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ΑΠΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Λαδαξίδεο Πέηξνο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Οξηζκφο κειψλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε

απφ απηέο ηνπ

άξζξνπ

78

ηνπ

Ν. 4555/18

(«Κιεηζζέλεο Η»).
2.

Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ηεο αξηζ. 182/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.

3.

πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο Ν.Υαιθεδφλαο – Οξηζκφο Σαθηηθψλ – Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ –
Γηάξθεηα Θεηεία ηεο (3ε επαλεηζαγσγή).

4.

Έγθξηζε δσξεάλ παξάηαζεο ηαθήο Γ. Ακεξηθάλνπ.

5.

Απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ».

6.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ ζχκθσλα κε
ην Ν.4555/2018, ΦΔΚ 133/Α/ 19-07-2018 «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 ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7.

Παξαρψξεζε πξνο ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο, Φηιαδειθείαο,
Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο εηδηθνχ ρψξνπ, φπηζζελ ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο
ηνπ Νανχ Πακκέγηζησλ Σαμηαξρψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, γηα ηελ
ηαθή ησλ Αξρηεξέσλ πνπ δηαθφλεζαλ θαη ζα δηαθνλήζνπλ ζηελ Η.Μ. ηεο
πφιεο.

2

ε

18 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/11/2019

8.

Έγθξηζε

εζσηεξηθήο

πξνζηαζίαο

πνιηηηθήο

πξνζσπηθψλ

αζθαιείαο,

δεδνκέλσλ,

ινηπψλ

εμνπιηζκνχ

πνιηηηθψλ

θαη

δένπζαο

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
9.

Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη.

10.

Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ..
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη.

11.

Δπηθαηξνπνίεζε θαηεγνξηνπνίεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94 Α’ 29-06-2017).

12.

Οξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο εθπξνζψπσλ
ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..) “Ακθηθηπνλία”.

13.

Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ
ηνπ Γήκνπ.

14.

Έγθξηζε

πξσηνθφιινπ

«ΤΠΟΓΔΗΟΠΟΗΖΖ

νξηζηηθήο

ΚΑΓΧΝ

παξαιαβήο

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ

ηνπ

έξγνπ:

ΠΛΑΣΔΗΑ

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» (Α.Μ. 60/2016).
15.

Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑΣΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Οξηζκφο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο
2020.
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2.

πγθξφηεζε

Δπηηξνπήο

επίιπζεο

θνξνινγηθψλ

δηαθνξψλ

θαη

ακθηζβεηήζεσλ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4456/2017.

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 Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ απψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
απψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ.
Γνχιαο Αιέμαλδξνο απψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ. Δίκαζηε 29
παξφληεο.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα,
θαιεζπέξα θαη ζηνπο δεκφηεο πνπ παξεπξίζθνληαη ζήκεξα ζε απηή ηε
ζπλεδξίαζε. Κχξηε Πξφεδξε ζήκεξα ζα εμαληιήζσ ην δεθάιεπην πνπ έρσ ζηε
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δηάζεζή κνπ δεδνκέλνπ ηα ηειεπηαία γεγνλφηα είλαη πάξα πνιιά πνπ έηξεμαλ
ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο.
Θα μεθηλήζσ πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ ρξνλνινγηθά. Θα
μεθηλήζσ απφ ην ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ην ηέθη ηεο Νενιαίαο θαη ζα ζπκίζσ
φηη θαη πξνεθινγηθά εκείο είρακε ηεξαξρήζεη πάξα πνιχ ςειά ηελ αλάγθε λα
ππάξμεη έλαο ρψξνο φπνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη ε Νενιαία. Έλαο ρψξνο φπνπ
φρη κφλν ζα ηνλ ππνζηεξίδακε αιιά θαη ζα επαπμάλακε ηηο φπνηεο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είηε θαιιηηερληθά είηε γεληθφηεξα πνιηηηζηηθά, είηε ζε φπνην
επίπεδν απηφ ην ηέθη, απηή ε νκάδα ηεο Νενιαίαο ζα ήζειε λα ζπλεξγαζηεί
κε ηηο δνκέο, κε ηνπο ηνκείο, κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Πξνέθπςε έλα ζέκα εθ ηνπ κεδελφο. Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην ηέθη
απηφ ην αθίλεην επί δπν κήλεο ςάρλακε λα βξνχκε πνηνο είλαη εθεί. ςάρλακε
λα βξνχκε πνηνο δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Μεηά απφ δπν κήλεο,
πξηλ απφ κία πεξίπνπ εβδνκάδα βξήθακε επηηέινπο φηη θάπνηνο είρε ηα
θιεηδηά απηνχ ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο είρε θαηαζηεί αλελεξγφο δεδνκέλνπ φηη επί
δχν κήλεο ςάρλακε λα βξνχκε έζησ αλνηρηφ απηφ ην ηέθη ηεο Νενιαίαο λα
ζπλελλνεζνχκε κε θάπνηνπο.
Παξάιιεια ςάρλνληαο λα επαπμήζνπκε ηηο φπνηεο θαιιηηερληθέο
δξαζηεξηφηεηέο καο είπακε λα δνχκε πνηα είλαη ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ κέζσ ηνπ Δ9 ν Γήκνο θαη λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζε κηα
δηαδηθαζία ηέηνηα, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα αθίλεηα είηε είλαη
ειεθηξνδνηνχκελα είηε κε ειεθηξνδνηνχκελα.
Βξήθακε επηηέινπο ηα θιεηδηά, θάλακε κηα ζπλελλφεζε ηέηνηα
νχησο ψζηε λα δνχκε θαηά πφζν κπνξνχζε απηφ ην αθίλεην λα ηθαλνπνηήζεη
θάπνηεο αλάγθεο πνιηηηζηηθέο. Δθεί παξνπζηάζηεθαλ θάπνηνη λενιαίνη -φρη ζε
εκέλα, εγψ ήκνπλ ζε ξαληεβνχ ζε κηα επξεία ζχζθεςε πνπ δελ κπνξνχζα λα
δηαθφςσ- θαη είπαλ «ζέινπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζέινπκε λα καο
δψζεηε ηα θιεηδηά, ζέινπκε λα κπνξέζνπκε λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν».
Ο

ζπγθεθξηκέλνο

ρψξνο,

επαλαιακβάλσ

γηα

λα

γίλσ

θαηαλνεηφο θαη λα κελ ππάξμνπλ παξαθηινινγίεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα, ηέθη Νενιαίαο ζα ππάξμεη. ηέθη Νενιαίαο πνπ ζα επαπμεζνχλ νη
φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο νκάδαο, ζα ππάξμεη.
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κσο ππάξρεη εδψ κηα δηαζήθε πνπ αθήλεη ζην Γήκν ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. Ζ θα
Παλαγηψηα νπιθάθνπ ηνπ Βαζηιείνπ απνβηψζαζα ζηηο 18/3/2013 κε
ηδηφγξαθε δηαζήθε αθήλεη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, ην ηζφγεην δηακέξηζκα
φπσο γίλεη Παηδηθφο ηαζκφο ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ν 1νο φξνθνο
λα γίλεη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο κε ηελ έσο άλσ αξηζκφ (ηάδε) δεκφζηα
δηαζήθε… έξρεηαη θαη κηα επφκελε δηαζήθε δηνξζσηηθή, ε νπνία ηξνπνπνηεί
ηελ πξψηε θαη αθήλεη ελ κέξεη ζην ηζφγεην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ, έλα
κέξνο ηνπ ηζνγείνπ, θαηαξγεί ηελ πξνεγνχκελε δηαζήθε ηελ ηξνπνπνηεί θαη
αθήλεη ζηνπο Ησζήθ Πηίθηε ηνπ Νηίλνπ θαη ηεο Πνπιηέ θαηά ζχδπγν Βαιεληίλα
Πξίθηε ζπγαηέξα ήθε θαη Βαζηιηθή Μπνχζε –πξνθαλψο Βνξεηνεπεηξψηεο,
δηθνί καο άλζξσπνη έηζη θη αιιηψο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε- θαη ηζρχεη φηη
απηή ε δήισζε, ε ηξνπνπνίεζε ελλνψ ηεο αξρηθήο δηαζήθεο, αθήλεη ην
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έλα κέξνο ηνπ ηζνγείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη
πξνθεηκέλνπ λα κείλεη εθεί θαη ην ππφινηπν λα γίλεη Παηδηθφο θαη
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο.
Καηά ηα άιια νπνηεζδήπνηε άιιεο δηακαξηπξίεο, ζπγθεληξψζεηο
ηεο φπνηαο Νενιαίαο εκθαλίζηεθε ρηεο θαη έθαλε κηα δεκφζηα ηνπνζέηεζε,
είλαη άθπξεο. Δκείο ζέινπκε φρη κφλν λα ππάξμεη ηέθη Νενιαίαο, λα
επαπμήζνπκε ηηο φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα έρεη έλα ηέθη Νενιαίαο, κε
νπνηεζδήπνηε

δξαζηεξηφηεηεο

απηνί

ζέινπλ

θαη

λα

κπνξνχλ

λα

ππνζηεξηρηνχλ απφ ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ, απφ ηνπο ηνκείο ηνπ Γήκνπ, απφ ηηο
φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη ν Γήκνο ζηε δηάζεζή ηνπ πνιηηηζηηθέο,
θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο θαη νχησ θαζεμήο.
Άξα

ζεσξψ

θαη

ππνγξακκίδσ

ην

ζέκα

ηεο

ρηεζηλήο

ζπγθέληξσζεο θαη ηεο φπνηαο δηακαξηπξίαο ζηα κέζα ηα δηαδηθηπαθά, ηηο
ζεσξνχκε

άθπξεο.

Καινχκε

δεκφζηα

ηε

ζπγθεθξηκέλε

Νενιαία,

ηε

ζπγθεθξηκέλε νκάδα λα έξζεη ζε κηα ζπδήηεζε ζην δεκαξρείν πξνθεηκέλνπ λα
βξνχκε ρψξν λα ζεζκνζεηήζνπκε έλα θαηλνχξγην ηέθη Νενιαίαο, λα δνχκε ην
Καηαζηαηηθφ πνπ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε, λα δνχκε θαηά πφζν ππάξρεη έλα
πξσηφθνιιν

ζπγθέληξσζεο

ζπγθεθξηκέλεο

νκάδαο

λενιαίσλ

ηεο

Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο θαη φρη λα έξρνληαη λενιαίνη απφ ηελ
Καιιηζέα, απφ ην Μνζράην ή φπνπ αιινχ. Δππξφζδεθηνη σο επηζθέπηεο.
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Απηφ ήηαλ ην πξψην πνπ ήζεια λα ζίμσ, επαλαιακβάλσ ζηε
δηάζεζε ηεο Νενιαίαο νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη ζην δεκαξρείν
πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε
ζπλεξγαζία.
Γεχηεξν ζέκα πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ ηα γεγνλφηα. Τπήξμε
κηα αλαθνίλσζε κηα αλνηρηή επηζηνιή ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ε νπνία
αλαξηήζεθε θηφιαο ζηνπο νξφθνπο ηνπ δεκαξρείνπ, φπνπ ηέινο ππήξρε
πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηή λα
δηαβαζηεί, ε νπνία αλαθνίλσζε μεθηλάεη σο εμήο:

«Σε όζεο ζπλαληήζεηο έρνπκε θάλεη νθείινπκε λα πνύκε πσο ό,ηη
έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζπκθσλήζεη κέρξη ζηηγκήο, ην έρεηε πινπνηήζεη
θαη ζέινπκε λα ειπίδνπκε λα ζπλερίζεηε έηζη ζε όιε ηε ζεηεία ζαο».
Πξνθχπηεη ινηπφλ ην εμήο πξφβιεκα θαη ζα ζαο πσ πνπ
αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Έρνπλ θάπνηα παξάπνλα κε θάπνην απφ
ηνπο δηθνχο κνπ ζπκβνχινπο θαη έλα παξάπνλν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα ε
νπνία εκθαλίζηεθε πξηλ κηα εβδνκάδα. Δπαλαιακβάλσ έρεη ηεζεί θαη απφ
ηνπο άιινπο αξρεγνχο ησλ Παξαηάμεσλ.
Σν φηη ν Γήκαξρνο έρεη, πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε, ην δηθαίσκα
λα πξνζιακβάλεη ηνλ νπνηνλδήπνηε ζχκβνπιν ζέιεη, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ έρεη
σο δεθαλίθη, σο άλζξσπν ν νπνίνο κπνξεί λα μέξεη θάηη, έλα ζέκα πνπ κπνξεί
λα κελ ην γλσξίδεη ν Γήκαξρνο. Γη' απηφ άιισζηε ππάξρνπλ θαη νη
Τθππνπξγνί,

ππάξρνπλ

θαη

νη

ζχκβνπινη

ησλ

Τπνπξγψλ,

ή

ησλ

Τθππνπξγψλ, ή ηνπ Πξσζππνπξγνχ.
Σν γεγνλφο φηη δελ έρνπλ απηνί ζεζκνζεηεζεί κε Πξσηφθνιιν
είλαη θαζαξά ζέκα θαη πξφβιεκα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Απνθεληξσκέλεο
ελλνψ Τπεξεζίαο. Ο θ. Ρέλνο Αξβαλίηεο είλαη ζηελ Τπεξεζία απφ ηηο 10/9.
Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη έξζεη ην ΦΔΚ. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ν Γήκαξρνο δελ
έρεη ηε δπλαηφηεηα, ελψ φινη νη Αληηδήκαξρνη έρνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπο, έρνπλ
ηνπο Γηεπζπληέο ηνπο, έρνπλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ν Γήκαξρνο ζα κέλεη
αλελεξγφο;
Ο θ. αξαληφπνπινο, ν θ. Μπάξδεο –θαθψο έρεη ππάξμεη κηα
εληχπσζε φηη ππάξρεη θαη ηέηαξηνο κέρξη ηηο 31/12 δεδνκέλνπ φηη ε πίζησζε
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αλήθεη

κφλν ζε ηξεηο ζπκβνχινπο. Γελ είλαη παξαηξεράκελνη θαη δελ

παξνπζηάδνληαη σο ζχκβνπινη Γεκάξρνπ. Δίλαη ζχκβνπινη ηνπ Γεκάξρνπ θαη
ζα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά άηππα, κε κηζζνδνηνχκελνη κέρξη λα έξζεη ην ΦΔΚ
δηνξηζκνχ ηνπο.
Δπίζεο ην φηη εκπιέθνληαη ζηελ ππεξεζηαθή ηεξαξρία θαη λα
δίλνπλ εληνιέο δελ είλαη δηθφ ηνπο πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα είλαη δηθφ κνπ.
εγψ δίλσ εληνιή ζηνλ θ. Μπάξδε ηη έγγξαθα κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ. Δγψ ζα
δεηήζσ απφ ηελ θα Παπατσάλλνπ ηη έγγξαθα ζα ρξεηαζηψ. Αλ ζέιεηε λα
ππάξρεη θάηη πην ζπγθεθξηκέλν λα ην θάλσ θαη εγγξάθσο, λα ην θάλνπκε
θνηλνπνίεζε ζηηο φπνηεο Τπεξεζίεο. Κακία αληίξξεζε.
Αιιά ζεσξψ φηη κεηαμχ καο κέζα ζε έλα δεκαξρείν ηξηψλ
νξφθσλ κπνξνχκε λα παξαθάκςνπκε ηελ ηεξαξρία θαη λα γίλνπκε πην ηαρείο.
Χο πξνο ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζέηεη ην σκαηείν θαη
βεβαίσο ε θα Παπατσάλλνπ κέζα ζε κηα εβδνκάδα ζπκκεηνρήο ηεο ζηα θνηλά
σο Γ.Γ. δελ κπνξεί λα έρεη άπνςε. Ζ άπνςε ήηαλ δηθή κνπ θαη κάιηζηα ζε
ζπλελλφεζε κε δηεπζπληέο θαη κε Πξντζηακέλνπο….δελ μχπλεζα εγψ έλα
πξσί θαη είπα «ηη σξαία ηψξα λα κεηαθηλήζσ ηελ θα ηάδε ή ηνλ θχξην ηάδε».
ηαλ ν θ. Παπαληθνιάνπ Νίθνο –δελ κηιάσ γηα ηνλ ζχκβνπιφ
κνπ, κηιάσ γηα ηνλ Παπαληθνιάνπ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ δεκαξρείν- κνπ
ιέεη «ζέισ άηνκν» θαη κνπ ππνδεηθλχεη θηφιαο ηελ θα Γηαλλνπζά, γηαηί λα κελ
ην θάλσ; ηαλ ν θ. Σάθαο κνπ δεηάεη ηελ θα Γεκεηξηάδνπ -επψλπκα θηφιαο
κνπ αξέζεη λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο- γηαηί λα κελ ην θάλσ;
Πξνο ηη ν ζξήλνο θαη ν θνπεηφο; Πξνο ηη ε αλεζπρία ησλ
κεηαθηλήζεσλ, φηαλ πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο, ηηο ηαρείεο
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ην δεκφζην λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά
γξαλάδηα, ρσξίο ζθνπξηαζκέλνπο άμνλεο; Πνπ είλαη ην πξφβιεκα; Γηαηί απηή ε
αλεζπρία;
Καη φηαλ κάιηζηα ην σκαηείν αλά πάζα ζηηγκή, θάζε ιεπηφ θαη
θάζε ψξα φηαλ κνπ δεηάεη λα ζπλαληεζνχκε είηε θαηά κφλαο, είηε θαηά νκάδεο
εγψ βξίζθνκαη εθεί; Πνηνο ν ιφγνο ηεο αλάξηεζεο; Παξάπνλα επί πέληε
ρξφληα δελ είραλ απφ θαλέλαλ; Δπί πέληε ρξφληα δελ είραλ απφ θαλέλαλ
παξάπνλν; Ήηαλ φια άςνγα θακσκέλα;
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Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)

…

Γπν

αλαθνηλψζεηο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρνπκε ηνλ ρξφλν λα ζπδεηήζνπκε. Γειαδή
ζε κηα εβδνκάδα ηεο παξνπζίαο ηεο θαο Παπατσάλλνπ έπξεπε λα αλαξηεζεί
ραξηί θαη κάιηζηα λα ηελ ςέγεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ δελ ήηαλ νχηε θαλ δηθή
ηεο ππφζεζε. Γηθή κνπ ππφζεζε ήηαλ.
Παξ' φια απηά γηα κηα αθφκε θνξά ππνγξακκίδνληαο ηελ θαιή
καο δηάζεζε, ηηο φπνηεο κεηαθηλήζεηο ηηο παγψζακε θαη ζα ηηο ζπδεηήζνπκε κε
ην σκαηείν, θακία αληίξξεζε. Αιιά φρη λα βγαίλνπλ ραξηηά κέζα ζε κηα
εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα ςέμνπκε ην ζέκα ηνπ σξαξίνπ.
Καη γηαηί ην ςέμακε ην ζέκα ηνπ σξαξίνπ; Γηαηί πξηλ απφ
ηέζζεξηο κέξεο -κε ην φλνκά ηνπο ζα ηα ιέσ εδψ, επί ηέζζεξα ρξφληα ζα
ππνζηείηε απηέο ηηο δηαθαλείο δηαδηθαζίεο- παίξλσ ηελ θα γνπξάθε ζηε 1 θαη
κηζή – 2 παξά ηέηαξην πξηλ απφ ηέζζεξηο εκέξεο θαη ηεο δεηάσ γηα έλα
επείγνλ ξαληεβνχ πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ Demand θαη κε ηελ ΑΔΚ θαη λα
έξζεη ζηηο 3 ην γξαθείν κνπ.
Ζ θα γνπξάθε κνπ είπε φηη έρεη ξαληεβνχ κε έλαλ γηαηξφ θαη
πξέπεη λα θχγεη γηα ηα παηδηά ηεο θαη λα πάεη ζε έλα γηαηξφ ζηε Γιπθάδα.
εβαζηφ, ην δέρνκαη. Παίξλσ ηελ Πξντζηακέλε ηελ θα Κνινβνχ. «Κπξία
Κνινβνχ κπνξείηε λα έξζεηε ζηηο 3 γηαηί επείγεη έλα ξαληεβνχ;» «Γελ κπνξψ
γηαηί ζήκεξα πξέπεη λα πάσ λα θξαηήζσ ηα εγγφληα κνπ».
Σν ζέκα ηνπ σξαξίνπ ην νπνίν ην ζεσξψ πνιχ ζεβαζηφ σο
πξνο ηελ ηαθηηθή ηνπ Γεκνζίνπ, ζεσξψ επίζεο ζεβαζηφ ην ζέκα ην
αλζξσπηζηηθφ θαη ην θνηλσληθφ πνπ έρεη λα θάλεη κε αζζέλεηεο, κε επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο, επίζεο γηα εκέλα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην εζηθφ καο
αμίσκα. Αιιά δελ κπνξψ λα δέρνκαη φηη κέκθεηαη ε θα Παπατσάλλνπ γηαηί
ζέιεζε λα δεη ηα σξάξηα ησλ ππαιιήισλ.
Γελ ήξζακε εδψ λα εμεηάζνπκε θαλέλαλ. Γελ είλαη Ηεξά Δμέηαζε
εδψ, πξνζπαζνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε. Καη ππνγξακκίδνπκε ην πξψην
πιεζπληηθφ: λα ζπλεξγαζηνχκε.
Πάκε ζε έλα άιιν θιέγνλ δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πεξηβφεηε παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Ννκίδσ φηη ε θνηλή αλαθνίλσζε κε
ηνλ ζεβαζκηφηαην κεηξνπνιίηε Γαβξηήι ζα ζαο θάιπςε απφιπηα. Θα ζπκίζσ
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φηη 48 ψξεο κεηά θαη αθνχ είρε αλαθνηλσζεί ε θαιιηηερληθή παξέκβαζε ησλ
θπξηψλ απηψλ, άξρηζε ηφηε λα μεδηπιψλεηαη έλα θνπβάξη αληηπαξάζεζεο.
Άξρηζε ηφηε λα μεδηπιψλεηαη έλα θνπβάξη φηη αθνχ είλαη
θαιιηηερληθή παξέκβαζε αο ην ππνζηεξίμνπκε θαη κάιηζηα απέλαληη ζε έλαλ
άλζξσπν πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Μέρξη ηφηε αληίδξαζε
θακία, άληε κία – δχν ζπαξκέλεο κέζα ζην δηαδίθηπν, επαλαιακβάλσ φηη ν
ζθνηεηλφο θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλνο απφ αλζξψπνπο πνπ
δελ έρνπλ ην ζζέλνο λα ππεξεηήζνπλ κε αληηθεηκεληθφηεηα ηελ φπνηα δηθή
ηνπο άπνςε θαη φρη απηή ηελ άπνςε πνπ κπνξεί λα αξεζηή ζε θάπνηνπο.
Θα ζπκίζσ φηη θαη ε δηθή κνπ παξέκβαζε ε νπνία ζπδεηήζεθε,
έγηλε επίζεο ηελ επνκέλε ην βξάδπ, έγηλε Γεπηέξα βξάδπ. αθνχ είρε
θαηαθιπζηεί ην δεκαξρείν απφ παξάπνλα, αθνχ είρε θαηαθιπζηεί ην
δεκαξρείν απφ ηειεθσλήκαηα.
Καη πάκε λα δνχκε έλαλ νξηζκφ ηεο φπνηαο θαιιηηερληθήο
παξέκβαζε ηνπ «Κξηζηφθ Μπνληίζθν» ηνπ 2003. Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή ζηάζε
φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ νξίδεηαη ζαλ ηέρλε; Καη
πσο ε ηέρλε κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα επεξεαζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
δεκνθξαηίαο;
Κπξίεο θαη θχξηνη ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε εδψ ζηηο δεκαηξεζίεο
θηφιαο είρα αλαθεξζεί φηη δνχκε ζε κηα επνρή πνπ ζα γελλήζεη ηέξαηα ή
αγγέινπο ζε παγθφζκην, ζε πιαλεηηθή επίπεδν ην είρα ηνλίζεη θαη ην ελλνψ.
Γίπια καο Αιβαλία, εξβία, Βφξεηα Μαθεδνλία εηνηκάδνπλ κηα κηθξή έλγθελ.
Ο Δξληνγάλ ζηέιλεη 2.500 εμηξεκηζηέο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Ζ Υηιή
αλαηαξάζζεηαη απφ δηαδειψζεηο,

ε Βνιηβία ην ίδην, ζηελ Ηζπαλία ην

ν

αθξνδεμηφ Κφκκα είλαη ήδε 3 θαη κε ηάζεηο αλφδνπ.
Καη ζηε κηθξή καο ρψξα ηη αθξηβψο θάλνπκε; ε απηή ηε κηθξή
ρψξα πνπ ηα θηηαζίδηα κεηά ην 1950 ηνπ εκθπιίνπ ήηαλ θηηαζίδηα θακσκέλα
απφ πνιχ θηελφ πιηθφ. Δξρφκαζηε 60 πεξίπνπ ρξφληα κεηά θαη θηάλεη κηα
θξίζε ζε απηφ ην ρψξν πνπ ιέγεηαη Διιάδα θαη πνπ πξνθαλψο είλαη νξαηφ
πηα απ' φινπο ζαο φηη είκαζηε έλα βαξέιη γεκάην κπαξνχηη, απηφ ην θξάηνο
ηεο επκάξεηαο θαη ησλ παξνρψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θηάλεη κέζα ζε
κεξηθά ρξφληα λα είλαη έηνηκν λα εθξαγεί. Γηαηί απηά ηα θηηαζίδηα ήηαλ
θακσκέλα απφ πνιχ θηελφ πιηθφ ηεο επκάξεηαο θαη ησλ παξνρψλ.
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Πνηνη

είκαζηε

επηηέινπο;

Πνπ

θηάλεη

κηα

παξέκβαζε

θαιιηηερληθή –ζε εηζαγσγηθά ή ρσξίο εηζαγσγηθά- λα δηράδεη ηνλ θφζκν;
Σειηθά πνηνο είλαη ν παηξηψηεο; Πνηνο είλαη ν θαζίζηαο; Πνηνο είλαη ν
ξαηζηζηήο; Πνηνο είλαη ν μελνθνβηθφο; Πνηνο είλαη ν νκνθνβηθφο; Μήπσο
πξέπεη λα μαλαζπζηεζνχκε;
Πσο πξέπεη λα μαλαβάινπκε ξάγεο ζε απηφ ην ηξέλν πνπ
ιέγεηαη Διιάδα; Να δνχκε αληηθεηκεληθά ηα πξάγκαηα; Να βάινπκε απηφ ην
πξνζσπείν ηεο θαρππνςίαο, ηεο κνρζεξίαο, ηεο κηζαιινδνμίαο ζηελ πάληα;
Γελ έρνπκε κέιινλ. Γελ πάκε πνπζελά έηζη. Υάζακε ηνλ
πξννξηζκφ, ράζακε ην ζηίγκα, ράζακε ηε ππμίδα θαη ράλνπκε ην φλεηξν. Σν
φλεηξν πνηνο καο ην πήξε; Απηή ε αληηπαιφηεηα πνπ ζα νδεγήζεη; Θα ήζεια
λα πσ θη άιια πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, αιιά είλαη ζίγνπξν φηη απφ θάπνηνπο –
γηαηί θηάζακε ζην ζεκείν επεηδή δελ κπνξεί λα κε ςέμεη θαλείο ζε πνιηηηθφ
επίπεδν, λα κε ςέγνπλ ζε πξνζσπηθφ, έρνπλ αλαηξέμεη ζε γξακκέο, ιέμεηο
κάιινλ νη νπνίεο μαθληθά ζεκαηνδνηνχλ ην ξαηζηζκφ κνπ, ην μελνθνβηθφ
ζηνηρείν ην δηθφ κνπ, ην νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην κηζαιιφδνμν, κε ην
θαρχπνπην, κε ην θαθέθηππν ηνπ θαιιηηέρλε.
Καη γηαηί δελ αλαθεξζήθαηε ζε νηηδήπνηε είρε ζρέζε κε ην
θαιιηηερληθφ κνπ παξειζφλ φηαλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ δελ
ζέισ λα ηηο μαλαζέζσ γηαηί ζα κνπ πείηε πάιη φηη εθκεηαιιεχνκαη ην κεγάιν
γην. Σελ επνρή εθείλε πνπ έπξεπε λα βξσ ιεθηά γηα λα εγρεηξήζσ θαη λα
ηξέρσ ζε φιν ηνλ θφζκν, λαη έθαλα βηληενηαηλίεο. Καη ινηπφλ;
Σα αξηζηεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηηο εξκελείεο ησλ βξαβείσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, ηα βηβιία κνπ, ηα ακθηζέαηξα, ηηο δηδαζθαιίεο γηαηί δελ ηηο
αλαθέξεηε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα κελ αλαθεξζψ, ζπκθσλψ θ. Νηάηζε απιψο γη' απηφ
έθαλα κηα παχζε λα ην πσ ή λα κελ ην πσ. Λνηπφλ πξνηείλσ λα ζθχςνπκε
φρη κφλν απφ ηελ πφιε πνπ ιέγεηαη Φηιαδέιθεηα, γηαηί ζα κπνξνχζα θάιιηζηα
λα πσ επί πέληε ρξφληα δελ ζπλέβε ηίπνηε ζηηο πνξείεο θαη ζηηο παξειάζεηο
ησλ ζρνιείσλ ή ησλ θνξέσλ ή ησλ πιιφγσλ. Γηαηί θέηνο; Καη γηαηί απηή ε
παξαιιαγή κε ηε ζηνιή ηεο παξέιαζεο;

11

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Θέιεηε λα ζαο πσ θάηη; Παξαδέρνκαη ηνλ πηηζηξηθά, κπνξεί λα
κελ ζπκθσλψ αιιά ε ξήζε ηνπ Βνιηέξνπ κε θαιχπησ απφιπηα «δηαθσλψ κε
απηφ πνπ ιεο, αιιά ζα πεζάλσ, ζα ππεξαζπηζηψ κέρξη ζαλάηνπ λα έρεηο ην
δηθαίσκα λα ην ιεο». Ο πηηζηξηθάο πνπ πεξλνχζε κπξνζηά απφ ηνλ Παπνχιηα
πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα θαη κνχληδσζε ήηαλ πνιχ πην ζαξξαιένο απφ
θάπνηνλ πνπ θνξάεη ζηνιή παξαιιαγήο, παξειαχλεη θαλνληθά, θηάλεη
κπξνζηά ζηελ εμέδξα ησλ επηζήκσλ, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαιιαγήο
ηεο φπνηαο θαιιηηερληθήο παξέκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη απφ ηελ εμέδξα
κπξνζηά, παξειαχλεη θαλνληθά.
Καη ηα ηξία απηά ζέκαηα πνπ αλέθεξα –ζπγλψκε πέξαζα ην
δεθάιεπην θαη δεηψ ζπγλψκε γη' απηφ- άπηνληαη ελφο θαη κφλν θαηλνκέλνπ,
ηεο φπνηαο αληηπαιφηεηαο θαη ηνπ δηραζκνχ πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη. αο
επραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γνχιαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα κηιάλε νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ, απιά ζα ήζεια
λα ζεβαζηνχκε ηνλ ρξφλν …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Εεηψ ζπγλψκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζέισ λα δεηήζεηε ζπγλψκε έρεηε ην δηθαίσκα λα κηιήζεηε
πνιχ πεξηζζφηεξν, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα Πξφεδξε ζε εζάο θαη ζε φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ειπίδσ λα είζηε ιίγν ειαζηηθφο θαη κε εκέλα, φπσο
αληίζηνηρα ήζαζηαλ θαη κε ηνλ Γήκαξρν.
ρνιηάδνληαο θαη' αξράο πνιχ ζχληνκα απηά ηα νπνία είπε ν θ.
Γήκαξρνο. Κχξηε Γήκαξρε φηαλ επαγγειίδεζηε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ήζνο
νθείιεηε εζείο αθφκε θη αλ ζαο έρνπλ ελνριήζεη νη ίδηνη νη ζενί θαη δαίκνλεο,
εζείο ν ίδηνο λα πξεζβεχζεηε απηφ ην νπνίν είπαηε. ηη αθφκε θη αλ δηαθσλψ
κε νπνηνλδήπνηε, ζα ππεξαζπηζηψ κέρξη ζαλάηνπ ην δηθαίσκα λα ιέεη απηφ
πνπ ζέιεη θαη εζείο δελ ην θάλαηε απηφ. Δζείο πξνβήθαηε ζηε δηαπφκπεπζε
απηψλ ησλ φπσο εζείο νλνκάζαηε λεαξψλ θνξηηζηψλ. Σν πξνζπεξλάσ. Σν
θάλαηε κάιηζηα λεθάιηνο πηα, χζηεξα απφ κηα κέξα. δελ ην θάλαηε ελ βξαζκψ
ςπρήο.
Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ην ηέθη Νενιαίαο. Αλαθέξαηε επί ιέμεη
θαη ην ζεκείσζα φηη θάπνηνο αλελεξγφο είρε ηα θιεηδηά θαη ήξζαλ θαη
12

ε

18 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/11/2019

εκθαλίζηεθαλ θάπνηνη θαη δήηεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Να ζαο
ελεκεξψζσ γηα δπν πξάγκαηα. Πξψηνλ, ππάξρεη νκφθσλε απφθαζε
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ άξα ζην βαζκφ πνπ εζείο ζέιεηε λα πινπνηήζεηε θάηη
άιιν πνπ είλαη δηθαίσκά ζαο νθείιεηε ζε απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
λα αλαθαιέζεηε ηελ απφθαζε παξαρψξεζεο.
Απηφ φκσο πξνζέμηε, αλνίγεη κείδνλα ζέκαηα πνπ ζα ηα ζίμσ
ζηε ζπλέρεηα.
Γεχηεξν ζε ζρέζε κε ην ηέθη Νενιαίαο. Δπηθαιεζηήθαηε ηε
δηαζήθε, επεηδή ήκνπλ πέληε ρξφληα Γήκαξρνο θαη γλσξίδσ θαη ηελ ηειεπηαία
πέηξα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ ηεο, επηθαινχκελνο ηδηνθηεζηαθφ δήηεκα δηαζήθεο
ζαο ελεκεξψλσ φηη ζα αλνίμεηε κηα πνιχ βαζηά πιεγή ζε απηφ ην Γήκν. Πνιχ
βαζηά πιεγή αλ αλνίμεηε ζέκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, ζα
δηαπηζηψζεηε φηη ην Δ9 ηνπ Γήκνπ πσο έρνπλ πεξηέιζεη πξάγκαηα είηε κε
απαιινηξηψζεηο, είηε κε αγνξέο, είηε κε δηαζήθεο, είηε κε θιεξνδνηήκαηα θαη
πσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο απηέο ηηο δεθαεηίεο, ζα αλνίμεηε κηα πνιχ
βαζηά πιεγή.
αο θαιψ λα κελ ην θάλεηε θαη ζαο θαιψ θαη γηα έλαλ επηπιένλ
ιφγν. Δπεηδή ηελ θα νπιθάθνπ δελ μέξσ πφζνη θαη αλ ηε γλσξίζαηε, εγψ ηελ
ήμεξα πξνζσπηθά θαη είρα ζρέζε καδί ηεο θαη ε γπλαίθα ήηαλ δαζθάια θαη
ήζειε λα θάλεη θάηη γηα ηα παηδηά. Σν λφεκα ηνπ θιεξνδνηήκαηφο ηεο γηα ην
Γήκν, ήηαλ λα είλαη θάηη γηα ηα παηδηά θαη ηε Νενιαία.
Άξα επ’ νπδελί δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ σο
πξφζρεκα θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε γηα λα κελ παξαρσξεζεί έλαο ήδε
παξαρσξεκέλνο ρψξνο. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ κπνξεί λα γίλεη
Νεπηαγσγείν ή Βξεθνλεπηαθφο, δελ κπνξεί λα γίλεη. Γελ πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε ζχγρξνλε λνκνζεζία γηα ηνπο
Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο.
Θα πάσ πνιχ γξήγνξα γηα λα κελ απαζρνιήζσ ην πκβνχιην,
έρνπλ έξζεη νλνκαζηηθέο θαηαγγειίεο ζε εκέλα φηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζην
δεκαξρείν έρνπλ εηζξεχζεη δεθάδεο άηνκα –θαη απηή ε εξψηεζε αθνξά ηνλ θ.
Σάθα θαη' αξράο- πνπ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα
300-400 θαη 500 €.
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Καη κάιηζηα ηπραίλεη λα μέξσ θαη πεξίπησζε θαξθηλνπαζνχο
πνπ ηηο δεζκεχηεθαλ 600 € απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη 600 € απφ
ηελ θφξε ηεο. Καη ξσηάσ επί δηθήο καο ζεηείαο γηαηί μέξεηε πάληα -απηφ πνπ ν
θ. Βνχξνο ν Γήκαξρνο είπε πξηλ- βξηζθφκαζηαλ αληηκέησπνη κε ηε βάζαλν
ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο αληηπαξάζεζεο γηαηί απηφ πνπ είπαηε γηα ην
σκαηείν, ην σκαηείν ζηε δηθή καο ζεηεία θάζε εβδνκάδα ζπκάκαη λα βγάδεη
αλαθνίλσζε θαη φρη ζπξνθνιιεκέλε κφλν ζην δεκαξρείν, ζηνλ Σχπν. ηνλ
Σχπν ηελ έζηειλε. Γελ ην έθαλε απηφ ηψξα, άξα λα είζηε θαη ιίγν
επραξηζηεκέλνο ζα έιεγα εγψ πνπ δελ ην έζηεηιε θαη ζηνλ Σχπν. Δκείο απηφ
αληηκεησπίζακε θαη είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη θαιφ είλαη λα ην
ζπλεζίζεηε θη εζείο.
Ηζρχεη απηφ; Έρεηε δψζεη θ. Σάθα εληνιή γηα θαηαζρέζεηο
κηθξνπνζψλ, πξνθεηκέλνπ λα γεκίζνπλ ηα Σακεία ηνπ Γήκνπ θαη κάιηζηα
ππήξμε θαη πεξίπησζε θαξθηλνπαζνχο -πνπ κπνξψ λα ζαο ην πσ
ηεθκεξησκέλα- πνπ δεζκεχηεθαλ θαη απφ απηήλ 600 € θαη απφ ηε θφξε ηεο
άιια 600 €. Βέβαηα δελ απνξψ κε ηνλ άθξαην λενθηιειεπζεξηζκφ πνπ ζαο
δηαθαηέρεη.
Σξίην ζέκα. Απηφ αλαθέξεηαη θαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ
σκαηείνπ, αιιά εγψ ήζεια λα ην ζέζσ αλεμάξηεηα απφ απηφ, θχξηε Γήκαξρε
έρεηε δηθαίσκα λα πάξεηε φπνηνλ θαη φζνπο ζέιεηε. πσο είπαηε θη εζείο εκείο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρεηε βξεη, γηαηί εγψ είρα ηξεηο εηδηθνχο ζπκβνχινπο,
δελ ήζεια πέληε. Μνπ αξθνχζαλ νη ηξεηο. Δίρα ηξεηο θαη έρνπλ πξνβιεθζεί
ηξεηο, εκέλα κνπ αξθνχζαλ νη ηξεηο θαη φρη σο δεθαλίθηα, φπσο εζείο είπαηε.
Αιιά έρνπλ παξάμεη πνιχ ζπγθεθξηκέλν έξγν γη' απηφ ην Γήκν θαη κειέηεο
πνπ αμίδνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ, απηνί νη ζχκβνπινη πνπ εγψ είρα.
Δδψ πξνθχπηεη φκσο έλα κείδνλ ζεζκηθφ ζέκα ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν δηνηθείηαη ν Γήκνο θαη θαηαιαβαίλσ φηη κέρξη λα βγεη ην ΦΔΚ
πξαγκαηηθά ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε, φηη κπνξεί θάπνηνη άλζξσπνη λα βξίζθνληαη
εθεί ακηζζί. κσο δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα αθφκε θη φηαλ βγεη ην ΦΔΚ λα
δίλνπλ εληνιέο ζε ππαιιήινπο.
Γελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο αηξεηνχο.
Δζείο είζηε αηξεηφο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη είκαζηε αηξεηνί θαη νη
Αληηδήκαξρνη είλαη αηξεηνί. Οη ζχκβνπινη είλαη ζχκβνπινη ηνπ Γεκάξρνπ θαη
δελ κπνξνχλ λα δίλνπλ εληνιέο, θαηά πφζν κάιινλ λα είλαη απηνί νη νπνίνη
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εθπξνζσπνχλ ην Γήκν ζηε ζρέζε ηνπ ζπλνιηθά κε ηελ θνηλσλία θαη
πξνζέμηε, γηαηί εθηφο απφ απηνχο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη θαη ην μέξεηε
θαη ππάξρνπλ θαη δεηήκαηα εθηφο ζεζκηθά θαη δεηήκαηα Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο.
Γειαδή ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη εκθαλίδνληαη θαη ην
γλσξίδεηε -δελ ζέισ λα κηιήζσ κε νλφκαηα, αλ ζέιεηε ζα κηιήζσ- νη νπνίνη
εκθαλίδνληαη σο εληεηαικέλνη ρσξίο θαλ λα πξνβιέπεηαη λα ηνπο εληάμεηε σο
ζπκβνχινπο ζαο θαη δελ έρνπλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα, νχηε ζεζκηθφ νχηε
εξγαζηαθφ λα πξνβαίλνπλ ζε θάηη ηέηνην.
ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην είρακε ςεθίζεη έλα
ςήθηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν αλάκεζα ζηα ππφινηπα έιεγε φηη ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εξγαζηαθέο ζρέζεηο εκείο δελ ζα ζηαζνχκε απέλαληη
ζηνπο ππαιιήινπο. Απηφ ςεθίζακε ζην πεξαζκέλν πκβνχιην.
Καη
αζθαιηζηηθψλ

πιεξνθνξνχκαη

φηη

ζήκεξα

ζε

έλα

Γηθαζηήξην

κέηξσλ πνπ ήηαλ 8κελα ηνπ Γήκνπ ζην έλα πήγε ν θ.

Κνπηζάθεο θαη ν θ. Σάθαο θαη ήηαλ καδί ηνπο θαη ζην άιιν Γηθαζηήξην πάεη
κφλν ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη είλαη ελαληίνλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην πιεξνθνξεζψ θαη ζα ζαο πσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πιεξνθνξεζείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί εκάο ήηαλ γξακκή καο θαη ζε φιεο ηηο Ννκηθέο Τπεξεζίεο
θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε παξάζηαζε έρεη ππάξμεη ….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε, ζαο ελεκέξσζα πξνζσπηθά ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή εθείλε πνπ πάξζεθε εθείλε ε απφθαζε, φηη αλ δελ νξίδεηαη ξεηά φρη
ε εμνπζηνδφηεζε παξάζηαζεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο… ην ζπκάζηε.
Ο θ. εξεηάθεο έιεηπε ήηαλ ε πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, θαη είπα φηη αλ δελ νξίδεηαη ξεηψο ζηελ απφθαζε φηη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ λα παξαζηεί κε απηφ
ηνλ ζθνπφ, ηφηε ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα πάεη…απηφ πνπ ιέκε by
the book. Καη ην by the book δελ είλαη απηφ.
Άξα ζαο είρα πξνεηδνπνηήζεη γη' απηφ θαη είδαηε φηη έηζη ηα έθεξε
ε δσή ψζηε ε Ννκηθή Τπεξεζία λα πάεη ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο
παξαβηάδνληαο απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Απηφ είλαη παξαβίαζε
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απφθαζεο πνπ έγηλε ζήκεξα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη είλαη πάξα πνιχ
ζνβαξφ.
Πξνθαλψο νη επζχλεο δελ βαξαίλνπλ ηε Ννκηθή Τπεξεζία,
βαξαίλνπλ εζάο. Γελ μέξσ αλ βαξαίλνπλ εζάο πξνζσπηθά ηνλ ίδην, αιιά
ζίγνπξα

βαξαίλνπλ

ηελ

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

θαη

ηνλ

Αληηδήκαξρν

Οηθνλνκηθψλ.
Λεηηνπξγία ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ. Έρνπκε ζπλεζίζεη
θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο λα
έξρνληαη ζέκαηα θαζπζηεξεκέλα, ζέκαηα λα έξρνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή,
ζέκαηα λα έξρνληαη κφλν νη ηίηινη θαη λα κελ έξρνληαη εηζεγήζεηο.
Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα ελεκεξψλνληαη
ηα κέιε κηα ψξα πξηλ κε ηειέθσλν θαη λα πάλε θαζπζηεξεκέλα πξνθαλψο
φζνη πξνιαβαίλνπλ λα πάλε θαη κέζα ζε κηζή ψξα λα έρνπλ απνθαζηζηεί 20
ζέκαηα, δελ καηαμαλάγηλε.
Αλ απηφ ην ζεσξείηε δεκνθξαηία θαη ζσζηή ζεζκηθή ιεηηνπξγία,
ην ζέησ ζηελ θξίζε ζαο. Αλ κε ηη άιιν είλαη πξσηνθαλέο, δελ έρεη μαλαγίλεη
πνηέ, πνπζελά θαη κε θακία Γηνίθεζε. ην πξνθνξηθφ λα ελεκεξψλνληαη νη
ρνιηθέο Δπηηξνπέο, είλαη ν νξηζκφο ηεο πιήξνπο απαμίσζεο.
Έρσ πνιιά λα ξσηήζσ ζα ζηαζψ ζε έλα κφλν θαη ην
ζεκαληηθφηεξν θαηά ηελ άπνςή κνπ. Έρεη πξνθχςεη έλα κείδνλ ζέκα κε ηελ
εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θέηνο ζην Γήκν καο θαη ηα 26
παξαπάλσ παηδηά ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο θαη ππάξρεη κηα πξνζσξηλή
ιχζε.
Καη ζέισ λα θάλσ δπν εξσηήκαηα εδψ θαη κηα πξφηαζε. Σα δπν
εξσηήκαηα, είλαη ηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή θαη πφηε πξφθεηηαη λα έξζεη ην
πεξηβφεην θνληέηλεξ βαξέσο ηχπνπ, αλ ππάξρεη δέζκεπζε; Γηαηί απηή ηε
ζηηγκή ππάξρεη, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, γηλφκαζηε θη εκείο θνξείο
δηακαξηπξηψλ, ζνβαξφηαην πξφβιεκα.
Τπάξρεη

ρξνλνδηάγξακκα

ζπγθεθξηκέλα

ην

νπνίν

λα

αλαθνηλσζεί θαη ζηνπο γνλείο νη νπνίνη αγσληνχλ;
Σν δεχηεξν εξψηεκα είλαη ην εμήο θαη ε πξφηαζή κνπ. Δγψ
λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη έλαο ζπλνιηθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην ζέκα ηεο
δίρξνλεο. Δκείο ηνλ είρακε θαη ηνλ είρακε θαηαζέζεη θαη ζαο έρνπκε αθήζεη θαη
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ζην 3ν Γεκνηηθφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ θάλακε ηξνπνπνίεζε ηνπ γεληθνχ
πνιενδνκηθνχ ζηελ πεξηνρή θαη θάλακε φιεο ηηο κειέηεο αξρηηεθηνληθή,
ζηαηηθή,

ειεθηξνκεραλνινγηθή

φιεο,

είλαη

έηνηκνο

ν

θάθεινο

γηα

Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ.
Με ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο
αγσγήο πιένλ δελ είλαη ππάξρεη απηή ε αλάγθε. Τπάξρεη αλάγθε φκσο γηα
λέν Νεπηαγσγείν. Δδψ εγψ ζαο πξνηείλσ θαη ζεσξψ φηη είλαη απηφ ην νπνίν
ην κνλαδηθφ πνπ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα, λα γίλεη κεξηθή ηξνπνπνίεζε
ηεο κειέηεο ψζηε ζην λέν ΔΠΑ πνπ ζα βγεη απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία λα έρεη αιιάμεη ε αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη λα θηηαρηεί έλα ζχγρξνλν
Νεπηαγσγείν Γεκνηηθφ, ην νπνίν λα κπνξέζεη λα θηινμελήζεη φια ηα παηδηά
θαη λα ιχζεη θαη ζην κέιινλ φια ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο θαη επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ
θαηαλφεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε ζα ζηαζψ ζε απηά πνπ
αλαπηχμαηε θ. Γήκαξρε αιιά δπζηπρψο ζα ηα ιέκε θαη ζα ηα μαλαιέκε θαη ζα
επαλαιακβάλνπκε

ηα

ίδηα,

ρσξίο

λα

ζηακαηάλε

θάπνηεο

πξαθηηθέο

αθαηαλφεηεο γηα εκέλα.
Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη ε νκφθσλε απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη νκφθσλε απφθαζε λα
πάξνπκε, εάλ είλαη παξάλνκε ελάληηα ζην λφκν δελ έρεη θακία ηζρχ θαη έρνπκε
θαη επζχλε απηφ λα ην μέξεηε θαη ζαο ην ιέσ ζαλ δηθεγφξνο.
Οκφθσλα λα απνθαζίζνπκε θάηη ην νπνίν είλαη παξάλνκν θαη
άκα έρεη θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο έρεη θαηαινγηζκφ εηο νιφθιεξν γηα ηνλ
θαζέλα. Άξα κελ επηθαινχκαζηε ηελ νκνθσλία ησλ απνθάζεσλ, ζε
παξάλνκεο απνθάζεηο.
Έκαζα γηα ην θιεξνδφηεκα θαη θαιά θάλαηε πνπ ην θέξαηε θ.
Γήκαξρε. Πξέπεη λα γίλεη άκεζε αλάθιεζε ηεο νκφθσλεο απφθαζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, είηε αξέζεη είηε δελ αξέζεη ζηνλ
νπνηνλδήπνηε εδψ κέζα. Γηφηη εάλ δελ γίλεη, έρεη ην δηθαίσκα ν φπνηνο
θιεξνλφκνο ηνπ απνβηψζαληνο ή ηεο απνβησζάζεο, λα αλαηξέςεη ηε δσξεά
θαη λα πάξεη ηελ πεξηνπζία απηή ηελ νπνία αθήθε ζην Γήκν καο.
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Σν ηη κπνξεί λα γίλεη εθεί κέζα ή ηη κεηαηξνπέο πνιενδνκηθέο
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζθνπφο ή εγγχο ηνπ ζθνπνχ απηνχ, είλαη κηα
άιιε παξάγξαθνο πνπ βάδνπκε θάησ ηνπο ηερληθνχο, ην βξίζθνπλ θαη ην
βειηηψλνπκε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη ηέθη Νενιαίαο ζε θακία
πεξίπησζε.
Σν ηέθη Νενιαίαο θ. Γήκαξρε έρεη κηα θαιή ηζηνξία ζηε Νέα
Φηιαδέιθεηα. ηεγαδφηαλ εθεί πνπ είλαη ην ΚΑΠΖ ζήκεξα, ζην άιζνο. Σν
νπνίν είρε θαηαληήζεη έλα άληξν, ην νπνίν κε κεγάιεο πξνζπάζεηεο
θαηνξζψζακε λα ην εμαιείςνπκε απφ ηελ πφιε καο. Μελ γειάηε θχξηνη κνπ
ζχκηδε ηελ ΑΟΔΔ ηε ζεκεξηλή ηφηε ην ηέθη Νενιαίαο φπσο ην είραλ
θαηαληήζεη θάπνηνη.
Ση ζέισ λα πσ κε απηφ; πνπ ζα παξαρσξήζνπκε ρψξνπο
πξέπεη

λα

ππάξρνπλ

νληφηεηεο

ζεζκηθέο.

