ’90 πνπ ζήκεξα δελ πιεξνί νχηε θαλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ελφο νρεηνχ απφ κπεηφλ.
Δπηδίσμε κάιηζηα δηα ηεο δηνιηζζήζεσο αξρηθά ε Γεκνηηθή Αξρή
λα κελ παξαζηεί θαλ ζηε ζπλάληεζε θαη λα απνζχξεη ην ζέκα. Ρσηάκε ινηπφλ
πνηνο δίλεη λνκηκνπνίεζε λα αλαηξέπνληαη νκφθσλεο απνθάζεηο θαη ηη
αθξηβψο ζπδεηήζαηε κε ηνλ θ. Μπαθνγηάλλε γηα ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα αγαπεηνί θίινη θαη αγαπεηνί
ζπλάδειθνη. Δπεηδή κηιάκε πξνο ην ηέινο δελ ζέισ λα πξνθαηαιάβσ ηνλ θ.
Γήκαξρν θαη ηηο απαληήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζέιεη λα δψζεη, αιιά ζα
κηιήζσ φζν κπνξψ πην ζπλνπηηθά γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη κε
αθνξνχλ, αθνξνχλ ηελ Παξάηαμε δειαδή.
ζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζχκπξαμε. Θα πεξίκελα απφ
θάπνηνπο κε λνκηθφ παξειζφλ λα κελ απαμηψλνπλ ην λφκν γηα λα
αληηιακβαλφκαζηε ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Έρνπκε μαλαπεί πνιιέο θνξέο θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά ην είπακε, άιιν ε ζπλεξγαζία άιιν ε ζχκπξαμε.
Ζ

ζπλεξγαζία

είλαη

κηα

ειεχζεξε

ζπλεξγαζία

βάζεη

πξνγξακκαηηθψλ ζπγθιίζεσλ θαη κπνξεί λα αιιάμεη. Ζ ζχκπξαμε δελ
αιιάδεη. Αξρίδεη κε ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ θαη ιήγεη κε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
ηεο ηεηξαεηίαο.
Μελ κπεξδεχνπκε γηα ιφγνπο εληππψζεσλ θαη κηιάκε γηα
ζπκπξάμεηο, είλαη ζπλεξγαζία. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν ελλνηψλ αθξηβψο
δεκηνπξγεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν ζηάζεσλ ησλ
Παξαηάμεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ή ζπκπξάηηνπλ.
αο είρε πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ν θ. Κνπηζάθεο φηη αλ
ήηαλ ην ίδην, ζα κπνξνχζε θη απηφο πνπ ζπλεξγάδεηαη λα είλαη Πξφεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γελ κπνξεί.
Δπίζεο θάηη γηα ην νπνίν κίιεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ην νπνίν
είπα θαη ηελ άιιε αθνξά. Με βάζε ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ, πνπ πξέπεη λα ηνλ
δηαβάδνπκε

ιίγν

θαη

λα

ηνλ

ζεβφκαζηε,

νη

αληηπνιηηεπφκελεο

θαη

ζπκπνιηηεπφκελεο Παξαηάμεηο φπσο ηηο μέξακε, έρνπλ αιιάμεη. Αθξηβψο γηαηί
ιφγσ ηεο απιήο αλαινγηθήο ππάξρεη ρξεία ησλ ζπλεξγαζηψλ. Γελ είλαη ην
παιηφ πιαίζην πνπ ήηαλ ηφζν δηαθξηηφ αληηπνιηηεπφκελεο – ζπκπνιηηεπφκελεο
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Παξαηάμεηο. Γη' απηφ θαη φηαλ ιέεη ν λφκνο φηη «ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα νξίδεη
Αληηδεκάξρνπο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε», δελ ιέεη απφ ηε ζπκπνιίηεπζε. Να
κελ παξαπνηνχκε ην λφκν θαη ηνλ ζεβφκαζηε, γηαηί απηφο καο έδσζε ηε
δπλαηφηεηα λα είκαζηε εδψ.
Θα απαληήζεη θαληάδνκαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηηο πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο, αλ ζέιεηε επεηδή κε ξψηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ απηά πνπ
αθνχζηεθαλ είλαη ηα ζεκεία ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχγθιηζεο ησλ Παξαηάμεσλ
πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε Γεκνηηθή Αξρή.
ζνλ αθνξά ην ζέκα κε ηα ζρνιεία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα
βέβαηα πξέπεη λα ζαο απαληήζεη θαλνληθά ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ν θ. Καληαξέιεο φζνλ κε αθνξά θαη εκέλα «Γ» φπσο είπε ν θ.
εξεηάθεο δειαδή «Αθαηάιιειν» δελ έρεη θεξπρηεί θαλέλα ζρνιείν ηεο
πφιεο.
πσο γλσξίδεη ν θ. εξεηάθεο θαη ίζσο ν θ. Σνκπνχινγινπ ηνλ
νπνίν κπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε φπνηε ζέιεη θαη θαη’ ηδίαλ θαη εδψ γηαηί δελ
κπνξψ λα καθξεγνξήζσ, έγηλε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απφ ηελ εκέξα πνπ
αλαιάβακε θη εγψ πξνζσπηθά ηελ αληηδεκαξρία παηδεία λα γίλνπλ δηπιέο
απηνςίεο απφ ηελ ΚΣΤΠ, ην 1ν ΔΠΑΛ πνπ είρε πξφβιεκα κε πνιχ κεγάιε
πξνζπάζεηα θαη ην αληηκεησπίζακε.
Οη Σερληθέο Τπεξεζίεο δνχιεςαλ ζα έιεγα
ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ζε αίζνπζεο ηνπ 2

νπ

ππεξσξηαθά έηζη

ΔΠΑΛ πνπ είλαη θαηάιιειεο. Γελ

ππάξρεη δειαδή πξφβιεκα ζην ΔΠΑΛ, ζην 1 ν ΔΠΑΛ ππάξρεη πξφβιεκα θαη
ζα γίλεη επαλέιεγρνο λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε, φια ηα ππφινηπα ζρνιεία είλαη
αζθαιή κε βάζε ηηο απηνςίεο ηεο ΚΣΤΠ θαη ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο πεη ν θ.
Καληαξέιεο.
Γηα ηνλ Πνδνλίθηε, ην ηππηθφ ζέκα πξψηα ηεο αλαβνιήο.
Ξαλαιέσ, πξνζπαζψ λα κελ απαληάσ ζε φια γηαηί δελ ζα κείλεη λα
απαληήζεη θάηη ν θ. Γήκαξρνο. Δδψ πάξζεθε κηα απφθαζε γηα αλαβνιή.
Έρνπκε ηξεηο λέεο Αξρέο απηνδηνηθεηηθέο, άιιαμε ε Πεξηθέξεηα εμειέγελ ν θ.
Παηνχιεο, άιιαμε ρέξηα ν Γήκνο Αζελαίσλ εμειέγελ ν θ. Μπαθνγηάλλεο θαη
έρνπκε λέα Γεκνηηθή Αξρή θαη εδψ.
Ο Γήκνο Αζελαίσλ είλαη νκφδηθφο καο θαη αληίδηθνο ε
Πεξηθέξεηα. ηαλ ππάξρεη κηα ζπκθσλία γηα αλαβνιή -θαη κηιψ γηα ην ηππηθφ
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ζέκα ην λνκηθφ- κεηαμχ φισλ ησλ δηαδίθσλ θαη ππάξρεη θαη ε άπνςε πνπ
καζαίλνπκε φηη πξνεθινγηθά ν θ. Παηνχιεο έρεη άιιε άπνςε απφ ηελ
πξνεγνχκελε Πεξηθεξεηαθή Αξρή, γη' απηφ κηα ηέηνηα αλαβνιή είλαη ρξήζηκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε; Ο θ. Παηνχιεο
ήηαλ ππέξ ησλ απφςεσλ ηνπ Γήκνπ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ελαληίνλ ηεο ηζηκεληνπνίεζεο. Έηζη ήμεξα εγψ
πξνεθινγηθά φηη είλαη ελαληίνλ ηεο ηζηκεληνπνίεζεο. Δθφζνλ ππάξρεη απηή ε
δηαθνξνπνίεζε θαη εθφζνλ ππάξρνπλ λέεο Γεκνηηθέο Αξρέο πνπ πξέπεη λα
ελεκεξσζνχλ θαη πξέπεη λα δνπλ θαη ηη ζα γίλεη θαη κε ηελ άπνςε ηνπ
αληηδίθνπ καο, ηεο Πεξηθέξεηαο δειαδή, γηαηί αληίδηθφο καο είλαη ε Πεξηθέξεηα
ζην Γηθαζηήξην, δελ είλαη δπλαηφ λα ιέκε …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γελ είλαη πνηα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σππηθά είλαη αληίδηθνο ε Πεξηθέξεηα, δελ είλαη δπλαηφ
λα ιέκε φηη κηα αλαβνιή είλαη θαθφ πξάγκα φηαλ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο.
Καη αθ' εηέξνπ φηαλ θάπνηνο θάλεη κηα δίθε ππάξρεη πεξίπησζε θαη λα ράζεη.
Σν έρεη πάεη ν Γήκνο απηφ πξνεγνπκέλσο αξθεηέο θνξέο, έραζε θάπνηεο
δίθεο.
Άξα ε αλαβνιή κε πξνυπφζεζε λα επηηχρνπκε έλα ζηφρν θνληά
ηηο απφςεηο ηνπ Γήκνπ, είλαη ζεηηθφ πξάγκα. ζνλ αθνξά ηελ νπζία ηε δηθή
καο Παξάηαμε θπζηθά θαη εκκέλνπκε ζηελ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε φηη
είκαζηε ελαληίνλ ηεο ηζηκεληνπνίεζεο ηνπ Πνδνλίθηε, κε παξάιιειε βέβαηα
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ

πεξηνίθσλ πνπ πξέπεη λα ηνπο

αθνχζνπκε θαη απηνχο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ
πδάησλ θαη φρη λα κείλεη έηζη λα κελ ηζηκεληνπνηεζεί αιιά λα κείλεη έηζη εζηία
κφιπλζεο θαη θνπλνππηψλ.
Δθφζνλ ππάξρεη απηή ε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ
πδάησλ, ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο αλάπιαζεο ησλ πξαλψλ ηνπ πνηακνχ θαη
ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζαθψο παξακέλνπκε ζηελ
ίδηα άπνςε πνπ είρακε εθθξάζεη θαη πξνεθινγηθά, δελ άιιαμε θάηη φζνλ
αθνξά ηελ Παξάηαμή καο. Ζ αλαβνιή λνκίδνπκε φηη είλαη ζεηηθή θαη
ελδερνκέλσο λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Γελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν γηα ηα ζρνιεία αλ ζέιεηε λα ζαο
απαληήζεη γηα ηα ηερληθά ζέκαηα ν θ. Καληαξέιεο. ζνλ αθνξά απηά πνπ είπε
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ν θ. εξεηάθεο αλ θαη ζα έπξεπε λα ηα γλσξίδεη, ηηο ηειεπηαίεο δέθα κέξεο
έρνπλ επηδνζεί ζε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα άκεζα
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζεηζκφ. Γελ ήηαλ κεγάια πξνβιήκαηα,
πιελ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ επαλαιακβάλσ. ια ηα άιια ζρνιεία έρνπλ ειεγρζεί,
έγηλαλ κηθξέο παξεκβάζεηο φπνπ ππήξρε αλάγθε ψζηε λα είλαη αζθαιή.
ηα ΔΠΑΛ ήξζαλ δπν θνξέο ηνπ ΚΣΤΠ θ. εξεηάθε, θιηκάθηα
έθαλαλ θαη έγηλε θαη επαλέιεγρνο δειαδή, ην ηειεπηαίν έγγξαθν είλαη ηξεηο
εκέξεο πνπ ιέεη γηα ηηο θαηαιιειφηεξεο ησλ θηηξίσλ. ινη νη καζεηέο ηνπ 1 νπ
ΔΠΑΛ πνπ είρε πξφβιεκα, έρνπλ κεηαθεξζεί ζε αίζνπζεο ηηο νπνίεο
δηακφξθσζε ηάρηζηα ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ θαη ηνπ ΔΚ έηζη ψζηε
λα κελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα αζθαιείαο. Γηα ηα ππφινηπα δελ ζέισ λα
καθξεγνξήζσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ζα ήζεια
λα πσ φηη πηζηεχσ λα θαηαιάβαηε φινη φηη έρεηε παξαβηάζεη φιν ηνλ ρξφλν
ηνπ πεληαιέπηνπ. Σν πεληάιεπην ην θάλακε δεθάιεπην θαη ηέηαξην!
Δπίζεο είλαη ε πξψηε θνξά γηαηί θη εζείο ζα ζπγρσξήζεηε ηπρφλ
δηθά καο ιάζε ηνπ Πξνεδξείνπ, νπφηε ηηο πξψηεο θνξέο ζα είκαη θη εγψ ιίγν
ειαζηηθφο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Πξφεδξε λα ξσηήζσ θάηη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα παξαθαιέζσ λα θξαηεζεί ε δηαδηθαζία.
Απηή ε δηαδηθαζία αθνξνχζε ηνπο επηθεθαιήο ζε απηφ πνπ ν Γήκαξρνο
έζεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη έρεηε δίθην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνθαλψο ππάξρνπλ πνιιά εξσηήκαηα θ. Καληαξέιε…
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Κνηηάμηε,

κελ

αλνίμνπκε

απηφ

ην

πξάγκα

γηαηί

πιαηεηάδνπκε, λα ζεβαζηνχκε ηε δηαδηθαζία πνπ ήδε ηελ παξαβηάζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παηδηά, δελ ζα γίλεη δεπηεξνινγία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έηζη θη αιιηψο ζα δνζεί ν ρξφλνο, ζε θαηάιιειν ρψξν …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θάηη θ. Πξφεδξε. Δκείο δερφκαζηε εθφζνλ
αλαθέξζεθαλ ηερληθά δεηήκαηα λα δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ. Καληαξέιε. Δκείο ηελ
Αζηπλνκία επεηδή δηαθφπηνπλ θάπνηνη….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ.

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:

Δπραξηζηψ

πνιχ

θ.

Πξφεδξε,

επραξηζηψ

θχξηνη

ζπλάδειθνη. Γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ζέισ απιά λα πσ ελ ζπληνκία γηα ην
ζέκα ησλ ζρνιείσλ φηη ειέγρζεθαλ φια θαη' αξρήλ απφ ηελ Σερληθή καο
Τπεξεζία.
πνπ θξίζεθε απαξαίηεην ήξζαλ νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο, φπνπ
ζέιακε δειαδή επηπιένλ ειέγρνπο δηφηη θξίλακε φηη δελ είκαζηε αξκφδηνη
πιένλ λα απνθαλζνχκε αλ είλαη εληάμεη ή φρη, ήξζαλ νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
πεξίπνπ ζε δέθα ζρνιεία. ια ηα ππφινηπα αξθεζηήθακε ζηηο γλσκαηεχζεηο
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο δηφηη δελ ήηαλ ζε θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ρξίδνπλ
επηπιένλ ειέγρσλ.
Απνθαηαζηάζεθε ην 1ν Γπκλάζην, νη καζεηέο θεχγνπλ απφ
αίζνπζεο

ηνπ

1νπ

ΔΠΑΛ

θαη

κεηαθέξνληαη

ζε

αίζνπζεο

πνπ

δελ

ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηψξα ηηο νπνίεο έθξηλε ε ΚΣΤΠ φηη είλαη θαηάιιειεο
γηα λα πάλε, ηηο θηηάμακε, ηηο βάςακε, ηηο πεξηπνηεζήθακε, βάιακε ηηο
ζεξκάλζεηο. Γελ είλαη καζεηέο άιιεο ηαρχηεηαο είλαη παηδηά καο, ηνπο
θηηάρλνπκε θαη ηηο απιέο, ηνπο βάδνπκε παγθάθηα κε ην πξάζηλν, κε ηνλ θ.
Γξακκέλν γηαηί πξαγκαηηθά θαη ηα ΔΠΑΛ είλαη ζρνιεία θαη είλαη παηδηά καο θαη
δελ είλαη άιινπ ηχπνπ καζεηέο. Δίλαη φ,ηη αθξηβψο καζεηέο είλαη θαη φισλ ησλ
άιισλ ζρνιείσλ.
ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ζα απαληήζσ θαη ζηα ππφινηπα,
κφλν γη' απηφ πνπ ήηαλ ην πην θξίζηκν πνπ αληηκεησπίζακε ζην 20ήκεξν θαη
ηα ππφινηπα ζα ηα πνχκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ ζχληνκα γηαηί πξαγκαηηθά είκαζηε εθηφο δηαδηθαζίαο, φ,ηη
πξφιαβα λα ζεκεηψζσ εδψ. Κχξηε εξεηάθε, έρεηε εθπιαγεί γηα ην φηη θαηά
ηελ άπνςή ζαο κίιεζα κε γεληθφηεηεο θαη φρη ζπγθεθξηκέλα. Έρσ εθπιαγεί θη
εγψ γηαηί νκνινγψ φηη πεξίκελα θάπνην άιιν αληηπνιηηεπηηθφ ιφγν θαη φρη έλα
ιφγν πνπ αθνχκε επί ρξφληα, πνπ απιά θαη κφλν είλαη αληίζεηνο ζε νηηδήπνηε
θάπνηνο ζρεδηάζεη.
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Έρσ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηιήζεη καδί ζαο ηδηαίηεξα θηιηθά
θαη λνκίδσ κε κηα δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. Ήζαζηαλ παξψλ θαη ζηηο δπν
ζπλαληήζεηο πνπ έθαλα θαη απνξψ πνπ είδαηε ην δηραζηηθφ ιφγν θαη πσο
έβαια εγψ ηνπο γνλείο κε ηνπο θαζεγεηέο απέλαληη. Σν αληίζεην.
Δπηπρψο πνπ ήηαλ παξψλ ν θ. Κσλζηαληηλίδεο θαη είδε κε ηη
δηάζεζε ζθχςακε πάλσ απφ έλα πξφβιεκα πνπ θιεξνδνηήζεθε ηηο πξψηεο
είθνζη κέξεο ηεο δηθήο καο Γεκνηηθήο Αξρήο. Απνξψ πσο ην ζέηεηε.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε πξέπεη λα ραίξεζηε πνπ μεθηλήζαηε θάπνηα
έξγα θαη ηα ζπλερίδνπκε. Δκείο δελ ήξζακε εδψ λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία νη
θαθνί θαη νη θαινί, νη καχξνη θαη νη άζπξνη, νη πνιίηεο πνπ ζέινπλ ην θαιφ ηνπ
Γήκνπ θαη νη θαθνί πνπ δελ έθαλαλ ηίπνηε. Υαίξνκαη πνπ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά
απφ απηά ιέγαηε.
πκθσλψ σο πξνο ην φηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο έθαλε κεγάιε
πξνζπάζεηα γηα ηε Νεζίδα. Σν φηη εθεί κπνξεί λα γίλεη ζηίβνο κε θνπινπάξ
επηηέινπο γηα λα κπνξεί θάπνηνο δεκφηεο λα ηξέμεη ην ζηάδην -απηφ φπσο ην
νλνκάηηζα εγψ θαη φρη γήπεδν, δελ κίιεζα πνηέ γηα γήπεδν, κίιεζα γηα
ζηάδην- ζαο θαθνθαίλεηαη; Ήπηαο ρξήζεο είλαη.
Χο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα πνπ είπαηε φηη δελ αλαθέξζεθα,
κίιεζα κε επηθεθαιίδεο θαη δελ είπα φηη απηά ζα ζπκβνχλ ηηο πξψηεο 100
κέξεο. Δίπα φηη θάπνηα απφ απηά ζα είλαη εκθαλή ηηο πξψηεο 100 κέξεο. Καη
σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα εηδηθά ε δηθή ζαο Γεκνηηθή Αξρή θ. Βαζηιφπνπιε
δελ πξέπεη λα κηιάεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα.
Πξέπεη λα κηιήζεηε κε φινπο ηνπο δεκφηεο, πξέπεη λα βγείηε έμσ
λα ζπδεηήζεηε καδί ηνπο θαη λα απνθαζίζεηε απφ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα –
πέληε ρξφληα ζπλέβε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί κε ζεηηθφ
πξφζεκν σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα.
Γηα ηα ΔΠΑΛ απαληήζεθε. Δίρακε ζπλαληήζεηο θαη είρακε κηα
εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ θ. Καληαξέιε θαη κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο
ζπλδηθαιηζηέο.
Γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε, εκθαληζηήθακε
πξηλ 20 κέξεο θαη καο θιεξνδνηήζαηε πιενλάδνληα παηδηά. Δκείο ηα γξάςακε;
Δκείο γξάςακε ηα παηδηά απηά; Γελ θάλαηε κηα αληηζηνηρία αηζνπζψλ, παηδηψλ,
απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο; Δίκαζηε
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κάιινλ ν κφλνο Γήκνο ν νπνίνο κπήθε ζε απηφ ην πξφγξακκα ησλ δίρξνλσλ
παηδηψλ, ρσξίο λα έρνπκε ηηο ππνδνκέο θαη έρνπκε θιεζεί θαη ζα ην ιχζνπκε
θαη ειπίδσ θαη ζηε δηθή ζαο ζπλεξγαζία.
Καη εζείο θ. Σνκπνχινγινπ αλαθεξζήθαηε ζηηο γεληθφηεηεο πνπ
αλέθεξα. Πηζηεχαηε πνηέ φηη κέζα ζε δέθα ιεπηά πνπ δηάβαζα θάηη ζα
κπνξνχζα

