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ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΟ ΤΝΓΤΑΜΟΤ: ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Γξακκέλνο ππξίδσλ, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο,
Παπαθψζηα Αλζή, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο, Καξαβίαο Γεψξγηνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο,

Αλαληάδεο

Νηθφιανο,

Αλεκνγηάλλεο

Γεψξγηνο,

Νηάηζεο

Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο,
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο, Γθνχκα Γαλάε –
Δχα,

Κσλζηαληηλίδεο

Αλαζηάζηνο,

Οπζηακπαζίδεο

Ησάλλεο,

Λέθθαο

Αζαλάζηνο, Αιεθξαγθή νθία, Σάθαο Ζιίαο, εξεηάθεο Νηθφιανο, Γνχιαο
Αιέμαλδξνο.
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ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Εαραξηάδεο
Ησάλλεο, Παπαινπθά Δπηπρία.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Γηελέξγεηα θιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ N. 4497/2017, γηα
ηε δηάζεζε ησλ θελψλ – αδηάζεησλ ζέζεσλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο
Πξσηνκαγηάο 2022.

2.

Έγθξηζε αξηζ. 1/2022 πξαθηηθνχ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο
δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 17/2022
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..

3.

Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.)
σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ
Πξνζψπσλ έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ - εηζεγήζεσλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

4.

Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

5.

Καζνξηζκφο πξνθαηαβνιήο θαη νθεηιψλ γηα έξγα απνρέηεπζεο θ.ι.π.
βάζεη ηνπ Ν. 1068/80 θαη ηνπ Π.Γ. 6/86.

6.

Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο δελ έρεη πξφβιεκα, λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο πνπ είλαη δεκφζηα θαη φπνηνο ζέιεη λα πεγαίλεη
κέζα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο νχησο ή άιισο ζηελ
θιήξσζε δελ ζπκκεηέρνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άζρεηα απφ απηφ, θαιφ είλαη λα εξσηεζείηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ζέκα δηθφ ζαο.
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Α’

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:

Άξα

μεθηλάεη ε θιήξσζε γηα ηηο ζέζεηο ηεο

Πξσηνκαγηάο. Γελ κπνξνχκε λα πάξνπκε παξνπζίεο δηφηη δελ έρνπκε
δηαδηθηπαθά ηνπο ζπλαδέιθνπο. Αλ είλαη λα πεξηκέλνπκε, λα πεξηκέλνπκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Αο μεθηλήζεη ε θιήξσζε πνπ ζα πάξεη θαη ρξφλν, αθνχ
ζπκθσλνχλ θαη νη Παξαηάμεηο πνπ αθνξά ην 1ν ζέκα θαη ζπλερίδνπκε.
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία ηεο 9εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα μεθηλάκε κε ηηο
παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο απψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο παξψλ, 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
απψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ.
Λαδαξίδεο

Πέηξνο

παξψλ,

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ

–

Λεσληδφπνπινο

Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απψλ, ε θα
Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα
Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο ελεκέξσζε φηη ζα
αξγήζεη ιίγν.
Α' ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: 24 παξφληεο, έρνπκε απαξηία. Πξηλ πεξάζνπκε ζηα
ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο απφ
ηε «Γχλακε Πνιηηψλ», ην νπνίν δηαβάδσ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε ε δηαδηθαζία …

3

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλελλνήζεθα κε ηελ θα Αληηπξφεδξν θαη είπα φηη δελ ζέισ λα
πξσηνινγήζσ, λα κπνχκε ζηα ζέκαηα.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε ζπλελλνεζεί θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γπν ζέκαηα λα πσ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ απφ ην εθηφο εκεξήζηαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηζφ ιεπηφ, πνηα δηαδηθαζία ζα
αθνινπζήζνπκε;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο δελ έρεη λα πεη ηίπνηα, νπφηε μεθηλάλε νη
επηθεθαιήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ζα κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο
θαη ζα κπνχκε ζηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε είπα ζηελ θα Αληηπξφεδξν φηη δελ ζα πξσηνινγήζσ,
γηα λα πάκε θαη' επζείαλ ζηε δηαδηθαζία λα κελ θαζπζηεξήζνπκε. Δάλ ζέιεη
λα ζέζεη δπν ζέκαηα ν θ. Βαζηιφπνπινο, θακία αληίξξεζε αιιά πηζαλφ λα
ρξεηαζηεί λα απαληήζσ κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε εζείο ηνλ ιφγν
ηνλ παίξλεηε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ φπνηε ζέιεηε, δελ έρεηε ζέκα.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ ζχληνκα γηαηί δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ ηνλ
ρξφλν, θαη' αξράο ρξφληα πνιιά ζε φινπο θαη πεξαζηηθά ζηνλ θ. Κνπεινχζν
πνπ ρηχπεζε θαη μέξσ φηη πεξλάεη πνιχ δχζθνια. Παξεκπηπηφλησο ην είπα
θαη ζην ηειέθσλν ζηνλ θ. Γήκαξρν φηαλ ηνλ πήξα ηειέθσλν λα ηνλ ξσηήζσ
γηα ηελ πγεία ηνπ θ. Κνπεινχζνπ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, ηνπ εμηζηφξεζα
ιίγν ηελ ηζηνξία ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο θαη ηνπ θφκβνπ, Λχζαλδξε ζε
αθνξά θη εζέλα απηφ σο Αληηδήκαξρν.
Δκείο είρακε πάξεη 1.300.000 € απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ν θ.
Πιέζζαο πξνθαλψο ην ζπκάηαη, είρακε δειαδή θάλεη Γεκνηηθφ πκβνχιην,
είρακε εγθξίλεη ην έλα ζελάξην –δελ ζπκάκαη πνηνη ήηαλ απφ εζάο, ν θ.
Κνπηζάθεο ζίγνπξα ην ζπκάηαη. Θπκάζαη Μηράιε απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο είρακε εγθξίλεη ηε κία θαη κεηά κε βάζε ηελ έγθξηζε,
πήγακε θαη πήξακε 1.300.000 € απφ ηελ Πεξηθέξεηα.

4

ε

9 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/4/2022

Με ζαο ηα πνιπινγψ θαθψο θαη αδίθσο ε κειέηε απηή κεηά
θφπεθε. Πξνζπαζήζακε λα πινπνηήζνπκε έζησ θαη μερσξηζηά ηκήκαηά ηεο,
θπξίσο

καο

ελδηέθεξε

εθφζνλ

ην

θέληξν

ηεο

Φηιαδέιθεηαο

ήηαλ

κπινθαξηζκέλν, πξνζπαζήζακε λα πινπνηήζνπκε ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα.
Σν έλα ήηαλ ε βφξεηα Φηιαδέιθεηα ζηα θαλάξηα ηνπ Βιάρνπ ζηνλ θφκβν, ην
δεχηεξν ήηαλ ζην θνκκάηη ηεο Βξπνχισλ πνπ ππάξρεη ζνβαξφ θπθινθνξηαθφ
δήηεκα θαη θάλεη κηα ζνβαξή παξέκβαζε εθεί ε θπθινθνξηαθή κειέηε θαη ην
ηξίην θνκκάηη ήηαλ ν Κνζκάο ν Αηησιφο κε ηε δεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ.
Θεσξψ πσο είλαη επηηαθηηθφ ηψξα εζείο θαη κε ηε ζηήξημε ηε δηθή
καο επεηδή δελ είλαη κφλν ν θ. Κνπεινχζνο πνπ ρηχπεζε, ζπκάζηε θαη ζηε
ζεηεία ζαο θαη παιαηφηεξα είλαη κηα θαξκαληφια εθεί θαη γηα ηα απηνθίλεηα θαη
γηα ηνπο πεδνχο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σάθαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θεσξψ φηη απηφ είλαη έλα έξγν πνπ επεηδή παιαηφηεξα
είρε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα άζρεηα αλ γηα άιινπο ιφγνπο δελ
πξνρψξεζε, ζεσξψ επηηαθηηθφ θαη εη δπλαηφ ζα είραηε θαη κηα νκφθσλε
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα ρξήκαηα απηά λα ηα πιεξψζεη ζηα
θνκκάηηα