Πσο

ιέκε

ν

χιινγνο

Πεινπνλλεζίσλ, νη Οδεγνί, νη Πξφζθνπνη, έλα σκαηείν. Σν γεληθφ θαη
αφξηζην, αλ πνχκε ζα θάλνπκε θάπνην ηέθη, ζα πξέπεη λα ην δηαρεηξίδεηαη απ'
επζείαο ν Γήκνο κε πξνζσπηθφ, φπσο έρεη ην ΚΑΠΖ πνπ πάεη ε ηξίηε ειηθία.
Γελ κπνξεί λα είλαη έλαο ρψξνο πνπ λα κπαίλεη θαη λα βγαίλεη ν
θαζέλαο θαη λα κελ ειέγρεηαη ν ρψξνο ηη γίλεηαη εθεί κέζα. Καη φηαλ ιέσ
έιεγρν, ππφ ηελ έλλνηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη φρη ηίπνηε άιιν. Καηά
ζπλέπεηα φζνλ αθνξά απηφ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί μαλά ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Εεηήζηε θαη γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, κε λνκίδνπλ
θάπνηνη φηη ππεξβάιισ.
Πάκε ζην δεχηεξν. Ζ παξέιαζε θ. Γήκαξρε ήηαλ έλα ζθεηο πνπ
είρε ζθελνζέηε ληφπην, δελ ήηαλ ηπραίν. Ήηαλ λα δηαθσκσδήζεη απηνχο πνπ
ήηαλ πάλσ ζηελ εμέδξα, πνπ θάπνηνη παξαθαινχζαλ θάπνηνλ πνπ ήηαλ πάλσ
λα θαηέβεη θάησ θαη κε ρίιηεο πξνζπάζεηεο ηνλ θαηέβαζαλ.
Δπνκέλσο ε ππνθξηζία λα ζηακαηήζεη. Γελ ήηαλ ηπραία δηφηη
είλαη ιάζνο ε ζηηγκή λα παίδνληαη θάπνηα πξάγκαηα φηαλ θάπνηνη άιινη
έδσζαλ ηε δσή ηνπο. Δκείο βγάιακε κηα αλαθνίλσζε θαη δείμακε απηή ηε
θσηνγξαθία απφ ην λεζί Αλάθε πνπ θάλνπλ παξέιαζε δπν παηδάθηα. Γπν
παηδηά ζε έλα λεζί απφκεξν!
Γελ κπνξεί θάπνηνο λα δηαθσκσδεί απηά ηα παηδηά φπνπ γεο
Διιάδαο θαη λα ηα ριεπάδεη κε ζθεηο ηάρα ζην φλνκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
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ειεπζεξίαο. Πξέπεη λα δηαθξίλνπκε, άιιν ε ειεπζεξία θαη άιιν ε αζπδνζία.
Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φηη ζέινπκε, λα ζαηηξίζνπκε
ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα. Μέρξη έλα βαζκφ.
Βιέπεηε θαη ηνλ Λάθε Λαδφπνπιν πνπ αθνινχζεζε ηελ
ππεξβνιή, πφζν έπεζε. ια ζέινπλ έλα κέηξν, φια ζέινπλ ηε ζηηγκή, φια
ζέινπλ ηνλ ρξφλν ηνπο. Καηά ζπλέπεηα δελ ζα αλαθεξζψ παξαπάλσ έρεη
δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα ε αλαθνίλσζε ηεο Παξάηαμήο καο θαη έρνπλ ιάβεη
γλψζε νη ζπκπνιίηεο καο.
ζνλ αθνξά ηψξα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ σκαηείνπ. Κπξίεο θαη
θχξηνη ζα πξέπεη κεηαμχ καο λα μεθαζαξίζνπκε φινη καο σο πνιηηηθφ φξγαλν
φηη ε πνιηηηθή βάδεη ηνπο θαλφλεο θαη νη πνιηηηθνί βάδνπλ ηα εξγαιεία πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθψλ πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ηελ εθάζηνηε Γηνίθεζε.
Οη Γηνηθήζεηο εθιέγνληαη, δελ νξίδνληαη. Δθιεγήθακε φινη θαη
εθιεγήθακε αλαινγηθά έηζη ψζηε λα εθθξάδνληαη φιεο νη ηάζεηο ηεο θνηλσλίαο
θαη πξνέθπςε κηα Γηνίθεζε γηαηί απηήλ ήζειε ν ιαφο ηεο πφιεο καο. Απηφ
πξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε, είηε καο αξέζεη είηε δελ καο αξέζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπεξδέζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν σκαηείν θπξίεο θαη θχξηνη έρεη κπεξδέςεη ηνπο ξφινπο
ηνπ, δελ ζπλδηνηθεί κε ην Γήκαξρν θαη απηφ πξέπεη λα ην πνχκε φινη κεηαμχ
καο.
Σν σκαηείν έρεη άιιε αζρνιία. Γελ κπνξεί θάζε κέξα λα δεηάεη
ζπλαληήζεηο κε ηνλ Γήκαξρν, άζρεηα αλ ν Γήκαξρνο έρεη ηελ ηάζε θάζε δπν
κέξεο λα ηνπο δέρεηαη, δηθαίσκά ηνπ. Αιιά ην σκαηείν ζα πξέπεη λα δεη
θάπνηα πξάγκαηα. Δκείο ζαλ εξγαδφκελνη δνπιεχνπκε ή ηελ θνπαλάκε; Ση
έθαλε ε θαηλνχξγηα γεληθή Γξακκαηέαο; Γελ λνκίδσ λα είρε πξνεγνχκελα κε
θαλέλαλ, νχηε κε εζάο νχηε κε ηνπο εξγαδφκελνπο, νχηε κε ηνπο δηεπζχλνληεο,
νχηε κε ηνπο πξντζηακέλνπο. Εήηεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ.
Αιήζεηα θαη εκείο λα ππνθξηζνχκε; Γελ βιέπεηε ζηηο ιατθέο ζηα
Mall ελ ψξα εξγαζίαο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ καο; Καη πξνζέμηε ηελ
πξνηειεπηαία παξάγξαθν «ειπίδνπκε λα ιάβεηε ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο καο
ηηο νπνίεο είκαζηε αλνηρηνί λα ηηο θνπβεληηάζνπκε θαη καδί ζαο». Ση λα
θνπβεληηάζνπκε ξε παηδηά; Πξέπεη έλαο εξγαδφκελνο λα είλαη ζπλεπήο,
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θχξηνο, ζηελ εξγαζία ηνπ θαη φηαλ ν πνιίηεο πξνζέξρεηαη λα παίξλεη ηηο
ιχζεηο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ πξέπεη ή ζα πξέπεη απηφ λα είλαη αζχδνην; ρη.
Καηά ζπλέπεηα θπξίεο θαη θχξηνη ε Γεληθή Γξακκαηέαο έρεη θάζε
δηθαίσκα ζηε δηαρείξηζε εηδηθά ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέηνηα θείκελα πξνζπαζνχλ
λα θνβίζνπλ Γηνηθήζεηο ή θαη ηε Γεληθή Γξακκαηέα αθφκε λα ηελ ςαξψζνπλ
θαηά ην θνηλψο ιεγφκελν, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζηαζεί ζην χςνο
ηνπ θαη λα πάξεη ζέζε πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα.
Γελ κπνξνχκε λα ηα αθήζνπκε λα αησξνχληαη φηαλ εκείο νη ίδηνη
πάκε ζε κηα άιιε Τπεξεζία πνπ δελ καο εμππεξεηνχλ ελψ πξέπεη λα είλαη
εθεί, βξίδνπκε απφ πάλσ κέρξη θάησ δηφηη ηελ έρνπλ θνπαλήζεη θαη ηα ινηπά.
Αιιά φηαλ είλαη γηα ηε δηθή καο Τπεξεζία κελ είκαζηε ηφζν γαιαληφκνη, λα
είκαζηε αγαπεκέλνη κε ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά κε ζεβαζκφ ή θάζε πιεπξά
ζηα θαζήθνληα, ηηο αξκνδηφηεηέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε πιεπξάο.
Αιιηψο ζα έρνπκε κηα αζχδνηε θαηάζηαζε πνπ ν θαζέλαο φ,ηη
λνκίδεη. Πήγα εγψ ζην θάησ δεκαξρείν έβιεπα έλα δηεπζπληή, ν νπνίνο ήξζε
10 ε ψξα πάσ λα θχγσ κεηά απφ δχν ψξεο, ηνλ βιέπσ εξρφηαλ πάιη απ'
έμσ. Πνπ γίλεηαη απηφ θπξίεο θαη θχξηνη; ε πνηα πνιηηηζκέλε ρψξα ηνπ
θφζκνπ ιεηηνπξγνχλ νη Τπεξεζίεο έηζη; Ή κήπσο δελ έρεηε πάεη λα ηα δείηε, ή
κήπσο δελ έρεηε αθνχζεη; ηελ ρψξα καο γηαηί λα ηα αθήλνπκε έηζη;
Εήηεζε θαλείο απφ ην Γήκαξρν «έρσ πξφβιεκα πγείαο» θαη δελ
ηνπ έδσζε άδεηα; Ή «είκαη κεηέξα θαη ζέισ λα πάσ ην παηδί ιίγν αξγφηεξα»
θαη δελ ηνπ έδσζε άδεηα; Να ηνλ πηάζνπκε θαη λα ηνλ ρηππάκε ηνλ Βνχξν. Γελ
είλαη φκσο έηζη. Πξέπεη λα κπνχκε ν θαζέλαο καο ζην ρψξν επζχλεο θαη απφ
ηελ Παξάηαμε θαη λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο.
Πάκε ηψξα ιίγν ζηα Γηθαζηήξηα θ. Γήκαξρε. Σα Γηθαζηήξηα θαη
νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ είηε εδψ είηε ζηελ Οηθνλνκηθή έρνπλ
έλα πνιηηηθφ έξεηζκα θαη αθεηεξία. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηα πξάγκαηα πνπ εθ
ηνπ λφκνπ είλαη ππνρξεσηηθά, μεθάζαξα, φπνηνο θαη λα είλαη.
Γελ κπνξεί λα δψζεη θαλείο εληνιή ζηα αζθαιηζηηθά κέηξα λα
κελ ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Αιιηψο ππνθξηλφκαζηε. Πνηνο
ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζην Δπαγγέιην λα πεη ην αληίζεην; Πάεη επζέσο ελάληηα ζε
απηφ πνπ ν λφκνο ιέεη «παξάβαζε θαζήθνληνο». Άιιν λα δψζνπκε ηελ
εληνιή λα παξαζηεί ν δηθεγφξνο καο ρσξίο λα επηκέλνπκε ηη ζα θάλεη θαη άιιν
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λα ηνπ πνχκε «λα ιείςεηο ηειείσο» θαη λα πάεη εξήκελ ε ππφζεζε εηο βάξνο
ηνπ Γήκνπ.
Γηφηη ππάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ ππεξάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ Γήκνπ θαη ηα ινηπά. Καηά ζπλέπεηα είλαη
δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί, δηφηη αλά πάζα
ζηηγκή εγθπκνλεί ν θίλδπλνο λα θάλεη ην αληίζεην.
Κιείλνληαο θ. Πξφεδξε ζα πσ γηα ην Νεπηαγσγείν πνπ άθνπζα
απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Ο ζθνπφο καο δελ είλαη λα ραιάκε κηα παηδηθή ραξά
κηα πιαηεία ή κηα εθθιεζία γηα λα θηηάμνπκε θάηη άιιν. Πίζσ απφ ην 3ν
Γεκνηηθφ ππήξραλ νη δπν αζιεηηθνί ρψξνη, πνπ έγηλε παηδηθή ραξά, λα
θάλνπκε Νεπηαγσγείν.
Πξφβιεκα δελ έρεη ε Φηιαδέιθεηα ζηα Νεπηαγσγεία, πξφβιεκα
έρεη ε Υαιθεδφλα ζε Νεπηαγσγεία. Οη αλάγθεο αλζξσπηζηηθά αξηζκεηηθά
πξνθχπηνπλ ζηε Υαιθεδφλα δηφηη φια ηα Νεπηαγσγεία θηηάρηεθαλ εγθαίξσο
επί επνρήο κνπ θαη δφμα ησ Θεψ θάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.
Άξα ζα πξέπεη εγγχο ησλ ζπηηηψλ ησλ γνληψλ πνπ ζα
εμππεξεηεζνχλ, λα αλαδεηήζνπκε ρψξν λα θηηάμνπκε Νεπηαγσγείν. πσο
ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο κεξηέο ρψξνη νη νπνίνη αλ θάηζνπκε θάησ κπνξνχκε
λα ηνπο βξνχκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη ζηνλ
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Θα μεθηλήζσ κε
κηα παξαηήξεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζήθε πνπ ππάξρεη γηα ηνλ ρψξν
ζηε Νέα Υαιθεδφλα πνπ έρεη δνζεί ζην ηέθη Νενιαίαο.
Ο ζεβαζκφο ηεο δηαζέηηδνο ηεο βνχιεζεο ηεο δηαζέηηδνο είλαη
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο. Γελ κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη ηε βνχιεζε
απηνχ πνπ αθήλεη θάηη κε ζθνπφ ζπγθεθξηκέλν. Δδψ πξέπεη λα πσ φηη
νθείινπκε, έζησ θη αλ αλνίγνπκε έλα κεγάιν θεθάιαην φπσο είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο, λα ζεβαζηνχκε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αλαγξάθεη ζηε
δηαζήθε ε ζπγθεθξηκέλε δηαζέηεο.
Δδψ είλαη ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, δελ είλαη νχηε θαλ λνκνζεηηθή.
Έρσ θάλεη ζε θιεξνδφηεκα θαη γλσξίδσ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
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ζεβαζηνχκε απφιπηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθήλεη ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
Δδψ δελ κπαίλεη ζέκα ηέηνην.
Βεβαίσο θαη πξέπεη λα βξεζεί ρψξνο γηα ην ηέθη Νενιαίαο αιιά
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εθφζνλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαζέηηδα, ζα
πξέπεη λα γίλεη απφιπηα ζεβαζηφ.
Γεχηεξνλ. Δίπακε πνιιά γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ σκαηείνπ,
λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηε δηαβάζνπκε. Γηφηη έρνπκε πεη φινη ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία, κηθξά ζεκεία αιιά δελ έρνπκε πεη ηη ιέεη ε αλαθνίλσζε. Δίλαη κηα
αλαθνίλσζε ε νπνία βγήθε ζηηο 8/11/2019 ιέεη: «Αλαθνίλσζε – Αλνηρηή
επηζηνιή» θαη αλαθέξεη ηα εμήο:
«Κύξηε

Δήκαξρε

ζε

όζεο

ζπλαληήζεηο

έρνπκε

θάλεη

καο

επαλαιακβάλεηε όηη ζέιεηε λα είζηε ζην πιάη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
νθείινπκε λα πνύκε πσο ό,ηη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζπκθσλήζεη κέρξη
ζηηγκήο ην έρεηε πινπνηήζεη θαη ζέινπκε λα ειπίδνπκε λα ζπλερίζεηε
έηζη ζε όιε ζαο ηε ζεηεία.
Δπζηπρώο δελ κπνξνύκε λα πνύκε ην ίδην γηα άηνκα πνπ ρσξίο άιιε
εθηόο από ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, έρνπλ εκθαληζηεί ζηα δεκνηηθά
θηίξηα, ιακβάλνπλ κέξνο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο θαη έρνπλ
πηάζεη θαη γξαθεία παξνπζηαδόκελνη σο ζύκβνπινη Δεκάξρνπ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη κάιηζηα έρνπλ αλαιάβεη θαη ξόιν λα δίλνπλ εληνιέο
ζε ππαιιήινπο, λα δεηνύλ ππεξεζηαθά ζηνηρεία, λα εγθξίλνπλ
ππεξεζηαθά έγγξαθα. Είλαη πξνθαλώο δηθαίσκά ζαο λα επηιέμεηε
όπνηνλ ζέιεηε γηα ζπλεξγάηε ζαο. Οθείιεηε όκσο λα ηνπο
μεθαζαξίζεηε όηη θαλέλαο εηδηθόο ζύκβνπινο αθόκε θαη επίζεκνο,
πνιύ δε πεξηζζόηεξν νη αλεπίζεκνη, δελ έρνπλ θαλέλα, κα θαλέλα
δηθαίσκα εθ ηνπ λόκνπ λα εκπιέθνληαη ζηελ ππεξεζηαθή ηεξαξρία θαη
λα δίλνπλ εληνιέο.
Τα ίδηα δπζηπρώο ζέινπκε λα δειώζνπκε θαη γηα ηε λέα Γεληθή
Γξακκαηέα. Δηαπηζηώλνπκε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ καο πξνβιεκαηίδεη
εμ αξρήο. Καη' αξρήλ όηαλ ζε όιεο ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ καο
ππάξρνπλ

θάξηεο

πξνζέιεπζεο

θαη

απνρώξεζεο,

δελ

θαηαιαβαίλνπκε ηη λόεκα είρε ην πξώην έγγξαθν ηεο λέαο Γεληθήο
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Γξακκαηέσο λα καο ππελζπκίζεη ην σξάξην θαη ηελ αλάγθε ηήξεζήο
ηνπ.
Τν δεύηεξν αξλεηηθό είλαη ε ηόζν γξήγνξε εκπινθή ηεο θαο Γεληθήο
ζε ζέκαηα εζσηεξηθώλ κεηαθηλήζεσλ ππαιιήισλ. Πόηε πξόιαβε λα
απνθηήζεη γλώζε θαη άπνςε ησλ αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ ή ησλ
ππεξεζηαθώλ

αλαγθώλ;

Εκείο

από

ό,ηη

μέξνπκε

από

ηνπο

ζπλαδέιθνπο καο Δηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο, δελ δεηήζεθε νύηε
έρνπλ δώζεη πξνηάζεηο κεηαθηλήζεσλ. Εθηόο αλ νη κεηαθηλήζεηο δελ
εθθξάδνπλ ηελ ίδηα, αιιά είλαη πνιηηηθέο ζαο επηινγέο.
Ειπίδνπκε λα ιάβεηε ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο καο ηηο νπνίεο είκαζηε
θαη αλνηρηνί λα ηηο θνπβεληηάζνπκε θαη καδί ζαο. Σε θάζε πεξίπησζε
όκσο δειώλνπκε όηη δελ ζα αλερηνύκε ηε ζπλέρηζε ησλ θαηαζηάζεσλ
απηώλ νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ην έξγν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ππνδαπιίδνπλ ηελ νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία καο κε ηε Δηνίθεζε ηνπ
Δήκνπ»
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Δπεηδή αλαθεξφκαζηε ζε λφκνπο γηα λα δνχκε ηη ιέεη ν λφκνο θ.
Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζρεηηθά κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο, ηνπο
επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ησλ ΟΣΑ. ην
άξζξν 163 ηνπ Νφκνπ 3584/2007 ζην 2ν εδάθην ιέεη:
«Οη εηδηθνί ζύκβνπινη, νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη νη επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο δελ παξεκβάιινληαη ζηελ νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή
θιίκαθα, νύηε νη ζέζεηο ηνπο έρνπλ αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο
θιίκαθαο απηήο. Υπόθεηληαη απ' επζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ
νηθείνπ Δεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ επηθνπξία
ηνπ νπνίνπ έρνπλ πξνζιεθζεί».
Καη ζε άιιν ζεκείν αλαθέξεηαη ν λφκνο ζην 6 ν εδάθην ζηα
θαζήθνληά ηνπο θαη ιέεη:
«Οη εηδηθνί ζύκβνπινη, νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη νη επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο δελ αζθνύλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο νπνηαζδήπνηε
κνξθήο. Παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη δηαηππώλνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλώκεο

γξαπηά

ή

πξνθνξηθά

γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν

ηνκέα

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δήκνπ ή ηνπ Σπλδέζκνπ ηνλ νπνίν έρνπλ νξηζηεί
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λα εμππεξεηήζνπλ. Τν ζπκβνπιεπηηθό ηνπ έξγν απεπζύλεηαη πξνο ην
Δήκαξρν, ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαη ηε Δεκαξρηαθή Επηηξνπή ή
πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ
Εθηειεζηηθή Επηηξνπή, αλάινγα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο. Εηδηθά νη
επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζα ζηνλ θύθιν ησλ
γλώζεώλ ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζέκαηα πνπ
κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλώλ, εθπόλεζε κειεηώλ,
ζύληαμε εθζέζεσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, επεμεξγαζία
θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ ή ηνπ Σπλδέζκνπ, παξνρή επηζηεκνληθήο
ηερλνινγηθήο βνήζεηαο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο
νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ Δήκνπ, ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο
επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο,
ηήξεζε αξρείνπ ειιεληθώλ θαη μέλσλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, ή
ζε θάζε άιιε εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη από ηνλ νηθείν Δήκαξρν ή
Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ».
Απηφ ιέεη ν λφκνο. Δδψ φκσο θαηαγγέιινληαη γηα άιια
πξάγκαηα. Καη έξρνκαη λα πσ θ. Γήκαξρε απηή ε θαηαγγειία είλαη πάξα πνιχ
ζνβαξή θαη είκαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιισ κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ
Δηζαγγειέα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπ δεηήζσ λα ηνπο θαιέζεη θαη λα πνπλ πνηεο είλαη νη
ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, ζε ηη αλάγνληαη θαη αλ ππάξρνπλ ελδερνκέλσο
θαη πξάμεηο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ πνηληθά θαη ζα ην θάλσ, ζαο
ελεκεξψλσ.
ζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ ζεκάησλ θαη ησλ
εηζεγήζεσλ. Παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο φηη εηδηθά ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο έσο ηελ παξακνλή ην βξάδπ δελ ππήξραλ νχηε εηζεγήζεηο, νχηε
ειεθηξνληθά νχηε γξαπηά. Ννκίδσ είκαζηε ζηηο πξψηεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο, δελ ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ην θαηλφκελν απηφ.
Οη εηζεγήζεηο πξέπεη λα είλαη ηξεηο κέξεο πξηλ θαη λα είλαη ζε
γξαπηή κνξθή θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπκκεηέρεη κφλν έλαο απφ
θάζε Παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη θπζηθά ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο.
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ζνλ αθνξά ηελ ζηάζε καο ζε ηειεπηαίν Γηθαζηήξην. Δίπε ν θ.
Γξεηδειηάο φηη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα πξναζπίδνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Γήκνπ. πκθσλψ. Αιιά ην λα εκθαλίδεηαη λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ θαη
λα ιέεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ πξνζθχγεη δελ
θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ.
Μπνξεί λα παξαζηεί ν δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ αιιά πξέπεη εάλ
ηζρχεη απηφ, λα πεη εάλ θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ ηνπο έρεη αλάγθε ν Γήκνο γηα
λα εξγαζηνχλ απηνί νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη. Απηφ δελ είλαη νχηε
παξάλνκν, νχηε παξάηππν. Άξα ε θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη είλαη
απηή εθφζνλ βεβαίσο ππάξρεη απηή ε πξνυπφζεζε.
ζνλ αθνξά ηελ παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Κχξηε Γήκαξρε
ζέισ λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο: φηαλ γίλεηαη κηα παξέιαζε ζηελ πφιε
δειψλνπλ ζπκκεηνρή φζνη ζέινπλ λα παξειάζνπλ; Ρεηνξηθφ ην εξψηεκα,
δειψλνπλ. Τπάξρεη θάπνηνο αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ θαηαγξάθεη απηνχο νη
νπνίνη επηζπκνχλ λα παξειάζνπλ. Βέβαηα πξψηε θνξά θέηνο είδακε λα κελ
παξειαχλνπλ νη Μηθξαζηάηεο θαη μέξνπκε ηνλ ιφγν.
ηαλ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, φηαλ ππάξρνπλ
απηνί νη νπνίνη μέξνπκε φηη ζα παξειάζνπλ απηφ δελ πξέπεη λα ειέγρεηαη;
Γειαδή ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα παξεηζθξήζεη ζηελ παξέιαζε θαη λα
θάλεη φ,ηη ζέιεη; Δδψ ππάξρνπλ επζχλεο. Δπζχλεο φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή
ησλ φπνησλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέιαζε θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.
Καη ζεσξψ φηη δπν είλαη νη ππεχζπλνη γη' απηφ θαη δεηήζακε θαη
ηελ παξαίηεζή ηνπο. Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο, δηφηη ζρνιεία παξειαχλνπλ
θαη παξεηζέθξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέιαζεο ησλ ζρνιείσλ φζνη
παξεηζέθξεζαλ ρσξίο λα κπαίλσ ζηε ινγηθή λα θξίλσ αλ απηφ πνπ έγηλε είλαη
ζσζηφ ή ιάζνο, ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαη θπζηθά ν
ππεχζπλνο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ είλαη κνλάρα γηα λα θφβεη θιήζεηο. Σε
ζπγθεθξηκέλε εκέξα έπξεπε λα ππάξρεη έιεγρνο πνηνη είλαη ζηελ παξέιαζε,
πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέιαζε ζχκθσλα κε απηνχο πνπ έρνπλ δειψζεη.
Δάλ είρε πξνιεθζεί απηφ δελ ζα γηλφηαλ ηίπνηε απ' φια φζα έγηλαλ θαη πνπ
θπζηθά πήξαλ κηα έθηαζε πάξα πνιχ κεγάιε, φζνλ αθνξά ηα Μέζα.
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Δπίζεο ζέισ λα πσ ην εμήο: ε δήισζή ζαο ήηαλ έλα αληηθείκελν
ζρνιηαζκνχ θαη ζρνιηαζκνχ θαη απφ θνξπθαία πνιηηηθά πξφζσπα. Δγψ δελ
ζα κπσ ζηε ινγηθή λα θξίλσ νχηε ηε δήισζή ζαο, ηελ θάλαηε πξνζσπηθά
εζείο, νχηε λα θξίλσ θαη απηνχο πνπ έθξηλαλ ηε δήισζή ζαο.
Απιψο πηζηεχσ φηη εζείο έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα δηαθπιάμεηε
ην πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηειεηή, είηε είλαη παξέιαζε είηε είλαη
νπνηαδήπνηε άιιε εθδήισζε, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο έρεη ν Γήκνο.
Καη έλα αθφκε ζέκα. Δπεηδή κηιάκε γηα ηνπο λφκνπο θαη κηιάκε
επίζεο γηα ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θαη ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ, ζα πεξίκελα
θ. Γήκαξρε γη' απηφ θαη δελ ην έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα, λα έρεηε ηελ
επαηζζεζία εζείο σο Γεκνηηθή Αξρή θαη λα ηεξήζεηε ην λφκν φζνλ αθνξά θαη
ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θαη ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ.
αο θάλακε έλα αίηεκα ηελ 1ε Ννεκβξίνπ, αθήζακε λα
πεξάζνπλ δπν κήλεο, γηα λα ρνξεγήζεηε γξαθεία ζηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο.
Αθνχζηε θαη εζείο θ. Κσλζηαληηλίδε πνπ επηθαιείζηε ζπρλά ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ
θαη ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ηη ιέεη ν λφκνο πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ. Λέεη ινηπφλ ην
άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 3852/2010:
«Γηα ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ε
Δεκνηηθή

Αξρή

νθείιεη

λα

παξαρσξεί

ζε

απηέο

θαηάιιειν

εμνπιηζκέλν ρώξν, θαζώο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε».
Απηφ θ. Κσλζηαληηλίδε εζείο ππέξ ηνπ λφκνπ, δελ καο ην είπαηε
φηη πξέπεη λα ην θάλεηε. Σα άιια ζηνηρεία ηνπ λφκνπ είζηε ππέξκαρνο λα
ηεξνχκε. Δδψ ινηπφλ πεξηκέλνπκε λα δείμεηε ηελ αλάινγε φρη κφλν
επαηζζεζία αιιά θαη ηελ αλάινγε ππνρξέσζε πνπ έρεηε γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ.
Σειεηψλνληαο θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα πσ φηη εκείο σο
Γεκνηηθή Παξάηαμε δελ πξφθεηηαη λα θαηαθξίλνπκε ηελ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
ή πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Θέινπκε φκσο φηαλ ιέκε θάηη, λα είλαη
ηεθκεξησκέλν. Γη' απηφ θηφιαο θάλακε θαη ηελ πξψηε παξαηήξεζε ε νπνία δελ
έρεη αληηπνιηηεπηηθφ ραξαθηήξα, έρεη ηνλ ραξαθηήξα –ελλνψ γηα ην ηέθη
Νενιαίαο-

ηεο

εθαξκνγήο

ελφο

λνκηθνχ

πιαηζίνπ

αδηακθηζβήηεην. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ αλ ν θ. Καληαξέιεο ζέιεη λα θάλεη ην ζρφιηφ ηνπ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη θαιχηεξα νη Αληηδήκαξρνη θαη φζνη αθνχζηεθαλ ηα
νλφκαηά ηνπο αλ ζέινπλ λα απαληήζνπλ, κπνξνχλ λα πνπλ κεηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε ζπκθσλνχκε θαη' αξρήλ κε ηηο επξχηεξεο
αλεζπρίεο πνπ έρεηε, είλαη ζσζηφ θαη δίθαην λα ππάξρεη απηή ε αλεζπρία γηα
ην πνπ πάλε ηα πξάγκαηα θαη ζηε ρψξα καο θαη ζηελ πεξηνρή καο.
Φπζηθά ην θξάηνο επκάξεηαο ζην νπνίν αλαθεξζήθαηε, δελ
αθνξά φινπο. Γελ αθνξνχζε ηνπο ζπγγελείο ζε νξηζκέλνπο απφ ηηο
νηθνγέλεηέο καο πνπ άιινη βξέζεθαλ ζηηο ζηνέο ηνπ Βειγίνπ θαη άιινη άθεζαλ
ηα θφθαιά ηνπο ζηελ Ακεξηθή, δελ αθνξνχλ ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Αθνξνχλ
ίζσο ηνπο εθνπιηζηέο πνπ αθφκε θαη ζήκεξα έρνπλ 155 δηαθνξεηηθέο
θνξναπαιιαγέο, ζσξαθηζκέλεο ζπληαγκαηηθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ηη θάλνπκε εκείο ζήκεξα; Απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα
θάλνπκε ηελ Διιάδα κηα απέξαληε ακεξηθαληθή βάζε, λα έρνπκε Γήκνπο
φπσο ηνπ Κηιθίο πνπ λα θάλνπλ Μλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ην ΝΑΣΟτθφ
θέληξν ζηε βφξεηα Διιάδα θαη λα έρνπκε ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο λα πξνβαίλεη
ζε κηα πνιχ επηθίλδπλε ηνπνζέηεζε φηη καηψζακε ζην πιεπξφ ηνπ
ακεξηθάλνπ θαη ζα ην θάλνπκε θαη ζην κέιινλ.
Δκείο ζα πνχκε, ειπίδνπκε νη 186 θαη νη 566 λα κελ γίλνπλ
ρηιηάδεο θαη αλαθεξφκαζηε ζηνπο λεθξνχο πνπ ρξεσζήθακε ζηνλ πφιεκν ηεο
Κνξέαο, φηαλ ήκαζηαλ ζην πιεπξφ ησλ Ακεξηθάλσλ.
Σψξα δελ μέξσ πνηνο καο πήξε ην φλεηξν, εγψ μέξσ πνηνη
έθνςαλ ηε ζχληαμε ηεο κάλαο κνπ θ. Βνχξν θαη δελ ζέισ λα ζαο
ζηελνρσξήζσ.
Θεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζέινπκε λα μεθαζαξηζηεί
αλ ππάξρνπλ θαηαζρέζεηο ινγαξηαζκψλ θ. Σάθα. Δκείο έρνπκε θαηαγγείιεη θαη
ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηα μέξεη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη βεβαίσο
αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δεκηνχξγεζε ν ΤΡΗΕΑ.
Δγψ ζα θάλσ νξηζκέλεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο.
Έρνπκε θαηαζέζεη θαη' αξρήλ έλα πξν εκεξήζηαο δήηεκα πνπ αθνξά ηε
ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηαηί είρακε νξηζκέλεο δπζάξεζηεο
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αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ θ. Μπεξδέζε, ελψπηνλ ησλ γνληψλ πνπ πεγαίλνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ, πνπ νχηε ιίγν νχηε πνιχ ηνπο είπε
φηη ε επζχλε ηνπ Γήκνπ γηα λα θάλνπλ ηα παηδηά αζιεηηζκφ, ρσξίο δαπάλε θαη
ρσξίο νηθνλνκηθνχο θξαγκνχο, είλαη ζην φ,ηη πεξηζζεχεη. Μεηά ην Οινήκεξν 4
ε ψξα, ή πξηλ ηνπο βξηθφιαθεο 9 κε 11 ε ψξα ην βξάδπ. Καη ζέινπκε λα
ζπδεηεζεί απηφ ην ζέκα.
Θα πάσ ζηα ζπγθεθξηκέλα. Πήξακε κηα απάληεζε απφ ηνλ θ.
Καληαξέιε ζηα δέθα εξσηήκαηα πνπ βάιακε γηα ηα ζρνιεία. Βεβαίσο δελ
απαληηνχληαη ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, δελ ζρνιηάδνληαη ηα ζέκαηα ηεο
ππξαζθάιεηαο, ηα αιεμηθέξαπλα, ην πψο έγηλε ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ,
βγαίλνπλ φκσο νξηζκέλα νπζηαζηηθά δεηήκαηα.
Πξψηνλ φηη είλαη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζρνιείσλ πνπ έρεη γίλεη
αληηζεηζκηθφο έιεγρνο, γηα έιεγρν πνπ δεηήζακε ζηαηηθήο επάξθεηαο ζηα πξν
ηνπ ’84 θηίξηα δελ έρνπκε απάληεζε. Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ θηίξηα κε δεκηέο
ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη ε απάληεζε κηιάεη θαη γηα άξζε επηθηλδπλφηεηαο
ε νπνία δελ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. Δκείο ζέινπκε λα θαηνλνκαζηνχλ.
Καη ηξίην θαη ην πην ζνβαξφ ζηελ απάληεζε καο ιέγεηαη φηη «ε
αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο απηνςηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ φζν θαη ηεο κειέηεο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ αλήθεη ζηελ ΚΣΤΠ Α.Δ.» θαη καο παξαζέηεη ε
Τπεξεζία έλαο εγρεηξίδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην νπνίν είρακε ηνλ
καδνρηζκφ λα ην δηαβάζνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ηηο 80 ζειίδεο.
ην άξζξν 6.3. ζηε ζει. 164 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ ην ζρέδην
δξάζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιέεη ην εμήο:
«Η απνθαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ κεηά από ζεηζκό, αλήθεη
ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Δήκσλ. Σην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο από
ηνπο Δήκνπο δύλαηαη λα ζπλδξάκεη ε Κηηξηαθέο Α.Ε. κε ηελ εθπόλεζε
κειεηώλ απνθαηάζηαζεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ηε δηελέξγεηα απηνςηώλ
θαη ειέγρνπ….».
Ζ επζχλε είλαη δηθή ζαο θαη πξέπεη λα ηελ αλαιάβεηε, φπσο
πξέπεη λα ιεθζεί θαη ε θαηάζηαζε ζε απηφ ην ζρνιείν. Γειαδή δελ κπνξνχκε
εκείο λα ζπλεδξηάδνπκε θ. Βνχξν ζε έλα ζρνιείν εδψ θαη δίπια νη αίζνπζεο
λα κελ έρνπλ θψηα θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα είκαζηε αξληάλ θαη
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επηπρηζκέλνη θαη ζπγλψκε γηα ηελ έθθξαζε δειαδή. Να θάλνπλ ηα παηδηά
θξπθφ ζρνιεηφ;
Πξέπεη λα αζρνιεζεί θαη λα πάξεη ηελ απφθαζε ε Γεκνηηθή
Αξρή. Δκείο έρνπκε κηα άπνςε φηη είλαη δηαρξνληθέο νη επζχλεο ησλ πνιηηηθψλ
δπλάκεσλ, λαη, αιιά ζέινπκε λα αληηκεησπηζηνχλ θαη πξνβιήκαηα θαη φηαλ
κηιάκε γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ζέινπκε λα αληηκεησπηζηνχλ, δελ ζέινπκε λα
θάλνπκε αληηπνιίηεπζε γηα αληηπνιίηεπζε.
Γεχηεξνλ, εάλ νη Αληηδήκαξρνη ήηαλ πην παξαγσγηθνί θαη φζν
βγάδνπλ θσηνγξαθίεο κε ηελ Κεξακέσο αζρνινχληαλ θαη κε ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ιέσ γηαηί γηα παξάδεηγκα ν Αληηδήκαξρνο Παηδείαο πνπ ζέιεη
ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη έρεη θσηνγξαθεζεί κε φιε ηελ πνιηηηθή εγεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, έρεη μεράζεη λα καο απαληήζεη γηα ηα Νεπηαγσγεία
ζε γξαπηή απάληεζε, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη παξέιζεη πάλσ απφ κήλα πνπ
είλαη ξεηά… θαη ην ιέσ επεηδή καο θνπλάεη πάληα ηνλ λφκν.
Άκα

είρε

απαληήζεη

θαη

άκα

είραηε

θαη

ηελ

ηδέα

λα

θνπβεληηάζνπκε γηα ηα Νεπηαγσγεία, ζα είρε θαιχηεξε γλψζε θαη ν θ.
Γξεηδειηάο πνπ ιέεη ε Φηιαδέιθεηα δελ έρεη αλάγθε Νεπηαγσγείνπ. Γειαδή λα
πάεη ζην 5ν Γεκνηηθφ, ζην 4ν Νεπηαγσγείν ή λα πάκε καδί κηα κέξα λα ηα
δνχκε. Να έξζεη ζέκα ιέσ εγψ ζπγρσξνχκε ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, αιιά λα
έξζεη ζέκα ζπδήηεζεο ε θαηάζηαζε ησλ Νεπηαγσγείσλ, ηη κέηξα ζα πάξνπκε
θαη πνηνπο ρψξνπο ζα δεηήζνπκε γηα δέζκεπζε, γηα λένπο ρψξνπο θαη λα
εμεηάζνπκε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θη άιιεο πξνηάζεηο. Δθεί
εθθξεκεί κηα απάληεζε.
Σέηαξηνλ,

δεθαηηαλφ.

Κχξηε

Γήκαξρε

ζηελ

Διιάδα

ηε

κεηακλεκνληαθή ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη
ησλ θηλεδηθψλ επελδχζεσλ, ππάξρνπλ παηδηά δπζηπρψο πνπ ην πξσηλφ ηνπο
είλαη απηή ε ηπξφπηηα θαη ην μέξεηε, ην μέξνπκε θη εκείο. Γειαδή απηφ πφηε ζα
ιπζεί;
Καη θέξλνπκε θάπνηα παηδηά ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζέζε λα
απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή λα ξίρλνπλ ηελ αμηνπξέπεηά
ηνπο, γηαηί θαη ε θηψρεηα έρεη αμηνπξέπεηα.
Πέκπηνλ, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
Τπάξρεη κηα ζπδήηεζε εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηνπο Απφκαρνπο θαη ζε
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άιιεο πεξηνρέο, ηη γίλεηαη κε απηφ. Καη εγψ ξσηάσ επεηδή ππήξρε παιαηφηεξα
κηα ζπδήηεζε επί ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο, ην είρακε μαλαξσηήζεη, είρε
εηπσζεί φηη ππάξρεη κηα ζπδήηεζε κε ΓΔΠΑ λα δνχκε ην ζρέδην επέθηαζεο.
Πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηη έρεηε λα θάλεηε;
Καη ηέινο δελ ζα κπσ ζην ζέκα κε ηνπο ππεξεζηαθνχο ή ηνπο κε
ππεξεζηαθνχο, ην ζέκα είλαη φηη ν Γήκνο είλαη ν εξγνδφηεο θαη ην σκαηείν
εθπξνζσπεί ηνπο εξγαδφκελνπο, έηζη είλαη θ. Γξεηδειηά θαη νη αηξεηνί θη απηνί
παίξλνπλ ζέζε.
Δκείο παίξλνπκε ζέζε κε βάζε ην δίθην ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
έρνπκε πεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε ζέζε καο είλαη φηη δελ πξέπεη λα
αζθεί έλδηθα κέζα ν Γήκνο. κσο δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε εδψ πέξα, ή ζα
πάξνπκε κηα απφθαζε θαη άκα δηαθσλείηε ςεθίδεηε θαηά ζηελ απφθαζε, ηνλ
θαηαινγηζκφ. Σέηνηα θαηλφκελα φκσο ζα ζέιακε λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ θαη
αλ παίξλεηε κηα απφθαζε λα πινπνηείηαη κέρξη ην ηέινο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη' αξράο λα πσ θαιεζπέξα ζε φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ζηνλ θφζκν εδψ πνπ καο παξαθνινπζεί. Θέισ λα δεηήζσ
κηα ζπγλψκε θαη ζηνλ θ. εξεηάθε, γηαηί κέζα ζε δπν κήλεο παξά θάηη δελ
ρηίζακε ηέζζεξα θαηλνχξγηα Νεπηαγσγεία θαη δελ επηζθεπάζακε ηα ππφινηπα
πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. Εεηψ ζπγλψκε, επζχλνκαη εγψ γη' απηφ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ. Δζείο γηαηί κε δηαθφπηεηε;
Γελ πεηξάδεη ελνριείζηε κάιινλ, ζα ηα αθνχζεηε, φκσο. πσο ηα αθνχσ εγψ
κε ηεξή ππνκνλή ζα ηα αθνχζεηε θη εζείο.
Απηφ φκσο πνπ κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ είλαη φηη φζν είκαη
κέινο απηήο ηεο Γηνίθεζεο θαη φζν απηφ ην πφζην, ζα πξνζπαζήζνπκε λα
ρηίζνπκε θαη λα θηηάμνπκε Νεπηαγσγεία θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο κέρξη ην
ηέινο ηεο ζεηείαο καο. Απηφ κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ. ηη δελ κπνξέζακε
λα ην θάλνπκε ζε δπν κήλεο, ην παξαδέρνκαη. Λάζνο καο.
Γηα ηα ππεξάξηζκα παηδηά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ είλαη
25 είλαη 18, έρνπλ απνξξνθεζεί θάπνηα παηδηά ζε άιια ηκήκαηα θαη γηα ην
θνληέηλεξ πνπ επίζεο είπε, είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλψζσ –
παίξλσ ιίγν απφ ην ιφγν ηεο απάληεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, αιιά αθνχ κε
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ξσηήζαηε λα ζαο πσ ή λα ην πείηε θη εζείο θ. Γήκαξρε γηαηί είλαη θαιφ λέν φηη
ην θνληέηλεξ έρεη βξεζεί θαη ζα έξζεη άκεζα, θ. Βαζηιφπνπιε επεηδή κε
ξσηήζαηε. Θα έξζεη άκεζα ην θνληέηλεξ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξαξίζκσλ πνπ
βξήθακε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε λα ζηεγάδνληαη ζην ρνι ηνπ 2 νπ
Νεπηαγσγείνπ.
Δπεηδή

έγηλε

πνιχ

θαιφο

πξνγξακκαηηζκφο

φιν

ην

πξνεγνχκελν έηνο, ηα παηδηά ήηαλ εθεί θαη βξήθακε εκείο ιχζε κέζα ζε δπν
κήλεο. Δίλαη κηα πξνζσξηλή ιχζε απηή, ζπκθσλψ θη εγψ θαη είκαζηε ήδε ζε
κηα κεγάιε πξνζπάζεηα αλεχξεζεο λέσλ ρψξσλ γηα Νεπηαγσγεία, ππάξρνπλ
φλησο ρψξνη αθνχσ ηελ άπνςή ζαο θαη ζα ηε ζπδεηήζνπκε θη απηήλ,
ππάξρνπλ θη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα δξνκνινγήζνπκε, αιιά θαηαιαβαίλεηε
φηη κέζα ζε ελάκηζε κήλα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε φια απηά ηα πξάγκαηα
πνπ ιέηε.
ζνλ αθνξά ηα γξαθεία γηα ηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο ζπκθσλψ
θ. Σνκπνχινγινπ λαη ην ιέεη ν λφκνο, βέβαηα δελ είπαηε πφηε πξέπεη λα
γίλεηαη απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άκεζα θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη άκεζα, λα καο πείηε αλ ιέεη ν λφκνο πφηε.
πκθσλψ πξέπεη λα ππάξρεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε κελ θάλεηε δηάινγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζπγρσξείηε, δελ θάλσ δηάινγν. Απαληψ, έρνπκε
ηελ θαθή ηχρε λα είκαζηε θ. Πξφεδξε ηειεπηαίνη.
Γηα ηελ ππξαζθάιεηα, ππξαλίρλεπζε ησλ ζρνιείσλ επίζεο
είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλψζνπκε φηη ζην ακέζσο επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα έξζεη φζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα ε ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ ζην ΦΗΛΟΓΖΜΟ έηζη ψζηε φια ηα ζρνιεία λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
πξφγξακκα απηφ θαη λα ππάξμεη κειέηε ππξαζθάιεηαο, ππξαλίρλεπζεο ζηα
ζρνιεία ηνπ Γήκνπ.
Δπίζεο ζα έξζεη ζην ακέζσο επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
πξφγξακκα κέζσ ΦΗΛΟΓΖΜΟΤ γηα ΑκεΑ γηα πξνζβάζεηο ζε ΑκεΑ θαη γηα
ηνπαιέηεο ΑκεΑ.
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Γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο έρεη δίθην θ. Βαζηιφπνπινο δελ έρεη
ηεξεζεί αθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα. Θπκίδσ φηη είκαζηε έλα κήλα πίζσ,
μεθηλήζακε αξγφηεξα απφ θάζε άιιε θνξά γηαηί πεξηκέλακε ηελ γλσζηή
εγθχθιην γηα ηελ θπβεξλεζηκφηεηα ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη έρνπκε ράζεη
έλα κήλα αθξηβψο θαη πξνζπαζήζακε λα ηξέμνπκε απφ ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ηα πξνβιήκαηα έηζη ψζηε βάδνληαο σο πξψην ην ζπκθέξνλ ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Έρεηε δίθην μαλαιέσ φηη δελ ηεξήζεθαλ φιεο νη
πξνζεζκίεο. Αιιά ζεσξήζακε φηη πξσηαξρηθφ είλαη ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ
θαη ε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη ε θαηαβνιή ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο.
Δπίζεο είκαη ζε ζέζε λα αλαθνηλψζσ ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη
αξγφηεξα θαηά ηελ αλακφξθσζε φηαλ ζα έρσ ηνλ ιφγν, φηη ήδε ζε έλα απφ ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ππάξρεη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο, πέξα ηεο ηαθηηθήο δειαδή ηεο δφζεο. Μελ ην πσ ηψξα,
γηαηί είλαη ζέκα πνπ ζα αλαθέξεη ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη φζν έρσ
ηνλ ιφγν ζα ζαο αλαιχζσ.
Γηα ηελ παξέιαζε επεηδή ήηαλ θαη πξνζσπηθή ε απαίηεζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ λα παξαηηεζνχκε δπν ηξεηο άλζξσπνη. Τπάξρνπλ δπν ζέκαηα,
ην έλα είλαη ην ζέκα ηεο νπζίαο. πσο γλσξίδεηε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαη θ. Πξφεδξε βγήθε αλαθνίλσζε θαη απφ εκέλα πξνζσπηθά αιιά θαη απφ
ηνλ θ. Γήκαξρν θνηλή αλαθνίλσζε κε ηνλ ζεβαζκηφηαην κεηξνπνιίηε, λνκίδσ
φηη ήηαλ αξθεηά αλαιπηηθή.
Αλ ζέιεηε λα επαλαιάβσ ηελ άπνςή κνπ θαη ηελ άπνςε ηεο
Παξάηαμεο ζεσξνχκε θαη ζεσξήζακε ηελ παξέκβαζε απηή αηπρέζηαηε, φηη
δελ ζπλάδεη κε ην θιίκα ηεο εκέξαο θαη γη' απηφ είπακε φηη ηε ζεσξνχκε
απαξάδεθηε.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο φκσο απηήο ηεο
παξέκβαζεο πνπ έγηλε κεηά απφ θάπνηεο κέξεο απφ αθξαία ηκήκαηα θφζκνπ,
θηάζακε ζην ζεκείν λα ιέλε φηη θάπνηεο απφ ηηο γπλαίθεο απηέο πξέπεη λα
πάλε ζηα μεξνλήζηα, λα θνπξεπηνχλ, λα ηηο ρηππήζνπκε λα ηηο δείξνπκε θαη ηα
ινηπά, θαληάδνκαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ινγηθφο άλζξσπνο κέζα εδψ πνπ
λα ην επηθξνηεί απηφ.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο απαίηεζεο γηα παξαίηεζε. Καη' αξράο
ζπκεδία κπνξεί λα πξνθαιεί απηή ε απαίηεζή ζαο θ. Σνκπνχινγινπ. Θέισ
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λα ζαο ζπκίζσ φηη ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέα Υαιθεδφλα δελ είλαη κηα
αζηπλνκνθξαηνχκελε πφιε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζε φιε ηε Γεθειείαο θαη ζε
φια ηα ηκήκαηα ηεο παξέιαζεο δελ έρνπκε νχηε ηελ επρέξεηα νχηε ηε ζέιεζε
λα έρνπκε 1.000 αζηπλνκηθνχο πνπ λα ειέγρνπλ θαη λα θάλνπλ…
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο παξαθαιψ γηαηί δηαθφπηεηε; Σφζν πνιχ
ελνριείζηε; Αθνχζηε, εγψ ζαο άθνπζα κε ηεξή ππνκνλή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μελ εθλεπξίδεζηε, δελ πεηξάδεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ; Φαίλνκαη εθλεπξηζκέλνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είκαζηε αζηπλνκνθξαηνχκελε πφιε θαη σο εθ
ηνχηνπ κπνξεί λα παξεηζθξήζεη κηα νκάδα γπλαηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα
ζηνιή παξέιαζεο θαη λα παξαπιαλήζεη θάπνην πνπ ηε ξσηάεη θαη λα κπεη ζην
ρψξν ηεο παξέιαζεο. Ξαλαιέσ θαη απηφ έρεη γίλεη γλσζηφ ηνηο πάζη φηη νη
θνπέιεο απηέο δελ ήηαλ καζήηξηεο ηεο πφιεο.
Καη κάιηζηα ελεπιάθε θαθψο θάθηζηα ην Λχθεην ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ θαη ε δηεχζπλζε εθεί θαη καο
επραξίζηεζε γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε, μεθαζαξίζακε ην ζέκα φζν πην
άκεζα γηλφηαλ. Γελ ήηαλ καζήηξηεο ηεο πφιεο ινηπφλ, άξα επζχλε δελ
δχλαηαη λα έρσ εγψ νχηε θάπνηνο άιινο.
αο είπα μαλά φηη δελ είλαη αζηπλνκνθξαηνχκελε ε πφιε θαη
δπζηπρψο ηέηνηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηηο δεκνθξαηίεο, είλαη αλεθηηθέο νη
δεκνθξαηίεο θαη πξέπεη λα κελ είκαζηε θη εκείο ηφζν πνιχ άηεγθηνη θαη λα
αθνινπζήζνπκε θαη ηε ξήζε ηνπ Δπαγγειίνπ «ν αλακάξηεηνο πξψηνο ην ιίζν
βαιέησ», ην έρεη πεη θαη ν Υξηζηφο απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη δεχηεξνο γχξνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρσ θαιπθζεί φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο ζα κνπ δψζεηε ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε κεηά φηαλ ζα αλαθεξζεί ν
θ. Αληηδήκαξρνο ησλ Οηθνλνκηθψλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζα πάξνπλ ηνλ ιφγν πξψηα ν θ. Καληαξέιεο.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε δηεπθξίληζε θαη' αξρήλ αθνξά ηελ
επηζηνιή ηνπ θ. εξεηάθε, ε νπνία θαη' αξρήλ έρεη πνιχ δίθην ν θ. εξεηάθεο
φηαλ ιέεη φηη πξάγκαηη ε επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ αλήθεη ζην
Γήκν. Δίλαη έηζη θ. εξεηάθε φπσο ην ιέηε θαη αθξηβψο απηφ έρεη ζπκβεί θαη
εδψ ζε εκάο.
Γειαδή αλ δείηε φηαλ νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο καο είπαλ γηα ην 1 ν
Γπκλάζην φηη είρε θάπνην πξφβιεκα ζηαηηθφηεηαο, νη απαηηνχκελεο επηζθεπέο
έγηλαλ απφ εκάο, απφ ην Γήκν, απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. κσο δελ είλαη ππεχζπλν λα ιέηε φηη
ππάξρνπλ ζήκεξα ζρνιεία κε πξνβιήκαηα ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Σν κφλν ζρνιείν κε πξφβιεκα ζηαηηθήο επάξθεηαο είλαη ην 1ν
ΔΠΑΛ θαη ζέισ λα αθνχγνληαη απηά γηα λα κελ δίλνπκε ζηνπο πνιίηεο
ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο, ην νπνίν έρνπλ εθθελσζεί νη ηξεηο αίζνπζεο ζην
θνκκάηη πνπ είρε ην πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο ηεο ζηαηηθήο θαη έρνπλ πάεη
ζε αίζνπζεο πνπ έθξηλαλ θαη νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο φηη είλαη ζηαηηθά επαξθείο.
ια ηα ππφινηπα ζρνιεία είηε κέζσ ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ
φπνπ νη δηθέο Τπεξεζίεο έθξηλαλ απαξαίηεην φηη ήζειε πεξαηηέξσ έιεγρν είηε
κέζσ ησλ δηθψλ καο Τπεξεζηψλ έρνπλ ειεγρζεί θαη έρνπλ δνζεί ζε ρξήζε
απνιχησο αζθαιψο. Άξα δελ είλαη ππεχζπλν λα ιέκε φηη ππάξρνπλ ζρνιεία
κε

πξνβιήκαηα

ζηαηηθήο

επάξθεηαο.