λα

αλαιχζσ

φ,ηη

πξφθεηηαη

λα

ζπκβεί

κε

ιεπηνκέξεηα,

εκπεξηζηαησκέλα θαη ελδειερψο; αο έβαια θάπνηεο παξαγξάθνπο θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη εδψ είζηε λα ζπλεξγαζηνχκε. Γελ λνκίδσ πσο έρεη θαλείο
θακία αληίξξεζε σο πξνο ην ζέκα ηεο κεηαθφξησζεο, δελ λνκίδσ πσο έρεηε
αληίξξεζε.
Τπάξρεη θακία αληίξξεζε φηη πξέπεη λα ρηίζνπκε ζρνιεία πνπ
πξψηα θαη θχξηα λα δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ζηα παηδηά; Δίπε
θαλείο ην αληίζεην; Καη θαλείο δελ αλαθέξζεθε γηα κεηαθνξά ησλ ΔΠΑΛ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε θ. Γήκαξρε εγψ δελ
ζαο είπα απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είπαηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζαο είπα πνην είλαη ην
ζρέδηφ ζαο γηα ηηο Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. Μαο είπαηε θάηη γη' απηφ θαη δελ
ην άθνπζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο ηα πσ, 52 κήλεο εδψ ζα είκαζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη βαζηθφ απηφ θ. Γήκαξρε.
Μαο είπαηε θάηη θαη δελ ην άθνπζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ήδε μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνξνχλ ηε
λφκηκε ρξήζε ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο, ηεο κεηαθφξησζεο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ κηιψ γη' απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηη κηιάηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηιψ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
Τπεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα γίλνπλ φια.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη βαζηθφ απηφ θαηά ηε
γλψκε ζαο;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμαηξεηηθά επείγνλ θαη κάιηζηα ζα ζαο έιεγα πσο έρσ ήδε
κηιήζεη καδί ηνπο. Σν μέξεηε φηη δελ ππάξρνπλ θνληέηλεξο λα κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ νη άλζξσπνη; Σν μέξεηε φηη δελ ππάξρνπλ θάπνηα ληνπδ γηα λα
κπνξνχλ λα θάλνπλ…;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε πνπ ζα
εγθαηαζηήζνπκε ηηο Τπεξεζίεο, καο ην είπαηε απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην ζπδεηήζνπκε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη ζα ην ζπδεηήζνπκε, ην δηθφ
ζαο ζρέδην πνην είλαη; Ζ άπνςή ζαο πνηα είλαη; Δίζηε Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε κέζα ζε 20 κέξεο λα έρσ αλαθαιχςεη ηνπο ρψξνπο πνπ
δελ έρεηε εζείο αλαθαιχςεη ηα πξνεγνχκελα 15 ρξφληα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρεηε ζρέδην σο Γεκνηηθή
Παξάηαμε; Πνπ ζα πάεη ε θαζαξηφηεηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βνχξν έλα ιεπηφ επεηδή είπαηε φηη δελ έρνπλ
ληνπδ, ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κίιεζα κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα, κίιεζα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπαηε γηα ληνπδ, φηη δελ έρνπλ ληνπδ. Με ιέηε ηψξα
αλαθξίβεηεο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζπάζεζα λα πσ -αιιά δελ κε αθήλεηε φκσο- αθφκε θαη γηα
ηνπο εξγάηεο ηνπ λεθξνηαθείνπ ππάξρεη ζρέδην γηα λα κπαίλνπλ νη άλζξσπνη
ζε θάπνηα απνδπηήξηα λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηαηί εθηεινχλ έλα
ιεηηνχξγεκα, πνπ δελ είλαη θαη ην πην πγηεηλφ.
Γηα ηα έξγα ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηη ζέιεηε λα κάζεηε θ.
Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ άπνςή ζαο. Αλ ζπκθσλείηε
κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Χο πξνο ηελ ππνγεηνπνίεζε πνπ έρεη ππνγξαθεί θαη
αθνξά ηελ Ησλίαο, ε ππνγεηνπνίεζε έρεη ππνγξαθεί ηελ έρεη αλαιάβεη ε
Intrakat.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε έρεηε ππφςε ζαο φηη ε
ππνγεηνπνίεζε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα κελ θάλεηε δηάινγν;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ξψηεζε. Αλ δελ ζέιεηε δελ
απαληψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη λα απαληήζεηε, απιά κε γίλεηαη δηάινγνο θαη ράλνπκε ηελ
νπζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ ππνγεηνπνίεζε είλαη κείδνλ
δήηεκα θ. Γήκαξρε φπσο μέξεηε. Τπάξρνπλ νη δπν θφκβνη πνπ πξνβιέπνληαη
φπσο μέξεηε ζηε ζπκβνιή Γεθειείαο θαη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Σνκπνχινγινπ ην γλσξίδνπκε απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ άπνςή ζαο πνηα είλαη γη'
απηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ηα ζπδεηήζνπκε φια θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πδήηεζε ζα γίλεη θαη γη' απηά!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί; Γελ ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε; Θέιεηε λα απνθαζίζσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, εγψ ζέισ ηελ πξφηαζή
ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ηελ έρεηε ηελ πξφηαζή κνπ ζην εγγχο φρη ζην απψηεξν
κέιινλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο ηνλ ζεηζκφ πνπ αλαθεξζήθαηε φινη, πεξηκέλαηε κέζα
ζε 20 κέξεο πνπ έρνπκε αλαιάβεη λα είρακε πξνβιέςεη θαη ηνλ ζεηζκφ;
Κξαηάκε θακία θξπζηάιιηλε γπάιηλε ζθαίξα θαη ιέκε «ζα γίλεη ζεηζκφο ηη
πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηα παηδηά»; Απνπνηεζήθακε θάπνηαο επζχλεο θ.
εξεηάθε; Σν αληίζεην.
Έρνπκε απνδνζεί ζε έλα ηξνκεξφ αγψλα λα δνχκε ηνλ ηξφπν λα
ζηεγαζηνχλ απηά ηα παηδηά, παηδηά πνπ επαλαιακβάλσ, δελ κηιάσ γη' απηνχο
πνπ έηζη θη αιιηψο είραλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ αζθάιεηα, πνπ δελ έγηλε
καθξνζθνπηθή, έγηλε κηθξνζθνπηθή απφ ηα ΚΣΤΠ εμέηαζε ησλ θηεξίσλ θαη
δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο θ. Καληαξέιε.
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Με ιίγα ιφγηα εδψ ζα είκαζηε γηα λα ζπλεξγαζηνχκε ηνπο
επφκελνπο 52 κήλεο. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε ζηείξα αληηπνιίηεπζε είκαη ζηε
δηάζεζή ζαο ην έρσ δεη ην παηρλίδη ην μέξσ πάξα πνιχ θαιά απφ ηε Βνπιή.
Απφ εδψ θαη πέξα ζέισ λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζα θάλνπκε
ήπηεο ζπδεηήζεηο, ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αληηπαξαηεζνχκε ζε νηηδήπνηε
έρεη πνιηηηθή απφρξσζε κε βάζε ηηο ζπλεξγαζίεο. Καη επηθαινχκαη ην λφκν
πνπ φπσο πξνείπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο απηφο πνπ καο ππνρξεψλεη, δελ ζα
εξκελεχνπκε ην λφκν θαηά ην δνθνχλ πφηε καο ζπκθέξεη θαη πφηε δελ καο
ζπκθέξεη.
Δίκαζηε εδψ γηα λα ραξάμνπκε κηα πνξεία θαη ζηα επφκελα
ηέζζεξα ρξφληα ζα θξηζνχκε φπσο θξίζεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο, φπσο έρεη
θξηζεί ηφζα ρξφληα ν θ. Σνκπνχινγινπ, φπσο έρεη θξηζεί ηφζα ρξφληα θαη ν θ.
εξεηάθεο κε ηελ Παξάηαμή ηνπ. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ζπλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία. Έρνπκε έλα
ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν κπνξψ λα ζαο ην δηαβάζσ …
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε έρεη ζηαιεί; Πσο ην έρνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη γηα ηελ παγία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρεη ζηαιεί έζησ ειεθηξνληθά απηφ; Γηαηί θνηηάσ θαη δελ
βιέπσ ηίπνηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Γεσξγακιή θάπνηνη απφ ηε Γηνίθεζε κπνξεί λα κε
γλσξίδνπλ, αιιά είρακε θάλεη κηα πξνζπάζεηα ζηαζεξά ζηηο πξνεγνχκελεο
Γεκνηηθέο Αξρέο λα ελεκεξψλεηαη θάπσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην δελ ζα μαλαγίλεη. Απιά κνπ είπαλ φηη αθνξά κηα
ππάιιειν γηα ηελ παγία, απιά ζα ην αλαθέξσ αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ην
βάινπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ηίπνηε θ. Νηάηζε, είλαη ε εληνιή ε δηθή κνπ πξνο κηα
ππάιιειν λα αλαιάβεη ηελ παγία. Γελ είλαη ηφζν θνβεξφ! Γελ ζα κπνχκε ζε
ςεθνθνξία γη' απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Γήκαξρε αλ δελ είλαη θνβεξφ, δψζηε «εληέιιεζηε».
Αλ ζέιεηε ηε γλψκε καο θάληε έλα θφπν θαη κνηξάζηε θσηνηππίεο έζησ, ιίγν
πξηλ. Γειαδή ππάξρνπλ αξθεηέο θσηνηππίεο εδψ πάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληέιιεζηε είλαη, απιά ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ην εληέιιεζηε.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία ελεκεξψζηε καο, άξα δελ είλαη εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκα, ελεκέξσζε είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θάηη; Δκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα λα
εηζαρζεί θαη λα ςεθηζηεί. κσο δελ έρεηε εγθξίλεη φηη ππάξρεη θάηη πνιχ πην
επείγνλ πνπ είλαη ηα ρξήκαηα ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, λα θέξλαηε πξν
εκεξήζηαο ηε ζπγθξφηεζε ηεο ΓΔΠ; Γηα λα κνηξαζηνχλ ηα ρξήκαηα ζηα
ζρνιεία; Πνπ είλαη, ρσξίο ρξήκαηα εδψ θαη πφζνπο κήλεο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε αλ κνπ επηηξέπεηε επεηδή κφιηο έρσ
ζην ΦΔΚ -θχξηε Βαζηιφπνπιε δελ μέξσ αλ έρεηε ελεκεξσζεί- ζήκεξα
αλαξηήζεθε…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θ. Κσλζηαληηλίδε. Γηα ηε
ΓΔΠ κίιεζα, μέξσ πάξα πνιχ θαιά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ ΓΔΠ πνπ ζα θαηαλείκεη ηα ρξήκαηα ζηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο. Απηή, είλαη απιφ λα ζπζηαζεί θαη ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη ήδε.
Δίλαη πάξα πνιχ απιφ θαη είλαη ηεο Γηνίθεζεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα γίλεη ζην ακέζσο επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
καδί κε ηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα έπξεπε λα έρεη γίλεη, μαλαιέσ. Έζησ θαη πξν
εκεξήζηαο κήπσο έξζεη ηψξα, απηφ ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πνιχ πην σξαίν λα κε κηιάκε φινη καδί. Σνλ ιφγν ζα δίλσ
εγψ πνιχ επραξίζησο θαη κηιάηε. πκθσλείηε λα κπεη θαη λα ην ςεθίζνπκε;
Δγθξίλεηαη νκφθσλα ε ζπδήηεζε ηνπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκθσλνχκε λα κπεη, απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία. Έηζη
θη αιιηψο δελ έρνπκε ηίπνηε κπξνζηά καο. Δίλαη απιφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο κπνξνχκε λα κάζνπκε πνηα είλαη ε ππάιιεινο ε
νπνία ζα είλαη ππφινγε ηεο παγίαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ηελ είραηε πξνηείλεη θη εζείο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Πξψηα έγθξηζε γηα λα
κπεη ζηε δηαδηθαζία θαη κεηά ςεθίδεηαη ην ζέκα.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πκθσλνχκε λα ηεζεί ην ζέκα ζε ζπδήηεζε, εκείο ζα
απέρνπκε απφ ηε ζπδήηεζε γηαηί δελ έρνπκε ηίπνηε κπξνζηά καο. πδεηήζηε
ην εζείο πνπ ην μέξεηε θαη έρεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ζαο θαη ηηο δξάζεηο ζαο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ
εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ αθνξά ηελ παγία θαηαβνιή ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο ινγαξηαζκφο ζα είλαη ζηε Σξάπεδα Eurobank, ηαθηηθή
δηαρεηξίζηξηα, ππνγξαθνχζα θαη αλαπιεξψηξηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ ε
θα Σάθε Διέλε. Δίλαη ε θα Γηαλλνχζε θαη αλαπιεξψηξηα ε θα Σάθε Διέλε.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απνρή ιφγσ έιιεηςεο ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απνρή, ιφγσ έιιεηςεο ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καηά πιεηνςεθία, κε 3 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Λήςε απόθαζεο επί
ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ γηα
ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 133/2019 απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Μπαίλνπκε

ζηα

ζέκαηα

ηεο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο.

Ο

θ.

Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζνλ αθνξά ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαη ηα ζέκαηα. Δίλαη απαξάδεθην φηαλ εζείο ζηέιλεηε κηα εκεξήζηα
δηάηαμε λα κελ ππάξρνπλ έγθαηξα νη εηζεγήζεηο θαη εηδηθά γηα ζνβαξά ζέκαηα.
Γηθαηνινγψ ηελ 1ε ζπλεδξίαζε δελ ζέισ λα είκαη νμχο, αιιά γηα καο ζα
απνηειεί θαη ιφγν πξνζθπγήο θαη έλζηαζεο. ηαλ ζα ζηέιλεηαη εκεξήζηα
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δηάηαμε πνπ εζείο ηελ ππνγξάθεηε, ζα ππάξρνπλ νη εηζεγήζεηο γηα φια ηα
ζέκαηα έγθαηξα. ην ηξηήκεξν πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ην 1ν θαη ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
απνζχξνληαη, θαζψο δελ έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο θαη εκπεξηζηαησκέλα ε λέα
Γεκνηηθή Αξρή. Σα ζέκαηα ζα θαηαηεζνχλ ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξείηε λα επαλαιάβεηε γηαηί ηα
απνζχξεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηφηη δελ έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο θαη εκπεξηζηαησκέλα ε λέα
Γεκνηηθή Αξρή, ηα ζέκαηα ζα θαηαηεζνχλ ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί είλαη ππεξεζηαθά ζέκαηα ηα νπνία …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ δηαθφπησ, εκέλα κνπ ήξζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία απηφ θαη ην δηάβαζα.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ην 1ν θαη ην 2ν ζέκα είλαη εηζεγήζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίεο, εηζεγήζεηο πνπ ππνγξάςεη ε θα Πιεζίηε, έρνπλ
πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ήδε ν Γήκνο έρεη θαηαζέζεη
θνξνινγηθή δήισζε πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ήδε θαη είλαη έλα ηειείσο ηππηθφ ζέκα. Δίλαη δηθαίσκά ζαο λα
θάλεηε φ,ηη ζέιεηε, αιιά πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ ηνλ ιφγν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ζπκθσλψ φηη είλαη απιά έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα,
γλσξίδεηε ηελ άπνςή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνζχξακε ηα ζέκαηα, αιιά δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαλέλαο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απιά ήζεια λα πσ φκσο φηη δελ κπνξείηε λα έρεηε σο ιφγν
ηεο απφζπξζεο φηη δελ έρεηε ελεκεξσζεί πιήξσο φηαλ έρεηε θαηαζέζεη κηα
ζεηξά εηζεγήζεσλ ππνηίζεηαη γηα λα ελεκεξψζεηε φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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Άξα καο ιέηε φηη θη εκείο δελ είκαζηε πιήξσο ελεκεξσκέλνη, φηη νη εηζεγήζεηο
πνπ καο έζηεηιαλ νη Τπεξεζίεο θαη πέξαζαλ απφ ηα ρέξηα ζαο δελ είλαη
ελεκεξσκέλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα ζαο. Σα λνχκεξα κπνξεί λα είλαη εληάμεη ζηηο δπν
εθζέζεηο γηαηί είλαη ηππηθά, αιιά ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαζφινπ εληάμεη θαη
δελ ζέινπκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή λα ην επηθπξψζνπκε απηφ. Σν έθεξε ε
Τπεξεζία γηαηί ην έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη, αιιά εκείο δελ ζέινπκε λα ην
επηθπξψζνπκε απηή ηε ζηηγκή. Μέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζα γίλεη θαη απηφ.
ίγνπξα ην ’18 έρεη θιείζεη, ην ’19 φκσο ηξέρεη θαη ην δεχηεξν ζέκα είλαη γηα ην
1ν ηξίκελν ηνπ ’19.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε επί ηεο δηαδηθαζίαο επεηδή απνζχξακε ηα ζέκαηα, έρσ
ηελ εληχπσζε φηη θαιπθζήθαηε απφ ηελ εμήγεζε ηνπ θ. Σάθα, νπφηε
ζπλερίδνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαιπθζήθακε. Σν «ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή» λα
καο ην δηεπθξηλίζεη ν θ. Σάθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα ή λα πνχκε θάηη….
Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απφ ηε ζηηγκή θ. Πξφεδξε πνπ δφζεθε ε εμήγεζε γηαηί
απνζχξεηαη, δελ ζα πξέπεη λα γίλεη θακία απνιχησο ζπδήηεζε, νχηε απφ ηνλ
Αληηδήκαξρν, νχηε απφ θακία Παξάηαμε. Απνζχξζεθαλ ηα ζέκαηα θαη
δψζακε ηελ εμήγεζε, ηειείσζε ην ζέκα. Σψξα, ην λα δίλεηε ηνλ ιφγν, ζα
καθξεγνξήζνπκε ρσξίο ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη θαιχηεξα πνπ απάληεζε ν θ. Σάθαο θαη έιεμε ην ζέκα θαη
ηειείσζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Πξφεδξε δελ έιεμε. Σν λα ιέεη ν θ. Σάθαο απφ
κηθξνθψλνπ «δελ είλαη θαιή ε θαηάζηαζε», λα καο εμεγήζεη ηη ελλνεί.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ε επφκελν πκβνχιην ζα επαλέιζεη. Αλ είλαη δπλαηφλ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Σάθα, ζα ήζεια λα δηαβάζσ κηα
αλαθνίλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα έλα θσδηθφ πνπ έρεη κέζα απηή ε 6 ε
αλακφξθσζε.
«Σην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζήκεξα 23/9/2019 ζην 3ν ζέκα κε ηίηιν
«Έγθξηζε 6εο αλακόξθωζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο
2019» ππάξρεη έλαο θωδηθόο γηα αγνξά θάκεξαο αζθαιείαο ζην
γθαξάδ ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Τν Δ.Σ. ηνπ Σωκαηείνπ είλαη νκόθωλα αληίζεην κε ηηο ηνπνζεηήζεηο
θακεξώλ αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ θαη θηλνύληαη
εξγαδόκελνη θαη γη' απηέο ηηο νπνίεο θαηά θαηξνύο πξνζπάζεηεο έγηλαλ
γηα ηνπνζέηεζε θακεξώλ αληέδξαζε άκεζα.
Ζεηάκε ηελ απόζπξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θωδηθνύ από ην 3ν ζέκα»
Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή είλαη ηα Μέηξα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο πνπ δελ είραλ παξζεί γηα ηε
θεηηλή ρξνληά. Ο λφκνο άιιαμε θαη έρεη απμεζεί ην πνζφ. ηαλ αλαιάβακε ην
βξήθακε απφ 70.000 πνπ ήηαλ ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηηο 167.000 €
θάλακε θάπνηεο αιιαγέο κε ηελ Τπεξεζία, παξάδεηγκα ήηαλ ππνινγηζκέλν
12κελν ελψ νη εξγαδφκελνη εξγάδνληαη 11 κήλεο. Κάπνηνη εξγαδφκελνη έρνπλ
πάξεη ήδε ΜΑΠ θαη ζα θχγνπλ θαη έηζη ην ξίμακε ζηηο 120.000 € γηαηί
πξαγκαηηθά φπσο είπα θαη πξηλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή ζε θάπνηνπο
θσδηθνχο.
Κάπνηα άιια είλαη ηππηθά. Δίλαη έζνδα – έμνδα, θφξνη θαη ηα
ινηπά δελ ππάξρεη θάηη. Απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε κεηψζεη θάπνηνπο θσδηθνχο
πνπ αθνξνχλ θάπνην software γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηαηί ζα πάεη ζε
θάπνην ινγηζκηθφ πνπ αθνξά ην λεθξνηαθείν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
σκαηείνπ, ην Σκήκα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε έγγξαθφ ηνπ ζην
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Πξσηφθνιινπ ηνπ Γήκνπ δήηεζε ην ίδην ηηο θάκεξεο θαη ν ιφγνο δελ είλαη γηα
παξαθνινχζεζε ησλ ππαιιήισλ φπσο ιέεη ην σκαηείν, είλαη θαζαξά γηα
δνιηνθζνξά ησλ νρεκάησλ.
Λέεη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο «..
Παξαθαινύκε γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ΚΑΕ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε θαηαγξαθηθνύ θαη θάκεξαο» θαη ηελ αληίζηνηρε κείωζε πνζνύ
από άιιν θωδηθό». Ο ιφγνο είλαη γηαηί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θηάζακε ζε
ζεκείν λα κελ έρεη νρήκαηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο απφ
δνιηνθζνξέο, θινπέο θαη βαλδαιηζκνχο.
Δπνκέλσο ην θαηαγξαθηθφ πνπ ζα ππάξρεη ην δηαρεηξίδεηαη ην
ίδην ην ηκήκα, δειαδή δελ παξαθνινπζνχκε θαλέλαλ. Σν δήηεζαλ θαη ηα ίδηα
ηα παηδηά κφλν θαη κφλν γηα λα κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη γίλεηαη ζην γθαξάδ θαη
ζα βιέπεη ην γθαξάδ θαη κφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σα ππφινηπα είλαη θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ ζα ζέιακε λα
θάλνπκε ζα λέα Γεκνηηθή Αξρή. Έλαο θσδηθφο πνπ είλαη 10.000 € νπζηαζηηθά
πξνζθέξνληαη ζρεδφλ δσξεάλ, ζα ηα εμεγήζεη απηά ν Γήκαξρνο φηαλ έξζεη ε
ψξα.
Τπάξρνπλ άιια δχν πξάγκαηα. Τπάξρεη ην λεθξνηαθείν ζην
νπνίν έρνπκε βάιεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ςεθηαθή
απνηχπσζε, γηαηί δηαπηζηψζακε φηη δελ ππάξρεη ηνπνγξαθηθφ ηάθσλ,
θαλνληθφ ηνπνγξαθηθφ πνπ λα θαίλεηαη θνπηάθη – θνπηάθη πνηνο είλαη ν ηάθνο.
Γελ ππάξρεη θαηαγξαθή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ ςεθηαθά θαη δελ ππάξρεη
πιένλ ην ρεηξφγξαθν βηβιίν ςπγείσλ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ.
Θέιεηε λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
παξαιάβακε; Γηαηί ην αθήζακε ζηε κέζε; Γπν πξάγκαηα ζα πσ, γηαηί ην
δεηήζαηε. Έρνπκε πξφβιεκα ζην ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ, ην ηακεηαθφ ππφινηπν ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
Σν ηακεηαθφ ππφινηπν ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζην ηέινο ηνπ
’18 ήηαλ πεξίπνπ 3.200.000 €. ηηο 31/8 είλαη 1.405.000 €. Έρνπκε
απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ζηηο 31/8 1.080.000 € πάληα κηιάσ γηα ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο δελ κηιάσ γηα ΑΣΑ δελ κηιάσ γηα ηίπνηε άιιν.
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502.630 € είλαη ιεμηπξφζεζκα ήδε θαη νη ηηκνινγήζεηο πνπ
αλακέλνληαη απφ 1/9 έσο 31/12 είλαη άιιν 1,5 εθαηνκκχξην. Δπηπιένλ ε
κηζζνδνζία απφ ηνλ επηέκβξην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην είλαη άιιεο 716.000 €
θαη έρσ αθαηξέζεη θπζηθά ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε θαη δελ έρσ ππνινγίζεη
άιιεο ππεξσξίεο, νχηε λπρηεξηλά, νχηε ηίπνηε.
Αλ βάινπκε θαη ηα ΜΑΠ αλ ηειεηψζεη ε ρξνληά έηζη, κε ηα
ρξήκαηα ηα αλακελφκελα έζνδα πνπ ζα πάξνπκε έσο ηέινο ηνπ έηνπο, εθηφο
απφ ΑΣΑ, εθηφο απφ θαζαξηφηεηα επηρνξεγήζεηο θαη ηα ινηπά, είλαη
1.115.000 €.
Ξέξεηε πφζν κπαίλνπκε κέζα ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο; ρεδφλ
1 εθαηνκκχξην ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Καη απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ έρεη
πξαγκαηηθά βνπιηάμεη ην Γήκν, είλαη ην κεγάιν έξγν αλάπιαζεο θαη
ζπληήξεζεο, ην αξδεπηηθφ, πνπ είλαη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην θαη κπήθε φιν
ζηα ιεηηνπξγηθά. Οχηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ δελ βάιαηε ζηα ΑΣΑ ζηηο
επελδπηηθέο δαπάλεο!
Δίλαη θη άιια πξάγκαηα πνπ έρσ δεη, φπσο γηα παξάδεηγκα
ππάξρεη κηα επηδφηεζε γηα έλα γεξαλνθφξν πνπ θάλεη 154.000 θαη νη 125.000
€ είλαη επηδνηνχκελα. Σα ππφινηπα δελ ηα έρεηε βάιεη ζηηο επελδπηηθέο
δαπάλεο. Γελ είλαη πάγην ην γεξαλνθφξν;
Γίλεηαη κηα αλάπιαζε παηδηθψλ ρσξψλ πνπ είλαη γχξσ ζηηο
255.000 €. Οη 212.000 € είλαη επηδφηεζε, ηα ππφινηπα γηαηί δελ έρνπλ κπεη
ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο; Απηή είλαη ε εηθφλα απηή ηε ζηηγκή.
Δίκαη φιε κέξα κε ηηο Τπεξεζίεο, πξνζπαζψ λα δσ αλ έρνπκε
θάλεη θάπνην ιάζνο θαη δελ κπνξψ λα βξσ απηφ ην ιάζνο θαη έρσ πξφβιεκα
απηή ηε ζηηγκή κεγάιν. ρη κε ηελ Τπεξεζία ….
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρνπκε πξφβιεκα ηζνινγηζκνχ; Να
ηνπνζεηεζνχκε δειαδή, έρνπκε άπνςε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε νινθιεξψζεη θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αξρηθά λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θαισζνξίζσ ηνλ θ. Σάθα ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη
ζηελ πξαγκαηηθή Γηνίθεζε πνπ δελ γίλεηαη νχηε απφ θαθελεία, νχηε απφ
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θαθεηέξηεο, νχηε απφ ιέζρεο θαη ζίγνπξα απ' έμσ απφ ηνλ ρνξφ κπνξείο λα
ιεο πνιιά ηξαγνχδηα.
ηαλ φκσο έξρεζαη κέζα θαη αληηκεησπίδεηο κηα ζθιεξή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα Μλεκφληα, κε ηελ πεξηθνπή ησλ
πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη
ηα εθαηνληάδεο αηηήκαηα πνπ έξρνληαη θαζεκεξηλά θαη δελ ήξζαλ ηψξα κέζσ
facebook φπσο λνκίδνπλ θάπνηνη. Ννκίδνπλ θάπνηνη φηη εκείο δελ μέξακε ηα
πξνβιήκαηα, αιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη απηή ε θνηλσλία θαη ε ηνπηθή
θνηλσλία θαζεκεξηλά φηαλ είζαη Γηνίθεζε πξέπεη λα ζπγθξνπζηνχλ κε ην ηη
δηαζέζηκα εξγαιεία έρεηο θαη αλαθαιχπηεηε θη εζείο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία.
Άξα έξρεζηε παιαηνθνκκαηηθά, γηαηί μέξεηε, γηα λα θηάζεη εδψ
θάηη έρεη πξνεγεζεί ε θαθεηέξηα, ην θαθελείν, ην πάξθν πνπ έρνπλ έξζεη ζηα
απηηά καο απφ δέθα δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο. Ξέξνπκε πάξα πνιχ θαιά ηη
ζρεδηάδεηε λα θάλεηε, μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά πφζν παιαηνθνκκαηηθά ζα
θηλεζείηε, κπνξψ φκσο εγψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ κε ζηνηρεία…
Καη πξνζέμηε, επεηδή θ. Σάθα είζηε κέινο κηαο Γηνίθεζεο πνπ
είραηε δηαηειέζεη Γηνίθεζε θαη ην 2011-2014 θαη εζείο νη ίδηνη ζα έπξεπε λα
γλσξίδεηε φηη δελ ζαο ζπκθέξεη λα εκθαλίζνπκε ηα ζηνηρεία ηη παξαδψζαηε ην
’14 θαη ηη αθήζακε εκείο 1ε επηέκβξε ηνπ ’19 ζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή. Με
ζηνηρεία.
Σν αλ ηφηε δελ έβγαηλε κηάκηζε κηζζνδνζία, ελψ ηψξα κε ηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ βγαίλνπλ ηξεηο κε ηέζζεξηο κηζζνδνζίεο. Παξ'
φηη, φπσο είπαηε, ε κεγάιε δηαθνξά εδψ είλαη κηα ιαζξνρεηξία γηα ην πξάζηλν.
Ζ κεγάιε δηαθνξά θπξίεο θαη θχξηνη δελ είλαη ην πξάζηλν. Ζ
κεγάιε δηαθνξά είλαη ε κηζζνδνζία. Να επαλαιάβσ: ε κεγάιε δηαθνξά
θφζηνπο πνπ ζπληειέζηεθε επί ησλ εκεξψλ καο ήηαλ ζην θφζηνο
κηζζνδνζίαο. Γηαηί; Γηαηί πξνρσξήζακε ζε πξνζιήςεηο ζηαζεξνχ θαη κφληκνπ
πξνζσπηθνχ.
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ δφζεθαλ πιήξσο φια ηα επηδφκαηα πνπ
δηθαηνχληαλ νη εξγαδφκελνη θαη πξηλ δελ ηα έπαηξλαλ, φπσο θαη ηα ΜΑΠ
δφζεθαλ θαη ειπίδσ ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ζαο λα αλαθεξζήθαηε ζηα ΜΑΠ. Σα
ΜΑΠ πάληα ν δηαγσληζκφο γηλφηαλ ηνλ επηέκβξε, δελ είλαη δειαδή φηη θέηνο
αθήζακε ην Γήκν ρσξίο ΜΑΠ.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπα απηφ. Δίπα φηη άιιαμε ν λφκνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα «ειπίδσ φηη ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ζαο» ….
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπα θαζφινπ απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπαηε φηη ην 2019 δελ ππήξραλ ΜΑΠ, απηφ είπαηε θαη
επεηδή άιιαμε ν λφκνο έπξεπε λα πξνβιεθζνχλ θάπνηα ρξήκαηα παξαπάλσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί πεξηκέλακε ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ, ην αλέθεξα θαλνληθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ιήζε ησλ ηδίσλ θαθψλ ζξαζχηεηα
γελλά, φπσο έιεγε ν Γεκφθξηηνο. Πξνζέμηε εδψ ηη δηαξξέεηε θαη ηη ζην θηιηθφ
ζαο παξαδεκνηηθφ Σχπν πεξί «καχξεο ηξχπαο» θαη «αζηεηνηήησλ» πνπ φιε ε
ηνπηθή θνηλσλία γλσξίδεη, γηαηί πνιχ ζχληνκα ζα έξζεηε αληηκέησπν κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Δίλαη αδηαλφεην λα παξνπζηάδεηε κηα δχζθνιε δήζελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη λα έξρεηαη ζήκεξα εηζήγεζε γηα 24.000 € ςεθηνπνίεζε ζην
θνηκεηήξην. Καη κηιάκε ζνβαξά; Ο Γήκνο θαη' αξράο έρεη ηνπνγξάθν θαη
κάιηζηα έλαλ εμαηξεηηθφ ηνπνγξάθν. Γηαηί δελ βάδεη ηνλ ηνπνγξάθν λα θάλεη
ην ηνπνγξαθηθφ; Γελ κπνξεί -ν εμαίξεηνο ηνπνγξάθνο επαλαιακβάλσ πνπ
έρνπκε, ν νπνίνο έρεη θάλεη ηνπνγξαθηθά ζε φιεο ηηο κειέηεο ηνπ Γήκνπ- λα
ςεθηνπνηήζεη ην ηνπνγξαθηθφ;
Ή ην πξφβιεκα είλαη φηη ρξεηάδεηαη ςεθηαθή απνηχπσζε ησλ
νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, πνπ πξνζέμηε, απφ ην ’11 θαη κεηά ππάξρεη
κεραλνγξάθεζε απφ ην ’11 θαη κεηά. Γελ θαηαιαβαίλσ δειαδή πσο
ηεξαξρείηε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη έξρεζηε κάιηζηα ζήκεξα ιέγνληαο φηη
δελ είλαη θαη ηφζν θαιή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη λα πείηε 24.000 €; Καη
πσο ζα δνζνχλ απηά ηα ρξήκαηα; Με δηαγσληζκφ; Με απ' επζείαο αλάζεζε;
Πείηε καο, γηα λα κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνηα είλαη ε ηφζν
ζεκαληηθή αλάγθε πνπ έρεηε αλαθαιχςεη, ψζηε ζηελ 1 ε ζαο αλακφξθσζε
επηιέγεηε ζε έλα πξάγκα πνπ ήδε έρεη γίλεη θαη κπνξείηε λα ην θάλεηε θαη κε
πφξνπο ηνπ Γήκνπ, λα ην δίλεηε έμσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Πξφεδξε επηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ηηο εξσηήζεηο φιεο καδί γηαηί ζα έρεηε πάξα πνιιά λα
απαληήζεηε, κπνξείηε λα ζεκεηψλεηε γηα λα απαληήζεηε φια καδί. Ο θ.
Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ζαο θνπξάζσ ιίγν κε
θάπνηα λνχκεξα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε ήηαλ ζηα νηθνλνκηθά θαη κνπ είπε λα κηιήζεη, δελ
πεηξάδεη, έρεηε δίθην θ. Σνκπνχινγινπ. Θα θάλεηε πξψηα εξσηήζεηο θαη λα
ζαο απαληήζεη ν θ. Σάθαο ζε φ,ηη εξψηεζε θαη απνξία έρεηε.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ εθπιήζζνκαη θαζφινπ κε ηηο έληνλεο
θσλαζθίεο πνπ ζέινπλ λα ακθηζβεηήζνπλ νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σα
νηθνλνκηθά φζν θη αλ θσλάδεη θαλείο, δελ αιινηψλνληαη κε ηίπνηα.
Ήδε ζηα δπν πξψηα δεηήκαηα θαη ζα δηαθσλήζσ κε ηνλ θίιν
κνπ ηνλ θ. Μπφβν κε ηελ παξέκβαζή ηνπ, δεηήζεθε ε απφζπξζή ηνπο
αθξηβψο γηα λα κελ δηαξξένπλ δηάθνξα πξάγκαηα αλεχζπλα, φπσο θάπνηνη
ζθφπηκα ην θάλνπλ.
Ο θ. Σάθαο πνιχ ζεκλά θαη πνιχ ηαπεηλά ζα έιεγα, έδσζε κηα
πξψηε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη απνξψ κε θάπνηνπο πνπ ζέινπλ κέζα ζε
20 κέξεο απηή ε Γεκνηηθή Αξρή λα έρεη βγάιεη θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο
’19.
Κπξίεο θαη θχξηνη αο πεξηκέλνπκε θαη κε θσλάδνπκε. Πνιχ
ζχληνκα

