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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Σάθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο πχξνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο, Παπαθψζηα Αλζή,
Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο,
Καξαβίαο

Γεψξγηνο,

Κνπηζάθεο

Μηραήι,

Κνπεινχζνο

Υξήζηνο,

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Παπαινπθά Δπηπρία, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο,
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο
Παληειήο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, Λέθθαο Αζαλάζηνο,
Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο,

–

Λεσληδφπνπινο

Αζαλαζφπνπινο

Υαξάιακπνο,

Παλαγηψηεο,

Σνκπνχινγινπ

Αιεθξαγθή

νθία,

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο,
Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
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ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Αλαληάδεο Νηθφιανο, εξεηάθεο Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Οξηζκφο κειψλ λένπ Γ.. ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη εθινγή λένπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 θαη 243 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ηελ αξηζ.
63967/2019 απφθαζε Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
2. Οξηζκφο κειψλ λένπ Γ.. ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη εθινγή λένπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 θαη 243 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ηελ αξηζ.
63967/2019 απφθαζε Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
3. Οξηζκφο κειψλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο.
4. Απνδνρή ηεο Απφθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο «Γνκή ίηηζεο θαη
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδειθείαο – Ν. Υαιθεδφλαο «
θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ, κε θσδηθφ ΟΠ 5003609 θαζψο θαη
εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν γηα θάζε ζρεηηθή ελέξγεηα θαη
ππνγξαθή.
5. πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο Ν.Υαιθεδφλαο – Οξηζκφο Σαθηηθψλ –Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ –
Γηάξθεηα Θεηεία ηεο.
6. α) Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο - Ν.Υαιθεδφλαο
ζηελ Κνηλσληθή χκπξαμε Κεληξηθνχ Σνκέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ
αθνξά ην

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο

Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο
Απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD). β) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ.
Ησάλλε Βνχξνπ, σο λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ λα ππνγξάςεη
ην θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο, θαη θάζε
άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη. γ) Σνλ νξηζκφ ηνπ Αληηδεκάξρνπ
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Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο σο πξφζσπν
επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο χκπξαμεο ζην Γήκν. δ) Σνλ
νξηζκφ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ σο εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ζην
Γηνηθεηηθφ Μέξνο ε) Σνλ νξηζκφ ππεπζχλσλ – δηαλνκήο απνζήθεο,
θαζψο θαη ηα ζεκεία Γηαλνκήο.
7. Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο
εθπφλεζεο κειέηεο ζχκθσλα κε ην Ν.4555/2018, ΦΔΚ 133/Α/ 19-072018

«Μεηαξξχζκηζε

ηνπ

ζεζκηθνχ

πιαηζίνπ

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο
πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» Η] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ –
Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ
πνιηηνγξάθεζε

ζρεηηθά
–

κε

Λνηπέο

ηελ

απνλνκή

δηαηάμεηο

ηζαγέλεηαο

αξκνδηφηεηαο

θαη

ηελ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Έγθξηζε

2εο

παξάηαζεο

πξνζεζκίαο

πεξαίσζεο

ηνπ

έξγνπ:

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (A.M.:
158/2016).
9. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Καιεζπέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη.

Παξαθαιψ

θαζίζηε

λα

μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία καο. Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. 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 παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι
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Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
απψλ, 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 απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ.
Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ. 28
παξφληεο θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Πξν εκεξήζηαο ζα ήζεια λα ζαο
δηαβάζσ έλα ςήθηζκα πνπ ειπίδσ λα γίλεη νκφθσλα απνδεθηφ.
«Θεωξνύκε απηνλόεηε πξάμε ηνπ Δεκνηηθνύ καο Σπκβνπιίνπ ηελ
θαηαδίθε νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνύ βίαο, όπωο απηό πνπ έιαβε
ρώξα ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή ζηελ πόιε καο. Εηθόλεο αζρήκηαο, είηε
απηέο αθνξνύλ ηελ πνιηηηθή, είηε ηελ αζιεηηθή, είηε γεληθόηεξα ηελ
θνηλωληθή καο δωή, δελ έρνπλ ζέζε ζην Δήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Χαιθεδόλαο.
Οθείινπκε ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο λα
πξνιακβάλνπκε θαη λα απνηξέπνπκε ηέηνηνπ είδνπο δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Η νκαιόηεηα ηεο
θαζεκεξηλήο δωήο ζηελ πόιε, ε δηαθύιαμε ηεο δεκόζηαο θαη
ηδηωηηθήο πεξηνπζίαο θαη ε αζθάιεηα ηωλ ζπκπνιηηώλ καο απνηεινύλ
πξώηηζην θαζήθνλ καο θαη βαζηθή καο πξνηεξαηόηεηα».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ήζεια λα πσ ζε απηφ ην ζεκείν φηη καο έρεη ζηείιεη κηα
επηζηνιή ε θα Παπαινπθά (φπσο θαη ν θ. Γνχιαο)ηελ νπνία ζαο έρνπκε
ζηείιεη, έρεη έξζεη ζε φινπο ζαο πηζηεχσ νπφηε γη' απηφ δελ ηελ δηαβάδνπκε
θαη έδσζα ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν γηαηί ήηαλ θάηη πνπ δελ είραηε
ελεκεξσζεί. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Δγψ ήζεια λα πσ φηη ε θα
Παπαινπθά έζηεηιε έλα ςήθηζκα εθ κέξνπο ηεο Παξάηαμήο καο δελ είλαη
πξνζσπηθφ, ην νπνίν φκσο εκείο ην απνζχξνπκε κε βάζε θαη ην ζθεπηηθφ ην
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νπνίν ζαο ζηείιακε αξγφηεξα. Δγψ δελ πξφθεηηαη λα θάλσ θάπνηα
ηνπνζέηεζε γηα θαλέλα ζέκα, πέξα απφ απηά ηα ηξία πνπ εκείο ζεσξνχκε
επείγνληα, ζνβαξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Χο εθ ηνχηνπ δελ πξφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ςεθίζκαηνο ζήκεξα
εκείο. Δκείο δειαδή ην ςήθηζκά καο ζα ην θέξνπκε ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε.
Όκσο επηηξέςηε κνπ λα πσ κηαο θαη κπήθε ςήθηζκα, εγψ
ζπκθσλψ απφιπηα ζε φ,ηη εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν πιελ φκσο
απνπζηάδεη ην γεγνλφο. Πνην ήηαλ ην γεγνλφο; Σν γεγνλφο δελ αλαθέξεηαη.
Πνην ήηαλ ην γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηελ πφιε καο; Πξέπεη λα θαηνλνκαζηεί.
Γηαηί απφ ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξάηεζα απφ φ,ηη άθνπζα δελ αλαθέξεηαη
πνπζελά πνην είλαη ην γεγνλφο. Σν γεγνλφο ήηαλ φηη ρνχιηγθαλ επηηέζεθαλ
βάξβαξα θαη ρηχπεζαλ κε δπν καραηξηέο αζηπλνκηθφ, έζπαζαλ θαη
ιεειάηεζαλ καγαδηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξψηα απ' φια ζέισ λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν
θ. Βαζηιφπνπινο θαη κεηά λα απαληήζεηε ζε φ,ηη ζέιεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο κνπ δήηεζε εμ αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
ΠΟΔΟΣΑ ζηε ζεκεξηλή απεξγία λα κείλνπκε ζήκεξα ζηα επείγνληα ζέκαηα
πνπ είλαη ε επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απαξηίζνπλ ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο θαη ηε ΓΔΠ θαη λα αθήζνπκε ηα άιια ζέκαηα γηα ηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε.
Δκέλα πξνζσπηθά κε βξίζθεη ζχκθσλν απηφ δελ έρσ θακία
αληίξξεζε, βεβαίσο δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα ην ςήθηζκα, γηαηί δελ έρεη
λα θάλεη κε ηδηαίηεξε ζπδήηεζε. Αλ ζέιεηε δηαβάδνπκε θαη ηα άιια ςεθίζκαηα
θαη ηεο θαο Παπαινπθά θαη γηα ηα πξαθηηθά, αιιά ζεσξψ πσο ην ςήθηζκα
είηε ηνπ θ. Γνχια, είηε ηεο θαο Παπαινπθά, είηε ην δηθφ κνπ, δελ είλαη θάηη ην
νπνίν εκπίπηεη ζε θακία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.
Χο πξνο ην άιιν ζθέινο ηνπ δηθνχ ζαο αηηήκαηνο εγψ είκαη
απφιπηα ζχκθσλνο λα κείλνπκε ζηηο επηινγέο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα
απαξηίζνπλ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, ηε ΓΔΠ θαη λα αθήζνπκε ηα άιια
δεηήκαηα. Δθηφο αλ ππάξρεη θάπνην θαηεπείγνλ κε έλα dead line ην νπνίν δελ
κπνξνχκε λα απνθχγνπκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια αλ θάπνηνο άιινο επηθεθαιήο ζα
ήζειε λα πεη θάηη γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη λα ζρνιηάζεη αλ
ζέιεη απηφ πνπ έγηλε πξηλ δπν κέξεο. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ν ξφινο κνπ λα ζρνιηάδσ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Ο
θ. Βαζηιφπνπινο έρεη θξηζεί, ζα ζρνιηαζηεί απφ άιινπο. Δγψ ζα ζρνιηάζσ ην
ςήθηζκα πνπ θαηέβαζε ν Γήκαξρνο. Χο Παξάηαμε καο εθθξάδεη θαη ζηέιλεη
ην κήλπκα πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη ηέηνηα δεηήκαηα νπαδηθήο βίαο,
ζξεζθεπηηθήο βίαο, αζιεηηθήο βίαο, θνηλσληθήο βίαο δελ είλαη απνδεθηά απφ ην
Γήκν καο γηα ηελ πφιε καο θαη ην ςεθίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζην ζψκα θαη ζηνλ
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο παξηζηάκελνπο. Κχξηε Γήκαξρε, εδψ δελ είρακε ζέκα
νχηε ζξεζθεπηηθήο, νχηε πνιηηηθήο, νχηε θνηλσληθήο βίαο. Δίρακε έλα ζέκα
ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν θαη ζην παξειζφλ έρεη ηαιαλίζεη ηελ πφιε καο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ νπαδηθή βία.
Όπσο ζσζηά εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο ην ςήθηζκα δελ κπνξεί
λα είλαη γεληθφινγν πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν. Μαραηξψζεθαλ ηξεηο
άλζξσπνη. Ο έλαο εμ απηψλ θαη ήξσαο. Κνπβαινχζε ηνπο αλζξψπνπο πνπ
θάεθαλ ζην Μάηη ζηνλ ψκν ηνπ. Δίλαη δπλαηφ εκείο λα κηιάκε ηφζν γεληθφινγα;
Πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζπγθεθξηκέλα.
Πξνρζέο έθαλε ε Αζηπλνκία επέκβαζε, ην μέξεηε πάξα πνιχ
θαιά γηαηί δεκνζηνπνηήζεθε, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν νπαδψλ αζιεηηθήο
νκάδαο πνπ είλαη αθξηβψο νη ζπγθεθξηκέλνη. Νηξέπεζηε λα ην πείηε απηφ ην
γεγνλφο; Έρεηε πξφβιεκα λα ην αλαθέξεηε; Γηα έλα γεγνλφο ζπγθεθξηκέλν
καο

ζπζηήλεηε

λα

ςεθίζνπκε

ην

ςήθηζκα

απηφ.

Άξα

πξέπεη

λα

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί.
Αλ αχξην έρνπκε θάηη άιιν, ην νπνίν έρεη ζέκα κε άιιεο
παξακέηξνπο, ην θαηαιαβαίλσ. Δδψ έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Σξεηο
άλζξσπνη καραηξψζεθαλ, ηξεηο αζηπλνκηθνί καραηξψζεθαλ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Αζηπλνκία είλαη ζηα θάγθεια θαη δελ ην
ιέσ εγψ, ην ιέεη ε Έλσζε ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, πνπ έθαλε θαη
ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη δεκνζηεχηεθε ζηνλ Σχπν. Γελ είλαη δπλαηφ απηφ λα ην
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αθήζνπκε έηζη θαη λα πεξλάκε έηζη αβξφρνηο πνζίλ γεληθφινγα έλα ςήθηζκα,
ην νπνίν αλαθέξεηαη γεληθά ζηε βία. Δδψ έρνπκε ζπγθεθξηκέλε βία.
Καη αλ αχξην έρνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ, κπνξεί λα
έρνπκε θη άιια ηέηνηα. Άξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζηνρνπνηήζεη
ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο ην νπνίν ζπλέβε θαη λα πνχκε φηη εκείο σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνιχ ζσζηά αλαθέξεηε, είκαζηε ελαληίνλ απηήο ηεο κνξθήο ηεο
βίαο.
Αλ αχξην έρνπκε θάπνην άιιν ζέκα ζα ην επηζεκάλνπκε ηφηε πην
ζπγθεθξηκέλα. Ννκίδσ φηη ζην πλεχκα απηφ θηλήζεθε θαη ην ςήθηζκα ηεο θαο
Παπαινπθά ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» ελ πξνθεηκέλσ θαη ηνπ θ. Γνχια πνπ δελ
ήηαλ ςήθηζκα, ήηαλ επηζηνιή πξνο εζάο. Δπνκέλσο λνκίδσ φηη πξέπεη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηζή θνπβέληα γηαηί ίζσο πξέπεη λα πάξεη ηνλ ιφγν
θαη ν θ. Γνχιαο πνπ είρε θάλεη θη εθείλνο ηελ πξφηαζε γηα λα ςεθηζηεί.
Γηαβάδνληαο ην ςήθηζκα ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» είδα λα ιέεη
πεξίπνπ ηα ίδηα πξάγκαηα κε άιια ιφγηα κε ην ςήθηζκα πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο
καο θαιχπηεη ην ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ν θ. Γήκαξρνο, έλα ςήθηζκα δελ
κπνξεί λα είλαη ςήθηζκα πέληε ζειίδσλ θαη λα αληέρεη ζηε βάζαλν ηεο
ζπδήηεζεο δπν ιεπηψλ, νπφηε ηνπιάρηζηνλ εκέλα κε θαιχπηεη θαη λνκίδσ είλαη
ζηελ ίδηα ζηελ θαηεχζπλζε κε ην ςήθηζε ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» θαη εθείλν
δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε νκάδεο, ζε νπαδνχο θαη ηα ινηπά,
αλαθέξεηαη ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα αθξνζηγψο, λνκίδσ έηζη πξέπεη λα
γίλεηαη ζην ςήθηζκα, νπφηε εκέλα κε θαιχπηεη. Γελ μέξσ ν θ. Γνχιαο αλ ζέιεη
θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ. Αλ θαη ζα έπξεπε λα δηαβαζηνχλ ηα ηξία ςεθίζκαηα
θαη φρη απιά λα δνχκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο γη' απηφ είπα αλ ζέιεηε.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δγψ ην δηθφ ζαο θ. Γήκαξρε ζα ήζεια λα ην μαλαθνχζσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: βεβαίσο κπνξψ λα ζαο δηαβάζσ θαη ηα ηξία, επεηδή κνπ είπε ν
Πξφεδξνο φηη ηα έρεηε κπξνζηά ζαο, γη' απηφ ζεψξεζα φηη θαιφ είλαη… Γελ
έρσ θαλέλα πξφβιεκα.
Α. ΓΟΤΛΑ: Σέινο πάλησλ εγψ ζα ήζεια λα πσ φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ νπζηαζηηθά κηιάεη γηα αθαίξεζε παξαγξάθνπ απφ απηφ πνπ
αθνχζηεθε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Δίπαηε λα αθαηξέζνπκε ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε θνηλσληθά, εθθιεζηαζηηθά, ζξεζθεπηηθά ..
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή απεπζχλεζηε ζε εκέλα,
εγψ δελ είπα ηέηνην πξάγκα. Δίπα, φηη φπσο είλαη ην ςήθηζκα ζα πξέπεη λα
πξνζηεζεί παξάγξαθνο πνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηεί γηα πνην ιφγν ςεθίδνπκε
απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα. Γελ γίλεηαη επεηδή έηζη καο ήξζε. Τπάξρεη
ιφγνο ζπγθεθξηκέλνο.
Α. ΓΟΤΛΑ: Όπσο θαη λα έρεη, ζηα ζπιινγηθά πξνβιήκαηα δελ ρσξνχλ
αηνκηθέο ιχζεηο θαη λνκίδσ φηη νη ηξεηο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ, ζηελ ίδηα
θαηεχζπλζε είλαη. Απηφ πνπ λα θάλνπκε ζαλ Γήκνο λα απνδνθηκάζνπκε απηφ
ην γεγνλφο γηαηί ηελ ψξα πνπ φιε ε Διιάδα αζρνιείηαη δηα ηεο ηειεφξαζεο
θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηνπ Σχπνπ κε απηφ ην ζέκα, εκείο δελ κπνξνχκε λα
ζσπάζνπκε. Ζ νπζία είλαη λα ππάξρεη έλα νκφθσλν ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ.
Σν αλ ππάξρεη κηα δηαηχπσζε πνπ ν άιινο ζπκθσλεί ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν, γηα εκέλα έρεη πνιχ ιηγφηεξε ζεκαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο δηαβάδσ ην ςήθηζκα ηεο θαο Παπαινπθά.
«Ωο