πνπ

κπνξνχκε

λα

πινπνηήζνπκε,

λα

παξέκβνπκε

κε

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, λα κελ επηβαξπλζεί ν Γήκνο. Θεσξψ φηη
πξέπεη λα πάξεηε πξσηνβνπιία ζε ζρέζε κε απηφ.
Γεχηεξνλ. Πήγα ηηο πξνάιιεο ζην άιζνο θαη δηαπίζησζα φηη έρεη
θνπεί ην ξεχκα, δελ έρνπλ λεξφ νη εξγαδφκελνη θαη δνπλ ζε ζπλζήθεο
αζθπμίαο πνπ αλ κε ηη άιιν είλαη αλζπγηεηλέο, επηθίλδπλεο θαη δελ είλαη
ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γελ ζα αλαθεξζψ πεξαηηέξσ πάλσ ζε απηφ, ηη πξφθεηηαη
λα θάλεηε γηαηί είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη αλεθηή γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Σξίηνλ, κηζή ψξα πεξίπνπ πξηλ μεθηλήζεη ην πκβνχιην ήξζε
ζηνπο επηθεθαιήο ηνπιάρηζηνλ κηα επηζηνιή ηνπ πξψελ Πξντζηακέλνπ ηνπ
Σκήκαηνο Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ, ηνπ θ. Κακαξφπνπινπ, ν νπνίνο δελ ζέισ λα
αλαπηχμσ φια απηά ηα νπνία ιέεη, αιιά ζηελ νπζία θαηαιήγεη ζην ηέινο φηη
έρεη ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, ήδε έρεη ππνβάιιεη –απηφ αθνξά θαη
ην Γήκαξρν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα- έρεη ππνβάιιεη ηελ πξψηε αίηεζε
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ζπληαμηνδφηεζεο, απνκέλεη ε δεχηεξε θαη απηφ ην νπνίν εθθξεκεί είλαη λα
ππνγξαθεί ε δηαπηζησηηθή πξάμε απφιπζεο.
Άξα έλα εξψηεκα θαη λα δνζεί απάληεζε ηψξα είλαη αλ ππάξρεη
θάπνηνο ιφγνο πνπ απηφ δελ έρεη γίλεη, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα είλαη ζα λα
ζπλεγνξψ ππέξ απηψλ ησλ νπνίσλ ιέεη ν θ. Κακαξφπνπινο ζηελ επηζηνιή
ηνπ ηα νπνία δελ ζέισ λα πσ ηψξα. Δπραξηζηψ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη πξψηνλ ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη είλαη απαξάδεθην φηη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη Μεγάιε Δβδνκάδα, Μεγάιε Σεηάξηε. ζα
ρξφληα είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνηέ δελ έρεη γίλεη ζπλεδξίαζε Μεγάιε
Δβδνκάδα θαη ζαο δειψλσ εμ αξρήο φηη κφιηο εμαληιεζεί ην 1ν ζέκα ην εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγψ θαη ε Παξάηαμή κνπ ζα απνρσξήζνπκε γηα λα πάκε
λα εθθιεζηαζηνχκε. Αλ γηα θάπνηνπο δελ ζεκαίλεη θάηη απηφ, εκείο έηζη ην
βιέπνπκε.
Γεχηεξνλ ήζεια λα εθθξάζσ ηε ζπκπαξάζηαζή κνπ ζηνλ θ.
Κνπεινχζν ν νπνίνο πξαγκαηηθά θαη ζήκεξα είρα επηθνηλσλία κε ηε ζχδπγφ
ηνπ, αχξην βγαίλεη απφ ην Ννζνθνκείν θαη πεγαίλεη ζε κηα κνλάδα
απνθαηάζηαζεο γηαηί έρεη ζέκα ν άλζξσπνο, λα ηνπ επρεζψ πεξαζηηθά θαη
παξάιιεια λα ηνλίζσ, ζα ην ζπκάηαη ν θ. Γεσξγακιήο, πξηλ πεξίπνπ ηξεηο
κήλεο επηζθέθζεθα ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη παξνπζία ηνπ θ.
Γεσξγακιή θαη ηνπ θ. Κίηζνπ ελεκεξψζεθα γηα ην έξγν πνπ αθνξά ηφζν ηνλ
θφκβν ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ, φζν θαη ηελ πξφζβαζε πξνο ην λεθξνηαθείν,
φζν θαη ηε δηαζηαχξσζε Βξπνχισλ ζην θάησ κέξνο κε ηελ Αληηνρείαο.
Δίπα ηηο απφςεηο κνπ, θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο κνπ, δπζηπρψο
φκσο απφ ηφηε έσο ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ην παξακηθξφ. Καη ην ιέσ απηφ εμ
αθνξκήο ηνπ δπζηπρήκαηνο ηνπ θ. Κνπεινχζνπ, αιιά λα ζπκεζνχκε φηη
ππάξρνπλ θη άιιεο πεξηπηψζεηο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ εηδηθά ζην ζεκείν
πνπ είλαη ν Κνζκάο ν Αηησιφο.
Έλα αθφκε ζέκα πνπ ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη είλαη φηη φπσο είρα δειψζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηέζεζα
ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή κελπηήξηα αλαθνξά θαηά παληφο ππεπζχλνπ
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γηα ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Led θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη
πξνεγεζεί.
Απφ εθεί θαη πέξα ε δηθαηνζχλε ζα θξίλεη θαη ζα απνθαζίζεη εάλ
ππάξρνπλ