ζα

απνηππψλνληαη

έξζεη
φια

ν
ηα

πξνυπνινγηζκφο
νηθνλνκηθά

νχησο

δεδνκέλα

ή
κέρξη

άιισο

φπνπ

ζα

31/8

φπνπ

ζα

απνηππψλνληαη επίζεο θαη ην επηρεηξεζηαθφ Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο λέαο
εζνδείαο φπνπ ζα θαίλνληαη θαη νη πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ Παξαηάμεσλ, πνπ ιίγνη πηζηεχνπλ απφ φ,ηη
απνδεηθλχεηαη ζηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ απηά πνπ ηφζα ρξφληα πάιεπαλ θαη έηξεραλ
ζηνπο δξφκνπο, ηάρα ππνζηεξίδνληαο ηελ απιή αλαινγηθή.
Δκείο ζηελ πξάμε ιέκε ππνκνλή, κελ ηξέρνπκε, είηε ζαλ
ζπκπνιίηεπζε είηε ζαλ αληηπνιίηεπζε θαη πξνο ηηο άιιεο Παξαηάμεηο θαη πνιχ
ζχληνκα νζνλνχπσ ζα έιεγα ζα έξζνπλ ηα ζηνηρεία, ζα ηα πάξνπλ έγθαηξα
φινη λα ηα κειεηήζνπλ πξηλ θηάζνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έηζη ψζηε ν
θαζέλαο λα ηνπνζεηεζεί ππεχζπλα θαη ζνβαξά ζε απηά ηα νπνία ζα
πξνθχςνπλ. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ζέισ λα κπσ ζηε
ινγηθή ηνπ παξειζφληνο κε ηελ έλλνηα φηη είλαη γλσζηά νξηζκέλα πξάγκαηα,
ηφζν ν θ. Σάθαο φζν θαη ν θ. Γξεηδειηάο φζν θη άιινη ζπλάδειθνη ππήξμαλ
ζηε Γηνίθεζε Γατηαλά. Κιεξνδφηεζαλ ζηε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ θαη ν έλαο
ηψξα πξνζπαζεί λα ξίμεη ηα βάξε ζηνλ άιινλ. Γελ καο ελδηαθέξεη εκάο απηφ,
εκείο δεηήζακε επίζεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κε αίηεζή καο, νη ηέζζεξηο
ζχκβνπινη κφιηο νξθηζηήθακε, ηα νπνία ηα πεξηκέλνπκε εληφο ηνπ ρξφλνπ
πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
Θέισ φκσο λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Ζ παξαηήξεζή κνπ
είλαη ε εμήο: κηιάηε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη αθαηξείηε
19.700 € απφ ηε ζπληήξεζε ησλ αγηνγξαθηψλ ηνπ

λανχ ηνπ δεκνηηθνχ

θνηκεηεξίνπ ην νπνίν είλαη ζε ειεεηλή θαηάζηαζε. Σελ έρεηε δεη πηζηεχσ ηελ
αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ, εηδηθά πσο έρεη θζαξεί ζηα άθξα ηνπ λανχ.
Γειαδή ν λαφο ν νπνίνο απνηειεί ηελ είζνδν απηψλ νη νπνίνη
έρνπλ αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δελ ζαο ελδηαθέξεη, δελ ρξεζηκνπνηείηε
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γηα λα θάλεηε ηελ ςεθηνπνίεζε, αιιά αθήλεηε
απ' έμσ βγάδεηε ην θνλδχιη ην νπνίν θαθψο δελ ρξεζηκνπνίεζε ε Γηνίθεζε
Βαζηιφπνπινπ (19.700 €) θαη ην αθαηξείηε εληειψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ πξνιάβακε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οθείιαηε λα πξνιάβεηε θ.
Βαζηιφπνπιε, πξνιαβαίλαηε άιια.
Δπίζεο αθήλεηε απ' έμσ εληειψο ηηο θηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο γηα
ηα αδέζπνηα δψα, εζείο νη θηιφδσνη. 7.500 € είρε πξνβιέςεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο ηα αθαηξείηε φια.
Δπίζεο είλαη γηα εκέλα αλεμήγεην γηα πνην ιφγν ππάξρνπλ νη
πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ησλ απμνκεηψζεσλ ζηηο εηζθνξέο ησλ δεκνηηθψλ
ππαιιήισλ. Απηφ ζα πξέπεη λα καο ην εμεγήζεηε.
Σν άιιν πνπ ζέισ λα πσ επίζεο είλαη ην εμήο: εάλ ηπρφλ ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ είλαη απηή πνπ ιέηε, ηεξαξρείηε εθδειψζεηο
πνιηηηζηηθέο θαη απμάλεηε ηνπο θσδηθνχο; Γελ ην πεξίκελα απηφ απφ εζάο,
εθηφο αλ ζέιεηε λα θάλεηε απηφ πνπ ιέκε «άξηνλ θαη ζεάκαηα».
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Δθφζνλ είλαη ηφζν νηθηξή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνζζέηεηε
ρξήκαηα ζηνπο θσδηθνχο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο; Απηφ ην θάλνπκε φηαλ
έρνπκε ηαθηνπνηήζεη ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο καο. Λέηε φηη δελ έρνπκε
ρξήκαηα γηα ηε κηζζνδνζία απηφ θαηάιαβα θαη βέβαηα ην δηαδίδεηε δεμηά θαη
αξηζηεξά.
Δκείο ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα απνδψζνπκε επζχλεο, δελ ζα
κπνχκε. Γηφηη ηελ πεξίνδν πνπ ήζαζηαλ εζείο Γηνίθεζε θ. Σάθα κε ηνλ θ.
Γξεηδειηά καδί ήηαλ αληηπνιηηεπφκελνη ηφηε θαη ν θ. Γξακκέλνο θαη ν θ.
Κνζθνιέηνο θαη ν θ. Κνπεινχζνο. Δίρακε άιιε αληίιεςε απφ εζάο, ζήκεξα
βεβαίσο έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα. Γελ ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία απηή.
Αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ζα πξέπεη πνιχ ζσζηά φπσο
εηπψζεθε, λα δείηε θαη ηηο δηθέο ζαο επζχλεο δηφηη δελ είζηε παξζελνγέλεζε
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ κπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε γηαηί έρεη λα θάλεη
κε ηελ ηνπνζέηεζή καο. Ζ εξψηεζε είλαη απιή: κε βάζε ηελ νκφθσλε
ηνπνζέηεζε ηνπ σκαηείνπ ηνπ Γήκνπ, πνπ είλαη ε δεχηεξε ζε δηάζηεκα δπν
κελψλ αλαθνξηθά κε θάκεξεο. Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην σκαηείν ηνπ
Γήκνπ παξεκβαίλεη ελάληηα ζηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ ζε εξγαζηαθφ ρψξν.
Πξνηίζεηαη ε Γηνίθεζε λα απνζχξεη ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ, ή
φρη; Καη κε βάζε απηφ ζα ηνπνζεηεζνχκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη, καο ην δήηεζαλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνιχ θαιά, ζα ηνπνζεηεζνχκε ινηπφλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη εξγαδφκελνη δήηεζαλ λα αζθεζνχλ έλδηθα κέζα.
Γειαδή κε βάδνπκε κπξνζηά ηνπο εξγαδφκελνπο ηψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρνπκε αλαθνίλσζε εδψ νκφθσλε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη εξγαδφκελνη δήηεζαλ λα κελ αζθεζνχλ έλδηθα κέζα
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παηδηά, κε κηιάκε φινη καδί γηαηί ζα ραζνχκε πάιη.

Ο θ.

Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία επαλέιαβε ν θ.
Κνζθνιέηνο δήηεζε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ νρεκάησλ
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γεληθφηεξα λα κπνπλ αζθάιεηεο ζην γθαξάδ. Απηφ είλαη κηα απφθαζε πνπ
αλάινγα κε ην ηη ζα ζπδεηήζεη θαη ηη ζα απνθαζίζεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία
γεληθφηεξα κε ην σκαηείν ζα παξζεί ε απφθαζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μπνξψ λα ηνπνζεηεζψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή παίξλνληαο ππφςε φηη ε
αλακφξθσζε απηή πξνέβιεπε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ΜΑΠ ζην λέν λφκν,
δειαδή λα πάξνπλ φινη νη δηθαηνχρνη δελ είρακε ςεθίζεη θαηά, είρακε ςεθίζεη
παξψλ κε δεδνκέλν ην αξλεηηθφ ησλ θακεξψλ θαη άιια ζεκεία.
Απηφ ηψξα κε ζπγρσξείηε αιιά απφ ηελ εμέιημε πξέπεη λα
ιεθζεί ππφςε θαη ζέιακε λα θαηαγξαθεί απηφ φηη κηα θαηάθηεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξά ηα ΜΑΠ κε ζθιεξνχο αγψλεο εκείο δελ πνιεκήζακε
ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή.
Έρνπκε εδψ φκσο ηψξα κηα θαηάζηαζε. Πνηα είλαη απηή; Ο θ.
Βνχξνο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είπε φηη ππήξρε ζπλαίλεζε ηνπ
σκαηείνπ. Απηφ απνδεηθλχεηαη αλαιεζέο. Καη κάιηζηα ξψηεζα επί ηνχηνπ,
ήηαλ παξφληεο εδψ δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σψξα ιέεη ν θ. Σάθαο φηη ην δήηεζαλ νη εξγαδφκελνη. Δδψ βιέπσ
κηα αλαθνίλσζε σκαηείνπ, αλ θαη θαηαιαβαίλσ φηη κηα Γεκνηηθή Αξρή ΚΗΝΑΛ
– Νέαο Γεκνθξαηίαο έρεη αιιεξγία ζηελ έλλνηα σκαηείν. Πξνηηκά ην άηνκν –
εξγαδφκελν, λα είλαη έξκαην απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε, απέλαληη ζηελ
απζαηξεζία, απέλαληη ζηελ θαηαζηνιή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε.
Έρεη πξφβιεκα αλ είλαη σκαηείν. ηαλ παίξλεη κάιηζηα δηπιέο
ηνπνζεηήζεηο, είλαη ζην DNA ζαο ζηελ πνιηηηθή ζαο.
Σψξα γηα ηηο δνιηνθζνξέο θαηαιαβαίλεηε εθεί πνπ είλαη ηψξα ε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ην γθαξάδ άκα βάιεηο θάκεξεο ζα βιέπεηο απηφ πνπ
γίλεηαη. Απνηξεπηηθφ είλαη λα θηηαρηεί ρψξνο θαη λα ππάξρεη θχιαμε.
Να πσ ην εμήο: ζε άιιε επνρή, ζε άιιεο ζπλζήθεο ζα
κπνξνχζακε ίζσο λα θνπβεληηάζνπκε απηή ηελ άπνςε φηη βιέπεη ν άιινο κηα
θάκεξα θαη απηφ δξα απνηξεπηηθά. κσο δελ είλαη ηπραία ε ζηηγκή, νχηε ε
επηρεηξεκαηνινγία πνπ αθνχζακε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, έξρεηαη ζε ζπλέρεηα
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πξνζπαζεηψλ ρξφλσλ. Καη πξφζθαηα γθαξάδ, άιινη πνπ έιεγαλ γηα θχιαμε
κε ηδησηηθέο security ζην άιζνο θαη ζηελ πεξηνρή θαη ηα ινηπά.
Έξρεηαη φκσο θπξίσο ζε κηα θάζε πνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο κε ηηο πιάηεο ησλ άιισλ αζηηθψλ Κνκκάησλ πξνζπαζεί κε ην
δφγκα «λφκνο θαη ηάμε» λα επηβάιιεη ζηγή λεθξνηαθείνπ θαη ην βιέπνπκε θαη
ζην λνκνζρέδην πνπ ζα θαηαδηθαζηεί, παξά ηα εκπφδηα πνπ βάδεη ε
ζπλδηθαιηζηηθή καθία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο αχξην.
Έρνπκε πνιχ πξφζθαηα ην λφκν 4624 κε ηηο ςήθνπο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, ΤΡΗΕΑ, ΚΗΝΑΛ θαη Βαξνπθάθε, φπνπ έρεη πεξηιεθζεί άξζξν
ην νπνίν είλαη ηξεηο εβδνκάδεο -ηψξα, πξηλ έλα κήλα- ππφ ηνλ ηίηιν
«επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ
απαζρφιεζεο». Δίλαη απηή ηε ζηηγκή πνπ παίξλνπκε ηηο θάκεξεο1
Σν νπνίν επηηξέπεη ζηνλ εξγνδφηε λα ππνβάιιεη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζε επεμεξγαζία εθφζνλ ιέεη είλαη απνιχησο απαξαίηεηα, γηα ηελ
απφθαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή κεηά ηελ ζχλαςε γηα ηελ εμέιημή
ηεο. Γειαδή ν κεγάινο αδειθφο ηνπ αθεληηθνχ πάλσ απφ ην θεθάιη θάζε
εξγαδφκελνπ.
Μάιηζηα κε ην λφκν απηφ ε Νέα Γεκνθξαηία, ην ΚΗΝΑΛ, ν
Βαξνπθάθεο θαη ν ΤΡΗΕΑ επέηξεςαλ ηηο θάκεξεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη
ηελ παξαθνινχζεζε εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε αθνχζηε ηη
έιεγαλ θαη έβγαιαλ ην ηειεπηαίν επεηδή αληέδξαζε ην ΚΚΔ θαη νη εξγαδφκελνη.
Ζ αξρηθή εηζεγεηηθή έθζεζε ιέεη «… Γελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνθιεηζηηθά θξηηήξηα ηα επξήκαηα ησλ θακεξψλ γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ»,
απηφ είλαη ην πιαίζην. Καη αλ έθπγε ε γξακκή απφ ην λφκν, δελ έθπγαλ νη
αληεξγαηηθέο επηδηψμεηο.
Καη ζηα πιαίζηα απηά έξρεηαη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή κε ρίιηα
δπν πξνζρήκαηα -γηαηί πάληα βξίζθεηο, γηαηί εηπψζεθε ν λφκνο θαη ν
ζεβαζκφο ηνπ λφκνπ. Πνηνπ λφκνπ; Σνπ λφκνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο
θαηαζηνιήο.
Δκείο κε βάζε απηά θαηαδηθάδνπκε θαη θαηαςεθίδνπκε ηελ
αλακφξθσζε θαη θαηαγξάθεηαη ε ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απέλαληη ζε
δπν νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ σκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηαγξάθεηαη
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θαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζηελ απέλαληη φρζε απφ ηελ εξγαηηθή Σάμε θαη ηνπο
εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο, απιά έρσ ηελ εληχπσζε φηη
πξηλ ζπλερίζσ θαη πάσ ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, ζαο δηάβαζα ηελ αλαθνίλσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ. Σν
δήηεζαλ νη ίδηνη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεηε πξφβιεκα κε ηα σκαηεία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Γεσξγακιή είλαη ζα λα καο ιέηε φηη νη απφ εθεί
απνθάζηζαλ λα παξαθνινπζνχληαη νη απφ εδψ. Γελ ιέεη θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία αλ ήμεξε φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα
θχιαμε ηνπ ρψξνπ κε ζσζηφ πξνζσπηθφ πνπ ζα πιεξψλεηαη ζσζηά κε
θπιηφκελεο βάξδηεο πνπ ζα πιεξψλνληαη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί ην ππνβαζκίδεηε θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ηνπο ππνβαζκίδσ θαζφινπ. Δζείο ππνβαζκίδεηε έλα
νιφθιεξν σκαηείν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κη φκσο απηφ ιέηε, κε δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο ηψξα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δζείο ππνβαζκίδεηε έλα νιφθιεξν σκαηείν, ππνβαζκίδεηε
ηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζηελ θαζαξηφηεηα θαη αληί λα πείηε φηη παίξλεηε ηελ
πνιηηηθή επζχλε γηα λα βάιεηε θάκεξεο, βάδεηε κπξνζηά εζείο ηκήκα
εξγαδνκέλσλ. Δζείο ππνβαζκίδεηε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζα ήζεια λα πσ δπν
ιφγηα, δελ ζα πξνζπνηεζψ φηη είκαη εηδηθφο ζα απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ σο αξκφδηνο. Απιψο εγψ απηφ πνπ παξαηεξψ γηαηί κηιήζακε
θαη γηα αξραηνειιεληθέο ξήζεηο θαη γηα ηε ινγηθή ησλ πξνγφλσλ καο, δελ είλαη
δπλαηφ λα ζπκβαίλνπλ δπν πξάγκαηα: ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα είλαη
αλζεξή πξνεθινγηθά φπσο καο έιεγε ε απεξρφκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηψξα
λα καο ιέεη φηη αλαθαιχςακε εκείο ηελ θαθή πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξεί λα
ζπκβαίλνπλ θαη ηα δχν, ή ην έλα ή ην άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη κε
κηα αλακφξθσζε πνπ ήξζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, είδα ηελ έλδεηα
επηρεηξεκάησλ πνπ αλέπηπμε θαη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ αιιά θαη ν
θ. Σνκπνχινγινπ.
Έθεξαλ ηελ αξραηνειιεληθή επνρή ηεο θαο Γατηαλά γηα λα πνπλ
φηη «κελ κηιάηε γηα ηα ησξηλά, γηαηί έρεηε θαη ζαο αθνινπζνχλ ηα πεξζηλά».
αο πιεξνθνξψ φηη ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ καο πήγε ζε φια ηα ειεγθηηθά
φξγαλα, καο πήγαλ ζε φια ηα δηθαζηηθά φξγαλα θαη ζε φια αζσσζήθακε
πακςεθεί.
Θα ήζεια απηή ηε ζηηγκή ηελ θαξακέια απηή, αλ ζέιεηε
πξαγκαηηθά λα δεκηνπξγήζνπκε πνιηηηθή, λα ηελ αθήζνπκε θαηά κέξνο. Ζ
πνιηηηθή ζέιεη επηρεηξήκαηα, ζέιεη κεγαινςπρία, ζέιεη κεγαινθαξδία θαη έηζη
κφλν κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή θαηαζέηεη ν θ. Σάθαο είλαη
απηά πνπ ππάξρνπλ. Γελ ηα θαηαζέηεη γηα λα θαηεγνξήζεη ή λα ζπθνθαληήζεη
θάπνηνλ. Απηά είλαη απηή ηε ζηηγκή. Εεηήζαηε θ. Σνκπνχινγινπ λα ζαο
δψζνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία, ζα ζαο ηα δψζνπλ.
Θα έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο. Γελ είλαη δπλαηφ απηή ηε ζηηγκή
μεθηλψληαο απηή ηελ πεξίνδν θαη ζέινληαο φινη καδί ην θαιφ ηεο πφιεο λα
ζηεθφκαζηε απέλαληη. Δγψ πηζηεχσ φηη θαη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ
έθαλε έλα έξγν κεγάιν, απηφ ζα ζπλερίζνπκε θη εκείο, αιιά έρεη θαη ηα
απνηππψκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ
ππάξρνπλ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέισ λα ζπκπνξεπηνχκε θαη πξαγκαηηθά λα
δεκηνπξγήζνπκε θιίκα γηα λα θηηάμνπκε φζν γίλεηαη ην Γήκν καο θαιχηεξν.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα μεθηλήζσ κε κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. ηνπο θσδηθνχο πνπ εληζρχεη κπαίλνπλ 20.000 € ζηελ
ΔΤΓΑΠ. Δπεηδή απηφ ην ραξηί είρε έξζεη ηελ επνρή πνπ ήκνπλ εγψ
Αληηδήκαξρνο είλαη έλα ηειείσο απζαίξεην ραξηί, εκείο θάπνηα ζηηγκή ζηελ
αξρή ηεο ζεηείαο καο ηξαβήμακε κηα θφθθηλε γξακκή, εμνθιήζακε φιεο ηηο
νθεηιέο, ηηο δηαθαλνλίζακε ζηελ ΔΤΓΑΠ.
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Δίλαη έλα πάξα πνιχ παιηφ ππφινηπν. Δγψ είρα δεηήζεη λα πάεη
ζηε Ννκηθή Τπεξεζία λα ειεγρζεί εάλ λνκηκνπνηείηαη ε ΔΤΓΑΠ λα δηεθδηθεί
απηφ ην πνζφ. Θα ζαο έιεγα λα ην θάλεηε. Να ειέγμεηε ην ραξηί ηεο ΔΤΓΑΠ
πνπ έρεη έξζεη. Μάιηζηα δελ έρεη αξηζκφ ξνινγηνχ απφ φ,ηη ζπκάκαη. Δίλαη έλα
απζαίξεην πνζφ, δειαδή αχξην κπνξεί λα ζηείιεη 100.000 ε ΔΤΓΑΠ ή
κεζαχξην 300.000 θαη λα δεηάεη φ,ηη ζέιεη.
Σν δεχηεξν είλαη ε ςεθηνπνίεζε αξρείνπ λεθξνηαθείνπ. Δγψ
ζέισ λα ξσηήζσ πσο βγήθε απηφ ην πνζφ, δειαδή ηηο 25.000 € ηηο
πξνζδηφξηζε ε Τπεξεζία; Σν πξνζδηφξηζε έλαο κεραληθφο; Σν πξνζδηφξηζε ην
Σκήκα κεραλνξγάλσζεο; Διέγμακε εάλ ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην
θάλεη θαη καο είπαλ φρη;
Δπίζεο έλα άιιν δήηεκα είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία νη θάκεξεο.
Γελ καο ήξζε πνηέ ε επηζηνιή πνπ έρεηε θ. Κνζθνιέην ην 26273/18-9-2019.
ηηο εηζεγήζεηο πνπ καο ήξζαλ ειεθηξνληθά, δελ ήξζε πνηέ. Καιφ είλαη θάζε
θνξά εθφζνλ αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα λα έξρνληαη θαη ειεθηξνληθά ζηνλ
ππνινγηζηή.
Σψξα πάκε ζε ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηα νηθνλνκηθά. Θα ζαο
δηαβάδσ λνχκεξα:
Σαθηηθά 31/7/2014:

711.000

Σαθηηθά 31/7/2019:

2.914.000

Έθηαθηα αλεηδίθεπηα 31/7/2014:

233.000

Έθηαθηα αλεηδίθεπηα 31/7/2019:

1.228.000

Έθηαθηα εηδηθεπκέλα 31/7/2014:

2.645.000

Έθηαθηα εηδηθεπκέλα 31/7/2019:

2.062.000

Σα λνχκεξα είλαη απηά θαη δελ είλαη λνχκεξα πνπ ηα
θαληάζηεθα, είλαη λνχκεξα πνπ πήξα απφ ην ινγηζηήξην ην δηάζηεκα πνπ
κπνξνχζα λα πάξσ φζν ήκνπλ Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ. Καη ζπλερίδσ θαη
ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζπλερίζσ κε δπν ηξία πξάγκαηα αθφκε, γηα λα πνχκε
ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.
Πξνζσπηθφ. Μφληκνη ππάιιεινη ηνλ 12ν ηνπ 2018: 237.
Καζαξηφηεηα νξηζκέλνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ 97.
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31/12/2014 ππάιιεινη 237 ήηαλ ην πξνεγνχκελν, 204 είλαη ην
’14. Καζαξηφηεηα 68 άηνκα. 97 ήηαλ ηέινο ηνπ ’18, 68 ήηαλ ην ’14. Ννκίδσ φηη
πξάγκαηη θ. Γξεηδειηά ηα λνχκεξα κηιάλε απφ κφλα ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
A. ΛΔΚΚΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κχξηε
Σάθα αλαθεξζήθαηε πξηλ ζε δπν δεηήκαηα ηνπ λεθξνηαθείνπ γηα ηελ
ςεθηνπνίεζε ην έλα θαη ην δεχηεξν γηα ηελ απνπζία θάπνηνπ βηβιίνπ ςπγείσλ.
Φαληάδνκαη είλαη θάπνην βηβιίν εηζφδνπ – εμφδνπ ην νπνίν δελ βξήθαηε απφ
φ,ηη θαηάιαβα πνηέ, πνπ ζεκαίλεη φηη πξνθαλέζηαηα δελ ππήξρε θ.
Βαζηιφπνπιε ηα πξνεγνχκελα 4,5 ρξφληα πνπ ήζαζηαλ Γηνίθεζε, γηα ην
βηβιίν κηιάσ ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη ζα ήζεια κηα απάληεζε πάλσ ζε απηφ, αλ
ήηαλ θάπνηα αβιεςία θαη γηαηί ηφζν θαηξφ δελ ην είραηε θαηαιάβεη, ή ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
A. ΛΔΚΚΑ: Μίιεζε ν θ. Σάθαο γηα ην βηβιίν ηνπ ςπγείσλ ην νπνίν δελ
ππήξρε θαη αλαξσηηέκαη γηαηί. Δίπε ςεθηνπνίεζε ησλ ηάθσλ θαη βηβιίν
εηζφδνπ – εμφδνπ θαληάδνκαη γηα ην ςπγείν αλ θαηάιαβα θαιά θ. Σάθα θαη
ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ζαλ νηθνλνκνιφγνο ε κε χπαξμε απηνχ ηνπ βηβιίνπ
ζεκαίλεη θάπνηα δηαθπγφληα έζνδα γηα ην Γήκν; Καη αλ λαη, πσο κπνξνχλ λα
ππνινγηζηνχλ απηά θαη ζε πνηα βάζε κπνξνχλ λα είλαη; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καη εγψ έλα εξψηεκα ζα ήζεια λα ζέζσ θαη ζα επαλέιζσ
ζην δήηεκα ησλ θακεξψλ. Δπεηδή επαλέιαβε πνιιέο θνξέο ν θ. Κνζθνιέηνο
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη απαηηνχλ,
δεηνχλ ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ζα ήζεια λα
ξσηήζσ αλ γεληθά έρεηε ηελ πξφζεζε λα ιεηηνπξγείηε κε βάζε ηα αηηήκαηα
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλεζηε, ή αλ είλαη απηφ κηα α ια θαξη
επηινγή.
Γηα παξάδεηγκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνρζέο απφ φ,ηη
ελεκεξσζήθακε νη εξγαδφκελνη δήηεζαλ λα κελ αζθεζνχλ έλδηθα κέζα ζε
ζρέζε κε ην 13ν θαη 14ν κηζζφ. Δπνκέλσο ζα είλαη κηα πάγηα άπνςή ζαο ην λα
αθνχηε θαη λα αληαπνθξίλεζηε ζηνπο ππαιιήινπο ή ζα είλαη θάηη ην νπνίν ζα
ην εμεηάδεηε θαηά πεξίπησζε; Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα λα κε δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο ζα μαλαπψ αθφκε
κηα θνξά ην εμήο: λα θνηηάκε ιίγν θαη ην πξαθηηθφ ηνπ ζέκαηνο θ. εξεηάθε. Οη
εξγαδφκελνη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο δελ αλήθνπλ ζην σκαηείν ησλ
εξγαδνκέλσλ;
Απφ ην λα θνηηάμνπκε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε ηα κέζα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ θαη κε απηά ππεξεηνχλ, θάλνπλ ηελ εξγαζία ζηνπο ζην Γήκν,
ηη πξνηηκάκε δειαδή λα κελ έρνπλ φρεκα; Έρνπκε δπν κνηνζηθιέηεο
θαηεζηξακκέλεο ….
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ θάλσ δηάινγν, λα νινθιεξψζσ παξαθαιψ θαη κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην κελ θάλεηε δηάινγν, αιιά κελ ιέηε νλφκαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. εξεηάθεο ην είπε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απεπζπλζήθαηε ζηνλ θ. εξεηάθε, γη' απηφ απάληεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή έζεζε ην εξψηεκα. Γλσξίδεηε φηη νιφθιεξε ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα νη δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί θπθινθνξνχζαλ κε ηα
πφδηα; Γελ ππήξρε νχηε έλα φρεκα γηα λα εμππεξεηεζνχλ.
Καη φκσο θαη πξνο ηηκή ηνπο ην Σκήκα ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά
θαη θηλνχληαλ κε ηα πφδηα. Δάλ κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα
πξνζηαηεχζνπλ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηαηί γη' απηή κηιάκε, ρσξίο λα
ηίζεηαη ζέκα παξαθνινχζεζεο θάπνησλ εξγαδνκέλσλ, δελ βιέπσ ηνλ ιφγν
γηαηί ζα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε ζε απηφ.
Σν σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ κηιάεη ζηελ αλαθνίλσζή ηνπ γηα
παξαθνινχζεζε

θαη

επξεία

ρξήζε

θακεξψλ.

Δκείο

κηιάκε

γηα

κηα

ζπγθεθξηκέλε θάκεξα, κε έλα θαηαγξαθηθφ ην νπνίν ζα ην ειέγρεη ε ίδηα
Τπεξεζία θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη κφλν ζηε δνιηνθζνξά ησλ νρεκάησλ ζην
γθαξάδ πνπ ππάξρεη ζηα ΚΔΠ φπνπ λα μέξεηε φηη ππάξρεη ζηαζκφο ΔΚΑΒ
εθεί. Πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλαο αθφκε παξαπάλσ ιφγνο λα θπιάζζεηαη ν
ρψξνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Κνζθνιέην κηιάκε γηα ην θηίξην πνπ είλαη ζηα 50 κέηξα
απφ ηελ Αζηπλνκία.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κνζθνιέην. Κχξηε εξεηάθε ζα απαληήζεη
ζηηο εξσηήζεηο ν θ. Σάθαο θαη ζα θιείζεη ν θ. Γήκαξρνο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο
έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ γξήγνξα γηα λα κελ θαηαρξαζηψ ηνλ ρξφλν.
Πξψηνλ, θάκεξεο. Δπεηδή αλαθέξζεθε ν θ. εξεηάθεο εκκέζσο πιελ ζαθψο
γηα πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ, θ. εξεηάθε λα ζαο πσ φηη ην θαινθαίξη είρακε
δεκηέο πνιιψλ ρηιηάδσλ επξψ ζην ακαμνζηάζην θαη αθφκε δελ είραλ
ηνπνζεηεζεί νη ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ ην ηφηε πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη
ππέξπζξεο αθηίλεο νη νπνίεο σο ηέηνηεο ιεηηνπξγνχζαλ απνηξεπηηθά, δελ
δερηήθακε ζε θακία πεξίπησζε λα ηνπνζεηεζνχλ θάκεξεο. Άξα ιχζε ππάξρεη
θαη ρσξίο λα πάηε λα βάιεηε θάκεξεο.
Γεχηεξνλ,

επεηδή

αλαθέξζεθε

ν

θ.

Κσλζηαληηλίδεο

σο

απνινγεηήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ κάιηζηα κπιέθνληαο θαη
ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, αθνχζηε κε, ην γεγνλφο φηη παξαιάβακε κηα
θαηάζηαζε πνπ δελ ππήξρε ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο ην ’11, ην ’12, ην
’13 θαη ην ’14, δελ ππήξραλ δειαδή ζηελ επηθάλεηα φια ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ήηαλ ζην ζθνηάδη, κπνξεί λα κελ αζρνινχζαζηαλ ηφηε,
κπνξεί λα δηαβάδεηε φπσο δηάβαδε θαη ν αείκλεζηνο φηαλ ππήξρε ρνχληα,
αιιά επί ηέζζεξα ρξφληα ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ είραλ έξζεη
ηζνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί. Απηή ηελ θαηάζηαζε παξαιάβακε εκείο.
Καη φρη κφλν εθεί θαη εηδηθά ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ
θηάζακε εκείο λα πεξλάκε επηά έηε. ε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
πεξλάκε επηά έηε δηαδνρηθά! Άξα εγψ κηιψ φηη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ
πήγαλ πνιχ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην ηη παξαιάβακε, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί
ηε βαζηθή δηάζηαζε φηη δνχκε ζε θαηξνχο θηψρεηαο, ρξενθνπίαο θαη
ιεειαζίαο.
Κχξηε Κνπηζάθε λα ζηαζψ ζε απηφ πνπ είπαηε εζείο. Δγψ δελ
αλαθέξζεθα ζε θακία πνηληθή επζχλε θαη δελ μέξσ γηαηί εζείο ην αλαθέξεηε
απηφ. Γελ ιέσ γηα πνηληθή επζχλε, εγψ ιέσ γηα πνιηηηθή επζχλε εθφζνλ ν θ.
Σάθαο έξρεηαη ζήκεξα θαη αθήλεη ππνλννχκελα θαη μέξεηε ζα ήηαλ πνιχ πην
εηιηθξηλέο λα ιέηε θάηη ρσξίο λα ην δηαξξέεηε ζηνλ θηιηθφ ζαο Σχπν θαη λα
έξρεζηε κεηά εδψ κέζα λα πξνζπαζείηε λα βξείηε θάπνηα ςήγκαηα
απνζπαζκαηηθά ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ παξνπζίαζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
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Άξα γηα ηηο θάκεξεο είκαζηε αληίζεηνη θαη δελ πήξακε θακία
απάληεζε θαη πεξηκέλνπκε κε ελδηαθέξνλ γηαηί βάδεηε απηά ηα ρξήκαηα, ηηο
24.000 € γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη πνηα αλάγθε ππεξεηεί απηφ θαη κε ηη ηξφπν
ζα αλαηεζεί.
Κχξηε Σάθα, βηβιίν επί ησλ εκεξψλ καο ππήξρε. Αιιά δελ είλαη
επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αλ ππάξρεη βηβιίν ή φρη. Γειαδή αλ δελ ππάξρεη
βηβιίν θάληε άκεζα ΔΓΔ. Γηαηί κπνξψ λα ζαο πσ θαη ηελ εκεξνκελία ην
ζπγθεθξηκέλν βξάδπ πήγα ζην θνηκεηήξην ηνλ Γεθέκβξε ηνπ ’15 θαη ππήξρε
ην βηβιίν θαη είρα δεη φηη ήηαλ γξακκέλνη ηξεηο ιηγφηεξνη απφ απηνχο πνπ
ππήξραλ. Μπήθα κέζα κε ην θηλεηφ κνπ δειαδή θαη δηαπίζησζα πσο
ππήξραλ ηξεηο παξαπάλσ, νη νπνίνη ππήξραλ ζην ςπγείν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξα παξαδέρεζηε φηη ππήξραλ δηαθπγφληα θέξδε ηφηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δελ κπνξψ λα ην νξίζσ εγψ θ. Σάθα. Ση είκαη εγψ;
Διεγθηηθφ πλέδξην; Αλ θαη εκείο θαιέζακε ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην γηα λα απαληήζσ θαη ζηνλ θ. Σάθα θαη
ζηνλ θ. Λέθθα, ν κφλνο αξκφδηνο λα απνηππψζεη δεκνζηνινγηζηηθά αλ θαη
απφ πνχ ππάξρνπλ δηαθπγφληα έζνδα είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ην
Διεγθηηθφ πλέδξην ζαο ελεκεξψλσ φηη επί ησλ εκεξψλ καο δηελήξγεζε
πιήξε εθηεηακέλν θαηαζηαιηηθφ δεκνζηνινγηζηηθφ έιεγρν ζην ηκήκα ηνπ
θνηκεηεξίνπ θαη ην πφξηζκα ηνπ νπνίνπ πξνθαλψο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε
ζαο γηα ην αλ θαη απφ πνχ ππάξρνπλ δηαθπγφληα έζνδα. Γηα λα κελ ιέκε
πξάγκαηα ζηνλ αέξα.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Με

ζπγρσξείηε

θ.