Δεκνηηθό

Σπκβνύιην

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

–

Νέαο

Χαιθεδόλαο

θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηα πξόζθαηα επεηζόδηα νπαδηθήο βίαο πνπ είραλ
ωο απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκό αθόκα θαη αζηπλνκηθώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή
πεξηνπζηώλ ζπκπνιηηώλ καο. Καινύκε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα εκπιεθόκελα αζιεηηθά Σωκαηεία λα πξάμνπλ ηα δένληα,
ώζηε λα δηαθπιαρζεί ε νκαιή θαη εηξεληθή ιεηηνπξγία ηεο πόιεο καο».
αο δηαβάδσ ηελ 1ε παξάγξαθν ηνπ δηθνχ κνπ ςεθίζκαηνο:
«Θεωξνύκε απηνλόεηε πξάμε ηνπ Δεκνηηθνύ καο Σπκβνπιίνπ ηελ
θαηαδίθε νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνύ βίαο, όπωο απηό πνπ έιαβε
ρώξα ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή ζηελ πόιε καο»
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Πείηε κνπ θ. Σνκπνχινγινπ ηη ζέιεηε; Να ζπκπιεξψζνπκε απηφ
πνπ έρεη γξάςεη ε θα Παπαινπθά; Να ην ζπκπιεξψζσ «πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ αθφκε θαη αζηπλνκηθψλ θαη ηελ θαηαζηξνθή
πεξηνπζηψλ ζπκπνιηηψλ καο».
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε απηφ; Κακία αληίξξεζε. Γελ ήηαλ θαλείο κπξνζηά, κε
γειάηε θ. Βαζηιφπνπιε. Ση ζέισ λα πσ. Γελ μέξσ απφ πνχ μεθίλεζαλ ηα
επεηζφδηα, απηφ ελλνψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέιεηε λα ζαο πσ εγψ πσο μεθίλεζαλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζαζηαλ κπξνζηά;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέιεηε λα ζαο πσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ήζαζηαλ κπξνζηά θ. Βαζηιφπνπιε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην «νπαδηθήο βίαο» κε θαιχπηεη εκέλα θ. Βαζηιφπνπιε δελ
έρσ θαλέλα πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ φηαλ κηιάεη έλαο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο δελ πξέπεη λα κηιάεη άιινο. Ή λα δεηάεη ηνλ ιφγν θαη λα ηνπ δίλσ
ηνλ ιφγν θαη λα κηιάεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη εκείο είπακε φηη δελ έρνπκε
θαλέλα πξφβιεκα κε ην ςήθηζκα, πιελ φκσο ζέινπκε λα πεξηγξαθεί. Γηαηί
έηζη φπσο είλαη δηαηππσκέλν, είλαη έλα ςήθηζκα παληφο θαηξνχ. Γειαδή πάεη
έλαο ρξηζηηαλφο ζε έλα κνπζνπικάλν, πάεη έλαο ζην ζρνιείν θαη πιαθψλεη
έλαλ άιινλ, ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε απηφ ην ςήθηζκα.
Δλψ εδψ έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη σο
ζπλέρεηα άιισλ γεγνλφησλ θαη κάιηζηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έθνδν πνπ έθαλε
κεηά ε Αζηπλνκία θαη βξήθε ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δελ ηα θαηνλνκάδνπκε
φια απηά, αιιά κελ ιέηε φηη δελ μέξνπκε. Αλ ήηαλ νπαδηθή βία θαη πεξηκέλεηε
λα ήηαλ θάπνηνο κπξνζηά.
Δγψ ζην έλα θνκκάηη ήκνπλ θνληά γηαηί ε Βξπνχισλ, ε γέθπξα
πνπ ήηαλ ζηεκέλνη είλαη δίπια ζην ζπίηη κνπ. απφ εθεί μεθίλεζε ε ηζηνξία απφ
ηε Βξπνχισλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
9

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην εζείο κάιινλ μέξεηε πεξηζζφηεξα απφ
εκέλα, γηαηί εγψ κπνξεί λα κελ θνληά θαη λα είδα πξάγκαηα, εζείο κπνξεί λα
ήζαζηαλ θαη κέζα, ελλνψ ηξηγχξσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ είκαη εγψ απηφο πνπ αλαθάηεςα
ηελ πφιε ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη ληξνπή λα ιέκε ην αλ ήζνπλ κέζα
θαη ην αλ ήζνπλ απ' έμσ, αιιά απηφ είλαη ην ήζνο ζνπ. Απφ εθεί θαη πέξα εγψ
πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέισ λα κάζσ απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ηελ ελεκέξσζε
ηνπ ηη ζπλέβε θαη είκαη πνιχ πεξίεξγνο λα ην κάζσ απηφ.
Όπσο ζέισ λα ελεκεξσζψ γεληθά γηα ην ζέκα γηαηί θαίλεηαη φηη
έρεηε ζθαηξηθή ελεκέξσζε. Μηιάηε γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, αιιά
αζαθψο. Με νλφκαηα. Ό,ηη ζέιεηε λα ην πείηε, πάξηε ηνλ ιφγν ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην εδψ ζην κηθξφθσλν, βιέπσ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζέιεη ηνλ ιφγν
γηαηί θη απηφο κίιεζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη θαηνλνκάζηε πξάγκαηα
θαη θαηαζηάζεηο, αθνχ θαίλεηαη φηη ηα μέξεηε.
Όζνλ αθνξά φκσο ην φλνκά κνπ, ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα δελ
ζέισ πνηέ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μνπ αξέζεη πνπ δελ ζα ην ζπδεηάγακε θηφιαο! Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ δελ ήκνπλ
ζηα επεηζφδηα κπξνζηά, ήκνπλ φκσο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Νηθνιάνπ
Σξππηά θαη Γεθειείαο φηαλ είραλ έξζεη νη αζηπλνκηθνί θαη πξνζπαζνχζαλ λα
καδέςνπλ ηα αζπκκάδεπηα. Βιέπσ φκσο δπν πξάγκαηα ζπγθεθξηκέλα.
Σν έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη απηφ απαληά ζηνλ θ.
Κνζθνιέην πνπ δελ μέξεη δελ δηάβαζε, είλαη φηη ε Αζηπλνκία, ε Έλσζε
αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ έθαλε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε πνπ θαιφ είλαη λα
ηε δηαβάζεη θάπνηνο θαη ην δεχηεξν είλαη φηη ηελ επνκέλε κέξα έγηλε έθνδνο
ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ζηέθη
νπαδψλ. Γελ πήγαλ ζε φινπο. Γελ πήγαλ ζην ζπίηη ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ, πήγαλ
ζε ζπγθεθξηκέλν ζηέθη νπαδψλ.
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Άξα απηφ πξνζδηνξίδεη θάηη πνπ εγψ δελ ην μέξσ, αιιά ην
βιέπσ απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη φηη είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη
ζηνρνπνηεκέλν ην πνηνο επζχλεηαη θαη γηα πνην ιφγν έγηλαλ απηά πνπ έγηλαλ.
Άξα δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν εκείο λα κελ αλαθέξνπκε,
πξνζζέηνληαο απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο, φηη είκαζηε ελαληίνλ ηεο
νπαδηθήο βίαο. Αο κελ πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνλ νπαδηθφ,
αιιά πξέπεη λα πνχκε φηη είλαη ε νπαδηθή βία ηελ νπνία θαηαδηθάδνπκε.
Ννκίδσ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην λα κπεη.
Γελ απνθαζίδνπκε εκείο γεληθφινγα γηα ηε βία ηελ ζξεζθεπηηθή,
ηελ θνηλσληθή ή πνιηηηθή, εδψ έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πνπ ην
ςήθηζκα αλαθέξεηαη. Πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ νπαδηθή βία ε νπνία
έιαβε ρψξα ζηελ πφιε καο θαη είρε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα εθηφο απφ
ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αζηπλνκηθψλ, ηελ θζνξά ησλ πεξηνπζηψλ, ην λα έρεη
κεηαβιεζεί ε Φηιαδέιθεηα γηα δπν ψξεο ζε πεδίν κάρεο. Απηά είλαη γεγνλφηα
πνπ ηα δήζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. θπξίεο
θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηψξα βέβαηα ζε απηφ ην πκβνχιην πάληα ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο εηδηθά ζηα πξψηα θαη εηδηθά ζε απηά πνπ έρνπλ ζέκαηα κε θνηλφ,
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα ζπκθσλνχκε δηαθσλψληαο, ή λα δηαθσλνχκε
ζπκθσλψληαο. Γειαδή έλα κπζηήξην πξάγκα.
Φπζηθά είκαζηε φινη θαηά ηεο βίαο απφ πνχ θη αλ πξνέξρεηαη,
απφ νπνηαδήπνηε νκάδα θαη είλαη απνηέιεζκα θαλαηηζκνχ. Δίηε είλαη απφ
ζξεζθεπηηθή, απφ νπαδηθή, απφ πνιηηηθή, απφ εζληθηζηηθή απφ νπνηαδήπνηε
νκάδα θαη είλαη απνηέιεζκα θαλαηηζκνχ, ε βία θαηαδηθάδεηαη.
Γελ είλαη δπλαηφ λα πεη θάπνηνο εδψ κέζα φηη μερσξίδσ ηε κία
βία απφ ηελ άιιε, δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ζε απηφ ην δεκνθξαηηθά εθιεγκέλν
Γεκνηηθφ πκβνχιην άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα μερσξίζεη ηε βία. Καηά
ζπλέπεηα δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δηαθσλνχκε απηή ηε ζηηγκή θαη ην ζπδεηάκε
ελψ έπξεπε λα έρεη πεξάζεη ήδε νκφθσλα θαη αθνχ ζέινπκε λα
ζπληνκεχζνπκε ην πκβνχιην λα έρνπκε πξνρσξήζεη ηα ςεθίζκαηα θαη θαηά
δεχηεξνλ ζα ζαο πσ θάηη.
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Πνιιέο θνξέο ηε βία ηελ πξνθαινχλ θαη νη θηλήζεηο θάπνησλ
ηζπλφλησλ θαη αλαθέξνκαη ζε παιαηφηεξα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Λέσ φηη είκαζηε φινη θαηά ηεο βίαο αιιά πνιιέο θνξέο εκείο
νη ίδηνη είκαζηε ππνθηλεηέο ηεο βίαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ννκίδσ πσο φζν ην ηξαβάκε ζε ζπδήηεζε ην ζέκα ην
αδπλαηίδνπκε ζε ζεκαζία.
Ο θ. Γήκαξρνο δηάβαζε ην ςήθηζκα, δέρηεθε απφ φ,ηη θαηάιαβα
δπν πξάγκαηα λα πξνζηεζνχλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο αζηπλνκηθνχο, ηα
θαηαζηήκαηα θαη ηε κνξθή ηεο βίαο, λνκίδσ πξέπεη λα απνδείμνπκε φινη θαη
ζηελ πξάμε φρη κφλν ζηα ιφγηα φηη κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε ζε βαζηθά
πξάγκαηα. Να πξνζηεζνχλ απηά θαη λα ςεθίζνπκε φινη ην ςήθηζκα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
δελ είλαη αλαθξηηηθφ γξαθείν. Απ' φιεο ηηο πιεπξέο θαηαδηθάζηεθε ε βία απφ
φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη. Δηδηθά ν Γήκαξρνο είπε «κε αθνξκή ηα ηειεπηαία
γεγνλφηα». Πνηα είλαη ηα ηειεπηαία γεγνλφηα θπξίεο θαη θχξηνη θαη θξπβφκαζηε
πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο; Απηά ηα νπνία ζπλέβεζαλ. Σα νπνία θαηαδηθάδνληαη
απ' φινπο.
Δμάιινπ ε γέθπξα Βξπνχισλ απφ φπνπ μεθίλεζαλ, έρεη γίλεη
πάξα πνιιέο θνξέο ην ζεκείν αλαθνξάο επεηζνδίσλ κε πέηξεο ζηελ εζληθή
νδφ. Κάζε ηφζν δελ δηαβάδνπκε φηη ζην ηάδε κέξνο απφ ηε γέθπξα πεηάλε
πέηξεο θαη ζπάλε απηνθίλεηα;
Σν πνηνο θηαίεη δελ ζα ην βξνχκε εκείο. Τπάξρεη ε Αζηπλνκία
θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλα. Δκείο ζα βγάινπκε κηα πνιηηηθή απφθαζε
θαηαδίθεο θαη βιέπσ φιεο νη πιεπξέο λα ην έρνπλ πηάζεη. Γέρηεθε ν
Γήκαξρνο θαη δπν ζεκεία αθφκε πνπ είπε ε θα Παπαινπθά. Ννκίδσ θ.
Γήκαξρε πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ςεθνθνξία θαη ην θαιχηεξν απ' φια
λα κελ μαλαπάκε ηελ άιιε εβδνκάδα πάιη ζηα ππφινηπα ςεθίζκαηα, λα βγεη
νκφθσλα απφ εδψ κέζα. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θάιπςε ν θ. Γξεηδειηάο, κηα κφλν παξαηήξεζε. Θα ζαο
δηαβάζσ βεβαίσο απηή ηελ παξάκεηξν πνπ πξφζζεζα:
«Θεωξνύκε απηνλόεηε πξάμε ηνπ Δεκνηηθνύ καο Σπκβνπιίνπ ηελ θαηαδίθε
νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνύ βίαο όπωο απηό πνπ έιαβε ρώξα ηελ πεξαζκέλε
Κπξηαθή ζηελ πόιε καο θαη πνπ είρε ωο απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκό
αζηπλνκηθώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ ζπκπνιηηώλ καο», ηα ππφινηπα
σο έρνπλ. πκθσλνχκε ζε απηφ;
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη αιιά θιείλεη ν Γήκαξρνο, δειαδή κελ αιιάμνπκε ηηο
δηαδηθαζίεο ηψξα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπεηδή ζα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε αγψλεο, ζα
ζπλερίζνπκε λα έρνπκε νπαδηθέο βίεο είλαη θαηλφκελν θνηλσληθφ δελ είλαη κφλν
ηεο πφιεο καο, πξέπεη λα ην μαλαζπδεηήζνπκε αξγφηεξα. Έξρεηαη ε ΑΔΚ ζε
ιίγν λα παίδεη κπάια θάζε εβδνκάδα εδψ, πξέπεη λα δψζνπκε εγγπήζεηο ζηνλ
θφζκν, πξέπεη λα θάλνπκε ζπλελλνήζεηο κε ηελ ΑΔΚ λα κελ επαλαιεθζνχλ
απηά ηα πξάγκαηα.
Καη εηδηθά θάπνηνη απφ εδψ κέζα πνπ επαγγειίζηεθαλ ηελ ΑΔΚ
πξνεθινγηθά φρη λα ην ζπδεηήζνπκε κηα θνξά θαη ηειεηψζακε. Να δνχκε θαη
κεηά ηη θάλνπκε, λα κελ μαλαγίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη λα δεηήζνπκε θαη κηα
ζπγλψκε απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ρηππήζεθαλ. Γελ έρνπκε
αξκνδηφηεηα αιιά έρνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα απφθαζε λα πνχκε «είκαζηε θη εκείο
άλζξσπνη ζηεξίδνπκε εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ζαο». Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλερίδνπκε κε
ςεθνθνξία. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ ηο τήθιζμα. πλερίδνπκε κε ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα κηιήζνπλ
ζην πεληάιεπην νη επηθεθαιήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιήζακε….
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ήηαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα. Ζ δηαδηθαζία ηη ιέεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπακε δελ ζα κηιήζνπκε θαη κηιήζακε. Οη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ ζέινπλ ηνλ ιφγν; Ο θ. Βαζηιφπνπινο είπε δελ ζα κηιήζεη, ν θ.
Γξεηδειηάο δελ ζα κηιήζεη, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ λα ζέζσ δπν ζέκαηα.
ήκεξα φπσο μέξεηε θ. Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εθδηθάζηεθε ε
πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηε κειέηε ηνπ Πνδνλίθηε. Δδψ
έρσ λα θάλσ ηηο εμήο παξαηεξήζεηο επεηδή είρα πιεξνθφξεζε.
Καη' αξρήλ θ. Γήκαξρε ν θ. Μπαθνγηάλλεο δελ δηαθψλεζε, ήηαλ
παξνχζα ε εθπξφζσπφο ηνπ θαη θαλνληθφηαηα δίθαζε. Σν αίηεκα αλαβνιήο ην
νπνίν ππέβαιιε θαηφπηλ εληνιήο ζαο ε λνκηθή καο ζχκβνπινο ε δηθεγφξνο
ηνπ Γήκνπ απεξξίθζε θαη κάιηζηα πνιχ εηξσληθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ηκήκαηνο, απφ ηνλ θ. Ράλην.
Σεο είπε ζπγθεθξηκέλα απφ φ,ηη πιεξνθνξήζεθα φηη «έλα κήλα
ε Γεκνηηθή Αξρή δελ κπνξνχζε λα ελεκεξσζεί γηα ην ζέκα;». Σν είπε
αλψηαηνο δηθαζηηθφο απηφ. Καη επνκέλσο δηθάζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζθπγή, θπζηθά παξέζηε κε πξνζσπηθή ζαο εληνιή θαη φρη κε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπλεδξίαζε ρηεο, ε θα Γξφζνπ εθπξνζσπψληαο
ην Γήκν θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο
θάπνηα αληίξξεζε γηα ηελ ήδε πεπαηεκέλε θαη ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί
ελαληίνλ ηεο ηζηκεληνπνίεζεο ηνπ Πνδνλίθηε. Άξα μερλάκε φηη ππάξρεη
δηαθσλία. Δκείο πξέπεη

λα μεθαζαξίζνπκε ηη ζέινπκε, δελ ην έρνπκε

μεθαζαξίζεη αθφκε.
Σν δεχηεξν ζέκα. Γηα λα κελ ππάξρνπλ ζθηέο γηα ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο ππνγεηνπνίεζεο θξφληηζα λα κάζσ γηα πνην ιφγν
θαζπζηεξεί ε ππνγεηνπνίεζε. Δλεκεξψλσ ην ζψκα, εζάο ελδερνκέλσο αλ δελ
ην μέξεηε φηη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο 24 ηνπ
κελφο ην 14ν ζέκα ήηαλ «Απνζηνιή ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Αηηηθήο

ζρεηηθά

κε

ηελ

επάξθεηα

ησλ

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα INTRAKOM Καηαζθεπέο
αλψλπκε εηαηξεία ηερληθψλ έξγσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ππνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ

14

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/10/2019

Κσλζηαληίλνπ θαη ηα ζπλνδά έξγα ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14.274.193,55 € πιένλ ΦΠΑ 24%
πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 9 ηνπ Νφκνπ 4412/2016».
Ση ζεκαίλεη απηφ; Όηη ε θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ
ππνγεηνπνίεζε νθείιεηαη ζην φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ήξζε θαη είπε κε ηελ
απφθαζε πνπ είρε εθδψζεη, ηελ 787/2019 πξάμε ηνπ 5 νπ θιηκαθίνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηη αλαβάιιεη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο πξάμεο θαη
δηαηάζζεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ην αλαθεξφκελν
ζθεπηηθφ, δειαδή ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 73 ηνπ Νφκνπ 4412/2016
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, πνπ ε πξνζσξηλή αλάδνρνο εηαηξεία δήισζε φηη
έιαβε πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηεο κεηά ηελ επηβνιή ζε
βάξνο ηεο πξνζηίκνπ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 642/2017 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαη κε ηελ αλαθήξπμε απηήο σο πξνζσξηλήο αλαδφρνπ.
Γεχηεξνλ κε ηελ πξνεγεζείζα ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 θαη κε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Έρσ
εδψ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηα νπνία ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζηε δηάζεζε ηνπ
ψκαηνο.
Ση ζεκαίλεη απηφ; Όηη ε αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ζέκαηα φζνλ
αθνξά ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Καηέβαιιε πξφζηηκν θαη ε φιε
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζην φηη δελ ήηαλ έηνηκε λα πξνρσξήζεη ηελ αλάιεςε
ηνπ έξγνπ.
Πεξαηηέξσ δε ελεκεξψλσ ην ψκα φηη φπσο ιέεη ε εηζήγεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ε ηειηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα εθδνζεί κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο πνπ απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ
Γηθηχσλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 73 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Νφκνπ 4412/2016.
Γειαδή ν αλάδνρνο έρεη ζέκα ην νπνίν δελ έρεη ιπζεί αθφκε.
Άξα φια ηα άιια πνπ ιέγνληαη φηη ππάξρνπλ πξνζθφκκαηα απφ άιιεο
πιεπξέο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ςεπδή. Δδψ έρσ ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζα ήζεια
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λα ζαο παξαθαιέζσ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα
καο ελεκεξψζεηε:
Πξψηνλ γηα ηα έξγα ηεο ππνγεηνπνίεζεο. Δίκαζηε έλα
θαηλνχξγην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηα ζρέδηα πνπ ππάξρνπλ, γηα ηηο
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζε ζρέζε κε ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη βέβαηα κε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ πνιχ ζσζηά ζην
πξφγξακκά ηνπ αλαθέξεη ν «ζπλεξγάηεο» θ. Γξεηδειηάο ν νπνίνο κάιηζηα ιέεη
φηη «θηλνχκε παξάιιεια φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη
ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ parking ζηνλ ήδε ππάξρνληα ζθεπαζηφ Πνδνλίθηε θαη
ηηο πεξηνρέο Μπξηηάληα, Πξνκπνλά ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ θαη
Νέαο Ησλίαο».
Γειαδή γηα καο ην πψο ζα ξπζκηζηεί ε ππνγεηνπνίεζε, ην πψο
ζα ξπζκηζηεί ε θπθινθνξία, ην πψο ζα έρνπκε ζέζεηο parking είλαη έλα ζέκα,
ην νπνίν είλαη κείδνλ γηα ηελ πεξηνρή θαη ζαο παξαθαιψ πνιχ ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα καο ελεκεξψζεηε ζρεηηθά θαη ελδερνκέλσο λα γίλεη
θαη κηα παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή ν θ. Σνκπνχινγινπ αλαθέξζεθε ζε εκέλα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην πξφγξακκά ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ λα νινθιεξψζσ. Καη θαίλεηαη δηαβάδεη πνιχ θαιά
ην πξφγξακκά καο, ζε αληίζεζε κε άιινπο φζνλ αθνξά ηνλ Πνδνλίθηε, δηφηη
έρεη γεκίζεη ην θεξέθσλν ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ιέγνληαο φηη εγψ είπα φηη ν
Πνδνλίθηεο είλαη εθνπάλαο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή αλαθέξζεθα ζην βηβιίν πνπ εμέδσζαλ, πνπ πιήξσζε θάπνηεο
δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ ν Γήκνο, παξνπζηάδνληαο έλα εθνπάλα, παξά ηνλ
Πνδνλίθηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα έθαλα ηζάκπα φπσο εζχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ! Όζνλ αθνξά ην έξγν ηεο Φσθψλ είλαη έλα έξγν
πνπ αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα. Ό,ηη ιάζε ή παξαιείςεηο έρνπλ γίλεη, δελ αθνξνχλ
ην Γήκν, λα ην μεθαζαξίζνπκε. Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα θνπβεληηάζνπκε πάξα
πνιχ ζνβαξά θπξίεο θαη θχξηνη είλαη ηα ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα. Γηφηη ην
πξφβιεκα ηεο βχζηζεο ηεο Φσθψλ, πεξηθεξεηαθά δειαδή απφ ηελ Αγία Σξηάδα
θαη πέξα κέρξη ηε Λεχθεο, δελ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο πφιεο. Αληίζεηα ην
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πνιιαπιαζηάδεη εμ αηηίαο ηεο εγθιεκαηηθήο αδηαθνξίαο ηεο πξνεγνχκελεο
Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ δελ αζρνιήζεθε κε ηα ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα.
Αλαθέξζεθε πάιη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη πνιχ ζσζηά ζηελ
Μπξηηάληα. Ναη, ζηελ Μπξηηάληα πξέπεη λα θάλνπκε παξέκβαζε θπξίεο θαη
θχξηνη, έρεη εληαρζεί ζην ζρέδην πφιεο επί δεκαξρίαο κνπ, έρεη δεκνζηεπηεί θαη
ζην ΦΔΚ. Γελ ην έρσ καδί κνπ, αιιά ζα ην δνχκε ζε κηα επφκελε ζπλεδξίαζε.
Ζ νπνία Μπξηηάληα εθάπηεηαη ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ θαη ζα
δψζεη ιχζεηο πξνο Πεξηζζφ. Γελ θηάλεη κφλν απηφ, ππάξρεη θη έλα κέξνο ηνπ
ζθεπαζηνχ ηνπ Πνδνλίθηε ζην LIDL πνπ πξέπεη λα δνχκε απηά ηα δεηήκαηα.
Πξέπεη λα δνχκε θαη ζηνλ γεηηνληθφ Γήκν πνπ ιέγεηαη Ησλία, φπνπ ζα γίλεη ην
θέληξν ηνπ Γεζπφηε φπσο θαη ζηελ Μπξηηάληα απφ ηελ άιιε κεξηά κε ην Γήκν
Αζελαίσλ, δηφηη απηέο νη πεξηνρέο απφ ηφηε πνπ γελλεζήθακε, παξακέλνπλ
ζηελ ίδηα θαη ρεηξφηεξε θαηάζηαζε κέξα κε ηελ εκέξα.
Δίλαη δεηήκαηα πνπ ζα δψζνπλ ιχζεηο ζηελ πφιε καο. Γηφηη φ,ηη
θαη λα θάλνπκε κέζα ζηελ πφιε καο δελ ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηνπο
θφξηνπο. Φαληαζηείηε ηε Γεθειείαο κέρξη ηα Παηήζηα αθηλεηνπνηεκέλε θαη
απφ πάλσ θαη απφ θάησ θαη απφ ηνπ Βιάρνπ.
Έηζη ινηπφλ ην θχξην βάξνο πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηε
Γεκνηηθή Αξρή, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φιεο ηηο Παξαηάμεηο θαη ηνλ θαζέλα
ρσξηζηά, είλαη ηα ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα, δηφηη απαηηνχλ –μέξεη ν θ.
Καληαξέιεο- θαη ρξφλν, δεκνπξαηήζεηο, ΔΠΑ, δελ μέξσ πνπ ζα ηα βξνχκε,
λα δψζνπκε ιχζεηο ζεκαληηθέο πνπ ζα έρεη αλάγθε ε πφιε κε ην πνπ ζα
αλνίμεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Απηά πξνο ην παξψλ θπξίεο θαη θχξηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο ην μέξσ πάξα πνιχ θαιά, απιά
απάληεζε επί πξνζσπηθνχ ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί αλαθέξζεθε ην φλνκά ηνπ.
Σψξα έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζέιεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ ίδην
ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα ζεβαζηνχκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ πνπ ηε δερηήθακε φινη, λα κελ ζπδεηήζνπκε άιια ζέκαηα.
Αιιηψο ζα θάηζνπκε δπν ψξεο εδψ λα ην ζπδεηάκε. Αθνχ ην ζεβαζηήθακε φινη
εμ αξρήο, δελ είπακε λα κελ ζπδεηήζνπκε άιια ζέκαηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη εχθνιν θ. Κσλζηαληηλίδε λα δεηάηε ηνλ ιφγν απφ εκέλα;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, εγψ δήηεζα απιψο λα
γίλεη ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δγψ δελ έζεζα θάπνην ζέκα
ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο δελ θάλαηε ηίπνηε θαη αλνίμακε ην ζέκα ρσξίο λα
ππάξρεη ιφγνο.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζέιεηε λα απαληήζεηε λα πείηε θάηη; Όρη. Ο
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: έβνκαη ηνλ ρξφλν ζαο θαη ζέβνκαη απηφ πνπ απνθαζίζακε
απφ θνηλνχ: λα πηνζεηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Βεβαίσο
είρε ηνλ ιφγν ν θ. Σνκπνχινγινπ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη, αιιά ην ζέκα
πνπ βάιαηε θ. Σνκπνχινγινπ, αλνίγεη ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ ηψξα. Γειαδή ζα
αλαγθαζηνχκε λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία αληηπαξάζεζεο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα απηφ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ. Γηαηί γηα ηνλ Πνδνλίθηε αλαθεξζήθαηε ζηνλ
εηξσληθφ βιέκκα ηνπ δηθαζηνχ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζπλέβεζαλ απηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί, ήζαζηαλ εθεί;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο είπαηε «κε πιεξνθφξεζαλ».
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πιεξνθνξήζεθα γηαηί ήκνπλ
έμσ απφ ηελ αίζνπζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε ηα ηψξα πνπ θξίλεηε ην χθνο ηνπ δηθαζηνχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ήηαλ ην χθνο ηνπ δηθαζηνχ
απηφ; Σν γλσξίδεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηξσληθφ χθνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα φκσο κελ θάλεηε δηάινγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα είκαζηε ζνβαξνί λα αζρνιεζνχκε κε ην χθνο ηνπ
δηθαζηνχ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όζνλ αθνξά ….
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Σνκπνχινγινπ δελ ηειείσζα. αο ζέβνκαη θαη
δελ ζαο έρσ δηαθφςεη ζηα δπν πκβνχιηα πνπ έρνπκε θάλεη. Χο πξνο ην ζέκα
ηνπ Πνδνλίθηε, βεβαίσο είρε εμνπζηνδφηεζε ε δηθεγφξνο απφ εκέλα.
Δμνπζηνδφηεζε γηα λα ζπδεηεζεί αλ δελ γηλφηαλ δεθηή ε αλαβνιή γηαηί
εξκελεχεηε ην ρξφλν θαηά ην δνθνχλ. Μνπ ιέηε «δελ έρνπκε ελεκεξσζεί γηα
ηα ζέκαηα ηνπ γεπέδνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο κέζα ζε έλα κήλα». Δγψ γηαηί ζε
έλα κήλα έπξεπε λα έρσ ελεκεξσζεί γηα ηνλ Πνδνλίθηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα έπξεπε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο δελ ζα έπξεπε;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δγψ

πξνζσπηθά

είκαη

ελεκεξσκέλνο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θάλνπκε δηάινγν θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα, κε ξσηάηε. Απαληψ, εγψ
είκαη ελεκεξσκέλνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θάλσ δηάινγν, αθήζηε κε λα ηειεηψζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ν θ. Μπαθνγηάλλεο δελ
ζπκθψλεζε καδί ζαο, πνπ καο είπαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να νινθιεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο θ. Σνκπνχινγινπ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ηη έθαλε ν θ. Μπαθνγηάλλεο ζε ζπλελλφεζε καδί κνπ είλαη
κηα άιιε ηζηνξία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν βιέπνπκε ζηελ πξάμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο ην βιέπνπκε ζηελ πξάμε…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έζηεηιε ηε δηθεγφξν ηνπ λα
δηθάζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο ην βιέπνπκε ζηελ πξάμε θαη απηφ δείρλεη φηη δελ
είρακε θακία ζπλελλφεζε κε θακία Γεκνηηθή Αξρή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ δήηεζε αλαβνιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε απηφθσηνη θαη έρνπκε ηνλ ηξφπν λα πηνζεηήζνπκε ηηο
απφςεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Απηφ θάλακε. Γηαρέεηε
εηδήζεηο θαη παξαθηινινγία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο;
Έρεηε δηαςεπζηεί πέληε κήλεο ζε φζα έρεηε πεη. Πέληε κήλεο δηαςεχδεζηε!
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα έθιεηζε, ζπλερίζνπκε…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ
είπε φηη δηαςεχζηεθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε δηαςεπζηεί, ζε φια φζα έρεηε πηνζεηήζεη απφ απηά πνπ
αθνχηε, πνπ ζαο είπαλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπί πξνζσπηθνχ θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ δελ ζέισ, δελ είλαη επί
πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιιαμαλ ηα ειεθηξνληθά θαη δελ κπνξψ λα δηαθφςσ θαλέλαλ! Ο
θ. Σνκπνχινγινπ επί πξνζσπηθνχ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πηνζεηήζνπκε ηηο απφςεηο ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο
Αξρήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ηψξα

κε

δηαθφπηεηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί δελ είπαηε φηη καο έδσζε κηα εβδνκάδα αλαβνιή γηα λα
ππνβάιινπκε ππφκλεκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν αίηεκά ζαο θ. Γήκαξρε ήηαλ
ε αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζεια λα ελεκεξσζψ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Ρσηάσ

ινηπφλ.

Ο

θ.

Μπαθνγηάλλεο πσο ελεκεξψζεθε πνπ έρεη έλα Γήκν ηεο Αζήλαο ηεξάζηην θαη
είρε ζέζε γηα ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη έρεη 12 λνκηθνχο ζπκβνχινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο έρεηε ηξεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είκαη εγψ λα θξίλσ ηνπο ΟΣΑ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ απαληήζαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπί πξνζσπηθνχ, κε δηαθφπηεη
ν θ. Γήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα έλα ιεπηφ έρεηε ηνλ ιφγν.

20

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/10/2019

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ απαληήζσ ζην αλ έρσ
δηαςεπζηεί, ηα γεγνλφηα ζα απνδείμνπλ εάλ έρσ δηαςεπζηεί εγψ ή ν θ.
Γήκαξρνο. Σίπνηε άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, έθιεηζε ην ζέκα.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οπιζμόρ μελών νέος Γ.. ηηρ 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ
Δκπαίδεςζηρ και εκλογή νέος Πποέδπος και Ανηιπποέδπος,
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 240 και 243 ηος Γ.& Κ. Κώδικα,
όπυρ ηποποποιήθηκαν από αςηέρ ηος άπθπος 6 ηος Ν. 4623/19
και ηην απιθ. 63967/2019 απόθαζη Τθςποςπγού Δζυηεπικών»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη εηζήγεζε, γλσξίδεηε ηηο δηαδηθαζίεο, γλσξίδεηε ηε
ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ. Πξνηείλνπκε γηα Πξφεδξν ηνλ θ. Κεξακηδά
θαη αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνπξηέζε Οδπζζέα, γηα Αληηπξφεδξν ηελ θα Υξηζνθηά
Γεσξγία κε αλαπιεξψηξηα ηε Γηνγέλε Μπίδα Ησάλλα, ηνλ θ. Γξακκέλν
ππξίδσλα κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Παπαθψζηα, ηελ θα φγηα Κσλζηαληίλα
κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Υαξαθηηληψηε Γεσξγία-Ναηάζα, ηνλ θ. Κξίθν κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Υαζηψηε Μαξία, ηνλ θ. Κνπινπκάζε κε αλαπιεξψηξηα
ηελ θα Γαξζαθιή Υαξίθιεηα, ηελ θα Βαΐηζνπ Υνπληάια Βαζηιηθή κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καβάγηα ηαχξν, ηνλ θ. Λέθθα Αζαλάζην κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Γξεηδειηά Υξήζην, ηνλ θ. Μαξηλφπνπιν ηέθαλν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Καλάθε Ησάλλε.
Τπάξρνπλ δπν αθφκε ζέζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε. Γηεπζπληέο ε
θα Κνληνχ Μαξγαξίηα 1ν ηνπ Γεκνηηθνχ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, ηνλ θ. Μειέηε
απφ ην 6ν Γεκνηηθφ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ηελ Πξντζηακέλε ηνπ
Νεπηαγσγείνπ ηελ θα Μειηψηε ππξηδνχια απφ ην 7ν Νεπηαγσγείν θαη γηα
εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ηελ θα Κηξκηηδφγινπ Υξχζα κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. εξεηάθε Νηθφια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ, πξψηα ν θ.
Βαζηιφπνπινο, ππάξρνπλ δπν ζέζεηο ζηελ αληηπνιίηεπζε απφ δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζπγρσξείηε θ. Πξφεδξε, δελ άθνπζα ηνπο
αλαπιεξσηέο δηεπζπληέο, αο εηπσζνχλ θαη απηνί. Κχξηε Γήκαξρε ζέιεηε λα
ηνπο δηαβάζσ εγψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη εληάμεη θ. Κσλζηαληηλίδε. Γηα ηελ θα Κνληνχ Μαξγαξίηα
αλαπιεξψηξηα είλαη ε θα ηαπξνπνχινπ Φσηεηλή, γηα ηνλ θ. Μειέηε Γεκήηξην
αλαπιεξσηήο είλαη ν θ. πκεσλίδεο Άγγεινο, γηα ηελ θα Μειηψηε ππξηδνχια
αλαπιεξψηξηα