Σν

θιείλσ

απηφ

γηα

λα

κελ

θνπβεληηάδνπκε πάξα πνιχ πάλσ ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θαιεζπέξα θ. Πξφεδξε,
ζα πηαζηψ απφ ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ ιέεη φηη
ζέινπκε φηαλ ιέκε θάηη λα είλαη ηεθκεξησκέλν. Δπεηδή Γήκαξρνο ήζειε λα
θαηέβεη, έπξεπε λα έρεη δηαβάζεη θαη λα έρεη ελεκεξσζεί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο παξαθαιψ πνιχ κελ θάλεηε ….
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη απάληεζε θ. Πξφεδξε είλαη επί πξνζσπηθνχ, εγψ δελ
είρα ζθνπφ λα κηιήζσ. Λέεη ν Νφκνο 3731/2008 πνπ νξίδεη θαζαξά ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζην άξζξν 1 φηη ε Γεκνηηθή
Αζηπλνκία αζθεί ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 75 θαη 79 ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην Νφκν 3463/2006.
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Καη κεηά ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ έγηλε κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία
ππάξρεη θαη έλα έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, εγψ ζα ηα
θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά λα ελεκεξσζεί θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ, πνπ αλαθέξεη
πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Δπνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα ηνπ αλ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ε
νπνία ήηαλ ζην ρψξν πνπ έπξεπε θαη έθαλε ηε δνπιεηά πνπ έπξεπε λα θάλεη
θαλνληθφηαηα, άζθεζε ζσζηά ηα θαζήθνληά ηεο. Απηφ είλαη ζέκα ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο λα απνθαζηζηά ηελ ηάμε αλ απηή δηαζαιεχεηαη. Καη
ήηαλ ζέκα θαζαξά ηεο ΔΛ.Α. δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ΔΛ.Α.
Γνζείζεο φκσο ηεο επθαηξίαο ζέισ λα θάλσ θαη κηα δεχηεξε
δηεπθξίληζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο παξέιαζεο γηαηί άθνπζα ηε ιέμε
δηαπνκπεχηεθαλ ηα θνξίηζηα, δελ ζπκάκαη απφ πνηνλ λνκίδσ απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν.
Να κελ μερλάκε φηη δηαπνκπεχηεθε ν Γήκνο καο παλειιαδηθά
θαη επεηδή πνιιέο θνξέο καο ηίζεηαη ζέκα ηνπ αλ ε θξίζε είλαη νηθνλνκηθή θαη
φιν απηφ πνπ βηψλνπκε ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πξέπεη
λα εμεηάζνπκε θάπνηα ζηηγκή αλ έρνπκε θαη θξίζε εζψλ, θξίζε αμηψλ θαη γηα
λα κελ καθξεγνξήζσ θαη πάξσ παξαπάλσ απφ ην ιεπηφ πνπ δηθαηνχκαη,
εγψ ζέισ λα θάλσ κηα αληηπαξαβνιή.
Αο πάξεη θάπνηνο ηηο γπλαίθεο ηνπ ’40 κε ηα πνιεκνθφδηα ζηελ
πιάηε πάλσ ζηα βνπλά θαη λα ηηο αληηπαξαβάιιεη κε ηα θνξηηζάθηα –γηαηί
θνξηηζάθηα είλαη- πνπ έθαλαλ απηή ηε γεινηφηεηα πνπ έθαλαλ, ηελ εκέξα ηεο
επεηείνπ κλήκεο γηα ηνπο πεζφληεο ηεο 28 εο Οθησβξίνπ γηα λα δεη πνπ έρνπκε
θηάζεη ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη εγψ
ζα πσ δπν ιέμεηο, ζέβνκαη ηηο απφςεηο φισλ ησλ Παξαηάμεσλ, ην κφλν πνπ
ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: ν Γήκαξρνο είλαη Πξντζηάκελνο φισλ ησλ
Τπεξεζηψλ θαη φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. πλεπψο θαη ε
Γεληθή Γξακκαηέαο είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Σα ππφινηπα ηα μέξεηε εζείο.
Γεχηεξν ζέκα, ζήκεξα ηέζεθε ην ζέκα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα πάξεη
απνθάζεηο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο απηή ηε ζηηγκή ζα ηηο θαηαζέζνπλ νη λνκηθνί
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ζχκβνπινη. Οη ίδηνη φκσο ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά δελ κπνξεί λα
ζπλνκνινγήζνπλ δηφηη είλαη παξάπησκα θαη ζα πάλε ζηνλ Δηζαγγειέα.
Απηφ ζέισ λα ην έρεη ππφςε ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δελ
ζέισ λα πσ ηίπνηε άιιν. Δπραξηζηψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε θ. Πξφεδξε
κπνξψ ζαο θάλσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ήζεια λα κνπ πείηε θ.
Πξφεδξε αλ ην γλσξίδεηε, αλ ζηα θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκία είλαη λα
ππάξρεη δεκνηηθφο αζηπλνκηθφο πνπ δίλεη ην ζηεθάλη ζε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα
ην θαηαζέζεη. Δγψ ην λνκηθφ πιαίζην ην έρσ δηαβάζεη, απηφ δελ ην είδα
πνπζελά ζηα θαζήθνληα. Αλ κπνξείηε λα κε δηαθσηίζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ην γλσξίδσ, απιά αλ θάπνηνο
άιινο γλσξίδεη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή εγψ έρσ δηαβάζεη ην
λφκν θαη ηπραίλεη λα μέξσ θαη πέληε λνκηθά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ είραηε δηαβάζεη ην λφκν, δελ ζα ιέγαηε απηά πνπ ιέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε απεπζχλζεθα ζε
εζάο, νη δηαθνπέο λα ζηακαηήζνπλ. Απηά, ζε θαλέλα γήπεδν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ δελ ηνλ έρσ δηαβάζεη, νπφηε δελ κπνξψ λα απαληήζσ. Ο
θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα ζαο. ζνλ αθνξά ηηο θαηαζρέζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ.
Γελ έρεη δηθαίσκα ε Τπεξεζία λα κελ δηεθδηθήζεη ηα νθεηιφκελα απφ
νπνπδήπνηε θη αλ πξνέξρνληαη. Απφ πνχ θη σο πνπ ζα παξέκβεη ν αηξεηφο ζε
απηά πνπ έρεη ππνρξέσζε απφ ην λφκν λα πξάμεη ε Τπεξεζία; Γελ μέξσ,
πνηνο κπνξεί λα δψζεη ζεηηθή ή αξλεηηθή εληνιή. Απηά ηα θάλεη ε Τπεξεζία,
είλαη απιά ηα πξάγκαηα.
Απφ κέξνπο κνπ δελ ππάξρεη εληνιή, έρεη ππνρξέσζε ε
Τπεξεζία λα ην θάλεη απηφ. Σν πψο έπξαηηε ε Τπεξεζία ζην παξειζφλ θαη αλ
θάπνηνη ηελ θαζνδεγνχζαλ κε θάπνην ηξφπν, εγψ δελ θαζνδεγψ θαλέλαλ.
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,ηη ιέεη ν λφκνο θάλεη ε Τπεξεζία. Απηά φζνλ αθνξά ηηο θαηαζρέζεηο εηο
ρείξαο ηξίησλ.
Σψξα φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ κέζσ
ΑΔΠ θαη ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ ΟΑΔΓ έρσ θαιπθζεί πιήξσο θπξίσο απφ
ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε. Απηφ πνπ κπνξψ λα πσ εγψ
βξηζθφκελνο ζην Γηθαζηήξην είλαη φηη νη δηθαζηέο είλαη –νπηηθά ην είδα απηφ ην
πξάγκα- πνιχ πην ειαζηηθνί ζηα 8κελα ηνπ ΑΔΠ, ζηα 8κελα ηνπ ΟΑΔΓ
δπζηπρψο είλαη ακείιηθηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ θαη' αξράο γηα ηνλ ιφγν, δελ είρα ζθνπφ λα
ηνπνζεηεζψ θαη έλα απφ ηα πξάγκαηα ηα νπνία μέραζα, ην νπνίν φκσο είλαη
θαη ην πην νπζηψδεο θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε γη' απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί φιν
απηφ ηνλ θαηξφ είλαη ε ηζηνξηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο λα
δηθαηψζεη ηελ πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πιιφγσλ θαη
πνιηηψλ ελάληηα ζην ηζηκέλησκα ηνπ Πνδνλίθηε. Πξάγκα ην νπνίν ζεσξψ φηη
είλαη ζεηηθή εμέιημε θαη είλαη κηα πξφθιεζε ην πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ν
Πνδνλίθηεο κε έλα ηξφπν πνπ θαη λα ππάξρεη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία,
αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθφο.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο επεηδή πξνθιήζεθα θαη κφλν επί
πξνζσπηθνχ. Πξψηνλ ν θ. Γξεηδειηάο ηνλ ζέβνκαη γηα έλα θαη κνλαδηθφ ιφγν
επεηδή ιέεη πξάγκαηα πνπ εζείο δελ κπνξείηε λα πείηε επζέσο. Δλ νιίγνηο καο
είπε ζήκεξα, δελ μέξσ αλ είζηε θαη απφ απηνχο πνπ δηαλέκνπλ ηα
πξσηφθνιια ησλ ζνθψλ ηεο ηψλ θ. Γξεηδειηά, γηαηί ε εγθπξφηεηά ζαο είλαη
αληίζηνηρε κε ηα Πξσηφθνιια ησλ ζνθψλ ηεο ηψλ, ν νπνίνο ιίγν πνιχ καο
είπε φηη φιν απηφ δελ είρε γίλεη πέληε θαη έγηλε ηψξα.
Δγψ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ήκνπλ θη εγψ απφ απηνχο πνπ
παξεηζέθξεαλ ζηηο παξειάζεηο θαη παξεηζέθξεα γηα λα δηαδειψζσ φηαλ
παίξλνληαλ κέηξα ελάληηα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ καδί κε δεθάδεο άιινπο φρη κε
απηφ ηνλ ηξφπν, γηα λα εθθξάζσ ηελ αληίζεζή κνπ. Καη ήηαλ Πξφεδξε πνπ θη
εζχ ην έρεηο δήζεη ζε απηή ηελ πφιε θαη φζνη ήκαζηαλ ην δνχζακε λα
πξνθιεζεί ε νπνηαδήπνηε έληαζε ελλνψ φζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα.
Αιιά ν θ. Γξεηδειηάο είπε θάηη άιιν. Δίπε πσο ήηαλ
ζθελνζεηεκέλν, φηη είρε ζθελνζέηε. Κχξηε Γξεηδειηά, αλ ζέιεηε νλνκάζηε ηνλ
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ζθελνζέηε. Πνηνο είλαη απηφο ν ζθελνζέηεο; Ολνκάζηε ηνλ. Δδψ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ν θ. Γξεηδειηάο λα καο πεη, γηαηί είπε φηη ήηαλ απφ ηελ πφιε –εγψ
ζεκείσζα ηη είπε- ήηαλ ληφπηνο θαη κάιηζηα δελ ήηαλ ζηελ εμέδξα. Πνηνλ ιέηε
δειαδή φηη δελ ήηαλ; Μήπσο ήηαλ ν θ. Καξαβίαο πνπ δελ ήηαλ ζηελ εμέδξα;
Μήπσο ην νξγάλσζε ν θ. Καξαβίαο; Γηαηί ν θ. Καξαβίαο δελ ήηαλ ζηελ εμέδξα
απφ φ,ηη ζπκάκαη. Μήπσο ήηαλ ν θ. Γνχιαο; Γηαηί νχηε ηνλ θ. Γνχια ζπκάκαη
ζηελ εμέδξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ ιέηε νλφκαηα, κελ ην θάλεηε έηζη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ξσηάσ. Να καο πεη ν θ. Γξεηδειηάο εδψ λα γξαθηεί
πνηνο ήηαλ απηφο ν ζθελνζέηεο.
Καη θιείλνληαο γηαηί πνιιά ζέισ λα ζρνιηάζσ αιιά ζέισ λα πσ
ην εμήο: θχξηε Κσλζηαληηλίδε κπνξείηε λα δίλεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ρσξίο λα
είζηε νχηε εηξσληθφο, νχηε ππαηληθηηθφο, νχηε επηζεηηθφο. Ση είπαηε; ηη έηζη ηα
αθήζακε, έηζη νξγαλσκέλα –επί ιέμεη ην είπε- ηα άθεζε ε Γηνίθεζε
Βαζηιφπνπινπ ην θαινθαίξη κέζα εθεί, κε εηξσλεία.
αο επηζηξέθσ ηελ εηξσλεία θαη ζαο θαιψ λα δηαβάζεηε ηα
Πξσηφθνιια

ησλ

αηηήζεσλ

θαη

ησλ

ρνιηθψλ

Δπηηξνπψλ

θαη

ηνπ

Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πφηε θαηαηέζεθαλ ηα αηηήκαηα γηα ην
βαξέσο ηχπνπ θνληέηλεξ θαη ηη θάλαηε εζείο θαη κηα αξκνδηφηεηα πνπ αλήθεη
ζην Τπνπξγείν Παηδείαο απνθιεηζηηθά θαη πνπ ηψξα ζπεχδεηε θάζε ηξεηο θαη
ιίγν λα θσηνγξαθεζείηε κε απηή ηελ εγεζία πξνζδνθψληαο θάηη, γηα λα
θσηνγξαθίδεζηε ζπλερψο, θαη απηνί δελ έρνπλ θέξεη ην θνληέηλεξ.
Αληί λα ρξεψλεηε ζε απηή ηελ πνιηηηθή εγεζία, θσηνγξαθίδεζηε
καδί ηνπο θαη κπξάβνπ επηηέινπο λα έξζεη ην θνληέηλεξ ην νπνίν εκείο
εγθαίξσο δεηήζακε. ρη εζείο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί πξνζσπηθνχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ εηξσλεπηήθαηε, είλαη ε άπνςή ηνπ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη γη' απηφ, γηα ηελ θσηνγξάθεζε ην άθνπζα μαλά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάηε γηα βνπιεπηήο!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη κάιηζηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαληάδνκαη θαη
εγψ δελ ην ήμεξα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε έρεη ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ε πφιε δελ
ζα αζρνινχκαζηε πηα κε απηά. Ήδε έρνπκε δπν ψξεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γπν δεπηεξφιεπηα θ. Πξφεδξε. Δπεηδή είκαη
Αληηδήκαξρνο Παηδείαο …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Γεσξγακιή ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε δηαδηθαζία ηελ θαηαπαηήζακε φινη.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ξέξεηε ηη έρεη γίλεη ηψξα; Έρεηε ράζεη ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έραζα θακία δηαδηθαζία.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μηζφ ιεπηφ, δελ κηιάλε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.
Γεσξγακιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε δηαδηθαζία ηελ θαηαπαηήζακε φινη απφ ηελ αξρή θαη πήγε
πάξα πνιχ θαιά γηαηί δελ πξφζβαιε θαλέλαο, θαλέλαλ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Έρεη δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ν Γήκαξρνο θαη νη επηθεθαιήο
θαη δελ πξέπεη λα πάξνπλ ηνλ ιφγν νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζε απηφ ην ζεκείν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάλεηε κεγάιν ιάζνο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δγψ θάλσ ιάζνο; Γηαβάζηε ηνλ Καλνληζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο λα ηνλ δηαβάζεηε. Ζ δηαδηθαζία πήγε πάξα πνιχ θαιά,
είλαη πξψηε κέξα πνπ δελ πξφζβαιε θαλέλαο, θαλέλαλ. Πέξαζε κηάκηζε ψξα
θαη δελ κίιεζε θαλέλαο θαη είλαη πάξα πνιχ σξαίν απηφ. Κάλεηε κεγάιν
ιάζνο, ην λα κηιήζεη έλα ιεπηφ ε θα Γθνχκα θαη λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο, ή
ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ είλαη θαθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απιά λα ππελζπκίζσ φηη νη εξσηήζεηο πνπ έρνπκε βάιεη
είλαη γηα ηα Νεπηαγσγεία πξνο ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, ηα νπνία δελ έρνπλ
έξζεη. Γελ είπακε φηη δελ ρηίζαηε ηέζζεξα Νεπηαγσγεία, είπακε φηη δελ καο
έρεηε απαληήζεη εγγξάθσο ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπκε βάιεη θαη έρεη πεξάζεη
ν ρξφλνο πνπ ζαο δίλεηαη.
Κχξηε Καληαξέιε πξνθνξηθά καο ιέηε φηη έρνπλ ειεγρζεί.
Τπνγξάθεηε έλα θείκελν… ην απνζχξεηε; Με ζπγρσξείηε ην ιέεη, αιιά ην
απνζχξεηε; Γηαηί απηή ε απάληεζε πνπ δίλεηε ζηε "Λατθή πζπείξσζε" ιέεη
φηη δελ έρεη αξκνδηφηεηα νη Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο φηη έρνπλ ειεγρζεί κφλν 13
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απφ ηα 33 ζρνιεία θαη φ,ηη απνθαηάζηαζε έρεη γίλεη απφ ην Γήκν, έρεη γίλεη ζε
κε θέξνληα ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ. Αληίζεηα απφ απηά πνπ καο είπαηε.
Αλ κπνξείηε, λα καο δψζεηε εγγξάθσο απηά πνπ καο ιέηε ηψξα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηγξακκαηηθά γηα λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν αλαθεξζήθαηε θ. Βαζηιφπνπιε
ζην ζέκα ην φηη έρεηε γλψζε ηεο θάζε πέηξαο ζρεηηθά κε ηα θιεξνδνηήκαηα.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο
απνθιείεηαη λα μέξνπκε ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ απηέο
ηηο ζπγθξίζεηο ησλ θιεξνδνηεκάησλ.
ην ζπγθεθξηκέλν δελ ζα δηαθσλήζσ καδί ζαο, ζεσξψ φηη
πξέπεη λα μαλαδνχκε απφ ηελ αξρή ην ζέκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Αιιά
ην ζέκα ηνπ ηεθηνχ ην ζπγθεθξηκέλν, δελ κπνξψ λα πάσ θφληξα φπσο πνιχ
ζσζηά είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζε έλα ζπληαγκαηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηηο
επηζπκίεο ελφο ζαλφληα.
Σν ηέθη ζα γίλεη. Σν ηέθη ζα γίλεη θαλνληθά είλαη θαη
πξνεθινγηθή δηθή κνπ δέζκεπζε κε επαπμεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Σν ζέκα ησλ φπνησλ δηαδηθαζηψλ αθνινπζεί ε θα Παπατσάλλνπ,
ή ηνπ θ. Μπάξδε ή ηνπ θ. Παπαληθνιάνπ ή ηνπ Αξβαλίηε γίλεηαη θαη’ εληνιψλ
δηθψλ κνπ. Καλέλαο δελ πήγε απφ κφλνο ηνπ θαζψο δελ μέξεη αθφκε νχηε ηα
γξαθεία, νχηε ηηο δηεπζχλεηο, νχηε ην ηη επηδεηψ εγψ απφ θάζε γξαθείν ή απφ
θάζε ππάιιειν, γίλεηαη θαηφπηλ δηθψλ κνπ εληνιψλ ην νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη
θαη ζην ΦΔΚ ηνπ ηη αξκνδηφηεηεο έρεη ν θάζε ζχκβνπινο.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ θαιά θάλαηε θαη δηαβάζαηε φιε ηελ
αλαθνίλσζε δελ δηαθσλνχκε πνπζελά. Πνπζελά δελ δηαθσλνχκε ζε απηφ.
Γηαθσλνχκε κφλν ζην φηη ζπγθεθξηκέλα ηνλίζαηε δελ έρνπλ θαλέλα, κα
θαλέλα δηθαίσκα εθ ηνπ λφκνπ λα εκπιέθνληαη ζηελ ππεξεζηαθή ηεξαξρία θαη
λα δίλνπλ εληνιέο. Γηθέο κνπ είλαη νη εληνιέο. Απιά κπνξνχκε λα ην θάλνπκε
αλ ζέιεηε, γξαπηά κε e-mail φπνπ κέλνπλ. Κακία αληίξξεζε, ζα ην θάλνπκε
θαη έηζη.
Απιά γξαθεηνθξαηηθά λνκίδσ φηη δηεθδηθνχκε ηνπιάρηζηνλ
θάπνην δηθαίσκα λα ειαρηζηνπνηνχκε ηνλ ρξφλν ησλ Τπεξεζηψλ.
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Γεχηεξνλ, επεηδή αλαθεξζήθαηε γηα ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ,
ζαο επαλέιαβα φηη ν θ. Παπαληθνιάνπ θάησ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο….
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είπαηε φκσο απφ πφηε κηα Γεληθή ηεο κηαο εβδνκάδαο
κπνξεί λα γλσξίδεη. Καη ιέσ ινηπφλ φηη ήδε ζαο αλέθεξα δπν Πξντζηακέλνπο,
δπν δηεπζπληέο πνπ κνπ δήηεζαλ κεηαθηλήζεηο. Θα ραξψ πάξα πνιχ λα
θάλεηε απηή ηε κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ Δηζαγγειέα, επηηέινπο έηζη ζα ηεζεί
θάπνηνο ελψπηνλ ελσπίσ θαη ζα δνχκε θαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία κπνξεί
λα κελ ιέγνληαη κέζα ζηα γξαθεία γηα ιφγνπο πνπ κπνξεί λα κελ ηνπο
μέξνπκε. Γηα ιφγνπο εθθνβηζκνχ, αο πνχκε. Θα ην δνχκε, βεβαίσο ζα ην
δνχκε.
Πάκε λα δνχκε ηε κελπηήξηα αλαθνξά ηη ζθειεηνχο ζα
βγάινπκε, θακία αληίξξεζε. Θα θαιέζεηε θη εκέλα θπζηθά, ελλνψ δειαδή φηη
ζα πείηε φηη θάπνηνη πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη θαη πνιχ ζα ραξψ λα
ππεξαζπηζηψ ηνπο εξγαδφκελνπο εθεί.
ην ζέκα ηνπ θ. εξεηάθε. Κχξηε εξεηάθε, αλαθεξζήθαηε ζην
ζέκα ηεο… δελ ζέισ λα κπσ ηψξα ζην παξειζφλ αιιά δελ κπνξψ λα κελ ην
θάλσ, δελ θφπεθε κφλν ε ζχληαμε ηεο κεηέξαο ζαο, θφπεθε θαη ε ζχληαμε ηνπ
παηέξα κνπ. ζέισ λα πσ φηη έγηλαλ θάπνηεο νξηδφληηεο πεξηθνπέο αηκαηεξέο,
επψδπλεο, αιιά επηηξέςηε κνπ επεηδή ηφηε είρα πνιχ κεγάιε εκπινθή ζην
ζέκα ησλ Βξπμειιψλ λα μέξσ φηη κηα Γεπηέξα φηαλ ην πεξηβφεην «δελ
ππάξρεη ζάιην» πνπ ιέρηεθε ζηελ εθπνκπή ηνπ Πξεηεληέξε, μέξακε απφ ηα
repots ησλ Βξπμειιψλ φηη ηελ Παξαζθεπή δελ ππήξρε ζάιην νχηε γηα κηζζνχο,
νχηε γηα ζπληάμεηο θαη εγψ δελ ήκνπλ απηφο πνπ ζα έξηρλε ηελ Κπβέξλεζε.
Με γλσξίδνληαο ην ηη κέιιεηαη.
Αλ ήμεξα φηη ζα είλαη φια κέιη – γάια λα είζηε ζίγνπξνο φηη ζα ην
έθαλα, έρσ θάλεη θαη πην ξηδνζπαζηηθέο θηλήζεηο ζην παξειζφλ.
Γελ ζα δηαθσλήζσ καδί ζαο ζην ζέκα ηνπ δεθαηηαλνχ. Σν
δεθαηηαλφ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, δελ κπνξεί λα κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή λα
ηαΐδνπκε ηα παηδηά πνπ ρξίδνπλ αλάγθεο κε κηα ηπξφπηηα ή κηα πνξηνθαιάδα.
Δίλαη θάηη πνπ αθνξά ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, είλαη θάηη πνπ αθνξά ηελ
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νηθνλνκηθή δπζπξαγία δπζηπρψο πνπ έρνπκε, αιιά ζα βξνχκε ηνλ ηξφπν, ζα
πξνζπαζήζνπκε λα αλαβαζκίζνπκε απηφ ην δεθαηηαλφ πνπ αθνξά ηε ζίηηζε
ησλ παηδηψλ.
Γελ λνκίδσ φηη έρσ θάηη άιιν, κφλν θάηη ην νπνίν δελ αθνξά
εζάο θ. Βαζηιφπνπιε, παξά ην γεγνλφο φηη άπηεηαη επί ηεο δηθήο ζαο
Γεκνηηθήο Αξρήο. πλέβεζαλ δπν πξάγκαηα, ην έλα γηα ηα ππεξάξηζκα
παηδηά. Κχξηε Βαζηιφπνπιε θαηαιαβαίλσ

φηη φινη πξνζπαζνχκε λα

βνιέςνπκε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, κάιινλ λα δηεπζεηήζνπκε κε φζν
ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν γίλεηαη ην ζέκα ηεο παηδείαο, ησλ παηδηψλ ηνπ
Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ βξεθψλ.
Γελ ζαο ςέγσ ζηε ινγηθή ην φηη κπήθακε ζε κηα δηάηαμε ηέηνηα
πνπ δελ ήηαλ έηνηκνο ν Γήκνο λα ηελ πινπνηήζεη. Μηιάσ γηα ηα βξέθε. Με ηνλ
έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν βξεζήθακε κε ππεξάξηζκα παηδηά.
Σν ζέκα ησλ θσηνγξαθίζεσλ ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε δελ έρεη λα θάλεη κε ην φηη μαθληθά βξέζεθε θαη ζέιεη λα γίλεη
πξσηνζέιηδν, είλαη γηαηί έπξεπε λα γίλνπλ θάπνηεο επαθέο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπκε απηφ ην βαξέσο ηχπνπ θνληέηλεξ.
Σν

νπνίν

παξεκπηπηφλησο

δελ

εμαζθαιίζηεθε

απφ

ην

Τπνπξγείν Παηδείαο νχηε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δμαζθαιίζηεθε απφ
ηηο γλσξηκίεο πνπ έρνπκε απφ ηνπο φκνξνπο ή ηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο
Γήκνπο θαη καο ην παξαρψξεζε, κάιηζηα καο παξαρψξεζε αλ ζέινπκε θαη
δχν, ν θ. Κσλζηαληέινο ν Γήκαξρνο Βνχιαο, Βνπιηαγκέλεο θαη Βάξεο.
Απιά πξνο ελεκέξσζε επίζεο δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά εζάο κε
ηελ έλλνηα φηη ζαο θαηεγνξψ γηα θάηη, δελ κπνξεί λα είζηε νχηε αξρηηέθηνλαο
νχηε πνιηηηθφο κεραληθφο, νχηε θαηαζθεπαζηήο, επεηδή αλαθεξζήθακε ζην
ζέκα ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα αλαβαζκίζνπκε
ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθά θαη φρη κφλν σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ θαη ην ζεζκηθφ
ηνπο ξφιν, λα πσ ην εμήο, ην νπνίν είλαη πξνο ελεκέξσζε θαη ησλ δεκνηψλ:
Ζ Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία
ελεκέξσζήο κνπ θαη ησλ ππφινηπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηελ Δπηηξνπή
φηη δελ κπνξεί λα παξαιάβεη ην παζάξε. Γηαηί ην παζάξε έρεη ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα, πέξα απφ ην φηη κεηά απφ ηηο εθινγέο, δέθα κέξεο κεηά αλ
ζπκάκαη θαιά θαηέξξεπζε ην πξναχιην.
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Γελ ηζρχεη ηίπνηε απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζαλ δεζκεχζεηο ζηε
ζπκθσλία κε ηνλ εξγνιάβν. Γελ ππάξρεη ην βηνθιηκαηηθφ, ην γθαξάδ κε ηνλ
ηξφπν πνπ ρηίζηεθε είλαη αλελεξγφ δελ κπνξεί λα ην μέξεηε γη' απηφ ζαο ιέσ
φηη δελ έρεη λα θάλεη… Σν ζέκα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ πνπ βξίζθεηαη
ζην ππφγεην είλαη ραιαζκέλν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 10-15 πφληνη λεξφ
κέζα ζην ππφγεην. Δπαλαιακβάλσ δελ μεθηλάσ θάπνηα δηαδηθαζία νχηε
κνκθήο, δελ είζηε είπα πνιηηηθφο κεραληθφο, νχηε αξρηηέθηνλαο, πξέπεη απιά
λα βξνχκε ηνλ εξγνιάβν, δελ μέξσ αλ είκαζηε κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην πνπ
καο επηηξέπεη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ν εξγνιάβνο λα αζρνιεζεί κε ηηο
φπνηεο επηζθεπέο, αιιά είλαη θάηη πνπ [ επαλαιακβάλσ ην δνχκε απφ θνηλνχ.
Κχξηε Καιακπφθε πξνθαλψο ήζαζηαλ εζείο, ε ελεκέξσζε πνπ
έρνπκε… δελ μέξσ αλ ζαο ελεκέξσζε ν θ. Βαζηιφπνπινο ηη είπα ηψξα, σξαία
ζα ην ζπδεηήζνπκε κεηά καδί. Απιψο θάλσ κηα ελεκέξσζε φηη είλαη θάηη πνπ
αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πνιχ πξαθηηθά θαη πνιχ νπζηαζηηθά θηλνχληαη
νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Με ην γεγνλφο ην λα κελ αλαιακβάλεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή λα
παξαιακβάλεη έξγν, θάηη πξέπεη λα ζεκαίλεη απηφ, θάηη πξέπεη λα ζπκβαίλεη
θαη πξέπεη λα ην δνχκε απφ θνηλνχ. ηα ππφινηπα έρσ θαιπθζεί θαη
κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζε ζρέζε κε ηνπο
εξγαδφκελνπο….
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. εξεηάθε έρεηε δίθην. Ζ γξακκή ε δηθή κνπ είλαη
ππεξαζπηδφκαζηε ηνπο εξγαδφκελνπο είηε πξνέξρνληαη κέζσ νθηάκελνπ ηνπ
ΟΑΔΓ ή κέζσ ηνπ ΑΔΠ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε ν θ.
Βαζηιφπνπινο ππάξρεη ην εμήο: έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Πξνέδξνπ. ην ζπγθεθξηκέλν Γηθαζηήξην πνπ αλαθέξζεθε ν θ.
Βαζηιφπνπινο κε πιεξνθνξεί ε Ννκηθή Τπεξεζία φηη ε Πξφεδξνο ήηαλ
άηεγθηε θαη είπε εάλ ζπλνκνινγήζεηε, ζα πεξάζεηε πεηζαξρηθφ. Δπνκέλσο νη
λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Γήκνπ έπξεπε λα θάλνπλ απηφ πνπ νξίδεη ν λφκνο.
ηελ άιιε πεξίπησζε πνπ είρακε ηε δπλαηφηεηα θαη βξεζήθακε
ελψπηνλ ελφο Γηθαζηεξίνπ πνπ ήηαλ ειαζηηθφ, φρη κφλν ππεξαζπηζηήθακε
ηνπο εξγαδφκελνπο, παξεπξέζεθαλ αηξεηνί θαη θεξδίζακε απηή ηελ ππφζεζε.
Αχξην ζα βγεη, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ήηαλ ειαζηηθή ε Πξφεδξνο θαη
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δέρηεθε ηελ απφθαζε ηε δηθή καο θαη ηε ζπλνκνιφγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε θάηη
πνπ αθνξά πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Απηφ πξνηάζζνπκε πάληα, απηφ
ππεξαζπηδφκαζηε, απηφ ππνζηεξίδνπκε. Έγθεηηαη θπξίσο κε ηελ ειαζηηθή
δηάζεζε πνπ έρεη ν Πξφεδξνο ηνπ εθάζηνηε Γηθαζηεξίνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, έθιεηζε ν Γήκαξρνο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάλσ ζε απηφ. Γελ ειέγρεηαη
θαλέλαο εάλ ηπρφλ ε Ννκηθή Τπεξεζία θαηφπηλ δηθήο καο εληνιήο πεη φηη
θαιχπηνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Απηφ δελ απνηειεί δήηεκα
πεηζαξρηθήο δίσμεο. Δίλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα ην πεη ν δηθεγφξνο, φρη λα
ζπλνκνινγήζεη κε ην αλ έρνπλ δίθην νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ ιέκε αλ έρνπλ δίθην ή φρη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Θα πξέπεη φκσο απηφ λα
ην ιέλε φηαλ παξίζηαληαη εθφζνλ έρνπλ απηή ηε γξακκή πιεχζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. Σνκπνχινγινπ. Λνηπφλ έρνπκε ηξία
ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απιά ηνπ θ. εξεηάθε ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε
έλα παξεκθεξέο ζέκα, ην 11ν πνπ ιέεη επηθαηξνπνίεζε γηα ηα αζιεηηθά
σκαηεία θαη έιεηπε ν θ. Μπεξδέζεο ν νπνίνο ήξζε ηψξα, κπνξνχκε λα ην
ζπδεηήζνπκε. Γειαδή φ,ηη απνξία έρεη ν θ. εξεηάθεο απιά λα κελ ην
θέξνπκε σο ζέκα αθνχ έρνπκε έλα παξεκθεξέο.
Πάκε ζην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξψηα απ' φια
ζα ζαο ην δηαβάζσ θαη ζα ην βάινπκε γηα ςεθνθνξία: «Οξηζκφο δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ηελ
εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην
ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020». Πξηλ πσ φηη εηζεγεηήο είλαη ν θ.
Σάθαο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ εηζάγεηαη ην ζέκα. Έρεηε θάπνηα αληίξξεζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο είκαζηε θαηά γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ φθεηιε θαη
κπνξεί λα έξζεη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. Δπ’ νπδελί δελ έρεη θάπνην έθηαθην ή
επείγνλ ραξαθηήξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε πάκε ζε ςεθνθνξία επί ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη. Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
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Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 24 ππέξ θαη 7 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19
θαη γηα ην έηνο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα νξηζηνχλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο
δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ, είλαη θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα κέζα, πξέπεη
λα γίλεη απηφ. Να πσ ηα νλφκαηα, πέξα απφ ηνλ Γήκαξρν ζαλ ηαθηηθφ κέινο
πξνηείλνπκε ηνλ θ. Κνζθνιέην, αλαπιεξσκαηηθφο ν νκηιψλ θαη πξέπεη λα
κπεη θαη θάπνηνο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζαλ ηξίην κέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ αθνχ
ςήθηζε θαηά, δελ ζα ήζειε λα είλαη θάπνηνο. Έρεηε λα πξνηείλεηε θάπνηνλ; Να
αθνχζνπκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πξψηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Καιακπφθεο σο ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο σο αλαπιεξσκαηηθφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα πείηε φια καδί ηα κέιε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ν θ. Γήκαξρνο, ν θ. Κνζθνιέηνο κε αλαπιεξσηή εκέλα θαη ν
θ. Καιακπφθεο κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ηελ
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εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα
ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
(κε 3 παξψλ)
Σν 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη «πγθξφηεζε
Δπηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ην
ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020 ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ
Νφκνπ 4456/2017» θαη πξψηα λα ξσηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο αλ εηζάγεηαη
πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη γηα ηνλ πνιχ απιφ ιφγν, είλαη κηα Δπηηξνπή ε
νπνία ζα ζπλεδξηάζεη πξψηε θνξά ζε έλα, ζε δχν, ζε ηξεηο, ζε ηέζζεξηο
κήλεο. Πνηνο ν ιφγνο λα ην θέξλεηε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ Τπεξεζία εηζεγήζεθε θαη ηα δχν. Καη εγψ ηνπο ξψηεζα θαη κνπ
είπαλ είρακε θφξην, ζα ζαο ηα είρακε θέξεη λσξίηεξα. Απηφ, ηίπνηε άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε εηζάγεηαη θαηά πιεηνςεθία ε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.

2ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πγθξφηεζε Δπηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη
ακθηζβεηήζεσλ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4456/2017»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη δχν ππάιιεινη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, είλαη ε θα
Πιεζίηε κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Μεηαμηψηε θαη είλαη ε θα Λεβεληάθε κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπφδα θαη πξέπεη λα είλαη θη έλαο αηξεηφο.
Απηνπξνηείλνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλαπιεξσηήο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Κάπνηνο ζπλάδειθνο; Ο θ. Καξαβίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «πγθξφηεζε
Δπηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα
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ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ’19 θαη γηα ην έηνο 2020 ζχκθσλα κε ην άξζξν 18
ηνπ Νφκνπ 4456/2017» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, επηηέινπο αξρίδνπκε ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, εκείο έρνπκε βάιεη έλα ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο,
ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ην 11ν ηνπ νπνίνπ εηζεγεηήο είλαη ν θ. Καληαξέιεο,
έρεη άιιν ραξαθηήξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κπνξνχκε ζην 11ν λα θάλεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο απιά γηα ηνλ
ρξφλν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ θάλσ εξσηήζεηο, έρσ ζέζεη έλα ζέκα πξν
εκεξήζηαο θαη ην ζέκα πνπ έρσ ζέζεη, ην μέξεη ν θ. Μπεξδέζεο θαη ην θάλσ κε
κηα έλλνηα γηα λα δηεπθνιχλσ θαη ηε δνπιεηά ηνπ θ. Μπεξδέζε, γηαηί ηηο
πξνάιιεο πξνρζέο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη κελ θάλνπκε ζπδήηεζε, πείηε καο ην ζέκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία λα εμεγήζσ ην ζέκα θαη λα απνθαζίζνπλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη εάλ εηζάγεηαη ή φρη θαη λα πάξεη ν θαζέλαο ηελ επζχλε ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ινηπφλ έζεζα ζέκα πξν εκεξήζηαο λα ζπδεηήζνπκε
ηελ θαηάζηαζε θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ
ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ. ρεηίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ζε
πξνεγνχκελα Γεκνηηθά πκβνχιηα ην πψο αμηνπνηνχληαη. Έρεη πξνθχπηεη ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. εξεηάθε λα δηαβάζσ ηνλ ηίηιν θαη λα πάκε ζε
ςήθηζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα δηεπθνιπληηθή ίζσο πξφηαζε γη' απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην ζεσξνχκε ζνβαξφ ζέκα λα ζπδεηεζεί. Αλ
δεζκεπηείηε φηη ζα ην θέξεηε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε σο ζέκα εληφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζπκθσλνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάξα πνιχ σξαία.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ είλαη ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
αλεμαξηήησο ησλ ππνινίπσλ, ζπκθσλνχκε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ζην ζψκα φηη επεηδή θη εκείο
νινθιεξψζακε ηε δηαδηθαζία, θαζαξνγξάθνπκε φιεο απηέο ηηο απαληήζεηο
πξσηνθνιινχκε, θαιφ ζα είλαη λα έξζεη ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζαλ
θαλνληθφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη «ζε επφκελν», ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην σο
ηαθηηθφ ζέκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν δερφκαζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Μπεξδέζε είκαζηε εληάμεη; Γηα λα είκαζηε έηνηκνη ιέσ γηα
λα απαληήζνπκε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θάλεη κηα πξφηαζε ν θ. Νηάηζεο. Να έξζεη απηφ καδί
κε

ην

11ν

πνπ

είλαη

«Δπηθαηξνπνίεζε θαηεγνξηνπνίεζεο

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ».
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε ην 11ν είλαη δηαδηθαζηηθφ ζέκα δελ έρεη
ζρέζε κε απηφ θαζφινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε ην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ είπε ν θ.
εξεηάθεο, ζα είλαη 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ζπλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο κειψλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/10
(«Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 78
ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Η»)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαιχζνπκε νηηδήπνηε αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ
κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ιίγν πνιχ φινη έρνπκε
δηαβάζεη, απιά λα αλαθέξσ φηη απφ ηνπο 24 θνξείο ην 1/3 νξίδεηαη κέζσ
θιήξσζεο θαη ην 1/3 ησλ 24 θνξέσλ είλαη 8 δεκφηεο. Μελ κπνχκε ηψξα ζηε
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δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, ζα πξέπεη λα θιεξσζνχλ 8 δεκφηεο πνπ ζα
εθπξνζσπήζνπλ ην 1/3 ησλ 24 θνξέσλ γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καιακπφθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ νη εθπξφζσπνη ησλ Παξαηάμεσλ λα έξζνπλ λα
ηξαβήμνπλ έλα θιήξν.
Γηεμάγεηαη θιήξσζε
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θάηη; Ο θ. Κεξακηδάο είλαη ν ίδηνο πνπ είλαη
Πξφεδξνο; Γηαηί είλαη Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηζρχεη. Αλ είλαη ν ίδηνο, δελ ηζρχεη ελλνείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ, είλαη ν ίδηνο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκέλα ξσηάηε βξε παηδηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γθνξφγηαο Άξεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σαθηηθνί είλαη ν θ. Παπαδέαο σηήξηνο, ν θ. Γεξακάο Βαζίιεηνο,
ε θα Εεληέθε Ησάλλα, ε θα Καξαθνχιε Μαξία – Διέλε, ε θα Λάζθαξε
Δπζηαζία, ν θ. Αξαβηάδεο Αβξαάκ, ε θα Φαθίλνπ Αιεμάλδξα θαη ν θ.
Κεξακηδάο Γεψξγηνο. Αλ ππάξρεη θψιπκα φπσο ιέεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζα
αληηθαηαζηαζεί θαη ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θάπνηνο αλαπιεξσκαηηθφο. Γελ
γίλεηαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα θιεξσζεί έλαο επηπιένλ αλαπιεξσκαηηθφο,
ψζηε λα γίλεη ηαθηηθφο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θάλακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οη αλαπιεξσκαηηθνί είλαη ν θ. Γθνξφγηαο Άξεο, ε θα Αιεπνχ
Άληα, ε θα Κνληνγεψξγνπ Δηξήλεο θαη ν θ. Ησάλλεο Καησπφδεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα είλαη ηνπ θ. Κεξακηδά, εάλ θαη εθφζνλ ν θ. Κεξακηδάο δελ
είλαη ν ίδηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη νκφθσλα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαθσλείηε ζηελ θιήξσζε πνπ έρνπκε θάλεη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο έρνπκε ηνπνζεηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο γη' απηφ ηνλ
ζεζκφ, ζεσξνχκε φηη είλαη έλαο ζεζκφο επίθαζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη
κάιηζηα απφ ηνλ ίδην ην λφκν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη έλαο ζεζκφο πνπ
νηθνδνκεί κηα ςεπδεπίγξαθε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη νη εξγνδφηεο θαη νη
εξγαδφκελνη θαη νη ΜΚΟ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γξεηδειηάο ξψηεζε ν Πξφεδξνο θαη απαληάκε γηα
πνηνπο ιφγνπο δελ ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία. Απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο
ινηπφλ εκείο ζεσξνχκε φηη είλαη έλαο αληηδξαζηηθφο ζεζκφο πνπ πξνζπαζεί
λα δψζεη ιατθφ έξεηζκα ζε κηα αληηιατθή πνιηηηθή θαη λα εθαξκνζηεί ζαλ ιατθή
απαίηεζε ηηο θαηαζρέζεηο ηνπ θ. Σάθα, ηα αληηζεηζκηθά πνπ δελ γίλνληαη ηνπ θ.
Καληαξέιε θαη πάεη ιέγνληαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη απηφ δελ έρεη θακία ζρέζε, ζαο επραξηζηνχκε πάξα
πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίζηε θαηά θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζπκθσλνχκε ζηελ ςεθνθνξία. Απέρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο κειψλ Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Η»)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ηεο αξηζ. 182/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξα απφ ηα ηππηθά ηεο αλακφξθσζεο πνπ ήηαλ ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα πεξάζνπλ θάπνηνη άιινη θσδηθνί θαη ζαο
ηνπο κνηξάδσ ηψξα γηαηί έρνπλ πξνθχςεη θάπνηεο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ππάξρεη θαη κηα πξφβιεςε ππεξσξηψλ γηα ην

52

ε

18 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/11/2019

πξνζσπηθφ. Απιά γηα λα κελ ηα αλαγλψζσ, ηα μαλαηχπσζα φια θαη ζαο ηα
δίλσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο ζα πεξάζεη απηφ ρσξίο
εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μπνξεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη
40.000 γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, είλαη 8.000 πξφβιεςε γηα ηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη είλαη 100 € κηα εηζαγσγή λένπ θσδηθνχ
πνπ αθνξά ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο. ζνλ αθνξά ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο κπνξεί λα εμεγήζεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έλα - έλα πνπ ηα
ρξεηάδεηαη γηαηί ππήξραλ αηηήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα εγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πξέπεη εθφζνλ
έρνπλ ιίγν ρξφλν λα δνπλ ηνπο θαηλνχξγηνπο θσδηθνχο νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ αλ ζέινπλ λα θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο λα ηηο ζεκεηψζεηε γηα
λα απαληήζεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα εηζεγεζεί ν θ. Κσλζηαληηλίδεο φζνλ αθνξά ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χο ζπλέρεηα ηεο εηζήγεζεο λα πσ φηη κέξνο ηεο
αλακφξθσζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ, είλαη κηα έθηαθηε επηρνξήγεζε 40.000 € κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο
ε νπνία έξρεηαη λα θαιχςεη έθηαθηεο δαπάλεο, επηηαθηηθέο δειαδή αλάγθεο.
Ζ έθηαθηε απηή επηρνξήγεζε θξίζεθε αλαγθαία γηα ηε ζπλέρηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθνξάο δσξεάλ δεθαηηαλνχ γηα καζεηέο – καζήηξηεο
ησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο πφιεο πνπ μεθηλάεη άκεζα, αιιά θαη γηα ηελ
θάιπςε έθηαθησλ δαπαλψλ ζε ζρνιεία φπσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα
ζην Γπκλάζην Νέαο Υαιθεδφλαο, πνπ απαηηεί αγνξά.
Δπίζεο έρνπκε βάιεη κέζα ζηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε απηή θαη
ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπ θνληέηλεξ ζην Γήκν καο. Δθηφο απφ ην δεθαηηαλφ
θαη ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ πνπ θαιχπηνπκε κε ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε έρνπκε δπζηπρψο λα θαιχςνπκε θαη θάπνηεο έθηαθηεο αλάγθεο
πνπ πξνέθπςαλ θαη δελ ηηο γλσξίδακε.
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Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη κηα αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο ελφο
ρξένπο 12.445,54 € ηεο θαηαξγεζείζαο απφ ην 2011 3 εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο ην νπνίν αθνξνχζε νθεηιέο πξνο ην ΗΚΑ εηψλ
απφ 1/1/2003 έσο 7/12/2007 θαη δπζηπρψο έρεη θαηαινγηζηεί θαη βαξχλεη
ζχκθσλα κε ην λφκν ηε λπλ 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο, σο θαζνιηθή δηάδνρν ηεο ηφηε 3 εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο.
Θέισ λα ελεκεξψζσ φηη πιένλ ηεο αλσηέξσ νθεηιήο κεηά απφ
πνιχ κεγάιεο πξνζπάζεηεο ησλ θ.θ. Πξνέδξσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ
θ. Βεληίξε θαη ηνπ θ. Κεξακηδά θαη κεηά απφ έξεπλα πξνο ην ΗΚΑ κάζακε φηη
δπζηπρψο πθίζηαληαη θη άιιεο παξφκνηεο παιαηέο νθεηιέο πξνο ην ΗΚΑ χςνπο
6.400 € πνπ δελ έρνπλ αθφκε θαηαινγηζηεί εηο βάξνο ησλ πθηζηάκελσλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
Δπαλαιακβάλσ φηη είλαη ρξέε πξνο ην ΗΚΑ παιαηψλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ πξηλ ηε ζπγρψλεπζε πξηλ ην 2011 ηηο νπνίεο δελ γλσξίδακε
βέβαηα. Γηα φια απηά, θάπνηα απφ απηά είλαη ζεηηθά φπσο ην δεθαηηαλφ, είλαη
έθηαθηεο δαπάλεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαηφπηλ αηηήζεσλ ησλ ζρνιείσλ
θαη θάπνηα πνπ είλαη δπζάξεζηα φπσο παιηά ρξέε πήξακε ηελ απφθαζε θαη
εηζεγνχκαζηε

ηελ

έθηαθηε

επηρνξήγεζε

ησλ

ρνιηθψλ

Δπηηξνπψλ.

Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο. Ο θ.
Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάλσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε επί ηεο δηαδηθαζίαο, πξψηα ζέισ λα θάλσ
εξψηεζε εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη αο θάλεη κηα εξψηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ ππάξρεη
πξφβιεκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα γλσξίδεηε πνιχ θαιά γηαηί ζαο ην έρσ
ζηείιεη θαη εγγξάθσο θαη ζε φια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη
πξψηα ζηείιαηε εκπξνζέζκσο ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο δειαδή 8 ε αλακφξθσζε
πξνυπνινγηζκνχ, εκπξνζέζκσο ζηείιαηε ηνλ ηίηιν, εθπξνζέζκσο ζηείιαηε
ηελ ίδηα ηελ αλακφξθσζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αθνχ έρεη ςεθηζηεί
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θέξλεηε εδψ πξνο αιιαγή 16…
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Ξέξεηε θάπνπ ην έρσ μαλαδεί απηφ ην έξγν θαη δελ κνπ άξεζε.
Καη ην έρσ μαλαδεί θαη σο Γήκαξρνο. αο παξαθαιψ ινηπφλ απηφ ην πξάγκα
λα ην απνθχγεηε, γηαηί θαινχκαζηε ηψξα εδψ θαη ραίξνκαη πνπ καο κνηξάζαηε
ηνπο θσδηθνχο, παξ' φια απηά δελ κπνξεί έλα πκβνχιην ην νπνίν απνθαζίδεη
πσο δαπαλψληαη ηα ρξήκαηα ησλ δεκνηψλ, λα απνθαζίζεη κέζα ζε ηξία
ιεπηά γηαηί ηφζα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ηη θεχγεη απφ εδψ, ηη πάεη εθεί, γηαηί
γίλεηαη απηφ. Θέιεη κηα νιφθιεξε ζπδήηεζε.
Δίλαη ηφζν επείγνληα φια απηά ψζηε λα πξέπεη λα γίλνπλ
αλακφξθσζε πάλσ ζηελ αλακφξθσζε πνπ έρεη έξζεη θαζπζηεξεκέλα θαη
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Σν εξψηεκα είλαη πνην είλαη ην επείγνλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

πξνθαλψο

πξφθεηηαη

πεξί

ζπκπιήξσζεο θαη κε άιιεο αλακνξθψζεηο ηεο αξρηθήο απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Πξνέθπςε θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ζαο αλαθέξσ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε γεληθφηεξα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Απφ ην παξειζφλ έξρνληαη νθεηιφκελεο ππνρξεψζεηο ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ εηο βάξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηφηε δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κε
θαηαινγηζκνχο ζηελ Σξάπεδα ζην φλνκά ηνπο, κε δέζκεπζε ινγαξηαζκψλ
γηαηί δελ είραλ ιεθηά ηφηε νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα πιεξψζνπλ
παξαδείγκαηνο ράξηλ ην ΗΚΑ ή θάπνηεο άιιεο ππνρξεψζεηο.
Έρνπκε απηνδηνηθεηηθφ ρξένο πέξα απφ πξφζσπα πνπ ήηαλ
πξφεδξνη εδψζε θαη εθείζε λα ζηαζνχκε αξσγνί ζην λα απαιιαγνχλ απφ
απηνχο ηνπο θαηαινγηζκνχο δηφηη ήηαλ ρξένο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ ην ΗΚΑ γηα ηηο θαζαξίζηξηεο. Γελ πιεξψζεθε ιφγσ
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ ηφηε εκπξνζέζκσο θαη εγθαίξσο λα ηνπο
δψζεη 10-20.000 € φζν ρξεηάδνληαλ, λα απνπιεξψζνπλ απηέο ηηο
ππνρξεψζεηο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε βάιεη
ην ηφηε Γεκνηηθφ πκβνχιην σο Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακία ππφινγν είλαη
δηθφ ηνπ ην ρξένο πξνζσπηθφ. Κακία 20ξηά ρηιηάδεο επξψ αθνξνχλ ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζην αλάδνρν ζεκεξηλφ Ννκηθφ
Πξφζσπν 1ε θαη 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή. Ζ κελ 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή είλαη
θάπνπ 12.500 € ε 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη 2.500 €.
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ΜΔΛΟ: Απφ ηη έρεη ε 1ε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ νθεηιέο απφ ην ’03 έρεη πέληε – έμη ηεο ηάμεσο ησλ
1.800-2.000 € θαη ηα ινηπά, ηα νπνία φκσο πέξα απφ πξφζσπα έξρνληαη σο
θαζνιηθνί δηάδνρνη – αλάδνρνη ηα λπλ Ννκηθά Πξφζσπα ε 1ε θαη ε 2ε. Άξα
πξέπεη λα θέξνπκε ζε θαλνληθφηεηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα κελ ρξσζηάλε
ηίπνηε, δηφηη σο Ννκηθά Πξφζσπα ηα ρξσζηάλε, αιιά θαη παξάιιεια λα
απαιιαγνχλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλα λα είλαη πξφεδξνη
ππφινγνη θαη ηα ινηπά. Δίλαη ρξένο φισλ δηφηη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαη
ζήκεξα θαη λα πξνθχςεη κεηά απφ δπν ηξία ρξφληα γηαηί δελ πιεξψζεθε ην
ΗΚΑ ή μέθπγε ή δελ μέξσ ηη άιιν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε μέραζα λα πσ θάηη γηα δηθή ζαο
ελεκέξσζε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε γηαηί ηελ ελεκέξσζε ηελ έθαλε ν θ.
Γξεηδειηάο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έθαλα ελεκέξσζε εγψ, ήζειε λα παξέκβεη δηθαίσκά
ηνπ είλαη. Δγψ ζέισ λα πσ θαη θάηη άιιν γηαηί ζέισ λα γίλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν
απιψο γηα λα ζπκπιεξψζσ ηελ ελεκέξσζή ζαο γηαηί ην μέραζα.
Σν ρξένο ησλ 12.455 € έρεη θαηαινγηζηεί ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή
θαη γη' απηφ θαη έξρεηαη εδψ σο κέξνο ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο. Σα άιια
ρξέε ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε θαη κηιάκε γηα 6.000 € ρξέε ηεο 1 εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο ηεο λπλ πνπ δελ έρνπλ θαηαινγηζηεί αθφκε ζε απηή ηελ Δπηηξνπή
αθνξνχλ παιηέο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πξηλ ηε ζπγρψλεπζε.
Ήζεια λα πσ εδψ φηη γηα λα έξζεη ην ζέκα απηφ σο κέξνο ηεο
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο δελ ην θάλακε εκείο αβαζάληζηα, δεηήζακε δειαδή
ηελ άπνςε θαη ηε γλψκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη πξφθεηηαη γηα έλα ρξένο
ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ζε κηα πξνζπάζεηα ξχζκηζεο απφ ηνλ ζπγρσξεκέλν
Αιαθάθε, κεηά δειαδή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ηφηε ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνλ θ.
Γηάλλε

Σνκπνχινγινπ,

κεηά

έθαλε

κηα

πξνζπάζεηα

ξχζκηζεο

ν

ζπγρσξεκέλνο ν Αιαθάθεο δελ ζπλερίζηεθε απηή ε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο θαη
κεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε πξνο ην ΗΚΑ θαη απφ εκέλα θαη απφ ηνλ λνκηθφ
ζχκβνπιν ηνλ θ. Παπαδεκεηξίνπ Μελέιαν πήξακε ηε γλψκε ηεο ρνιηθήο
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Δπηηξνπήο φηη απηφ φλησο ην ρξένο ησλ 12.455 € πξέπεη λα θαηαινγηζηεί,
πξέπεη δειαδή λα ην αληηκεησπίζεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φπνην ρξένο έξρεηαη παιαηφ ζα πεγαίλεη
απηφκαηα, ζα θαηαινγίδεηαη ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα γίλεηαη λνκηθφο
έιεγρνο λα δνχκε απφ πνχ πξνέξρεηαη θαη ήζεια λα ην μεθαζαξίζσ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ηνπο ηειεπηαίνπο θσδηθνχο πνπ καο κνίξαζε ν θ. Σάθαο
παξαηεξψ φηη ζηνπο θσδηθνχο 256262002 πνπ είλαη ε επηζθεπή θαη
αληηθαηάζηαζε ζραξψλ νκβξίσλ κεδελίδεηαη ην πνζφ θαη ζηνλ απφ θάησ
θσδηθφ αθξηβψο πνπ είλαη ε πξφιεςε απφ ζενκελίεο κεηψλεηαη θαηά 3.000 θαη
κέλεη 2.000 €. πλνιηθά δειαδή απφ έλα πνζφ 15.000 πνπ είρακε σο καμηιάξη
γηα λα θάλνπκε πξνκήζεηα γηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα ή ζράξεο, βιέπσ φηη
κέλεη έλα κηθξφ πνζφ.
Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: έρεη γίλεη θάπνηα πξνκήζεηα; Γελ ζα
γίλεη θαζφινπ ην ’19; Τπάξρεη ζηνθ ζηελ απνζήθε; Γηαηί αλ γίλεη θάηη, αλ
θιαπεί κηα ζράξα θαηαιαβαίλεηε φηη πξέπεη λα ππάξρεη αληηθαηάζηαζε, είλαη
θξεάηηα θαη ε ζπληήξεζή ηνπο θπζηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα ζαο πξψηα απ' φια. Καη εγψ ζα
ζπκθσλήζσ κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Αλαληάδε ζεσξψ φηη ζε κηα πφιε πνπ
πιεκκπξίδεη δελ κπνξείο λα αθαηξείο ην 100% απφ ηηο ζράξεο νκβξίσλ θαη
δεκηέο απφ ζενκελίεο, λα εμαθαλίδεηο απηνχο ηνπο θσδηθνχο.
πσο επίζεο θαη ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, αλ
ζπκάκαη θαιά είλαη κηα πξνκήζεηα γηα Παηδηθνχο ηαζκνχο θάηη θνχξλνπο.
Σψξα φζνλ αθνξά ηε ρνιηθή Δπηηξνπή εγψ δελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ πφηε πξνέθπςε ζέκα κε ην ΗΚΑ θαη ιέσ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ
θαη ζα ην εμεγήζσ θαη εγγξάθσο ζα ην θαηαζέζσ, εδψ έρσ αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα έμη κελψλ, ήηαλ ιίγν πξηλ παξαδψζνπκε ηε Γηνίθεζε.
Γηα λα πάξεη θάπνηνο αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα έμη κελψλ,
δειαδή ε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κέρξη ηηο
8/4/2020. Γηα λα πάξεηο απηή ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα δελ πξέπεη λα
ρξσζηάο νχηε έλα πελεληαξάθη, νχηε θαλ λα έρεηο ξχζκηζε. Καη ηελ θαηαζέησ
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ζην Πξνεδξείν θαη επίζεο κε ηελ επθαηξία θαηαζέησ θαη θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα.
ια απηά ηα πξνεγνχκελα πνπ αλαθέξαηε, κπνξεί λα ππήξμαλ
γηαηί παιαηφηεξα θαη ήηαλ θάηη πνπ ζηε ζεηεία καο ην δηνξζψζακε, ην
ΗΝΔΓΗΒΗΜ αξγεί

λα

ζηείιεη

ηα

ρξήκαηα,

θάλεη

ηέζζεξηο κήλεο. ε

πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο ηεζζάξσλ κελψλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο έκελαλ
πίζσ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαινγίδνληαη θαη νη εηζθνξέο θαη ηα
πξφζηηκα.
Απφ φ,ηη έρσ πιεξνθνξεζεί πξνθνξηθά απηή ε ππφζεζε έρεη λα
θάλεη κε πξφζηηκα θαη ζέισ λα ξσηήζσ εάλ έγηλε έξεπλα εθείλε ηελ επνρή αλ
απηά είλαη πξφζηηκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαγξαθεί. Γηαηί φηαλ ζην
ΗΚΑ παο ηελ θαηάζεζε ην βηβιηάξην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο φηη ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ
θαζπζηέξεζε λα ζνπ δψζεη ηα ρξήκαηα, ην ΗΚΑ απηφκαηα δηαγξάθεη ηα
πξφζηηκα. Απηφ ην βάδσ σο εξψηεκα γηαηί δελ είλαη επνρέο ν Γήκνο λα πεηάεη
ρξήκαηα.
Δπεηδή ην αληηκεησπίζακε θη εκείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
καο γη' απηφ ην ιέσ κε απηφ ηνλ ηξφπν. επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, γηαηί έρσ ηελ άπνςε φηη ηα ρξήκαηα
γηα ηηο θαζαξίζηξηεο θαη γηα ηα έλζεκα εθείλεο ηηο επνρέο δίλνληαλ απφ ην
δεκφζην θαη' επζείαλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ζηνπο δηεπζπληέο πνπ ήηαλ
αληίζηνηρα ηακίεο. Οπφηε ινγηθά δελ ζα εκπιέθεηαη ν Γήκνο. Απηά ηα ιεθηά
δίλνληαλ γηα ηηο θαζαξίζηξηεο θαη γηα ηηο εηζθνξέο. Οπφηε γηαηί λα είρε ιεθηά ν
Γήκνο λα δψζεη; Ήδε είραλ δνζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζσζηά
πήξαηε βεβαίσζε πεξί κε νθεηιψλ ζην ΗΚΑ θαη είραηε αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα δηφηη ην ΗΚΑ δελ ήηαλ ελεκεξσκέλν φηη ε 3 ε ρνιηθή Δπηηξνπή
είρε θαζνιηθφ δηάδνρν ηε 2ε πνπ ήηαλ ζχλνιν φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ θαιιηθξαηηθφο Γήκνο γίλακε ην
2010.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο
ελεκεξψλσ φηη ην ΗΚΑ δελ είρε θακία ελεκέξσζε πνηνο είλαη ν θαζνιηθφο
δηάδνρνο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ ζπκπηχρζεθαλ ζηε 2ε ή ζηελ 1ε γη'
απηφ θαη ππήξρε απηή ε ελεκεξφηεηα πνπ είραηε, πνπ νπζηαζηηθά δελ
αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηα ΑΜΦ ηζρχνπλ αθφκε θαη ηψξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σα ΑΦΜ ίζρπαλ. Δάλ δεηνχζαηε
ελεκεξφηεηα γηα ηηο πξνεγνχκελεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζπκπηχρζεθαλ
ζηε 2ε ή ζηελ 1ε, δελ ζα παίξλαηε ελεκεξφηεηα, είλαη πνιχ απιφ.
Γεχηεξνλ ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ηηο
αλακνξθψζεηο

δηφηη

άθνπζα

κηα

άπνςε

φηη

νη

αλακνξθψζεηο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δάλ ηζρχεη απηφ
δελ είλαη λφκηκν, νη αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ δελ έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ πεξλάλε κφλν απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην, εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ κφλν, εμεηδηθεπκέλσλ πηζηψζεσλ κφλν.
ζνλ

αθνξά

ηελ

νπζία

βιέπσ

φηη

είλαη

νπζηαζηηθά

ηαθηνπνηήζεηο δεηεκάησλ πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα. Δκείο αλακνξθψζεηο πνπ
έρνπλ ηε ινγηθή φηη δεκηνπξγνχκε θσδηθνχο ή θάλνπκε απμνκεηψζεηο πνζψλ
γηα λα έρνπλ ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο παξνρήο λέσλ
ππεξεζηψλ, απηφ ην αληηκεησπίδνπκε δηαθνξεηηθά.
Δδψ είλαη ηαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ θαη φρη νπζηαζηηθά
αλακφξθσζε ε νπνία έρεη ζρέζε κε λέεο θαηαζηάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν λα απαληήζεη ζηηο
εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη λα πάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπάξρεη έλαο θσδηθφο 10.000 € γηα αγνξά θιηκαηηζηηθψλ πνπ είρε
κεηαθεξζεί ζηε ΑΣΑ. Απηφ ζα θάλνπκε αλάθιεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα
θαιχςνπκε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζράξεο νκβξίσλ θη άιινπο
θσδηθνχο πνπ αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα κεηψζνπκε. Γελ έρνπλ κείλεη θαη
πνιινί θσδηθνί θαη είλαη λφκηκν απηφ πνπ γίλεηαη, έρσ ξσηήζεη δελ ην έθεξα
έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θαηαιαβαίλσ ην εμήο: θπζηθά θαη είλαη λφκηκν εκείο δελ
βάδνπκε ζέκα λνκηκφηεηαο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα λα εθαξκφζεηο ηελ
πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο Κπβέξλεζεο λνκηκνπνηνχληαη ηα πάληα. Αιιά εγψ
ζέισ λα ξσηήζσ φια απηά ηα ηξνκεξά πνπ αθνχζακε, νη δηθαζηηθέο
πεξηπινθέο, ην ζέκα κε ηα φκβξηα απηά πξνέθπςαλ κεηαμχ 2 ην κεζεκέξη θαη
8 ην βξάδπ; Γειαδή μαθληθά; Γελ μέξσ πσο παίξλεη ηηο απνθάζεηο ε
Γηνίθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνπνζέηεζε είλαη ή εξψηεζε; Αλ ξσηάηε, λα ζαο απαληήζεη ν θ.
Σάθαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γεσξγακιή είλαη ηνπνζέηεζε. Δκείο πήξακε πξν
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην κεζεκέξη θαη παίξλνπκε δηφξζσζε ηεο αλακφξθσζεο
πάλσ ζηε ζπλεδξίαζε, ε νπνία ηη ιέεη; Έρνπκε θάλεη ζπκθσλία κε ηνλ Θεφ θαη
εδψ πνπ είκαζηε δελ ζα έρνπκε ζέκαηα κε φκβξηα, δελ ππάξρνπλ δεηήκαηα κε
παηδηθέο ραξέο κηα είλαη 75% κηα ζα βάινπκε θαη θάκεξεο βγάδνπκε θαη ην
θνλδχιη γηα ηνπο ζπλαγεξκνχο. Κφςε – ξάςε! Έρεηε ην δηθαίσκα λα ην θάλεηε,
φκσο εκείο είρακε έξζεη εδψ κε δηάζεζε λα ην ςεθίζνπκε γηαηί βιέπακε
θσδηθνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνζαξκνγέο ζηε κηζζνδνζία ησλ
ππαιιήισλ, απηφ είλαη ην νπζηαζηηθφ. Σψξα καο αλαγθάδεηε λα ςεθίζνπκε
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζεσξψ θαη απηφ πξνζέμηε ην φηη ν ηξφπνο πνπ
ιεηηνπξγείηε ην Γήκν ηηο πξψηεο 100 κέξεο, θαηαιαβαίλσ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο
δπζιεηηνπξγίεο αιιά ην λα παγηψλεηαη κηα θαηάζηαζε πνπ φια ηα ζπιινγηθά
φξγαλα είηε αθνξνχλ Δπηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ δηα ηεο πξνρεηξφηεηαο, δηα ηεο
δηνιίζζεζεο παίξλνληαη απνθάζεηο. Πξνζέμηε ην, είλαη επηθίλδπλν.
Καη ην εληφπηζα ζπγθεθξηκέλα ζην ηη έγηλε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πσο ήξζαλ ηα ζέκαηα θαη ζην φηη έξρεηαη κηα λέα αλακφξθσζε
κέζα ζηελ ππάξρνπζα αλακφξθσζε. Θα πάσ ζηελ νπζία θαη ζπκθσλψ
απφιπηα λα ην πσ εμ αξρήο ζην φηη πξέπεη λα θαιπθζεί ην ρξένο ην νπνίν
θαηαινγίζηεθε ζε αηξεηφ ηφηε. Γελ είλαη ρξένο γηα λα είκαη αθξηβήο, είλαη
πξφζηηκν γηα κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ΑΠΓ θαη άξα είλαη ινγηθφ θαη εχινγν
πνπ ην θέξλεη ε Γηνίθεζε θαη άξα απηφ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φηη εκείο ηελ
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αλακφξθσζε ηνλ θσδηθφ πνπ αθνξά ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα ην
ζηεξίμνπκε.
κσο εδψ ππάξρνπλ θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί. Να ζαο πσ έλα
παξάδεηγκα, εδψ έρνπκε 5.000 € γηα εξγαζίεο πξφιεςεο δεκηψλ απφ
ζενκελίεο, ην έβαιε θαη ν θ. Αλαληάδεο, έρνπκε επηζθεπή, αληηθαηάζηαζε
ζραξψλ νκβξίσλ 10.000 € θαη θφβεηαη εληειψο. Γειαδή ν κε γέλνηην είκαζηε
Ννέκβξε κήλα, γίλεηαη θάηη ζπάεη, θιέβεηαη γηαηί είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν
λα θιέβνληαη ζράξεο νκβξίσλ, ηη ζα θάλεη ν Γήκνο; Γελ ζα αθήζεη δειαδή
νχηε 2.000 € έζησ γηα ηελ ηηκή ησλ φπισλ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θιέςεη
λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα θάλνπκε αλάθιεζε απφ 10.000 € απφ πξνκήζεηα
θιηκαηηζηηθψλ, πνπ φκσο είλαη ζε ΑΣΑ θαη κεηά ζα κπεη εδψ. Γελ γίλεηαη
αιιηψο, δελ πξνιαβαίλακε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Γηαηί ηα αηηήκαηα ησλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα λα αλέβεη ην πνζφ θαη λα μέξνπκε ηη ζα θέξνπκε,
ήξζαλ ηψξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη θαηαλνεηφ, μέξσ ην ηαβάλη ησλ εζφδσλ.
Δπίζεο νη παηδηθέο ραξέο 8.000 € ζπληήξεζε. Φεχγνπλ ηα 6.100 θαη κέλνπλ
1.900 €. Ο θ. Γξεηδειηάο πξνρζέο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έθαλε πξφηαζε
– ζχζηαζε ζηνλ θ. Καληαξέιε ηελ παηδηθή ραξά ζηε γεηηνληά καο πνπ έρεη
δηαιπζεί εδψ θαη ελάκηζε κήλα ε ηξακπάια λα ηε θηηάμεη. Δίλαη αθφκε έηζη.
Γειαδή ζέισ λα πσ ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο.
Καηαιαβαίλσ ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα θσδηθφο πνπ εηδηθά αθνξά ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο ην θαηαιαβαίλσ απφιπηα. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο λα
θφβνληαη θσδηθνί πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα εηδηθά παηδηψλ, αιιά θαη φινπ
ηνπ θφζκνπ, ην ζεσξψ απαξάδεθην θαη άξα εκείο ζα ςεθίζνπκε κφλν ηνπο
θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηα εξγαηηθά, ακνηβέο, ππεξσξίεο, αζθάιηζε
εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά κε εμαίξεζε ηνπο θσδηθνχο γηα ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο θαη ηα κηζζνινγηθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ζηα κηζζνινγηθά ησλ ππαιιήισλ θαη ηε ρνιηθή
Δπηηξνπή, παξψλ ζηα ππφινηπα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ζηα κηζζνδνηηθά θαη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή, παξψλ
ζηα ππφινηπα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:
8

εο

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη

ηεο αξηζ. 182/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΧΝΑ ηα εξγαηηθά θαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο, θαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 22 ππέξ, 6 θαηά θαη 3 παξψλ ηα ππφινηπα.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο Ν.Υαιθεδφλαο – Οξηζκφο Σαθηηθψλ – Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ –
Γηάξθεηα Θεηεία ηεο»
(3η επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα επεθηαζψ γηαηί ην έρνπκε αλαιχζεη ην ζέκα, ζεσξεηηθά
δειαδή έρνπκε θαηαιήμεη. Δίρακε κηα δηαθσλία ζην ζέκα ηεο ζπγθξφηεζεο σο
πξνο ηα νλφκαηα, ηειηθά ζπκθσλνχκε ζην λα εθπξνζσπείηαη ζηελ Δπηηξνπή
απφξσλ έλαο απφ ηηο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο, δειαδή έλαο απφ ηελ
Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, απφ ηνλ θ.
εξεηάθε θαη απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Με δεδνκέλε απηή ηελ απφθαζε εκείο πξνηείλνπκε γηα ηελ
Δπηηξνπή ησλ απφξσλ ηελ θα Υαζηψηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε,
ηνλ θ. Κνπεινχζν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν, ηνλ θ. Κνπηζάθε κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καξαβία, ηνλ θ. Καληαξέιε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Μπεξδέζε θαη ηνλ θ. Γθξίηδαιε κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Αγνξαζηνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζέιακε λα αθνχζνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο,
έλαλ απφ θάζε Παξάηαμε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σελ θα Υξηζηίλα Γεσξγαθνπνχινπ κε αλαπιεξσκαηηθή
ηελ θα Παπαληθνιάνπ Διέλε. Βάιηε ην αληίζηξνθα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σελ

θα

Παπαληθνιάνπ

κε

αλαπιεξψηξηα

ηελ

θα

Γεσξγαθνπνχινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Λέθθα,
ηνλ θ. Βαξλή Αλδξέα κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καβάγηα ηαχξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ θα Νηθνινχιηα Οπξαλία κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Πνπιή Μάξζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σνλ θ. Μαλψιε Πεξάθε Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ
ζπληαμηνχρσλ κε αλαπιεξσηή ην δεκνζηνγξάθν θ. Οξέζηε Παληειφγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο;
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Σαθηηθφ

ηνλ

θ.

πχξν

Καπεηαλάθε

θαη

αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Σξηαληάθπιιν Καξαγηάλλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ηα μαλαδηαβάζνπκε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηα δηεπθξίληζε. Γειαδή ε πξφηαζε, γηα λα θαηαιάβσ
είλαη πέληε, δχν, ηξεηο, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πνχκε ηα νλφκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλνιηθά είλαη:


Ζ θα Υαζηψηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε, ν θ. Κνπεινχζνο
κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν, ν θ. Κνπηζάθεο κε αλαπιεξσηή ηνλ
θ. Καξαβία, ν θ. Καληαξέιεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπεξδέζε, ν θ.
Γθξίηδαιεο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Αγνξαζηνχ.



Απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν είλαη ε θα Παπαληθνιάνπ Διέλε κε
αλαπιεξψηξηα ηελ Υξηζηίλα Γεσξγαθνπνχινπ.



Απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά είλαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Λέθθα, ν θ. Βαξλήο Αλδξέαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καβάγηα
ηαχξν.



Απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ε θα Νηθνινχιηα Οπξαλία κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Πνπιή Μάξζα.
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Απφ ηνλ θ. εξεηάθεο είλαη ν θ. Μαλψιεο Πεξάθεο κε αλαπιεξσηή ηνλ
θ. Οξέζηε Παληειφγινπ.



Απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδεο είλαη ν θ. πχξνο Καπεηαλάθεο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σξηαληάθπιιν Καξαγηάλλε.
Γηα Πξφεδξν πξνηείλσ ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ θαη σο Αληηπξφεδξν

ηελ θα Υαζηψηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πκπαξαζηεθφκελνη ζηε Γηνίθεζε θαη ζε απηά πνπ
ηξαβάεη, ςεθίδνπκε ππέξ γηα λα δνζεί κηα ιχζε επηηέινπο, δελ κπνξνχκε
φκσο λα ςεθίζνπκε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν, θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο παξά ην φηη δηαθσλνχκε κε ηε ζχλζεζε ηεο
Δπηηξνπήο, λα ιεηηνπξγήζεη σζηφζν, ςεθίδνπκε θαηά ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνλ
Αληηπξφεδξν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ζηε ζχλζεζε, θαηά ζηνλ Πξφεδξν θαη
Αληηπξφεδξν ηνπο ήζεια αλάπνδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«πγθξφηεζε

ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν. Φηιαδειθείαο - Ν. Υαιθεδφλαο
– Οξηζκφο Σαθηηθψλ – Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ – Γηάξθεηα Θεηεία ηεο
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζχλζεζε θαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 21 ππέξ θαη
10 θαηά γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δσξεάλ παξάηαζεο ηαθήο Γ. Ακεξηθάλνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ δηεπθξηληζηηθά. Δίρε ηαθεί σο εμέρσλ πξφζσπν
ππνζέησ, ππάξρεη έλαο Καλνληζκφο ζην θνηκεηήξην. Δκείο δελ έρνπκε
αληίξξεζε, απιψο βάδνπκε ην εμήο ζέκα: ππάξρεη έλαο Καλνληζκφο κε ηνλ
νπνίν δηαθσλνχκε θαη κάιηζηα έρνπκε πεη λα έξζεη θαη λα ζπδεηεζεί λένο
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Καλνληζκφο. Απηφο ν Καλνληζκφο φκσο ηνλ νπνίν φινη νη ππφινηπνη
ζηεξίδεηε, ιέεη έλα πξάγκα: ιέεη πέληε ρξφληα δσξεάλ ηαθή θαη κεηά
παξάηαζε κε θάπνην θφζηνο. Γελ πξνβιέπεη απηφ πνπ ιέκε εκείο, ην θαη’
εμαίξεζε δελ ην πξνβιέπεη.
Δκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα, δελ πξφθεηηαη δειαδή λα βάινπκε
ζέκα, φκσο ιέσ ην εμήο: είλαη ινγηθφ γηα έλα κεγάιν άλζξσπν ηεο πφιεο ε
δσξεάλ ηαθή θαη ν γνληφο πνπ έραζε ην 10ρξνλν παηδί ηνπ ζα πιεξψλεη;
Γειαδή πξέπεη λα έρνπκε θάπνπ κηα πην νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε ζην
ζέκα, πην ηζνξξνπεκέλε θαη κε απηή ηελ έλλνηα εκείο ςεθίδνπκε παξψλ. Γελ
αθνξά ην πξφζσπν ην νπνίν ηηκνχκε, φκσο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ηεζεί
κηα ηζνξξνπία θαη λα έξζεη γηα λα μαλαδνχκε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ
λεθξνηαθείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο ην ζέκα ήξζε θαη ζηε δηθή καο ζεηεία θαη ην
πεξάζακε νκφθσλα. Ο θ. εξεηάθεο έρεη έλα δίθην φηη έλαο Καλνληζκφο ζε
νπνηνδήπνηε ζέκα έρεη ηε κνξθή πνπ έρεη ην χληαγκα γηα ηε ρψξα, δελ έρεη
ηε κνξθή ησλ λφκσλ φκσο. Οη λφκνη είλαη απηνί νη νπνίνη θσδηθνπνηνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ζην θάζε αληηθείκελν.
Γελ κπνξεί θαλέλαο Καλνληζκφο λα πξνβιέςεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Πάληα δειαδή ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην είρακε αλ ζπκάκαη θαιά πεξίπησζε λα παξαρσξήζνπκε
εθφξνπ δσήο ησλ γνλέσλ ηνλ ηάθν πνπ είραλ ζάςεη ην αλήιηθν παηδί ηνπο.
Γειαδή ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ

κπνξνχλ λα

πξνβιεθζνχλ αλαιπηηθά 100% γη' απηφ θαη απηέο έξρνληαη θαη’ εμαίξεζε θάζε
θνξά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Καηά ηα άιια ν θ. εξεηάθεο έρεη απφιπην δίθην λα αλνίμνπκε
απηή ηε ζπδήηεζε φηαλ έξζεη θαη ν Καλνληζκφο. Γηαηί θη εκείο θάλακε ηέηνηεο
πξνζπάζεηεο αιιά ζίγνπξα θάζε θνξά ππάξρνπλ θαη αδηθίεο ηηο νπνίεο ιχλεηο
ad hoc.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα ην ζπδεηήζνπκε λνκίδσ γηαηί ζπκθσλνχκε
απφιπηα κε ηνλ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. εξεηάθε γηα δπν ιφγνπο.
Πξψηα θαη θαιχηεξα ν ππάξρσλ Καλνληζκφο είλαη παξσρεκέλεο αληίιεςεο
θαη πηζηεχσ πνιχ ζχληνκα ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηλνχξγηνο θαη
εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο παηδηψλ, πνπ είλαη ηξαγσδίεο γηα ηα ζπίηηα
θαη φζνλ αθνξά ηελ ηαθή αθφκε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άιιε αληίιεςε θαη
αληηκεηψπηζε. Πνιιψ δε κάιινλ ζηελ φπνηα παξάηαζε.
Θα ζαο αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα. ην ρψξν ησλ επηζήκσλ
είλαη εληαθηαζκέλνη αξθεηνί, θνξεζκέλνο ν ρψξνο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη
δέθα θαη είθνζη ρξφληα. Απηφ ην θαζεζηψο πξέπεη λα αιιάμεη, φια έρνπλ κηα
αξρή θαη έλα ηέινο θαη γη' απηφ είπα ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ ζε δπν ζεκεία
θαη ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε ηνπ εληαθηαζκνχ θαη ζηελ παξάηαζε αθφκε, ηα
νπνία λνκίδσ ζα καο δνζεί πνιχ ζχληνκα ε επθαηξία λα ηα θνπβεληηάζνπκε
θαη κάιηζηα φηαλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαιφ ζα είλαη πξηλ
ην θέξνπκε εδψ λα δηαηππσζνχλ απφςεηο έηζη ψζηε φηαλ ζα έξζνπκε κέζα
εδψ, λα είλαη πην νινθιεξσκέλνο θαη λα ςεθηζηεί ην δπλαηφ θαη νκφθσλα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με αθνξκή απηφ ην γεγνλφο,
θπζηθά δελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηαθήο ηνπ Γεσξγίνπ
Ακεξηθάλνπ θαη εγψ ζπκθσλψ φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα επαλεηζαρζεί θαη
λα αλακνξθσζεί ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ.
Καη βέβαηα λνκίδσ φηη ζα πξέπεη πξηλ έξζεη ν Καλνληζκφο λα
ηεζεί ππφςε θαη ηεο κεηξφπνιεο. Γηφηη θαιψο ή θαθψο –θαιψο θαηά ηε γλψκε
κνπ- ζαθψο ν Καλνληζκφο αθνξά κελ ην Γεκνηηθφ λεθξνηαθείν αιιά πξέπεη
λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ηνπηθή εθθιεζία
Σν δεχηεξν είλαη θ. Γήκαξρε είραηε δεζκεπηεί θαη ζέισ ζαο
παξαθαιψ λα ην δείηε απηφ, ε θαηάζηαζε ησλ αγηνγξαθηψλ ηνπ ηεξνχ Νανχ
είλαη δξακαηηθή, ν Γήκνο εηζπξάηηεη έλα κεγάιν πνζφ απφ ην Γεκνηηθφ
λεθξνηαθείν θαη φρη κφλν γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο, αιιά θαη γη'
απηνχο πνπ έξρνληαη εθηφο δελ κπνξεί λα βιέπνπλ ην ζέακα απηνχ ηνπ λανχ.
Πξέπεη λα επηζθεπαζηεί άκεζα ε αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε αθφκε. Δλλνείηαη πσο ζπκθσλψ θαη ζην ζεσξεηηθφ
θνκκάηη πνπ αλέπηπμε ν θ. εξεηάθεο θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο, ζα ζπκθσλήζσ
θαη κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φηη ρξίδεη επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο φρη κφλν ην
ζέκα ησλ αγηνγξαθηψλ αιιά θαη γεληθφηεξεο ζπληήξεζεο ηνπ λανχ απφ ηελ
θαζαξηφηεηα κέρξη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε ηα
θαινθαίξηα, εξγαδφκαζηε πάλσ ζε απηφ θαη φπσο είπε θ. Γξεηδειηάο πνιχ
ζχληνκα πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε έλα θαηλνχξγην Καλνληζκφ πνπ ζα δηέπεη
νηηδήπνηε αθνξά αθφκε θαη απφ ην θνκκάηη απφ ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο
ησλ δηαδξφκσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ, ην ζέκα ηνπ θαιισπηζκνχ ζηα παξηέξηα
ζηα θπηά, ην ζέκα ηεο θχιαμεο θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε γεληθφηεξα ζε φ,ηη
αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ φπσο είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ είλαη δπλαηφ λα
πξνβιεθζνχλ φιεο ζε έλα Καλνληζκφ.
Θα αληηκεησπίζνπκε έηζη θη αιιηψο ην ζέκα ησλ θαη’ εμαίξεζε
παξαηάζεσλ πνπ δίλνληαη ζε επηθαλείο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο εθηφο
απφ ηνλ θ. εξεηάθε πνπ δειψλεη παξψλ, λνκίδσ απφ εθεί θαη πέξα ε
ςεθνθνξία είλαη νκφθσλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξψλ ν θ. εξεηάθεο, ε θα Γθνχκα θαη ν θ. Εαραξηάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δσξεάλ
παξάηαζεο ηαθήο Γ. Ακεξηθάλνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εδψ πξφθεηηαη γηα θάπνηνπο
θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ κηα ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία είρε επηηεπρζεί επί
πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο, ηεο ηάμεσο ησλ 320.000 € πεξίπνπ.
Θα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν, ηνλ θσδηθφ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
παγθαθίνπ wifi» πνζνχ 24.000 € απηφ θπζηθά θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ην
20ξηθν ζπλ ΦΠΑ. Λππάκαη, πξαγκαηηθά ιππάκαη γηαηί είκαη απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ είκαη πάξα πνιχ αλνηρηφο ζηελ ελεκέξσζε, ιππάκαη πνπ
71

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

βηαζηήθαηε θάπνηνη λα βγάιεηε ιαγφ φηη εδψ εκείο δηαρεηξηδφκαζηε κε άζρεκν
ηξφπν ηα ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ, ηνπ ΦΗΛΟΓΖΜΟΤ, ηνπ Γεκνζίνπ, δηθά
ρξήκαηα, ρξήκαηα φισλ καο, νη δε δηάθνξνη Ραηαπιάλ ηεο δεκνζηνγξαθίαο
έθαλαλ θαη αλαξηήζεηο «ηξνκεξά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζην Γήκν καο», άιινη
«πξνκεζεχνληαη παγθάθηα κε 7.000 € θαη εκείο κε 20.000 €».
αο πιεξνθνξψ θχξηνη φηη ην παγθάθη θνζηίδεη ζην Γήκν καο εάλ
θαη εθφζνλ βέβαηα ην πξνκεζεπηνχκε 4.200 € πιένλ ΦΠΑ εγθαηεζηεκέλν.
Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα ή πέληε παγθάθηα, αλ κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε
αθφκε θαιχηεξε ηηκή, δειαδή αλ κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε ηηκή θαληαζηείηε
θάησ απφ 4.200 € ίζσο λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζηηο 20.000 € ηα πέληε
παγθάθηα ζπλ ΦΠΑ.
Καηά

ζπλέπεηα

ζα

ήζεια

πξαγκαηηθά

θαη

εηδηθά

απφ

ζπλαδέιθνπο πνπ θάλνπλ επψλπκεο αλαξηήζεηο θαη βγάδνπλ πξνο ηα έμσ
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ δεκηνπξγψληαο εληππψζεηο λα είλαη πην
πξνζεθηηθνί θαη λα ελεκεξψλνληαη πξηλ θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο αλαξηήζεηο θαη
εηδηθά αγαπεηνί ζπλάδειθνη νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ ηχπνπ «ληξνπή» εγψ ηνπο
επηζηξέθσ βέβαηα ζε φπνηνλ ηνπο ρξεζηκνπνηεί.
Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε κε βάζε ηνλ φξν
ληξνπή, αιιά εγψ δελ είκαη απηφο πνπ ζα ηελ μεθηλήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη ε ψξα ηψξα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: κσο αλ ζέιεηε ηελ μεθηλάσ. Σέινο πάλησλ μεθεχγσ απφ
απηή ηε ινγηθή δελ ζέισ λα νμχλσ ηελ θαηάζηαζε, ζα ήζεια φκσο λα είζηε
πην πξνζεθηηθνί. Πξνζπαζνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ην δεκφζην ρξήκα κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν κε ηνλ πην ζπκθέξνλ θάζε θνξά απφ ην Γήκν. Έρνπκε θάλεη
κηα ηεξάζηηα έξεπλα αγνξάο, αθφκε θαη ζηα φξηα ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο
εκείο ζα θάλνπκε πξφρεηξν δηαγσληζκφ.
Πάλησο ε θαιχηεξα ηηκή πνπ έρνπκε βξεη απηή ηε ζηηγκή είλαη
απηή πνπ ζαο είπα: 4.200 € πιένλ ΦΠΑ εγθαηεζηεκέλν.
Δίπακε ινηπφλ κήπσο βάινπκε δχν ή ηξία παγθάθηα ζηελ
θεληξηθή πιαηεία ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη αληίζηνηρα έλα ή δχν ζηε Υαιθεδφλα
γηα λα δνχκε κήπσο ππφθεηηαη θαη ζε θάπνηεο θαηαζηξνθέο, γηαηί μέξεηε απηά
θηλδπλεχνπλ απφ ην λα θαηαζηξαθνχλ απφ εκάο ηνπο ίδηνπο, ή απφ ηα παηδηά
καο, ή απφ ηνπο γλσζηνχο καο, ή απφ ηα παηδηά ησλ γλσζηψλ καο.
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Απφ εθεί θαη πέξα ραίξνκαη πνπ δελ έβαιε θαλέλαο ζέκα
ρξεζηκφηεηαο ή ηέινο πάλησλ ρξεζηηθήο αμίαο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

πγλψκε

γηαηί

ιέηε

«παγθαθίνπ» θαη δελ ιέηε «παγθαθίσλ»;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίλαη ν ηίηινο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη κε ζπγρσξείηε, δελ κπνξεί
λα κελ δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα ή πέληε, ιέηε ζηνλ εληθφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γηαηί λα δηεπθξηλίδεηαη, είλαη έλαο ηίηινο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε δελ είκαζηε
εηδηθνί, φηαλ ην ιάζνο ην πξνθαιείηε εζείο κε απηφ πνπ γξάθεηε …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δληάμεη πηζαλφ λα παξαλνήζαηε, είλαη έλαο ηίηινο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέηε «πξνκήζεηα παγθαθίνπ»,
δελ είλαη «παγθαθίσλ». Διιεληθά μέξεηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη, βάιακε έλα πνζφ απφ 1 έσο 20 αλάινγα κε ηελ ηηκή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να κπξίζνπκε ηα λχρηα καο
εκείο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Να ελεκεξψλεζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ην βάδεηε ζσζηά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ, άιιε θνξά θαιφ ζα
είλαη λα κελ βηάδεζηε λα θάλεηε αλαξηήζεηο.
ε θάζε πεξίπησζε ραίξνκαη πνπ ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλαξηήζεηο
ζαο δελ βγάιαηε ζέκα ρξεζηηθήο αμίαο απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, δηφηη ζα έξζσ
ηψξα θαη ζα πσ κηα θαη ην ζπδεηάκε, φηη θαιφ είλαη λα βιέπνπκε ηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο

ηεο θνηλσλίαο θαη εθφζνλ κπνξνχκε θαη έρνπκε ηε

δπλαηφηεηα λα ζθχςνπκε πάλσ απφ απηέο ηηο αλάγθεο θαη λα θαιχςνπκε
θάπνηεο αλάγθεο θαη δελ κηιάσ κφλν γηα αλάγθεο ηεο Νενιαίαο, κηιάσ θαη γηα
αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη φπνησλ αλζξψπσλ ρξεηάδνληαη ηελ
ηερλνινγία γηα ηε δνπιεηά ηνπο ή γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Πξνρσξψ θιείλνληαο απηφ ην ζέκα θαη ζα ζαο πσ θαη γηα ηνπο
ππφινηπνπο

θσδηθνχο.