Πξφεδξε

επηηξέπεηε

επί

πξνζσπηθνχ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλαθέξζεθε επί πξνζσπηθνχ;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλαθέξζεθε ζην φλνκά κνπ θαη κε ζπλέθξηλε
θαληάδνκαη κε ηνλ αείκλεζην Υξηζηφδνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κσλζηαληηλίδε ιίγν ζχληνκα φκσο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, ζχληνκα. Ννκίδσ φηη ε ακεηξνέπεηα πεξηηηεχεη,
δειαδή πξνο Θενχ. Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ νχηε εκκέζσο λα κε βάδεη
δίπια κε ηε ιέμε ρνχληα, παξαθαιψ λα πξνζέρνπκε φηαλ κηιάκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπφβνο έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΜΠΟΒΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ε πιεηνςεθία Γατηαλά είρε
γίλεη κεηνςεθία. Γηφηη απηνί νη νπνίνη ηελ πιαηζίσζαλ θαη ηελ μεθίλεζαλ, ηελ
πνχιεζαλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο. Δπηά κείλακε γηα λα κελ ππάξρεη θακία
νκάδα κεγαιχηεξε. Καη φηαλ ήξζε ε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, βξήθε
ηνπο ηζνινγηζκνχο φρη ςεθηζκέλνπο. Σνπο έθεξε απφ αλάγθε θαη ςεθίζηεθε.
Λππάκαη θαη ην ιέσ μεθάζαξα: θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο
Γατηαλά, δελ έρεηε ππνρξέσζε λα πείηε ηελ αιήζεηα ζηνλ εαπηφ ζαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπφβν. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ ζα ήζεια ηνλ θ. Μπφβν λα ζπκπεξηθέξεηαη πην
ζσζηά θαη πην ζεκλά. Γηφηη νη ζχκβνπινη ηεο Γατηαλά πάληα ήηαλ εδψ πέληε
ρξφληα θαη ππεξαζπίδνληαλ απηφ πνπ έπξεπε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο, λα κελ
επαλαιακβάλσ ηα ίδηα πνπ είπε ν θ. Μπφβνο ηζνινγηζκνί ππήξραλ. Γελ είραλ
απιψο ςεθηζηεί γηαηί δελ ππήξρε ε αλάινγε πιεηνςεθία. Μελ θιαίγεζηε ηφζν
πνιχ, γηαηί δελ θάλεη. Ζ αιήζεηα είλαη απηή πνπ ζαο ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη αθνχ νινθιεξψζεθε ν
θχθινο ηεο επαλαθαηάιεςεο ησλ πξνο ζηηγκή ρακέλσλ ζέζεσλ θαη νλείξσλ,
επαλήιζακε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εμεηάδνπκε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ
ην Γήκν καο θαη ηνπο θαηνίθνπο.
Γηαπηζηψζακε φινη βέβαηα φηη απηφ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή
πεξί πιεηνςεθηψλ είλαη θαη ιίγν ζεσξεηηθφ. Γηαηί ζηελ πξνεγνχκελε
ςεθνθνξία 30 δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηνπνζεηήζεθαλ ζεηηθά γηα έλα ζέκα. Άξα
ηηο πιεηνςεθίεο θαη ηηο κεηνςεθίεο αο ηηο αθήλνπκε λα ηηο δηαπηζηψζνπλ ζηελ
πξάμε θαη κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ ζα έρνπκε θαη ζα θξίλνπκε ζεηηθά ή
αξλεηηθά φινη καο, είηε ζπλεξγαδφκαζηε, είηε ζπκπξάηηνπκε είηε δελ
ζπκπξάηηνπκε.
Απηφ πνπ κε αλεζχρεζε εκέλα είλαη φηη ελψ είρα αθνχζεη φηη φια
βαίλνπλ θαιψο θαη ππάξρνπλ απνζεκαηηθά ζην Γήκν, απηή ηε ζηηγκή κε ηελ
εηζήγεζε ηνπ θ. Σάθα εγψ αλεζπρψ θαη ζέισ λα ξσηήζσ: ππάξρεη θίλδπλνο
κε πιεξσκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ θαηάζηαζε είλαη νξηαθή απηή ηε ζηηγκή. Έρνπλ πάεη πίζσ νη
πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηα εηζπξάμνπλ κε δηαηαγή
πιεξσκήο. Τπάξρεη πξφβιεκα, αιιά λα μεθηλήζσ απφ ην ςπγείν. Απφ ην ’15
έρεη λα ειεγρζεί ην βηβιίν ςπγείσλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα κελ θάλεηε εξσηήζεηο, μέξεηε γηαηί; Γηαηί ζα κπείηε
ζε δηάινγν θαη ζα …
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ζαο πσ εγψ απφ πφηε έρεη λα ειεγρζεί. Έρεη λα ειεγρζεί απφ
ηφηε πνπ έθπγε ν θ. Γαβξηειίδεο θαη ν θ. Λάινο. Μεηά εμαθαλίζηεθε ην βηβιίν
ηνπ ςπγείσλ. Γηαηί φηαλ εγψ πήγα ηέιε Απγνχζηνπ λα ξσηήζσ, κνπ είπαλ φηη
ηα θξαηάλε εδψ. Απηά κνπ έδεημαλ, απηέο ηηο θσηνηππίεο κνπ έδεημαλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλλνείηε δειαδή φηη ην πήξαλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηζφ ιεπηφ δελ νινθιήξσζα, απηφ κνπ έδεημαλ αθξηβψο. Καη γη'
απηφ ηνπο μαλαξψηεζα, κνπ έθεξαλ έλα παιηφ άδεην κε θνκκέλεο ζειίδεο θαη
κεηά ηνπο μαλαξψηεζα εγγξάθσο θαη κνπ είπαλ φηη ην γξάθνπλ εδψ θαη
ηεξείηαη ζε έλα excel. Γηαηί ην ζχζηεκα ηεο OTS δελ έρεη βηβιίν ςπγείσλ, έρεη
ηα ππφινηπα: νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, έρεη ηξηεηία θαη ηα ινηπά.
Πήξα ηελ πξσηνβνπιία θαη πήξα ηνλ θ. Γαβξηειίδε θαη ηνλ θ.
Λάιν θαη κνπ είπαλ φηη κέρξη λα θχγνπλ εηεξείην θαλνληθά βηβιίν ςπγείσλ.
Άξα ην βηβιίν ςπγείσλ έρεη εμαθαληζηεί, δελ ππάξρεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηάμαηε ΔΓΔ; Δίζηε αξκφδηνο,
δηαηάμαηε ΔΓΔ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηζφ ιεπηφ, απηφ είλαη πιεξνθνξία ιίγσλ εκεξψλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη κε ζπγρσξείηε, εθφζνλ
αθήλεηε ππνλννχκελα νθείιεηε λα δηαηάμεηε ΔΓΔ θ. Σάθα, φρη λα ξίρλεηε
ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα νινθιεξψζεη ν θ. Σάθαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να δηαηάμεηε ΔΓΔ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζα δηθάζσ ηνπο εξγαδφκελνπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα νινθιεξψζεη, κελ θάλεηε δηάινγν.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ λνκίδσ λα έρνπκε θαζπζηεξήζεη λα δηαηάμνπκε ΔΓΔ, αιιά
απηή ηε ζηηγκή ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπαηε «δελ ζα δηθάζσ ηνπο
εξγαδφκελνπο».
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζα ηνπο δηθάζσ απφ ηελ πξψηε κέξα, γηα φλνκα ηνπ Θενχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να δηεξεπλήζεηε νθείιεηε θαη λα
απνδψζεηε επζχλεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα δηεξεπλήζνπκε, πξνθαλψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ πνιχ!
Ζ. ΣΑΦΑ: ην λέν θαλνληζκφ ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ ζα έξζεη, ζα
αλαγξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε βηβιίνπ ςπγείσλ.
ζνλ αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε, ε ςεθηνπνίεζε δελ είλαη απιά
θαηαγξαθή ησλ ηάθσλ ειεθηξνληθά, είλαη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα GIS θαη κηα
εθαξκνγή πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηηο ειιείςεηο. Γηαηί κε κηα απιή βφιηα
ππάξρνπλ ζεκεία πνπ δελ θαίλνληαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ελψ ππάξρνπλ,
ππάξρνπλ ηάθνη πνπ κεηά ηε δεθαεηία πνπιήζεθαλ θαη γχξηζαλ πίζσ
θιεξνλφκνη θαη ην δεηάλε πίζσ θαη δελ ππάξρεη ηνπνγξαθηθφ νηθνγελεηαθνί
ηάθνη. Γελ ππάξρνπλ. Πψο λα ην θάλνπκε ηψξα; Απνηππψλνληαη κέζα ζην
ζχζηεκα θαη δελ απνηππψλεηαη πνηνο είλαη κέζα πνιιέο θνξέο.
ζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ζηε κηζζνδνζία. Απμήζεθε ε
κηζζνδνζία γηαηί πξνζειήθζε θφζκνο θαη επίζεο δφζεθαλ θαη αλαδξνκηθά. Σν
επέηξεπε ν λφκνο, ήηαλ επηινγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαιψο έθαλε. Αθνχ ζα
ην έθαλε θαη ήμεξε φηη ζα ην έθαλε γηαηί έθαλε έλα ηφζν ηεξάζηην έξγν
εμαληιψληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Απηφ δελ ην απαληήζαηε.
Απηή ηε ζηηγκή θαζπζηεξνχκε ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηα ηξφθηκα,
θαζπζηεξνχκε ην δηαγσληζκφ γηα ηα θαχζηκα. Ση ζα πνχκε ζηα παηδηά ζηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο; «Γείηε ηη σξαίν πνπ είλαη ην γθαδφλ»;
ζνλ αθνξά ην 13ν θαη 14ν κηζζφ πνπ είπε ε θα Παπαινπθά.
Έρεη αιιάμεη ν λφκνο θαη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα αξλεζνχκε απηή ηε ζηηγκή,
λα πάεη παξαθάησ. Άιιαμε ν λφκνο θαη ην είπε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πάκε ζην Γηθαζηήξην.
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ζνλ αθνξά ην ηη παξαιάβαηε ην 2014. Έλα λνχκεξν ζα ζαο
πσ: νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο 31/8/2014 ήηαλ 242.000 € θαη είραλ
εμνθιεζεί 6,5 εθαηνκκχξηα ζε πξνκεζεπηέο θαη είραηε 5 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξα
δάλεηα. Απηφ ην ράνο παξαιάβαηε. Μπνξεί λα είραλ κείλεη πέληε άηνκα, αιιά
απηφ παξαιάβαηε.
ζνλ αθνξά ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Γελ πξνζήιζε πνηέ
γηαηξφο γηα ηα δψα, γη' απηφ δελ έηξεμε. Έγηλε πξφζθιεζε θαη δελ ήξζε πνηέ
θαλέλαο. Φηινδσηθή ππάξρεη, δελ ήξζε γηαηξφο φκσο, απηή ηελ ελεκέξσζε
είρα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πήγαηε ζε θάπνηνλ δειαδή θαη δελ ήξζε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μα, νχηε επί ησλ εκεξψλ ζαο είρε έξζεη. Γελ ην βξήθακε
θαηλνχξγην απηφ είλαη γηα φιε ηε ρξνληά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηελ ΔΤΓΑΠ δελ είκαη ζίγνπξνο φηη είλαη απηφ ην πνζφ. Ζ
Τπεξεζία κνπ είπε φηη είλαη απφ ξνιφγηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ άξδεπζε
θαηλνχξγηα, δελ είλαη δειαδή απφ ξνιφγηα γηαηί έρνπκε πξνβιήκαηα κε ην
θαθελείν ηεο Σξσάδνο θαη αιινχ.
ζνλ αθνξά ηηο εηζθνξέο έρεη γίλεη αλαπξνζαξκνγή απηφκαηα,
επεηδή έρνπλ αιιάμεη νη εηζθνξέο απφ ην λφκν έρνπλ πάεη πξνο ηα πάλσ,
αιιά ηα πην πνιιά είλαη έζνδα – έμνδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο, θιείλεη ν Γήκαξρνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα εξψηεζε δελ έρεη απαληεζεί, απηή πνπ έθαλα εγψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηα δελ απάληεζα;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ζαο πσ. Πσο βγήθε ην πνζφ ησλ 25.000 € πνηνο
έθαλε ηε κειέηε, πνηνο πξνζδηφξηζε φηη είλαη 25.000 θαη αλ ξσηήζεθαλ νη
Τπεξεζίεο αλ κπνξνχλ λα θάλνπλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ έρσ ηελ ελεκέξσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο φηη είρε θιεζεί
ηνπνγξάθνο ηεο Τπεξεζίαο λα ην θάλεηο θαη ν άλζξσπνο δελ πξνιάβαηλε
ηφηε. Γελ είλαη φκσο κφλν ην ηνπνγξαθηθφ, είλαη πνιιά παξαπάλσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πνηνο πξνζδηφξηζε ην πνζφ, απηφ ξψηεζα, ηηο 25.000
€.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Πξφβιεςε είλαη. Οχηε γηα ηηο θάκεξεο ζα ραιάζνπκε 900 € γηα
φλνκα ηνπ Θενχ. Μηα πξφβιεςε είλαη. Δδψ κηιάκε πξνέθπςε έλα ζέκα κε
έλαλ αζιεηηθφ χιινγν θαη δελ είραλ κείλεη νχηε 1.000 € γηα λα αιιάμνπκε ηηο
ιάκπεο, δελ βξήθακε παγία. Δίρε γίλεη αλακφξθσζε πξνο ηα θάησ ζε φια ηα
πνζά. Δίλαη εμαληιεκέλνη φινη νη θσδηθνί, είλαη επηέκβξηνο αθφκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε …;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζπγλψκε κηα εξψηεζε….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κε ζπγρσξείηε απφ ηε ζηηγκή πνπ θιείλεη ν
εηζεγεηήο, ην ζέκα ηειείσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γξεηδειηά ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαη φηαλ
ππάξρνπλ εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληψληαη. Κχξηε Πξφεδξε ζέισ ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζηε δηαδηθαζία κάζεηε ηνλ θαλνληζκφ
πφηε ππνβάιινληαη εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ έρσ κάζεη θαιά ηνλ θαλνληζκφ. Μπνξείηε λα θάλεηε κηα
εξψηεζε πνιχ ζχληνκα κφλν γηα λα ηειεηψζεη, γηαηί δελ έρεη θάλεη θακία
εξψηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, δελ θάλεη άιινο εξψηεζε. Σειείσζε, θιείλεη ν Γήκαξρνο,
παηδηά έρνπκε 18 ζέκαηα θαη ιέκε φινη ηα ίδηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα μεθαζαξίζσ έλα πξάγκα ην νπνίν είλαη πνιχ ζνβαξφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη λα θάλεη ηελ εξψηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ
πάξα πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη αλάγθε λα πεγαίλνπκε ζε θαηαγγειίεο θαη ζε
δειηία Σχπνπ, πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί έλα πξάγκα, κπνξεί λα βνεζήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη λα θάλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ηελ εξψηεζε θαη θιείλνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξφθεηηαη γηα ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, πνπ
ζπδεηήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ ζέισ λα θαιεζπεξίζσ ην ψκα θαη λα
ζέζσ δπν απιέο εξσηήζεηο. Γειψλεη αδπλακία ν Γήκνο λα θάλεη απηφ ην
έξγν;
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Καη δεχηεξνλ, έρεηε απεπζπλζεί ζε φκνξν Γήκν, ζην Γήκν
Αζελαίσλ πνπ έρεη ήδε θαη ην εθαξκφδεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Παξφκνην έξγν ζα γίλεη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεηε δεη πσο ην έθαλε; Γελ ην αλέζεζε θάπνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν κφλν πνπ γλσξίδσ γηα ην Γήκν Αζελαίσλ είλαη φηη έρεη
αιιάμεη, έρεη βάιεη θαηλνχξγην ινγηζκηθφ, ηίπνηε άιιν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη θ. Σάθα δελ ην μέξεηε θαιά. Τπάξρεη Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη. Απεπζπλζείηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα δηεπθξηληζηηθή, μέξεηε φηη ζα είκαη πνιχ
ζχληνκνο. Ρψηεζα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε απηφ πνπ
θπθινθνξεί, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ γηαηί δελ κπνξνχκε λα αθήλνπκε λα
αησξείηαη ζέκα κηζζνδνζίαο. Ρψηεζα ηνλ θ. Γήκαξρν φηη ππάξρεη κηα
αλεζπρία ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηελ κηζζνδνζία.
Μνπ απάληεζε ν θ. Βνχξνο θαη ην δέρνκαη φηη δελ ππάξρεη θακία
πεξίπησζε θαη είλαη κηα ζηηο πνιιέο θήκεο -κνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά- πνπ
έρνπλ ζπλνδέςεη ηελ εθινγή κνπ. Έξρεηαη ηψξα ν θ. Σάθαο θαη κηιάεη γηα
πξφβιεκα γηα νξηαθφ ζεκείν θαη ζέισ λα κελ ππάξρεη θαλέλα ζχλλεθν ζε
απηφ. Καη λα μεθαζαξίζεηε παξαθαιψ γηαηί ππάξρνπλ θαη νη εξγαδφκελνη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ, απάληεζε Ζιία φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαη φηη
ππάξρνπλ δπν κηζζνί, απηφ είλαη άιιν ζέκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα θφςνπκε απφ παληνχ θαη δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα. Απιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν θαη θιείλνπκε ην
ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα αλαθεξζψ ζε λνχκεξα γηαηί ν θ. Σάθαο λνκίδσ
απάληεζε δηεμνδηθά ζε φ,ηη ξσηήζεθε. ,ηη θη αλ ιέκε, φ,ηη θη αλ ππνλνεί
θάπνηνο, φ,ηη θη αλ αθήλεη έσιν ζε απηφ ην Γ.., ε αιήζεηα ππάξρεη θαη ην
ςέκα πξέπεη λα εθεπξεζεί. Δλλνψ φηη θνληφο ςαικφο αιιεινχηα, ζε ιίγν ζα
έρεη θιείζεη ην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα λνχκεξα δελ κπνξνχλ λα δηαςεπζηνχλ.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ γλσξίδσ ηελ επαηζζεζία ζαο ζρεηηθά κε
ηελ Δθθιεζία, έρσ ηελ ίδηα επαηζζεζία. Γελ αθπξψλεηαη ε αγηνγξάθεζε,
ζπλαληήζεθα κε ηνλ ηεξέα, έρνπκε άιιν έλα ξαληεβνχ ηελ επφκελε εβδνκάδα
θαη ε αγηνγξάθεζε ζα πξνρσξήζεη. Δίλαη δεδνκέλν, ζπλαληεζήθακε έρνπκε
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άιιε κηα ζπλάληεζε ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη ην ζέκα ηεο αγηνγξάθεζεο ζα
πξνρσξήζεη.
Δπηηξέςηε κνπ λα έρσ θαη γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο γηαηί έρσ
ζπνπδάζεη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ζην Παξίζη, ε πξψηε κνπ ζρέζε κε ηελ
Καιψλ Σερλψλ ήηαλ σο πξνο ηελ αγηνγξαθία θαη γλσξίδσ πφζν κπνξνχκε λα
αθνπκπήζνπκε αθφκε θαη ζηηο δηθέο κνπ γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σψξα δελ ζέισ λα είζηε ζαλ
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζην ζέκα ηεο Δθθιεζίαο, λα είζηε ιίγν πην… μέξεηε ηψξα
εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζρέζε έρεη ν θ. Βαζηιφπνπινο κε ηελ Δθθιεζία;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε δελ ζέισ λα αθήλεηε θαλέλα ππνλννχκελν ζε
φ,ηη ζρέζε κε ην ζπλδηθαιηζηηθφ κνπ παξειζφλ ην νπνίν ην γλσξίδεηε πάξα
πνιχ θαιά θαη ηηο φπνηεο αληηπαξαζέζεηο έρσ κε σκαηεία. Γλσξίδεηε φηη είκαη
ν πξψηνο θαη ν κνλαδηθφο δηεπζπληήο θξαηηθνχ Οξγαληζκνχ πνπ παξά ηηο
«δηαηαγέο» ηεο ηξφηθα, ππέγξαςα κε θίλδπλν λα δησρζψ ζπιινγηθή ζχκβαζε
κε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδαο.
Θέισ λα ζαο ζπκίζσ φηη σο Πξφεδξνο παλειιαδηθά ησλ
Διιήλσλ εζνπνηψλ παξέζηελ ζε 26 δίθεο ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο
θέξδηζα. Θέισ λα ζαο ζπκίζσ φηη έιαβα κέξνο ζηηο θαηαιήςεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ έκελε απιήξσην γηαηί δελ ειάκβαλα σο δηεπζπληήο ηηο
ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο. Έιαβα κέξνο σο δηεπζπληήο ζηηο θαηαιήςεηο θαη
ζπλππέγξαςα φιεο ηηο απεξγίεο θαη ηηο ζηάζεηο εξγαζίαο.
Γελ ζέισ απφ εδψ θαη πέξα γηαηί ζα είκαζηε ηα επφκελα
ηέζζεξα ρξφληα καδί, λα επηθαιεζηείηε ην φηη εγψ αληηπαξαηίζεκαη κε ηα
σκαηεία. Σα σκαηεία γηα εκέλα είλαη ηεξή νκάδα πνπ αζρνιείηαη,
παηδεχεηαη, δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γήκαξρν θιείλνπκε κε ηελ ςεθνθνξία ηνπ
ζέκαηνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ηελ ηεξή νκάδα ζα αθνχζεηε ην ζέισ ηεο; Θα
απνζχξεηε ην ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε εξσηήζεηο, έθιεηζε ν Γήκαξρνο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα ζαο πσ θάηη; Δκέλα δελ κε θφθηεη, νη
θάκεξεο νη ζπγθεθξηκέλεο πνπ δεηήζεθαλ αθνξνχλ ην απφγεπκα θαη ην βξάδπ
πνπ δελ είλαη θαλείο ζηα γθαξάδ. Σέινο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, δελ ζα παίμνπκε κε ηελ ψξα θ. εξεηάθε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δηπψζεθε φηη ππήξμε δνιηνθζνξά κεζεκέξη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα έθιεηζε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μαο είπαλ φηη κέξα κεζεκέξη καο έζπαζαλ ηα απηνθίλεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα έθιεηζε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά εθηφο απφ ηα ΜΑΠ θαη ηα κηζζνινγηθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απνρή.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απνρή
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά εθηφο απφ ΜΑΠ, κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ θαη γηα ην ζέκα ησλ θακεξψλ λα κελ είλαη ζηηο ψξεο πνπ
ππάξρνπλ εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά εθηφο απφ ΜΑΠ θαη κηζζνινγηθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ, 9 θαηά θαη 4 απνρέο. Καηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

6εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη
ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» κε εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019
ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 21/2019 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ννκίδσ φηη έρνπκε δεη ηελ εηζήγεζε, είλαη έλα ζέκα πνπ
πξαγκαηηθά δελ ην γλσξίδσ αθξηβψο, δηφηη πξνρζέο αλέιαβα φζνλ αθνξά ηε
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Γηνίθεζε, αιιά κέζα απφ ηελ εηζήγεζε ε νπνία ππάξρεη λνκίδσ φηη είλαη έλα
πνζφ ηαθηνπνίεζεο. Δίλαη ηππηθφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Έρνπκε 3 θαηά απφ ηελ «Λατθή
πζπείξσζε».
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

5εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη
ηεο αξηζ.

21/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ»

εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή κειώλ λένπ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ζε απηφ ην ζεκείν ζα δεηήζσ απφ ηνλ θ. Γήκαξρν λα
πξνηείλεη 6 ζπλ ν ίδηνο 7, λα καο πεη ηα νλφκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ν θ.
Βαζηιφπνπινο, ν θ. Γξεηδειηάο, ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο λα καο θαηαζέζεηε γηα λα πεξάζνπκε ζε αλνηρηή ςεθνθνξία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κηζφ ιεπηφ λα
θάλσ κηα εξψηεζε. Πξηλ πξνηείλεηε λνκίδσ θ. Γήκαξρε φηη ζα πξέπεη αθξηβψο
επεηδή πξφθεηηαη γηα ην Π.Π.Η.Δ.Γ. λα ππάξρεη κηα ζεζκηθή εθπξνζψπεζε ησλ
κηθξαζηαηηθψλ σκαηείσλ. Ννκίδσ ην έρεηε ιάβεη ππφςε ζαο απηφ, ην ιέσ
απιψο πξηλ καο πξνηείλεηε γηαηί λνκίδσ φηη είλαη απαξαίηεην απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη 7 πνπ πξνηείλνπκε, αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή κνπ ηελ
παξνπζία βάζεη λφκνπ, είλαη νη εμήο: Αληηπξφεδξνο ν θ. Κνπεινχζνο, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλν, ηελ θα Εαικά Δηξήλε, ηνλ θ. Αλησλφπνπιν, ηελ θα
Καξαθνχιε Μαξία-Διέλε θαη ηελ θα Αγαπεηνχ σο ηαθηηθά κέιε. Έηζη θη
αιιηψο απηφ ην δηθαίσκα έρσ, λα πξνηείλσ 7.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπίζεο λα πσ φηη είλαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
κέζα, ην γλσξίδεηε πνιχ θαιά. Σψξα λα καο πεη ηελ πξφηαζή ηνπ ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο δελ είλαη νξζή ε δηαδηθαζία απηή, φρη φηη
είλαη θαη ιάζνο αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ζέισ λα πσ. Θα πεξίκελα έλα
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ζθεπηηθφ απφ εζάο. Σν 2014 εκείο είρακε δερηεί κηα πνιχ έληνλε θξηηηθή γηαηί
δελ είρακε γίλεη κεηνςεθία ζηα Ννκηθά Πξφζσπα. Αξρέο 2017 κάιηζηα, ζην
κέζν ηεο ζεηείαο, επηιέμακε ζπλεηδεηά λα γίλνπκε κεηνςεθία ζηα Ννκηθά
Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ζηελ
Κνηλσθειή επηρείξεζε.
Καη ην εξψηεκα είλαη: κηα Παξάηαμε ε νπνία πήξε 23%
δηθαηνχηαη έλαλ; Γειαδή ε πξφηαζή ζαο γηα ηελ εθπξνζψπεζή καο ζην
πκβνχιην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., δηθαηνχκαζηε έλαλ; Απηή είλαη ε δεκνθξαηία πνπ
πξεζβεχεηε; Γηαηί μέξεηε ην ’14 θαη ην ’17 εγψ επηθνηλψλεζα κε ηνπο
επηθεθαιήο φισλ ησλ Παξαηάμεσλ γηα λα αθνχζσ πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο
ηνπο. Καη κάιηζηα ε αληηπνιίηεπζε είρε έξζεη εδψ θαη είρε θαηαζέζεη θαη
πξνηάζεηο θαη γηα πξφζσπα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη δελ θάλαηε ηίπνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση φρη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κάλακε πνιχ πεξηζζφηεξα θαη' αξράο απφ απηά πνπ
θάλεηε εζείο ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ πξψηε θνξά δελ μέξσ, ην ’17 ήκνπλ παξψλ καο είραηε πεη
πξαγκαηηθά λα θάλνπκε πξνηάζεηο, είρε βξεζεί φιε ε αληηπνιίηεπζε, θάλακε
πξνηάζεηο θαη κφιηο ήξζακε εδψ αθπξψζαηε δελ μέξσ γηα πνην ιφγν,
ππνπηεχνκαη γηα πνην ιφγν θαη ηα αθπξψζαηε φια.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθφκε θη απηά πνπ ζαο είρακε πξνηείλεη ηφηε, ήηαλ
πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πξνηείλεηε εζείο ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, ην είπακε έηζη γηα ηελ ηζηνξία. Μπνξείηε λα καο
πξνηείλεηε ηψξα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζή ζαο είλαη γηα έλα άηνκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ,ηη ιέεη ν λφκνο. Δγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε λα πάσ κε ην
λφκν θαη ηίπνηε άιιν θ. Βαζηιφπνπιε. αο ζπκίδσ θαη ην εμήο θ. Βαζηιφπνπιε:
ε θα Εαικά Δηξήλε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ Παξάηαμή καο, ε θα
Αγαπεηνχ Παξαζθεπή δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ Παξάηαμή καο. Χο πξνο
ηνπο πιιφγνπο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ε θα Καξαθνχιε αλήθεη ζηνπο
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εζεινληέο

ηεο

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

θαη

ν

θ.