παξάλνκεο

πξάμεηο,

πνηεο

είλαη

απηέο

θαη

ζε

πνηνπο

θαηαινγίδνληαη. Οθείισ φκσο λα ζαο πσ φηη εγψ απηφ ην νπνίν είρα πεη θαη’
επαλάιεςε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην πινπνίεζα ηελ πξνεγνχκελε
Παξαζθεπή.
Γελ ζα ππεηζέιζσ ζην ζέκα πνπ ζέηεη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ε
«Γχλακε Πνιηηψλ», εθφζνλ ζα γίλεη ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηφ, ζα
ηνπνζεηεζψ εθείλε ηε ζηηγκή. Δπραξηζηψ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο ζα
ήζειε λα κηιήζεη; Δίλαη παξψλ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε κπνξψ λα πάξσ ηνλ ιφγν; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο
ζέισ λα πάξσ ηνλ ιφγν.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηε δηαδηθαζία ηη ζέκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ δελ ςήθηζα ηελ παξνπζία κνπ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ζα ην ιχζνπκε ακέζσο. Τπήξρε ζέκα κε
ηε ζχλδεζε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί δελ πεξηκέλαηε; Γειαδή μεθίλεζε ην πκβνχιην ρσξίο
απαξηία ή ιάβαηε ππφςε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ παξαθνινπζνχζαλ;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Τπήξρε απαξηία θα Γθνχκα γη' απηφ θαη μεθίλεζε ην
πκβνχιην θαη έρνπλ θαηαγξαθεί θάπνηνη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξία Γθνχκα, είρακε πξφβιεκα κε ην link θαη φπσο θη άιιεο
θνξέο δηα ηειεθψλνπ έρνπκε ςεθίζεη εδψ κέζα, δέρηεθα ζα Γξακκαηέαο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο παξνπζίεο ησλ 8 αηφκσλ πνπ ήηαλ ζην link.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ δελ ςήθηζα παξνπζία, ην δήισζα μεθάζαξα. Γελ
μέξσ αλ νη ππφινηπνη δήισζαλ παξνπζία, εγψ παξνπζία δελ ςήθηζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ωξαία λα ζαο βάισ απνχζα ινηπφλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη έρσ ζπλδεζεί.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζα ην ιχζνπκε αιιηψο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα είλαη απνχζα, ζέιεη λα πεη.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη δελ είκαη απνχζα ηψξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απνθαζίζηε ηη ζέιεηε: ή είζηε απψλ ή είζηε παξψλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ήκνπλ εθεί φηαλ μεθηλήζαηε, δελ έρνπκε μεθηλήζεη.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα δελ ήζαζηαλ παξνχζα κε ην πνπ
μεθηλήζακε. Δληάμεη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη, πνηνη ήηαλ παξφληεο θαη μεθηλήζαηε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίζηε απνχζα ηψξα πνπ ζαο κηιάσ; Δγψ παίξλσ ηηο
παξνπζίεο, ζπγλψκε. Δίζηε απνχζα δειαδή ή είζηε εδψ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ζν δελ είρα ζπλδεζεί, ήκνπλ πξνθαλψο απνχζα βάζεη
λφκνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηπιίδεηε ηνλ θψλσπα, ην μέξεηε; Γηα πνιινζηή θνξά. Έρεηε
δερηεί ςήθνπο δηα ηειεθψλνπ εδψ κέζα θαη απφ ηε «Λατθή πζπείξσζε».
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οχηε είρα εμνπζηνδνηήζεη θάπνηνλ λα πεη ηελ παξνπζία
κνπ. Έρεη αθνπζηεί ε παξνπζία κνπ ζηα πξαθηηθά;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ναη, ηελ αλήγγεηια βάζεη ηνπ link.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ζηακαηήζηε, ζα ην ιχζνπκε. Κχξηα
Γθνχκα είλαη ζέκα ηψξα απηφ; Δίλαη ζέκα λα ην ζπδεηάκε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Βέβαηα. Γελ έρνπκε παξαθνινπζήζεη απηνί πνπ είκαζηε
εθηφο, νχηε έρνπκε εμνπζηνδνηήζεη λα δειψζεη ηελ παξνπζία καο.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππήξρε ηίπνηα ην ζνβαξφ λα παξαθνινπζήζεηε,
δελ μεθίλεζε ηίπνηα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ζπγρσξείηε, αιιά εγψ δελ άθνπζα ηη έρεηε πεη.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπκε πεη ηίπνηα. Σψξα μεθηλάκε ζηελ νπζία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γειαδή ν πξψηνο πνπ ζα κηιήζεη ζα είλαη ν θ. εξεηάθεο;
Γη' απηφ ηνλ θαιείηε λα κηιήζεη;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή κηιάλε νη επηθεθαιήο ξψηεζα αλ είλαη ν θ.
εξεηάθεο θαη ζέιεη λα κηιήζεη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ωξαία. Ο θ. εξεηάθεο είλαη ζην δξφκν δελ κπνξεί αθφκε
λα ζπλδεζεί, ζα ζπλδεζεί κφιηο κπνξέζεη.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία φηαλ έξζεη ζα δνχκε.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ επεηδή είκαη εθηφο Αζήλαο ζα είκαη κέζσ ππνινγηζηή
θαη ν θ. Εαραξηάδεο ζα έξζεη ζε ιίγν.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία ηειεηψζακε θα Γθνχκα, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη
ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε δελ ζα κηιήζσ γηαηί είκαη θη
εγψ κε ηειεδηάζθεςε δελ έρσ λα πσ θάηη απηή ηε ζηηγκή, επραξηζηψ πνιχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Πξφεδξε κε αθνχηε;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, νξίζηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπήξρε έλα πξφβιεκα ζηε ζχλδεζε γεληθφηεξα ην
νπνίν έρεη απνθαηαζηαζεί. Δγψ ζπκκεηέρσ θαλνληθά απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο. Δπραξηζηψ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία εληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ, επραξηζηψ. Θέιεηε λα
απαληήζεηε θ. Γήκαξρε ζε θάηη απφ απηά πνπ εηπψζεθαλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα απαληήζεη ν θ. Γεσξγακιήο θαη ζηε ζπλέρεηα εγψ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη απφ εκέλα. Καη εγψ κε ηε ζεηξά
κνπ λα επρεζψ πεξαζηηθά ζηνλ θ. Κνπεινχζν θαη λα πσ γηα ηνλ Κνζκά ηνλ
Αηησιφ. Δδψ θαη ηξεηο – ηέζζεξηο κήλεο ην είρακε θέξεη θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζαλ ζέκα, ζαο είρακε δείμεη έλα ζρέδην, ην είρακε ζπδεηήζεη θαη
ήξζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα θαηαηεζνχλ νη φξνη.
Σν έρνπκε ζην πξφγξακκά καο. Έρνπκε πξνρσξήζεη πάξα
πνιχ θαη ζήκεξα θάλακε κηα ζπλάληεζε πήγακε ζην Τπνπξγείν κε ηνλ
Γήκαξρν θαη ζπδεηήζακε θαη απηφ ην ζέκα γηα λα πξνρσξήζεη. Τπήξραλ
θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ εηδηθά ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. Ήκνπλ παξψλ γηαηί γηλφηαλ θάπνηα ελεκέξσζε, πξαγκαηηθά είλαη
πξνηεξαηφηεηα θαη δηθή καο φπσο θαη δηθή ζαο θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζε
πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνρσξήζεη θαη ζα ιπζνχλ πάξα πνιιά
πξνβιήκαηα.
Δδψ πξαγκαηηθά ζέισ λα πσ φηη είρε κηα άηπρε ζηηγκή ν θ.
Υξήζηνο, απιά δελ μεθίλεζε απφ εθεί ην πξφβιεκα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πάξα
πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζηπρήκαηα θαη πξέπεη λα ιπζεί έλα πξφβιεκα πνπ
ηαιαλίδεη ηελ πεξηνρή πάξα πνιιά ρξφληα. Δπραξηζηψ πνιχ.
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Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο ζαο απάληεζε θ. Βαζηιφπνπιε ζρεηηθά κε ηνλ
Κνζκά ηνλ Αηησιφ θαη εκείο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηεο απνκφλσζεο ησλ
ηξηψλ απηψλ ζεκείσλ ηεο Βξπνχισλ, ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ θαη ησλ φισλ
ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην κεγάιν έξγν
ηνπ γεπέδνπ, είλαη ζαθέο θαη λνκίδσ ην ινγηθφ θαη ην δίθαην είλαη λα
απνκνλψζνπκε ην θνκκάηη ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ, λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο
δηθέο ζαο κειέηεο θαη λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Δίλαη ζέκα θαζαξά εκεξψλ, έγηλε θαη ζήκεξα απηή ε ζπδήηεζε
πνπ ηειείσο ζπκπησκαηηθά κπήθακε ζε απηή ηε ινγηθή θαη ζηε ζπλάληεζε
απηή, ηέζεθε απηφ ην ζέκα, φπσο θαη θάπνηα άιια πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη
αθνξνχλ ηε γξακκή πιεκκχξαο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Κεθηζνχ ζηελ
πεξηνρή ηεο Νεζίδαο πνπ ζρεδηάδνπκε απηφ ηνλ ζηίβν πνπ μέξεηε πνιχ θαιά
κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ ΚΣΤΠ ζηε δηθή καο δηθαηνδνζία.
Ωο πξνο ην πκβνχιην θαη γηαηί έγηλε ζήκεξα, απιά θ.
Σνκπνχινγινπ ζειήζακε λα πεξάζνπκε κηα 2ε αλακφξθσζε πνπ είλαη
επηηαθηηθή θαη απηή πεξηκέλακε. Απηή ε 2ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
επηηαθηηθά έπξεπε λα γίλεη απηή ηελ εβδνκάδα, δπζηπρψο ελψ έρνπκε φια ηα
ζηνηρεία θαη νη Τπεξεζίεο έρνπλ ηειεηψζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ην
λφκν εηδηθά ζηελ 1ε αλακφξθσζε, πξέπεη λα γπξίζεη γηα λα κπνχκε ζηε 2 ε.
Δηδηθά γηα ηελ 1ε, ζηηο ππφινηπεο αλακνξθψζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα
πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο.
Άξα ην πκβνχιην έγηλε γηα ηε 2ε αλακφξθσζε, δπζηπρψο ε
Απνθεληξσκέλε καο απάληεζε αξγά, νπφηε πξνηηκήζακε λα θξαηήζνπκε ην
πκβνχιην γη' απηά ηα επηκέξνπο ππνδεέζηεξα ζέκαηα.
Ωο πξνο ην πξάζηλν θ. Βαζηιφπνπιε έρεηε απφιπην δίθην.
Γπζηπρψο νη δηαδηθαζίεο θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηεδάθηζε
ησλ απζαηξέησλ ήηαλ ηέηνηα, πνπ δελ επέηξεςε ζηηο Τπεξεζίεο λα πξνιάβνπλ
ηε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ε νπνία έγηλε κε επζχλε ηνπ δαζάξρε θαη ηεο
ΓΔΓΓΖΔ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ δαζάξρε φηη απηά ηα
απζαίξεηα έπξεπε λα είραλ θχγεη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Μελ κπνχκε
μαλά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, μέξεηε πνιχ θαιά ην πφζν θαζπζηέξεζαλ νη
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δηαδηθαζίεο θαηεδάθηζεο ησλ απζαηξέησλ, κε απνηέιεζκα πξηλ απφ 10-15
κέξεο φηαλ πξνζήιζε εδψ θαη ν δαζάξρεο θαη ν Τπνπξγφο ν θ. Ακπξάο λα
ηνπ δείμνπκε ην θαηλνχξγην Φηινδσηθφ, λα ηνπ δείμνπκε ηελ πξφνδν ησλ
εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο.
Έδεημε γηα κηα αθφκε θνξά κηα αλνρή 15-20 κεξψλ θαη πξνρηέο
κάζακε φηη έθνςε ην ξεχκα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πξαζίλνπ θαη ζην
Φηινδσηθφ. Πηζηεχσ φηη ηελ επφκελε εβδνκάδα ζα έρεη απνθαηαζηαζεί ην
πξφβιεκα. ην κεηαμχ ππάξρεη έλα αίηεκα απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Πξαζίλνπ θαη απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζπληέο ηελ θα Κινθίηε λα βξνχκε
ηνλ ηξφπν νη ππάιιεινη Πξαζίλνπ λα κελ έρνπλ ηε δηαδξνκή ειεπθίαο εθεί
πνπ κπήθαλ νη θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη άιζνο θαη λα κπνξέζνπκε έηζη
λα ηνπο εμππεξεηήζνπκε.
Δίκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε πνην
απφ ηα θηφζθηα, πνην απφ ηα αθίλεηα κέζα ζην άιζνο ζα είλαη απηφ ην
θαηάιιειν ψζηε θαη λα κε δηψμνπκε ηνπο εζεινληέο ηεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, αιιά θαη λα εμππεξεηήζνπκε ηηο εξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ θαη
βεβαίσο ηελ πγηεηλή ηνπο.
Γηα ηνλ θ. Κακαξφπνπιν είπαηε φηη έρεη απεπζχλεη θάπνην
έγγξαθν ζε εκέλα, θ. Βαζηιφπνπιε δελ έρσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν. Απιψο
επεηδή απεπζχλζεθε ζε εκέλα ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ έρσ ηέηνην έγγξαθν ζηα
ρέξηα κνπ, δελ μέξσ θαλ ηε δηαδηθαζία σο πξνο ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ θ.
Κακαξφπνπινπ. Ννκίδσ φηη γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη κάιηζηα ππήξμε θαη
κνκθή θαηά πφζν εμππεξεηνχκε δηαδηθαζίεο κεηάηαμεο ππαιιήισλ, βνεζάκε
ηελ αλέιημή ηνπο, βνεζάκε ηελ εμέιημή ηνπο, βνεζάκε ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο
δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα λα βνεζήζνπκε λα ζπληαμηνδνηεζεί ν
άλζξσπνο φζν ην δπλαηφ πην λσξίο, αξθεί λα ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη.
Γηα ην ηξίην θαη ηειεηψλσ γηα λα κε καθξεγνξψ, δελ έρσ θακία
αληίξξεζε απφ ηα εθεβηθά κνπ ρξφληα, απφ ηφηε πνπ εδψ ζηε Φηιαδέιθεηα
νξγαλψζεθα ζην παξάλνκν καζεηηθφ Κίλεκα θαη αξγφηεξα ζην θνηηεηηθφ
παξάλνκν Κίλεκα, δπζηπρψο πξφιαβα θαη ην ’72 θαη ην ’73 κέξεο ρνχληαο,
αιιά θαη αξγφηεξα ζηελ φπνηα πνιηηηθή κνπ δηαδξνκή είρα δψζεη κηα
ππφζρεζε ζηνλ εαπηφ κνπ: λα κελ πνηληθνπνηήζσ πνηέ ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο
ησλ αληηπάισλ κνπ, ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ηδενινγία,
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δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, αιιά λα αληηπαξαηίζεκαη
κέζα ζε Γεκνηηθά πκβνχιηα, ζε θνξείο ζπιινγηθνχο έηζη ψζηε ηα
επηρεηξήκαηα λα είλαη απηά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ζσζηφ ή ην ιάζνο. Απηφ πνπ
απνδεηθλχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ βεβαίσο, έλα εθ πζηέξσλ απνηέιεζκα θαη φρη
έλα εθ ησλ πξνηέξσλ γεγνλφο.
Γελ έρσ θακία αληίξξεζε λα θαηαηεζνχλ κελχζεηο, αγσγέο, ή
θαηαγγειίεο φπσο απηή πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο
ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, απιά ζεσξψ φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε πνηληθνπνίεζε
νδεγεί ζε άιινπ είδνπο αληηπαξαζέζεηο θαη νη δξάζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ θαη
αληηδξάζεηο. Ίζσο ρξεηαζηεί θη εγψ λα αζεηήζσ ηελ ππφζρεζε πνπ είρα δψζεη
ζηνλ εαπηφ κνπ λα κελ πνηληθνπνηήζσ πνηέ ηηο ζέζεηο ησλ αληηπάισλ κνπ, λα
κελ πνηληθνπνηήζσ πνηέ ηελ πνιηηηθή δσή ησλ Γήκσλ, ησλ Κνηλνηήησλ, ησλ
θνξέσλ αιιά ίζσο απηή ηε θνξά ρξεηαζηεί λα ην θάλσ θη εγψ. Δπραξηζηψ.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη έλαο
ππάιιεινο