είλαη

ε

θα

Κεθαιά

Βαζηιηθή

θαη

αλαπιεξσηήο

θαο

Κηξκηηδφγινπ Υξχζαο σο εθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γνλέσλ ν θ. εξεηάθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίρακε ηελ αίζζεζε πσο χζηεξα απφ ηνλ πξσηνθαλή
απνθιεηζκφ πνπ επηρεηξήζαηε θαη πινπνηήζαηε κε ην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη κε ηελ
Κνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ Γήκνπ φηη θάπνπ ζα μαλαζθεθηφζαζηαλ ην ηη
θάλαηε θαη αλ ζέιεηε λα ζπλερίζεηε λα ιεηηνπξγείηε ηφζν αληηδεκνθξαηηθά.
Έξρεζηε ζήκεξα ζε έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ παηδεία, πνπ
αθνξά ην κέιινλ φισλ ησλ παηδηψλ θαη άξα εδψ είλαη πνπ εκπξάθησο ζα
πξέπεη κηα Γηνίθεζε λα δείμεη φρη ηελ πξννδεπηηθφηεηά ηεο, αιιά ηε
ζηνηρεηψδε δεκνθξαηηθή ηεο επαηζζεζία θαη έξρεζηε θαη καο ιέηε θ. Γήκαξρε
φηη απφ ηηο 15 ζέζεηο εθηφο απφ απηέο πνπ είλαη αξηζηίδελ γηα ηνπο Γηεπζπληέο,
δειαδή έξρεζηε θαη πξνηείλεηε ζε φιε ηελ αληηπνιίηεπζε δπν ζέζεηο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σέζζεξηο είλαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηεο είλαη νη ηέζζεξηο; Κχξηε Κσλζηαληηλίδε καο
δνπιεχεηε; Οη δπν ηαθηηθνί θαη νη δπν αλαπιεξσκαηηθνί καο θάλνπλ ηέζζεξηο;
Δίλαη δειαδή 4 ζηνπο 15 θ. Κσλζηαληηλίδε, λα θαηαιάβσ δειαδή.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σνλ ιφγν κνπ ηνλ δίλεη ν θ. Πξφεδξνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε φηαλ κε δηαθφςαηε, δελ δεηήζαηε
ηνλ ιφγν απφ θαλέλαλ. Δίλαη 4 ζηνπο 15;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ πάξσ ηνλ ιφγν ζα ζαο απαληήζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη απιή ε εξψηεζε: είλαη 4 ζηνπο 15 ή 4 ζηνπο 30;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κελ απεπζχλεζηε εθεί, εληάμεη εθείλνο
κίιεζε αιιά …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο κε δηέθνςε αιιά ζαο παξαθαιψ
κελ παίδεη κε ηελ λνεκνζχλε καο. Δίλαη 2 νη ηαθηηθνί, κηιάκε γηα ηνπο
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ηαθηηθνχο. Καη πξνηείλεη 2 ζηνπο 15. Άξα αλ ην πάσ κε ηε δηθή ηνπ ινγηθή
είλαη 4 ζηνπο 30, κελ θνξντδεπφκαζηε εδψ.
Καη ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε ζνβαξά; Απηή είλαη ε δεκνθξαηία
ζαο εδψ κέζα; Απηφ είλαη ην ήζνο ζαο θ. Γνχια θαη θ. Κσλζηαληηλίδε; Απηφ
είλαη πνπ πξεζβεχεηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ κεηά.
Νηξνπή ζαο θ. Βαζηιφπνπιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κπνξείηε λα πξνηείλεηε 2, αλ ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ πξφθεηηαη λα απνδερηνχκε θακία ζέζε. Σν 90%
ζέιεηε; Πάξηε θαη ην 100%. Γελ πξφθεηηαη λα γίλνπκε ζπλέλνρνη ζε έλα ζέαηξν
ζθηψλ πνπ ηα θαλνλίζαηε φια κε ηε ξχζκηζε πνπ ζαο έθαλαλ, πνπ γιείθαηε
φιν ην θαινθαίξη ηε Νέα Γεκνθξαηία γηα λα αιιάμεη ην λφκν θαη λα κπνξέζεηε
λα ηα πάξεηε φια …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν «γιείθακε» φρη θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γιείθαηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ λα πάξεηε πίζσ ην «γιείθαηε».
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όιν ην θαινθαίξη γιείθαηε ηελ Κπβέξλεζε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παγσηφ κφλν ηξψγακε δελ γιείθακε ηίπνηε άιιν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όιν ην θαινθαίξη πεγαηλνεξρφζαζηαλ ηα Τπνπξγεία
παξαθαιψληαο λα αιιάμεη ν λφκνο γηα λα κπνξέζεηε λα θάλεηε έλα
δεκνθξαηηθφ κέηξν, ην νπνίν πήξε ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ άιιαμε ε Κπβέξλεζε γηα φιε ηελ Διιάδα φρη γηα ηελ Νέα
Φηιαδέιθεηα θαη ηε Νέα Υαιθεδφλα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ήξζαηε θαη ην θάλαηε αληηδεκνθξαηηθφ εξγαιείν γηα λα
κπνξέζεηε λα θάλεηε απηά πνπ ζέιεηε λα θάλεηε. Πάξηε ην φιν. Δίηε ην 90 είηε
ην 100% φια κνλά – δπγά δηθά ζαο. Γελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπκε ζε
απηφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Παξαθαιψ θ. Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ, αιιά ζαο
παξαθαιψ ιίγν ζχληνκα.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Γελ αλέρνκαη απφ θαλέλαλ,
νχηε πξψελ Γήκαξρν νχηε Γεκνηηθφ ζχκβνπιν, λα ακθηζβεηήζεη ην ήζνο
κνπ. Δίλαη ληξνπή ζαο πνπ κηιάηε έηζη. Ο εθλεπξηζκφο ζαο δελ μέξσ ηη
δείρλεη, εξεκήζηε. Ζ ακεηξνέπεηα δελ είλαη ζσζηφο ζχκκαρνο. Απαηηψ λα
δεηήζεηε ζπγλψκε γηαηί ζίμαηε ην ήζνο κνπ. Σψξα φκσο. Γεκφζηα δειαδή
ιέηε φηη είκαη αλήζηθνο. Δπηκέλεηε; «Απηφ είλαη ην ήζνο ζαο» κνπ ιέηε. Ση
ελλνείηε δειαδή; Όηη δελ έρσ ήζνο. Απηφ δελ ελλνείηαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν αληηδεκνθξαηηθφ ζαο ήζνο, βεβαίσο. Καη επηκέλσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη δελ είπαηε απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπηκέλσ: απηφ είλαη ην ήζνο ζαο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζέισ δηάινγν, έρσ ηνλ ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κελ παίξλεηε ηνλ ιφγν κφλνη ζαο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ δήηεζα ηνλ ιφγν ζα ηειεηψζσ ακέζσο. Δίπαηε
«απηφ είλαη ην ήζνο ζαο». Αλ ελλνείηε φηη δελ έρσ ήζνο, λα ην πείηε αλνηρηά
γηα λα πάξεηε θαη ηηο επζχλεο ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα αλνηρηά φηη δελ έρεηε δεκνθξαηηθφ ήζνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είπαηε απηφ, είπαηε γεληθψο γηα ήζνο. Κάληε
ινηπφλ ηε δηάθξηζε θαη κηιήζηε φπσο πξέπεη. αο πξνθαιψ ινηπφλ αλ έρσ
εγψ ήζνο. Σψξα φκσο λα ην πείηε, αλνηρηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Διιεληθά θαηαιαβαίλεηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρεηε πξφβιεκα κε ην ήζνο κνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα δελ έρεηε δεκνθξαηηθφ ήζνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είπαηε απηφ πξηλ. Σν εθιακβάλσ σο ζπγλψκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα, απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ ζα έπξεπε λα
θαηαιάβεηε, εθφζνλ εζείο πεηαρηήθαηε ηελ ψξα πνπ κηινχζα, εζείο
πεηαρηήθαηε θαη κε δηαθφςαηε …
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ θαη εγψ. Όηαλ αθνχγνληαη
νλφκαηα πξέπεη λα δίλνπκε θάπνηεο απαληήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δγψ ζα έιεγα θ. Πξφεδξε -απηφ γηα ηελ άιιε θνξά φρη γηα
ζήκεξα γηαηί βιέπσ είλαη δχζθνιν- λα ζπκεζνχκε ηα νλφκαηα πνπ ήηαλ ζηελ
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πεξαζκέλε ρνιηθή Δπηηξνπή ηελ Πξσηνβάζκηα πνπ αλαθνηλψζεθε, γηα λα
δνχκε πφζνη ήηαλ ηφηε ζηελ αληηπνιίηεπζε. Αιιά μέραζα, ζηελ αληηπνιίηεπζε
ήηαλ θαη ν θ. Νηάηζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα
αλαθνξά πσο ήηαλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο, κνπ έδσζε θαιή πάζα ν θ. Γνχιαο
ηελ

πξνεγνχκελε

πεληαεηία.

Σελ

πξνεγνχκελε

πεληαεηία

ζέισ

λα

πιεξνθνξήζσ ηνλ θ. Γνχια, ελψ ππήξρε κηα αλάινγε εγθχθιηνο ηνπ 2014
έιεγε ηνπιάρηζηνλ δπν δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη εκείο απηνχο ηνπο δχν
δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηνπο θάλακε πέληε. Ήηαλ κηα απφθαζε δεκνθξαηηθή,
νχησο ψζηε λα ζπκκεηέρεη φιε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ γηαηί ηνλ
πξψην ιφγν πξέπεη λα ηνλ έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη πέληε
αλαπιεξσκαηηθνί.
Γειαδή ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεγνχκελε ρνιηθή Δπηηξνπή δέθα
δηεπζπληέο ζρνιείσλ. Απηή ηελ πιεηνςεθία είρακε θ. Γνχια.
Σψξα έξρεηαη κε κηα θαηλνχξγηα εγθχθιην ζηηο 24 επηέκβξε ε
νπνία ιέεη «Γπν δηεπζπληέο» θαη θαιψ ηε Γηνίθεζε έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή
λα βάιεη θαη ηνπο ππφινηπνπο δηεπζπληέο σο πνιίηεο κέζα ζηε ζρνιηθή
Δπηηξνπή. Καη απηφ γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ
θαη ηελ εξεκία ησλ ζρνιείσλ. Σα ππφινηπα ζα ζαο ηα πσ ζηελ εηζήγεζε γηα
ηε 2ε ζρνιηθή Δπηηξνπή.
Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηε δηθή καο ζπκθσλψ απφιπηα κε
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν δελ ζέινπκε ηίπνηε. Θέινπκε φκσο ηα ζρνιεία λα
ζπκκεηέρνπλ 100% ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα πάξεη θαλέλαο άιινο ηνλ ιφγν, ζπγλψκε θ. Νηάηζε,
είκαζηε ζηηο πξνηάζεηο. Απιά ζέισ λα πσ φηη κπνξεί ν Αληηδήκαξρνο λα είπε
φηη ήηαλ 10 νη δηεπζπληέο, αιιά απνπζίαδε ε αληηπνιίηεπζε πάιη. Οη
δηεπζπληέο δελ είλαη αληηπνιίηεπζε. Θα κπνξνχζαηε λα δηαβάζεηε ηα νλφκαηα
ηεο αληηπνιίηεπζεο, γηαηί δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο.
Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δλλνείηαη φηη δελ ζα απαληήζσ γηα ην φλνκά κνπ, γηαηί αλ
απαληνχζα ζε φ,ηη αθνχγεηαη κε ην φλνκά κνπ, ν Κίπιηλγθ ζα αλαηξηρηάζεη. Σν
πνίεκα «Αλ», αλ ην έρεηε αθνπζηά! Σα κέιε ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
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ηεο 1εο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο –φπνηνη θη αλ είλαη- νθείινπλ πξνθαηαβνιηθά λα
επραξηζηήζνπλ ηνλ θ. Παπαζενθάλνπο, ηελ θα Δκκαλνπήι θαη ηελ θα
Γηαλλαθνπνχινπ γηαηί δελ ζα παξαιάβνπλ θακέλε γε κε βηβιία γεκάηα κε
κνπηδνχξεο θαη ηφλνπο blanco, φπσο παξέιαβαλ εθείλνη πξηλ 5 ρξφληα.
Δπραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Οθηψ ρξφληα είρε λα θάλεη νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ε 1ε
ζρνιηθή Δπηηξνπή θαη έθαλε νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο 8 εηψλ ζε κηα ψξα.
Πνπ αιινχ, ζε πνηα ρψξα ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια, κφιηο γχξηζα ηελ πιάηε κνπ κηιήζαηε! αο
παξαθαιψ πάξα πνιχ πξνρσξάκε ζηηο πξνηάζεηο, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη
ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ζπκπνιηηεπφκελνο ν θ.
Γξεηδειηάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη ζπκπνιηηεπφκελνο, απιά έρεη θάλεη πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε
απνθαζίζεη λα απνθιείζεηε ζηελ νπζία ηελ αληηπνιίηεπζε, δελ ζα κπνχκε
ζηελ ινγηθή λα πξνηείλνπκε, ζα πξνηείλνπκε ζηηο δπν ζέζεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα κπνπλ δηεπζπληέο ζρνιείσλ. Πξνηάζεηο εκείο δελ ζα
θάλνπκε γηα λα ζαο θάλνπκε ην ραηίξη θαη θαθψο ν θ. Βαζηιφπνπινο θαηά ηε
γλψκε κνπ δέρηεθε λα ζπκκεηέρεη θαη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ζηελ Κνηλσθειή
επηρείξεζε. Έπαημε ην παηρλίδη ζαο!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο δελ ζα παίμνπκε ην
παηρλίδη ζαο, εκείο ζα πξνηείλνπκε ζηηο δπν ζέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ
καο αλαινγνχλ απφ ηε ζηηγκή πνπ είπαηε φηη ν θ. Γξεηδειηάο είλαη πιένλ
ζπκπνιηηεπφκελνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη είλαη ε πξφηαζε κέζα ζηελ
πξφηαζε πνπ θάλεηε θ. Γήκαξρε, εκείο ζα πξνηείλνπκε ζηηο ζέζεηο ησλ δχν
ηεο αληηπνιίηεπζεο, δπν δηεπζπληέο ζρνιείσλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε γηα ην λνκηθφ πιαίζην θαη σο
εηζεγεηήο λα πσ κηα θνπβέληα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνθχπηεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, θαληάδνκαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο δελ πξνθχπηεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα είλαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Γήκαξρε δελ ην μέξεηε
θαιά, κπνξεί λα είλαη θαη πνιίηεο. Χο πνιίηεο κπνξνχλ λα είλαη δπν
δηεπζπληέο ζρνιείσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν λνκηθφ πιαίζην λα ζέζσ εγψ. Γελ επηηξέπεηαη λα
κπνπλ ζηελ ζέζε ηεο αληηπνιίηεπζεο δηεπζπληέο. Γελ κπνξνχκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ην ιέεη;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ επηηξέπεηαη. Γηαηί δελ ην ζέινπλ θαη νη ίδηνη νη
δηεπζπληέο, νη δηεπζπληέο είλαη ζεζκηθνί θαη σο ζεζκηθνί πξέπεη λα κπνπλ ζηηο
ζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε εμνπζηνδνηεζεί λα ην
πείηε απηφ ην πξάγκα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μελ θάλνπκε δηάινγν θ. Σνκπνχινγινπ ζαο
παξαθαιψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ή ην ιέηε σο πξνζσπηθή ζαο
άπνςε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ρξεηάδνκαη εμνπζηνδφηεζε γηα λα πσ ηελ άπνςή
κνπ, ηελ άπνςή κνπ ιέσ σο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ άπνςή ζαο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σελ άπνςή κνπ βέβαηα. Σελ άπνςε ηε δηθή ζαο ζα
πσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα δελ έρεηε …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ, ζαο παξαθαιψ,
δελ θάλνπκε δηάινγν παίξλνπκε ηνλ ιφγν απφ ηνλ θ. Πξφεδξν εζείο είζηε θαη
παιηφο θαη ζα έπξεπε λα ην μέξεηε.
Όζνλ αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο
πνιχ ζσζηά ιέεη γηα ηνπο πέληε δηεπζπληέο, ππήξρε ε καγηθή ιέμε
«ηνπιάρηζηνλ». Δδψ, κε ηε λέα εγθχθιην πνπ ην ππνλφεζε θαη ν ίδηνο δελ
ππάξρεη «ηνπιάρηζηνλ».
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Χο πνιίηεο θ. Κσλζηαληηλίδε. Μελ παίδεηε κε ηε
λνεκνζχλε κνπ, ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. κπήθαηε πνιίηεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο Αληηπξφεδξνο έρεη δηθαίσκα λα δηαθφπηεη ηνλ
νκηιεηή;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οχηε απηφο έρεη δηθαίσκα, αιιά δηαθφπηεη ηνλ
νκηιεηή. Μφλν εγψ δελ δηαθφπησ. Λνηπφλ, επίζεο εγψ δελ κπνξψ λα πάξσ
ηνλ δηεπζπληή θαη λα πσ φηη παίδνληαο κε ηνπο ζεζκνχο ζα ζε βάισ σο
δεκφηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα δελ είζηε αξκφδηνο εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε εγθχθιηνο αλαθέξεηαη ζε 3/5 θαη ζε
2/5. Σα 3/5 αλήθνπλ ζηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κπνξεί λα θάλεη ηελ
πξφηαζε γηα 7 άηνκα. Σα 2/5 αλήθνπλ ζην ζχλνιν ηεο αληηπνιίηεπζεο. Οη
αληηπνιηηεχζεηο έρνπλ θαζνξηζηεί θπξίεο θαη θχξηνη ηελ πξψηε Κπξηαθή θαη
θάλεηε έλα ιάζνο. Γηαηί αθνχσ θάπνηνπο πνπ πήξαλ ην 23% λα ην παίδνπλ
δεξβέλαγεο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Αο πξνζγεησζνχκε.
Οη ηέζζεξηο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ νπνία είκαζηε
θαη