Αλησλφπνπινο

είλαη

Αληηπξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ ηεο ΟΑΖ.
Θέισ λα πσ φηη έηζη θη αιιηψο δελ βάδνπκε πξφζσπα πνπ
αθνξνχλ ηελ Παξάηαμή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ ην εμήο: απηνί πνπ
πξνηείλεηε

πξαγκαηηθά

εθπξνζσπνχλ

πιιφγνπο,

αιιά

εδψ

δελ

εθπξνζσπνχληαη ηα πξνζθπγηθά σκαηεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σα

πξνζθπγηθά

σκαηεία

ζα

εθπξνζσπεζνχλ

θ.

Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άιιν ν πξψελ Πξφεδξνο,
κηιάκε γηα ηε Γηνίθεζε ηε ζεκεξηλή, δελ πάκε ζηα πξψελ θ. Κνζθνιέην.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

πάκε

ζηηο

πξνηάζεηο.

Βάζεη

ηνπ

Καηαζηαηηθνχ ε αληηπνιίηεπζε δηθαηνχηαη ηξία άηνκα ζην ζχλνιν. ιε ε
αληηπνιίηεπζε, εζείο, ν θ. Γξεηδειηάο, ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο, ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο θαη ζα επηιέμνπκε, ζα ςεθίζνπκε εδψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη λα κηιήζεηο, ζηε δηαδηθαζία πξέπεη λα θάλεη πξφηαζε
ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δλεκεξψλεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη κεηά ζηελ πξφηαζε.
Εεηψ ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άζε λα ην πξνρσξήζνπκε θαη ζα πάξεηο κεηά ηνλ ιφγν θαη ζα
πείηε φ,ηη ζέιεηε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πάξα πνιιέο θνξέο δεηάσ ηνλ ιφγν. Θα κνπ ηνλ δψζεηε λαη
ή φρη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ δηαδηθαζία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ κνπ δίλεηε ηνλ ιφγν δειαδή.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο δίλσ ηνλ ιφγν γηαηί πξέπεη λα θάλεη πξφηαζε ν
επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο ζαο, γηα λα ζπλερίζνπκε θαη κεηά, άκα έρνπκε
ρξφλν, ζα πάξεηε θαη ηνλ ιφγν ζα πείηε φ,ηη ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθή ε δηαδηθαζία.
Λχζαλδξε θαλνληθά, θαηά ηελ άπνςή κνπ πξέπεη λα γίλεη κηα θνπβέληα αιιά
πέξα απφ απηφ εγψ ιέσ ην εμήο: είλαη αληηδεκνθξαηηθφ θαη έξρεζηε ζήκεξα λα
ζπλεγνξήζεηε ζε έλα αληηδεκνθξαηηθφ λφκν, ελψ ζα κπνξνχζαηε φπσο
ζσζηά είπαηε πξηλ ζε έλα φξγαλν κάιηζηα πνπ ππνηίζεηαη φηη ζέιεηε λα
πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη έξρεηαη κε πξφηαζε – παθέην γηα 7 αμηνπνηψληαο
ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ν λφκνο.
Δκείο ζεσξνχκε φηη αλαινγηθά ζα έπξεπε λα έρνπκε 2. Δθφζνλ
απνθαζίζαηε φηη εζείο ζα έρεηε ηνπο 7, δελ πξφθεηηαη λα ζηεξήζνπκε κηα ζέζε
απφ θάπνηα άιιε Παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Άξα εκείο πξνηείλνπκε απφ
δεκνηηθή ζχκβνπιν ηαθηηθή ηελ θα Παπαινπθά θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.
Καιακπφθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γξεηδειηάο Παληειήο θαη Κνπκνχζεο Γηάλλεο, ηαθηηθά θαη ηα
δχν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ δελ κπνξψ λα
θαηαςεθίζσ ηελ πξφηαζε γηα ηνλ θ. Κνπεινχζν, είλαη Μηθξαζηάηεο, είλαη έλαο
άλζξσπνο ηεο Απηνδηνίθεζεο επί πνιιά ρξφληα θαη ζα ήηαλ απαξάδεθην λα
θαηαςεθίζσ ηνλ θ. Κνπεινχζν. Αλ θαη δηαθσλψ κε ηε δηαδηθαζία πνπ θάλεηε,
εκείο ζα ππεξςεθίζνπκε ηνπο 7 πνπ πξνηείλεηε, είρα ζθνπφ λα πξνηείλσ
άιιν άηνκν αιιά ζα πεξηνξηζηψ λα πξνηείλσ έλα ζεζκηθφ πξφζσπν, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
Πξνηείλσ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Μηθξαζηαηψλ ηνλ θ.
Σξηαληαθχιινπ Υξήζην θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ ηνλ θ. Αλησλφπνπιν
Λεπηέξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο δηαθσλνχκε κε ηε δηαδηθαζία ε νπνία είλαη
αληηδεκνθξαηηθή θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο, αιιά έρνπκε θαη
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παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνηείλνπκε θαλέλαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
θαηαςεθίδνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηαηί δηαθσλνχκε κε
ηελ πνιηηηθή ηελ νπνία ζα εθαξκφζεη, ηελ νπνία μέξνπκε πνηα είλαη ε
πνιηηηθή, είλαη απηή πνπ παξαθνινπζνχκε λα εμειίζζεηαη θαη κέζα ζε απηφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε απηέο ηηο δπν ζπλεδξηάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Πξνηείλνπκε σο ηαθηηθφ κέινο ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ θα Μπίδα Ησάλλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Έρνπκε έλα 11κειέο φξγαλν ζην νπνίν ν θ. Βνχξνο
πξφηεηλε ηνλ εαπηφ ηνπ θη άιια 6 κέιε, ζπλ ηνλ έλαλ εξγαδφκελν, άξα έρνπκε
επί ηεο νπζίαο 7 ζπλ 1 εξγαδφκελν, 8 θαη απνκέλνπλ 3 ζέζεηο απφ ηηο
ππφινηπεο Παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: κπνξεί ε θάζε Παξάηαμε κέρξη ηελ
νινθιήξσζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ λα πξνηείλεη ηα ππφινηπα 3; Γηαηί άθνπζα ηελ
Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά λα πξνηείλεη 2 ηαθηηθά κέιε. Δκείο έρνπκε έλαλ θαη
δπν ηαθηηθά ηνπ θ. Γξεηδειηά, θιείζακε. Θα πξνηείλνπλ φιεο νη Παξαηάμεηο
άηνκα θαη κεηά ζα ςεθηζηνχλ; Απηή είλαη ε εξψηεζε.
Γηαηί εάλ ν θαζέλαο πξνηείλεη απφ έλαλ, ή δχν, ή ηξεηο φπσο
θαηαιαβαίλεηε γηα λα θιείζεη ην 11κειέο θάπνηνη ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη δηθαίσκα λα πξνηείλεη κέρξη θαη 3 θαη ζα ςεθηζηνχλ απφ ην
ψκα. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαβάδσ εδψ ηελ εηζήγεζε ε νπνία ιέεη ξεηά: «Σξεηο
δεκνηηθνί ζχκβνπινη…» νχηε έλαο παξαπάλσ. Δδψ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
πνπ έρνπλ γξαθηεί κέρξη ηψξα είλαη πέληε. «… Έλαο εθπξφζσπνο
εξγαδνκέλσλ θαη 6 δεκφηεο, θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ
έρνπλ αλάινγε

θνηλσληθή

δξάζε

ζε

ζρέζε

κε

πξνζθπγηθά

ηέθλα,

πξνζθχγσλ…» θαη ηα ινηπά.
Δδψ πάκε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ήδε έρνπκε 5 δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο δελ μέξσ πσο ζα γίλεη, δελ απαγνξεχεηαη, εγψ ζαο ιέσ ηη ιέεη ε
εηζήγεζε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Έηζη φπσο ην είπαηε, ην
είπαηε ζα λα απαγνξεχεηαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση; Να είλαη 5 δεκνηηθνί ζχκβνπινη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν Καηαζηαηηθφ ιέεη 3, πνπ ζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση λα ζαο πσ ηψξα; Μπνξείηε λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. Ζ
ζπξξαθή γίλεηαη εχθνια, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Θα θάλνπκε δηάιεηκκα πέληε ιεπηά θαη
ζπλερίδνπκε.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ ςήθηζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ γηα
ην Π.Π.Η.Δ.Γ. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε, δελ ζέισ θάηη ζπγθεθξηκέλν απιψο λα πσ επεηδή
είλαη πάξα πνιιά ηα νλφκαηα, λα ςεθίζνπκε πξψηα ηα ηαθηηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα αλαθνηλσζνχλ ηα αλαπιεξσκαηηθά. Σν ιέσ, επεηδή ν θ.
Σνκπνχινγινπ αλαθέξζεθε θαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά. Να ςεθίζνπκε πξψηα
ηα ηαθηηθά κέιε θαη κεηά λα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, αθνχ
αλαθνηλσζνχλ ηα νλφκαηα ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πνχκε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά καδί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε φια καδί;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ ζα πσ ηα νλφκαηα πνπ έρεη πξνηείλεη ν θ.
Γήκαξρνο θαη δηα ηεο αλάηαζεο ηεο ρεηξφο λα κεηξήζνπκε. Καη κεηά ζα πσ
ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα δειψζσ πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία
ηεο ςεθνθνξίαο φηη σο Παξάηαμε εκείο απνζχξνπκε ηελ ππνςεθηφηεηά καο
γηα ηε κία ζέζε ηελ νπνία αλαθνηλψζακε, ζεβφκελνη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ
ιατθή εθπξνζψπεζε ησλ Παξαηάμεσλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο απνζχξεη ηελ πξφηαζή ηνπ, απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη ε ςεθνθνξία δελ ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε
πνπ βξίζθεηαη εθεί ζηελ άθξε αξηζηεξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξψ λα δηαβάζσ ηα νλφκαηα πνπ πξφηεηλε ν Γήκαξρνο.
Δίλαη ν ίδηνο, ν θ. Κνπεινχζνο, ν θ. Μπίγαιεο, ε θα Εαικά Δηξήλε, ν θ.
Αλησλφπνπινο, ε θα Καξαθνχιε θαη ε θα Αγαπεηνχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ ηα πξνηεηλφκελα πάλε παθέην, φια ηα νλφκαηα
απφ απηά πνπ έρνπλ πξνηαζεί, γηαηί… απφ πνχ πξνθχπηεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ νη ςήθνη ησλ 7
πνπ πξνηείλσ εγψ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηθή ζαο πξφηαζε, ε πξφηαζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά θαη πάεη ιέγνληαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Φεθίδνπκε δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ. Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 23 ππέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ πήξε 23 ππέξ θαη 10 θαηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Να νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία πνηνη είλαη θαηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ιεπθά, απνρέο θαη
ηα ινηπά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 3 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηά ν θ. εξεηάθεο, ν θ. Εαραξηάδεο θαη ε θα Γθνχκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη 7 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, σο ηαθηηθφ
κέινο ε θα Παπαινπθά.
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 30 ππέξ θαη 3 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πήξε 30 ππέξ θαη 3 θαηά.
πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, φπνπ είλαη ν θ. Παληειήο
Γξεηδειηάο θαη ν θ. Κνπκνχζεο Ησάλλεο γηα ηαθηηθά κέιε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζηελ πξφηαζε ηεο Παξάηαμήο καο ζα
ςεθίζσ κφλν ηνλ έλαλ, ηνλ θ. Κνπκνχζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνη ςεθίδνπλ ηνλ θ. Παληειή Γξεηδειηά; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ, 12 θαηά θαη 4 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνη ςεθίδνπλ ηνλ θ. Παληειή Γξεηδειηά; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ, 5 θαηά θαη 11 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηαθηηθφ
κέινο ηνλ θ. Υξήζην Σξηαληαθχιινπ; Τπέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ππέξ, 13 θαηά θαη 12 ιεπθά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηνλ θ. Σξηαληαθχιινπ ζα θάλνπκε
νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ιεπθφ. Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 16 θαηά θαη 12 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο αλαθνηλψζνπκε ηα ηαθηηθά κέιε. Δίλαη ε πξφηαζε ηνπ
Γεκάξρνπ ν θ. Κνπεινχζνο, ν θ. Μπίγαιεο, ε θα Εαικά, ν θ. Αλησλφπνπινο,
ε θα Καξαθνχιε θαη ε θα Αγαπεηνχ, ε θα Παπαινπθά, ν θ. Παληειήο
Γξεηδειηάο θαη …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Κνπκνχζεο 10 θαη ν εξγαδφκελνο 11,
νπφηε είκαζηε εληάμεη.
Να ηα μαλαδηαβάζσ; Ο θ. Κνπεινχζνο, ν θ. Μπίγαιεο, ε θα
Εαικά, ν θ. Αλησλφπνπινο, ε θα Καξαθνχιε, ε θα Αγαπεηνχ, ε θα
Παπαινπθά, ν θ. Γξεηδειηάο, ν θ. Κνπκνχζεο θαη ην κέινο ησλ εξγαδνκέλσλ ε
θα Καξαγηψξγνπ. Δπραξηζηνχκε πνιχ.
Πάκε ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ, ε θα
Κνπληνχξε Γέζπνηλα, ε θα Υξηζηνδνχινπ Δπαλζία, ν θ. Ησαλλίδεο Νηθφιανο,
ε θα Κπβξηθνζαίνπ Γήκεηξα. Δίλαη έμη, γηαηί εγψ δελ έρσ αλαπιεξσκαηηθφ.
Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ηελ πξφηαζε γηα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηελ θα Μπίδα ηελ απνζχξεηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σελ απνζχξνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο είλαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απφ ηελ
Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο θαη Νηνχξνο Υξήζηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρεη λφεκα λα θάλνπκε
πξφηαζε γηα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, αθνχ δελ εθιέμαηε ηαθηηθφ. Βεβαίσο
απηφ δείρλεη ην ήζνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζαο. αο ραξαθηεξίδεη θαη εζάο θ.
Πξφεδξε θαη εζάο θ. Γήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Θπκίδσ

φηη

ε

εθπξφζσπνο

ησλ

εξγαδνκέλσλ

γηα

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο είλαη ε θα εθεξηάδνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθεο απέρεη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδε απέζπξε ηηο ππνςεθηφηεηεο, νπφηε πάκε έηζη φπσο είπακε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να θάλνπκε ςεθνθνξία ζην ζχλνιφ ηεο λα κελ ιέκε έλαλ –
έλαλ; Χξαία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηεπθνιχλσ ιίγν ηε δηαδηθαζία; Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θ.
Σνκπνχινγινπ …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να βνεζήζσ ιίγν ηελ θνπβέληα. Μπνξείηε αλ ζέιεηε
Πξφεδξε, λα πείηε ε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» 6, ε «Γχλακε Πνιηηψλ» 1, ν θ.
Γξεηδειηάο απηφ… Μελ πάκε φλνκα – φλνκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην ζχλνιν. Φεθίδνπκε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη ν
θ. Καξαβίαο, ν θ. Μπεξδέζεο, ε θα Κνπληνχξε, ν θ. Υξηζηνδνχινπ, ν θ.
Ησαλλίδεο θαη ε θα Κπβξηθνζαίνπ, ππέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ, 3 θαηά, 7 ιεπθά θαη 1 απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ γηα ηνλ θ.
Καιακπφθε, ππέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 29 ππέξ, 4 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά γηα ηνλ θ. Λέθθα,
ππέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ, 4 θαηά θαη 11 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζπλερίζνπκε κε ηνλ θ. Νηνχξν Υξήζην, ππέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 23 ππέξ, 3 θαηά θαη 7 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: ν θ. ν θ. Καξαβίαο, ν θ. Μπεξδέζεο, ε
θα Κνπληνχξε, ν θ. Υξηζηνδνχινπ, ν θ. Ησαλλίδεο θαη ε θα Κπβξηθνζαίνπ, απφ
ηελ πιεπξά ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ν θ. Καιακπφθεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θ.
Γξεηδειηά ν θ. Λέθθαο θαη ν θ. Νηνχξνο. Δπραξηζηνχκε πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε λα θάλσ κηα εξψηεζε; Σα αλαπιεξσκαηηθά
είλαη γεληθψο αλαπιεξσκαηηθά ή είλαη αλαπιεξσκαηηθά θάπνησλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαπιεξσκαηηθά θάπνησλ πνπ αληηζηνηρνχλ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνησλ; Πείηε ινηπφλ ηηο δπάδεο ηψξα, γηαηί ήηαλ
αδφθηκν απηφ πνπ θάλακε, αιιά ηέινο πάλησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πνχκε ηηο δπάδεο;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή πξψηε θνξά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γίλεηαη
ςεθνθνξία μερσξηζηά γηα ηαθηηθά, απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα λα κελ κπεξδεπηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη γιηηψζακε ην κπέξδεκα!
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ην γιηηψζακε, ην πεξηνξίζακε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σέινο πάλησλ λα μέξνπκε ηελ αληηζηνίρηζε ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα καο ηα πεη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ θ. Καξαβία, ν θ.
Μπίγαιεο απφ ηνλ θ. Μπεξδέζε, ε θα Εαικά απφ ηελ θα Κνπληνχξε, ν θ.
Αλησλφπνπινο απφ ηελ θα Υξηζηνδνχινπ, ε θα Καξαθνχιε απφ ηνλ θ.
Ησαλλίδε, ε θα Αγαπεηνχ απφ ηελ θα Κπβξηθνζαίνπ.
Ζ θα Παπαινπθά αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ θ. Καιακπφθε, ν θ.
Γξεηδειηάο απφ ηνλ θ. Λέθθα, ν θ. Κνπκνχζεο απφ ηνλ θ. Νηνχξν, ε θα
Καξαγηψξγνπ απφ ηελ θα εθεξηάδνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δθινγή κειώλ λένπ Γ..
ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ
Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
4623/19» εγθξίλεηαη σο εμήο: Ο θ. Κνπεινύζνο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ
θ. Καξαβία, ν θ. Μπίγαιεο από ηνλ θ. Μπεξδέζε, ε θα Εαικά από ηελ θα
Κνπληνύξε, ν θ. Αλησλόπνπινο από ηελ θα Υξηζηνδνύινπ, ε θα
Καξαθνύιε από ηνλ θ. Ησαλλίδε, ε θα Αγαπεηνύ από ηελ θα
Κπβξηθνζαίνπ.
Ζ θα Παπαινπθά αληηθαζίζηαηαη από ηνλ θ. Καιακπόθε, ν
θ. Γξεηδειηάο από ηνλ θ. Λέθθα, ν θ. Κνπκνύζεο από ηνλ θ. Νηνύξν, ε θα
Καξαγηώξγνπ από ηελ θα εθεξηάδνπ.
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο κειώλ λένπ Γ.. Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θαη εθινγή
λένπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνπκε γηα Πξφεδξν ηνλ θ. Καξαβία, γηα Αληηπξφεδξν ηνλ
θ. Λέθθα, θαη κέιε ηελ θα Παπαθψζηα, ηελ θα Ακαμνπνχινπ, ηνλ θ.
Εαραξηνπδάθε, ηνλ θ. εβαζηφ θαη ηελ θα Ακπαηδφγινπ. Πξνηείλσ θαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε: ηνλ θ. Κνζθνιέην, ηνλ θ. Μπεξδέζε, ηνλ θ. Γηαγνπκά,
ηελ θα Υαζηψηε, ηελ Βαζηψηνπ θαη ηελ Απγηηίδνπ.
Καη νη αληηζηνηρίεο είλαη: Λέθθαο Αζαλάζηνο αληηθαζίζηαηαη απφ
ηνλ θ. Κνζθνιέην, ε θα Παπαθψζηα απφ ηνλ θ. Μπεξδέζε, ε θα Ακαμνπνχινπ
απφ ηνλ θ. Γηαγνπκά, ν θ. Εαραξηνπδάθεο απφ ηελ θα Υαζηψηε, ν θ. εβαζηφο
απφ ηελ θα Βαζηψηνπ θαη ε θα Ακπαηδφγινπ απφ ηελ θα Απγηηίδνπ. Απηή είλαη
ε πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνηείλσ ηνλ θ. Νηάηζε κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα
Δκκαλνπήι θαη ηνλ θ. Γθνιθηλφπνπιν κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα Γθακάηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ θ. Κξανπλάθε απφ ηνλ χιινγν Κξεηψλ κε
αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα Παηίιε. Ζ θα πάζνπ Υξηζηίλα σο ηαθηηθφ κέινο θαη
ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν φλνκα ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ν θ. Κπξηαδφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πσο είλαη γλσζηφ θχξηνη
ζπλάδειθνη ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο είλαη άκηζζε
φπσο θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ. ε απηφ είρακε επηκείλεη θαη φηαλ ήηαλ ε Γηνίθεζε
Γατηαλά θαη ε θα Καβαθνπνχινπ είρε αλαιάβεη ζρεηηθά.
Με ηελ έλλνηα απηή πξαγκαηηθά ραηξφκαζηε γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ
θάλαηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζέιεηε λα ζπκκεηέρεη ε αληηπνιίηεπζε παξά
κφλν κε έλα άηνκν, ην δείμαηε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. απηφ, γηαηί δελ αληηπνιίηεπζε

78

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2019

είλαη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά βεβαίσο, δελ έρνπκε ιφγν λα πξνηείλνπκε
θαλέλαλ θαη απέρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ίδην θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνηείλσ ηνλ εαπηφ κνπ κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα
Μπίδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, δελ είλαη δπλαηφ δεκνηηθφο ζχκβνπινο λα
αληηθαζίζηαηαη απφ κε αηξεηφ. Πέθηεη ηελ επφκελε κέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη δίθην ν θ. Βαζηιφπνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέηε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθπξψλεηαη ηελ επφκελε κέξα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χξαία, κφλν ηαθηηθφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζε είλαη παθέην.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χξαία, κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Γνχια.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε κπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε; Γηαηί είπακε θη
εκείο λα δείμνπκε κηα δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, λα αθνχζνπκε, λα κελ
αλεβάδνπκε ηνπο ηφλνπο αιιά δνχκε γηα δεχηεξν ζπλερφκελν ζέκα ην ζέαηξν
ηνπ παξαιφγνπ.
Ενχκε

κηα

Παξάηαμε

κε

κηα

Παξάηαμε

ελζσκαησκέλε

ζπκπξάηηνπζα θαη άιιεο δχν Παξαηάμεηο ζπλεξγαδφκελεο, λα παίξλνπλ φιν
ην παθέην. Γειαδή ηέζζεξηο Παξαηάμεηο παίξλνπλ ην 95% θαη εδψ ην
βξίζθνπκε απηφ ινγηθφ θαη δεκνθξαηηθφ; Δίλαη εληάμεη κε απηφ; Γειαδή ν θ.
Γξεηδειηάο, πξφηεηλε ν θ. Βνχξνο αλ ζπγθξάηεζα θαιά δπν ηαθηηθνχο θαη δπν
αλαπιεξσκαηηθνχο ζηελ πξφηαζή ηνπ. ηελ πξφηαζή ηνπ είλαη δπν ηνπ θ.
Γξεηδειηά θαη πξνηείλεη θαη άιινπο δχν θαη πξνηείλεη θη άιινλ ν
Κσλζηαληηλίδεο; Γειαδή ελ ηέιεη ηη ζέιεηε εδψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη κε θσλάδεηε δελ ππάξρεη ιφγνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ππάξρεη ιφγνο. ηαλ ζέιεηε λα θηκσζεί ε
αληηπνιίηεπζε ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία είραηε πάξεη ην 45% θαη δελ ζαο
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αξθνχζε θαη είραηε βγεη θαη θαηαγγέιιαηε θαη ηψξα δίλεηε ζε φιε ηελ
αληηπνιίηεπζε ην 10% θαη είλαη φια εληάμεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά είλαη ζηε ζπκπνιίηεπζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα κφλν ε Παπαινπθά είλαη! Γειαδή καο θάλεηε θαη
ράξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Βαζηιφπνπιε, πξνο Θενχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο
εγγπψκαη φηη δελ ζα πεξάζνπλ θαιά, γηαηί ζα ππάξρεη αληηπνιίηεπζε
νπζηαζηηθή. αο ην εγγπψκαη απηφ. Καη ν θ. Γεσξγακιήο ν νπνίνο μέξεη θαιά
ηη ελλνψ, δηφηη εγψ ηνλ έβαια ζην πφδη κνπ ην 2014 νθείισ λα ηνπ πσ φηη δελ
ζα πεξάζεη θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί λα κελ πεξάζνπκε θαιά; Τπάξρεη ιφγνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηφηη ζα έρεηε νπζηαζηηθή
αληηπνιίηεπζε ζχκθσλα κε απηά πνπ θάλεηε εζείο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ιέσ φηη δελ έρεηε ηε ζηνηρεηψδε δεκνθξαηηθή
επαηζζεζία εδψ κέζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε εκέλα βάδεηε ρέξη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλαθέξνκαη ζηε Γηνίθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηε Γηνίθεζε, φρη ζε εκέλα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ζε εζέλα πξνζσπηθά, αλ κε ηη άιιν, ην μέξεηο. Δδψ
λα έξρεζηε θαη παξαράξαζεηε ηε βνχιεζε ηνπ εθινγηθνχ ψκαηνο. Μάιηζηα
θξππηφκελνη πίζσ θάζε θνξά κε α ια θαξη εξκελεία, εθεί είκαζηε
ζπκπξάηηνληεο, εθεί είκαζηε εξγαδφκελνη, αιιά ζην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ηα
ρεξάθηα είλαη 18. Με φ,ηη ζεκαίλεη απηφ. Δκείο ην θαηαγγέιινπκε θαη ζχληνκα
φινη απηνί πνπ ηψξα εκθαλίδνληαη λα είλαη επαίζζεηνη δεκνθξάηεο, ζα
απνθαιπθζνχλ ζηνλ ιαφ απηήο ηεο πφιεο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάιη πέληε ιεπηά δηάιεηκκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πεηξάδεη. Δζχ έθαλεο
δηάιεηκκα φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ δελ πάηαγεο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.