δηθαηνχηαη

λα

ζπληαμηνδνηεζεί,

αιιά

κε

φξνπο.

Ο

θ.

Κακαξφπνπινο ηνπ έρεη ζηείιεη ε Τπεξεζία λα παξαδψζεη γηαηί ήηαλ
Πξντζηάκελνο ελφο Σκήκαηνο θαη ην έρεη ζηείιεη κε e-mail, κε ηειέθσλα, κε
θιεηήξα ηα πάληα θαη αθφκε δελ έρεη έξζεη λα παξαδψζεη. Γηα πνην ιφγν;
Μπνξεί έλαο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο λα κελ παξαδψζεη θαη λα
ζπληαμηνδνηεζεί ρσξίο θακία επίπησζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρεη παξαδψζεη, πάλησο είπε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ έρεη παξαδψζεη ηίπνηα. αο έρσ πεη φηη έρσ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε e-mail αθφκε θαη κε θιεηήξα ηνπ έρσ ζηείιεη λα έξζεη
λα παξαδψζεη. Γελ ην έρεη θάλεη. Αο αλαινγηζηεί ηηο επζχλεο ηνπ γηαηί εγψ απφ
εδψ θαη πέξα, ην δηθαίσκα ν άλζξσπνο λα πάεη ζην θαιφ ην έρεη, αιιά αθνχ
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία, δηφηη ε Τπεξεζία ζα θηλεζεί λνκηθά. Δγψ είκαη
ππνρξεσκέλνο πξάγκαηα ηα νπνία ιείπνπλ απφ εθεί θαη δελ ηα έρεη
παξαδψζεη θαη δελ έρεη εμεγήζεη πνπ είλαη, λα ηα αλαδεηήζσ. Δπραξηζηψ
πνιχ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε ζπγλψκε φηαλ ιέηε φηη «δελ έρεη
παξαδψζεη» ηη ελλνείηε;
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Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καιφ είλαη λα κελ θάλνπκε δηάινγν.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Μηα απνξία θα Πξφεδξε.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Απάληεζε ν θ. Κνπηζάθεο. Αλ έρεη παξαδψζεη, έρεη
παξαδψζεη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Ση πξάγκαηα δειαδή; Ση λα παξαδψζεη; Απνξία έρσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο ίδηνο ιέεη φηη ηνπ δεηήζεθε Πξσηφθνιιν παξάδνζεο –
παξαιαβήο θαη ηνπ αξρείνπ, θαη ην έθαλε. Σν θαηέζεζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνπ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έηζη ιέεη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Ση λα παξαδψζεη βξε Άξε.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, αο κε ην ζπλερίζνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη
δήηεκα, δελ είλαη απιψο γξαθεηνθξαηηθφ ην ζέκα. Άξα κνπ επηβεβαηψλεηε φηη
ππάξρεη δήηεκα, εληάμεη.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία επραξηζηνχκε. Πξηλ πάκε ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν είλαη
απφ ηε «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη ην δηαβάδσ:
«Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε ζηηο 13/4/2022 καο εζηάιε έγγξαθν κε αίηεκα
θαηνίθσλ γηα αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 31/22 απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. κε
αίηεκα ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην επόκελν Γεκνηηθό
Σπκβνύιην.
Σηελ πξόζθιεζε πνπ καο ζηείιαηε γηα ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20/4…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κπξία Δκκαλνπήι, δελ έρσ θαιφ ζήκα απιψο άθνπζα απηά
πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο θαη εγψ ζέισ λα πσ κφλν, δελ μέξσ ηψξα αλαιπηηθά
ηη γίλεηαη ζα ήζεια φκσο λα εηπσζεί φηη … ππόβλημα ήσος…
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε δελ ζαο αθνχκε. Λνηπφλ ζπλερίδνπκε:
«Σηελ πξόζθιεζε πνπ καο ζηείιαηε γηα ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20/4/2022 δηαπηζηώζακε κε έθπιεμε
όηη αγλνήζαηε ην αίηεκά ηνπο θαζώο δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε ζπδήηεζή ηνπ.
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Δπεηδή ζεσξνύκε όηη ε άπνςε ησλ θαηνίθσλ πξέπεη λα αθνπζηεί, θάηη
πνπ δελ έγηλε ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, έρεη ήδε θαηαηεζεί
πξνζθπγή γηα αθύξσζε ηεο απόθαζεο ζηελ Απνθεληξσκέλε από ηνλ
όκνξν Γήκν Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ, παξαθαινύκε όπσο
εηζάγεηε ην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην επόκελν Γ.Σ.
Δπίζεο θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ζεσξνύκε απαξαίηεην λα ππάξρεη
γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Τκήκαηνο Υπεξεζηώλ
Γόκεζεο ηεο Νέαο Φαιθεδόλαο»
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο «Γύλακεο Πνιηηώλ»
Βαζηιόπνπινο Άξεο
Αλαληάδεο Νίθνο
Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Καιακπόθεο Γηάλλεο
Νηάηζεο Κώζηαο
Δπίζεο ζα ήζεια λα αλαγλψζσ θαη ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ:

Αίηεκα θαηνίθσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 31/2022 απόθαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
«Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε, θ. Πξόεδξε, θπξίεο θαη θύξηνη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ζαο γλσζηνπνηνύκε ηελ αληίζεζή καο ζηελ αλσηέξσ
απόθαζε θαη ζαο επηζπλάπηνπκε ην θείκελν ην νπνίν έρνπκε
ππνγξάςεη κέρξη ζηηγκήο πάλσ από 100 θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ
Κάησ Κνπθιαθίνπ.
Γη' απηό ηνλ ιόγν επηζπκνύκε ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην
επόκελν Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε αίηεκα ηελ αλάθιεζή ηεο ώζηε λα
κπνξνύκε λα είκαζηε παξόληεο γηα λα εθθξάζνπκε ηα επηρεηξήκαηά
καο.
Οη ππνγξαθέο όισλ καο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
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Παξαθαινύκε λα πξσηνθνιιεζεί ην αίηεκά καο θαη λα καο απνζηαιεί
ν αξηζκόο Πξσηόθνιινπ θαζώο θαη λα ελεκεξσζνύκε γηα ηνλ ρξόλν
θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ζα
ζπδεηεζεί ην αίηεκά καο»
Με εθηίκεζε εθ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ
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Σσηεξόπνπινο Μηραήι
Επγνξσλίθνπ Άξηεκηο
Μπαηηιέζθαο Σππξίδσλ
Μπαιαθνύηεο Αζαλάζηνο
Οξθαλόο Γεώξγηνο
Μπνπιηέξεο Δπζηάζηνο
Γηνβάλνπ Ιθηγέλεηα
Καη' αξρήλ λα δνχκε αλ ζα εηζαρζεί ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν λα κε ζέινπκε λα αθνχζνπκε ηνπο θαηνίθνπο είλαη
πξσηνθαλέο! Δλλνείηαη ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο θαη ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ. Καη κνπ θάλεη εληχπσζε γηαηί ν θ. Σνκπνχινγινπ
ππνηίζεηαη φηη πάληα εηζεγνχληαλ ηα ζέκαηα πνπ ζέηνπλ νη επηθεθαιήο λα
ηίζεληαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ην αηηηνινγήζσ αλ κνπ
επηηξέςεη κεηά ε δηαδηθαζία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ. πσο είπα θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά πξέπεη λα
αθνχζνπκε ηνπο θαηνίθνπο θαη ζήκεξα είλαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα
λα ηνπο αθνχζνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 12 ππέξ, 16 θαηά. Γελ εηζάγεηαη θαηά πιεηνςεθία.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Σα

ζπγραξεηήξηά

καο

εθ

κέξνπο

ηεο

«Λατθήο

πζπείξσζεο» ζηελ αζηηθή δεκνθξαηία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ραίξεζηε ηε δεκνθξαηία ζαο, θαιφ Πάζρα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Πξφεδξε, επεηδή ν
ζπλάδειθνο ν θ. εξεηάθεο έζεζε έλα ζέκα θαη αλαθέξζεθε πξνζσπηθά ζε
εκέλα, παξαθαιψ λα κνπ δψζεηε ηνλ ιφγν επί ηνπ ζέκαηνο.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ ππάξρεη ζέκα επί πξνζσπηθνχ ηψξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξνζέμηε, έζεζε ζέκα γηα εκέλα
πξνζσπηθά.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά πέζηε καο γηα έλα ιεπηφ.

18

ε

9 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/4/2022

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ζαο
δηαβάζσ κφλν ηε 2ε ζειίδα απφ ηελ αίηεζε πνπ έθαλε ν Γήκνο Αγίσλ
Αλαξγχξσλ, γηα λα …
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ θ. Σνκπνχινγινπ ην ζέκα
δελ ζπδεηείηαη νπφηε δελ έρεη λφεκα λα ζπδεηήζεηε θαζφινπ απηή ηελ αίηεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ δψζαηε ηνλ ιφγν.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά δελ αθνξά εζάο πξνζσπηθά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα απαληήζσ…
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ αθνξά εζάο πξνζσπηθά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ επί ηεο δηαδηθαζίαο λα
δεπηεξνινγήζσ σο επηθεθαιήο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ηέηνηα δηαδηθαζία ζε απηφ ην ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Πξφεδξε εγψ πήξα ηνλ
ιφγν απφ εζάο λφκηκα.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο γηα ζέκα πξνζσπηθφ, φρη γηα ζέκα πνπ αθνξά
ην ζέκα πνπ δελ εηζήρζε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Έρσ

δηθαίσκα

λα

δεπηεξνινγήζσ σο επηθεθαιήο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα πνην πξάγκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να δεπηεξνινγήζσ, ρσξίο λα
κνπ ππνδείμεηε ηη ζα πσ. Έρσ δηθαίσκα βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ λα
δεπηεξνινγήζσ;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Να δεπηεξνινγήζεηε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θπξία κνπ, ηη είλαη απηά πνπ
ιέηε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ έρεη εηζαρζεί θ. Σνκπνχινγινπ ην ζέκα.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κηζφ ιεπηφ, έρσ λα δειψζσ θάηη. Ζ
Παξάηαμε «Γχλακε Πνιηηψλ» απνρσξνχλ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο δηφηη νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ ςήθηζαλ θαηά αγλννχλ ηνπο 100 θαη πιένλ
θαηνίθνπο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο δειαδή κπνξείηε λα
αηηηνινγήζεηε ηελ ςήθν ζαο.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ αηηηνινγψ ηελ απνρψξεζή κνπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δγψ