Κσδηθφο

κε

ηίηιν

«πληήξεζε

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ» ν νπνίνο αθνξά νπζηαζηηθά παξεκβάζεηο ζηα γήπεδα κεηά
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απφ ηηο κειέηεο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο
ζε φια ηα γήπεδα ηεο πφιεο. ίγνπξα έρνπλ αλαθχςεη θάπνηα πξνβιήκαηα,
ζίγνπξα έρνπκε αλάγθε λα θηηάμνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζηα γήπεδα θαη απηφ
αθνξά νπζηαζηηθά απηφο ν θσδηθφο.
Απφ εθεί θαη πέξα ν επφκελνο θσδηθφο αθνξά ηε δηάλνημε ηνπ
πεδφδξνκνπ ηεο νδνχ Λάξλαθνο πνπ εθάπηεηαη φπσο μέξνπκε φινη ηεο
Renault θαη θπζηθά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν πνπ είλαη ε ππφινηπε απιή ηεο
Renault, κε πνζφ 100.000 €. Βέβαηα απηφ θαη πάιη ζαο ιέσ είλαη έλα ζρεηηθφ
πνζφ, δηφηη ζα γίλεη αχξην κηα κειέηε ε νπνία ζα δνχκε πσο ζα πάεη θη αλ
απηφ ην πνζφ είλαη ιίγν ή πνιχ.
Πξνρσξψ

ζηελ

εθπφλεζε

κειέηεο

γηα

ηελ

αλάιπζε

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. αο είρα μαλαπεί απφ απηφ ην βήκα φηη έρνπκε
ζθνπφ θαη' αξρήλ λα θάλνπκε κηα θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηε Υαιθεδφλα ε
νπνία δελ είρε πνηέ θαη θπζηθά λα επηθαηξνπνηεζεί ε θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο
Φηιαδέιθεηαο ζε ζρέζε κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ δελ ην είρε ιάβεη φπσο ζα
έπξεπε, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε ππφςε.
Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ αθνξά θάπνηα θηίξηα ηνπ Γεκνηηθνχ
Κνηκεηεξίνπ πνπ ε Τπεξεζία έθξηλε φηη γηα ηηο νξηζηηθέο άδεηεο θαη ηηο
ηαθηνπνηήζεηο ρξεηάδεηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
«Πξνκήζεηα δαπέδνπ αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο – ζρνιεία»
γλσξίδεηε φηη είλαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπληεξήζεσλ παηδηθψλ ρσξψλ θαη αχιησλ
ρψξσλ ησλ ζρνιείσλ. Απηά θαη πεξηκέλσ νπνηαδήπνηε εξψηεζε λα
κπνξέζνπκε λα ηε ζπδεηήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο ραίξνκαη πνπ ν θ. Καληαξέιεο αλαγλσξίδεη
φηη απηά ηα ρξήκαηα ηα δηεθδηθήζακε θαη ηα πήξε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
Τπάξρνπλ απηά ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζεη ν Γήκνο λα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί θαη λα πξννδεχεη.
Βεβαίσο ην πνπ κπαίλνπλ απηά ηα ρξήκαηα δείρλεη θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ην θνηλσληθφ πξφζεκν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κηαο
Γηνίθεζεο. Φέξ' εηπείλ ζα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα, θαη' αξράο μαλαθέξεηε έλα
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θσδηθφ 31800 «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ» δειαδή εδψ ιίγν θ.
Καληαξέιε εηιηθξηλά, καο έρεηε ηξειάλεη.
Τπήξρε έλαο θσδηθφο απφ ηε δηθή καο ζεηεία πνπ ήηαλ γεληθφο
«Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ» κελ πσ ην αθξηβέο πνζφ γηαηί ζα πέζσ
έμσ. Πξνζζέηεηε δεχηεξν θσδηθφ πνπ ιέγεηαη «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ» ζαο ιέκε «πξνζέμηε, είλαη θαηάηκεζε» δελ ην αθνχηε.
Καη ελψ ζαο έρνπκε θάλεη ηελ παξαηήξεζε, θέξλεηε θη έλα ηξίην θσδηθφ ηψξα
πάιη «ηαηηθή επάξθεηα θηηξίσλ γηα ην Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην» 31.000 €.
Καη εγψ ξσηάσ: πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή απφ
ρξήκαηα -ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ απηά πνπ ηα δηαρεηξηδφκαζηε εκείο- λα
δνζνχλ απηή ηε ζηηγκή γηα ην Κνηκεηήξην άιιεο 31.800 € γηα κηα κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο επηπξνζζέησο άιισλ δχν κειεηψλ;
«πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ» θ. Καληαξέιε ζα ζαο
δψζσ κηα ζπκβνπιή. Δκείο ηέηνηα επνρή πέξζη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ’18 ζηελ 4 ε
– 5ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο βάιακε απηφ
αθξηβψο ην πνζφ γηα λα θηηάμνπκε ην γήπεδν ηνπ Ησληθνχ ην αλνηρηφ, ηα δπν
γήπεδα ηέληο πάλσ ζηελ Πιαζηήξα, ην γήπεδν ζηε Γσδεθαλήζνπ ην κπάζθεη
θαη ην άιιν γήπεδν ηελ πεξίθξαμε ζηε ηξαηεγνχ Παπάγνπ.
Ξέξεηε ηη έγηλε; Δίρε θηάζεη ν κήλαο Μάξηεο ηνπ ’19 θαη ε κειέηε
αλαδεηνχληαλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηαηί; Ήηαλ ζην 70-90% πξάγκαηα πνπ
ηα μέξεηε θαη καθάξη λα κελ ηα δήζεηε απηά, άξα είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλνπλ
απηέο νη παξεκβάζεηο, αιιά θαιφ ζα είλαη λα αθνχζνπκε θαη πνπ ζηνρεχεηε λα
παξέκβεηε.
Φέξλεηε ελψ είραηε θέξεη αλ ζπκάκαη θαιά 6.000 € γηα
ζχκβνπιν γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε θαη ηε ζηάζκεπζε ζηελ πξνεγνχκελε
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θέξλεηε μαλά 74.400 € γηα λα γίλεη κηα
κειέηε θαη εγψ ξσηάσ: πνηνο ν ιφγνο λα γίλεη θαη ην άιιν; Πνηα είλαη ε
δηαθνξεηηθή Τπεξεζία πνπ ζα πξνζθέξεη ην έλα θαη πνηα ην άιιν;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, πνηνο ν ιφγνο λα ππάξρεη γηα ην ίδην απφ ηε κία
ππεξεζία ζπκβνχινπ κε 6.500 € θαη απφ ηελ άιιε λα έξζεη 74.400 € άιινο
θσδηθφο γηα θπθινθνξηαθή κειέηε σο ηέηνηα, ελψ ην άιιν ήηαλ ππεξεζία
ζπκβνχινπ.
75

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Καη ζα ξσηήζσ θαη θάηη άιιν. Δζείο φινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο
φινη ηεο Παξάηαμεο κηινχζαηε γηα αληηζηαζκηζηηθά γηα ην γήπεδν. Πξψηνο θ.
Γξεηδειηάο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο εζείο φινη γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά. Πνπ είλαη ηα
αληηζηαζκηζηηθά; Ο Βαζηιφπνπινο πήξε 10 εθαηνκκχξηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα,
έθεξε θάπνηα εθαηνκκχξηα ζην Γήκν. Δζείο πνπ θαηεγνξνχζαηε ηνλ
Βαζηιφπνπιν φηη δελ θαηάθεξε λα πάξεη, πνπ είλαη ηα αληηζηαζκηζηηθά ζαο;
Γηαηί πξηλ αλέθεξε ν θ. Βνχξνο αλ ζπκάκαη θαιά γηα ηελ θα
γνπξάθε πνπ ηελ έςαρλα γηα κηα ζπλάληεζε κε ηελ Demand. Δίρε ηεζεί
λνκίδσ απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην αλ
ππάξρνπλ ζπλαληήζεηο, πνην είλαη ην πξντφλ ησλ ζπλαληήζεσλ, ην
πεξηερφκελφ ηνπο θαη αλ ηνπιάρηζηνλ νθείινπκε εκείο λα έρνπκε κηα άπνςε
κηα γλψκε κηα ελεκέξσζε θαη φρη εκείο πξσηίζησο, νη πνιίηεο.
Γηαηί μέξεηε, φηαλ εζείο νη ίδηνη ζπκάκαη ηα άξζξα πνπ γξάθαηε
«γηαηί δελ δήηεζε αληηζηαζκηζηηθά, δελ πήξε», ν θαθφο Βαζηιφπνπινο δελ
ήζειε γηα ην Γήκν. Δζείο πνπ ζέιεηε ηψξα πνπ είλαη ηα αληηζηαζκηζηηθά ζαο;
Σξψηε απφ ηα έηνηκα πνπ αθήζακε εκείο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρεη θακία αηρκή φηη ηξψηε. Δλλνψ απφ ηα ρξήκαηα
πνπ αθήζακε, λνκίδσ πσο ήηαλ ζαθέο απηφ πνπ είπα.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, λνκίδσ κφλν έλαο πνιχ θαθνπξναίξεηνο
άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα θαηαιάβεη απηφ ην πξάγκα, δελ είρε ίρλνο
ππφλνηαο απηφ πνπ είπα.
Δγψ ιέσ απηή ηε ζηηγκή απφ ηα ρξήκαηα πνπ αθήζακε εκείο,
έξρεζηε λα ηα δηαζέζεηε έηζη; Καη ζα ζαο βάισ θαη έλα ηειεπηαίν εξψηεκα.
Λέηε 100.000 «Γηάλνημε θαη δηακφξθσζε νδνχ Λάξλαθνο θαη
πεξηβάιινληνο ρψξνπ» εηιηθξηλά απηφ βάζεη πνηαο εηζήγεζεο έγηλε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε δελ λνκίδσ φηη είλαη ην ζέκα καο ηα
αληηζηαζκηζηηθά ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. Σν ζέκα απηφ έρεη έλα πνζφ 74.400
€ γηα κηα κειέηε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ, παξεκβάζεσλ
θαη ηα ινηπά.
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Απηή ηε ζηηγκή αλ δελ θάλσ ιάζνο ππάξρεη κηα κειέηε θνινβή
γηα ηε Φηιαδέιθεηα θαη δελ ππάξρεη -θχξηε Καληαξέιε δηνξζψζηε κε- λνκίδσ
γηα ηελ Υαιθεδφλα. πσο αληηιακβάλεζηε, νζνλνχπσ ζε έλα κήλα αξρίδεη λα
ζθάβεηαη ν ππφγεηνο εθεί θαη ζα αξρίζνπκε λα αληηιακβαλφκαζηε ηη
θπθινθνξηαθέο επηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ζα δερηεί ε
πφιε, εηδηθά ηεο Φηιαδέιθεηαο.
Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα έρνπκε κηα
κειέηε ε νπνία ζα ιάβεη ζνβαξά ππάξρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ, δηφηη ε
ππάξρνπζα λνκίδσ δελ έρεη ιάβεη ππφςε. Κάλσ ιάζνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηε Υαιθεδφλα, ιέηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Φηιαδέιθεηα έρεη κηα κειέηε ε νπνία είλαη θνινβή φζνλ
αθνξά ηελ απξηαλή ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ. Πνπ ζεκαίλεη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα κειέηε αθνχ απηή πνπ ζα ζπληαρζεί ηψξα ζα
ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηνπ γεπέδνπ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο φζνλ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
Καη βεβαίσο ρξεηάδεηαη θαη κειέηε γηα ηε Υαιθεδφλα. Γηαηί είλαη
κηα εληαία πφιε, πνπ ζα δερηεί θη απηή ηηο φπνηεο επηπηψζεηο ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο. Καη δελ λνκίδσ φηη είλαη ην ζέκα καο απφςε ζε απηή ηελ
αλακφξθσζε λα ζπδεηήζνπκε γηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε. Θα έξζεη ε ψξα
πνπ ζα ηα πνχκε αλαιπηηθά απηά, φπσο ζα πνχκε θαη πην εμεηδηθεπκέλα ηελ
θαηά ζπξξνή ακέιεηα, πνπ θηάλνπκε ζήκεξα ζε έλα γήπεδν ρσξίο λα έρεη
πξνβιεθζεί ηίπνηε γηα ηελ πφιε καο.
Καη βεβαίσο δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα επζπλφκαζηε εκείο ή ν
Γήκαξρνο πνπ έρεη δπν κήλεο, φηαλ θάπνηα ρξφληα πίζσ πνπ έπξεπε λα
γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο, ζηνηρεηψδεηο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ
ηεο πφιεο θαη ην ιέσ απηφ θπξίεο θαη θχξηνη δηφηη είλαη ιίγν κε ην ζθάςηκν θαη
κφλν, ρσξίο ηίπνηε άιιν, ζα αξρίζνπκε λα αληηιακβαλφκαζηε κε φπνηεο
ξπζκίζεηο -γηαηί ζα γίλνπλ θάπνηεο ξπζκίζεηο- ζα ηα δνχκε ζην πεηζί καο θαη
ζα ηα δνχκε φινη καο, δελ ζα ηα δεη ε κία Παξάηαμε θαη ζα απαιιαγεί ε άιιε.
Θα ηα δνχκε φινη καο.
Καη πξέπεη λα ζθχςνπκε ην θεθάιη καο πσο ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ εηδηθά απηέο νη κειέηεο λα είλαη γξήγνξα ζηα ρέξηα καο. Γηφηη κε απηέο
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ζα κπνξέζνπκε λα πνχκε χζηεξα φηη ρξεηάδνληαη απηέο νη παξεκβάζεηο εδψ ή
παξαπάλσ ή παξαθάησ ζην θέληξν, ή ζηνπ Βιάρνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κπνξψ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε
κφλν γηα λα κπεη ε θνπβέληα φζνλ αθνξά ηε κειέηε; Απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο
καο, ζε φζνπο δελ ην γλσξίδνπλ, έρεη εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε θαη
ξπζκίζεηο θαη γηα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη γηα ηε Νέα Υαιθεδφλα.
Δίλαη ιίγν θνπβάξη ε ππφζεζε. κσο ην θνπβάξη απηφ έξρεηαη λα
ην μεδηαιχλεη κε έλα ηξφπν πνπ εκείο δελ ζπκθσλήζακε ηφηε, ζε έλα ηκήκα
ηνπιάρηζηνλ, ε απφθαζε ηεο 1εο Απξηιίνπ ηνπ 2016 κε ηελ έγθξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ γεπέδνπ. Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ γεπέδνπ αλ
δείηε, έρνπλ κέζα έλα νιφθιεξν ηφκν ν νπνίνο είλαη θαη αλαξηεκέλνο ζην site
ηνπ Γήκνπ, πνπ είλαη απηφ.
Απηφ είλαη ε εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ην Γήκν. Άξα
φζνη ιέηε φηη δελ έρεη εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε ν Γήκνο, έρεη. Σν αλ
ζπκθσλνχκε ή φρη, αλ ζεσξνχκε φηη ζέιεη αιιαγέο ή πξνζαξκνγέο, απηφ λα
ην πνχκε. Αιιά ν Γήκνο απηή ηε ζηηγκή έρεη εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή
κειέηε απηή ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Απξίιε ηνπ ’16 ιακβάλνληαο ππφςε ηφηε
ην έλα θαηά ηελ δηθή καο άπνςε απφ ηα ηξία ζελάξηα, ηα νπνία είρε βγάιεη ν
κειεηεηήο ηεο ΝΑΜΑ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έλαο – έλαο νη θσδηθνί πνπ
πξνηείλεηε. Καη' αξρήλ νη 319.600 € πνπ δίδνληαη ζην Γήκν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξνεγνχκελεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαηαλέκεηαη απφ εζάο, γηα
ηνλ θσδηθφ «πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ» 74.400 € δελ κπνξεί λα
έρεη θαλείο αληίξξεζε.
Δξρφκαζηε ζην δεχηεξν θσδηθφ «Γηάλνημε θαη δηακφξθσζε νδνχ
Λάξλαθνο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ» πνζνχ 100.000 € ην νπνίν καο είπαηε
φηη είλαη θαη ελδεηθηηθφ. Ρσηψ: θαη' αξρήλ έρνπλ μεπεξαζηεί ηα λνκηθά
δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο;
Γεχηεξνλ, πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο ζαο σο Γηνίθεζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε φινπ ηνπ ζέκαηνο ηεο πξψελ Renault; Θα πξέπεη λα καο πείηε
ηη ζθέθηεζηε, πσο ζα δηακνξθψζεηε ηνλ ρψξν. Ζ δηάλνημε ηεο νδνχ ή ε
ηαθηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ είλαη ζην
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θνκκάηη πνπ δελ είλαη ρηηζκέλν, ζα πξέπεη λα καο πείηε ζπλνιηθά ηη ζθέθηεζηε
γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Γελ ζεσξψ φηη πξέπεη λα κπεη έηζη αβαζάληζηα «δηάλνημε θαη
δηακφξθσζε νδνχ Λάξλαθνο θαη πεξηβάιινληνο ρψξν», πξέπεη πξψηα λα
γίλεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδήηεζε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
λα πάξνπκε ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε.
Σξίηνλ,

«Δθπφλεζε

κειέηεο

γηα

ηελ

αλάιπζε

ησλ

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε επεκβάζεσλ
ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο»
πνζνχ 74.400 € λα θάλσ κηα παξαηήξεζε ζε απηά πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο
πνπ είλαη θαη έκπεηξνο.
Ζ νπνηαδήπνηε κειέηε γίλεηαη κε θαηεχζπλζε πνπ δίλνπκε.
Γίλνπκε κηα θαηεχζπλζε θαη ιέκε ζην κειεηεηή «εκείο ζέινπκε απηφ ην
πξάγκα». Ση ζα πνχκε ζηνλ κειεηεηή απηή ηε ζηηγκή; Ξέξεη θαλείο εδψ κέζα
επ’ αθξηβψο πσο ζα δεκηνπξγεζεί ην λέν γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ νπζηαζηηθά
είλαη ην κεγάιν ζέκα, πσο ζα δηακνξθσζνχλ νη θφκβνη πνπ πξνβιέπνληαη;
Γλσξίδεη θαλέλαο καο ιεπηνκεξψο πσο ζα πξνρσξήζνπλ νξηζκέλα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε γηα ηηο επφκελεο γεληέο; Ση θαηεχζπλζε ζα δψζεηε ζην
κειεηεηή; «Κάλε κηα κειέηε»; Ανξίζησο;
Έζησ θη αλ ππάξρεη κειέηε ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην λφκν
πνπ ςεθίζηεθε. Δδψ πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Καη ζαο
εξσηψ θ. Καληαξέιε: πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη -θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη
μαλά- γηα λα επηβαξπλζεί ε ΑΔΚ κε ην ζέκα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο φρη ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη γίλεη κε Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα, πέξα απηψλ.
Θα έξρνληαη 30-35.000 άλζξσπνη δπν θνξέο ην κήλα εδψ
ηνπιάρηζηνλ, πνπ ζα ζηαζκεχνπλ απηνί πνπ ζα έξρνληαη κε ηα απηνθίλεηά
ηνπο; Ση ζα θάλεηε κε ην ζέκα ηνπ Μεηξφ πνπ πξέπεη θαηά ηε γλψκε κνπ, έρσ
θάλεη κηα πξφηαζε, λα κελ έρεη ζηαζκφ φπσο ζρεδηάδεηαη, ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ, αιιά θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε εθεί πνπ είλαη ην πάξθν ησλ
Μηθξαζηαηψλ;
Απηά είλαη ηα βαζηθά θνκκάηηα πνπ πξέπεη λα δνχκε.
Κπθινθνξηαθή κειέηε έηζη απιψο γεληθά θαη αφξηζηα δελ έρεη θαλέλα λφεκα
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φπσο ην πξνηείλεηε, φηαλ δελ έρνπκε πάξεη απφθαζε ηη ζα θάλνπκε ζηελ
πφιε.
Καη ζα πεξίκελα κεηά απφ δπν κήλεο φηαλ ππάξρεη θαη απηή ε
ζπλεξγαζία ηελ νπνία ηελ έρεηε πξνβάιιεη κε ηελ ΑΔΚ λα έρεηε έξζεη θαη λα
έρεηε ελεκεξψζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πνηνο μέξεη απφ εκάο ηη ζα γίλεη
αχξην; Καλέλαο δελ μέξεη. Καη καο δεηάηε λα εγθξίλνπκε θπθινθνξηαθή κειέηε
75 ρηιηάξηθα; Με πνηα ινγηθή;
Δξρφκαζηε ζηνλ ηέηαξην θσδηθφ «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ» 31.800 €.
Γειαδή ην θηηξηάθη πνπ έρνπκε ην ηζφγεην απηφ πνπ έρνπκε ην νπνίν ην κηζφ
είλαη θαη μπινθαηαζθεπή, πξέπεη λα δψζνπκε 32.000 € γηα λα δνχκε ηε
ζηαηηθή ηνπ επάξθεηα. Γελ είκαζηε ζνβαξνί! Καη θπξίσο εάλ ζέιεηε λα θάλεηε
κειέηε ζηαηηθήο ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ, θάληε έλα δηαγσληζκφ θαη βάιηε ηα φια
κέζα θαη ην Πλεπκαηηθφ θέληξν θαη ηα ππφινηπα πνπ έρνπκε απνθαζίζεη. Γελ
κπνξείηε λα θάλεηε θαηάηκεζε ησλ πνζψλ, 32 εδψ, 50 εθεί, 25 εθεί… ηη
ινγηθή είλαη απηή; πλνιηθφο δηαγσληζκφο.
Καη ζαο ιέσ θαη θάηη άιιν γηα λα κελ παξεμεγεζνχκε, εγψ ζα
πξνζθχγσ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα θαηάηκεζε θαη λα αλαιάβεηε ηηο
επζχλεο ζαο αλ ηελ απνθαζίζεηε. Γηφηη είλαη απαξάδεθην λα έρνπκε ην ζέκα
ηεο ζηαηηθήο ηαθηνπνίεζεο θηηξίσλ ρσξίο λα θάλνπκε έλα ζπλνιηθφ
δηαγσληζκφ, λα ηα βάινπκε φια κέζα. Ση ινγηθή είλαη απηή;
Πέκπηνο θσδηθφο «Πξνκήζεηα δαπέδνπ αζθαιείαο γηα παηδηθέο
ραξέο – ζρνιεία» θακία αληίξξεζε, πνιχ ινγηθφ.
Καη ην έθην, θπζηθά θαη ζα πνχκε λαη ζε απηφ πνπ ιέηε φηη ζα
πξνκεζεπηνχκε ηέζζεξα ή πέληε παγθάθηα, αιιά λα είζηε φπσο ζαο είπα
αλαιπηηθνί. Γηφηη εγψ πξνζσπηθά δελ ήμεξα φηη ζα βάιεηε ηέζζεξα ή πέληε
ιέηε έλα. Σν έλα 24.000 € είλαη εμσπξαγκαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γπν παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Μίιεζε γηα αληηζηαζκηζηηθά
απφ ηελ παξνχζα Γηνίθεζε θαη αλαξσηηέκαη ην εμήο φπσο είπε θαη ν θ.
Γξεηδειηάο: ε παξνχζα Γηνίθεζε κεηξάεη δπν κήλεο, εζείο κεηξνχζαηε πέληε
ρξφληα, 60 κήλεο δειαδή. Οπφηε ζεσξψ ην επηρείξεκα άζηνρν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πφζεο κέξεο κεηξάεη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε;
Α. ΛΔΚΚΑ: Γπν κήλεο. Γχν κήλεο ιέσ, εζείο ήζαζηαλ εμήληα κήλεο. Απφ
εθεί θαη πέξα αλαθέξνληαη γηα ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην σο αληηζηαζκηζηηθφ,
δηνξζψζηε κε, αλ δελ θάλσ ιάζνο ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην είλαη
ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ, νπφηε δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη ζρέζε έρεη κε
ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ.
Σξίηνλ, είπαηε γηα ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην φηη έθεξε ν
Βαζηιφπνπινο 2 εθαηνκκχξηα θαη 10 εθαηνκκχξηα γηα ηα απνξξίκκαηα. Σν
ζηξαηησηηθφ απφ φζν μέξσ είλαη ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ θαη αλ ζπλδέεηαη
θάπσο κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, ζα ήζεια λα ην γλσξίδσ. Ννκίδσ ην εξψηεκά
κνπ είλαη ζαθέο.
Καη ηξίηνλ είπαηε γηα ηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλεη ν Γήκαξρνο κε
ην πξνζσπηθφ κε ηε Demand θαη θαηεγνξήζαηε γηαηί δελ ελεκεξψλεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη αλαξσηηέκαη: εζείο ζαλ Γήκαξρνο πξηλ θηάζεηε ζε
έλα νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, δελ θάλαηε ππεξεζηαθά δπν, ηξεηο, πέληε δέθα
ζπλαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεηε ζε έλα απνηέιεζκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ελεκεξψζεηε αξκνδίσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή λα βγάιεηε ζηε δεκνζηφηεηα
ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ; Δπραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ξψηεζα ηνλ θ. Βνχξν πάλησο δελ ξψηεζα εζάο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Σνπνζέηεζε έθαλα, απαγνξεχεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σνπνζεηήζεηο θάλνπκε εγψ λα ηνπνζεηεζψ απφ ηελ
πιεπξά ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο". Έηπρε απηφ ην ζέκα λα είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δείρλεη ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηεο ζεκεξηλήο
Γηνίθεζεο, είλαη απηφ ην ελδεηθηηθφ απηή ηε θνξά. Ξεθηλήζακε λα κηιάκε γηα
δηαθάλεηα, γηα αλνηρηά πξάγκαηα, γηα πιήξε ελεκέξσζε ησλ πάλησλ θαη
φλησο ηίζεληαη εξσηήκαηα θαη απηή ηε ζηηγκή κε κηα εηζήγεζε νπζηαζηηθά
πέληε γξακκψλ, ρηππάεη ην θνπδνχλη θηλδχλνπ.
ζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληάμεη
δελ δηαθσλνχκε, αιιά ζίγνπξα πξέπεη λα κπεη ην ζέκα πνπ έρνπκε ζέζεη γηα
λα δνχκε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δνχκε ηη
αλάγθεο ππάξρνπλ θαη ηη λένη ρψξνη κπνξνχλ λα γίλνπλ.
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ζνλ αθνξά φκσο ηε δηάλνημε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο νδνχ
Λάξλαθνο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνζνχ 100.000 € ην πξψην εξψηεκα:
αθνχ είηε δπν κήλεο πσο απνθαζίδεηε φηη είλαη 100.000 € πσο έρεηε εμεηάζεη
ηη, πνηα εηζήγεζε έρεη γίλεη, πνηνο ελεκεξψλεη πνηνλ. Απνδέρεζηε θάπνηα
παιαηφηεξε; Πξνρσξάηε ζε ζρέζε κε θάπνηα πξνεγνχκελε απφθαζε –
εηζήγεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
Ση ζα γίλεη ζηα ζχλνξα, κε πνηνλ είλαη ηα ζχλνξα κε ην θηίξην; Ση
απνδέρεζηε; Σν θηίξην είλαη αθαηάιιειν, είλαη επηθίλδπλν; Με θνηηάεη ν θ.
Γξεηδειηάο πεξίεξγα, ιεο θαη ιέσ πξσηφγλσξα πξάγκαηα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ κηιάσ γηα ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ, ην αλ έλα θηίξην
είλαη επηθίλδπλν, ή έλαο ρψξνο κέλεη αθαηνίθεηνο θαη γίλεηαη αθαηάιιεινο δελ
έρεη λα θάλεη κε γλψζεηο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, γλσξίδνπκε φηη φηαλ έλα ηφπν
ηνλ αθήλεηο λα εξεηπψλεη γίλεηαη επηθίλδπλνο γηα ηνπο πεξίνηθνπο, γηα ηνπο
θαηνίθνπο, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θπθινθνξνχλ εθεί. Απφ απηή ηελ άπνςε
ην ιέσ θαη ζα έπξεπε λα ππάξμεη κηα πνιχ κεγαιχηεξε ζπδήηεζε.
Γειαδή απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ην λα βάινπκε έλα θσδηθφ ζε
έλα πξνυπνινγηζκφ γηα λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε, αιιά κηα θαηεχζπλζε πνπ
έρεη ήδε κπεη, ηελ νπνία εκείο δελ γλσξίδνπκε δελ καο ελεκεξψλεηε θαη πνπ
κπαίλεη ηειηθά γηα λα παξζνχλ ηα ρξήκαηα απηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα.
ζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε κειέηεο δελ είλαη κφλν γηα εθπφλεζε
κειέηεο, ιέεη θαη δηακφξθσζε επεκβάζεσλ. Γελ ιέεη πνησλ. Λέεη ζε
επηιεγκέλεο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Νέαο Υαιθεδφλαο. Δδψ
απηφ αλ ην ζπλδχαδα κε ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη πιήξνπο
δηαθάλεηαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ έξγνπ -δελ εηπψζεθε απηφ
αθξηβψο αιιά ζε απηφ ην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθαλ νη ηνπνζεηήζεηο θαη δε ε
εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ζην ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην- ζα έπξεπε απηφ
λα πεγαίλεη ηνπιάρηζηνλ λα αθνινπζείηαη έλα κνλνζέιηδν -καο είρε θέξεη έλα
ηέηνην θάπνηα ζηηγκή δελ ζπκάκαη πνηνο Γήκαξρνο- ζθέςεσλ. Έλα ζθεπηηθφ.
Οχηε απηφ δελ ππάξρεη. Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε, δειαδή
απφ ηηο 6.500 € πνπ είπακε, πφζν ήηαλ ηέινο πάλησλ ππνδεθαπιάζην πνζφ
είρακε

πεη γηαηί εδψ κέζα είλαη θαη ην ΦΠΑ φηη ρξεηάδεηαη λα δνχκε
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ζπγθεθξηκέλα. Αξρηθά λα πσ εγψ φηη δηαθσλνχκε φηη έρεη ςεθηζηεί ε
θπθινθνξηαθή κειέηε ην ’16 κε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ
κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κηινχζε γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε, ην ζέκα
ηεο ήηαλ απηφ θαη ν εηζεγεηήο έδηλε θαη ηελ αδχλαηε ιχζε, εθηφο αλ
θαηαξγεζεί ν πξνζθπγηθφο νηθηζκφο θαη ν πεδφδξνκνο ηνπ λα γίλεη ε
ιεσθφξνο Γεθειείαο ηαρείαο θπθινθνξίαο. Γελ ρσξάεη κηα Κεθηζίαο
αληηθεηκεληθά θαη Playmobil λα παίμνπκε, δελ ζα κπεη, αλ δελ αιιάμνπλ βαζηθά
πξάγκαηα.
Οπφηε επαλαιακβάλνπκε φηη εδψ ζα έπξεπε λα ζπδεηάκε κε
πνηα θαηεχζπλζε, δειαδή ζα ζεβαζηεί ηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ ή πάεη λα ηνλ
θαηαξγήζεη ε λέα Γηνίθεζε ή έρεη θάπνηα άιιε πξφηαζε; Αλ ηνλ ζεβαζηεί,
πξέπεη λα ελεκεξσζεί. Θα ζεβαζηεί ην ξπκνηνκηθφ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο;
Απηά πξέπεη λα κπνπλ, πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ απηά ηα πξάγκαηα.
ηαλ ε ζπδήηεζε είλαη επί παληφο επηζηεηνχ θαη ρξεηάδεηαη λα
δνχκε πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο σξηαίαο επίζθεςεο 35.000 πξέπεη λα
δνχκε κε πνηεο θαηεπζχλζεηο πάκε λα ζπδεηήζνπκε. Δίλαη λέα ηειείσο ηα
δεδνκέλα, άξα πξέπεη λα κπνπλ.
Καη ηέινο έρσ ηελ εληχπσζε ή ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ
πιεπξά έηζη φπσο ην ζθέθηνκαη, φηαλ κηιάο αλ απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη
αληηζηαζκηζηηθά θαη ζα κπνξνχζε λα θνιιάεη ζε απηφ, έρεη λα θάλεη κε ην πνπ
παίξλνληαη ηα ιεθηά. Σν αληηζηαζκηζηηθφ είλαη φηη παίξλνληαη απφ απηφλ πνπ
θάλεη ην έξγν, ηνπιάρηζηνλ έηζη απιά ην θαηαλνψ εγψ ζε επίπεδν εηζήγεζεο
πέληε γξακκψλ.
Απηφ πνπ κνπ θάλεη ηξνκεξή εληχπσζε είλαη αλ εγψ γθξεκίζσ
ην δηψξνθν ην νπνίν έρεη ε νηθνγέλεηά κνπ, ζα πξέπεη λα θξνληίζσ θαη ηε
ζθφλε ηνπ θαη λα κελ εκπνδίδσ ηελ θπθινθνξία θαη νηηδήπνηε. Δίλαη δπλαηφ
λα γίλεηαη έλα έξγν απφ έλαλ θαη έλαο άιινο λα πξνβιέπεη ηη πξφβιεκα ζα
δεκηνπξγήζεη ην έξγν; Γίλεηαη ην έξγν απφ ηε Γηθέθαινο θαη ηελ Πεξηθέξεηα,
πνπ ε Πεξηθέξεηα ην ρξεκαηνδνηεί 15 εθαηνκκχξηα θαη δελ θηάλνπλ θαη δελ
κπνξεί δειαδή ε Πεξηθέξεηα; Γελ δεηάκε θαλ;
Δγψ θαηεβάδσ πξφηαζε εηδηθά γη' απηφ ηνλ θσδηθφ παξ' φηη
δηαθσλψ κε ηε γξακκή πνπ κπαίλεη, εγψ θνβάκαη φηη είλαη θαη θσηνγξαθηθφο
δειαδή, αιιά αθφκε θη έηζη φπσο κπαίλεη λα δηεθδηθεζνχλ ρξήκαηα απφ ηελ
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Πεξηθέξεηα. Απηά ηα ρξήκαηα λα παξζνχλ απ' επζείαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα γη'
απηφ ηνλ ζθνπφ θαη φρη γηα θάηη άιιν.
ζνλ αθνξά ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ εκείο
ζπκθσλνχκε, αιιά θαη ην Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην ή ζα ην βάινπκε καδί κε ηα
ππφινηπα δεκνηηθά θηίξηα θαη λα ειέγμνπκε ηε ζηαηηθή επάξθεηα ή ζα πξέπεη
λα δνχκε ζπλνιηθά ηνλ ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ θαη ηνπο ρψξνπο
πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη, πνπ γηα καο είλαη πξψηηζηεο αλάγθεο ε πνιηηηθή
θεδεία.
Δίλαη παξάινγν δειαδή απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν καο φπνηε έρεη
ρξεηαζηεί λα ζάςνπκε έλαλ άλζξσπν λα θπλεγάκε θαη λα παξαθαιάκε ηελ
θάζε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηνλ θάζε ππάιιειν θαη Πξντζηάκελν ππεξεζηψλ γηα
ην πνπ ζα κπνξέζνπκε λα απνραηξεηίζνπκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, ν νπνίνο
δελ ήηαλ ζξήζθνο νχηε εκείο είκαζηε.

Γηα καο απηφ είλαη πνιχ κεγάιν

πξφβιεκα, ην έρνπκε βάιεη επαλεηιεκκέλα πνιιά ρξφληα ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέισ κηα παξάθιεζε θαη ζηνπο επφκελνπο γηαηί
νξηζκέλνη ζα δεπηεξνινγήζνπλ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε γηα λα κελ επαλαιακβάλνπκε ηα
ίδηα θαη ηα ίδηα θαη γηα λα επηηαρχλνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία, ζέισ λα ζαο πσ ην
εμήο: πξνζέμηε ηελ εηζήγεζε.

Ζ εηζήγεζε ήξζε σο εμήο: κηιάκε γηα ην

Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ 2020, κηιάκε γηα θάπνηα ρξήκαηα πνπ ζα ράλνληαλ
δηφηη ηα πήξαηε θαη δελ βάιαηε θσδηθφ θαλέλαλ, άξα δελ ππήξρε πεξίπησζε
λα ζαο θέξσ εγψ κειέηεο γηα παξάδεηγκα γηα ηε Renault ή γηα νπνηνδήπνηε
άιιν ζέκα.
Τπήξρε θίλδπλνο λα ραζνχλ απηά ηα ιεθηά αλ δελ δίλακε
θσδηθνχο θαη ηίηινπο, θαηά ζπλέπεηα κελ πεξηκέλεηε κειέηεο. Απηά θπζηθά ζα
ηα ζπδεηήζνπκε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ήηαλ απφ ην Σερληθφ καο Πξφγξακκα θ. Σνκπνχινγινπ,
ήηαλ θσδηθνί ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αιιά ζα ζαο απαληήζσ ζπλνιηθά,
απιά κελ επαλαιακβάλεζηε θαη θαηαιάβεηε ιίγν ην πλεχκα απηνχ ηνπ
ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Με επεξέαζε ε ηεξαξρία ησλ ζεκάησλ φπσο ηελ έβαιε ν θ.
Καληαξέιεο θαη έηζη ζα ηελ αθνινπζήζσ. ζνλ αθνξά ηα παλέμππλα
παγθάθηα, έρνπκε επαθέο κε άιινπο Γήκνπο πνπ ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη
ήδε θαη λα δνχκε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αιήζεηα; Έρνπλ λφεκα; Αλ δελ
έρνπλ, λα θξνληίζνπκε λα θάλνπκε πξηλ απνθαζίζνπκε.
Γεχηεξνλ,

ππάξρνπλ

κία

ή

πεξηζζφηεξεο

εηαηξείεο

πνπ

εκπνξεχνληαη απηά ηα παγθάθηα; Σξίηνλ, αθνχζακε έλα πνζφ 20.000 € γηα
ηέζζεξα – πέληε παγθάθηα. Δγψ ζα πξφηεηλα ηξφπν λα κελ πιεξψζνπκε
επξψ θαη λα πάξνπκε απηά ηα παγθάθηα. Απηά ηα παγθάθηα έρνπλ πιάηεο
έρνπλ θαη πιατλά, πνπ εθεί κπαίλνπλ άλεηα δηαθεκίζεηο θαη κπνξνχκε λα
δηαπξαγκαηεπηνχκε απηφ κε θάπνηα απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. Να ηα
δηαπξαγκαηεπηνχκε θαη λα πνχκε γηα θάπνηα ρξφληα ζπκβφιαην κε κηα
εηαηξεία «θέξηα θαη δηαθεκίζνπ» θαη λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο.
Έηζη θη αιιηψο νη πεξηζζφηεξνη εδψ κέζα αιιεξγία ζηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηψηεο, δελ ηελ έρνπκε. Καιφ είλαη λα ηελ θάλνπκε ζε
σθέιεηα ηεο πφιεο. Μαθάξη λα κπνξνχζε ν Ησληθφο παξάδεηγκα λα είρε ηελ
επξσζηία θαη λα πεη «εγψ ηα αγνξάδσ» ή άιιε κεγάιε νκάδα εδψ κέζα λα
δηαθεκηζηεί θηφιαο λα πάξνπκε ηα παγθάθηα ρσξίο λα ραιάζνπκε δξαρκή.
πκθσλνχκε θη εκείο κε ηελ αλάγθε ησλ κειεηψλ ζηαηηθφηεηαο
αιιά ζα πξνηηκνχζα λα είλαη φια καδί. Να κελ ραζνχλ φκσο ηα ρξήκαηα, ηα
74 ρηιηάξηθα, εγψ ζα πξφηεηλα ζηα πιαίζηα ηνπ επ δελ λα δαπαλεζνχλ θαη λα
κπνπλ ππαίζξηα φξγαλα γπκλαζηηθήο θαη ζε άιια ζεκεία πνπ δελ ππάξρνπλ.
Έρνπκε δεη φινη καο φηη απηά πνπ ππάξρνπλ έρνπλ γίλεη απφ πνιχ θφζκν
ζηελ πφιε καο.
Καη ην ηειεπηαίν ζέκα κε ηηο 100.000 € γηα ηε Λάξλαθνο. Πνιχ
θνβάκαη πσο αλ απνθαζίζνπκε θάηη ηέηνην κήπσο κπιέμνπκε γηαηί μέξνπκε
φηη απηφ ην ζέκα είλαη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Μήπσο αλ ην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο απνθαζίζεη θάηη άιιν έρνπκε πξφβιεκα.
Γη' απηφ ζα έιεγα γηα ηελ ψξα απηέο νη 100.000 € λα κε ραζνχλ,
λα πεδνδξνκήζνπκε ηε Λαπξίνπ ε νπνία είλαη ζρεδφλ ρσκαηφδξνκνο, ν
δξφκνο είλαη ράιηα θαη πιεκκπξίδεη. Μηιάσ γηα πεδνδξφκεζε εθεί γηαηί
ππάξρεη θαη παηδηθφο ζηαζκφο κε πέξαζκα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα κείλσ ζην ζέκα, ζα πσ φηη ε δεκηνπξγία θσδηθψλ γηα κηα
επηρνξήγεζε ή γηα λα θαιχςεη ην Σερληθφ Πξφγξακκα είλαη αλαθαίξεην
δηθαίσκα σο πξνο ηελ επηινγή ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο. Απηφ πνπ ζέισ λα
πσ εγψ είλαη φηη δείρλεη πνιηηηθά κηα θαηεχζπλζε θαη ζπγθεθξηκέλα νη θσδηθνί
πνπ αλαθέξζεθαλ, δειαδή ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγείηαη έλαο θσδηθφο γηα ηε
δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο πνπ ηέκλεη επί ηεο νπζίαο ηελ πξψελ έθηαζε ηεο
MAVA ελψ βξηζθφκαζηε ζε δηθαζηηθή δηακάρε θαη αλακνλή.
Θα δείμεη ζην κέιινλ γηα πνην ιφγν επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζεί
σο ηέηνηνο ν θσδηθφο απηφο θαη ηη ζα ζεκαίλεη απηφ ζε ζρέζε κε ην αθίλεην
απηφ πνπ έρεη ηαιαηπσξήζεη πνιιά ρξφληα.
Γεχηεξνλ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ιάζνο ζε κηα εηζήγεζε φζνλ
αθνξά ηε δηαηχπσζε ελφο θσδηθνχ, δελ καο αθαηξεί ην δηθαίσκα λα εγείξνπκε
εξσηήκαηα αθφκε θαη ζηα social media ή νπνπδήπνηε. Καη επεηδή ην έρνπκε
δήζεη εκείο γηα πνιχ κηθξφηεξα πνζά απηφ ην πξάγκα θ. Καληαξέιε, ην
έρνπκε δήζεη γηα ιάζε ζε δηαηχπσζε θσδηθψλ έξρνληαλ εδψ θάπνηνη θαη
εμαπέιπαλ κχδξνπο.
Γελ ζα μεράζσ γηα έλα ρηιηάξηθν ζην Σερληθφ Πξφγξακκα λα
γίλεηαη ν ρακφο, φρη γηα 24.000 €. Αλ ήηαλ ζσζηή ε δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο
ζα θαηαιαβαίλακε φηη αθνξά πνιχ πεξηζζφηεξα απφ έλα.
Κιείλσ ζέινληαο λα πσ θαη λα απαληήζσ θαη ζηνλ θ. Λέθθα φηη
είλαη σξαίν λα ιεο φηη είλαη κφιηο δπν κήλεο ε θαηλνχξγηα Γηνίθεζε ζην ηηκφλη
ηνπ Γήκνπ, αιιά απηφ ππνθξχπηεη ην γεγνλφο φηη πνιιά ζηειέρε απηήο ηεο
ζχλζεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηε ζεκεξηλή πιεηνςεθία ππήξραλ θαη
ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Άξα ην λα ιεο ζηνλ πξψελ Γήκαξρν φηη «εζχ δελ έθαλεο ηίπνηε
ζην θνκκάηη ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ, αιιά εκείο είκαζηε κφιηο δπν κήλεο ζην
Γήκν», ηη αθξηβψο απαληάεη γηα ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη γηα φινπο ηνπο
πξνεγνχκελνπο πνπ ήηαλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δελ
είπαλ κηα ιέμε γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά.
ηαλ εκείο δίλακε ηε κάρε απηή, δελ είπαλ, δελ έγξαςαλ, δελ
πξφηεηλαλ, δελ ζπλέζεζαλ γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά θάηη. Γελ ήηαλ ηφηε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Λέθθα απηνί; Απφ παξζελνγέλεζε δεκηνπξγήζεθε ε
«Πνιηηψλ

Πνιηηεία»;

Άξα

λα

είκαζηε
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επηρεηξεκαηνινγία καο θαη ζην ζε πνηνπο απεπζπλφκαζηε φηαλ ιέκε θάπνηα
πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, λα ζαο πσ κφλν θάηη. Έλα ζέκα πνπ ζα
κπνξνχζακε λα ην πεξάζνπκε γηαηί είλαη δηεπθξηληζηηθά ηα πεξηζζφηεξα
πξάγκαηα, ζέισ λα πσ φηη επαλαιακβάλνληαη πάξα πνιινί. Μίιεζε έλαο απφ
εζάο θαη νη άιινη επαλαιακβάλνληαη, δειαδή ηέζζεξα άηνκα ιέλε ηα ίδηα
πξάγκαηα.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηελ αγσλία ηνπ θ. Καληαξέιε,
βέβαηα ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί φηαλ βάδνπκε θσδηθνχο λα
κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα ηνπο απνξξνθήζνπκε. Αγσλία είλαη γηα ην
ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ κελ ραζνχλ ηα ρξήκαηα. Αλ ζην δξφκν εδψ απφ πάλσ ζηε
Renault ραζνχλ ηα ρξήκαηα γηαηί ππάξρεη δηθαζηηθή δηακάρε ηη ζα καο πείηε
κεηά; Απηφ ην εξψηεκα βάδσ.
Σψξα ππάξρνπλ ηα αληαπνδνηηθά πνπ ιέκε θαη ππάξρνπλ θαη
δηεθδηθήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε ζηελ Πεξηθέξεηα, πνπ ππάξρνπλ
πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ζα
κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ θάηη αθφκε.
Σα πέληε ρξφληα πνπ δηνηθήζακε, πήξακε απφ ηελ Πεξηθέξεηα
ζρεδφλ 20 εθαηνκκχξηα. Παξαιάβακε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ην 2014 18-19
εθαηνκκχξηα θαη ηνλ θηάζακε ζηα 40 εθαηνκκχξηα. Απφ ηα 19 κέρξη ηα 40, ηα
22-23 εθαηνκκχξηα είλαη έζνδα ηνπ Γήκνπ, αιιά απφ εθεί θαη πάλσ είλαη
δηεθδηθήζεηο πνπ θάλακε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη
είλαη ρξήκαηα πνπ πήξακε.
Δλδεηθηηθά ζα ζαο πσ κεξηθά πνζά:


αχιηνπο ρψξνπο ζρνιείσλ 186.000 €



αζθαιή πξφζβαζε καζεηψλ 31.000 €



δηαρείξηζε πξνζηαζία ηνπ άιζνπο 800.000 €



αλάπιαζε παηδηθψλ ραξψλ 220.000 €



ζπληήξεζε νδνπνηίαο – αζθαιηνζηξψζεηο 1.100.000 €



θέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο 369.000 €



3ν Γπκλάζην – 3ν Λχθεην (βέβαηα είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο) 4.600.000 €
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Γνκή ζπληήξεζεο Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ 234.000 €



Αληηπιεκκπξηθά θξα 4.800.000 €
Καη ζα ζηακαηήζσ εδψ λα δηαβάδσ γηαηί είλαη βαξεηφο ν