80

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2019

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήκαζηαλ κηα ραξά! Σψξα ηη έγηλε, ηη πάζαηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ, φηη εζχ έθαλεο δηάιεηκκα
ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν φιε ηελ πεληαεηία. Πέληε ιεπηά δελ πεηξάδεη, δψζε
δηάιεηκκα θαη ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξρήλ δελ έθαλα φιε ηελ πεληαεηία θαη ην μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν μέξνπκε αθξηβψο, δεο ηηο
απνπζίεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ε ζπκπνιίηεπζε θαη λπλ αληηπνιίηεπζε δελ έθαλε κνκθή λα
κε δηψμεη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηφηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο ηνπο
εμππεξεηνχζε

απφιπηα

ε

απνπζία

ζαο.

Δζείο

δελ

ππήξραηε

σο

αληηπνιίηεπζε, πνιχ θαιά έθαλαλ θαη δελ ζαο έδησμαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα γηαηί λεπξηάζαηε; Δίπακε θάηη; Έγηλε θάηη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηφηη είπαηε ζηελ αξρή φηαλ
μεθίλεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε γηα πνιηηηθφ
πνιηηηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζεσξείηε φηη είλαη δπλαηφ λα
εκπαίδεηε ηνλ ιαφ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηαλ ε αληηπνιίηεπζε
εθπξνζσπείηαη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απεπζχλεζηε θαη' αξρήλ ζε εκέλα, απεπζχλεζηε γηαηί είκαη
Πξφεδξνο. Μφλν γη' απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο σο Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δελ είκαη κηα Παξάηαμε κφλνο κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε, είζηε Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα είκαη Πξφεδξνο. Θα απεπζχλεζηε ζε εκέλα, αιιά ζα
ιεο γηα ηνλ Πξφεδξν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε εζάο απεπζχλνκαη. Δίπαηε
γηα ηνλ πνιηηηθφ πνιηηηζκφ θαη έξρεζηε θαη ζπγθξνηείηαη έλα Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. πνπ δείμακε θαιή δηάζεζε εκείο θαη βάδεηε έλαλ
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απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, δηφηη ν θ. Γξεηδειηάο είλαη ζπκπνιηηεπφκελνο,
αληηπνιηηεπφκελνο.
Απηφ ην ζεσξείηε δεκνθξαηηθφ; Καη θάλεηε ην ίδην θαη ζηελ
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Απηή ηε ζπκπεξηθνξά ζέιεηε λα ηελ εθιάβνπκε σο
δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλεηε πέληε ιεπηά δηάιεηκκα λα
εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά, ηε ζπκπεξηθνξά απηή ζα ηελ εθιάβεηε
πξαγκαηηθά φπσο ζέιεηε εζείο θαη φιε ε αληηπνιίηεπζε, απιά ζα θάλεηε πάξα
πνιχ σξαία θξηηηθή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη κφλν θξηηηθή …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα ιέηε πξάγκαηα πνπ δελ… Δίλαη κηα απφθαζε φιεο ηεο
Παξάηαμεο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Θα

εμαληιήζνπκε

ηα

δηθαηψκαηα πνπ καο δίλεη ν λφκνο, φπσο ηα εμαληιείηε εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα θαη θαιά ζα θάλεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο δείμακε θαιή πξφζεζε,
δελ ηε ζέιεηε. Θα καο δείηε ινηπφλ φπσο πξέπεη λα καο δείηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Με ζπγρσξείηε γηα
ηε δηαδηθαζία, ζα κηιάεη ζπλερψο ν θ. Σνκπνχινγινπ; Έρσ δεηήζεη ηνλ
ιφγν… Γελ δεηάλε ηνλ ιφγν, ηνλ παίξλνπλ φπνηε ζέινπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ην δηάιεηκκα έρσ ηνλ ιφγν επί ηεο
ςεθνθνξίαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θάλνπκε δηάινγν θ. Κνπηζάθε, ζα κηιήζνπκε κεηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σνπνζεηήζεθαλ απηή ηε
ζηηγκή…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάλακε δηάινγν, δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σα πξάγκαηα είλαη κε δεκνθξαηηθά, απηφ εγψ δελ ην
δέρνκαη. Θα κνπ δψζεηο ηνλ ιφγν λα κηιήζσ; Γελ γίλεηαη απηφ. Δδψ απηή ηε
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ζηηγκή

νη

θχξηνη

νη

νπνίνη

έξρνληαη

θαη

θάλνπλ ηνπο δεκνθξάηεο,

παξαραξάδνπλ ηελ εηπκεγνξία ηνπ ιανχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηα είλαη ε εηπκεγνξία ηνπ
ιανχ; 90% λα έρεηε ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα; Απηή είλαη ε εηπκεγνξία ηνπ
ιανχ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ν ραιθεδνληψηηθνο ιαφο εμέιεμε
απηέο ηηο Παξαηάμεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ζε εθηηκψ κε
κε αλαγθάδεηο λα πσ πξάγκαηα πνπ δελ πξέπεη γηα εζέλα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη εγψ ζε ζέβνκαη θαη ζε εθηηκψ. Γηα εκέλα λα πεηο φ,ηη
ζέιεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πξέπεη λα πσ, κελ ην
πξνρσξάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ηέινο κε κηιάηε καδί. Έλαο – έλαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη θ. Πξφεδξε ν θχξηνο λα κελ απαληάεη, λα δηαθφςεηε ηνλ
θχξην πνπ κε δηαθφπηεη. Δγψ ζέισ λα πσ φηη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά
ήηαλ μερσξηζηή, ε Παξάηαμε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ήηαλ μερσξηζηή, ε
Παξάηαμε ηνπ θ. Κνπεινχζνπ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πήξε 90%;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνην πξάγκα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν άζξνηζκα είλαη 90% ησλ Παξαηάμεσλ απηψλ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηαλ δελ απνδέρεηαη …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζα παίξλεη ηνλ ιφγν ν θαζέλαο ρσξίο
λα δεηάεη ηνλ ιφγν εδψ; Έηζη θάλαηε ηφζα ρξφληα; Δκείο πνπ είκαζηε
θαηλνχξγηνη δειαδή ηη θάλνπκε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη δπλαηφ απηή ηε ζηηγκή λα καο ιέηε κε δεκνθξάηεο;
ηαλ απηή ηε ζηηγκή δελ απνδέρεηαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. εξεηάθεο λα
κπνπλ κέζα;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Έρνπκε

δξφκν

πεξίκελε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπκε δξφκν, αιιά εγψ ζέισ λα κηιάκε πνιηηηθά.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνπηζάθε εγψ ζαο
ζέβνκαη, πνιηηηθά κηιάσ θαη επεηδή έρεηο πνιηηηθά κηιήζεη κε εκέλα, δελ ζέισ
λα πξνρσξήζσ ζε πεξηζζφηεξα. Γελ θάλεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη εμαθνινπζψ λα κηιάσ πνιηηηθά. Αλ ζέιεηε λα κηιήζνπκε
αιιηψο, έρσ λα κηιήζσ θη αιιηψο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ε «Λατθή πζπείξσζε» απνρσξεί. Απηφ
είλαη παξσδία!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε ιίγν φινη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. ηε δηάηαμε ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 4623/2019 αλαθέξεηαη ξεηά ην: «…Σηηο
δηαηάμεηο λόκωλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάηωλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ
πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε Δηνίθεζε ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ ηωλ
Δήκωλ θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαζώο θαη ηωλ Σπλδέζκωλ ηνπο θαηά
ζπγθεθξηκέλε αλαινγία. Τα 3/5 ηωλ κειώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Πξνέδξνπ,

ηνπ Δηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ κε

ηνπο

αλαπιεξωηέο

ηνπο,

ππνδεηθλύνληαη από ηνλ Δήκαξρν ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε αληίζηνηρα θαη ηα 2/5
από ηηο ινηπέο Παξαηάμεηο». Πνπ είλαη ην πξφβιεκά ζαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ξσηάηε εκέλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, είπα λα αθνχζεηε επεηδή ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ λφκν ηνλ μέξνπκε. Ζ νπζία
πνηα είλαη; Ζ νπζία ησλ πξαγκάησλ. Τπάξρεη κία αληηπνιίηεπζε ε νπνία δελ
ζπκπξάηηεη καδί ζαο. Καη απηή ε αληηπνιίηεπζε ζην ιαφ είλαη 45% θαη ζηηο
Γηνηθήζεηο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ βάδεηε ην 10%. Απηφ είλαη δεκνθξαηηθφ;
Απηή είλαη ε αλαινγία; Απηή είλαη ε δεκνθξαηηθή ζαο ζπκπεξηθνξά; Αιιά
βέβαηα απφ κηα κλεκνληαθή παξνπζία πνιηηηθή φπσο είζηε εζείο, δελ
πεξηκέλνπκε θάηη θαιχηεξν. Σν Μλεκφλην ςεθίζαηε κε ηνλ Γηψξγν
Παπαλδξένπ. Ση πεξηκέλακε; Κάηη θαιχηεξν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Παξάηαμή ζαο ηη ςήθηζε θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ Παξάηαμή καο δελ ςήθηζε ην
1ν Μλεκφλην πνπ ςεθίζαηε εζείο θ. Βνχξν. Κάλεηε ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη; Σν απνηέιεζκα πνην είλαη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ζηελ Παξάηαμή καο λα είζηε
επγλψκσλ δηφηη ηελ επραξηζηήζαηε δεκφζηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπξάμακε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη γηα ηελ Παξάηαμή καο λα
είηε πξνζεθηηθφο. Δίζηε ην ΠΑΟΚ ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπξάμακε θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε φρη επεηδή ηξακπνπθίδεη ν θ. βηψζηκε
αλάπηπμε θαη θσλάδεη θαη ηξνκάδσ, αιιά γηα άιιε κηα θνξά γηα λα δείμνπκε
φηη απηή ε Παξάηαμε αληηιακβάλεηαη θαη έρεη επαηζζεζίεο απνζχξσ γηα άιιε
κηα θνξά ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ. Αο κπεη δεχηεξνο άλζξσπνο απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία. Πνηνη ςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε ηεο
Γηνίθεζεο; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: 18 ππέξ, 12 ιεπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 3 απφληεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ε πξφηαζε
είλαη ν θ. Νηάηζεο ηαθηηθφο θαη αλαπιεξσκαηηθή ε θα Δκκαλνπήι. Τπέξ;
Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ δεχηεξε πξφηαζε Γθνιθηλφπνπινο θαη Γθακάηζε Δηξήλε
αλαπιεξσκαηηθή. Τπέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 9 ππέξ, 15 ιεπθά, 5 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά γηα ηαθηηθφ κέινο ν θ.
Κξανπλάθεο θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηελ θα Παηίιε Ρνχια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηεπθξηλίδσ φηη απηνί είλαη θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ
θνξέσλ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην Καηαζηαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
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ΠΡΟΔΓΡΟ: 18 ππέξ, 8 ιεπθά θαη 4 απνρέο. Πάκε γηα ηε δεχηεξε πξφηαζε, ε
πάζνπ Υξηζηίλα γηα ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο σο
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Τπέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: 17 ππέξ, 9 ιεπθά θαη 4 απνρέο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Πξφεδξε δελ
γίλεηαη λα είλαη αλαπιεξσκαηηθφο κε αηξεηφο. Πξέπεη λα είλαη αηξεηνί θαη νη
δχν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά θ. Βαζηιφπνπιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα αιιάμεηε θάπνην φλνκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνπγά Δπαγγειία σο αλαπιεξσκαηηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε μαλαπάκε ςεθνθνξία απφ ηελ αξρή. Τπέξ; Καηά;
Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: 18 ππέξ, 1 ιεπθφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα δηεπθξηλίζσ ηελ ςήθν καο. Γελ
έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ θα πάζνπ, έρνπκε έλζηαζε ζην πξφζσπν
ηεο θαο Μπνπγά θαη ςεθίδνπκε θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: 7 θαηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θπκίδσ πξνο ην ψκα φηη ν θ. Κπξηαδφπνπινο είλαη ν
εξγαδφκελνο ζαλ ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ. Ενπιεκίδεο αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ,
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ φια ηα νλφκαηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ιν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα μέξεηε γηαηί δπν δελ βγήθαλ, δειαδή ν θ.
Γθνιθηλφπνπινο θαη ε θα Γθακάηζε δελ βγήθαλ, βγήθε ν θ. Νηάηζεο θαη ε θα
Δκκαλνπήι, απηνί έρνπλ εθιεγεί.
Ζ Παξάηαμε ηνπ θ. Βνχξνπ, απφ ηε κεξηά ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ
ν θ. Νηάηζεο θαη ε θα Δκκαλνπήι σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απφ ηελ
πξφηαζε πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο ν θ. Κξανπλάθεο σο ηαθηηθφ κέινο, ε θα
Παηίιε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη ε θα πάζνπ κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα
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Μπνπγά. Απηνί εθιέγνληαη, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη πνπ αλέθεξε ν θ.
Γήκαξρνο.
Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο κειώλ λένπ Γ.. Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο θαη εθινγή λένπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
σο εμήο: ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βνύξνπ, από ηε κεξηά ηνπ θ. Βαζηιόπνπινπ
ν θ. Νηάηζεο θαη ε θα Δκκαλνπήι σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο,
από ηελ πξόηαζε πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο ν θ. Κξανπλάθεο σο
ηαθηηθό κέινο, ε θα Παηίιε αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη ε θα πάζνπ
κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα Μπνπγά. Απηνί εθιέγνληαη, θαζώο θαη νη
εξγαδόκελνη πνπ αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ κε ζύκβαζε δηάξθεηαο νθηώ (8) κελώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη
ζθνπφο καο είλαη λα πάξνπκε κφληκν θαη δηαξθέο πξνζσπηθφ θαη φρη λα
παίξλνπκε πξνζσπηθφ ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ζα είλαη επνρηαθφ θαη κε
νκεξία.
Αιιά κέρξη λα γίλεη απηφ έρνπκε αλάγθε ην πξνζσπηθφ απηφ θαη
γη' απηφ ηνλ ιφγν θαη πξνρσξνχκε ζηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο ηνλ ιφγν; Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηαλ καο κνηξάζαηε ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε, ππήξρε έλα έγγξαθν πνπ ιέεη «Η εηζήγεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ζαο απνζηαιεί αύξην Παξαζθεπή 20/9». Χξαία.
Πφηε ζηείιαηε ηελ εηζήγεζε;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ήκεξα ην κεζεκέξη αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ήκεξα πφζν έρεη ν κήλαο; 23
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη έρεηε δίθην, είπακε ζηελ αξρή φηη ζα

καο

δηθαηνινγήζεηε, είλαη ε πξψηε θνξά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, λα ηειεηψζεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ζέκα είλαη ην εμήο: λαη κελ ην
έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 23 ηνπ κελφο,
αιιά φια ηα άιια είλαη απφ ηηο 12 ηνπ κελφο θαη απφ ηηο 11 ηνπ κελφο.
Γηθαηνινγήζηε καο ηελ θαζπζηέξεζε ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνπ είλαη ην πξφβιεκα θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν πξφβιεκα είλαη θ.
Κνπηζάθε, φηη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα είλαη 12 θαη 11 ηνπ κελφο. Γηαηί ε
εηζήγεζε ήξζε ζηηο 23; Γψζηε κηα απάληεζε αλ έρεηε ηελ θαινζχλε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μαθάξη λα κπνξνχζα λα ζαο δψζσ ηελ απάληεζε απηή,
αιιά δελ λνκίδσ φηη είλαη νπζηαζηηθή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ξίμνπκε ηα ραξηηά; Ξέξσ
εγψ; Ση λα θάλνπκε…!
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πηζηεχσ φηη εκείο ην δψζακε σο ζέκα ζην Πξνεδξείν θαη
απφ εθεί θαη πέξα δελ γλσξίδσ γηα πνην ιφγν απηή ηε ζηηγκή ε εηζήγεζε ήξζε
ζήκεξα ζε εζάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο γλσξίδεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη δελ λνκίδσ φηη είλαη ηίπνηε ην ζεκαληηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη; πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη έγηλε
κεηά, νπφηε γη' απηφ ην έγγξαθν πήγε ηφηε, έρεη άιιε εκεξνκελία κάιινλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία. Σα έγγξαθα είλαη 12/9
θαη 11/9 …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα κνπ πείηε ηη αιιάδεη κε απηφ φζνλ αθνξά ην ζέκα;
Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ξσηψ ην εμήο: γηα πνην
ιφγν ήξζε ζήκεξα ην πξσί ε εηζήγεζε γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, ελψ έρεηε
ζηε δηάζεζή ζαο φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δέθα κέξεο πξηλ. Σν
εξψηεκά κνπ είλαη απιφ. Γψζηε κηα απάληεζε, Πξφεδξνο είζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαη Πξφεδξνο αιιά δελ είκαη αξκφδηνο λα ζαο απαληήζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε είζηε αξκφδηνο
λα εηζάγεηε ηα ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηαλ ζηέιλεηε ην ραξηί απηφ,
εζείο ην ζηείιαηε δελ ην έζηεηια εγψ, δηθαηνινγήζηε καο απηή ηελ
θαζπζηέξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είρακε φια ηα έγγξαθα θαη φιεο ηηο απνθάζεηο καδί θαη γη'
απηφ νη εκεξνκελίεο είλαη δηαθνξεηηθέο. Απηφ ζέισ λα ζαο πσ δελ κπνξψ λα
ηίπνηε άιιν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζέιεηε λα κνπ πείηε πνην
έγγξαθν δελ είραηε γηα λα ην θαηαιάβσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε κηα κέξα κεηά, θάηη
πεξηκέλακε εθεί ε Τπεξεζία …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ είρε
ηέηνην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο πνπ αληηθαζηζηά ηνλ θ. Πιέζζα, δελ είλαη ηφζν
ζνβαξφ ζέκα, αιιά γεληθά δελ πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθφ. Γειαδή ε
εκεξνκελία ηη ξφιν παίδεη; Έρεη αιιάμεη ζηελ νπζία θάηη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο ζεβαζκφο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πξνυπνζέηεη λα ππάξρεη ζνβαξφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο
πνπ θάλεηε. ηαλ εζείο βάδεηε ηα ρξνληθά φξηα, λα ηα ηεξείηε. Σίπνηε άιιν,
απηφ ζέισ λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη; Έρεη δίθην θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηφ δελ
ζα μαλαγίλεη. Δγψ ζαλ Πξφεδξνο έρσ κηιήζεη κε ηηο Τπεξεζίεο, φηαλ θάπνην
ζέκα δελ έξζεη ζηελ ψξα ηνπ θαη δελ ππάξρεη εηζήγεζε, δελ ιέσ κεγάια ιφγηα
αιιά απηφ ζα θάλσ, γηαηί έρνπλ δίθην. πσο είρε δίθην ε θα Γθνχκα πξηλ ιίγν
πνπ είπε φηη έλα ζέκα ήξζε κεηά, δελ ζα θάλνπκε ην ίδην πξάγκα.
Σνπιάρηζηνλ λα ην πξνζπαζήζνπκε, αιιά έρνπλ δίθην.
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Γηα ηηο εκεξνκελίεο δελ κπνξψ ηίπνηε γηαηί δελ ην μέξσ ην ζέκα,
πεξηκέλακε θάπνηα ραξηηά λα ζηείινπκε, λα έξζνπλ φια καδί, απηφ έγηλε ηίπνηε
άιιν. Ζ νπζία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Θέιεη θάπνηνο άιινο λα πεη θάηη; Ο
θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηνί νη ππάιιεινη πσο ζα πιεξσζνχλ, αθνχ είλαη
νξηαθή ε θαηάζηαζε; Κάλνπκε πξνζιήςεηο; Γειαδή λα θαηαιάβσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηα αληαπνδνηηθά δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηα αληαπνδνηηθά δελ ππάξρεη πξφβιεκα!
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίπε θαλείο φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζηα αληαπνδνηηθά;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ άθνπζα γηα νηθνλνκηθά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μελ πξνζπαζείηε λα κπεξδέςεηε ηα πξάγκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη ηα αληαπνδνηηθά δελ έρνπλ θακία
ζρέζε κε ηα άιια, ηα νπνία έρνπλ πξφβιεκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καλέλα πξφβιεκα δελ έρνπλ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα καο δπζθνιέςεηε πάξα πνιχ, αιιά ζα ηα θαηαθέξνπκε
δελ θνβφκαζηε. ηα αληαπνδνηηθά είλαη θαιά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ε εηζήγεζε ηεο 6γο αλακφξθσζεο είλαη ην
3ν ζέκα ζαο είρε απνζηαιεί ειεθηξνληθά ηελ Παξαζθεπή 20 ηνπ κελφο. ζνλ
αθνξά ην ζέκα πνπ ζπδεηάηε, γη' απηφ πνπ είπαηε γηα ηηο εκεξνκελίεο. Σν
κήλπκα πνπ ζαο είραλ ζηείιεη ήηαλ φηη ε εηζήγεζε ηνπ 3 νπ ζέκαηνο ε 6ε
αλακφξθσζε ζα ζαο εξρφηαλ -φπσο θαη ζαο ήξζε- 20/9 θαη ε εηζήγεζε ηνπ
7νπ ζέκαηνο ζα ζαο απνζηαιεί ειεθηξνληθά κφιηο δηαβηβαζηεί ζην γξαθείν
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη απηφ έγηλε
ζήκεξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπαλέξρεζηε θαη δελ ζέισ λα
επαλέιζσ. Πεξηκέλεηε, απηφ ην ραξηί ην βάιαηε εζείο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη ην βάιακε εκείο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση ιέεη ην ραξηί απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά ζαο είπα φηη ζαο έρεη ζηαιεί κήλπκα …
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Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Μελ