δελ

κπνξψ

λα

αηηηνινγήζσ;
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ αηηηνινγψ ηελ απνρψξεζε. Γεηα ζαο. Αο αλαιάβεη
Πξφεδξνο άιινο θαη λα ζαο δψζεη φπνηε ζέιεηε ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκέλα ζην Γήκν κε έζηεηιαλ νη δεκφηεο απηνχ ηνπ
Γήκνπ. Θεσξψ απαξάδεθην λα κε γίλεηαη δεθηφ λα κηιάλε νη δεκφηεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηεξεζεί παξαθαιψ ε
δηαδηθαζία ηεο ζπλεδξίαζεο.
Κχξηε Πιέζζα, πνηνο αλαιακβάλεη Πξφεδξνο;
Κ. ΠΛΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Γεσξγακιή

λα

θαηαιάβεηε ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ, λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία γηαηί πξέπεη λα
κηιήζνπκε φρη κφλν λα κηινχλ απηνί νη νπνίνη ζέινπλ θαη θάλνπλ θαηάρξεζε
ηνπ φηη πξνεδξεχνπλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ ζέινπλ λα αθνχζνπλ
απηά πνπ ζέινπκε λα πνχκε. Δδψ ακθηζβεηείηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη
ζπκθσλείηε ζε απηφ ην πξάγκα. Νηξνπή είλαη απηφ πνπ θάλεηε! Γελ ζέιεηε λα
αθνχζεηε απηά πνπ ιέεη ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. πκθσλείηε λα πάεη ην
Κνπθιάθη ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Απηφ θάλεηε, πξέπεη λα ληξέπεζηε γη'
απηφ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Βάιακε ην ζέκα γηα ζπδήηεζε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ
αξλήζεθε λα ην ζπδεηήζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο θ. Καιακπφθε δελ πξέπεη
λα κηιάηε, γηαηί ηα ίδηα θάλαηε θαη κε ηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ θαη κεηά
δψζαηε άδεηα σο Γηνίθεζε Παπακηθξνχιε. Σα μερλάηε απηά; Σα ίδηα θάλαηε
θαη ηφηε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Αλ ζέιαηε λα αθνχζεηε γηα ηελ ηδηνθηεζία, λα δεηάγαηε λα
κπεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε.
Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Αγλνείηε 200 θαηνίθνπο.

20

ε

9 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/4/2022

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε αλαιάβαηε ηελ
Πξνεδξία; Θέισ λα ζαο παξαθαιέζσ λα κνπ δψζεηε ηνλ ιφγν λα θαλεί πνηνη
ζέινπλ λα δψζνπλ ην Κάησ Κνπθιάθη ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο απφ ηα
έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε;
Κχξηε Πξφεδξε ζα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία;
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα, έλα ιεπηφ λα εξεκήζνπκε ιίγν θαη ζα
ζπλερίζνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα δνχκε ηη αθξηβψο
εηπψζεθε ζηε ζπγθέληξσζε εθείλε πνπ θαινχζαλ ην Γήκαξρν Αγίσλ
Αλαξγχξσλ λα πξνζαξηήζεη ην Κάησ Κνπθιάθη.
ΠΟΛΗΣΖ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)

Να

εξρφζαζηαλ

ζηε

ζπγθέληξσζε λα κηινχζαηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ κε θάιεζε θαλέλαο εκέλα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ μέξσ φηη φηαλ ππάξρεη
ζπγθέληξσζε θαινχληαη νη επηθεθαιήο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα θιεζνχλ,
φρη θαη’ επηινγήλ λα θαιείηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ωξαία, ζέιεηε θ. Σνκπνχινγινπ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να θαζίζεηε λα αθνχζεηε ηη
πάηε λα θάλεηε, απφ ηα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μήπσο ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ ςήθν ζαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέινπλ λα πξνζαξηήζνπλ ην
Κάησ Κνπθιάθη θαη ηνικάηε λα ην ιέηε απηφ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ακθηζβεηνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, πνπ αλήθεη ζηε Νέα Υαιθεδφλα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ωξαία, λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θ. Σνκπνχινγινπ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη είλαη εδψ; Γελ δερηήθαηε λα
ζπδεηεζεί γηα λα κηιάηε κφλνο ζαο; Γελ θαηαιαβαίλσ ηη δηαδηθαζία είλαη απηή;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρνπκε θη εκείο γλψκε λα πνχκε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα δελ ζπδεηείηαη φκσο ην ζέκα. πδεηείηαη ή δελ
ζπδεηείηαη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ζπδεηεζεί, αθνχ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζέιεη λα
ζπδεηεζεί.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γπν ιεπηά δηαθνπή.
ΓΗΑΚΟΠΖ
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ηα ιέσ απηά γηα λα θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά θαη'
αξρήλ πξέπεη λα μεθηλήζσ απφ ην φηη ν Γήκαξρνο θαηά ηε γλψκε κνπ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ είλαη έλαο εμαηξεηηθφο Γήκαξρνο επηηπρεκέλνο θαη νκντδεάηεο
κνπ.
ην ζπγθεθξηκέλν φκσο ζέκα δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε θηιίεο,
νχηε κε ηθαλφηεηεο. Έρνπκε λα πξναζπίζνπκε ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη Νέαο Υαιθεδφλαο. Δδψ έρνπκε ην εμήο ζέκα πνπ είλαη ην
θπξίαξρν: κε αθνξκή ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
εγθαηάζηαζεο εθεί ελφο λατδξίνπ νπζηαζηηθά ακθηζβεηείηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ
Γήκνπ επί θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ λφκηκα έρεη δεισζεί ζην Κηεκαηνιφγην.
Δπεηδή δελ πξέπεη λα ιέκε θνπβέληεο ζηνλ αέξα, ζαο δηαβάδσ
ηε 2ε ζειίδα απφ ηελ θαηάζεζε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηεο αίηεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνπ ιέεη: «Σύκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 3/80 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ Οξίσλ ζρεηηθά κε
ηνλ αλαθαζνξηζκό ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ κεηά ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ
θαη ηεο ηόηε θνηλόηεηαο Νέαο Φαιθεδόλαο, ππνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα όηη ε
θξίζε εδαθηθή έθηαζε αλήθεη θαηά αδηακθηζβήηεηε θπξηόηεηα ζην Γήκν Αγίσλ
Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ θαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ».
Αλη' απηνχ αθνχζακε εμσδίθσο εδψ λα ιέεη ν πξψελ
Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο
φηη δειψζεθε ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο απηφο επί εκεξψλ ηνπο φηη αλήθεη ζε
εκάο, δειαδή ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη κάιηζηα
ζε ζπλελλφεζε είπε κε ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη επνκέλσο ξσηψ: γηαηί
ζήκεξα εγείξεηαη ζέκα ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ;
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Καη έλα άιιν πξαγκαηηθά εμσθξεληθφ. ηε ζει. 3 ηεο θαηάζεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ιέεη ην εμήο εμσθξεληθφ ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ:
«… Υπό όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα όηη νπδεκία λόκηκε
πνιενδνκηθή πξάμε αλέγεξζεο θηίζκαηνο επί ηεο Νεζίδνο ηεο νδνύ δύλαηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλ πξνρσξήζεη, ζα απνηειεί –απηφ πξνζέμηεθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, είλαη δε παξάλνκε».
Γειαδή πξψηνλ καο ιέεη φηη ζα θηλδπλεχζνπλ νη θάηνηθνη θαη
δεχηεξνλ πξνεμνθιεί ηελ απφθαζε ηεο Πνιενδνκίαο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
γηα ην αλ ζα εθδψζεη θαη πσο νηθνδνκηθή άδεηα. Δγψ θ. Γήκαξρε εηζεγνχκαη
πξνο εζάο θαη ηε Γηνίθεζε φηη ε πξψηε πξάμε, ελέξγεηα πξνζηαζίαο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα είλαη κε ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηε
λφκηκε ε απνβνιή ηεο παξάλνκεο πηλαθίδαο πνπ ηνπνζεηήζεθε πξνρζέο θαη
δειψλεη φηη ν ρψξνο αλήθεη ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ.
Γειαδή εηο επίξξσζε απηψλ πνπ ιέλε ζηελ θαηάζεζε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, βάδνπλ θαη πηλαθίδα. Καη φρη κφλν απηφ, ηελ Κπξηαθή
πιεξνθνξήζεθα φηη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θχηεπαλ δέληξα
θαη θπηά ζηνλ επίδηθν ρψξν. Απηή είλαη πξάμε δηαθαηνρήο ζε κηα ηδηνθηεζία ε
νπνία καο αλήθεη.
Δκέλα κε ελδηαθέξεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ
Γήκνπ. Σψξα, εάλ θάπνηνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη παξάλνκε εγθαηάζηαζε ή
δελ είλαη λφκηκε ε εγθαηάζηαζε, απηφ ζα καο ην πεη ε Πνιενδνκία. Γελ ζα ην
πσ νχηε εγψ, νχηε εθείλνη.
Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη εμ αηηίαο ηεο ινγηθήο πνπ αλέπηπμαλ
θάπνηνη μεζεθψλνληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο θαηνίθνπο άλνημαλ ηελ φξεμε
ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο θαη πξνζέμηε ζε δεκνζίεπκα πξνρηεζηλφ αθνχζηε
θαη απηφ γηα λα δείηε πξαγκαηηθά πφζν δίθην έρσ, γξάθεηαη: «Σηε
ζπγθέληξσζε απηή ήηαλ παξώλ ν Γήκαξρνο Σηαύξνο Τζίκπαο, όπνπ έηπρε
πνιύ δεζηήο ππνδνρήο από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο κε ηνπο πην ζεξκόαηκνπο
λα δεηνύλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο Κνπθιάθη Νέαο Φαιθεδόλαο ζηνπο
Αγίνπο Αλαξγύξνπο γηα λα γιηηώζνπλ από ηελ αδηαθνξία θαη ηελ εγθαηάιεηςε
ηεο Γηνίθεζεο Βνύξνπ».
Ξέξεηε φηη απέλαληί ζαο είκαη ζε πνιιά. Δδψ φκσο πξέπεη λα
πξναζπίζνπκε πξψηα θαη θχξηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. Απηφ είλαη θάηη πνπ
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πξνέρεη φισλ ησλ άιισλ. Σψξα, εάλ ζέινπλ λα πνιεκήζνπλ ην αλ ην
εθθιεζάθη ζα ηνπνζεηεζεί παξάλνκα, ή αλ ζα είλαη λφκηκα, ή ηε ζθνπηκφηεηα
πνπ ηε ζθνπηκφηεηα ηελ εμεηάδνπκε εκείο σο Γεκνηηθφ πκβνχιην, φρη θάπνηνη
άιινη, απηφ είλαη άιιν ζέκα.
Κχξηε Γήκαξρε εγψ δελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν, απιψο ήζεια
λα επηζεκάλσ νξηζκέλα ζεκεία θαη λα αηηηνινγήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε γηα πνην
ιφγν δελ ζεψξεζα ζθφπηκν λα εηζαρζεί ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Αο
έιεγε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη πξψηα απ' φια δεηψ λα αθαηξεζεί ε παξάλνκε
πηλαθίδα θαη αλαγλσξίδσ –λα ην ζέζεη σο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο- φηη ν
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο αλήθεη ζην Γήκν Νέαο Υαιθεδφλαο θαη Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.
Αληίζεηα ν θ. Καηεξίλεο πξψελ Πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο
Κνηλφηεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο ηεο Παξάηαμεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, καο είπε
«εγψ μέξσ φηη ην κηζφ αλήθεη». Να καο πνπλ ινηπφλ ην κηζφ αλήθεη;
Οιφθιεξν