εκείο, άζρεηα αλ

ν

ΚΛΔΗΘΔΝΖ

καο

δίλεη

ην

δηθαίσκα

λα

ζπλεξγαζηνχκε, γηα λα δνχκε ζην ηέινο ηη Θεφ πηζηεχεηε κε ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ,
φηαλ κε παξαθαινχζαηε θάπνηνη λα ζπλεξγαζηψ καδί ζαο θαη ηψξα ζαο
θαινθαίλεηαη γηαηί ππνζηήξημα Βνχξν. Λέεη 2/2 θαη ηα 2/5 ππεξθαιχπηνληαη κε
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνλ θ.
Γνχια …
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ θα Δκκαλνπήι γηαηί ζα απαληήζεη
επί πξνζσπηθνχ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έλα ιεπηφ. Δπεηδή ήκνπλ κέζα ζηνπο ηξεηο ελ πάζε
πεξηπηψζεη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ηεο 1 εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο δελ είδα ηνλ θ. Γνχια λα έξζεη λα πεη ή λα αλαθεξζεί ζην
γηαηί δελ έγηλαλ νη απνινγηζκνί ηα 11 ρξφληα θαη απηφ πνπ είπε εδψ είλαη φηη
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έγηλαλ ζε κηα ψξα. ε κηα ψξα ζα ηνπο έθαλε ν θ. Γνχιαο. Δκείο ήκαζηαλ εθεί
ηξία ρξφληα γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε άθξε ζηε ζρνιηθή Δπηηξνπή κε
ην ράιη πνπ παξαιάβακε, ρσξίο βηβιία, ρσξίο ηίπνηε.
Άξα θ. Γνχια λνκίδσ φηη ήηαλ απαξάδεθην απηφ πνπ είπαηε θαη
ζεσξψ φηη είλαη ληξνπή γηαηί ζπκκεηείραηε ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο, ήζαζηαλ
εθεί, βγάδαηε ζπνπδαίεο αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν, αιιά φκσο δελ ξσηήζαηε
πνηνη ήηαλ απηνί πνπ δνχιεςαλ ηφζεο ψξεο κέζα, γηα λα κπνξέζνπλ λα
βγάινπλ απηνχο ηνπο απνινγηζκνχο, πνπ δέθα ρξφληα δελ ππήξραλ. Θεσξψ
ληξνπή απηφ πνπ είπαηε.
Α. ΓΟΤΛΑ: Γελ κπνξψ λα κελ πσ επί πξνζσπηθνχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ δελ ζα ην θάλνπκε ηψξα ….
Α. ΓΟΤΛΑ: Μηα πξφηαζε κφλν. Σελ απάληεζε γη' απηφ πνπ είπαηε ζαο ηελ
έδσζε ην κέινο ηεο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ αλήθεη ζηελ Παξάηαμή ζαο
φηαλ παξαηηήζεθε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ θαη θιείλεη ν
Γήκαξρνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γνχια ζαο παξαθαιψ κελ πξνθαιείηε θαη'
αξράο. Γηαηί έρεηε θαη κηα άιιε ζεζκηθή ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο
ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ θαη φηαλ ππεηζέξρεζηε ζε ηέηνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ παηδεία, ζα πξέπεη λα είζηε δπν θνξέο παξαπάλσ πξνζεθηηθφο απφ ηνλ
θαζέλα καο. Καη ζέισ λα ην ζθεθηείηε απηφ.
Αληηπαξέξρνκαη θαη λα πσ ην εμήο θαη ην ιέσ πνιχ θηιηθά απηφ.
Ο θ. Γξεηδειηάο πξηλ –θαη ζπλεζίδεη λα ην θάλεη δνζεηζψλ πνιιψλ αθνξκψλ
είηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είηε ζην πκβνχιην- έρεη αλαγνξεχζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ ζε θξηηή ησλ πάλησλ θαη έρεη αλαγνξεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ
ππεξδήκαξρν θαη ηνλ πξνρσξεκέλν ηξακπνχθν, ρσξίο λα ην ρξεηάδεηαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα αλαθαιέζεη πάξαπηα απηή ηε ζηηγκή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ αλαθαιψ ηίπνηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αλαθαιέζεη απηή ηε ζηηγκή, δηφηη ππάξρνπλ θαη λφκνη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: νβαξά; Με απεηιείο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ην αιήηηθν λα ην αλαθαιέζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αιήηεο είζαη εζχ!
29

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν αιήηηθν λα ην αλαθαιέζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζχ είζαη, φρη εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιήηε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγνο ζεβαζκφο παηδηά θαη νη δπν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ην «ηξακπνχθνο» πνπ είπαηε λα αλαθαιέζεηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σξακπνχθνο; Σξαθνχκπνο είζαη θαη θαίλεζαη!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ αλαθαιψ ηίπνηε. Ζ επίζεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά πνπ
ιέεη φηη ηνλ παξαθαιάγακε….; Παξαθαιάγακε ηνλ θ. Γξεηδειηά; Φέκαηα
θπζηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ραξαθηεξίδεηε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν «ηξακπνχθνο» λα ην πάξεηε πίζσ, δελ είλαη ραξαθηεξηζκνί
απηνί ζε Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, αο ην πάξσ πίζσ εληάμεη ην παίξλσ πίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αιιά ην επηζεηηθφ χθνο ρσξίο λα ηνπ δνζεί θακία
παξακηθξή αθνξκή ηνπ θ. Γξεηδειηά, ν νπνίνο έξρεηαη λα δηθάζεη εθ ησλ
πζηέξσλ πνιηηηθέο πξαθηηθέο θαη λα αλαγνξεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ απφιπην
άξρνληα, εγψ δελ ην επηηξέπσ. Όζν γη' απηά πνπ ιέεη ηα πεξί παξαθαιεηνχ,
είλαη γλσζηφ θ. Γξεηδειηά αλ εκείο θξηζήθακε κηα θνξά, εζείο θξηζήθαηε ηξεηο
θνξέο θαη αλ εκείο πήξακε 23% εζείο πήξαηε πνιχ ιηγφηεξν.
Άξα ζσπάζηε ζαο παξαθαιψ, έρεηε θξηζεί πνιιέο θνξέο θαη
έρεηε θαηαδηθαζηεί απφ ηνλ ιαφ απηήο ηεο πφιεο θαη επηπρψο ε πιεηνςεθία
ηνπ ιανχ απηήο ηεο πφιεο ζαο γλσξίδεη πξνζσπηθά εζάο θαη ηα θακψκαηά
ζαο. Άξα δελ δηθαηνχζηε λα κηιάηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ, κα πξνηείλνπκε Δπηηξνπέο θαη επί
πξνζσπηθνχ κίιεζαλ φινη, εζείο δελ έρεηε θάηη λα πείηε επί πξνζσπηθνχ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε είλαη ζέκα δηαδηθαζίαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειείσζε θ. Κνπηζάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ ζα πείηε θάπνην φλνκα, ζα κπνχκε ζηε
δηαδηθαζία λα μαλακηιήζνπλ, ζαο παξαθαιψ πνιχ δελ ππάξρεη ιφγνο. Έρεηε
δίθην θ. Κνπηζάθε, αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο λα ην θάλνπκε ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ήζεια λα πξνηείλσ λα εξεκήζνπκε φινη. Γελ είλαη επίπεδν
πνπ καο αληηπξνζσπεχεη, θαηαιαβαίλσ ππάξρνπλ εθλεπξηζκνί, ππάξρνπλ
αληηπαξαζέζεηο ήηαλ απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ είπα ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, θαηαιαβαίλσ ηηο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο αιιά δελ ζα ήζεια
λα πξνβαίλνπκε ζε πξάμεηο νη νπνίεο είκαη ζίγνπξνο φηη κεηά απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηαλ θαζφκαζηε κε ηνπο θίινπο καο θαη πίλνπκε έλα θαθέ, ζα
έρνπκε κεηαληψζεη γη' απηέο.
Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα ζαο πξνηείλσ λα θάλνπκε πέληε
ιεπηά δηάιεηκκα, λα εξεκήζνπκε ιίγν θαη λα ζπδεηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ αλ θαη πηζηεχσ φηη ν λφκνο αλαθέξεη ξεηά φηη ππνρξενχηαη ε
αληηπνιίηεπζε λα πξνηείλεη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Αθήζηε καο λα ην δνχκε
…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηζφ ιεπηφ γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηνπ πεληαιέπηνπ πνπ ζα θάλεηε δηάιεηκκα. Κχξηε Γήκαξρε ζα δείηε φηη
κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε θαη πνιίηεο. Δκείο θαινπξναίξεηα εληειψο
κπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα πξνηείλνπκε δπν δηεπζπληέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο απφ απηνχο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ex ex officio.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ην αθνχζακε θ. Σνκπνχινγινπ αθήζηε καο ιίγν λα
κειεηήζνπκε ιίγν ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα πξφηαζε θ. Βαζηιφπνπινο θαη δηάιεηκκα πέληε ιεπηψλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο επηκέλνπκε: αλ βιέπεηε αλειαζηηθά ηελ εγθχθιην
θαη θαηαιήγεηε εθεί. Δγψ ζαο πξνηείλσ, φπσο θαη ν θ. εξεηάθεο ην πξφηεηλε,
ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα είλαη φιε ε αληηπνιίηεπζε. Πξνζέμηε αλ δείηε
αλειαζηηθά ηελ εξκελεία ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ζα δνχκε θη εκείο
αλειαζηηθά ηελ ςήθηζε πνπ έγηλε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε θαη λα μέξεηε φηη ππάξρεη θαη ν Διεγθηήο λνκηκφηεηαο ησλ ΟΣΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ είρακε θαη δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε
ζην λα απνδερηνχκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, κε ηε δηαθνξά φηη ε
αξκφδηα Τπεξεζία καο ελεκεξψλεη φηη είλαη αδχλαην λα αληηθαηαζηαζνχλ….
θαη νη λνκηθνί, ήηαλ ν θ. Υήηνο εδψ ν νπνίνο καο ελεκέξσζε φηη είλαη αδχλαην
λα πξνζηεζνχλ ζηε ιίζηα απηή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ άηνκα ηα νπνία δελ είλαη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Ζ πξφζεζή καο ήηαλ δεδνκέλε θαη ζαο ην είπα πξηλ
θάλνπκε ην δηάιεηκκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξίζηαηαη εδψ νη λνκηθνί
ζχκβνπινη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ είλαη ν θ. Υήηνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε
πάλσ ζε απηφ ζηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα κπνξείηε λα θάλεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Υήην πφζελ πξνθχπηεη φηη
πξέπεη λα είλαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη δπν πξνηεηλφκελνη απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε; Πνπ ην γξάθεη αθξηβψο ε εγθχθιηνο ή ν λφκνο;
κ. ΥΖΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ην Καηαζηαηηθφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνην Καηαζηαηηθφ;
κ. ΥΖΣΟ: Σεο Δπηηξνπήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα ην δνχκε.
κ. ΥΖΣΟ: Δίλαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 2 ζπλ 2.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη, ππάξρεη εγθχθιηνο φκσο
λεψηεξε, βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ πνπ πξνβιέπεη άιιε ζχλζεζε.
Σν Καηαζηαηηθφ έρεη θαηαξγεζεί ζηελ νπζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη Καηαζηαηηθφ ζηε ζρνιηθή Δπηηξνπή. Γελ
είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν φπσο είλαη ην Π.Π.Η.Δ.Γ..
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πείηε κνπ αθξηβψο ηε δηάηαμε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη δηάηαμε λφκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε αλ ζέιεηε, γηαηί έηζη θιείζακε, κε κηιάκε φινη καδί.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ πξνζσπηθά
δελ έρσ πεηζηεί φηη ππάξρεη θψιπκα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε δηεπζπληψλ
θαη πξνηείλσ ζπγθεθξηκέλα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέισ λα μέξεηε φηη πξέπεη λα είλαη Φηιαδειθηψηεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να είλαη θάηνηθνη ή δεκφηεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. πκεσλίδεο έρεη πξνηαζεί
σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Κσλζηαληηλίδε, εγψ πξνηείλσ λα γίλεη ηαθηηθφ
κέινο ν θ. πκεσλίδεο θαη ν θ. Μαθξήο. Σαθηηθά κέιε, νη νπνίνη είλαη θαη νη
δχν Φηιαδειθηψηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση λα πσ ηψξα; Αθνχ καο είπαλ φηη βάζεη Καηαζηαηηθνχ δελ
γίλεηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Πξφεδξε απηφ καο ην
είπαηε, αιιά δελ πξνθχπηεη νχηε απφ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε θάλεη, νχηε απφ
ηελ εγθχθιην πνπ καο έρεηε κνηξάζεη. Γελ πξνθχπηεη απηφ ην πξάγκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πείηε πάιη ηελ πξφηαζε λα ηελ θαηαγξάςνπκε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζε είλαη ε εμήο: λα
κεηέρνπλ -αθνχ δελ έρεη γίλεη άιιε πξφηαζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε- δπν
δηεπζπληέο ζρνιείσλ νη νπνίνη κέλνπλ ζηελ πεξηνρή θαη νη νπνίνη πξνηείλνπκε
λα είλαη ηαθηηθά κέιε. Όρη κε ηελ ηδηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ αιιά κε ηελ ηδηφηεηα
ησλ θαηνίθσλ πνιηηψλ ηεο πφιεο. Σνλ θ. πκεσλίδε θαη ηνλ θ. Μαθξή σο
ηαθηηθά κέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με αλαπιεξσηέο θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είκαη πξφρεηξνο απηή ηε
ζηηγκή, νπφηε νη αλαπιεξσηέο λα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο. Αλ κνπ
επηηξέςεηε αχξην λα ζαο ζηείισ ηα νλφκαηα, λα ζπλελλνεζψ θη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δπζηπρψο αχξην πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη ε
Δπηηξνπή, ππάξρεη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γεζκεχνκαη ζήκεξα ην βξάδπ
λα ζαο πσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα ρξνληθφ πεξηζψξην πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ ηα
θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ θ. Γήκαξρε γηα λα
ζπλεδξηάζεη ε Δπηηξνπή πξέπεη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα
θαηαζηεί …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ζαο ιέσ φηη ην ρξνληθφ πεξηζψξην είλαη πάξα πνιχ
κηθξφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζαο ιέσ φηη αχξην ην
πξσί ζα έρεηε ηα νλφκαηα, αλ ζέιεηε. Αλ δελ ζέιεηε, πξνρσξήζηε θαη βάιηε
δηθνχο ζαο. Δλλνείηαη φηη εκείο ζα ςεθίζνπκε ηα κέιε ηα νπνία πξνβιέπνληαη
απφ ηελ ζεζκηθή ηνπο ηδηφηεηα, δειαδή ηνπο δπν δηεπζπληέο, ηνλ πξντζηάκελν
ησλ Νεπηαγσγείσλ θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, ελλνείηαη φηη ζα
ηνπο ςεθίζνπκε, απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Ζ ππφινηπε πξφηαζή ζαο φκσο δελ
ζα ηχρεη ηεο εγθξίζεψο καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εμαθνινπζψ λα ζαο ιέσ φηη δελ έρνπκε
θακία αληίξξεζε. αο εθηζηψ ηελ πξνζνρή ζην εμήο: ηα ρξνληθά πεξηζψξηα
είλαη πάξα πνιχ ζηελά, εάλ έρνπκε ην πεξηζψξην -ξσηάσ ην ζψκα, ξσηάσ ην
Πξνεδξείν, ξσηάσ ηνλ θ. Πιέζζα, ηελ Ννκηθή Τπεξεζία- λα ςεθίζνπκε ηελ
πξφηαζή ζαο, εγψ απνδέρνκαη ηελ πξφηαζε πνπ θάλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ
ζηε ινγηθή ηνπ φηη έζησ ην πξφζεκν απηφ ηεο λνκηκφηεηαο είλαη ζεηηθφ,
ζεσξψ φηη κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα είλαη ρξνλνβφξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρνπλ πνιιέο απνθάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γήκαξρε, νη νπνίεο ηεινχλ ππφ αίξεζε κε ηελ
έλλνηα ηεο πξφηαζεο ησλ νλνκάησλ. Αλ ζέιεηε δερηείηε ην, εγψ δελ επηκέλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να πξνηείλσ κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε γηα λα ην δεη θαη
ε Ννκηθή Τπεξεζία κε έγγξαθα. Μπνξνχκε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο
δηαδηθαζίεο λα ηειεηψζνπκε ζήκεξα κε ηελ ςήθηζε ησλ κειψλ, λα κείλνπλ
θελά ηα δπν κέιε, πνπ θαηά ηελ εηζήγεζε αλήθνπλ ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη λα
επαλέιζνπκε θαη ζηε ζπγθξφηεζε λα ζπκπιεξσζνχλ.
Αλ καο πεη ε Ννκηθή Τπεξεζία φηη επηηξέπεηαη λα κπνπλ
δηεπζπληέο ζηε ζέζε απηή, εγψ βέβαηα βιέπσ φηη ππάξρνπλ ηα 3/5 θαη δελ
μέξσ θαηά πφζν αλ ππάξρεη πξφβιεκα κε ην λφκν, λα ην δνχκε φκσο. Αο
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κείλνπλ θελά σο κε πξνηεηλφκελα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, σο κε πξνηαζέληα
δειαδή, λα πξνρσξήζνπκε ζηα ππφινηπα ζέκαηα θαη λα επαλέιζνπκε θαηά
ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνηαζνχλ ή κε κηα ηξνπνπνίεζε ή κε έλα
λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα παξαηήξεζε. Ζ παξάθιεζε
είλαη φηη ν θ. πκεσλίδεο λα κελ πξνηαζεί σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, λα
πξνηείλεηε θάπνην άιινλ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη ζα αιιάμεη απηφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηελ ζεζκηθή πξφηαζε πήγακε αθξηβψο κε ηελ
αξραηφηεηα. Απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξψ λα ην αιιάμσ, γηαηί αλ ην αιιάμσ θαη
βγάισ ηνλ θ. πκεσλίδε πξέπεη λα βάισ θάπνηνλ πνπ δελ είλαη ζηνπο πέληε
αξραηφηεξνπο. Άξα έρσ πξφβιεκα λνκηθφ εθεί. Γη' απηφ ιέσ λα ςεθηζηεί έηζη
φπσο είλαη, λνκηθφο είζηε θ. Σνκπνχινγινπ ην θαηαιαβαίλεηε, λα ςεθηζηεί έηζη
φπσο είλαη απηφ πξνηείλσ εγψ, κέρξη λα ζπγθξνηεζεί γηαηί κπνξεί λα
ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα κε θελά ηα κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη θαηά ηε
ζπγθξφηεζε ζα δνχκε εάλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε λα ξσηήζνπκε ηνλ θ. Υήην λα καο πεη αλ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ κπνξεί απφ ηψξα λα ην πεη, δελ μέξσ αο ην πεη ν
θ. ζπλάδειθνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ν
λφκνο είλαη μεθάζαξνο. Οη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο απνηεινχληαη απφ 5 ή 15 κέιε
εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ηνπηθνί ζχκβνπινη ή
πνιίηεο, καδί κε ηνπο δηεπζπληέο πνπ νξίδεη ν λφκνο. Γελ ππάξρεη θαλέλα
πξφβιεκα ην ηη ζα πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε, θαλέλα. Δίλαη μεθάζαξν απηφ ην
πξάγκα. Μπνξεί λα πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε φπνηνλ ζέιεη φ,ηη ζέιεη, αξθεί λα
ζέιεη.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να κελ ρακειψλνπκε ην επίπεδν ρσξίο ιφγν. Ο λφκνο
είλαη απηφο. Γελ είλαη νχηε εζηθφο νχηε αλήζηθνο. Δίλαη ν λφκνο ν νπνίνο απηή
ηε ζηηγκή ιέεη φηη «θχξηνη εζείο κπνξείηε λα πάξεηε απηά, εζείο κπνξείηε λα
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πάξεηε