θαηάινγνο. 20 εθαηνκκχξηα ινηπφλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα ην Γήκν.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ γηα έλα ιεπηφ ζέισ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε θαη κηα
εξψηεζε ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πνπ ήηαλ Γήκαξρνο, ζα κε βνεζήζεη ιίγν γηαηί
δελ μέξσ θάηη θαη ζέισ λα ελεκεξσζψ.
Πξψηνλ ην ζέκα ηεο δηεπθξίληζεο αθνξά ην γηα πνην ιφγν ήξζαλ
μερσξηζηά ηα ζηαηηθά. Καζαξά ιφγσ επαγγεικαηηθήο δηαζηξνθήο αζρνιήζεθα
κε ην ηη έρνπκε θάλεη κε ην ζέκα ησλ απζαηξέησλ ζηα δεκνηηθά αθίλεηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μνπ ιέηε αθξηβψο ηελ ίδηα αθξηβψο απάληεζε, κε ηηο
ίδηεο αθξηβψο ιέμεηο ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην. Σν ζπκάζηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ηειεηψζσ θ. Βαζηιφπνπιε; Σν θαηλνχξγην είλαη ην εμήο:
δελ έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο πξψηνλ θαη δεχηεξνλ επεηδή γηα λα δείηε πσο
ζπλδένληαη ηψξα φια κεηαμχ ηνπο, είπαηε πξηλ γηα εηδηθνχο ζπκβνχινπο πνπ
έθαλαλ κειέηεο ρηιηάδσλ επξψ θαη φια απηά ηα ζρεηηθά λα ζέισ λα κεκθζψ
θαλέλαλ, απιά αλαξσηηέκαη γηαηί ελ έηε 2019 πνπ θιείλεη, ελψ νη λφκνη απηνί
ηζρχνπλ απφ ην ’10 δελ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα λα
ηαθηνπνηεζεί απηή ε δηαδηθαζία.
Μεηά απφ δηθέο καο ελέξγεηεο ινηπφλ θαη απφ δηθνχο καο
ειέγρνπο πξνέθπςε φηη ηκήκα ησλ απζαηξέησλ ηα νπνία κε πξνεγνχκελνπο
λφκνπο φλησο ήζειαλ ζηαηηθή κειέηε, ελδέρεηαη λα κελ ρξεηάδνληαη απηή ηε
ζηηγκή, γη' απηφ έζπαζαλ νη θσδηθνί θαη επεηδή αθφκε δελ είκαζηε ζε ζέζε λα
απαληήζνπκε 100% γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη έλαλ έιεγρν πνπ ζα κπνξνχζαηε
λα ηνλ θάλεηε ειεχζεξα κέζα ζηελ πεληαεηία θαη δελ ηνλ θάλαηε, δελ
κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί κέζα ζε δπν κφιηο κήλεο γηα φια ηα αθίλεηα ηνπ
Γήκνπ.
Δίπακε λα ζπάζνπκε ηνπο θσδηθνχο έηζη ψζηε αλ δελ ρξεηαζηεί
ε κειέηε ζε θάπνηα απφ ηα δεκνηηθά θηίξηα, δελ κηιάκε γηα ην Πλεπκαηηθφ πνπ
ζέιεη απηφ είλαη δεδνκέλν, λα κπνξνχκε λα ην πάξνπκε πίζσ. Δπνκέλσο
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λνκίδσ φηη απάληεζα γηα πνην ιφγν έζπαζαλ ηα ζηαηηθά ζηα δεκνηηθά
αθίλεηα.
Ζ εξψηεζή κνπ σο πξνο εζάο ηψξα, πνπ είλαη ινγηθφ λα έρεηε
θαιχηεξε ελεκέξσζε απφ εκέλα, είλαη ε εμήο: είπαηε πξηλ -εθηφο κηθξνθψλνπ
βέβαηα- φηη είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ηεο Renault ζην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο θαη εγψ εηιηθξηλά ξσηψ: ζηηο αξρέο ηνπ ’19 δεκνπξαηείηαη απφ
ηελ Alpha Bank πξνο 4.050.000 €.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πσο δεκνπξαηνχζαλ απηνί, ην νηθφπεδν καδί κε
ην θηίξην; Να ελεκεξσζνχκε δειαδή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη γίλεη
κηα παξαλφεζε. Ζ Γεκνηηθή Αξρή έθεξε κηα εηζήγεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο
επηρνξήγεζεο γηα ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη έθεξε κηα ζεηξά έξγσλ.
Δγψ πεξίκελα απ' φινπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ λα πνπλ «θ. Γήκαξρε, θ.
Καληαξέιε απηφ ην έξγν πνπ βάιαηε… ζα έπξεπε λα κπεη ην άιιν έξγν…»
θαη νχησ θαζ’ εμήο.
Αληί λα αθνχζσ απηά άθνπζα απηή ηε ζηηγκή αλαιχζεηο κειεηψλ
θαη αλαιχζεηο ζθεπηηθψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ηεο ψξαο. Κάζε
πξάγκα γίλεηαη ζηελ ψξα ηνπ θαη εγψ ζα ήζεια απηή ηε ζηηγκή λα κπεη φπσο
ην βάιακε εκείο θαηά ηελ άπνςε ηε δηθή καο γηα λα πάξνπκε ηα ιεθηά θαη απφ
εθεί θαη πέξα ηα βιέπνπκε φια ηα ππφινηπα. Δγψ απηφ πεξίκελα απφ ηηο
Παξαηάμεηο θαη απηφ ζέισ φηαλ ηνπνζεηνχκαζηε, λα γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηα παγθάθηα wifi ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη γηα
πξψηε θνξά έγηλαλ εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ην Γήκν θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε αίηεκα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έηζη ψζηε ν Γήκνο καο
λα ρξεκαηνδνηεζεί γηα ην WiFi4EU θαη έηζη λα παξέρεηαη δσξεάλ Internet γηα
ηνπο δεκφηεο ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ θαη απηφ δέλεη αξκνληθά κε ηα
παγθάθηα wifi.
ζνλ

αθνξά

φηη

εγψ

είκαη

θαθνπξναίξεηνο,

εγψ

είκαη

θαθνπξναίξεηνο; Έρσ ππνζηεί ηε κέγηζηε αλζξσπνθαγία θαη έξρνληαη θαη νη
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επφκελνη φπσο ζήκεξα ν θ. Καληαξέιεο… δέρνκαη ζπλερψο επηζέζεηο δελ
έρεη ζεκαζία φκσο, ην κφλν πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα καο πεηζκψζεηε
φινπο, ηίπνηε άιιν δελ κπνξείηε λα θάλεηε.
ε ιίγν θαηξφ θαη εδψ ζα είκαζηε, ζα ζαο γπξίζνπλ ηελ πιάηε θαη
φζνη ζαο πίζηεςαλ θαη φζνπο θνξντδέςαηε θαη ζα ζαο βάινπλ ζην
ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο αθφκε θαη νη πην ινβνηνκεκέλνη ππνζηεξηθηέο
ζαο. Γελ έρεηε αθφκε θαηαιάβεη γηαηί ράζαηε ηηο εθινγέο, ρακπάξη δελ έρεηε
πάξεη! Δθηφο θη αλ ζαο ζηακαηάλε ζην δξφκν, ζαλ ηνλ Φιακπνπξάθε θαη ζαο
ξσηάλε γηαηί ράζαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Αλ δελ αλαθαιέζεη ην
ινβνηνκεκέλνη, είλαη πξνθιεηηθφ λα αθνχγεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν ινβνηνκεκέλνη ην αλαθαιψ, λα δηαγξαθηεί απφ ηα πξαθηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θάλνπκε κηα πνιχ σξαία θνπβέληα επί
νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κελ ην ραιάκε.
Πηάλσ έλα – έλα, φηαλ ιέκε MAVA ελλννχκε δχν νηθνδνκηθά
ηεηξάγσλα εγθεθξηκέλα πνπ ηέκλνληαη δηα πεδνδξφκνπ 4 κέηξσλ απφ θξα
πξνο ηα θάησ. Με ιίγα ιφγηα απηφ ην θνκκάηη απφ εζληθή νδφ κέρξη πάλσ ηελ
Πιαζηήξα ηέκλεηαη ζηα δχν, είλαη εγθεθξηκέλα απηά, πξάμε εθαξκνγήο ζέιεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν ζρέδην πφιεσο είλαη πεδφδξνκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθεθξηκέλν ήηαλ θαη ε ΜΠΡΗΣΑΝΝΗΑ. Μηα κειέηε θπξίεο θαη
θχξηνη 8.500 € απφ ην 2003 ή 2004 δελ πιεξψζεθε κέρξη ζήκεξα. πσο
θέξλνπκε ηελ θαλνληθφηεηα ζηα άιια πνπ είπακε γηα ηα ζρνιεία, πξέπεη λα
θέξνπκε θαη ηελ θαλνληθφηεηα ζηα ξπκνηνκηθά, ζηηο πξάμεηο εθαξκνγήο θαη ζε
κηα ζεηξά άιιεο πξάμεηο πνπ ρξεηάδνληαη γχξσ απφ ην γήπεδν.
Σν λα κηιήζνπκε ζήκεξα γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά κε ηελ ΑΔΚ ζα
είκαζηε αλ κε ηη άιιν πνιχ ιίγν ζνβαξνί. Γηα λα κηιήζεηο γη' απηά θαη γηα ηηο
φπνηεο παξεκβάζεηο ρξεηάδνληαη κηα ζεηξά ζπδεηήζεσλ δηφηη εγψ δελ είπα
ζηελ αξρή φηη δελ ππάξρεη θπθινθνξηαθή κειέηε. Δίπα ππάξρεη θπθινθνξηαθή
κειέηε ηεο Φηιαδέιθεηαο θνινβή. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη ην θνινβή; Γελ έρεη ιάβεη
ππφςε ηνπ ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ γεπέδνπ.
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Δίλαη δπλαηφ λα ζηαζνχκε ζε κηα κειέηε ε νπνία δελ έιαβε πνιχ
ζνβαξά ηηο φπνηεο παξελέξγεηεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζα επηθέξεη ζηελ πφιε
καο; Γη' απηφ είλαη αλαγθαία έηζη ψζηε ζε ζρέζε κε ην γήπεδν λα βγνχκε αχξην
ζηε γχξα είηε ιέγεηαη Πεξηθέξεηα, είηε ιέγεηαη θεληξηθή Κπβέξλεζε θαη λα
πνχκε απφ απηφ ην πξφγξακκα ζέινπκε γηα ηνπο θφκβνπο απηά, απφ ηνλ
Πνδνλίθηε ζέινπκε ΜΠΡΗΣΑΝΝΗΑ ζέινπκε ηνχηα, γηα ηνπ Βιάρνπ ζέινπκε ηα
παξαπάλσ.
Γεχηεξνλ. Ζ κειέηε απηή ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα πνιχ
ζπγθεθξηκέλα θαη πάσ ζηε Renault γηα πην ζπγθεθξηκέλα θ. Σνκπνχινγινπ
γηαηί ελ κέξεη έρεηε δίθην. Θα δηαθσλήζσ κε ηε Γαλάε γηαηί ην θνκκάηη ην
γπκλφ απηφ πνπ είλαη αλαηνιηθά ηεο Renault πνπ βιέπεη πξνο Πιαζηήξα,
απηφ ζέιεη κηα παξέκβαζε. Σν λα ιέκε «ην θξάδνπκε κε έλα ζχξκα θαη
κπαίλνπλ νη Γχθηνη» θαη έρνπλ πάξεη θαη ηηο πιάθεο, έρνπλ βγάιεη θαη ηα
ζίδεξα θαη ξίρλνπλ ζθνππίδηα, δελ ιπηξψλεη ηελ θαηάζηαζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Νηξάπεθαλ νη ιέμεηο γηαηί δελ ληξάπεθαλ απηνί πνπ ηηο
εθζηνκίδνπλ, απηφ ζαο ιέσ κφλν πνπ αλέρεζηε λα ιέεη άλζξσπνο εδψ κέζα
«κπαίλνπλ νη Γχθηνη» απηφ κφλν ηίπνηε άιιν. Να πεξλάεη ληνχθνπ απηφ ην
πξάγκα, ην θαηαιαβαίλσ θάπνηνπο ελνριεί. Ο θ. Γξεηδειηάο ην έρεη πάξεη επ’
ψκνπ, δελ πεηξάδεη ε θαλνληθφηεηά ηνπ είλαη, πξνρσξήζεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε θαη' αξρήλ δελ άθνπζα ηη είπαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σειείσζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζα αζρνιεζψ εγψ κε ηνλ βαθηηζηηθφ ηεο βνζθνπνχιαο.
Ξέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη ζην ρψξν ηεο Renault ππάξρνπλ κηα ζεηξά
παξεκβάζεηο αλεπζχλσλ, Ρνκά, θιεθηψλ πνπ έρνπλ ξεκάμεη ην θηίξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κηα πξαγκαηηθά ή ζέινπκε λα θξπβφκαζηε πάιη πίζσ;
Κάπνηα Γεκνηηθή Αξρή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ έβαιε έλα ζχξκα αλ δελ θάλσ
ιάζνο, θαιά έθαλε. Γελ ιχλεη ην πξφβιεκα, δελ ιπηξψλεη ηελ πεξηνρή, φινη νη
πνιίηεο εθεί δηακαξηχξνληαη. Υξεηάδεηαη κηα παξέκβαζε νπζηαζηηθή πνπ λα
δηαλνηγεί έλαο δξφκνο, λα αμηνπνηεζεί έλαο άιινο ειεχζεξνο ρψξνο θαη απφ
εθεί θαη πέξα βιέπνπκε γηα φια ηα άιια ζηα δνκεκέλα, αλ είλαη ζηαηηθά. Γελ
πάεη λα είλαη κηα ηδηνθηεζία.
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Απηά θάπνπ πξέπεη λα ηα εληάμεηο, δηφηη έρεηο έλα πξφγξακκα
ζήκεξα άιθα πνπ αχξην κπνξεί λα κελ ην έρεηο θαη λα ζέιεηο λα θάλεηο κηα
παξέκβαζε θαη λα κελ κπνξείο λα ηελ θάλεηο. Απφ ηελ θάησ κεξηά είλαη ηα
ΚΑΣΔΔ εθεί πνπ ήηαλ ην αεξνπιάλν παιηά θαη εθεί ζέιεη κηα παξέκβαζε, πνπ
αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα έξρεηαη θη εθεί παξέκβαζε
έηζη ψζηε ε φιε πεξηνρή πνπ ήηαλ παξακειεκέλε πέληε θαη πιένλ ρξφληα λα
απνθηήζεη κηα ππφζηαζε

αζιεηηθή,

πνιηηηζηηθή, δελ μέξσ ηη

άιιεο

παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ εθεί έηζη ψζηε λα αλαδσνγνλεζεί ν ρψξνο.
Απηά πξνβιέπεη ε αλακφξθσζε απηή, ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ
άιια έξγα ελδερνκέλσο φπσο ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ, ή θάπνηνο άιινο πνπ
είπε ηε Λαπξίνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ γίλεηαη ηψξα είλαη ιάζνο θαη
πνιχ ζσζηά εηπψζεθε απφ έλα ζχκβνπιν φηη είλαη ζέκα επηινγήο ηεο
εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ κπνξεί ε αληηπνιίηεπζε λα επηβάιιεη ζα
θάλεηο απηφ ην έξγν αθήλνληαο ην άιιν, γηαηί κπνξεί λα έρεη κηα άιιε επηινγή,
φπσο είλαη γλσζηή θαη ε ζέζε ησλ Παξαηάμεσλ πνηεο ήζειαλ ηε ζπλεξγαζία
κε ηελ ΑΔΚ θαη πνηεο δελ ηελ ήζειαλ.
Δίλαη έλα δήηεκα ηεο θάζε Παξάηαμεο, ειεχζεξν. Απηφ φκσο δελ
ζεκαίλεη φηη απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζηε ζπλεξγαζία ζα θάηζνπλ απαζείο.
Υξεηάδνληαη κηα ζεηξά παξεκβάζεηο αιιά δελ ήξζε ε ψξα λα πνχκε γηα ηα
ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα θαη φηαλ ζα έξζεη ραίξνκαη πνπ αθνχσ ηη δεηάηε
παξαπέξα, λα ηνπο έρνπκε αξσγνχο φηαλ ζα δεηάκε θαη λα κελ
θαηαςεθίδνπκε φηαλ ζα έξζεη ε ζπγθεθξηκέλε ψξα γηαηί ζα έξζεη απηή ε ψξα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν
αιιά ν θ. Κνπηζάθεο φκσο καο πξνθάιεζε, ηη πξνηείλνπκε. Δγψ ζαο
πξνηείλσ θ. Καληαξέιε αληί ησλ θσδηθψλ πνπ έρεηε βάιεη γηα ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε λα βάιεηε κειέηε γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
γίλνπλ γηα ην ρψξν πνπ είλαη ζηε Νεζίδα, πνπ αλήθεη ζηνλ ΟΚ, πνπ είλαη έλα
ηεξάζηην ζέκα. Γηαηί δελ βάδεηε απηφ; Γελ πξνέρεη;
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ηε κειέηε ζαο ιέσ λα πάξεηε
ιεθηά θαη λα ηα πάηε εθεί θαη' επζείαλ, πνπ είλαη έλαο ρψξνο απφ ηνπο πνιχ
ιίγνπο αλαμηνπνίεηνπο ηεο πεξηνρήο θαη έπξεπε λα ηνλ πξνηάμεηε.
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Γεχηεξνλ, άιιε πξφηαζε θ. Κνπηζάθε. Έρνπκε κηα απφθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε νπνία δηθαηψλεη ην δηθφ καο Γήκν θαη ην
Γήκν ηεο Αζήλαο γηα ηνλ Πνδνλίθηε. Γηαηί δελ θάλεηε κηα κειέηε ψζηε λα ηελ
έρνπκε ζηα ρέξηα καο σο Γήκνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ
Πνδνλίθηε πνπ δελ έπξεπε λα ηζηκεληνπνηεζεί; Απηά έπξεπε λα πξνηάμεηε
εδψ, φρη απηά πνπ έρεηε βάιεη ηψξα εδψ.
Αλ ζέιαηε λα θάλεηε πξαγκαηηθά ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
πφιεο, απηά ηα ζεσξψ θνξπθαία δεηήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή έρεηε παξεβεί φινη ηνλ ρξφλν, ζαο παξαθαιψ πνιχ
φπνηνο κηιάεη απφ εδψ θαη πέξα φρη πάλσ απφ έλα ιεπηφ, ζα ηνλ θφβσ. Ο θ.
εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κηιήζεη ε Γαλάε εγψ δελ ζα επεθηαζψ, δελ ζα πσ
δειαδή φηη πιεξψλνπκε εκείο γηα λα κελ ηα «πνηα» ηεο ππνγεηνπνίεζεο πνπ
θάλεη ε Πεξηθέξεηα, απηφο πνπ γθξεκίδεη απηφο λα πάξεη θαη ηελ επζχλε λα ην
θηηάμεη. Αιιά εδψ ν θ. Γξεηδειηάο άλνημε φιν ην θακβά, δειαδή κε ιίγα ιφγηα ηη
καο ιέεη;
Παίξλνπκε ιεθηά ηνπ ΦΗΛΟΓΖΜΟΤ γηα λα βάινπκε ζην ρέξη έλα
θηιέην ην νπνίν επηβνπιεχνληαη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, πάξα πνιινί θαη
κάιηζηα εκείο είρακε πξνεηδνπνηήζεη πξνεθινγηθά φηη πάεη παθέην ε MAVA –
Renault κε ην ρέξη ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ησλ ΔΠΑΛ θαη ηη ιέεη ν θ.
Γξεηδειηάο; Γηάλνημε δξφκνπ, αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρψξνπ, αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο,

παξεκβάζεηο,

ΔΠΑΛ

δελ

έρνπκε

ιεθηά

γηα

άξζε

επηθηλδπλφηεηαο γηα λα κε ζθάλε νη ιάκπεο, έρνπκε ιεθηά γηα λα βάινπκε ρέξη
ζην ππφινηπν θνκκάηη ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
Απηά αχξην ην πξσί λα έξζεηε λα ηα εμεγήζεηε ζηνπο θαζεγεηέο
θαη ζηνπο δαζθάινπο απηνχ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, θ. Βνχξν γηαηί εκείο
ζα ηα εμεγήζνπκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη έρνπκε μεθχγεη, έρνπκε βγεη εζληθή νδφ! Ζ Γθνχκα έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πλνςίδνληαο εκείο δηαθσλνχκε κε ηα θξηηήξηα πνπ
κπαίλνπλ θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ κπαίλνπλ εδψ, ζα κπνξνχζαλ άλεηα λα
κπνπλ λέεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλ ρξεηαδφζαζηαλ θσδηθνχο θαη ηα ινηπά
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δηαθσλνχκε κε ην ζθεπηηθφ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε Λάξλαθνο παξ' φηη
ρξεηάδεηαη φλησο λα ππάξμεη παξέκβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
Γηαθσλνχκε κε ηηο επηκέξνπο παξεκβάζεηο ζηελ θπθινθνξία.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα ε επηθαηξνπνίεζε
ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο κε ηηο λέεο
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη είλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα ε αλάιπζε θαη δηακφξθσζε επεκβάζεσλ ζε
επηιεγκέλεο ζέζεηο.
Γλψκε καο είλαη φηη είλαη ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο ε
ππνγεηνπνίεζε πνπ ιέηε φηη θέξλεη επί ηάπεηνο ην ζέκα απηφ θαη απφ ηε
ζηηγκή πνπ έρεηε θάλεη ζπλαληήζεηο κε ηνλ θ. Παηνχιε ζα κπνξνχζαηε λα
έρεηε βάιεη θαη απηφ ην ζέκα πξνο ηελ Πεξηθέξεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο λα πσ θάηη φηαλ νη δεκνηηθνί ζαο ζχκβνπινη
ή νη Αληηδήκαξρνη κνπ θάλνπλ εξσηήζεηο, νθείισ λα απαληήζσ. Γειαδή ν θ.
Κνζθνιέηνο κνπ έθαλε ηξεηο εξσηήζεηο. Μία ήζειε λα θάλεη θαη έθαλε ηξεηο ηηο
έρσ ζεκεηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σψξα ην ιεο Λχζαλδξε; Γειαδή θαη κεηά κνπ ιεο «έλα
ιεπηφ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ είλαη κηα ραξά, κπνξείο λα απαληήζεηο ζε πέληε
εξσηήζεηο. Δίλαη ηξεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σξεηο είλαη ηνπ Κνζθνιέηνπ! Πνιχ γξήγνξα θαη
επηγξακκαηηθά, ην ζέκα είλαη φλησο απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο. Ση έρνπκε;
Έρνπκε έλα ΦΗΛΟΓΖΜΟ πνπ φπσο είπε ν θ. Καληαξέιεο ηνλ πήξακε εκείο,
ηνλ νπνίν εκείο φπσο είπε ν θ. Καληαξέιεο είρακε ηα ρξήκαηα θαη ηψξα
έξρεζηε εζείο θαη θαιά θάλεηε θαη ηνπ δίλεηε κηα ππφζηαζε βάδνληαο
πξνηεξαηνπνίεζε, πνιχ σξαία επ’ απηνχ ζπδεηάκε.
Απηφ είλαη ινγηθφ λα κπεη ζε κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ νπνία
αλνίγνπλ ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παξφλ, ην κέιινλ θαη πνιιέο
θνξέο θαη ην παξειζφλ απηήο ηεο πφιεο. Άξα ινγηθφ είλαη λα αλνίγεη απηή ε
ζπδήηεζε γηαηί δελ είλαη νπδέηεξα πξάγκαηα. Άξα είλαη ινγηθφ Μηράιε λα
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αλνίγεη απηή ε ζπδήηεζε, ε έθηαζε, ην εχξνο, ε έληαζε απηά είλαη άιια
ζέκαηα.
Σνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζκνχο κφλν εζείο ρξεζηκνπνηήζαηε εδψ
κέζα, δελ ρξεζηκνπνίεζε θαλέλαο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Καη θ. Βνχξν ζαο
θαιψ κηαο θαη ηνπνζεηεζήθαηε ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην λα παξεκβαίλεηε
ιίγν πην δξαζηηθά φηαλ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξέπεη λα παξέκβεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε ζπλελλνεζεί λα κελ παξεκβαίλεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη ζπγλψκε, λα παξεκβαίλεηο εζχ Λχζαλδξε.
Έβαια ηε ιέμε αληηζηαζκηζηηθά. Γηαηί ηελ έβαια; Κπξίεο θαη θχξηνη εκείο
πνπζελά ζε θακία νκηιία καο, ζε θακία ηνπνζέηεζή κνπ, ζε θακία νκηιία
θαλελφο ζηειέρνπο ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» ή γξαπηφ θείκελν δελ ππήξμε ε
ιέμε αληηζηαζκηζηηθά. Πνηέ. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί εκείο ζεσξνχζακε νη απαηηήζεηο
καο φιεο ήηαλ θαη είλαη απφ ηε ζπληεηαγκέλε πνιηηεία. Γελ ήηαλ απφ κηα ΠΑΔ.
Απηή ήηαλ ε δηαθνξά καο.
Ζ ζπληεηαγκέλε πνιηηεία, κηα Κπβέξλεζε, ε Πεξηθέξεηα θαη νη
ζεζκνί απηνί είλαη πνπ νξίδνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη βάδνπλ ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, απηνί ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη ην ρξήκα δηαρεηξίδνληαη
δεκφζην ρξήκα θαη εκείο γηα λα ζπλδέζνπκε απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο
γηα ηελ πφιε καο θαηαθέξακε θαη δηεθδηθήζακε θαη πήξακε ρξήκαηα ηα νπνία
βεβαίσο δηαηέζεθαλ ζηελ πφιε θαη ππάξρεη θαη «πξνίθα» γηα ρξφληα αθφκε
γηα έξγα πνπ ζα γίλνπλ.
Γελ κπήθακε πνηέ εκείο ζηελ ηζηνξία «ηη ζνπ δίλσ – ηη κνπ
δίλεηο» ζε ζρέζε κε ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ γηαηί δηαθσλνχζακε κε ηε ινγηθή απηή
θαζαπηή. Σν εξψηεκα αθνξά εζάο, εζείο ήζαζηαλ πνπ κηινχζαηε γηα
αληηζηαζκηζηηθά θαη θαηεγνξνχζαηε θαη εγψ ιέσ κε ην θησρφ κνπ ην κπαιφ ηα
74 ρηιηάξηθα πνπ κε θφπν θαηαθέξακε θαη πήξακε απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ν Γήκνο καο, ηα δηαζέηεηε γηα λα θάλνπκε κηα λέα θπθινθνξηαθή
κειέηε;
Καη ζα θηάζσ εθεί, έθαλα κηα ηνπνζέηεζε πξηλ δελ ην
θαηαιάβαηε, ζα ην επαλαιάβσ ηη ζπκβαίλεη κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ
Γήκνπ καο. Γηαηί δελ ηα δεηάηε; Δζείο κηιάγαηε γηα αληηζηαζκηζηηθά. Να ηελ
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θάλεη δσξεάλ ε Γηθέθαινο, φπσο έθαλε δσξεά αληίζηνηρα απηή ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα θάλεη δσξεά κηα θπθινθνξηαθή κειέηε αθνχ
ζπδεηήζνπκε απηφ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηαιαβαίλεηε ηη ιέσ; Λέσ φηη ζηε δηθή ζαο ινγηθή,
εζείο ζα έπξεπε λα ην πξνηείλεηε απηφ, εκείο φηαλ δηεθδηθνχκε, δηεθδηθνχκε
απφ ηελ Πεξηθέξεηα απηφ θάλακε. Καη ηα ρξήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηα είρακε εληάμεη.
Σξίην ζέκα. Δίπε ν θ. Γξεηδειηάο δελ έρεη κειέηε. Τπάξρεη κειέηε
εγθεθξηκέλε. Γελ ππάξρεη θακία αηειήο θαη αλνινθιήξσηε κειέηε, ππάξρεη
εγθεθξηκέλε κειέηε ζην Γήκν καο, κε λφκν. Αλ θαλείο ζπκθσλεί, αλ θαλείο
δηαθσλεί, νθείιεη λα ην θέξεη σο ζέκα ζπδήηεζεο θαη λα πεη πνπ ζπκθσλεί θαη
δηαθσλεί.
Αιιά απηφ έρεη γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο. Σα ππφινηπα δελ
ππάξρνπλ. ηα κπαιά θάπνησλ κπνξεί λα ππάξρνπλ, αιιά νη πξνβιέςεηο
πνπ ιέεη δελ πξνβιέθζεθε ην γήπεδν. Πσο δελ πξνβιέθζεθε ην γήπεδν; Ζ
εηαηξεία, ε ΓΡΟΜΟ Α.Δ. εθπφλεζε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε κπήθε κέζα
ζην θάθειν ησλ κειεηψλ ηνπ γεπέδνπ θαη θαλνληθά εγθξίζεθε θαη έγηλε λφκνο.
Πσο δελ ππάξρεη θπθινθνξηαθή κειέηε; Τπάξρεη. Σν αλ δελ καο
αξέζεη, λα ην πείηε θ. Γξεηδειηά. Να ην πείηε, αιιά κελ ην πείηε ζε εκάο. Να ην
πείηε εθεί πνπ πξέπεη ην αλ δελ ζαο αξέζεη. Αιιά εγθεθξηκέλε κειέηε
ππάξρεη.
MAVA. Σν πξάγκα θ. Καληαξέιε είλαη ην εμήο: ην ΥΟΠ ην 2008
είρε θάλεη κηα πξφηαζε -θαη απαληψ λνκίδσ θαη ζηνλ θ. Κνζθνιέην- επεηδή
ππάξρεη δεθαεηίεο ηψξα ην πξφβιεκα φηη ππάξρεη κηα ζπκβαηφηεηα κεηαμχ
ηνπ πνιενδνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηεο MAVA πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ, αιιά θαηάθεξε κέζα ζηε ρνχληα θαη εμέδσζε
νηθνδνκηθή άδεηα θαη φιν απηφ ην θνκκάηη ρηίζηεθε, ππάξρεη κηα αζπκβαηφηεηα
κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο αιιά θαη ηεο ρξήζεο γεο φπσο είλαη ζην
γεληθφ πνιενδνκηθφ. Απηφ είλαη έλα θεθάιαην.
Απηφ πνπ πξνέθπςε κεηά, ήηαλ ην θαιίξηζκα ηεο MAVA πνπ
είλαη άιιν πξάγκα. Ζ ρξενθνπία ηεο MAVA πνπ ν εθθαζαξηζηήο είλαη ν
Μαληαηφπνπινο θαη ην γεγνλφο φηη βγαίλεη απηφ ζε δεκνπξαζία, είλαη εληειψο
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άζρεην θαη αλεμάξηεην απφ φια ηα ππφινηπα. Πνηα είλαη ηα ππφινηπα; Σν
ΥΟΠ ήξζε ην 2008 θαη έθαλε κηα πξφηαζε ε νπνία έγηλε θαη Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ πξνζέθπγε ν Γήκνο καο επί ηεο πξνεγνχκελεο
δεκνηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή επί ηεο ζεηείαο ηεο θαο Γατηαλά.
Πξνζέθπγε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ελάληηα ζε απηφ
αθξηβψο ην Π.Γ. Άξα θ. Καληαξέιε θαη ην Π.Γ. κέζα πξνβιέπεη ηε δηάλνημε
ηεο νδνχ Λάξλαθνο, πξνβιέπεη εηζθνξά ζε γε, ζε ρξήκα, δηαβάζηε ην. Πσο
εκείο εξρφκαζηε ζήκεξα ελψ ππάξρεη κηα εθθξεκνδηθία, αλ ζπκάκαη θαιά πξηλ
απφ ηέζζεξηο ή πέληε κήλεο εθδηθάζηεθε ε ππφζεζε, ζηε ζεηεία καο είρε έξζεη
ηέζζεξηο θνξέο θαη …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δθδηθάζηεθε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά δελ έρεη βγεη απφθαζε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πνηνο ζαο ην είπε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Γεκήηξε,
εηιηθξηλά εκείο ην ςεθίδνπκε θαη κε ηα δπν ρέξηα απηφ, λα είκαη μεθάζαξνο, αλ
είλαη λα γίλεη ε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο.
Αλ πξνρσξήζεη ε δηάλνημε θαη ην ππφινηπν δνζεί ζε θνηλή
ρξήζε κε παηδηθέο ραξέο, αζινπαηδηέο θαη θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλνπκε ηψξα θνπβέληα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά κάιινλ δελ επηθνηλσλείηε θαιά,
θνηηάμηε ην ιίγν. Κχξηε Γξεηδειηά εηιηθξηλά ζαο ην ιέσ πνιχ θηιηθά, θνηηάμηε ην
απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είπα ην εμήο: απηφ εκείο πνπ είλαη ην Π.Γ. αλ είλαη
λα γίλεη, εκείο ην ζηεξίδνπκε. Άιιν ζέκα βάδνπκε εκείο. ηη ππάξρεη
εθθξεκνδηθία θαη κπνξεί βάδνληαο ρξήκαηα -απηφ κεηαθέξσ- ζε απηφ ηνλ
θσδηθφ, ζα ραζνχλ ηα ιεθηά. Απηφ θνβφκαζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεη ηψξα ν θ. Καληαξέιεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επηηξέςηε κνπ λα ην καδέςνπκε ιίγν ελ
ηάρεη γηαηί θνπξαζηήθακε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ. Κχξηε Κνζθνιέην, θάπνηνη ζπλάδειθνί
ζαο ηπραίλεη λα ήηαλ θαη κέιε πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο θαη θιεξνλνκήζακε ην
’14 έλα Γήκν Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο κε ηα 2/3 ησλ θηεξίσλ απζαίξεηα
θαη ππήξραλ αηειείο ελνπνηήζεηο φρη κφλν απζαίξεησλ θηηξίσλ, αιιά αηειείο
ελνπνηήζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ καο έξρνληαλ δηαξθψο πξφζηηκα.
Να έξρεζηε ηψξα εζείο λα καο θαηεγνξείηε επεηδή ζηε ξχζκηζε
πνπ ηελ θάλακε εκείο θαη ηελ έθαλαλ -γηαηί εκπιέμαηε θαη εηδηθνχο ζπλεξγάηεονη εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη λα καο θαηεγνξείηε γηαηί ζην θνπηάθη πνπ έιεγε φηη
πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα, πάεη πνιχ απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κιείζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα γεπεδάθηα ζηε Μνπζηαθιή ηα παξάλνκα γεπεδάθηα
ζηε Μνπζηαθιή, γηαηί θαηαιαβαίλσ πεξλάλε ηα ρξφληα, ππάξρεη ην γήξαο
θέξλεη θη άιια πξάγκαηα, αιιά ν ρψξνο απηφο δφζεθε ζην Γήκν
παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο κε
απνθιεηζηηθή ρξήζε λα γίλεη βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο.
Ο θ. Γξεηδειηάο κπνξεί λα έθαλε θαιά, δελ ζα ην θξίλσ απηφ
αιιά κε καο θνπλάεη θαη ην δάρηπιν ζήκεξα. ηαλ εκείο πήγακε λα ηα
επηζθεπάζνπκε θαη βξήθακε ην λνκηθφ θαζεζηψο απηφ κπξνζηά καο, άξα δελ
πξνηείλνπκε λα ραιάζεη ηίπνηε. Ζ παηδηθή ραξά πνπ θηηάμακε θαη πεξλάγαηε
θαη δείρλαηε κε ην δάρηπιν ζε πφζεο κέξεο ζα θαηαζηξαθεί, είλαη ήδε εθεί ,
πξνο ζιίςε ζαο θαη έρεη θαη πνιιά παηδηά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα εκείο έρνπκε θαη πξφηαζε θαη εκείο ππφ ηελ αίξεζε
απηή ηα 100 ρηιηάξηθα απηά ηα ςεθίδνπκε, αιιά ηα ππφινηπα φζνλ αθνξά θαη
ηε κειέηε πνπ δελ απαληήζαηε αλ ζα γίλεη κε εληαία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή
κε μερσξηζηή αλά θσδηθφ, απηφ ιέσ δελ καο απαληήζαηε αθφκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ηνλ έρνπκε αθήζεη, κηα ψξα πεξηκέλεη λα απαληήζεη.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ) Με ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ην έρνπλ απνθαζίζεη, ην εηζεγνχληαη
ζην επφκελν.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη φζνλ αθνξά φηη δελ είρε γίλεη έηζη γηα ην wifi, ςάμηε ιίγν ηα
αξρεία ηνπ Γήκνπ αλ θάλακε έηζη, πφηε θάλακε… ήηαλ πξψηε θαη δεχηεξε
θάζε, θάλεηε ιάζνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηε ζαο παξαθαιψ γηαηί εδψ ζα
πξέπεη φηαλ ηνπνζεηνχκαζηε, λα ππάξρεη κηα ππεπζπλφηεηα ζε ζρέζε κε
απηά πνπ ιέκε. ηαλ εγψ ζαο κίιεζα γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε θαη' αξρήλ
ζαο είπα φηη ε Νέα Υαιθεδφλα δελ έρεη θπθινθνξηαθή κειέηε. Ζ Νέα
Υαιθεδφλα δελ έρεη θπθινθνξηαθή κειέηε.
Σψξα, πσο κνπ πήγαηε εζείο ζηελ ΑΔΚ θαη ζηα αληαπνδνηηθά
φηη πξέπεη λα καο ην θάλεη δψξν ε ΑΔΚ, ε Νέα Υαιθεδφλα δελ έρεη
θπθινθνξηαθή κειέηε. Έρεη κφλν ε Νέα Φηιαδέιθεηα, ν Γήκνο ελνπνηήζεθε ην
2011 ν λφκνο πίξηδε δελ αθνξά θαζφινπ ηε Υαιθεδφλα κφλν ηε ιεσθφξν
Γεθειείαο άξα πνηα θπθινθνξηαθή κειέηε ιέηε εζείο θαη πνηνλ λφκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ήκνπλ δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ζηε Νέα Υαιθεδφλα πνιιά ρξφληα, ν Παπακηθξνχιεο είρε θάλεη
θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Υαιθεδφλαο ε νπνία είρε πιεξσζεί απφ ην Γήκν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: χκθσλνη, αιιά φηαλ ν Γήκνο ελνπνηήζεθε επί
ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θ. Σνκπνχινγινπ έπξεπε ν Γήκνο λα ελνπνηήζεη ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε ζε εκέλα ζαο παξαθαιψ πνιχ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλψκε θ. Πξφεδξε. Απηφο ν θσδηθφο γελλήζεθε
νπζηαζηηθά γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Υαιθεδφλαο. Δγψ είπα λα
επηθαηξνπνηεζεί ηαπηφρξνλα θαη ε κειέηε ηεο Φηιαδέιθεηαο, απηφ είπα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε αθήζηε λα νινθιεξψζεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε εξεηάθε, ν Γήκνο απηφο έρεη πιεξψζεη κηα
θπθινθνξηαθή κειέηε 400.000 € αλ ζπκάκαη θαιά επί Γηνίθεζεο Κφληνπ, δελ
μέξσ αλ ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο θαη έγηλε κε έθηαζε. Καη ην πνζφ είλαη πάξα
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πνιχ ινγηθφ γηα ην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο πηζηέςηε κε, άξα κηιάκε
νπζηαζηηθά γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη
πξνρσξάσ.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Renault. Ζ Λάξλαθνο είλαη ζην ζρέδην
πφιεσο πεδφδξνκνο, έρνπκε αλά πάζα ζηηγκή θαη ψξα ην δηθαίσκα λα
θηηάμνπκε απηφλ ην πεδφδξνκν θαη λα ηνλ δηαλνίμνπκε. Αλά πάζα ψξα θαη
ζηηγκή, δελ πεξηκέλνπκε θαλέλα πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, δελ πεξηκέλνπκε
ηίπνηε. Σν ζρέδην πφιεσο ζήκεξα είλαη πεδφδξνκνο, άξα εγψ κπνξψ λα κπσ
θαη λα βάισ θπβφιηζνπο θαη λα θάλσ πεδφδξνκν κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη
δεμηά θαη αξηζηεξά.
Γελ ράλνπκε θακία δξαρκή εθεί λα είζηε ζίγνπξνη θαη νη πίζσ
ρψξνη, κε πιεξνθφξεζε ε Πνιενδνκία απηέο ηηο κέξεο, ηελ πεξαζκέλε
εβδνκάδα φηη είλαη πιένλ θαη ε εηζθνξά ζε γε πάιη ζα βγεη θαη είλαη έηνηκε θαη
πξέπεη λα ηε δεηήζνπκε θάπνηα ζηηγκή ζηνλ ηδηνθηήηε πνπ ζα θαηαιήμεη απηφ
ην αθίλεην γηα ην κπξνζηηλφ κέξνο κηιάσ. Έρνπκε έλα θνκκάηη εθεί ην νπνίν
ζα πξέπεη λα εηζθέξεη ρξεκαηηθά πιένλ. Άξα κε ζαο κέλεη θακία ακθηβνιία, νη
θσδηθνί δελ είλαη ζηνλ αέξα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Αλ ν Γήκνο θεξδίζεη
ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζπγλψκε ζε ξσηάσ Γεκήηξε, γηα πεο κνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ζ Λάξλαθνο εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη έλαο πεδφδξνκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο είλαη ξε παηδί κνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δθ ησλ πξαγκάησλ. Γελ έρεηο πξφβιεκα λα αλνίμεηο ηνλ
πεδφδξνκν, αχξην ην πξσί κπνξνχκε λα πάκε λα ηνλ δηαλνίμνπκε, δελ έρνπκε
θαλέλα πξφβιεκα ζε απηφ. Άξα κε ζαο κέλεη θακία ακθηβνιία γηα ην ζέκα ηεο
Λάξλαθνο θαη κάιηζηα ζα δψζνπκε ζε απηή ηελ πεξηνρή κηα ψζεζε, δηφηη
θαηαιαβαίλεηε φηη απηή είλαη απφ ηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο
καο, ε Αγία Μαξίλα θαη γχξσ απφ ηε θξα, Λαραλά, απηέο νη πεξηνρέο είλαη
ππνβαζκηζκέλεο θαη λνκίδσ φηη νη πξνηεξαηφηεηεο θ. εξεηάθε απηέο είλαη. Να
πάκε ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη λα θάλνπκε πξάγκαηα, απηέο είλαη νη
πξνηεξαηφηεηεο. Δζείο ην ζπλδέζαηε κε ηελ ΑΔΚ, κε ηα ζπκθέξνληα, κε ηα
αληαπνδνηηθά θαη ηα ινηπά.
Καη αγαπεηέ θίιε θ. Αλαληάδε, κελ μερλάηε φηη φηαλ εδψ ην ’12
θαη ’13 είρε έξζεη ν Πξφεδξνο ηεο ΑΔΚ πνπ ήκνπλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο
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αλεμάξηεηνο ηφηε θαη καο έθαλε ηελ παξνπζίαζε, ζην ηέινο βγήθα θαη ηνπ
είπα «θ. Πξφεδξε λαη, αιιά ζα καο δψζεηε ην parking φηαλ δελ δνπιεχεη ην
γήπεδν; Θα καο θάλεηε θακία ρνξεγία γηα ην άιζνο;» -γηαηί ηφηε ζπκάζηε ήηαλ
ζε θαθά ράιηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ- «ζα πάξεηε αλέξγνπο απφ ηελ
Φηιαδέιθεηα λα δνπιέςνπλ είηε ζην εξγνηάμην, είηε ζην γήπεδν;». Σα μεράζαηε
απηά; Τπάξρνπλ πξαθηηθά φκσο θαη κπνξείηε λα ηα δείηε.
Άξα κελ ιέηε γηα φινπο θαη κελ ηζνπεδψλεηε ζαο παξαθαιψ.
Έρνπκε ζπλέρεηα, ππάξρεη ζπλέρεηα φ,ηη ιέγακε ηφηε ιέκε θαη ζήκεξα. Πάληα
ήκαζηαλ εκείο ππέξ ηνπ γεπέδνπ κε αληηζηαζκηζηηθά, ηα ζέιακε πξνθαλψο
ζα Γήκνο θαη ηα ινηπά.
Κιείλσ, αιιά ζαο παξαθαιψ λα είκαζηε πην ππεχζπλνη. αο ιέσ
ε Λάξλαθνο κπνξεί λα δηαλνηρηεί αχξην ην πξσί θαη ζαο ιέσ φηη ε
θπθινθνξηαθή κειέηε θπξίσο αθνξά ηε Νέα Υαιθεδφλα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Γήκαξρνο θαη θιείλνπκε ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πσ ηίπνηε έρσ θαιπθζεί απφ ηνλ θ. Καληαξέιε θαη απφ
ηνπο ππφινηπνπο. Γέρνκαη άιισζηε απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο απφ ηε
ζηηγκή πνπ είκαζηε θαιπκκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ην ςεθίζεη θαη κε
ηα δπν ρέξηα.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: ε ινγηθή καο είλαη λα
επαλεθθηλήζνπκε, λα αλαβαπηίζνπκε ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο λνκίδσ
πσο είλαη ρξένο φισλ καο. Σέζεθε θάηη γηα ηε Νεζίδα δελ ζπκάκαη απφ πνηνλ,
κφλν απηφ ζα ζίμσ, έρσ επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή απηή θαη πξνεθινγηθά φρη
κφλν κηα θνξά, αιιά έρσ ζπλερή κάιηζηα επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο κε δηθή
καο παξέκβαζε θαζαξίζηεθε φιε εθείλε ε πεξηνρή, θαζαξίζηεθε ην γεπεδάθη,
κπαίλεη ξνιφη ηεο ΓΔΖ γηα λα έρνπκε θαη θψηα ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζην
γεπεδάθη θαη σο πξνο ην ρψξν ηνπ ΟΚ πνπ αλαθεξζήθαηε, ζην Πέηαιν ήδε
ππάξρεη εληνιή θαη απφ εκέλα θαη έρνπλ ήδε επηιεθζεί νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο
πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πεξηνρή κε έλα ήπηαο ρξήζεο έξγν, γηαηί
έηζη έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην παξαρσξεηήξην, έλαληη 500 € ην κήλα.
Μάιηζηα είρα απνδψζεη ηα εχζεκα ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε γηαηί
απηφο ην θίλεζε, ην παξαιακβάλνπκε θαη ζα πινπνηήζνπκε έλα κεγάιν έξγν
πνπ έρεη λα θάλεη κε έλα ζηίβν, κε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε αζιήκαηα, νηηδήπνηε
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έρεη λα θάλεη κε ηνλ αζιεηηθφ ρψξν φρη βεβαίσο θεξθίδεο, γηαηί δελ
πξνβιέπεηαη.
Άξα απηά είλαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’20. ιε απηή ε
ζπδήηεζε πνπ έγηλε ηψξα επί κηάκηζε ψξα θαη παξαπάλσ, έγηλε γηα λα
θαηαιάβνπκε φηη απηά ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ραζνχλ, κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζε θάπνηα έξγα πνπ δηθή καο επζχλε είλαη θαη δηθή καο
πξνηεξαηφηεηα λα ηα θαηαρσξήζνπκε σο ηέηνηα.
Καη ηειεηψλσ κε ην ζέκα ηνπ Πνδνλίθηε κηα θαη ηέζεθε απφ ηνλ
θ. Βαζηιφπνπιν ζηελ αξρηθή ηνπ ηνπνζέηεζε. Δκείο δελ ήκαζηαλ πνηέ
ελαληίνλ ηεο φπνηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Πνδνλίθηε κε ηελ έλλνηα ηνπ
βηφηνπνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ.
Απιά απηφ πνπ είρα πεη ηφηε θ. Βαζηιφπνπιε, είλαη επεηδή
ήκαζηαλ αλελεκέξσηνη, λα πάξνπκε κηα παξάηαζε θαη κάιηζηα είρα πεη φηη ζα
ζηεξίμνπκε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη παξάηαζε θαη αλαβνιή απφ ην
Γηθαζηήξην, λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ λα ζηεξίμνπκε ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη
φιν ην θνκκάηη απηφ πνπ αθνξά ηε θχζε.
Δπνκέλσο ζε έλα επφκελν πξφγξακκα πνπ δελ μέξσ αλ
πξνιαβαίλνπκε κπνξνχκε λα βάινπκε θαη ην ζέκα ηεο φπνηαο εθκεηάιιεπζεο
ησλ πξαλψλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ. Οηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ
αλαβάζκηζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη ζίγνπξν φηη είκαζηε ππέξ.
Έγηλε ηψξα κηα ζπδήηεζε γηα λα θαηαιήμνπκε ζε θάηη ην νπνίν
είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζπκθσλνχκε φινη θαη δελ ζα δηαθσλήζσ βεβαίσο θαη κε
ηνλ θ. εξεηάθε θαη ηελ θα Γθνχκα σο πξνο ην φηη πξέπεη λα πινπνηήζνπκε
έλα πξφγξακκα γηα λα εμππεξεηήζνπκε ή κάιινλ λα ζηεξίμνπκε νηηδήπνηε
έρεη πξφβιεκα θαη αθνξά ηα ζρνιεία.
Δίλαη θαλέλαο παιαβφο πνπ ζα πεη δελ ζα μεθηλήζσ έλα
πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηψ ηε ζηαηηθή επάξθεηα ή ηελ
αλαβάζκηζε γεληθά ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ; Απιά δελ πξνιαβαίλνπκε λα
θάλνπκε θάηη ηέηνην, δεδνκέλνπ φηη ζε έλα κήλα πνπ απηφ ιήγεη, πξέπεη λα
ηξέμνπκε θάπνηεο πνπ εκείο ζα Γηνίθεζε ηεξαξρνχκε ςειά. Γελ λνκίδσ φηη
έρσ θάηη άιιν, απηά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
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Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ησλ θσδηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε ησλ
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο 100.000 € κε ηελ πξνυπφζεζε θαη έηζη φπσο
ην πεξηέγξαςε ν θ. Καληαξέιεο. Καηά ηεο εθπφλεζεο κειέηεο γηα ηελ
αλάιπζε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ αλη’ απηνχ πξνηείλνπκε ηηο 75.000 € λα
δνζνχλ φπσο πξφηεηλε ν θ. Νηάηζεο γηα πξνκήζεηα ππαίζξησλ νξγάλσλ
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γπκλαζηηθήο, ηα νπνία ιείπνπλ θαη έρνπλ γίλεη αλάξπαζηα ζε φπνηα πιαηεία
έρνπλ κπεη, θαηά ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο δειαδή δελ δφζεθε πάιη
απάληεζε αλ ζα γίλεη κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία μερσξηζηή, αιιά κάιινλ
φπσο ζσζηά ελεκεξψζεθε ππάξρεη επφκελν ζέκα πνπ ιέεη φηη ζα γίλεη
μερσξηζηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
Τπέξ ηεο πξνκήζεηαο δαπέδνπ αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο
θαη ζρνιεία θαη ππέξ ησλ 6 παγθαθηψλ wifi θαη φρη ηνπ ελφο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: κνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Φεθίδσ ηνπο δπν πξψηνπο θσδηθνχο θαη ηα δάπεδα ζηηο
παηδηθέο ραξέο θαη ηίπνηε άιιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο θαη ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: πσο ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: πσο ν Υξήζηνο Γξεηδειηάο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηνπ πξψηνπ θσδηθνχ πνπ
πξνηείλεηε ηε ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνζνχ 74.400 €, ππέξ
ηνπ δεχηεξνπ θσδηθνχ δηάλνημεο θαη δηακφξθσζεο ηεο νδνχ Λάξλαθνο θαη
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πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έρεη θάλεη ν θ. Καληαξέιεο,
αληί ηνπ ηξίηνπ εκείο πξνηείλνπκε λα εθπνλεζεί κειέηε γηα ην Πέηαιν ηεο
Νεζίδαο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, επνκέλσο θαηά
ζην ηξίην.
ην ηέηαξην θαηά δηφηη πξφθεηηαη γηα θαηάηκεζε έξγνπ θαη ζέισ
θ. Πιέζζα λα γξαθηεί ζην πξαθηηθφ φηη γηα ηνλ ηέηαξην θσδηθφ δηαθσλνχκε,
ζεσξνχκε φηη είλαη θαηάηκεζε έξγνπ ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη αληί γη'
απηφ πξνηείλνπκε πξνκειέηε γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ Πνδνλίθηε κεηά ηελ
απφθαζε ηνπ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.
ζνλ αθνξά ην πέληε θαη ην έμη, δειαδή πξνκήζεηα δαπέδνπ
αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο λαη, πξνκήζεηα παγθαθίσλ wifi λαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: κνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φεθίδνπκε ππέξ ηνπ πξψηνπ θσδηθνχ ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πέκπηνπ θαη θαηαςεθίδνπκε φινπο ηνπο
άιινπο είηε γηαηί δηαθσλνχκε κε ηνλ ζθεπηηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα
ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ, είηε γηαηί είλαη αζαθείο νη πξνζέζεηο θαη απηφ
αλ ζε έλα κήλα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη είλαη απηφ εηζήγεζε εκάο δελ καο
θαιχπηεη, είηε γηαηί ππάξρνπλ ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο. Γηα καο πξνηεξαηφηεηα
ζα έπξεπε λα είλαη ην δήηεκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ησλ δεκφζησλ
θηηξίσλ

ηεο

πφιεο

θαη

δεχηεξνλ

ε

εγθαηαζηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ην έλα λαη, ζην δπν κε ηελ δηάλνημε ηεο Λάξλαθνο αλ
κπνξεί λα ρξεηαζηνχκε ηε Λάξλαθνο αξγφηεξα γηα θάηη κεγαιχηεξν θαη
ελνπνηεκέλν εκείο νη ίδηνη, ην ηξία φρη αο ην πιεξψζεη θάπνηνο άιινο πνπ
ρξεηάδεηαη, ην ηέζζεξα λαη, ην πέληε λαη, ην έμη λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή επηρνξήγεζεο
απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ νη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη ην δάπεδν, ε Λάξλαθνο εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
κε 28 ππέξ θαη 3 θαηά, ε κειέηε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 17 ππέξ θαη 14 θαηά, ζηαηηθή επάξθεηα θηηξίσλ
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 18 ππέξ θαη 13 θαηά, παγθάθηα wifi
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 26 ππέξ θαη 5 θαηά.