αλήθεη;

Να

πξνζαξηήζνπκε

ην

Κνπθιάθη

ζηνπο

Αγίνπο

Αλαξγχξνπο; Ση λα θάλνπκε ηέινο πάλησλ;
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα καθξεγνξήζσ θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θ. Πξφεδξε. Πξνο
επίξξσζε φισλ απηψλ πνπ ιέρζεθαλ ζε φιε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν θ.
Σνκπνχινγινπ κε θάιπςε απφιπηα. Θα δηαβάζσ δπν κφλν ζεκεία σο πξνο
ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεπηέξαο, φπνπ θαηαιήγεη:
«Απνξξίπηεη ην αίηεκα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ιόγσ
ανξηζηίαο ησλ δηθνγξάθσλ ηεο έλδηθεο αίηεζεο σο πξνο ηελ
πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ησλ νξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ
θαζώο θαη σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ επηθείκελνπ θηλδύλνπ ή ηεο
θαηεπείγνπζαο

πεξίπησζεο

γηα

ηε

ιήςε

ησλ

αηηνύκελσλ

αζθαιηζηηθώλ πεξί λνκήο κέηξσλ»
Απηφ είλαη ην έλα πνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη αβάζηκα φια απηά
πνπ ηζρπξίδνληαη, ζπλ ην φηη επεηδή επηθαιέζηεθαλ ππνγξαθέο θαηνίθσλ νη
νπνίεο δελ ππάξρνπλ, θ. Σνκπνχινγινπ. Καη αλ ππάξρνπλ, είλαη ππνγξαθέο
θάπνηεο πνπ αθνξνχλ θαηνίθνπο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Δδψ ππάξρνπλ 101
ππνγξαθέο κε δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα θαηνίθσλ ηνπ Κάησ Κνπθιαθίνπ θαη
δηαβάδσ:
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«Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο Κάησ Κνπθιαθίνπ ζπκθσλνύκε γηα ηε
δεκηνπξγία ρώξνπ ιαηξείαο παξεθθιεζίνπ πνπ ζα γίλεη ζην ρώξν επί
ησλ νδώλ Καηζώλε θαη Παπαλησλίνπ Τ.Κ. 14343 ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Φαιθεδόλαο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηηο
πνιπθαηνηθίεο όπνπ θαη δηακέλνπκε.
Τν έξγν απηό ζα είλαη πεγή δσήο θαη αλάπηπμεο όρη κόλν γηα ηελ
πεξηνρή, αιιά γηα όιε ηε Νέα Φαιθεδόλα. Σηεξίδνπκε ηελ
πξσηνβνπιία ηεο Ιεξάο Μεηξόπνιεο θαη ηνπ ζεβαζκηόηαηνπ θ.
Γαβξηήι γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή θαη όινη νη θάηνηθνη ζα είκαζηε ζην
πιεπξό ηνπ».
101 ππνγξαθέο. Γελ είλαη αλάγθε λα ηηο θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά
απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ εηζήρζε θαη δελ ζπδεηήζεθε ην ζέκα.
Δπίζεο θάηη άιιν. πσο πνιχ ζσζηά είπαηε δελ θιεζήθακε ζε
κηα ζπλάληεζε ησλ θαηνίθσλ πνπ ζα κπνξνχζακε λα αλαπηχμνπκε θη εκείο ηηο
ζέζεηο καο. Αληίζεηα έγηλε κηα ζχλαςε ε νπνία ήηαλ ζα έιεγα «εκέηεξσλ»
πνπ ζηάζεθαλ απέλαληη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. ε απηή ηε ζπλάληεζε κεηά
ιφγνπ γλψζεσο ζαο ιέσ θχξηνη ζπλάδειθνη φηη ήηαλ φινη νη θάηνηθνη ησλ
Αγίσλ Αλαξγχξσλ πιελ 2 ζπγθεθξηκέλσλ κε νλφκαηα, θαηνίθσλ ηνπ Κάησ
Κνπθιαθίνπ. Αλ ζέιεηε, απιψο γηα λα κελ εγείξνπκε ηψξα άιιεο αμηψζεηο απφ
θάπνηνπο, δελ ηνπο ζπδεηάσ.
Δλ θαηαθιείδη ν θ. Βαζηιφπνπινο βξέζεθε λα ππεξαζπίδεηαη έλα
ρψξν πνπ αλήθεη ζε εκάο απνδεδεηγκέλα θαη ιφγσ ΚΑΔΚ θαη κε δηθή ηνπ
ππνγξαθή ην ’19 έρεη πεξηέιζεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε
ςεθνζεξίεο, αιιά ζηε ινγηθή φηη απεπζχλζεθε ζε έλα αθξναηήξην θαηνίθσλ
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, εάλ ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη θάπνηεο θηινδνμίεο πεξί
ζέζεο Γεκάξρνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ε ζπλάληεζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα
γίλεη θαη λα θαηαξηίζεη έλα ςεθνδέιηην πνπ αθνξά ην Γήκν Αγίσλ
Αλαξγχξσλ.
Γελ είλαη δπλαηφ έλαο πξψελ Γήκαξρνο ν νπνίνο έρεη
ππνγξάςεη ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, φπνπ ζε απηά ηα έγγξαθα αλαθέξεηαη ε
θαηνρή θαη λνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνπζίαο λα απεπζχλεηαη νμχκσξα
ηειείσο ζε θαηνίθνπο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη λα απεκπνιεί ην δηθαίσκα
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πνπ έρεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν λνκήο θαη θαηνρήο. Απηά θαη
επραξηζηψ.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο φπσο
έρνπκε δειψζεη απνρσξνχκε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είρακε αλαθέξεη ζηελ
αξρή.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία κε ην 2ν ζέκα γηαηί ην 1ν ζέκα
είλαη ζε εμέιημε, είλαη ε θιήξσζε γηα ηελ Πξσηνκαγηά.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη απιθ. 1/2022 ππακηικού επιηποπήρ εξέηαζηρ αιηημάηυν κοπήρ
δένδπυν επί κοινοσπήζηυν σώπυν ηος Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 17/2022
απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Δ.Π.Ε.»
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη απιθ.
1/2022 ππακηικού επιηποπήρ εξέηαζηρ αιηημάηυν κοπήρ δένδπυν επί