ηα

άιια»,

δελ

κπνξνχκε

ζήκεξα

γηα

θαλέλα

ιφγν

λα

δηαπιεθηηδφκαζηε κεηαμχ καο θαη λα αληαιιάζζνπκε αηρκέο κεηαμχ καο
ρακειψλνληαο ην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν έρεη αλάγθε ε
πφιε λα ιεηηνπξγήζεη γηα λα κπνξέζεη λα πάεη κπξνζηά.
Όινη είκαζηε εδψ θίινη, δελ έρνπκε πξνζσπηθφ θαλέλα φινη
απηή ηε ζηηγκή θηλνχκαζηε κε ην ειαηήξην ην πψο ζα πάεη ε πφιε απηή
κπξνζηά, είηε είλαη ε ζπκπνιίηεπζε είηε είλαη ε αληηπνιίηεπζε. Απηφ πξέπεη λα
ζηακαηήζεη θαη απηφ πνπ έγηλε λα κελ μαλαγίλεη πνηέ. Καζέλαο έρεη ην
δηθαίσκα ηεο άιιεο άπνςεο θαη είλαη ζεβαζηή. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα εξψηεζε πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη πξνο ηνλ θ.
Πιέζζα θαη ηελ θα Γαιαδνχια. Δάλ ε ζρνιηθή Δπηηξνπή κε ηε ζχλζεζε πνπ
πξνηείλνπκε ηψξα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη απιά κε κείνλ δχν κέιε θαη κπνξεί πξνζηηζέκελα απηά ηα δπν
κέιε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην λφκηκν ηξφπν, λα πξνρσξήζνπκε
ζε απηή ηε δηαδηθαζία πνπ πξφηεηλε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο θαη πξνηείλσ θαη
εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα λα δηνξζψζσ ιίγν ηνλ Γήκαξρν απηφ πνπ επείγεη
απηή ηε ζηηγκή ην ππεξεπείγνλ είλαη ε ζχζηαζε ηεο ΓΔΠ. Ζ ΓΔΠ έπξεπε λα
έρεη ζπζηαζεί απφ ην 1ν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απηφ γηαηί ε ΓΔΠ κνηξάδεη ηα
ρξήκαηα ζηηο δπν ζρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ιέεη πνην πνζφ ζα πάξεη πνηα
ζρνιηθή Δπηηξνπή. Μεηά ε απφθαζε απηή ηεο ΓΔΠ πνπ είλαη εηζεγεηηθή,
έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ςεθίδεηαη θαη θαηαιήγεη ζηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο πνπ ηα λνκηθά πξφζσπα ηε κνηξάδνπλ ζηα ζρνιεία κε βάζε ηνλ
θαλφλα πνπ ππάξρεη.
Απηφ ην ιέσ γηα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Βέβαηα ήδε έρνπκε
αξγήζεη, έρεηε αξγήζεη σο Γηνίθεζε ππεξβνιηθά πνιχ. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί ηα
ρξήκαηα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρνπλ έξζεη 11 επηεκβξίνπ. Έρεηε
έλα κήλα πεξηζψξην γηα λα ηα απνξξνθήζεηε. 11 Οθησβξίνπ ηα ρξήκαηα ζα
επηζηξέςνπλ ζην Τπνπξγείν, απηφ ζα ηα ζηείιεη ζηελ Πεξηθέξεηα -θαη ηη
ληξνπή!!- θαη ε Πεξηθέξεηα ζα ηα κνηξάζεη ζηηο δπν ζρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο. Καη εδψ θαζφκαζηε θαη καιψλνπκε
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κεηαμχ καο γηα ην πψο δελ ζα βάινπκε ηνπο δηεπζπληέο ζηε ζρνιηθή
Δπηηξνπή.
αο

μαλαιέσ

θαη

πάιη:

ηα

ζρνιεία

αλήθνπλ

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο καζεηέο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε δελ λνείηαη φξγαλν θνινβφ γηα λα κπνξέζεη
λα ζπλεδξηάζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο. 11 ηνπ κελφο ηνπ επηέκβξε ήξζαλ
ηα ρξήκαηα. Μέρξη ηηο 11 ηνπ Οθηψβξε πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ ηα ρξήκαηα.
Πνπ ζεκαίλεη αχξην θηφιαο πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη ε ΓΔΠ. Σελ
Πέκπηε Παξαζθεπή πξέπεη λα ζπλεδξηάζνπλ νη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηα
πεξαηηέξσ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα κπνπλ θη
άιινη δηεπζπληέο αθνχ ν λφκνο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ απηψλ φπσο έρνπλ
κπεη κε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη γίλεη.
ηα πιαίζηα ηεο άξλεζεο ησλ ινηπψλ αληηπνιηηεχζεσλ λα
πξνηείλνπλ άηνκα, ζα θάλσ κηα πξφηαζε θ. Γήκαξρε γηα δπν άηνκα, θάληε
άιια δχν εζείο γηα λα θιείζνπλ έηζη ψζηε απφ αχξην λα ππάξρεη λνκηκφηεηα
ζηελ θίλεζε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μάιινλ δελ έρεη δηαβάζεη θαιά
ν θ. Γξεηδειηάο ζηε ζει. 2 ηελ εηζήγεζε πνπ ιέεη ζην 1α ζην εδάθην 8 «Οη
ζρνιηθέο Επηηξνπέο είλαη Ννκηθά Πξόζωπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ δηνηθνύληαη
από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζην νπνίν κεηέρνπλ έωο 15 κέιε». Άξα εάλ
απνθαζίζνπκε ζήκεξα λα έρεη 13 κέιε ε ζρνιηθή Δπηηξνπή θαη λα
επαλέιζνπκε πξνζζέηνληαο 2, είκαζηε ζηα ζχλλνκα πιαίζηα. Πξνθαλψο δελ
ην δηάβαζε ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πξνηείλεηε ηξνπνπνίεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ πξνηείλσ θακία
ηξνπνπνίεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθήζηε κε λα
νινθιεξψζσ. Ζ εηζήγεζε ιέεη γηα 15 κέιε. Δκείο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα,
δηαβάζηε, ελεκεξσζείηε, φηη ζα πξέπεη, πξνηείλσ -γηα λα κπσ ζηε ινγηθή ηεο
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πξφηαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ- λα ζπγθξνηήζνπκε ηε ζρνιηθή Δπηηξνπή θαη λα
ζπλεδξηάζεη κε 13 κέιε γηαηί καο δίλεη ην δηθαίσκα ν λφκνο έσο 15 θαη λα
επαλέιζνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα 15
κέιε αθνχ ζα ζπλεδξηάζεη θαλνληθά θαη ε ζρνιηθή Δπηηξνπή κε ηα 13.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν. Απηφ αθξηβψο είπακε ιίγν
πξηλ έσο 15 κέιε. Μπνξεί λφκηκα λα ζπγθξνηεζεί
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε έλαο – έλαο, επαλαιακβαλφκαζηε
ζπλέρεηα, ην ίδην πξάγκα ιέκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν έρνπκε πεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έθαλε κηα δηεπθξίληζε ν θ. Σνκπνχινγινπ, ην θαηαιάβακε ηνλ
ιφγν έρεη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ηειεηψλνπκε ζαο παξαθαιψ γηαηί ν θ. Βαζηιφπνπινο δήηεζε
λα κελ καθξεγνξνχκε ζήκεξα γηα ην ζέκα θαη ηειηθά έρνπκε… Ο ρξφλνο
ππνηίζεηαη φηη ζα ήηαλ ζπκππθλσκέλνο αθξηβψο γηα α ηηκήζνπκε ηελ απεξγία
ηεο ΠΟΔΟΣΑ.
Κχξηε

Αλεκνγηάλλε

ζρεηηθά

κε

απηφ

πνπ

είπαηε

φηη

θαζπζηεξήζακε αδηθαηνιφγεηα, νθείισ λα πσ φηη θαη' αξράο δελ πηζηεχσ φηη
ππνλνείηε θάπνην δφιν, σξαία. Ζ ηξνπνπνίεζε 84 ηνπ 2011 Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο θαζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ 24 επηεκβξίνπ ηνπ ’19 ήξζε απηφ.
ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζεκάησλ λα κε ζαο ηα δηαβάδσ γλσξίδεηε πνιχ
θαιά ηη ελλννχκε. Ρχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ, ην 2 ν θεθάιαην 318
πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Νφκνπ 4623/2019 ζα ζαο απνζηαιεί επζχο κφιηο εθδνζεί κε εηδηθφηεξεο
νδεγίεο εθαξκνγήο. Γη' απηφ θαζπζηεξήζακε. Δπραξηζηψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μπείηε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ λα δείηε απνθάζεηο άιισλ
Γήκσλ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ηηο ΓΔΠ απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κιείλνπκε. Γήκαξρε ζα νινθιεξψζνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε. Απιά ν θ. Σνκπνχινγινπ
πξέπεη λα καο εμαζθαιίζεη –ν πκεσλίδεο είλαη εδψ γηαηί ηνλ έρνπκε
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πξνηείλεη θαη εκείο- θάπνηνπο αλαπιεξσηέο πξνθεηκέλνπ απηή ε πξφηαζε
ηνπιάρηζηνλ αχξην λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ην πλεχκα ησλ 15. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ λνκηκνπνηνχκεζα κε ηνπο 13 λα ιεηηνπξγήζνπκε δελ έρνπκε
θαλέλα πξφβιεκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ε Δπηηξνπή πνπ
πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπκε γηα λα ιεηηνπξγήζεη, πξέπεη λα έρεη 13 ζήκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ηνπο έρεη ηνπο 13.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη 13 ζα ζπλεδξηάζνπλ. ηε
ζπλέρεηα ζα έξζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα πεη φηη πξνζζέησ άιινπο 2,
έηζη πξέπεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία. Γελ είλαη έηζη θ. Κσλζηαληηλίδε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Κσλζηαληηλίδε ηνλ έρεηε, πξνεδξεχσ εγψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: πκθσλψ ελ κέξεη κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ απιψο
πξέπεη λα δηαθξηβσζεί εδψ φηη ε αληηπνιίηεπζε φπσο παξίζηαηαη, δελ
πξφθεηηαη δηθά ηεο κέιε.
Δπεηδή

ιέεη

ν

λφκνο

φηη

πξνηείλνληαη

απηνί

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε θαη εδψ κπνξεί λα πάζρεη απφ θάπνηα αθπξφηεηα αλ δελ
πξνηαζνχλ, πξέπεη λα κπεη ζηα πξαθηηθά φηη ε αληηπνιίηεπζε ή φπνηεο
Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ δέρνληαη λα πξνηείλνπλ κέιε ηνπο, λα
γξαθηεί ζηα πξαθηηθά φηη δελ δέρνληαη νη Παξαηάμεηο γηαηί αιιηψο ζα πάζρεη
απφ αθπξφηεηα, θαηά ηε γλψκε κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο γηαηί απηή ηε
ζηηγκή ε αληηπνιίηεπζε δηα ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε έρνπλ
πξνηείλεη. Γελ ηζρχεη φηη δελ έρεη πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε. Δδψ ππάξρεη ε
αληηπνιίηεπζε ε νπνία έρεη πξνηείλεη είλαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο. Αλ θαη νη άιινη ζέινπλ λα πξνηείλνπλ, δηθαίσκά ηνπο λα
πξνηείλνπλ. Απηφ δελ πάζρεη απφ αθπξφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ή ζπκπιεξψλνπκε κε άιια δχν άηνκα σο αληηπνιίηεπζε, ή
ηξνπνπνηνχκε ηελ εηζήγεζε θαη ιέκε: αληί 15 νη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα είλαη
κε 13 άηνκα.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: … ε άπνςή κνπ κε ηνπο άιινπο δχν ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πσ θάηη. Μπνξεί λα πξνηείλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ δπν άηνκα
θαη δπν αλαπιεξσκαηηθνχο ηψξα, λα ηνπο ςεθίζνπκε θαη αλ δελ απνδερηνχλ
κεηά ή δελ είλαη Φηιαδειθηψηεο, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε. Αιιά ηψξα γηα λα
είκαζηε εληάμεη… Κχξηε Σνκπνχινγινπ ηη ιέηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κνηηάμηε, εγψ δελ είκαη
πξφρεηξνο λα πξνηείλσ απηή ηε ζηηγκή αλ δελ ζπλελλνεζψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξέξεηε, γηαηί κνπ ιέλε φηη ε δηθή καο εηζήγεζε θαη ην
Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα είλαη 15 φρη «έσο» απηφ πνπ είπαηε εζείο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ εγθχθιηνο θαη ε εηζήγεζε είλαη
ζαθήο, «έσο 15 ιέεη». Έρνπκε δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ εηζήγεζε,
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ 13.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά δελ κπνξνχκε λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε ηψξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο θαη κπνξνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ηξνπνπνηήζνπκε ηψξα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Αο ην πεη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο πνπ ην πξφηεηλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο βγάισ απφ ηε δχζθνιε ζέζε. Δδψ ζπγθξνχεηαη
ν λφκνο θαη ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο ηνπ λφκνπ κε απηφ ην νπνίν ν θ.
Πιέζζαο είπε Καηαζηαηηθφ. Γελ ππάξρεη Καηαζηαηηθφ ζηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο, ππάξρεη ΦΔΚ ίδξπζεο. ην ΦΔΚ ίδξπζεο ησλ ζρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ πξνβιέπεηαη φηη είλαη 15κειήο. Απηφ έξρεηαη κεηά ν λφκνο θαη ε
εξκελεπηηθή ηνπ εγθχθιηνο ιίγν λα ην λεξνπιηάδεη, λα ην πσ έηζη.
Όκσο απηφ ην νπνίν έρνπκε ζην Γήκν καο είλαη φηη έρνπκε δπν
ζρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ απφ ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπο είλαη 15κειήο. Οπφηε
αθφκε θη αλ έξζεη ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο ηνπ λφκνπ