Κχξηνη ζπλάδειθνη, λα θάλνπκε έλα 5ιεπην δηάιεηκκα θαη
ζπλερίδνπκε κεηά.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ ζχκθσλα
κε ην Ν.4555/2018, ΦΔΚ 133/Α/ 19-07-2018
«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 ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο
θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνξά μεθάζαξα ηελ εθθίλεζε ηεο
δηαδηθαζίαο γηα ηηο δπν κειέηεο. Ζ κηα κειέηε είλαη ε θπθινθνξηαθή πνπ κφιηο
ζπδεηήζακε θαη ε άιιε κειέηε είλαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ Πλεπκαηηθνχ
Κέληξνπ πνπ ζπδεηήζακε ζε πξνεγνχκελν πκβνχιην.
Δίλαη απηέο νη δπν θαηαζηάζεηο, ζα γίλεη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο
ν ιεγφκελνο ζπλνπηηθφο, επεηδή είδα φηη ην ζπδεηάηε θ. Σνκπνχινγινπ ζαο ην
ιέσ θη εγψ μεθάζαξα.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάιη ηα ίδηα, θχξηε Καληαξέιε κελ θάλεηε δηάινγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ε θάζε πεξίπησζε αθνξά ηελ εθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
γηα ηελ εθπφλεζε απηψλ ησλ δχν κειεηψλ θαη είκαη έηνηκνο λα απαληήζσ ζε
νηηδήπνηε εξσηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ ΔΔΣΑΑ ζην site ηεο έρεη θσδηθνπνηεκέλε ηε
λνκνζεζία θαη ηε πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φζνλ αθνξά ηηο
θαηαηκήζεηο. αο θαιψ λα ηε δείηε πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ζθνπέινπο
πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ θη άιια πξάγκαηα.
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Μπνξείο λα θάλεηο μερσξηζηνχο θσδηθνχο νθείιεηο φκσο φρη γηα
νκνεηδέο αληηθείκελν, εδψ κηιάκε γηα ην ίδην αθξηβψο αληηθείκελν «κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο», νθείιεηε είζηε ππνρξεσκέλνη λα ην βάιεηε ζε εληαίν
δηαγσληζκφ κε ηξεηο θαη ηέζζεξηο θαη πέληε θαη δέθα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο.
Απηφ ιέεη ε λνκνζεζία θαη ε λνκνινγία ν 4412/2016 θαη ην ιέεη
θαη ε πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ε νπνία ππάξρεη
θσδηθνπνηεκέλε, δείηε ην ζην site ηεο ΔΔΣΑΑ. Άξα εκείο δελ κπνξνχκε λα ην
ςεθίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
εδψ πξφθεηηαη γηα ηελ εθθίλεζε δπν δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο κειεηψλ, ν έλαο
δηαγσληζκφο είλαη πξνεθηηκψκελε δαπάλε ακνηβή 58.076,30 € ρσξίο ΦΠΑ θαη
ε άιιε είλαη 60.000 € ρσξίο ΦΠΑ. Ση ιέεη ε λνκνζεζία; Ζ λνκνζεζία ιέεη φηη
δχλαηαη λα γίλεη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο, ζπλ ην 24% πνπ είλαη ην ΦΠΑ απηφ
πάεη γχξσ ζηηο 75.000.
Δδψ ππάξρνπλ δπν δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ κε δεκφζην δηαγσληζκφ. Ο δηεζλήο
δηαγσληζκφο θ. Καληαξέιε φπσο μέξεηε έρεη άιιν πνζφ, είλαη πάλσ απφ
250.000 € θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ησλ επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Κακία ζρέζε.
Ο δεκφζηνο δηαγσληζκφο δελ γίλεηαη κε ηξεηο πξνζθνξέο πνπ
κπνξεί λα ηα έρνπλ βξεη κεηαμχ ηνπο απηνί πνπ θέξλνπλ ηηο πξνζθνξέο θαη
νπζηαζηηθά δελ είλαη δηαγσληζκφο. Δκείο ζηε δηαδηθαζία απηή φρη κφλν ζα
είκαζηε απέλαληη, αιιά ζα ηελ πξνζβάιινπκε κε θάζε λφκηκν κέζν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ε θα Παπαινπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κνηηάμηε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ θαη ζηνπο
αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο θ. Σνκπνχινγινπ φπσο είδαηε ππάξρεη πεξίπησζε
λα ππάξρνπλ παξφκνηα ζέκαηα φπσο είρακε ζπδεηήζεη θάπνηα ζηηγκή ζε
απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ νκνεηδνχο αληηθεηκέλνπ θαη' αξρήλ δελ
πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα, πξφθεηηαη γηα κειέηεο, πξψηνλ. Να ζαο ππελζπκίζσ
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φηη ε κειέηε ηνπ λεθξνηαθείνπ αθνξά θαη πεξηβαιινληηθή κειέηε, έρεη θαη
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, είλαη δηαθνξεηηθφ ην αληηθείκελν. Δλψ εδψ
κηιάκε γηα ζηαηηθή επάξθεηα κε κηα άιιε δηαδηθαζία θαη ζαο ππελζπκίδσ φηη
δελ είλαη πξνκήζεηα νκνεηδψλ πιηθψλ γηα λα ζεσξεζεί θαηάηκεζε.
ζνλ αθνξά ην ζέκα βέβαηα ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζεσξψ
φηη ζα πξέπεη νκφθσλα λα ςεθηζηεί δηφηη ζαο ιέσ θαη πάιη ε κειέηε γηα ηε
Υαιθεδφλα είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πφιε καο, γηα λα
θιείζνπκε απηφ ην πξάγκα βιέπνπκε ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα πνπ καο
απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν.
Καηά ζπλέπεηα ζαο θαιψ λα ςεθίζεηε. Σν δε πξφρεηξν
δηαγσληζκφ γηα ηε δεχηεξε κειέηε θ. Σνκπνχινγινπ γηα λα ζαο απαληήζσ,
ηνλ θάλνπκε δηφηη φπσο είρα πεη θαη ζε άιιν πκβνχιην ππάξρνπλ
πξνζεζκίεο θαη ππάξρνπλ ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη ηηο ηαπηνπνηήζεηο
κε δηθνχο ηνπο θσδηθνχο ΣΔΔ θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξνιάβνπκε ηηο
πξνζεζκίεο.
Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε λα γηλφηαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ιέηε,
θαη κάιηζηα έρσ ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ πξψελ ζχκβνπιν ηνπ Γεκάξρνπ ηνλ θ.
Μπαξνχηα, ν νπνίνο είρε ηελ ίδηα γλψκε λα γίλεη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν θαη
γξήγνξα απηή ε εθθίλεζε, απιά ζαο πιεξνθνξψ γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
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Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθήο
κειέηεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε ζην πξνεγνχκελν ζέκα θαη θαηά γηα
ιφγνπο λνκηκφηεηαο ζην ζέκα ηεο εθπφλεζεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά φζνλ αθνξά ην πξψην ηε
κειέηε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηα Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
δηφηη πξφθεηηαη γηα θαηάηκεζε έξγνπ θαη θπζηθά γίλεηαη κε δηαδηθαζία
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ έηζη πξνηείλεηαη πνπ δελ δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Γήκνπ θαηά ηε γλψκε κνπ θαη παξαθαιψ απηφ λα γξαθηεί θαη ζην
πξαθηηθφ ηεο απφθαζεο θ. Πιέζζα.
Καη θαηά θπζηθά θαη φζνλ αθνξά ην δεχηεξν πνπ αθνξά ηηο
60.000 € γηα ηελ κειέηε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ πνπ
επίζεο γίλεηαη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ πνπ επίζεο δελ δηαζθαιίδεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: κνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εθθίλεζεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ ζχκθσλα κε ην Ν.4555/2018, ΦΔΚ
133/Α/ 19-07-2018 «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»» κε 17 ππέξ θαη 13 θαηά εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Παξαρψξεζε πξνο ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο, Φηιαδειθείαο,
Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο εηδηθνχ ρψξνπ, φπηζζελ ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο
ηνπ Νανχ Πακκέγηζησλ Σαμηαξρψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο,
γηα ηελ ηαθή ησλ Αξρηεξέσλ πνπ δηαθφλεζαλ θαη ζα δηαθνλήζνπλ
ζηελ Η.Μ. ηεο πφιεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ γίλεη ηειεπηαία πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ
κεηξνπνιίηε γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν,
δελ είκαη έηνηκνο λα ζαο αλαθνηλψζσ ζε πνηεο δξάζεηο ζα ζπλεξγαζηνχκε κε
ηε κεηξφπνιε, αιιά ζην πεξηζψξην κηαο απφ ηηο ζπλαληήζεηο νπζηαζηηθά κνπ
δεηήζεθε απφ ηνλ κεηξνπνιίηε, ε ιέμε παξαρψξεζε δελ ηζρχεη- πίζσ απφ ην
ηεξφ ηεο εθθιεζίαο ππάξρεη έλα κηθξφ παξηέξη –αο ην νλνκαηίζνπκε έηζη γηα
λα ζπλελλνεζνχκε- ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά αλελεξγφ σο πξνο ηελ ηαθή
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ησλ δεκνηψλ. Δίλαη έλα παξηέξη πνιχ κηθξφ, δελ κπνξψ λα ζπκεζψ αθξηβψο
ηψξα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ.
Μνπ δήηεζε ν κεηξνπνιίηεο φπσο νη επηθαλείο δεκφηεο ηεο
πφιεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, λα ηνπ δνζεί ε
ρξήζε απηή πξνθεηκέλνπ λα εληαθηάδνληαη νη κεηξνπνιίηεο πνπ έρνπλ
δηαθνλήζεη ή δηαθνλνχλ ζηελ πφιε καο. Ννκίδσ πσο είλαη θάηη ην νπνίν δελ
ρξίδεη ηδηαίηεξε ζπδήηεζεο θαη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε
απηφ ηνλ ρψξν θαη λα εληαθηάδνληαη νη κεηξνπνιίηεο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη
ζηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο θαη ηεο εθθιεζίαο αιιά θαη ηνπ Γήκνπ.
Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε αλάιπζε, αλ ζέιεηε
πεξηζζφηεξε κπνξψ λα ζαο πσ ηη παξαπάλσ κπνξεί λα έρνπκε ζπδεηήζεη,
πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάεη γηα ηνπο κεηξνπνιίηεο κφλν, νχηε παξαρψξεζε θαη ε
ιέμε παξαρψξεζε είλαη ιαλζαζκέλε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … λα δηνξζσζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ έρεη δίθην ν θ.
Νηάηζεο αο αλαθεξζνχκε ζηνπο κεηξνπνιίηεο θαη πφζνη ζα είλαη απηνί ζηα
επφκελα ρξφληα, ηψξα πεξηκέλνπκε έλαλ κήπσο πξνιάβνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζχκβνπινη δελ
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγία ηνπ λεθξνηαθείνπ ρψξνο γηα
εληαθηαζκφ αξρηεξέσλ. Αληηιακβάλνκαη θαη θαηαιαβαίλσ απηφ πνπ δήηεζε ν
δεζπφηεο γηαηί πξνθαλψο ίζσο πεξηκέλνπλ ηνλ Κσλζηαληίλν, ηνλ πξψελ
κεηξνπνιίηε.
Θα πξέπεη ζην λέν Καλνληζκφ λα θάλνπκε δεθηφ ην αίηεκα ηνπ
δεζπφηε γηαηί δελ μέξνπκε πφηε κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην απεπθηαίν, κε κηα
δηαθνξά φηη ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ζηνλ θαηλνχξγην Καλνληζκφ ηνπ
λεθξνηαθείνπ ρψξν φπηζζελ ηνπ ηεξνχ ζην παξηέξη Α, Β, Γ, Γ γηα εληαθηαζκφ
αξρηεξέσλ θαη κφλν. Με απηή ηελ παξαηήξεζε κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε θη
εκείο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη ησλ αξρηεξέσλ ηεο δηαπινθήο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο δελ ζπκθσλνχκε. Τπάξρεη ρψξνο γηα ηνπο ηεξείο ην
πψο ζα

κνηξαζηνχλ νη ρψξνη είλαη κέζα ζηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη

πξέπεη λα γίλεη θαη λα θαλεί νινθιεξσκέλα θαη κε ηη άμνλεο, επαλαιακβάλσ
είλαη πνιχ πην βαζηθφ γηα καο φηη δελ ππάξρεη ρψξνο λα πεη θαλέλαο ην
ηειεπηαίν αληίν ζε άλζξσπν πνπ δελ ζέιεη λα κπεη ζηελ εθθιεζία.
Γελ ππάξρεη ζηεγαζκέλνο ρψξνο, δελ ππάξρεη ηίπνηε, φπνηε
έρεη γίλεη θαη έρνπκε απνραηξεηίζεη αλζξψπνπο έρεη γίλεη ζην πξναχιην κέζα
ζηνπο δηαδξφκνπο θαη κε αληηδξάζεηο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα
ζπδεηεζεί ζηνλ Καλνληζκφ. Δίλαη άιιν ζέκα ην θαη’ εμαίξεζε αιιά ππάξρνπλ
πνιχ ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη θαη αλ ρξεηάδεηαη λα πξνβιεθζνχλ θαη άιινη θαη γηα
ηνπο επηθαλείο δεκφηεο θαη γηα ηνπο ηεξείο ηεο πφιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ννκίδσ φηη είλαη έλδεημε ηεο νθεηιφκελεο ηηκήο εθ
κέξνπο καο πξνο ηνπο αξρηεξείο ηεο πφιεο, δπν είλαη δειαδή ελ δσή, ν
γέξνληαο κεηξνπνιίηεο Κσλζηαληίλνο θαη ν λπλ κεηξνπνιίηεο ν άλζξσπνο λα
είλαη θαιά, άιισζηε ζέισ λα ζαο αλαθέξσ θάηη πνπ δελ μέξσ αλ έρεη
ζεκαζία, είζηζηαη θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ηάμε λα εληαθηάδνληαη ζην πίζσ ηνπ
ηεξνχ λανχ αξρηεξείο.
Γελ είλαη θάηη πνπ δεηάεη ν κεηξνπνιίηεο δειαδή παξάδνμν
απηφ θαη γη' απηφ δελ κπνξεί θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ηάμε λα ρξεζηκνπνηεζεί
απηφο ν ρψξνο γηα ηαθή άιισλ αλζξψπσλ. Μφλν νη ηεξείο θαη νη αξρηεξείο
εληαθηάδνληαη πίζσ απφ ην ηεξφ βήκα ηεο εθθιεζίαο. Οπφηε ζπκθσλνχκε ζε
απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πκθσλψ θαη' αξρήλ απφιπηα
κε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη λα ζαο ππελζπκίζσ γηα φζνπο δελ ην
μέξεηε ή δελ ην ζπκάζηε, είρακε ηνλ πξψην κεηξνπνιίηε καο ηνλ καθαξηζηφ
Σηκφζεν ν νπνίνο φηαλ πέζαλε αλαγθάζηεθαλ λα ηνλ εληαθηάζνπλ πίζσ απφ
ην ηεξφ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζηε Νέα Ησλία κε αληίδξαζε
ησλ θαηνίθσλ ηφηε. πσο είλαη εληαθηαζκέλνο θαη έλαο άιινο επίζεο
αξρηεξέαο εθεί ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο ηεο Νέαο Ησλίαο.
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Ννκίδσ φηη επεηδή ζηε κεηξνπνιηηηθή καο Πεξηθέξεηα νπζηαζηηθά
έρνπκε ην κεγαιχηεξν εκείο θνηκεηήξην θαη είλαη απηφ ην δηθφ καο, πξέπεη λα
γίλεη δεθηή ε πξφηαζε θαη λα ππελζπκίζσ βεβαίσο φηη ππάξρεη αθξηβψο πίζσ
απφ ην ηεξφ ζε έλα άιιν ζεκείν ρψξνο γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ ηεξέσλ, νπφηε
λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θ. Πξφεδξε γηαηί δεκηνπξγνχκε άιιε κηα θαηεγνξία
πξνλνκίσλ θαη δηάθξηζεο. Γηαθξίζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δσληαλψλ θαιφ
είλαη λα κελ ηηο επεθηείλνπκε θαη ζηνπο απνβηψζαληεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα 3 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Παξαρψξεζε πξνο
ηελ Ηεξά

Μεηξφπνιε Νέαο

Ησλίαο,

Φηιαδειθείαο,

Ζξαθιείνπ

θαη

Υαιθεδφλνο εηδηθνχ ρψξνπ, φπηζζελ ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο ηνπ Νανχ
Πακκέγηζησλ

Σαμηαξρψλ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο,

γηα

ηελ

ηαθή ησλ Αξρηεξέσλ πνπ δηαθφλεζαλ θαη ζα δηαθνλήζνπλ ζηελ Η.Μ. ηεο
πφιεο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αζθαιείαο, ινηπψλ πνιηηηθψλ
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη δένπζαο
εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ελέξγεηεο γηα
ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη κε ηνλ
εθαξκνζηηθφ ηνπ λφκν πνπ βγήθε πξφζθαηα. Πξνο ηνχην έρεη ζπλαθζεί εηδηθή
ζχκβαζε κε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε γηα ηα
έγγξαθα πνπ ζαο έρνπλ ζηαιεί έρεη ν θ. Πιέζζαο ζηε δηάζεζή ηνπ ζεηηθή
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
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Απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιιά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
φζνλ

αθνξά

ηελ

νκάδα

Παλαγησηφπνπινο πνπ

αζθαιείαο

πξνηείλεηαη

ν

θ.

σθξάηεο

είλαη ππεχζπλνο Πιεξνθνξηθήο, ε θα Γεσξγία

Νηθνινπνχινπ πνπ είλαη θαη ζην Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έρεη ζρέζε θαη κε ηα
δεδνκέλα

θαη

ησλ

ππαιιήισλ

θαη

ηνλ

ρεηξηζκφ

θαη

ζαλ

αηξεηφο

απηνπξνηείλνκαη εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. Πάλησο δελ
μέξσ αλ ζαο έρεη έξζεη …
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη δελ ηελ έρνπκε δψζεη, απηφ είλαη γεγνλφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε φηαλ πήξακε ηα
ζέκαηα, έιεγε φηη «ε εηζήγεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ζα ζαο απνζηαιεί αχξην
Παξαζθεπή 8/11». ηαλ είδα ζην e-mail κνπ ηελ εηζήγεζε ήηαλ 100 ζειίδεο
ην ζρεηηθφ έγγξαθν, νχηε λα ην δηαβάζσ θπζηθά κπνξνχζα απφ ην e-mail,
νχηε ήηαλ δπλαηφ. Δγψ πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα λα
ελεκεξσζνχκε. Γελ κπνξείο λα δηαβάζεηο απφ ην e-mail ζνπ 100 ζειίδεο
εηζήγεζε, είλαη αδχλαην. Οχηε καο εζηάιε πνηέ γξαπηψο απηφ ην πξάγκα,
εθηηκψ φηη πξέπεη λα αλαβιεζεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη ηχρεη έγθξηζεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ιέεη ηίπνηε απηφ θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη είλαη ηππνπνηεκέλν απηφ γηα φινπο ηνπο Γήκνπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ ζπκίδεηε ηνλ Υξπζνρνΐδε
πνπ ιέεη «δελ δηάβαζα ην Μλεκφλην». Δδψ δελ έρνπκε δηαβάζεη ηίπνηε, δελ
κπνξνχκε λα πνχκε «λαη» ζε θάηη πνπ δελ δηαβάδνπκε ηη είλαη. Δίλαη ζνβαξφ
ζέκα πξφθεηηαη πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δζείο ην έρεηε δηαβάζεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη ην έρσ δηαβάζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπξάβν ζαο, εζείο είζηε πνιχ
θαιφο, εγψ δελ ην έρσ δηαβάζεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη κφλν απηφ, είλαη νιφθιεξε κειέηε πνπ είλαη πέληε ηφκνη,
δελ είλαη κφλν απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ καο ζηείιαηε είλαη 100
ζειίδεο.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη απηφ πνπ έπξεπε λα ζηαιεί θαη απηφ πνπ ελέθξηλε ε Ννκηθή
Τπεξεζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ σξαία. Απηφ ινηπφλ πνπ
ελέθξηλε ε Ννκηθή Τπεξεζία έπξεπε λα ην δηαβάζνπλ θαη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη νη νπνίνη παίξλνπλ θαη ηελ απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θαη' αξρήλ ζεσξψ, ζα κνπ επηηξέςεη ν θ. Σάθαο,
απαξάδεθην ην γεγνλφο έλα θείκελν 100 ζειίδσλ καο ζηέιλεηαη ειεθηξνληθά.
Αλ δελ έρεηε ραξηί λα ζαο θέξσ έλα πάθν. ηαλ κάιηζηα έρεη εκεξνκελία
Γελάξεο 2019. Έιενο! Γειαδή γηα λα πάεη απφ ην enter κέρξη ην print πφζνπο
κήλεο ζέιεηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σφηε παξαδφζεθε ε κειέηε απηή απφ ηελ εηαηξεία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ γηα λα θηάζεη ζηηο Παξαηάμεηο. Δίζηε δπν κήλεο, κηα
ζειίδα ηελ εκέξα λα αλαπαξάγαηε ζα είρακε πάξεη απφ έλα αληίγξαθν ε θάζε
Παξάηαμε.
Γεχηεξνλ, ε κειέηε απηή γηαηί μεζηξαβψζεθα θαη' αξρήλ είλαη
αηειήο. Μέζα δελ έρεηε πξνζδηνξίζεη ηηο πξνζεζκίεο, δηαηεξνχληαη ηα
ζηνηρεία, ζπκπιεξψζηε ρξφλν. Ρσηάσ πνηνο είλαη ν ρξφλνο; Γειαδή
βγαίλνπκε απφ εδψ κε απφθαζε, ε απφθαζε ηη ζα είλαη; Με θελνχο ηνπο
ρξφλνπο πνπ δηαηεξνχληαη;
Σξίηνλ, έρσ κεξηθά ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ην ηη αθξηβψο είηε ε
εηαηξεία πνπ έθαλε ηε κειέηε έρεη πάξεη έλα πξάγκα θαη ην θάλεη copy – paste
θαη αιιάδεη ηνπο ηίηινπο, είηε δελ μέξσ ηη θάλεη ν Γήκνο. Γειαδή ζπγθεληξψλεη
ΗΡ ζηνηρεία γηα ην browser πνπ κπαίλεη ζην δηαδίθηπν, ρξφλν παξακνλήο, απηά
ηα θάλνπλ ηζηφηνπνη πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηαθήκηζε ή άιινπ είδνπο ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ, μέξνπκε πνιχ θαιά, λα κελ επεθηαζνχκε.
Δγψ δελ

κπνξψ λα θαηαιάβσ δειαδή γηαηί ν Γήκνο λα

απνζεθεχεη ηηο δηεπζχλζεηο ή ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο ηεο
ηζηνζειίδαο καο.
Άιιν εξψηεκα: ζηελ ελαληίσζε ζην θνκκάηη πνπ ιέεη -δελ
ζπκάκαη πνην απ' φια ηα θεθάιαηα γηαηί θαη κέζα απφ νζφλε είλαη ιίγν
δχζθνιν 200 ηφζεο ζειίδεο- ην δηθαίσκα ελαληίσζεο εξγαδνκέλσλ. ε φ,ηη
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αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη δηθαίσκα ελαληίσζεο
θαη ζε πεξηπηψζεηο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο (πνπ ζρεηίδνληαη κε
αμηνιφγεζε) απηφ εγψ δελ ην θαηάιαβα πσο κπιέθνπκε πξνζσπηθά
δεδνκέλα, κε επεμεξγαζία, κε εξγαζηαθή αμηνιφγεζε ρσξίο λα γίλεηαη κε κηα
ζαθήλεηα απηφ ην πξάγκα, εκέλα πεξηζζφηεξν κνπ άθεζε κηα εληχπσζε φηη ν
Γήκνο μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ηελ νπνία δελ είρε ην πιαίζην λα ηελ θάλεη. Δγψ απηφ
θαηαιαβαίλσ.
Γηαηί κέρξη ηψξα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ δηαηεξνχληαλ
πνπζελά ζε θάπνην αξρείν θαη απφ απηή ηελ άπνςε είκαη θαη' αξρήλ ελάληηα
ζην λα ην ςεθίζσ, αλ θαη λνκίδσ φηη ε πξφηαζε ηεο αλαβνιήο είλαη… Δθηφο
αλ κνπ πείηε κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά φηη έρεηε δηαβάζεη φινη, γηαηί εγψ θάζηζα
θαη έβγαια ηα κάηηα κνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ζαο ην δψζνπκε ηππσκέλν, βέβαηα αλ ζαο δψζσ φιε ηελ
κειέηε είλαη ηεξάζηην, δελ είλαη 100 ζειίδεο είλαη πέληε ηφκνη. Απηφ ην θνκκάηη
πνπ ζαο δψζακε, είλαη απηφ πνπ πξέπεη αξρηθά λα εγθξίλεη ην πκβνχιην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Σάθα δψζηε καο απηφ, δψζηε καο θαη ηα ζρεηηθά λα
μέξνπκε πνηα είλαη θαη αλ καο ελδηαθέξεη λα έξζσ εθεί λα ην δηαβάζσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ΗΡ πνπ γίλεηαη εζσηεξηθά φιε θαη
φιε ε δηαδηθαζία αθνξά ην θφβν πνπ ππάξρεη γηα ην data bridge γηα ηε
δηαξξνή δεδνκέλσλ, πνπ επηζχξεη πξφζηηκα άλσ ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ, ή
4% ηνπ ηδίξνπ ηνπ θάζε θνξέα.
Δίλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ηα επφκελα βήκαηα πέξα απφ ηελ
ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ην ηη δηθαηψκαηα έρνπλ, ηη πξέπεη λα
πξνζέρνπλ, φηαλ επηθνηλσλνχλ κε ην θνηλφ πάιη ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ,
φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ησλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο πνπ ππάξρνπλ θαη
επαίζζεηα δεδνκέλα γίλεηαη ρακφο.
Καη ην ζεκαληηθφηεξν απ' φια πέξα απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη ην επφκελν ζηάδην θαη γίλεηαη ηκήκα – ηκήκα, ην
ζεκαληηθφηεξν απ' φια είλαη λα αλαβαζκηζηεί ην Γίθηπν κέζα ζην δεκαξρείν
θαη κέζα εθεί πνπ είλαη ν server γηαηί κε κηα δηαξξνή ζα έρνπκε ηεξάζηην
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πξφβιεκα θαη θαηά ηε γλψκε κνπ απηφ πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη λα πάκε
ζην επφκελν ζηάδην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Σάθα ηη ελδηαθέξεη ην
Γήκν αλ δεηάεη Chrome, Mozilla, ή Opera;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ζεκαληηθφ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αζθάιεηαο γηα ην
θαζέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα πνην ιφγν ν εμσηεξηθφο επηζθέπηεο λα θαηαγξάθεηαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί κπνξεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ επηζθέπηε λα δερηείο επίζεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ηη λφεκα έρεη απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη πνιχ κεγάιν λφεκα γηαηί φηαλ γίλεη ε δηαξξνή αλεμάξηεηα ηα
κέηξα αζθαιείαο πνπ έρεηο πάξεη, έρεηο πνιχ κεγάιεο πνηλέο. Αλ δελ έρεη
πάξεη θαζφινπ κέηξα αζθαιείαο θαη αλ δελ γλσζηνπνηεζείο ζηελ Αξρή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ φηη έρνπκε θάλεη απηφ ην βήκα, είκαζηε αθφκε πην
εθηεζεηκέλνη θαη έρεη νξηζηεί θαη DPO απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρνπκε
ζπλερηδφκελε ζχκβαζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαιαβαίλσ φηη μεθηλάεη ν Γήκνο ηελ επεμεξγαζία κηαο
ζεηξάο δεδνκέλσλ πνπ πξηλ δελ ππήξρε, άξα δελ έρνπκε πξνζηαζία απφ
απηφ πνπ γηλφηαλ, έρνπκε πξνζηαζία απφ πνχ εηνηκάδεηαη λα γίλεη θαη απφ
απηή ηελ άπνςε …
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάλησο δελ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ν θαζέλαο εθεί κέζα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ ηη επηρείξεκα είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ηεξάζηην επηρείξεκα γηαηί είλαη πνιχ κεγάια ηα επίπεδα
αζθαιείαο θαη δελ κπνξεί λα ηα δεη θαλέλαο, απηφ πάκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη
δελ ζα ηα δεη θαλέλαο θαη πξνζηαηεχνληαη νη εξγαδφκελνη θαη νη δεκφηεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ πνπ ζέισ απφ θαλέλα δεκφζην λα μέξεη ηη browser
ρξεζηκνπνηψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Φέξηε ην ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε λα έρνπκε κειεηήζεη απηφ πνπ καο ζηείιαηε. Δίλαη πνιχ απιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρσ λα θάλσ κηα πξφηαζε αλαβνιήο ηνπ ζέκαηνο ζε
επφκελε ζπλεδξίαζε γηα λα απνθχγνπκε ηνπο δηαιφγνπο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φεθίζηεθε ν επξσπατθφο Καλνληζκφο πξνζηαζίαο
επξσπατθψλ δεδνκέλσλ. Μεηά ήξζε λνκνζρέδην απφ ηελ πξνεγνχκελε
Κπβέξλεζε πνπ έπξεπε ππνρξεσηηθά φινη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λα
ελαξκνληζηνχκε, ζπκθσλνχκε – δηαθσλνχκε, κε απηή ηελ πνιηηηθή πνπ
απνθαζίζηεθε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δκείο σο Γήκνο απηή ηε ζηηγκή κπνξψ λα ζαο πσ είκαζηε απφ
ηνπο πην πξψηνπο, δελ ιέσ φηη είκαζηε νη πξψηνη αιιά έρνπκε θάλεη
πεξηζζφηεξα βήκαηα ηνπιάρηζηνλ έπξεπε λα γίλεη έλα πξψην βήκα λα
θαηαγξάςνπκε ηα ζεκεία ζπκβαηφηεηαο θαη αζπκβαηφηεηαο ψζηε λα
κπνξέζνπκε –ηα ιέσ πνιχ ζρεκαηηθά ηψξα- λα θαηαγξάςνπκε εθείλα ηα
ζεκεία θαη ηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ ζηελ νπνία πξέπεη λα κπεη ν Γήκνο
θαη λα ελαξκνληζηεί.
Σα εξσηήκαηα ηνπ θ. εξεηάθε βεβαίσο είλαη εχινγα, αιιά
πξνζέμηε απφ κηαο ηερληθήο άπνςεο αλ ζαο απαληήζσ, απηά ήδε
θαηαγξάθνληαη. Γελ έξρεηαη λα επηβάιιεη ν Καλνληζκφο ηελ θαηαγξαθή. Απηά
ήδε είλαη θαηαγεγξακκέλα, ήδε ηψξα δειαδή έηζη φπσο κηιάκε είλαη
θαηαγεγξακκέλα θαη θαηαρσξεκέλα.
Σν λα ζπδεηήζνπκε βεβαίσο θαη εδψ ζπκθσλψ απφιπηα καδί
ζαο ζην κε πνην ηξφπν γίλεηαη θαη ηη δηθιείδεο κπαίλνπλ απηά είλαη δεηήκαηα
πνπ πξέπεη λα καο απαληήζεη ε αλάδνρνο εηαηξεία πνπ θάλεη θαη ηηο
πξνηάζεηο άξα θη εγψ εθεί ζα θαηέιεγα λα έξζεη ψζηε λα ην έρνπκε θαη
ηππσκέλν λα ην δηαβάζνπκε θαη λα κπνξνχκε λα έρνπκε εδψ θαη ηνλ
κειεηεηή, λα κπνξνχκε λα ηνπ ζέζνπκε θαη ηα αληίζηνηρα εξσηήκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπήθε κηα πξφηαζε αλαβνιήο, απηφ
ζεκαίλεη φηη ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ κπσ ηελ πξφηαζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ, φρη πξηλ, ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ πνηνλ κπήθε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σξεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κε κηιήζεη;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ζαο ιέσ ζηακαηάεη θαη κπαίλεη ζε ςεθνθνξία ε
αλαβνιή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ κνπ επηηξέπεηε, κε ηελ
παξαηήξεζε πνπ έγηλε λα έξζεη θαη ν κειεηεηήο λα έρνπκε δηαβάζεη, λα ηνπ
θάλνπκε εξσηήζεηο θαη λα ην ζπδεηήζνπκε ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ ηξεηο Παξαηάμεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη πξφηαζε
αλαβνιήο, έλα. Γεχηεξνλ ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα ζηακαηήζεη
είλαη επίζεο θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ζεβαζηνχκε. Καη κάιηζηα πηνζεηψ θαη ηελ
πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ πξνθεηκέλνπ λα έξζεη θάπνηνο κειεηεηήο, ν
φπνηνο ηέινο πάλησλ θαη λα καο αλαιχζεη πεξηζζφηεξν θαη δηεμνδηθφηεξα ηα
ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εζσηεξηθήο
πνιηηηθήο αζθαιείαο, ινηπψλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη δένπζαο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ..
ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη ζηηο
17/10/2019 είρακε κηα παξαίηεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.
νλφκαηη Νηνχξνο Υξήζηνο, ν νπνίνο είλαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη επίζεο
ζηηο 23/10 είρακε κηα αθφκε παξαίηεζε ν θ. Κνπκνχζεο Ησάλλεο ν νπνίνο
είλαη ηαθηηθφ κέινο. Θα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε, είλαη ηα δπν κέιε απηά ηα
νπνία έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, νπφηε λνκίδσ πσο είλαη έηνηκνο,
ην έρνπκε ζπδεηήζεη δειαδή θαη έρεη λα θάλεη ηηο πξνηάζεηο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηε ζέζε απηψλ πξνηείλεηαη σο ηαθηηθφ κέινο ε θα Βεληίξε
Λπδία θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν θ. Κειίδεο Γεψξγηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ε θα Γθνχκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα θάλσ έλα ζρφιην θαη γηα ην 9ν θαη γηα ην 10ν ζέκα. ηελ
πξνεγνχκελε δεκνηηθή ζεηεία καο πήξε παξά ηηο ππαξθηέο δηαθσλίεο καο
δπφκηζε ρξφληα λα ζπλελλνεζνχκε ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηηο Δπηηξνπέο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα.
Πξνηείλσ ζηε ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα
θξαηήζεη απηφ ην δηάζηεκα δπφκηζε κήλεο κφλν θαη ηνπο αγαπεηνχο
ζπλδεκφηεο

πνπ

παξαηηνχληαη

λα

ηηο

αληηθαηαζηήζνπλ

ζπλδεκφηεο

πξνηεηλφκελνη απφ δεκνηηθέο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ ζήκεξα δελ
εθπξνζσπνχληαη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ δίλεηαη κηα επθαηξία ζηε
Γηνίθεζε λα επαλνξζψζεη έλα ζθάικα πνπ έρεη θάλεη. Σν Π.Π.Η.Δ.Γ. φπσο
μέξεηε είλαη Ίδξπκα ζην νπνίν ζαθψο ν Καλνληζκφο πξνβιέπεη πνηνη
ζπκκεηέρνπλ. πκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Μηθξαζηαηηθψλ σκαηείσλ.
ηελ πφιε καο έρνπκε ηέζζεξα Μηθξαζηαηηθά σκαηεία, ην
χιινγν Μηθξαζηαηψλ, ηνλ χιινγν Πνληίσλ «Γεκήηξεο Τςειάληεο», ηνλ
χιινγν Αληηνρεηηψλ θαη ηνλ χιινγν πνπ ηδξχζεθε ηειεπηαία Δχμεηλνο
Πφληνο λνκίδσ ιέγεηαη, πάιη πνληηαθφ σκαηείν. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνην
άιιν.
Δπηιέμηε θαη πξνηείλεηε θάπνηνλ εθπξφζσπν ελφο απφ ηα
κηθξαζηαηηθά σκαηεία πνπ δελ έρεηε βάιεη θαλέλαλ επίζεκα. Εεηήζηε ηνπο
θαη επεηδή έρεηε ζπκπιεξψζεη ηηο ζέζεηο φιεο θάληε θιήξσζε. Αιιά δελ είλαη
δπλαηφ λα κελ εθπξνζσπείηαη θαλέλαο Μηθξαζηαηηθφο χιινγνο ζην θαη'
εμνρήλ κηθξαζηαηηθφ Ίδξπκα.
Καη λα έρνπκε ην θαηλφκελν ζηελ παξέιαζε ηεο 28 εο Οθησβξίνπ
λα κελ παξειαχλνπλ γηα πξψηε θνξά νη Μηθξαζηάηεο. Απαξάδεθην. Να
ππάξρεη επηζηνιή ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ πνπ είλαη απφ ηνπο πνιχ
δξαζηήξηνπο πιιφγνπο ηεο πφιεο καο θαη
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δηακαξηχξεηαη γηα ηε κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ. Πνπ εγψ ζπδήηεζα κε
θάπνηνλ απφ ηνπο Πνληίνπο πνπ είλαη δηαθεθξηκέλνο φζνλ αθνξά ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κνπ είπε «εγψ δελ ζα είρα θακία αληίξξεζε λα κπεη
απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν κηθξαζηαηηθφ σκαηείν». Απηφ ην πξάγκα δελ ζαο
επαηζζεηνπνηεί; Γελ ζαο πξνβιεκαηίδεη; Γηαηί ζπλερίδεηε κηα ηαθηηθή ε νπνία
είλαη θαη ελαληίνλ ηεο ινγηθήο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., αιιά θαη
ελαληίνλ ηεο θνηλήο ινγηθήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε έρσ λα θάλσ. Οη άλζξσπνη πνπ πξφηεηλε
ν θ. Γξεηδειηάο έρνπλ εξσηεζεί; Σν μέξνπλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε γηα λα ηνπο πξνηείλεη, λαη. Κχξηε Γξεηδειηά
ζέιεηε λα απαληήζεηε; Έρνπλ εξσηεζεί νη άλζξσπνη πνπ πξνηείλαηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βεβαίσο έρνπλ εξσηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ηηο πξνηάζεηο απηέο πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο. Τπάξρεη
άιιε πξφηαζε; πγθεθξηκέλε πξφηαζε ππάξρεη; Ο θ. Γξεηδειηάο έθαλε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηελ
είπακε, δελ ηελ θαηαιάβαηε ίζσο. Δθπξφζσπνο κηθξαζηαηηθνχ σκαηείνπ, έλα
εθ ησλ έμη. Απηή είλαη ε πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αθέζηαηε πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αθέζηαηε πξφηαζε ππάξρεη.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Σελ

πξφηαζε

ηνπ

θ.

Νηάηζε

πνπ

ηε

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ πξφηαζε πνπ έθαλα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν
θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν θ.
Νηάηζεο φπσο ηε ζπκπιεξψζακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο κνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ, δελ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην ίδην αθνινπζνχκε θαη ηψξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Θα ςήθηδα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Νηάηζε θαη ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ, αλ είραλ θάπνην φλνκα θαη μέξακε πνηνλ ςεθίδνπκε. Γελ
κπνξνχκε λα βάινπκε ζηελ ηχρε θάπνηνο άλζξσπνο απφ θάπνην χιινγν
πνπ δελ μέξνπκε πνηνο είλαη. Χο εθ ηνχηνπ ιεπθφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σνπο άιινπο ηνπο μέξεηε θ. Γνχια;
Α. ΓΟΤΛΑ: ρη, είλαη ζπγθεθξηκέλνη φκσο, ππάξρνπλ δχν νλφκαηα.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ κπείηε ζηε δηαδηθαζία λα
ξσηήζεηε, ζα ην θάλνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Γνχια ηη ςεθίδεηε;
Α. ΓΟΤΛΑ: Λεπθφ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ννκίδσ φηη ην είπα αλ ππάξρνπλ πξνηάζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε θαη ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά, 10 ππέξ ηεο
πξφηαζεο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, 1 ιεπθφ θαη 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαηηνχληαη 17 ςήθνη δελ εγθξίλεηαη.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Να

επηθξαηήζνπλ

ςπρξαηκφηεξεο ζθέςεηο θ. Πξφεδξε. Δθφζνλ ζα επαλέιζεη ε πξφηαζε γηα ηε
ζπκπιήξσζε, λα επηθξαηήζνπλ ςπρξαηκφηεξεο ζθέςεηο φπσο επηθξάηεζαλ
θαη ζε άιια ζέκαηα, λνκίδσ. Καη κελ αθνχηε ηνπο θαλαηηθνχο, απηνί είλαη νη
ρεηξφηεξνη.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ..
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Οκνίσο κε ην Π.Π.Η.Δ.Γ. είρακε δπν παξαηηήζεηο. Σαθηηθφ
κέινο ήηαλ ε θα Ακαμνπνχινπ θαη αλαπιεξσκαηηθφ ε θα Απγηηίδνπ νη νπνίεο
παξαηηήζεθαλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Ζ πξφηαζε είλαη γηα ηελ θα Λάιε σο
ηαθηηθφ κέινο θαη γηα ηελ θα νπιηδή σο αλαπιεξσκαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εδψ ινηπφλ έρεηε κηα
επθαηξία

λα

αιιάμεηε

κηα

ιαλζαζκέλε

απφθαζε

πνπ

πήξαηε.