δηθαηνινγείηε

ηα

αδηθαηνιφγεηα, εδψ ππάξρεη ην ραξηί πνπ ζηείιαηε εζείο. Ση ιέεη ην ραξηί απηφ;
Ζ εηζήγεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ζαο απνζηαιεί αχξην
Παξαζθεπή 20/9.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ δηάβαζα ηψξα, δελ αιιάδεη απηφ πνπ είπα πξηλ φηη
έρεηε δίθην θαη φηη πξέπεη λα ζαο ηα ζηέιλνπκε έγθαηξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί επαλέξρεζηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μνπ έδεημαλ φηη έρεη ζηαιεί έλα κήλπκα, εληάμεη θνπβέληα
θάλνπκε. Οπφηε ζπλερίδνπκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε γηαηί λα γίλεη νλνκαζηηθά; Ζ θαλεξή ςεθνθνξία
γίλεηαη δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ολνκαζηηθά κνπ ιέλε εδψ πίζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξσ ηη ιέλε απφ πίζσ, γίλεηαη δη’ αλαηάζεσο ηεο
ρεηξφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δάλ γίλεηαη δη’ αλαηάζεσο ηεο
ρεηξφο πσο θαηαγξάθνληαη νη κεηνςεθνχληεο νλνκαηηθά; Ση ζα πεη
«αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο»;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ολνκαηηθά ιέσ εγψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα γξάθνληαη απηνί πνπ
ςεθίδνπλ ππέξ θαη απηνί πνπ ςεθίδνπλ θαηά. Ση είκαζηε εδψ; Ση είλαη απηά ηα
πξάγκαηα;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη ςεθνθνξίεο φιεο γίλνληαη νλνκαζηηθά θ. Γξεηδειηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απέρνπκε ιφγσ ηνπ φηη ε
ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ήξζε εθπξφζεζκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνρψξεζαλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 26 ππέξ, 4 απνρέο. Καηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξόζιεςεο
πξνζσπηθνύ

ηδησηηθνύ

δηθαίνπ

νξηζκέλνπ

ρξόλνπ

κε

ζύκβαζε

δηάξθεηαο νθηώ (8) κελώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ
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ραξαθηήξα

ηεο

Γηεύζπλζεο

Καζαξηόηεηαο,

Αλαθύθισζεο

&

Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κε ηδησηηθή εηαηξεία
γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληόο
ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε γηα ην ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δπεηδή δελ πξφιαβα λα δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε, αλ ζέιεηε
λα καο πείηε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ – εγθαηαιειεηκκέλσλ θαη αλ
δείηε ζηελ παιαηφηεξε ζχκβαζε πνπ θάλακε εκείο, αλ ην πνζφ εθθίλεζεο γηαηί
είλαη πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξν νχησο ψζηε λα
πηάζνπκε ηα 130, αλ θαη είδα φηη είλαη καμηιάξη εθεί. Απηέο ηηο δπν εξσηήζεηο
ζέισ λα θάλσ.
Σνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εγθαηαιεηκκέλσλ θαη ην αλ
καο εμαζθαιίδεη ην 130ξη φηη ζα ην πάξνπκε βάζεη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
βγάινπκε. Γηαηί είλαη έλα βαζηθφ έζνδν γηα ην Γήκν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βαζηθφ έζνδν δελ ην ραξαθηεξίδεη θαλέλαο γηαηί ην 2018
είρακε 4.480 €. ηε ζπλέρεηα ε πξφβιεςε πνπ θάλεη ε Τπεξεζία γηα ηε δηεηή
ζχκβαζε ε νπνία ιήγεη είλαη 100 νρήκαηα. Ζ ηηκή εθθίλεζεο έρεη νξηζηεί ζηα
130 € γηαηί απηφ θπκαίλεηαη ζηελ αγνξά απφ ηελ ηηκή ηνπ ζηδήξνπ.
Ήηαλ ζηα 140 €, μεθηλάεη ε ηηκή εθθίλεζεο απφ ηα 130 € θαη
επεηδή είλαη πιεηνδνηηθφο ν δηαγσληζκφο αλάινγα κε ην πνπ ζα πάλε, ζα
θαηαιήμεη. Ζ πξφβιεςε γηα ηε δηεηία είλαη ζηα 100 νρήκαηα πξνο 130 € πνπ
ζα είλαη ε ηηκή εθθίλεζεο, είλαη ζηηο 13.000 € πιένλ ΦΠΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Τπάξρεη

άιιε

εξψηεζε

ή

ηνπνζέηεζε;

Γελ

ππάξρεη.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο λέαο
ζύκβαζεο κε ηδησηηθή εηαηξεία γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ
94

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/9/2019

νρεκάησλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξεθώλ θαη λεπίνπ
ζε Βξεθνλεπηαθoύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη πάιη. Καηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη βάζεη ηνπ λφκνπ θάπνηα παηδηά εηζάγνληαη θαη’
εμαίξεζε ζηνπο ζηαζκνχο γηαηί πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα, δειαδή αλήθνπλ
ζηηο επάισηεο νκάδεο. Δπεηδή είλαη ηδηαίηεξα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απηά,
αλ θάπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο -φπσο δηαβάδεηε θαη ζηελ εηζήγεζε- ζέιεη
λα πιεξνθνξεζεί ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαθέινπ ηνπ θάζε παηδηνχ, κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία. Γελ κπνξψ λα ζαο πσ δπζηπρψο ιεπηνκέξεηεο,
θαηαιαβαίλεηε είλαη πνιχ επαίζζεην ην ζέκα.
Δίλαη ηξία ζπλνιηθά παηδηά, δηαβάζηε θαη ζηελ εηζήγεζε, ππάξρεη
θξππηνγξάθεζε, είλαη κφλν ηα αξρηθά ηεο πξψηεο καζήηξηαο ηνπ πξψηνπ
θνξηηζηνχ, ππάξρνπλ ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα δεηείηαη θαη’ εμαίξεζε ε
εγγξαθή ηεο ζην 1ν βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ Νέαο Υαιθεδφλαο γηα πνιχ
ζνβαξνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα
ζπλερίζσ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οκνίσο θαη γηα ηα άιια δχν παηδηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα εξψηεζε κε ηελ επθαηξία. Δίλαη απηνλφεην φηη
ζπκθσλνχκε, αιιά κηαο θαη μεθηλάεη ηψξα ε ρξνληά. Μήπσο έρεηε θαζφινπ
ζηνηρεία πφζα βξέθε θαη λήπηα είραλ κείλεη πέξζη εθηφο θαη πφζα κέλνπλ
θέηνο; Δπραξηζηψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πφζα είραλ κείλεη πέξζη δελ έρσ ζηνηρεία. Αθφκε γηα
θέηνο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη αηηήζεηο, ππάξρνπλ ζηαζκνί πνπ αθφκε
δέρνληαη αηηήζεηο. Οπφηε ζα ζαο απαληήζσ ζε κηα εβδνκάδα πνπ ζα έρνπκε
νινθιεξσκέλε εηθφλα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε
εγγξαθήο βξεθώλ θαη λεπίνπ ζε Βξεθνλεπηαθoύο ηαζκνύο ηνπ
Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο Η.ΗΔΚ
ζε Παηδηθό ηαζκό ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε
πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο Η.ΗΔΚ ζε Παηδηθό
ηαζκό ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο Δληεηαικέλνπ πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
σο Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέλδξσλ
επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ν θ. Γξακκέλνο θαη αλαπιεξσκαηηθφο ν θ. Καξαβίαο.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο Δληεηαικέλνπ
πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο
γλσκνδόηεζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 185/2014 απόθαζεο Γ..
πεξί έγθξηζεο:
α) πινπνίεζεο αζιεηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
θαη Γξαζηεξηνηήησλ,
β) Γεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ κε εζεινληηθά πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίεο από πνιίηεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα
θαη δξαζηεξηόηεηεο,
γ) θαηαβνιήο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο
ζηα αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο
δ) θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ
θαη αηζνπζώλ ηνπ Γήκνπ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη
ε) ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ παξαρώξεζεο αζιεηηθώλ - πνιηηηζηηθώλ
ρώξσλ ηνπ Γήκνπ ζε ηδηώηεο, ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία θαη επηηξνπήο
επηινγήο ησλ εζεινληώλ πξνπνλεηώλ θαη ησλ ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ ζα απαζρνινύληαη ζηα αζιεηηθά - πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα αλαβάιιεηαη.
Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθαηξνπνίεζε

ηεο ππ΄αξηζκ.

185/2014 απόθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο: α) πινπνίεζεο αζιεηηθώλ,
πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ, β) Γεκηνπξγίαο θαη
ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ κε εζεινληηθά πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο από
πνιίηεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο, γ)
θαηαβνιήο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζηα
αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο δ) θαηαβνιήο
αληηηίκνπ γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ θαη αηζνπζώλ
ηνπ Γήκνπ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ε) ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ
παξαρώξεζεο αζιεηηθώλ - πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ ζε ηδηώηεο,
ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία θαη επηηξνπήο επηινγήο ησλ εζεινληώλ
πξνπνλεηώλ θαη ησλ ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα απαζρνινύληαη
ζηα αζιεηηθά - πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
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13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ II» ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο
θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ» κε ηίηιν:
«Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ησλ Γήκσλ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο ζην πξόγξακκα
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ

ζηνλ

II»

άμνλα

πξνηεξαηόηεηαο

«Κνηλσληθέο

θαη

πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ» κε ηίηιν:
«Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
Γήκσλ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Υαηξφκαζηε πάξα πνιχ πνπ βιέπνπκε κηα δηθή καο
πξφηαζε πνπ ηελ είρακε πεη πξνεθινγηθά θαη ην βιέπνπκε λα έξρεηαη ηψξα,
πνπ αμηνπνηείηαη απηφ ην παθέην ρξεκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Ησληθνχ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα δείηε θη άιια θ. Βαζηιφπνπιε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ζέκα είλαη φηη εκείο ηα ςεθίδνπκε θ. Καληαξέιε,
εζείο δελ ηα ςεθίδαηε.

14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ Ν.Φ.- Ν.Υ.»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλσ ηνλ θ. Καληαξέιε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνζθνιέην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λφγσ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ
πξνζφλησλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απηφ ην έξγν απφ θάπνηνλ πνπ λα
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γλσξίδεη ην ζέκα, λνκίδσ φηη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηάιιεινο θαη ηα
ηππηθά πξνζφληα ηα έρεη ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη θπζηθά αλαπιεξσηήο ν θ.
Κνζθνιέηνο. Δίλαη ιφγσ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ.
Ο

θ.

Καληαξέιεο

δελ

είλαη

πνιηηηθφο

κεραληθφο,

είλαη

κεραλνιφγνο. Δπνκέλσο εγψ πξνηείλσ ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε σο ηαθηηθφ
κέινο θαη σο αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κνζθνιέην, ιφγσ ηππηθψλ θαη
νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε πάκε ζε ςεθνθνξία. Πξψηα κπαίλεη ε πξφηαζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ ν θ. Καληαξέιεο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο, νπφηε ςεθίδνπκε δη’
αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο. Τπέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: 16 ππέξ, 5 θαηά θαη 9 ιεπθά. Πνηνη ςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ
θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαδηθαζηηθά δελ κπνξεί λα
κπεη φπσο ην βάιαηε, ππάξρνπλ δπν πξνηάζεηο. Έπξεπε λα ςεθηζηεί ή ε κία,
ή ε άιιε. Γελ κπνξεί λα ςεθηζηεί πξψηα ε κία θαη κεηά ε άιιε, είλαη δπν
πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ην ίδην ζέκα.
Άξα πξέπεη λα επαλαιάβεηε ηελ ςεθνθνξία θαη λα ςεθίζνπκε
ηε κία ή ηελ άιιε πξφηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη νπζηαζηηθά
ςεθίδνπκε δίδπκν. Γειαδή ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε κε ηνλ θ. Κνζθνιέην, ή ηνλ
θ. Καληαξέιε θαη ηνλ θ. Κνζθνιέην. Απηφ ιέεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε λα πάξνπκε απφθαζε πνην απφ ηα δχν ζα
ςεθίζνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ςεθίδεηαη πξψηα ε εηζήγεζε θαη κεηά νη
αληηπξνηάζεηο. Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ςεθίδεηαη πξψηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ αληηβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε
ινγηθή. ηαλ ππάξρνπλ δπν πξνηάζεηο γηα ην ίδην ζέκα, ηίζεληαη ζε
ςεθνθνξία θαη επηθξαηεί απηή ε νπνία πιεηνςεθεί. Γελ είλαη δπλαηφ απηφ πνπ
ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο λα ηζρχεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη ην ίδην λα μαλαςεθίζνπκε ηψξα;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο ζα μαλαςεθίζνπκε ηε
κία ή ηελ άιιε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ςεθίζακε ηε κία πξφηαζε θαη ηψξα ζα ςεθίζνπκε ηελ άιιε
πξφηαζε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Πξφεδξε

θη

αλ

ππεξςεθηζηεί ε άιιε πξφηαζε ηη ζα γίλεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή ζα ιέλε νλφκαηα, δεπγάξη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θαζέλαο ζα ιέεη «ςεθίδσ ηελ
πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ» ή «ςεθίδσ ηελ άιιε πξφηαζε». Δίλαη πνιχ απιφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δθφζνλ ππάξρνπλ δπν
πξνηάζεηο κπαίλνπλ θαη νη δπν πξνηάζεηο ζηελ ίδηα ςεθνθνξία. Καη
απνθαζίδεη θάζε δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνηα πξφηαζε ζέιεη λα ςεθίζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έηζη είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ είπα, απιά πξέπεη νλνκαζηηθά λα ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο
«ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ», ν θ. Σάθαο θαη νχησ θαζ’ εμήο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβψο νλνκαζηηθά, δελ γίλεηαη κία – κία μερσξηζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα
ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. Δίλαη ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ φπσο έγηλε ε
εηζαγσγή θαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ππφ αίξεζε ε εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ κε θάπνηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ; Πξσηνθαλέο απηφ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή θάλεη κηα
πξφηαζε, απηή κπαίλεη απηνηειψο ζε ςεθνθνξία. Ο Γήκαξρνο εηζεγείηαη ηα
ζέκαηα θαη θάλεη κηα πξφηαζε. Γελ κπαίλεη ππφ αίξεζε θάπνηνπ άιινπ, ή
άιινπο πέληε. Ζ άιιε πξφηαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξλάεη ε πξφηαζε ηνπ
Γεκάξρνπ, ηειείσζε ην ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ε δηαδηθαζία
είλαη ζαθήο, ηελ είπε θαη ν θ. Κνπηζάθεο. ηαλ ππάξρνπλ δπν πξνηάζεηο,
ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία θαη’ αληηπαξάζεζε. Ζ πιεηνςεθνχζα, απηή θαη
επηθξαηεί. Θα ζέζεηε ηηο δπν πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ, ε Ννκηθή Τπεξεζία κπνξεί λα καο βνεζήζεη;
Θέιεηε λα πείηε θάηη;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηα Ννκηθή Λχζαλδξε; Δίλαη απηνλφεην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη αθνχζακε πέληε απφςεηο….! Λέεη ν έλαο έηζη, ιέεη ν
άιινο αιιηψο, ςεθίδνπκε ηε κία φπσο θάλακε ζηα πξνεγνχκελα ζέκαηα.
Φεθίδνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη βιέπνπκε πνηνο έρεη…
Καθφ είλαη;
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Να ςεθίζνπκε κία – κία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία πάκε κία – κία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μία – κία μερσξηζηά ή θαη’ αληηπαξάζεζε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε θαη
γηα ηνλ θ. Κνζθνιέην, ππέξ; Καηά; Λεπθά;
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: 15 θαηά θαη 8 ιεπθά θαη εγψ. Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηνλ
θ. Καληαξέιε θαη θ. Κνζθνιέην.
Γηεμάγεηαη ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο εθπξνζώπνπ
ηνπ

Γήκνπ

κε

ηνλ

αλαπιεξσηή

ηνπ

ζηελ

θνηλή

επηηξνπή

παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ Ν.Φ.- Ν.Υ.»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
««Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Πξνζηαζία, Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ πξφηαζε είλαη γηα ηνλ θ. Γξακκέλν θαη ηελ θα
Παπαθψζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ πάκε ζε ςεθνθνξία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη αληηπξφηαζε ή απιψο
δηαθσλνχλ θάπνηνη;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ππάξρεη αληηπξφηαζε. Πάκε δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο,
ππέξ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ρε παηδηά, πνηα δηα αλαηάζεσο; Θα γίλεη νλνκαζηηθή
ςεθνθνξία φπσο πξέπεη λα γίλνληαη φιεο νη ςεθνθνξίεο, ψζηε ν θαζέλαο λα
μέξνπκε θαη λα κέλεη ζηα πξαθηηθά, ηη ςήθηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λεπθφ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνρψξεζαλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 23 ππέξ, 7 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 15ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ««Οξηζκόο εθπξνζώπνπ
ηνπ

Γήκνπ

κε

ηνλ

αλαπιεξσηή

ηνπ

ζηελ

θνηλή

επηηξνπή

παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνζηαζία, Γηαρείξηζε θαη
Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

16ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή
επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε απφ εκέλα είλαη ε θα Παπαθψζηα θαη ν θ.
Κνζθνιέηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε πξφηαζε; Γελ ππάξρεη. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα
ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά θαη λα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Δίζηζηαη ζε απηέο
ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ θαηαζθεπέο λα κπαίλνπλ
Αληηδήκαξρνη ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνρψξεζαλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 23 ππέξ, 1 θαηά θαη 6 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο εθπξνζώπνπ
ηνπ

Γήκνπ

κε

ηνλ

αλαπιεξσηή

ηνπ

ζηελ

θνηλή

επηηξνπή

παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ
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ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ»» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

17ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ» (Α.Μ. 119/15)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη απηφ ην έξγν 5 επηεκβξίνπ είρε
εθηειεζηεί ην 0% θαη έπξεπε λα παξαδψζεη ζηηο 16 επηεκβξίνπ απηφο ν
θχξηνο, ν εξγνιάβνο. αο ιέσ γηα ηελ παηδηθή ραξά ε νπνία είλαη ζηελ
Ηαζσλίδνπ, αλ δηαβάζεηε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ Ηαζσλίδνπ κηιάκε.
Γηα ηελ Ηαζσλίδνπ γηα ην κηζφ έξγν, έπξεπε λα έρεη παξαδψζεη
ζηηο 16 επηεκβξίνπ. Ήηαλ 5 επηεκβξίνπ θαη ήξζε θαη κνπ δήηεζε δπν κήλεο
παξάηαζε, ηνπ είπα φηη νη παξαηάζεηο γεληθά είλαη δχζθνιν θαη απφ ηελ
εκπεηξία πνπ έρσ ζην Γ.. ηνπ ΟΚ λα μαλαπάξεη απφ εκάο, εθηφο αλ
ππάξρνπλ πάξα πνιχ ζνβαξνί ιφγνη γηαηί δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί.
Πήξε έλα κήλα απφ ηνπο δπν πνπ δεηνχζε, κνπ ππνζρέζεθε 16
Οθησβξίνπ ζα έρνπκε ηελ παηδηθή ραξά, ζα καο ηελ παξαδψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα εξψηεζε. πλνιηθά πφζεο παξαηάζεηο έρεη δεηήζεη γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα έξγα; Ξέξνπκε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί ξσηάο ηνλ Καληαξέιε θαη δελ ξσηάο ηνλ
Καιακπφθε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αθξηβψο απηφ ήζεια λα ζαο πσ. Δκάο καο δήηεζε κηα
παξάηαζε θαη ήηαλ απηή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία έρεη πνιιέο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπεηδή είδα ιίγν ην ηζηνξηθφ ηνπ έξγνπ …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άξα μέξεηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρεη έλα ζέκα κε ηηο παξαηάζεηο,
έρεη πάξεη αλ ζπκάκαη θαιά ή ηξεηο ή ηέζζεξηο, λνκίδσ ηέζζεξηο κε απηήλ.
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Πάλησο γεληθά έρεη κηα εκκνλή ζηηο παξαηάζεηο, ζέιεη ιίγν πεξηζζφηεξν
θπλήγη απφ ην θαλνληθφ, θαηά ζπλέπεηα εκείο ηνπ δψζακε. Γελ κπνξνχζα λα
θάλσ θαη δηαθνξεηηθά, ζηηο 5 ηνπ κήλα, ζε 11 κέξεο απνθιείεηαη λα κνπ ηελ
παξέδηδε αλ δελ ηνπ έδηλα παξάηαζε, άξα ηνπ έδσζα 30 κέξεο επηπιένλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μηα ζχληνκν ηνπνζέηεζε. Έρεη δίθην ν θ. Καληαξέιεο, είλαη
έλα έξγν πνπ μεθίλεζε ζηε δηθή καο ζεηεία, ππάξρεη έλα ηζηνξηθφ κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν εξγνιάβν. Ζ εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ θαη λα θιείζσ κε
απηφ, είλαη ε εμήο: ζηε Υξπζαιίδα έρεη παξαδψζεη; Σελ άιιε παηδηθή ραξά.
Γχν θάλεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρεη παξαδψζεη ην 90% ηεο Υξπζαιίδαο, πεξηκέλνπκε λα
βάιεη ηα παγθάθηα θαηά ηα άιια ε παηδηθή ραξά είλαη έηνηκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ελεκέξσζε κφλν. Απηφο ν εξγνιάβνο ν νπνίνο είζηζηαη ζην
λα παίξλεη παξαηάζεηο, έρεη πάξεη ην έξγν απφ δηαγσληζκφ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηνλ Καληαξέιε πεο ηα πνπ δελ ηα ςήθηδε.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά γηαηί έρεη πάξεη πάλσ απφ κηα παξαηάζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
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Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνρψξεζαλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 28 ππέξ, 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 17ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάηαζεο
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ» (Α.Μ. 119/15)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

18ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Απέρνπκε

δηφηη

αθνξά

πξνεγνχκελε δεκνηηθή πεξίνδν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνρψξεζαλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 26 ππέξ, 4 απνρέο. Καηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 18ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιισλ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πσ δπν θνπβέληεο. Πξψηα απ' φια επραξηζηψ πάξα πνιχ
γηα ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή καο, έγηλαλ νξηζκέλα ιάζε θαη επραξηζηψ πάξα
πνιχ πνπ δείμαηε θαηαλφεζε. Θέισ λα πσ φηη θαη ε θα Γθνχκα, αιιά θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ έρνπλ δίθην γηα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ. Έρνπκε εθ ηνπ
λφκνπ ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπκε κηα θνξά ην κήλα Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζα
πξνζπαζήζσ αλ έρνπκε πάξα πνιιά ζέκαηα λα θάλνπκε δπν θνξέο. Γελ ζα
γίλεηαη πάληα, απιά αλ έρνπκε δχζθνια ζέκαηα θαη είλαη πάξα πνιιά, είλαη
πξνηηκφηεξν λα θάλνπκε δπν, έρσ ηελ εληχπσζε φηη κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε. Καη αλ δελ έρσ εηζεγήζεηο φηαλ πξέπεη λα ηηο έρσ, δελ ζα θέξλνπκε
ηίπνηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή καο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη απηφ ζα γίλεηαη, αιιά έρνπκε ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπκε
ηελ αληηπνιίηεπζε έγθαηξα. Έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ην θάλνπκε θαη πξέπεη
λα ην θάλνπκε.
Δπίζεο λα ελεκεξψζσ φηη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα σο επί ην
πιείζηνλ ζα γίλνληαη Γεπηέξα. Αλ θάηη δελ πάεη θαιά ηε Γεπηέξα δελ
πξνιαβαίλνπκε ή έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα ην πάκε
δπν κέξεο κεηά, απφ ην λα είκαζηε….
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θαη πάιη, θαιφ ζαο βξάδπ. Με
ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ
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ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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