ν νπνίνο

ηξνπνπνηήζεθε, δελ έξρεηαη λα είλαη πάλσ απφ ην ΦΔΚ ίδξπζεο ησλ
ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
Άξα ελ πξνθεηκέλσ νη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο πξέπεη λα είλαη
15κειείο. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε εκείο φηη είλαη 13κειείο, απηφ πξνυπνζέηεη
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ηελ ηξνπνπνίεζε πξψηα ηνπ ΦΔΚ ίδξπζεο ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Άξα
πξνζέμηε, εδψ είλαη ε πξφηαζε: κπνξείηε λα ςεθίζεηε -γηαηί εκείο ζα
απέρνπκε- ηνπο δπν πνπ πξφηεηλε ν θ. Σνκπνχινγινπ ηνπο δηεπζπληέο θαη
κπνξείηε λα πείηε κεηά φηη αλαπιεξσκαηηθνί ζα είλαη νη δηεπζπληέο κε ηε ζεηξά
παιαηφηεηαο πνπ έρνπλ ζηα ζρνιεία. Δίλαη ηφζν απιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη δίθην. Δίλαη ζαθέο φηη πάζρεη
λνκηκφηεηαο ε νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε. Δπαλαιακβάλσ φηη δελ έρνπκε
θαλέλα πξφβιεκα λα πηνζεηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Απφ
ηε ζηηγκή φκσο πνπ κπαίλνπκε ζηελ ινγηθή λα ξσηήζνπκε, λα εξσηεζνχλ αλ
κπνξνχλ γηα λα θιείλεη απηφ ην ζέκα γηαηί επείγεη θαη γηα λα έρνπκε κηα
έγθαηξε απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη Δπηηξνπέο, δεδνκέλνπ
φηη πξέπεη λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο πνζνζηηαίεο ζρέζεηο κε ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο, θ. Βαζηιφπνπιε εκκέλεηε ζηελ απφθαζή ζαο λα κελ
ζπκκεηάζρεηε λα κελ πξνηείλεηε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο επηκέλεηε ζηελ πξφηαζή ζαο λα καο απνθιείεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Πξνηείλσ ινηπφλ ηνλ θ. Κνπεινχζν απφ ηελ δηθή καο
Παξάηαμε κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Κνζθνιέην θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε
πνπ έπεηαη ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ φπνηνο ζέιεη λα πξνηείλεη θάπνηνλ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Πξνηείλσ ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε σο ηαθηηθφ κέινο …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη απνρσξήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πέξα απφ απηφ σο αληηπνιίηεπζε πξνεγείηαη ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνηείλεηαη απφ πιεπξάο καο ε θα Ληβαλίνπ Μαξία θαη ε θα
πάζνπ Υξηζηίλα αλαπιεξσκαηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάδσ μαλά ηα νλφκαηα: Πξφεδξνο ν θ. Κεξακηδάο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνπξηέζε, Αληηπξφεδξνο ε θα Υξπζνθέγε Γεσξγία κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γηνγέλε Μπίδα Ησάλλα, Γξακκέλνο ππξίδσλ κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Παπαθψζηα Αλζή, ε θα φγηα Κσλζηαληίλα κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Υαξαθηηληψηε Γεσξγία – Ναηάζα, ν θ. Κξίθνο
Αζαλάζηνο κε αλαπιεξψηξηα ηε θα Υαζηψηε Μαξία θαη ν θ. Κνπινπκάζεο
Απφζηνινο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή Υαξίθιεηα θαη ν θ.
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Κνπεινχζνο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνζθνιέην. Κχξηε Γξεηδειηά ε δηθή ζαο
πξφηαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο κε ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ
αλαπιεξσκαηηθφ, ε θα Βαΐηζνπ Υνπληάια Βαζηιηθή κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.
Καβάγηα θαη ε Ληβαλίνπ Μαξία κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ πάζνπ Υξηζηίλα, θαη
ν Μαξηλφπνπινο ηέθαλνο κε Καλάθε Γηάλλε αλαπιεξσκαηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηεπζπληέο ε θα Κνληνχ Μαξγαξίηα απφ ην 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν
Νέαο Υαιθεδφλαο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα ηαπξνπνχινπ Φσηεηλή, ν θ.
Μειέηεο Γεκήηξηνο απφ ην 6ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. πκεσλίδε Άγγειν πνπ είλαη απφ ην 5 ν Γεκνηηθφ ζρνιείν.
Ζ Πξντζηακέλε Νεπηαγσγείσλ Μειηψηε ππξηδνχια απφ ην 7ν Νεπηαγσγείν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε αλαπιεξψηξηα ηε θα Κεθαιά Βαζηιηθή απφ ην 9 ν θαη
απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ εθπξφζσπνο ε θα Κεξκηηδφγινπ Υξχζα κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. εξεηάθε Νηθφιαν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ κπνξεί λα ςεθηζηεί
παθέην ε πξφηαζε, ζα ςεθηζηεί θαηά άηνκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξεί λα κπεη ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζε
ηνπ Γεκάξρνπ σο ζχλνιν, ε δηθή καο πξφηαζε θαη φπνηνπ άιινπ έρεη θάλεη
πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα θ. Βαζηιφπνπιε θαηά άηνκν…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δηαδηθαζηηθφ είλαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο, ζσζηφ. Ζ
πξφηαζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά πεξίπησζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηαιαηπσξεζνχκε ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθφζνλ ν Γήκαξρνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη 7 κε
ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο σο ζχλνιν γηα ηα 3/5 δελ κπνξεί λα πεγαίλεηο έλαλ –
έλαλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα πξφηαζε δηνξζσηηθή; Να πξνηείλεη ην
παθέην ν Γήκαξρνο μερσξηζηά, άιιν νη δηεπζπληέο απηφ ζέισ λα δηαρσξηζηεί.
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Οη δηεπζπληέο είλαη αξηζηίλδελ εκείο ζέινπκε λα ηνπο ςεθίζνπκε απηνχο, αιιά
ε πξφηαζή ζαο δελ ην επηηξέπεη απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα δηεπθνιχλσ. Ζ δηθή κνπ πξφηαζε
απνηειείηαη απφ 7 κέιε κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, αιιά ε δηθή κνπ πξφηαζε
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο δηεπζπληέο πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε κηα ζρέζε
ζπλελλφεζεο θαη επαθψλ πνπ θάλακε, είλαη ηαπηφζεκε, δελ είλαη θάηη
δηαθνξεηηθφ. Γελ έρσ θακία αληίξξεζε λα ην θάλνπκε ζε ηξία, απιψο ζα
κπεξδεπηνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εδψ έξρεηαη
ζπλνιηθά κηα πξφηαζε. Δκείο ζα ςεθίζνπκε απηνχο νη νπνίνη πξνέξρνληαη
απφ ηε ζεζκηθή ηνπο ηδηφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα λα ρσξίζνπκε ζε ηξεηο ηνκείο ηελ πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζή ζαο ηίζεηαη
ζπλνιηθά πξνο ςήθηζε, ν θαζέλαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηελ
ςεθνθνξία, λα πεη «εγψ ςεθίδσ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, θαηαςεθίδσ ην
ππφινηπν», είλαη πνιχ απιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δγψ μεθηλάσ θαη ςεθίδσ θαη ςεθίδσ θαη ηηο δχν πξνηάζεηο
ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ θαη ηηο δπν πξνηάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ησλ πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ησλ πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ησλ δπν πξνηάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππέξ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απνπζηάδεη. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ, ζηα ππφινηπα απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οη ex officio θαζεγεηέο θαη ν χιινγνο Γνλέσλ ππέξ, απνρή
απφ ηνπο ππφινηπνπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ίδην.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ
Γεκάξρνπ, ππέξ ησλ ζεζκηθψλ ησλ δπν δηεπζπληψλ δειαδή θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ ηνπο ηεο κηαο Πξντζηακέλεο ηεο αξραηνηέξαο λεπηαγσγνχ θαη
ππέξ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ. Γηα ηα ππφινηπα θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Υάξε Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδνπλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απνρψξεζε. Οη δηεπζπληέο
ςεθίδνληαη νκφθσλα κε 28 ςήθνπο, σο πξνο ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ 18
ππέξ θαη 4 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Οπιζμόρ μελών νέος Γ..
ηηρ 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και εκλογή νέος
Πποέδπος και Ανηιπποέδπος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 240
και 243 ηος Γ.& Κ. Κώδικα, όπυρ ηποποποιήθηκαν από αςηέρ ηος
άπθπος 6 ηος Ν. 4623/19 και ηην απιθ. 63967/2019 απόθαζη
Τθςποςπγού Δζυηεπικών» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) δελ νινθιεξψζεθε …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Πσο δελ νινθιεξψζεθε… αλαθνίλσζα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με γειάηε θχξην! Μπνξψ αλ ζέιεηε λα ζαο θάλσ θσκσδία
πάξα πνιχ θαιή!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπε ν Γήκαξρνο φηη ζηελ πξφηαζή ηνπ είλαη θαη ηα κέιε ηα δηθά
ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλέθεξα θαη ηα νλφκαηα ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ ηα βάιακε έηζη, αληί λα βάινπκε ηξεηο πξνηάζεηο,
βάιακε δχν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε γηα λα κελ ππάξρεη
θάπνηα ακθηζβήηεζε δηαβάζηε ηα κέιε ηεο 1 εο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο φπσο
ςεθίζηεθαλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σα δηάβαζε ν Γήκαξρνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αο ηα μαλαπεί ν Γξακκαηέαο, λα
μέξνπκε αθξηβψο ηη έρνπκε ςεθίζεη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μελ απνπξνζαλαηνιίδνπκε πάιη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξαλαδηαβάδσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα πξέπεη λα πξνηείλεηε θ.
Γήκαξρε 11 πξφζσπα θαη 4 ππεξεζηαθνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεη πξνηείλεη ζπλνιηθά ηελ πξφηαζε θαη
ηα νλφκαηα ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ήηαλ κέζα θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ν θ. Γήκαξρνο πξνηείλεη 11
πξφζσπα ζπλ ηνπο 4 ζεζκηθνχο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνηείλσ 11, πξνηείλσ 7, 4 απνκέλνπλ απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε θαη νη ππφινηπνη δηεπζπληέο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξαλαδηαβάδσ: Κεξακηδάο Γεψξγηνο …
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μελ καο παξαζχξνπλ θ. Πξφεδξε, απνπξνζαλαηνιηζκφο
γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, πάκε Γήκαξρε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξεηε θ. Νηάηζε, πνιιά απφ απηά καγλεηνζθνπνχληαη
δπζηπρψο. Κεξακηδάο Γεψξγηνο, Υξπζνβέξγε Γεσξγία, Γξακκέλνο ππξίδσλ,
φγηα Κσλ/λα, Κξίθνο Αζαλάζηνο, Κνπινπκάζεο Απφζηνινο, Βαΐηζνπ
Υνπληάια Βαζηιηθή (δηαβάδσ θαη ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο), Λέθθαο
Αζαλάζηνο, Μαξηλφπνπινο ηέθαλνο, Κνπεινχζνο θαη Ληβαλίνπ. Απηή είλαη ε
πξφηαζε θαη έπεηαη ε πξφηαζε ησλ δηεπζπληψλ: Κνληνχ Μαξγαξίηα, Μειέηεο
Γεκήηξηνο, Μειηψηε ππξηδνχια, Κηξκηηδφγινπ Υξχζα.
ΜΔΛΟ: Σα αλαπιεξσκαηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάιη…; Γειαδή ππάξρεη πεξίπησζε λα ςεθηζηεί πξφηαζε
επεηδή θάπνηνο αλαπιεξσκαηηθφο δελ θαιχπηεη ηνλ Γεκνηηθφ ζχκβνπιν; Να
πνχκε θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο: Κνπξηέζε, Γηνγέλε Μπίδα Ησάλλα,
Παπαθψζηα

Αλζή,

Υαξαθηηληψηε

Γεσξγία

Ναηάζα,

Υαζηψηε

Μαξία,

Γαξζαθιή Υαξίθιεηα, Καβάγηαο ηαχξνο, ν θ. Αλαγλψζηνπ ζηε ζέζε ηνπ θ.
Λέθθα, Καλάθεο Ησάλλεο, Κνζθνιέηνο θαη ε πάζνπ Υξηζηίλα.
Γηεπζπληέο: Κνληνχ Μαξγαξίηα, αλαπιεξψηξηα ηαπξνπνχινπ
Φσηεηλή, Μειέηεο Γεκήηξηνο αλαπιεξσηήο πκεσλίδεο Άγγεινο, Μειηψηε
ππξηδνχια αλαπιεξψηξηα Κεθαιά Βαζηιηθή, Κηξκηηδφγινπ Υξχζα κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. εξεηάθε Νίθν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε θάηη άιιν; Όια θαιά!

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οπιζμόρ μελών νέος Γ.. ηηρ 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ
Δκπαίδεςζηρ και εκλογή νέος Πποέδπος και Ανηιπποέδπος,
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 240 και 243 ηος Γ.& Κ. Κώδικα,
όπυρ ηποποποιήθηκαν από αςηέρ ηος άπθπος 6 ηος Ν. 4623/19
και ηην απιθ. 63967/2019 απόθαζη Τθςποςπγού Δζυηεπικών»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέισ λα ράλεηε ρξφλν θ. Νηάηζε απφ ηνλ επφκελν γέισηα,
γηα λα κελ αξρίζνπκε λα ιέκε δηάθνξα πνπ… Δγψ ζρνιηάδσ ηε ζηάζε
νξηζκέλσλ θαη εηιηθξηλά ηδηαίηεξα ζα πνχκε πάξα πνιιά πξάγκαηα, δελ
ρξεηάδεηαη. Δηιηθξηλά είλαη θάηη ην νπνίν κε αθήλεη ελεφ.
Πξφεδξνο ν θ. Βεληχξεο Παξαζθεπάο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Κνπξηέζε Οδπζζέα, Αληηπξφεδξφο ε θα Καηζηθή Κσλ/λα κε αλαπιεξψηξηα
ηελ θα Λάιε Αζαλαζία. Καξαβίαο Γεψξγηνο σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Καληαξέιε Γεκήηξε, ηαθηηθφ

κέινο Σζνιαθίδεο Γεκήηξεο κε

αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή Υαξίθιεηα, ηαθηηθφ κέινο ν θ. Κακαξίθνο
Εαραξίαο κε αλαπιεξσηή ηνλ Θενδνζφπνπιν Ζιία, ηαθηηθφ κέινο ν θ.
Φαλαξηδήο Γηνλχζεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μαληαηάθν Παλαγηψηε.
Παξαθαιψ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα πείηε θάηη; πλερίδεηε ην ίδην; Θα θάλεηε θάπνηα
πξφηαζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη, αληηπνιίηεπζε είλαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο ζα θάλεηε θάπνηα πξφηαζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σνπνζεηεζήθακε πξνεγνπκέλσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκκέλεηε ζην ίδην, απέρεηε. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σαθηηθά κέιε Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο
αλαπιεξσκαηηθφο,
αλαπιεξσκαηηθφ,

Νηνχξνο
Καλάθεο

Υξήζηνο
Γηάλλεο

ηαθηηθφ,
ηαθηηθά,

Κειίδεο

Γηψξγνο

πάζνπ

Υξηζηίλα

αλαπιεξσκαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δκείο

εκκέλνπκε

ζηελ

πξνεγνχκελε πξφηαζή καο γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ζρνιηθή Δπηηξνπή κε
δηεπζπληέο ζρνιείσλ. Κάλνπκε κηα εμαίξεζε, ζεσξνχκε εμαηξεηηθή ηελ επηινγή
ηνπ θ. Βεληχξε ηνλ νπνίν ηνλ ςεθίδνπκε ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο ηνπο
νπνίνπο ηνπο θαηαςεθίδνπκε, εθηφο απφ ηνπο ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο, ηνπο
δπν δηεπζπληέο, ηνλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνηείλνπκε γηα ηαθηηθφ κέινο ηελ Καιιηφπε Γαξδέιε
θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηελ Οηθνλνκνπνχινπ Θάιεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δηαβάδσ γηα ηνπο δηεπζπληέο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιχηεξα λα δηαβάζεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Πξφεδξνο πξνηείλεη λα δηαβάζσ γηα λα έρεηε κηα ζπλνιηθή
εηθφλα απέλαληη ζηελ πξφηαζή καο.
Απφ ηνπο δηεπζπληέο πξνηείλνπκε ηνλ θ. Γηαλλφπνπιν Κπξηάθν
ν

απφ ην 3 εζπεξηλφ ΔΠΑΛ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπεγέηε Ησάλλε, ηνλ θ.
Κνπηζή Ζιία απφ ην 3ν Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Γεκφπνπιν σηήξε.
Απφ καζεηέο ηνλ θ. Θενδφζε Λάκπξν επίζεο απφ ην 3 ν
εζπεξηλφ ΔΠΑΛ κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Πιαβνχθνπ Αγγειηθή απφ ην 2 ν
ΔΠΑΛ θαη απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ εθπξφζσπν ηνλ θ. Νηθφιαν Σζνξβά κε
αλαπιεξσηή ηνλ. Αιέμαλδξν Γνχια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αληηπξφεδξνο έρεη ηνλ ιφγν γηα εξψηεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Θέισ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο
γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα επφκελα ηέζζεξα
ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ πάξσ ηηο απαληήζεηο ζέισ λα θάλσ θαη κηα
ηνπνζέηεζε.
Θέισ λα ξσηήζσ αλ ζα ζπλερίζνπλ νη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο
πξνο ηελ 1ε θαη 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή. Σα πξνεγνχκελα πέληε ρξφληα, ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή έδσζε πεξίπνπ 500.000 € ζηηο δπν ρνιηθέο
Δπηηξνπέο θαη απηφ γηαηί. Γηαηί εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα δεθαηηαλνχ θαη
ζέισ λα ξσηήζσ αλ ζπλερίδεηαη. Γηαηί νη θαζαξίζηξηεο απφ εθεί πνπ
πιεξψλνληαλ θάζε ηέζζεξηο κήλεο γηαηί ηφηε εξρφηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ
ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ θηηάρηεθε έλαο «θνπκπαξάο» θαη πηα πιεξψλνληαη απφ ηελ
εληαία Αξρή πιεξσκψλ θάζε κήλα ζηελ ψξα ηνπο φπσο πξέπεη φινη νη
εξγαδφκελνη λα πιεξψλνληαη, αλ ζα ζπλερίζεη απηφ.
Αλ

ζα

ζπλερίζεη

ην

ebanking,

αλ

ζα

ζπλερίζεη

ην

κεραλνγξαθηθφ ην νπνίν θάλακε ζηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή απφ 1/1/2015 θαη
1/1/2017 αλ δελ θάλσ ιάζνο ζηελ 1ε. Αλ ζα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη
ππεξεζίεο ν ινγηζηήο, αλ ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη νκαδνπνηεκέλεο νη αγνξέο
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ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ νχησο ψζηε λα πεηπραίλνληαη θαιχηεξεο ηηκέο,
δειαδή θσηνηππηθφ ραξηί, ζπληήξεζε θαπζηήξσλ, ππξνζβεζηήξεο θαη
πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα γίλνληαη ζπγθεληξσηηθέο αγνξέο.
Αλ ζα ζπλερίζεηε λα ρξεκαηνδνηείηε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
ησλ ζρνιείσλ πνπ θάλακε εκείο ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα θαη έηζη πηα ηα
ζρνιεία ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα είραλ κηα εμσζηξέθεηα ζηελ πφιε θαη ηα
βιέπαηε θάζε θαινθαίξη θαη ηα βιέπεηε αθφκε θαη ηψξα. Μέρξη πξν εκεξψλ
είρε

παξάζηαζε

πνπ

είρε

ρξεκαηνδνηήζεη

ε

ρνιηθή

Δπηηξνπή

ε

πξνεγνχκελε.
Αλ ζα ζπλερίζεηε λα ρξεκαηνδνηείηαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ
ζρνιείσλ ERASMUS πνπ ρξεκαηνδνηνχζακε εκείο. Αλ ζα ζπλερίζεηε λα
ρξεκαηνδνηείηε ηα ΜΑΠ ησλ παηδηψλ πνπ είλαη ζην 5 ν ΔΚ, ην 5ν ΔΚ γηα φζνπο
δελ μέξνπλ είλαη ηα εξγαζηήξηα ησλ ΔΠΑΛ πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά ησλ ΔΠΑΛ.
Καη βέβαηα θαληάδνκαη φηη απηφ είζηε ππνρξεσκέλνη ζα ην θάλεηε, ην ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηα ΜΑΠ ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη ηα ινηπά.
Δπίζεο εάλ ζα ζπλερίζεηε λα θαιχπηεηε ηα έμνδα γηα ηνπο
βαλδαιηζκνχο πνπ γίλνληαη ζηα ζρνιεία, ηηο θινπέο νχησο ψζηε λα
θαιχπηεηαη ππνινγηζηέο, laptop πνπ θιέβνληαη, δεκηέο θαη φιν απηφ ην
πξάγκα. Δάλ ζα ζπλερίζεηε ηνλ εθζπγρξνληζκφ γηα ηνπο ζπλαγεξκνχο ησλ
ζρνιείσλ πνπ θάλακε εκείο θαη εδψ ζε απηή ηελ αίζνπζα πνπ έρνπκε ν
ζπλαγεξκφο είλαη κε SMS θάξηα γηαηί έθνβαλ ηα θαιψδηα ηνπ ηειεθψλνπ θαη
έηζη δελ ρηππνχζε πνηέ, δελ ην κάζαηλε πνηέ θαλείο.
Καη ηέινο, απηφ πνπ είπα θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή
Δπηηξνπή: έιενο, κελ θαηαζηξέςεηε απηφ πνπ θάλακε. Σα ζρνιεία εθηφο απφ
εκέλα ζηε 2ε ζρνιηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ θ. Νηάηζε πνπ ήηαλ αληηπνιίηεπζε,
φινη νη ππφινηπνη ήηαλ εθπαηδεπηηθνί. Γελ ππήξρε αληηπνιίηεπζε. Καη έηζη
ράζεθε ε θαθνπηζηία …. Γελ ππήξρε αληηπνιίηεπζε κε ηελ έλλνηα φηη δελ
αληηπνιηηεπφηαλ θαλέλαο θαλέλαλ γηαηί δελ ππήξρε ιφγνο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … δελ καο βάιαηε ..
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αξλεζήθαηε θ. Καληαξέιε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όιεο απηέο ηηο εξσηήζεηο θαη κεηά ζέισ λα θάλσ κηα
ηνπνζέηεζε. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο κπνξεί λα απαληήζεη αιιά έρσ
ηελ εληχπσζε κελ θάλνπκε πάιη εξσηήζεηο θαη ηα ινηπά…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε είκαζηε εθηφο ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε πξαγκαηηθά εθηφο ζέκαηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξψ λα κηιήζσ ιίγν
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Να γπξίζνπκε ζην ζέκα καο.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Πξφεδξε