ην

ζπγθεθξηκέλν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε
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κφλν ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Δγψ δελ ζα ήζεια λα πσ λα
ζπκκεηέρνπκε εκείο, αλ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ε Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθε
επραξίζησο, πξέπεη λα ππάξμεη νπζηαζηηθά εθπξφζσπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο,
πέξα ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Γηφηη θπζηθά ε Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ε
Παξάηαμε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε ζπλδηνηθνχλ ην Γήκν, είλαη Παξαηάμεηο ηεο
ζπκπνιίηεπζεο θαη’ νπζίαλ.
Δπνκέλσο ζαο δίλεηαη ε επθαηξία λα έρεηε έιεγρν νπζηαζηηθφ ζε
έλα πκβνχιην ζην νπνίν πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ε αληηπνιίηεπζε, ε νπζηαζηηθή
αληηπνιίηεπζε. ρη ε ηππηθή αληηπνιίηεπζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δάλ ε αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζχκβνπιν, ζα
πξνηείλακε έλα ζχκβνπιν απφ ηηο ππφινηπεο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο
πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη. Δάλ δελ πξέπεη λα είλαη ζχκβνπινο θαη πξέπεη λα
είλαη πνιίηεο, πξνηείλνπκε ηελ θα Παπαδνπνχινπ Διπίδα σο ηαθηηθφ κέινο
θαη ηνλ θ. Μηκίδε αλαπιεξσκαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ είδαηε θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά ήκνπλ
απηφο

πνπ

απέζπξε

ην

ζέκα

πξνθεηκέλνπ

λα

έρνπκε

κηα

αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ζρέζε κε ηελ αληηπνιίηεπζε. ην ζπγθεθξηκέλν δελ
κπνξψ λα ην δερηψ δεδνκέλνπ φηη εκείο είκαζηε απηνί πνπ πθηζηάκεζα ηελ
παξαίηεζε ηε ζπγθεθξηκέλε θαη είκαζηε κεηνςεθία.
Άξα δελ κπνξψ ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα ππνρσξήζσ, φπσο
ππνρψξεζα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξαζκέλεο ζχλζεζεο ηεο άιιεο
Δπηηξνπήο. Δπνκέλσο ε πξφηαζε ηζρχεη σο έρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θ. Γήκαξρε ηξία κέιε απφ ηα έληεθα απφ ηελ
Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Σξία κέιε. Αλ ην ζεσξείηε απηφ ζσζηφ θαη αλ κνπ
ιέηε ππνρσξείηε, απφ εθεί θαη πέξα λνκίδσ φηη δελ έρεη λφεκα. Σξία κέιε
έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπγθεθξηκέλν φκσο κέινο είλαη ηεο Παξάηαμεο ηεο δηθήο
καο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη ξσηάσ: είλαη δπλαηφ λα έρεη
κηα Παξάηαμε ε νπνία ζπλεξγάδεηαη καδί ζαο ηξία κέιε θαη εζείο, γηαηί
νπζηαζηηθά νκνλνείηε θαη ζπλδηνηθείηε ην Γήκν, άξα απηφ πνπ ιέηε δελ ηζρχεη
ζηελ νπζία. Έρεηε κηα επθαηξία απηφ λα ην αλαηξέςεηε. Δίλαη ππεξβνιή λα έρεη
κηα Παξάηαμε ε νπνία ήξζε ηξίηε, ηξία κέιε θαη λα κελ έρεη κηα Παξάηαμε πνπ
είλαη ε ηέηαξηε ή ε πέκπηε, θάπνην κέινο. Απαξάδεθην. Δίλαη δεκνθξαηηθή
επαηζζεζία; Δίλαη πνιηηηθφο πνιηηηζκφο απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θεσξψ δελ ζαο πεξηπνηεί ηηκή φηη επαλαθέξεηε ηελ ίδηα
πξφηαζε ν θ. Γξεηδειηάο λα έρεη ηξία κέιε ζηα έληεθα θαη απηφ απνδεηθλχεη θαη
πξάγκαηα θαη ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ. Σν ιέσ απηφ γηαηί ζηε ρεηξφηεξε
πεξίνδν πνπ θαηεγνξεζήθακε εκείο σο αληηδεκνθξάηεο, ην πξψην κηζφ,
εθπξνζσπνχληαλ ε αληηπνιίηεπζε κε 40% ήηαλ ε πξφηαζή καο.
ην δεχηεξν κηζφ ήηαλ κεηνςεθία. Ζ Γηνίθεζή καο ήηαλ
κεηνςεθία κε έλαλ φξν θ. Γήκαξρε, έλαλ φξν είρακε ζέζεη ζην πκβνχιην,
γηαηί πήγακε πίζσ απφ ηελ πιεηνςεθία πνπ καο έδηλε ν λφκνο θαη βάιακε
έλαλ φξν, ηνλ νπνίν ηνλ έθαλαλ ζεβαζηφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Αλ ζε κείδνλα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο ππάξμεη
κπινθάξηζκα, ζα θέξνπκε ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αλ δειαδή θάπνηνο
αμηνπνηήζεη ηε δεκνθξαηηθή επαηζζεζία γηα λα κπινθάξεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπηρείξεζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο, ζα ην θέξλακε εδψ.
Γελ ρξεηάζηεθε πνηέ. Δζείο φκσο επηκέλεηε λα θάλεηε
απηνθξάηνξα απφ ηελ πίζσ πφξηα ηνλ άλζξσπν, ηνλ νπνίν ηξεηο θνξέο ε
Νέα Φηιαδέιθεηα ηνλ απέξξηςε. Γελ πεηξάδεη, ζπλερίζηε έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ηη έθαλε ε Νέα Φηιαδέιθεηα είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Απηφ ζα
ην θξίλεη ε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη νη δεκφηεο νη νπνίνη έρνπλ
ηελ θξίζε ηνπο. Γελ κπαίλσ ζε απηή ηε ινγηθή.
Σν φηη εζείο είραηε ηελ πιεηνςεθία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θ.
Βαζηιφπνπιε ζαο εμαζθάιηδε απηφ πνπ είπαηε κφιηο ηψξα. ηη νηηδήπνηε
κπινθάξηδε ηελ ηζηνξία ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ζα ην θέξλαηε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είραηε ηελ πιεηνςεθία έηζη θη αιιηψο. Άξα έηζη θη
αιιηψο μέξαηε φηη ζα πεξάζεη ην νπνηνδήπνηε ζέκα.
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Σψξα θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρνπκε ππνγξάςεη θαλέλα ραξηί κε
ηνλ θ. Γξεηδειηά, δελ ππάξρεη θαλέλα ζπκθσλεηηθφ ηέηνην, θαλέλα ζπκβφιαην
πνπ ζα ζπλδηνηθήζνπκε φπσο αλαθεξζήθαηε εζείο γηα ηα ηέζζεξα ρξφληα.
Αχξην ην πξσί ζε έλα κείδνλ ζέκα κπνξεί λα δηαθσλήζνπκε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε πηζαλέο άιιεο ζπκκαρίεο πνπ
ζα ήκνπλ αλαγθαζκέλνο λα πξνζηξέμσ, γηαηί πνηνο κε έθαηγε απφ εθεί.
ινηπφλ ελ πάζε πεξηπηψζεη ζαο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρεη
ζεκαζία. Δπεηδή δελ έρεη ππνγξαεί θαλέλα ραξηί ζπκπφξεπζεο γηα ηνπο
επφκελνπο 50 κήλεο θαη επεηδή ζα πξνθχςνπλ κείδνλα ζέκαηα ζηε ζπλέρεηα
πξνυπνινγηζκνί, ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ
πξνθχςεη κε ηηο ππνγεηνπνηήζεηο, έρνπκε κπξνζηά καο κηα πφιε ε νπνία ηνπο
επφκελνπο 20-25 κήλεο ζα αλαζηαησζεί.
Μπνξεί ν θ. Γξεηδειηάο θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη, αιιά
θαη κε ηνπο ηδενινγηθνχο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα έρεη θαη ηνπο πνιηηηθνχο
αχξην λα ηα ζπάζεη καδί κνπ, ζε απηή ηε ζπλεξγαζία πνπ εζείο ιέηε. Δκέλα
πνηνο κε εμαζθαιίδεη κε ηα ηέζζεξα κέιε φηη ζα κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ ηελ
Κνηλσθειή Δπηηξνπή; Μηα Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη πνιχ πςεινχο ζηφρνπο,
έρεη πξνυπνινγηζκνχο, έρεη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο καο
πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο καο επαηζζεζίαο.
πσο έθαλα πίζσ ζην άιιν ζέκα, ζε απηφ δελ κπνξψ λα θάλσ
πίζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέιεηε κηα απάληεζε ζε απηφ θ.
Γήκαξρε; Αλ ζέιεηε, εγψ δελ ζα πάξσ ηνλ ιφγν αλ δελ κνπ ηνλ δψζεη ν
Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βάιηε έμη κέιε απφ ηελ
Παξάηαμή ζαο γηα λα έρεηε ηελ πιεηνςεθία θαη δψζηε ηα ππφινηπα πέληε κέιε
ζηελ αληηπνιίηεπζε. Αλακνξθψζηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Βάιηε έμη κέιε
απφ ηελ Παξάηαμή ζαο λα έρεηε ηελ πιεηνςεθία θαη λα είζηε ήζπρνο θαη
δψζηε ηα ππφινηπα κέιε ζε φιεο ηηο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη ζηνλ θ. εξεηάθε, θαη ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, θαη ζε εκάο θαη
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ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Απηφ ζα ήηαλ κηα ινγηθή πάλσ ζε απηφ πνπ ιέηε, γηα λα
είζηε ήζπρνο. Έμη κε πέληε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Χο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο, θ. Γήκαξρε εγψ
ζίγνκαη ιίγν κε απηφ πνπ είπαηε. Δίπαηε φηη ζα έρσ ηέζζεξηο, πξνζσπηθά γηα
εκέλα είλαη έληεθα ηα άηνκα θαη αλάινγα κε ην θάζε ζέκα θνηηάκε ην ζπκθέξνλ
ηνπ δεκφηε θαη ηεο Κνηλσθεινχο. ρη αλ είλαη ηνπ γείηνλα, ή αλ είλαη ηνπ
θνπκπάξνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ λα δηεπθξηλίζσ φηη εκείο ζα ςεθίζνπκε παξψλ, δελ
είρακε κπεη ζηε ζπδήηεζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, απιψο κνπ έθαλε
εληχπσζε ιίγν ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θ. Γεκάξρνπ. Γελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ γηαηί ηφζε θηλδπλνινγία γηαηί κέρξη ηψξα ε κεγάιε επέλδπζε πνπ
γίλεηαη ζηελ πφιε καο θαη ε ππνγεηνπνίεζε, ηα πξνέβαιαλ δηάθνξνη εδψ ζαλ
ην κεγάιν εθαιηήξην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο λέαο επνρήο.
Σψξα θάπνηεο δπζθνιίεο δηαθαίλνληαη, αο ειπίζνπκε φηη δελ
ήκαζηαλ Καζζάλδξεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: α κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο απιά
ζέισ λα ελεκεξψζσ ην ζψκα φηη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο γίλεηαη κηα πάξα πνιχ ελδειερήο θνπβέληα ζε φια ηα ζέκαηα θαη
κέρξη ζηηγκήο αλ δελ θάλσ ιάζνο έρνπλ ςεθηζηεί φια νκφθσλα θαη απηφ ζα
ζπλερίζνπκε ηφζν εγψ, φζν θαη ν θ. Καξαβίαο ν Πξφεδξνο λα θάλνπκε, λα
ζπδεηάκε, λα εμαληινχκε ηα ζέκαηα ζε ήπην θιίκα, λα απαληάκε ζηα
εξσηήκαηα νχησο ψζηε γηα φια ηα ζέκαηα λα κελ ππάξρεη θακία αληηδηθία, λα
δνπιεχεη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ. Οη δεκφηεο
δελ έρνπλ νχηε Παξαηάμεηο νχηε ρξψκαηα νχηε Κφκκαηα, είλαη δεκφηεο θαη
φινη έρνπλ αλάγθε ην έξγν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέιεηε λα πείηε θάηη θ. Καξαβία;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Ζ πξφηαζε είλαη δεδνκέλε, απιά ζα ζπκθσλήζσ κε απηά πνπ
είπε ν θ. Νηάηζεο θαη ν θ. Λέθθαο θπζηθά θαη λα πσ φηη δελ κπνξνχκε λα
αιιάμνπκε ηψξα φιν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα μεθηλήζνπκε πάιη απφ
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ηελ αξρή, ξνιάξεη απηή ηε ζηηγκή πνιχ φκνξθα ε επηρείξεζε θαη έηζη ζα
ζπλερίζεη. Ζ πξφηαζή καο ηζρχεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα θ. Πξφεδξε απηά πνπ είπε
ν θ. Λέθθαο θαη ν θ. Καξαβίαο δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλν γη' απηφ πνπ ιέεη ν
θ. Γήκαξρνο λα κελ έρεη ηελ πιεηνςεθία. Αθνχ ξνιάξνπλ φια νκφθσλα θαη
θαλνληθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε γηαηί κεηαθξάδεηε θάπνηα πξάγκαηα θαη λνκίδσ φηη δελ
ζπλελλννχκαζηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έηζη θαηάιαβα, δελ μέξσ αλ
θάλσ ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη θακία θηλδπλνινγία, δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα
ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ νξίδνληα σο ζνιφ σο ζθνηεηλφ. Αιιά ιέσ ην φηη
εδψ ππάξρεη κηα Γηνίθεζε πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνπο ζηφρνπο θαη ζέιεη λα
ηνπο πινπνηήζεη. Απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζε κηα Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ζε έλα
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε κηα Δπηηξνπή ηέηνηα ζα αλαγθαζηεί λα ηνπο
αλαπηχμεη θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα έρεη ηελ
επηηπρία πνπ ζέιεη, ζα αλαγθαζηεί λα έρεη θάπνηα πιεηνςεθία. Σνπιάρηζηνλ
απηφ νξίδεη ην φηη δηνηθνχκε έλα Γήκν θάπνηα Παξάηαμε.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ κπνξεί εγψ λα ζέισ λα
αλαπηχμσ θάηη γηα ην άιζνο –κε ην κεηαθξάζεηε θ. εξεηάθε ζαο παξαθαιψ,
γηαηί εδψ έρνπκε αξρίζεη λα ζθεθηφκαζηε κε ηη ιέμε ζα αλαθεξζνχκε θαη κε ηη
ξήκα- ν θ. Γξεηδειηάο κπνξεί λα έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην αλ
εγψ ζέισ λα βάισ γθαδφλ ή ηξηθχιιη.
Γη' απηφ ζαο ιέσ είλαη εηθαζίεο νη νπνίεο γηα ηνλ άιθα ή βήηα
ιφγν κπνξνχλ λα ηνξπηιίζνπλ ηελ φπνηα άπνςε έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν κεγάιν έξγν θαη δφμα ησ Θεψ ν ζπγθεθξηκέλνο Γήκαξρνο ν θ.
Γξεηδειηάο έρεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο. Γελ άγεηαη θαη θέξεηαη απφ εκέλα ή απφ
θάπνην άιιν δεκνηηθφ ζχκβνπιν, ηνπιάρηζηνλ απηφ κπνξνχκε λα ηνπ ην
αλαγλσξίζνπκε. Πξέπεη λα έρεη έλα εθξεθηηθφ ραξαθηήξα, αιιά έρεη θαη
απφςεηο.
Σελ επαχξην πνηνο κνπ ιέεη εκέλα φηη ζε έλα κέξνο ηνπο
πνδειαηφδξνκνπο θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο κπνξεί λα κελ ζέιεη
πνδειαηφδξνκνπο θαη λα ζέιεη λα βάιεη ζθέηη, πνπ εγψ δελ ην ζέισ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ην ππφγεην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. αλ πάηε ζα δείηε ηη είρε
ζρεδηάζεη!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ ππφςε κνπ. Μελ κπνχκε φκσο ζηε ινγηθή ηη είρε
ζρεδηάζεη πνηνο θαη ηη πξφθεηηαη λα ζρεδηάζεη ν επφκελνο, εκείο δελ ζα
είκαζηε γηα πάληα εδψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βέβαηα δελ πήξε ν πφλνο θαλέλαλ απφ ηνπο νκηιήζαληεο
γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ έρσ εγψ κε ηνλ Γήκαξρν, εμάιινπ επζαξζψο πεξί
ΚΛΔΗΘΔΝΖ κίιεζα κεηαμχ 1εο θαη 2εο Κπξηαθήο θαη εγγξάθσο θαη
δηαδηθηπαθά θάηη πνιχ δπζεχξεην αλά ηε ρψξα, ζε φινπο ηνπο Γήκνπο.
Σίπνηε θάησ απφ ην ηξαπέδη, ηίπνηε παξάηαηξν, αλνηρηά θαη
δεκφζηα ζε φιε ηελ θνηλσλία ηεο Φηιαδέιθεηαο. Καη έρνπκε απνδείμεη κέρξη
ζήκεξα ζε φιεο ηηο ςεθνθνξίεο, ζε φια ηα φξγαλα φπνπ θη αλ ππάξρνπλ νη
εθπξφζσπνη ηεο Παξάηαμεο «Ξαλά καδί», φηη απηά πνπ είπακε ηα πινπνηνχκε
κε ζεβαζκφ, κε ππνρσξήζεηο, κε ζπδεηήζεηο, κε αλαιχζεηο δηφηη δελ είκαζηε
θπηά, θπξίεο θαη θχξηνη.
Αο αλαξσηεζνχλ θάπνηνη άιινη πνπ ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ ηνλ έρνπλ
εθαξκφζεη απφ ηελ αλάπνδε ζην επίπεδν ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη δελ ηνπο
παίξλεη ν πφλνο. Σνπο παίξλεη ν πφλνο γηαηί ππάξρνπλ νκνθσλίεο, ηα
καζαίλνπκε απηά ηα πξάγκαηα θαη έηζη ζα πνξεπηνχκε. Γηφηη πξσηεχεη ην
θαιφ ηεο πφιεο καο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φ,ηη θαη λα ιέλε θάπνηνη,
νχηε ζα καο ηαξαθνπλήζνπλ, νχηε ζα καο πηνήζνπλ, νχηε ζα καο δηαηξέζνπλ.
Απηά πξνο ην παξφλ γηαηί έρνπκε λα πνχκε πνιιά πεξηζζφηεξα.
Γηφηη ζα αλαθεξζψ ζε θάηη βηβιία πνπ έρεη εθηππψζεη ν πξνεγνχκελνο, πνπ
θαλ δελ αλαθέξεη ην φλνκά κνπ, γξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο Φηιαδέιθεηαο. Οχηε
γηα ην θηίξην ζην νπνίν έβγαιε ην βηβιίν θαη ζα ην θέξνπκε εδψ πέξα κηα κέξα
γηα λα γειάκε φινη καδί, γηα λα δείηε πσο βιέπνπλ ηελ ηζηνξία θάπνηνη, ην
παξειζφλ, ην παξφλ, ην κέιινλ απηήο ηεο πφιεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιε θνξά ζα ηα θέξνπκε εδψ γηα λα ηα δηαβάζνπκε, λα ηα
κνηξάζνπκε γηα λα κάζεη ν θφζκνο πσο αληηιακβάλνληαη θάπνηνη ηνπο
αληηπάινπο ηνπο. Δπραξηζηψ.

132

ε

18 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/11/2019

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα πσ απιά φηη κε απηά πνπ αλέθεξε ν θ.
Βνχξνο ν Γήκαξρνο θαη ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε θνξά εληζρχεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν απηφ πνπ πξφηεηλε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Γελ ζα έρεη θαλέλα
πξφβιεκα, ζα έρεη ηελ πιεηνςεθία θαη ε αληηπνιίηεπζε ζα είλαη εθεί φρη κφλν
γηα λα ειέγρεη, ζα έρεη θαη πξνηάζεηο πνπ πηζαλφ λα είλαη ζνβαξέο θαη λα
βνεζήζνπλ ην έξγν. Με απηή ηελ έλλνηα πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα δερηείηε ηελ
πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάιη επί πξνζσπηθνχ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη επί πξνζσπηθνχ, ζέισ λα απαληήζσ, κπήθαλ
ζέκαηα Λχζαλδξε. Δδψ ν θ. Βνχξνο καο είπε ηνλ θαεκφ ηνπ, δειαδή πξέπεη
εκείο σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο λα απνδερηνχκε ηνλ θαεκφ
ηνπ θ. Βνχξνπ φηη κπνξεί αχξην –απηφ καο πεξηέγξαςε κε άιια ιφγηα- ν θ.
Γξεηδειηάο λα ηνλ «πνπιήζεη» θαη άξα γη' απηφ πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα
έρεη κηα απφιπηε πιεηνςεθία ν ίδηνο θαη καο δεηάηε λα ζπκκεξηζηνχκε δειαδή
φηη φιε ε αληηπνιίηεπζε εθπξνζσπείηαη κε ηνλ εμήο έλα, ηνλ θ. Νηάηζε;
Τπάξρεη θάπνηνο άιινο θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ;
Θέισ λα πσ δειαδή κπείηε ζηελ νπζία θαη κπνξείηε λα ηνπο
βάιεηε θαη ηνπο έληεθα, λα βγάινπκε θαη ηνλ θ. Νηάηζε αλ ζαο δεκηνπξγεί
πξφβιεκα. Γηαηί αλαθέξζεθε ν θ. Λέθθαο ζην πφζν σξαία είλαη θαη ν θ.
Καξαβίαο φηη είλαη νκφθσλα. Ο θ. Νηάηζεο δελ ζαο δεκηνπξγεί πξφβιεκα.
Γηαηί δελ βάδεηε θη άιινλ έλαλ δειαδή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη γηαηξφο γη' απηφ, ηνλ έρνπκε αλάγθε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ είκαη ςπρίαηξνο Λχζαλδξε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ κία πξφηαζε είλαη ηνπ θ. Καξαβία θαη ε άιιε πξφηαζε είλαη
ηνπ θ. Νηάηζε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απέρσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δηθαηνινγψ ηελ
ςήθν κνπ γηαηί δελ έρσ πξνιάβεη λα ελεκεξσζψ γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ε θα Ακαμνπνχινπ θαη ε θα Απγηηίδνπ παξαηηνχληαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο δηθήο καο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν
θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ πξφηαζε ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 15 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Καξαβία, 10 ππέξ ηεο
πξφηαζεο ηνπ θ. Νηάηζε, 1 ιεπθφ, 1 απνρή θαη 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή παξαίηεζεο
ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ
Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
4623/19, φπσο ηζρχεη» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθαηξνπνίεζε θαηεγνξηνπνίεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94 Α’ 29-06-2017)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη χζηεξα απφ έλα αίηεκα ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Σκήκα Αζιεηηζκνχ καο δήηεζε λα επηθαηξνπνηήζνπκε
ηελ θαηεγνξία ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ γεπέδσλ πνπ αλαθέξεη ε εηζήγεζε, ην
έλα γήπεδν είλαη πίζσ απφ ην 3ν Γεκνηηθφ ζηελ Πιαζηήξα, ην άιιν είλαη ην
γήπεδν ηνπ ηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ ην θιεηζηφ θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο
είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ. Δίλαη έλα εληειψο δηαδηθαζηηθφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

11ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Δπηθαηξνπνίεζε θαηεγνξηνπνίεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94 Α’ 29-06-2017)»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο εθπξνζψπσλ
ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..) “Ακθηθηπνλία”»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ex officio ζπκκεηέρεη ζην Γ.. ν Γήκαξρνο, επίζεο ν θ.
Κνπηζάθεο ππάξρεη ήδε σο κέινο εθεί θαη πξέπεη λα ππάξμεη θ. Αλαληάδε κηα
πξφηαζε απφ ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δκείο ζα «Γχλακε Πνιηηψλ» ζα πξνηείλνπκε ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε γηα ηελ «Ακθηθηπνλία».
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Τπάξρεη άιιε πξφηαζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε; Ο θ.
εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δληάμεη ζα ςεθίζνπκε εθπξνζψπνπο, δελ πξέπεη λα έρνπκε
θάπνηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ; Κάπνην απνινγηζκφ; Γειαδή είλαη έλαο
Οξγαληζκφο ν νπνίνο θαηαιαβαίλσ φηη θαηαλαιψλεη θάπνηα θνηλνηηθά
θνλδχιηα, απηή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νηθνδνκείηαη ζην ζηξαηεγηθφ
νηθνδφκεκα ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 2020 δειαδή
πάλσ ζε έλα αληηιατθφ βάζξν θαη ιέεη θαη δηάθνξα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη
λα ηα ζρνιηάζνπκε ζην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηα ινηπά,
ηα νπνία άιια είλαη γηα λα θιαηο θαη άιια γηα λα γειάο.
Αιιά δελ ζα έπξεπε πξηλ πάκε ζηνλ νξηζκφ λα έρνπκε έλαλ
απνινγηζκφ; Ή ηέινο πάλησλ λα έρνπκε έλα πξφγξακκα δξάζεο γηαηί εθεί
εθπξνζσπείηαη ν Γήκνο θαη ε «Ακθηθηπνλία» δξα θαη εμ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ
απφ φ,ηη θαηάιαβα, εθπξνζσπεί ηα κέιε. Άξα δελ είλαη γνπξνχλη ζην ζαθί γηα
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηά ηε γλψκε κνπ.
Πξέπεη λα έρνπκε θάηη ζην ρέξη θαη απηή ηε ζηηγκή ην κφλν πνπ
έρνπκε είλαη έλαο Καλνληζκφο ηνπ επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κηα εγθχθιηνο
ηνπ 2017 θαη θάηη άιια ζρεηηθά πνπ θάζηζα θαη δηάβαζα, ηα νπνία πξνζσπηθά
δελ κε έπεηζαλ νχηε γηα ηελ ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, νχηε γηα ηε
θηινιατθφηεηα ηνπ ζεζκνχ, νχηε γηα ηε δηαθάλεηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ν θ. εξεηάθεο δηθαηνινγείηαη δηφηη δελ
έρεη γλψζε ηη είλαη ν Δπξσπατθφο κηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, είλαη
εληειψο εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ δηφηη απνηειείηαη απφ νθηψ θξάηε θαη γχξσ
ζηνπο 60 Γήκνπο, πνπ απφ θνηλνχ πξνζπαζνχκε λα απνθεληξψζνπκε ηηο
Βξπμέιιεο θαη λα κελ είλαη έλαο ν θνξέαο πνπ είλαη ην Τπνπξγείν, ε Διιάδα
έλαο θνξέαο νιφθιεξνο θαη απηφ δελ ζαο αξέζεη. αο αξέζεη απηή ηε ζηηγκή ν
ζπγθεληξσηηζκφο θαη ηίπνηε άιιν.
Ήδε ν Γήκνο καο έρεη σθειεζεί κε πξφγξακκα κέζσ ηεο
«Ακθηθηπνλίαο». Δπηθπιάζζνκαη ζην επφκελν πκβνχιην λα θέξσ θαη ζρέδην
δξάζεο θαη πξφγξακκα θαη απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ θαη πεπξαγκέλα θαη
λα ελεκεξψζσ ην ζψκα γηαηί πξάγκαηη ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ, δελ ην έρσ
θάλεη αιιά ζα ην θάλσ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κάηη πξνζσπηθφ. Δγψ πξνζσπηθά έρσ ππφςε κνπ πάξα
πνιχ αλαιπηηθά ην ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο 17 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013 ζηε
βάζε ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηήζεθαλ φινη απηνί, γηαηί δελ κφλν ε «Ακθηθηπνλία»
ππάξρνπλ θαη άιιεο. Έρσ ππφςε κνπ ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ ην 2017 θαη έρσ ππφςε κνπ θαη άιια πξάγκαηα πνπ έρνπλ
ζπδεηεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα ζρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγνχλ απηά ηα θφξα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπκε μεθηλήζεη απφ ην 2009
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν 2008 φρη ην ’09. Άξα θαη μέξνπκε θαη έρνπκε θάζε ιφγν
λα είκαζηε θαρχπνπηνη γηα ην ηη θάλνπλ θαη πσο ιεηηνπξγνχλ. Βεβαίσο
θαηαιαβαίλσ αθνπκπάλε ζην Σακείν πλνρήο, πεξηθεξεηαθά Σακεία ηδηαίηεξα
θαη ηα ινηπά, απηφ είλαη άιιν επηρείξεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιηηηθά ηα πξάγκαηα είλαη ζρεδφλ έηζη, κπνξεί λα είλαη
θαη αθξηβψο έηζη φπσο ηα είπε ν θ. εξεηάθεο φζνλ αθνξά ηελ «Ακθηθηπνλία»
θαη ζε πνην πιαίζην εληάζζεηαη, φρη ε «Ακθηθηπνλία» σο ηέηνηα. Καη θπξίσο
θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε πξνζθέξεηαη γηα ηνπξηζκφ ε «Ακθηθηπνλία».
κσο ζηε δηθή καο δεκνηηθή πεξίνδν εκείο αμηνπνηήζακε έλα
ηαμίδη πνπ εγψ έθαλα καδί κε ηνλ θ. Κνπηζάθε ηφηε ζηηο Βξπμέιιεο θαη κέζα
απφ απηφ πήξακε έλα πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ηψξα ή ηέινο πάλησλ
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αλακέλεηαη ηψξα λα ηξέμεη, είλαη ζηελ ηειεπηαία δηαδηθαζία δηαγσληζηηθή,
ηνπιάρηζηνλ εκείο εθεί ην αθήζακε, ην «Benefit us you save» δειαδή κηα
ινγηθή αλαθχθισζεο κε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο πνιίηεο.
Άξα δειαδή ηνπιάρηζηνλ απηή ε ηζηνξία, ηα ιεθηά ηεο ηε
ζπλδξνκή ηεο λα ην πσ έηζη, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ζηνπο
νπνίνπο εληάζζεηαη, αιιά δελ εληάζζεηαη κφλν ε «Ακθηθηπνλία», εληάζζεηαη
φιν ην νηθνδφκεκα δελ είλαη κφλν ε «Ακθηθηπνλία» ηνπιάρηζηνλ έρεη θέξεη ηα
ιεθηά ηεο πίζσ ζην Γήκν καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Αθνχ πξνζθέξεηαη γηα ηνπξηζκφ
γηαηί ζηέιλεηε εθπξφζσπν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με αθνχζαηε θ. Λέθθα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Λέθθα είπε θάηη ζνβαξφ γηαηί ην «Benefit us you save»
είλαη ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ε αληαπνδνηηθφηεηα ζηνλ νπξαλφ θαη ηελ
πξνζθέξεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα θαηαπσζεί ην ράπη κε ηέηνηα
πξνγξάκκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Λέθθα γηαηί κε ξψηεζε.
Κχξηε Λέθθα αθνχζαηε ηη είπα νιφθιεξν ή πξαγκαηηθά ζέιεηε λα
δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο θαη ζε πνηνλ;
Α. ΛΔΚΚΑ: ρη δελ ζέισ λα δεκηνπξγήζσ εληππψζεηο ζε θαλέλαλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είπα φηη αμηνπνηήζακε ηε ζπλδξνκή καο πνπ είλαη
3.000 € αλ ζπκάκαη θαιά ην ρξφλν θαη ν Γήκνο έθεξε έλα πξφγξακκα …
Α. ΛΔΚΚΑ: Καη θαιά έθαλε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ηη ζρνιηάδεηε;
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ζαο είπα φηη πξνζθέξεηαη γηα ηνπξηζκφ, δελ ην είπα εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπε φηη εθκεηαιιεχηεθε θαη ηνλ ηνπξηζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αδπλαηείηε λα θαηαλνήζεηε απηφ ην νπνίν είπα ζε κηα
πξφηαζε φηη αλ θαη απηφ ζπλεζίδεηαη λα πξνζθέξεηαη γηα ηνπξηζκφ, εκείο ην
αμηνπνηήζακε θαη έηζη ην βιέπνπκε;
Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη δεθηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση δελ θαηαιαβαίλεηε;
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Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη ξψηεζα εγψ θάηη θαη ην απαληήζαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Λέθθα κελ θάλεηε δηάινγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να δηεπθξηληζηεί κφλν αλ ρξεηάδεηαη θαη αλαπιεξσκαηηθνχο
ζε απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη Βνχξνο, ν θ. Κνπηζάθεο, ε θα Παπαθψζηα, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. Αλαληάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο κειψλ ηνπ Γ..
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..)
“Ακθηθηπνλία”» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη. Δπεηδή αλαθέξεηαη ζε ζνβαξά
νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, εκπίπηεη ζε αλάγθε γλσκνδφηεζεο απφ ηελ
Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ; Γελ έρσ αληίξξεζε, ε γπλαίθα λα ην πάξεη,
αιιά επεηδή απηφ ην νπνίν επηθαιείηαη έρεη λα θάλεη κε θνηλσληθά δήηεκα αλ
ππάξρεη θάηη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ απαηηείηαη ηέηνην πξάγκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα εξψηεζε θαη εγψ θαη λα απαληεζνχλ
ζπλνιηθά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα εξψηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηε δσή
ηελ ίδηα θαη είρε πξνθχςεη θαη ζηε δηθή καο ζεηεία αλ ζπκάκαη θαιά δπν ή
ηξεηο θνξέο ζπλνιηθά απηά ηα πέληε ρξφληα, εκείο θάζε θνξά θέξλακε
γλσκνδφηεζε απφ επίζθεςε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη ηεθκεξησκέλε άπνςε πνπ λα είλαη ζε γλψζε φισλ ησλ δεκνηηθψλ
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ζπκβνχισλ γηα λα γλσξίδνπλ ηη ςεθίδνπλ. Κάηη ην νπνίν ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε δελ ην βιέπσ.
Καη λα πξνιάβσ, φζνλ αθνξά ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο δελ
ππάξρεη θαλέλα ζέκα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηελ έλλνηα φηη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξσζνχλ ρσξίο βεβαίσο κε κηα ξήηξα
εκπηζηεπηηθφηεηαο λα κελ δψζνπλ ζηε δεκνζηφηεηα θάπνην φλνκα. Αιιά νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη νπνίνη ςεθίδνπλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ζπγθεθξηκέλν βξέθνο είρε θάλεη αίηεζε θαη δελ έρεη γίλεη
δεθηή; ε έλα απφ ηα πξψηα Γεκνηηθά πκβνχιηα είρα ξσηήζεη ηνλ αξκφδην
Αληηδήκαξρν ζρεηηθά κε ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο αλ ππήξραλ θαη
πφζεο αηηήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ θέηνο, ζε ηη πνζνζηφ δελ έγηλαλ
δεθηέο, ηη δηαθνξά έρεη απφ πέξζη.
Σφηε είρε πεη πσο δελ ήηαλ πξφρεηξνο. ήκεξα κήπσο κπνξεί
λα καο δψζεη ηα ζηνηρεία; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ηηο καδέςσ φιεο καδί. Κχξηε Νηάηζε ε δηαδηθαζία
ησλ θαη’ εμαίξεζε αηηήζεσλ ζπλερίδεηαη, δελ ππάξρεη πξνζεζκία. Γελ είλαη
πνιιέο, νη θαη’ εμαίξεζε αηηήζεηο κία δελ έρεη γίλεη δεθηή απφ φ,ηη ζπκάκαη,
γηαηί δελ αλέθεξε αηηηνινγία.
Απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο κπνξψ λα δεζκεπηψ λα
δεηήζνπκε ηελ βνήζεηα ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, δελ κνπ ην είπε ε
Γηεχζπλζε σο πξναπαηηνχκελν, δελ ην δηάβαζα θαη ζην λφκν εγψ. Βέβαηα δελ
είλαη θαθφ λα ππάξρεη, δελ ην ζεσξψ ιάζνο λα ππάξρεη κηα γλσκνδφηεζε ηεο
Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο. Γελ ην είδα απφ ην λφκν σο πξνυπφζεζε δελ κε
ελεκέξσζε θαη ε Γηεχζπλζε φηη απαηηείηαη απηφ, θαη γη' απηφ θαη δελ ην δήηεζα.
Απφ εδψ θαη πέξα ζα ην δεηάσ θαη ελδερνκέλσο λα δεηήζσ θαη γηα ηηο ήδε
γελφκελεο δεθηέο αηηήζεηο, δελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε.
ζνλ

αθνξά

ηελ

ελεκέξσζε

ζαθψο

θαη

κπνξείηε

λα

ελεκεξσζείηε πεγαίλνληαο ζηε Γηεχζπλζε γηα ηνλ πιήξε θάθειν, ν θάθεινο
είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. Αλ ζέιεηε φκσο θαη πάιη ππάξρεη ην ζέκα ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πσο ζα ελεκεξσζείηε γξαπηψο γηαηί ειεθηξνληθά
πάιη πξέπεη θάπνηνο λα δηαθπιάζζεη ηα δηθαηψκαηα απηά, δειαδή ππάξρεη
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έλα ζέκα εθεί κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, είλαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ είπε
θαη ν θ. Σάθαο πξηλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κπνξεί λα είλαη γηα ηα κάηηα κφλν
ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, φηαλ είλαη ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ρξεηάδεηαη θαη
εηδηθφο επεμεξγαζίαο, ην ιέεη ν λφκνο. Γελ κπνξψ λα ζηέιλσ ειεθηξνληθά εγψ
έλα ηφζν επαίζζεην δεδνκέλν ειεθηξνληθά.
Γη' απηφ κνπ είπε ε Τπεξεζία θαη ην αζπάδνκαη εγψ ζαλ
Αληηδήκαξρνο θαη ζαλ λνκηθφο φηη θαιφ είλαη, θαιχηεξν θαη πην αζθαιέο είλαη,
κέρξη λα έρνπκε απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ λα καο δηαζθαιίδνπλ ηελ
αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, λα πεγαίλεη ν θάζε δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θαη λα ιακβάλεη γλψζε απφ ηνλ θάθειν, ψζηε λα κελ ππάξρεη
θάπνηνο θίλδπλνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γελ ιέσ θάηη πεξίεξγν γηαηί έρνπλ
αιιάμεη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ πην απζηεξά. Ζιεθηξνληθά δειαδή ζα ήζεια
λα κελ ηα ζηέιλσ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, λα πεγαίλεη ν θαζέλαο λα
ελεκεξψλεηαη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απ' έμσ απφ ηνπο θαη’ εμαίξεζε ελλνείηε ή απ' φιεο
ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη; Έρεηε δίθην δελ ην έθεξα καδί κνπ ζήκεξα, αιιά
είλαη ειάρηζηα παηδηά, κπνξεί λα είλαη δπν ηξία παηδηά πνπ έρνπλ κείλεη απ'
έμσ. Γεληθά απφ ηηο δνκέο ππάξρνπλ δπν πεξηπηψζεηο πνπ έκεηλαλ απ' έμσ
γηαηί δελ ήζειαλ λα πάλε ζε Παηδηθφ ηαζκφ πνπ ηνπο πξνηείλακε, ήζειαλ λα
είλαη πνιχ θνληά ζην ζπίηη ηνπο θαη απηφ δελ γηλφηαλ ιφγσ ησλ ππεξαξίζκσλ
παηδηψλ. Δίλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο, ζα ζαο πσ φκσο αθξηβψο κπνξεί
θαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην ςεθίδνπκε κε ηε δέζκεπζε ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε λα θέξεη ηε γλσκνδφηεζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ξαλαείπα φρη δέζκεπζε, ζα ζπλελλνεζψ κε ηε
Γηεχζπλζε λα δσ αλ φλησο επηβάιιεηαη γηαηί κπνξεί λα κνπ πνπλ φηη δελ
επηβάιιεηαη. Μνπ ην ιέηε εζείο ην ζέβνκαη απηφ, δελ ην ζπκφκνπλ φηη ην
θάλαηε …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξεί θάπνηνο λα πάεη λα ελεκεξσζεί.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, λα ελεκεξσζεί ν θαζέλαο θαη εθφζνλ κνπ πεη θαη
ε Γηεχζπλζε φηη κπνξεί λα γίλεη απηφ θαη εθ ησλ πζηέξσλ, ζαθψο δελ ππάξρεη
ζέκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
είλαη πνιηηηθφ φξγαλν λα ςεθίδεη. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαιή ζέιεζε θαιφ
είλαη ζαο πξφηεηλα, λα καο θέξεηε κηα γλσκάηεπζε απφ ηελ Κνηλσληθή
Τπεξεζία. Δίλαη ηφζν δχζθνιν; Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε
ζθηά γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Γελ είπα φηη είλαη λφκηκν ην έλα θαη παξάλνκν ην
άιιν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί αιιηψο ζέιεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζε φια ηα e-mail γηα λα
θχγεη απηφ, δελ γίλεηαη έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη δπλαηφ ζηνλ θάθειν λα ππάξρεη βεβαίσζε πνπ ζα
αλαθέξεη φλνκα; Ζ βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ
πξέπεη λα αλαθέξεη ην φλνκα, ην παηξψλπκν θαη ηα ινηπά. Απηφ κπνξεί λα
ηεξεζεί ζηνλ θάθειν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ ην θάλνπκε ζέκα, δελ ππάξρεη ιφγνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν λα έξζεη εδψ θαη άιιν λα ηεξείηαη ζηνλ θάθειν, έρεη
κεγάιε ζεκαζία κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ππάξρεη θάπνπ λα πάεη λα ην δεη θάπνηνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα πξνζπαζήζσ ηελ άιιε θνξά λα έρσ απάληεζε
ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε
εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«ΤΠΟΓΔΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» (Α.Μ. 60/2016)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη φζνλ αθνξά ην 14ν ζέκα ε Δπηηξνπή
πνπ απνηειείηαη απφ κεραληθνχο άιισλ Γήκσλ έθαλε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ έξγνπ. Ζ κφλε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ είλαη
κήπσο ηπρφλ ζα κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε ηηο θεθαιέο ησλ θάδσλ θαη απφ
ηέζζεξηο πην

κηθξέο βάινπκε ηξεηο ή δχν κεγαιχηεξεο νχησο ψζηε λα

εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα γχξσ θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη λα κε
κέλνπλ απ' έμσ απηφ ην ράιη πνπ βιέπνπκε.
Δίπαλ φηη ζα ην

πξνρσξήζνπλ θαη φηη ζα καο θάλνπλ κηα

πξφηαζε, φηαλ καο έξζεη ε πξφηαζε ζα ην ζπδεηήζνπκε μαλά ζην πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή δηάβαζα ηελ εηζήγεζε
αιιά δελ αλαθέξεηαη ην πνζφ πνπ ηειηθά ζηνίρηζε θαη ηη έθπησζε δφζεθε απφ
ηνλ εξγνιάβν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ ην έρσ πξφρεηξν λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Μήπσο

ζπκάηαη

ν

θ.

Βαζηιφπνπινο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μπνξεί θαη λα ην έρσ. Απαληήζηε θ. Βαζηιφπνπιε νχησο
ή άιισο δελ έρσ αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε θ. Σνκπνχινγινπ; ρη. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση έθπησζε δφζεθε θαη πφζν
ηειηθά ζηνίρηζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να κηιήζσ φζν ςάρλεη ν θ. Καληαξέιεο; Θα κηιήζσ
απφ κλήκεο, είρακε θάλεη δηαγσληζκφ ην 2016 θ. Σνκπνχινγινπ, αλνηρηφ
δηαγσληζκφ 150.000 €. Δθεί θαηά ηε δηθή καο άπνςε ν δηαγσληζκφο απηφο
ζηήζεθε θαη ζηήζεθε γηαηί εκθαλίζηεθαλ ελ ηέιεη πέληε κφλν ζην ηέινο λα
ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, πνπ ε αλψηεξε έθηαλε 5%.
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Κφςακε ην έξγν, ην επαλαδεκνπξαηήζακε θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν
θαζπζηέξεζε πήγε ζρεδφλ έλα ρξφλν πίζσ θαη ε έθπησζε αλ ζπκάκαη θαιά,
γηαηί πξνζέμηε, απηφ ην θνκκάηη θπξίσο ήηαλ αγνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άξα
νη πξνζθνξέο δελ κπνξνχζαλ λα είλαη αληίζηνηρεο ησλ εξγνιαβηθψλ έξγσλ.
Αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ γχξσ ζην 25% …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: 25,03% θαη ην ηειηθφ πνζφ ήηαλ 112.347 €.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή έθπησζε γη' απηφ ήηαλ θαη πνιχ

κεγάιε,

δεδνκέλνπ δειαδή φηη θπξίσο είλαη ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο. Καη γίλακε θ. Σνκπνχινγινπ θαη παξάδεηγκα θαη γηα γεηηνληθνχο
Γήκνπο πνπ έθαλαλ αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο ζαο πιεξνθνξψ πνιχ
αθξηβφηεξα απφ απηή πνπ θάλακε εκείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπνκέλσο, επεηδή ήμεξα ηελ
ηζηνξία απηή αιιά ήζεια λα ηελ αθνχζσ θαη επίζεκα, απνδεηθλχεηαη φηη φηαλ
βιέπνπκε φηη θάηη δελ είλαη ζσζηφ, ην επαλαιακβάλνπκε. Απηφ απαληάεη θαη
ζηελ ππφζεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ είρακε πάξεη πξνζθνξέο κε πνιχ κηθξέο
εθπηψζεηο θαη δελ ην επαλαιάβακε σο δηαγσληζκφ.
Δδψ ν Γήκνο θέξδηζε πεξίπνπ 40.000 € απηφ αο απνηειέζεη
παξάδεηγκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπήξμε γλσκνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο θ. Σνκπνχινγινπ, δελ
κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάηη άιιν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα πξψηνλ κε
δηαθφπηεηε αιιά εγψ ην δέρνκαη θαη λα κε δηαθφςεηε, εγψ ιέσ απιψο φηη απηφ
ην πξάγκα αθξηβψο πνπ έγηλε γηα ηνπο θάδνπο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ βιέπνπκε φηη νη δηαγσληζκνί δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ.
Γεχηεξνλ φζνλ αθνξά ηελ έθπησζε. Δίλαη κηα έθπησζε ινγηθή
δηφηη θαη νη ππεξβνιηθέο εθπηψζεηο ζπλήζσο ή έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κελ
ππάξρεη θαιή πνηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή λα ππάξρεη θαη πιεκκειήο
πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.
Δπνκέλσο εκείο βέβαηα ζα ςεθίζνπκε παξψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία φρη γηαηί έρνπκε θάπνηα άιιε έλζηαζε, αιιά δηφηη θαηά ηελ
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ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκείο δελ είρακε Γεκνηηθή Παξάηαμε θαη δελ είρακε
ζπκκεηνρή ζηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε. Θεσξνχκε φηη ε ππνγεηνπνίεζε
έπξεπε λα είρε γίλεη θαη ζε άιια ζεκεία ηεο πφιεο θαη λα έρεη γίλεη κηα
κεγαιχηεξε δεκνπξαζία πνπ λα πεξηειάκβαλε θη άιια ζεκεία ηεο πφιεο πνπ
ρξεηάδνληαη ππάξρεη νη θάδνη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πηζηέςηε κε ππάξρεη πιεφλαζκα
ζηα αληαπνδνηηθά λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οη Γηνηθήζεηο είλαη δηαρξνληθέο θαη ζέισ λα πσ φηη ε
παξαιαβή πξέπεη λα γίλεηαη, εθηφο αλ έρεηο ιφγνπο πνπ δελ ηνπο ςεθίδεηο
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γηαηί έρεη γίλεη θάηη παξάηππν. Καη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ
ςήθηζαλ δελ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ δελ είρε ιεθηά ηφηε ν Γήκνο. Γειαδή ηη; Να
γελλήζνπκε ιεθηά γηα λα θάλνπκε πην κεγάιν δηαγσληζκφ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαηά, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηελ πξνηξνπή ηνπ θ.
Κνπηζάθε, κε ηελ έλλνηα φηη αλ είλαη έηζη λα κελ ςεθίδνπκε. Άξα ζέιεηε ηελ
ςήθν καο, εκείο εθεί πνπ δελ είκαζηε βέβαηνη φηη κπνξνχκε λα έρνπκε πιήξε
έιεγρν ζε έλα ηερληθφ έξγν, δελ πξφθεηηαη λα ην ςεθίζνπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε εξεηάθε ε θα Γθνχκα ην παξέιαβε ην έξγν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ, 4 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο

παξαιαβήο

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ

ηνπ

ΠΛΑΣΔΗΑ

έξγνπ:

«ΤΠΟΓΔΗΟΠΟΗΖΖ

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ»

(Α.Μ.

ΚΑΓΧΝ
60/2016)»

εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

ια

ηα

ζπγθεθξηκέλα

Πξσηφθνιια παξαιαβήο εξγαζηψλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ γίλεη κε απ' επζείαο
αλάζεζε. Απ' επζείαο αλάζεζε 14.682,59 € ην πξψην, «Αλάζεζε ππεξεζηψλ
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ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο», ξνπζθεηάθη ζα ήηαλ απηφ
θαίλεηαη…
Πάκε κεηά ζην δεχηεξν «Δξγαζίεο αθαίξεζεο θαη δηαρείξηζεο
ακηάληνπ απφ θηίξηα» 7.500 € θαη απηφ κε απ' επζείαο αλάζεζε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αλαθαιέζηε απηφ πνπ είπαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα ηίπνηε θαθφ. Μεηά ην
άιιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαηά ηε ζχληαμε θαθέισλ
ππνβνιήο αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ γηα ηνλ ΑΠ04» πνπ αθνξά
πξνψζεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο ρξήζεο Α.Π.Δ. θαη ηεο ζπκπαξαγσγή
θαη πξνψζεζε ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» 20.000 € θαη απηφ
απ' επζείαο αλάζεζε.
«πληήξεζε

ινηπψλ

εγθαηαζηάζεσλ

ιίκλεο,

ζπζηήκαηνο

πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη άξδεπζεο ηνπ άιζνπο» απηφ έγηλε κε
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. ε πξνεγνχκελν ζέκα πνπ ππήξμε, πνπ καο
εηζεγήζεθε ν θ. Καληαξέιεο εκείο είπακε φηη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο δελ
λνείηαη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε θαη επείγνπζα αλάγθε. Δδψ απηή ε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία έγηλε ην 2018 δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα γίλεη
ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο, κπνξνχζε λα γίλεη δεκφζηνο δηαγσληζκφο θαη
επνκέλσο είκαζηε ζηελ ίδηα ινγηθή θαη γηα ην παξειζφλ θαη γη' απηφ πνπ
ζπλερίδεη σο ηαθηηθή, ν θ. Καληαξέιεο θαη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε.
Καη ην ηειεπηαίν είλαη «πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ fax ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ» 1.000 θαη 1.000 € πνζφ κειέηεο θαη ην ηειεπηαίν πνπ
είλαη έλα πνιχ κηθξφ πνζφ, αιιά απηφ δελ έρνπκε ιφγν λα κελ ην εγθξίλνπκε,
είλαη 328,45 € ζπλ ην ΦΠΑ 407,28 € ζε απηφ ιέκε λαη.
Καη φζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν επίζεο «πληήξεζε θαη επηζθεπή
ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ» 18.947,20 € θαη απηφ κε απ'
επζείαο αλάζεζε. Δθηφο απφ ην κηθξφ πνζφ πνπ είλαη ην πξνηειεπηαίν, ζηα
ππφινηπα είκαζηε θαηά ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φεθίδνπκε θαηά ζε φια θαη γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη ν θ.
Κνζθνιέηνο φηαλ ιέκε φηη φηαλ δελ έρνπκε θάηη ζε πιήξε έιεγρν, λνκίδεη φηη
κπνξεί λα παίμεη θαη δηαβάδεη ηηο εηζεγήζεηο πνπ θαηεβάδεηε φπσο λνκίδεη. Λέεη
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«ε θα Γθνχκα παξέιαβε ζην πξνεγνχκελν», άκα δείηε ην Πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα δείηε φηη δελ ήηαλ παξνχζα.
Αιιά κε ηα κπαιά πνπ έρεηο θαη κε ζπγρσξείο… δπν θνξέο
έθαλε κηα παξέκβαζε γηα λα πεη ηη. ηη εκείο βάδνπκε ζέκα γηα ηελ Γθνχκα.
Απηφ λα είζαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθφο φηαλ απεπζχλεζαη ζηνπο ζπκβνχινπο
ηνπ ΚΚΔ θαη πσο ηνπνζεηνχληαη θαη λα δηαβάδεηο εηζεγήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα παξαθαιψ ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαηά, ν θ. Λαδαξίδεο απνπζηάδεη, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Καηά,

εθηφο

απφ

ην

πξνηειεπηαίν πνπ είλαη έλα κηθξφ πνζφ 400 ηφζσλ επξψ, ζε φια ηα ππφινηπα
θαηά.
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,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ θαη 6 θαηά γηα ην fax θαη γηα ηα ππφινηπα 18 ππέξ
θαη 10 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 15ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθφιισλ
παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Καιφ βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
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ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ
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