κηα

ζχληνκε

απάληεζε

δελ

ζα

καθξεγνξήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα πσ θάηη. πλερίδνπκε ζηε δηαδηθαζία γηαηί θαη'
αξρήλ απηά δελ κπνξείηε λα ηα απαληήζεηε νχηε ζε έλα ηξίσξν, είλαη πάξα
πνιιά. Μπνξείηε λα πείηε έλα ιεπηφ θάηη γεληθφ, απιά λα ζπλερίζνπκε επί ηεο
δηαδηθαζίαο, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε θαη κηα ηειεπηαία εξψηεζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κάλαηε 15 ήδε πξέπεη λα ηηο γξάςσ κε ζηελνγξαθία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα ηειεπηαία λα ραιαξψζσ θαη ιίγν. Ννκίδσ φηη ζηελ
εηζήγεζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα κηιήζνπκε φινη γηαηί δελ κπνξεί λα κηιάεη
γηα ζπλαγεξκφ, φηαλ εγψ έθηηαμα φια ηα ζρνιεία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με κε δηαθφπηεηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο είζηε θχξηε; Δίζαη εθηφο ζέκαηνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε παξαθαιψ πνπ είκαη εθηφο ζέκαηνο!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είζαη; Δληφο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ηα ζρνιεία κηιάσ. Δζχ μέξσ πνπ ηα είρεο γξακκέλα.
Άζην!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη δηαδηθαζία απηή… έρεη γξακκέλα ν θ. Γξεηδειηάο ηα
ζρνιεία! Δίλαη επίπεδν απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα…
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ ζπλερίζεη ν Γξακκαηέαο λα πάξεη παξνπζίεο γηα λα δνχκε
πνηνη είκαζηε θαη πσο ζπλερίδνπκε, ζα ήζεια λα πσ θάηη. Δίκαη ζίγνπξνο φηη
απηά πνπ γίλνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ηηκνχλ θαλέλα απφ εκάο.
Έρνπκε δείμεη φια απηά ηα ρξφληα θαη νη παιηνί αιιά θαη νη λένη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη γηαηί γλσξηδφκαζηε πάξα πνιχ θαιά, έρεηε δείμεη ηειείσο
δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα.
αο παξαθαιψ πάξα πνιχ πξψηα απ' φια φηαλ ζέιεηε λα
κηιήζεηε λα απεπζχλεζηε ζε εκέλα, δελ ζα αλνίγεη θάπνηνο ην κηθξφθσλν.
Μνπ έρεη αιιάμεη ην κηθξφθσλν θαη δελ κπνξψ λα ζηακαηήζσ θάπνηνλ, λα
μέξεηε φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα εθαξκφζσ ην λφκν φπσο έρσ πεη ζηελ αξρή.
αο έρσ πεη φηη ζα είκαη δίθαηνο, αιιά δελ κπνξψ λα δερηψ
φπσο δελ κπνξείηε λα δερηείηε θαη εζείο ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο απφ θαλέλαλ.
Γελ έρεη δηθαίσκα λα πξνζβάιιεη θαλέλαο θαλέλαλ, ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ. Θα ζπλερίζνπκε φπσο έρνπκε πεη απφ ηελ αξρή, δελ παίξλεη θαλέλαο
ηνλ ιφγν, ζπλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία.
Δίκαζηε φινη εθηφο ζέκαηνο, έρσ αθήζεη λα κηιάηε θαη λα ιέηε
πάξα πνιιά πξάγκαηα φινη, πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο
δελ έρεη πεη θαλέλαλ, ν θ. Γξεηδειηάο δελ μέξσ αλ ζέιεη λα πξνηείλεη θάπνηνλ
θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε πεη. Μηα δηφξζσζε επεηδή ρξεηάδεηαη δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ζηε ζέζε ηνπ Καλάθε, ν Λέθθαο Θάλνο σο ηαθηηθφ κέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε ηνλ ιφγν έρεη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, άθνπζα θ. Γξεηδειηά, απιψο δελ είρα αθνχζεη φηη είραηε
πξνηείλεη ηνλ θ. Καλάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καλάθεο ζα πάεη αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Λέθθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα κηιάηε θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γεπηεξνβάζκηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είρα γξάςεη ηνλ θ. Λέθθα εγψ ζηε Γεπηεξνβάζκηα, απηφ
ελλνψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ήηαλ ε ηειεπηαία εξψηεζε πνπ ήζεια λα θάλσ. Ζ
εηζήγεζε πνπ καο έρεη έξζεη, ιέεη Αληηδήκαξρνο Παηδείαο Αλαζηαζηάδεο
Αλαζηάζηνο. Ννκίδσ φηη πάζρεη λνκηκφηεηαο ε εηζήγεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ πάζρεη λνκηκφηεηαο θ. Αλεκνγηάλλε, θάλνπκε
δηφξζσζε αλ θαη ήξζε δηνξζσηηθή ζην e-mail λνκίδσ φισλ ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, αλ δελ ην ιάβαηε δείηε ην. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο είλαη ν
Γήκαξρνο παηδείαο, λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ηαπηφηεηαο ηνπ
Αληηδεκάξρνπ ην γλσξίδνπκε. Αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα έλζηαζε
βέβαηα.
Κχξηε Πξφεδξε επεηδή

έθαλε δεθαπέληε εξσηήζεηο ν θ.

Αλεκνγηάλλεο κηζφ ιεπηφ ζα θάλσ ην πνιχ γηαηί μέξσ φηη ζα είκαζηε εθηφο
ζέκαηνο. Καη' αξράο ζέισ λα πσ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε φηη ηελ επαηζζεζία γηα
ηνπο καζεηέο θαη ηα ζρνιεία δελ ηε δηεθδηθνχλ σο ζέζθαην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληάηε, αιιά κελ θάλεηε ραξαθηεξηζκνχο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη δελ έθαλα ραξαθηεξηζκνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ «επαηζζεζία» θαη ηα ινηπά ζα απαληήζεη κεηά ν θ.
Αλεκνγηάλλεο θαη ζα μαλαμεθηλήζνπκε πάιη …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα κε ξψηεζε, έθαλε δεθαπέληε εξσηήζεηο πνπ
έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επαηζζεζία αλαθέξζεθε εηδηθά γηα ηελ
επαηζζεζία

πνπ

είρε

ε

πξνεγνχκελε

Γεκνηηθή

Αξρή

ηελ

νπνία

αλαγλσξίδνπκε, δελ είπε θαλείο φηη δελ είρε.
Αιιά αο καο αλαγλσξίζεη θη εκάο ην δηθαίσκα λα έρνπκε θη εκείο
επαηζζεζία γηα ηα ζρνιεία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλαθέξζεθα ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζα θάλνπκε ηψξα; Θα θπλεγηφκαζηε; αο παξαθαιψ
πνιχ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μνπ επηηξέπεηε λα απαληήζσ ζηηο 15 εξσηήζεηο ζαο
κηζφ ιεπηφ; Λνηπφλ επαηζζεζία έρνπκε φινη, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα
εξσηήκαηα ζε λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα ζαο απαληεζνχλ. Γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε θπζηθά θαη ζα ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε, ε επαηζζεζία θαη
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φια ηα πξνγξάκκαηα ηα ζεηηθά πνπ θάλαηε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα
ζπλερίζνπκε.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Δπηηέινπο λα κπεη έλα ηέινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πάκε ζε ςεθνθνξία θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Μηζφ

ιεπηφ

πεξηκέλσ

ηνλ

Γήκαξρν

βξε

παηδηά.

Να

νινθιεξψζεη ηελ πξφηαζε θαη λα ηελ θάλεη, απηφ πεξηκέλσ.
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έλα δεπηεξφιεπην επί ηεο δηαδηθαζίαο. Ννκίδσ πσο
είλαη ζηνηρείν επαηζζεζίαο θαη ηνπ Πξνέδξνπ πνπ ην έρεη δείμεη απφ ηελ αξρή,
ην είπαηε θαη πξηλ, λα κπνξείηε λα επηηξέπεηε λα ππάξρεη έλαο δσληαλφο
δηάινγνο εδψ κέζα. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα μεθεχγνπκε θαη αλαιακβάλσ θη
εγψ ηελ επζχλε πνπ κνπ αλαινγεί.
Όκσο ζέισ λα πσ φηη δελ είλαη δπλαηφ θάπνηνο ν νπνίνο κηιάεη,
λα δηαθφπηεηαη απφ θάπνην άιινλ κε θσλαζθίεο θαη κε νριαγσγία επεηδή
ηφικεζε λα εθθξάζεη κηα άπνςε θαη απηφ έγηλε πξηλ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, ν
νπνίνο έβγαιε θάπνηα δεηήκαηα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα λα
δηαθνπεί βηαίσο θαη ζέισ λα πσ φηη δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ηέηνηα
θαηλφκελα. Δπραξηζηψ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κελ πάξεη θαλέλαο άιινο ηνλ ιφγν, απιά λα πσ εγψ φηη
απηφ έρεη γίλεη θαη πξηλ ιίγν κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη δελ πξέπεη λα
επηηξέςεη θαλέλαο λα μαλαγίλεη. Οχηε λα δηαθφπηνπκε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε,
νχηε ηνλ θ. Γξεηδειηά φηαλ κίιαγε, νχηε λα πξνζβάιιεη θάπνηνο θάπνηνλ. Απηφ
είπα πξηλ ιίγν. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηε Βαζηιφπνπιε μέξεηε πφζν ήπηα πξνζπαζψ λα

ζπκκεηέρσ ηεο δηαδηθαζίαο, λνκίδσ φηη ην θιίκα δπλακηηίζηεθε απφ θάπνηεο
εθθξάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ απφ εζάο, νπφηε ην πξάγκα πήξε κηα άιιε
ηξνπή.

Δίκαη

ζίγνπξνο

πσο

δελ

ηελ

επηδηψμαηε

νχηε

εζείο,

αο

πξνζπαζήζνπκε λα θξαηήζνπκε ην επίπεδν πνπ καο αλαινγεί.
Οινθιεξσκέλε πξφηαζε. Ο θ. Βεληχξεο Παξαζθεπάο γηα
Πξφεδξνο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ θ. Κνπξηέζε
Οδπζζέα, Αληηπξφεδξφο ε θα Καηζηθή Κσλ/λα κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Λάιε
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Αζαλαζία. Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Καληαξέιε Γεκήηξε, ν θ. Μπεξδέζεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν, ν θ. ν
θ. Κακαξίθνο Εαραξίαο κε αλαπιεξσηή ηνλ Θενδνζφπνπιν Ζιία, ν θ.
Φαλαξηδήο

κε

αλαπιεξσηή

ηνλ θ.

Μαληαηάθν,

ν

θ.

Μπίγαιεο κε

αλαπιεξψηξηα ηελ θα Παπαθψζηα θαη ν θ. Σζνιαθίδεο Γεκήηξεο κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή Υαξίθιεηα.
Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ, ν
θ. Νηνχξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κειίδε, ν θ. Λέθθαο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Καλάθε. Δθ κέξνπο ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ε θα Εγαξδέιε κε αλαπιεξψηξηα
ηελ θα Οηθνλνκνπνχινπ.
Απφ δηεπζπληέο ν θ. Γηαλλφπνπινο Κπξηάθνο κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Μπεγηέηε Ησάλλε, ν θ. Κνπηζήο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γεκφπνπιν
σηήξε, ν καζεηήο Θενδφζεο Λάκπξνο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Πιαβνχθνπ
Αγγειηθή θαη εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ν θ. Νηθφιανο Σζνβαξάο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αιέμαλδξν Γνχια.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ λνκίδσ φηη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε Δπηηξνπή. Δίλαη κέινο ηνπ Πξνεδξείν θαη δελ
λνκίδσ φηη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξεί. Ο Πξφεδξνο κφλν δελ κπνξεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο
πξνεγνπκέλσο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξφηαζεο θαη επηκέξνπο κεηά.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππέξ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
δεθαπεληακεινχο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απνπζηάδεη. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όκνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο νκνίσο. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ
Γεκάξρνπ, κε εμαίξεζε ππεξςεθίδνπκε ηνλ Πξφεδξν Βεληχξε Πάξε, ηνπο
δπν δηεπζπληέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνλ
εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ
θνηλνηήησλ.
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 απνπζηάδνπλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απνρψξεζε. Γηεπζπληέο,
καζεηέο θαη γνλείο νκφθσλα κε 28, ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ 22, 18 φινη νη
άιινη θαη 4 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Οπιζμόρ μελών νέος Γ..
ηηρ 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και εκλογή νέος
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Πποέδπος και Ανηιπποέδπος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 240
και 243 ηος Γ.& Κ. Κώδικα, όπυρ ηποποποιήθηκαν από αςηέρ ηος
άπθπος 6 ηος Ν. 4623/19 και ηην απιθ. 63967/2019 απόθαζη
Τθςποςπγού Δζυηεπικών» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οπιζμόρ μελών Γημοηικήρ Δπιηποπήρ Παιδείαρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνπκε γηα Πξφεδξν ηνλ θ. Αλαζηάζην Κσλζηαληηλίδε κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπίγαιε Κσλζηαληίλν, πξνηείλνπκε ηνλ δηεπζπληή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γηαλλφπνπιν Κπξηάθν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Κνπξηζή Ζιία. Ο δηεπζπληήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δελ καο έρεη
απαληήζεη αθφκε παξά ηηο νριήζεηο καο θαη ηα ηειεθσλήκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο
επηζηνιέο, δελ έρεη απαληήζεη.
Δθπξφζσπνο ηεο Γ ΔΛΜΔ Σζνχιαο Παπζαλίαο κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Μφξθε Πέηξν, επίζεο δελ ππάξρεη απάληεζε γηα εθπξφζσπν ηνπ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ πξνηείλνπκε
ηελ θα Έιελα Κάξνπια-Γνχια κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Ησάλλε Κακαξηλφ θαη σο
εθπξφζσπνο παξαγσγηθψλ ηάμεσλ πξνηείλεηαη απφ εκάο ν θ. Αξγπξνχδεο
Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γεκήηξε Αξβαληηάθε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ηνλ ιφγν σο εηζεγεηήο λα θάλσ
κηα δηφξζσζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δθ παξαδξνκήο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα αλαθέξεηαη γηα
ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαιείηαη ε αληηπνιίηεπζε λα
πξνηείλεη εθπξφζσπφ ηεο ηαθηηθφ κέινο, μέθπγε απφ ηε Γξακκαηεία ηεο
ζρνιηθήο Δπηηξνπήο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν απηφ, απιψο λα γίλεη κηα
δηφξζσζε. Πξνζπάζεζα λα ην πσ πξηλ, αιιά δελ ήζεια λα δηαθφςσ ηνλ θ.
δηαρείξηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Πξνηείλεηαη

ν

αξραηφηεξνο

δηεπζπληήο

ηεο

Πξσηνβάζκηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην είπακε ζηελ 1 ε ρνιηθή
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Δπηηξνπή, θαληάδνκαη φηη είλαη ν θ. Μαθξήο νπφηε ε ΓΔΠ κπνξεί λα θαιπθζεί
κε απηφ. δειαδή ζηε ΓΔΠ κπαίλνπλ νη αξραηφηεξνη δηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη πξφβιεκα, απιψο δελ μέξνπκε ηηο πξνζέζεηο ηνπ.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Κχξηε

Αεκνγηάλλε

πξνηείλεη

ν

δηεπζπληήο

εθπαίδεπζεο. Μαο πξφηεηλε ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
ήδε θαη νθείινπκε λα δεηήζνπκε φπσο ιέεη ν λφκνο θαη ηελ πξφηαζε ηνπ
δηεπζπληή ηεο Πξσηνβάζκηαο πνπ ιείπεη, δελ πάεη ν αξραηφηεξνο. Πξνηείλεη
εθείλνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. 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.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά αιιά ςεθίδνπκε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γ ΔΛΜΔ
ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ απηνχο πνπ ζα νξίζνπλ δειαδή, ηνπο Πξντζηακέλνπο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο Έλσζεο Γνλέσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά, κε ηηο ίδηεο εμαηξέζεηο πνπ αλέθεξε ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απνπζηάδεη. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθξηβψο ην ίδην. Καηά, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλέθεξε ν
θ. Βαζηιφπνπινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο φπσο είπε ν Γήκαξρνο.
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 ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.

60

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/10/2019

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Φεθίδνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ
Γεκάξρνπ, θαηαςεθίδνπκε ηνλ Πξφεδξν κφλν ηνλ πξνηεηλφκελν ηνλ θ.
Αλαζηάζην Κσλζηαληηλίδε, δερφκαζηε ηνλ αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπίγαιε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Υάξε Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδνπλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απνρψξεζε. Οκφθσλα νη
εθπξφζσπνο θαη θαηά πιεηνςεθία νη αηξεηνί.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη νκφθσλα νη εθπξφζσπνη. Σνλ εθπξφζσπν
πνπ πξνηάζεθε λα εθπξνζσπεί ηηο παξαγσγηθέο ηάμεσο δελ ηνλ ςεθίδνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καηά πιεηνςεθία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, αλαθνηλψζηε αθξηβψο
ην απνηέιεζκα ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην ηεθκεξηψζσ. Γηαηί ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ θη
άιιεο παξαγσγηθέο ηάμεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ Δξγαηηθά
σκαηεία θαη ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο δελ ξσηήζεθαλ θαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 28 ππέξ νη γνλείο, θαη νη
δηεπζπληέο νη ζπλδηθαιηζηηθέο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ 22 θαη κεηά απφ ηνπο
αηξεηνχο 18 είλαη γηα ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη 22 γηα ηνλ θ. Μπίγαιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Οπιζμόρ μελών Γημοηικήρ
Δπιηποπήρ Παιδείαρ» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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Να πσ φηη ην 4ν, ην 5ν, ην 6ν, ην 7ν, ην 8ν θαη ην 9ν ζέκα, ζα ηα
ζπδεηήζνπκε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε πξηλ θιείζνπκε, γηα λα
κελ επαλέιζσ παξαθάιεζα ηνλ Γήκαξρν λα καο θάλεη ελεκέξσζε επί
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Γελ επαλέξρνκαη, ην ππελζπκίζσ απιψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε γηα πνην ζέκα θαη πφηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σεο ππνγεηνπνίεζε ησλ
ζπλνδψλ έξγσλ θαη ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ επηβάιιεηαη λα νξίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Γέρνκαη

ηελ

εξψηεζε

ηνπ

θ.

Σνκπνχινγινπ,

φπσο

θαηαιαβαίλεηε επεηδή είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα ζα κνπ επηηξέςεηε ζηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε λα ζαο ελεκεξψζσ ελδειερψο θαη εκπεξηζηαησκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Κχξηνη ζπλάδειθνη κε ππάξρνληνο άιινπ
ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ ζαο βξάδπ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ
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ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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