κοινοσπήζηυν σώπυν ηος Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 17/2022 απόθαζηρ ειζήγηζηρ ηηρ Δ.Π.Ε.» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ηρ αναμόπθυζηρ Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.)
υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος και ηυν Νομικών
ηος Πποζώπυν έηοςρ 2022, βάζει ζσεηικών αποθάζευν - ειζηγήζευν
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο βαζηθά είλαη λα αλαπηχμεη ην ζέκα, αιιά
λνκίδσ πσο εζηκηθφ δηθαίσ φηαλ θέξλνπκε ΟΠΓ ηεο Κνηλσθεινχο θαη ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ. εγθξίλεηαη έηζη θη αιιηψο. αο επραξηζηψ.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
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Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ηρ
αναμόπθυζηρ Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) υρ ππορ
ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν
έηοςρ 2022, βάζει ζσεηικών αποθάζευν - ειζηγήζευν ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 2ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2022, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ»
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σο ανυηέπυ θέμα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καθοπιζμόρ πποκαηαβολήρ και οθειλών για έπγα αποσέηεςζηρ κ.λ.π.
βάζει ηος Ν. 1068/80 και ηος Π.Γ. 6/86»
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηνλ θαζνξηζκφ
πξνθαηαβνιήο θαη νθεηιψλ γηα έξγα απνρέηεπζεο, βάζεη ηνπ Νφκνπ 1068/80
θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 6/86 θαη θάπνηα ζρεηηθά ηα νπνία είλαη
ζπλεκκέλα ζε απηή ηελ πξφηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο
αγσγψλ θαη ζχλδεζεο θξεαηίσλ.
Με βάζε ηελ θνηλσληθή καο πνιηηηθή, κε βάζε φισλ απηψλ ησλ
ζεκάησλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ είκαζηε Γεκνηηθή
Αξρή, έρσ δειψζεη επαλεηιεκκέλα θαη εζείο κέζα απφ ηηο αληηδεκαξρίεο ζαο
έρεηε βάιεη πνιχ ςειά ηνλ πήρε, ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ζα έιεγα, ηελ
θνηλσληθή καο πνιηηηθή.
Έρσ λα πξνηείλσ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζσ αλ ζέιεηε επ’
απηνχ σο πξνο ηηο ζπλδέζεηο απνρεηεχζεσλ θαηαζθεπήο αγσγψλ θαη ησλ
θξεαηίσλ επίζθεςεο φπσο ζπλεζίδεη λα νλνκάδεη έηζη ηηο εξγαζίεο απηέο ε
αληηδεκαξρία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Θέισ λα πξνζζέζσ ζε απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ έρνπλ
θάλεη εδψ νη ζπλάδειθνη φηη ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαη επξσβφξνπο
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θαηξνχο, ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο δειαδή πνπ ε θνηλσληθή πνιηηηθή πξέπεη λα
ζηέθεηαη πνιηνξθεηηθφο θξηφο πξνθεηκέλνπ λα αισζνχλ ηα θάζηξα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο πνιιψλ θνξέσλ, πιιφγσλ, σκαηείσλ αιιά θαη
ηδησηψλ, ζα ήζεια λα θάλσ κηα επηζήκαλζε θαη λα πξνηείλσ ηα εμήο:
ε απηέο ηηο εηζεγήζεηο πνπ αθνξά νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηηο
θαηαζθεπέο

αγσγψλ

θαη

ησλ

θξεαηίσλ

επίζθεςεο

πξνηείλσ

ρσξίο

αλαδξνκηθή ηζρχ λα ζπκπιεξψζνπκε ζε απηή ηελ πξφηαζε θαη λα πάξνπκε
κηα

απφθαζε

ζα

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

θηιαλζξσπηθά

σκαηεία

κε

Καηαζηαηηθφ θαη έδξα ζηελ πφιε, ή κε Παξάξηεκα πνπ αθνξά ηελ πφιε,
δεκνηηθά ζρνιεία, δεκνηηθά λεπηαγσγεία, δεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί,
αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά εξαζηηερληθά σκαηεία κε έδξα ή Παξάξηεκα ζηελ
πφιε, θηινδσηθνί χιινγνη θαη σκαηεία, ΚΑΠΖ θαη ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο
δηαβίσζεο, λα έρνπλ κεδεληθά ηέιε ζχλδεζεο απνρέηεπζεο θαη λα κελ
επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο αγσγψλ θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο, λα
κεδεληζηνχλ δειαδή απηά θαη λα θαηαβάιινπλ κφλν ην πνζνζηφ πνπ αθνξά
ηελ ΔΤΓΑΠ.
Πξνηείλσ δειαδή νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε δεκνηηθνχο ρψξνπο,
κε απηέο φκσο ηηο δξάζεηο λα κεδελίδνπκε ηα ηέιε. Γηφηη φπσο ζα δείηε ζηελ
εηζήγεζε απηή ππάξρεη έλα δπζβάζηαθην ηέινο πνπ αθνξά ην 3ν Γπκλάζην
θαη ην 3ν Λχθεην ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 42.000 επξψ. Απηά έηζη θη αιιηψο απφ
εκάο ζα ηα δεηήζνπλ σο έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ νη
απνρεηεχζεηο θαη ηα θξεάηηα.
Πνηνο ν ιφγνο απφ ηελ αξρή λα κελ παίξλεη πάλσ ηεο ν Γήκνο
ην βάξνο απφ ηελ αξρή θαη λα πξνζζέζνπκε εθηφο απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία,
ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο γεληθφηεξα, ηα θηιαλζξσπηθά σκαηεία, ηα
λεπηαγσγεία, ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο δεκφζηα φια απηά φρη ηδησηηθά θαη ηα
εξαζηηερληθά σκαηεία.
Θέιεη ν ΑΣΣΑΛΟ κεζαχξην λα θάλεη έλα δηθφ ηνπ γήπεδν θαη
βξίζθεη ηνλ ρψξν. Θα ζπλδξάκεη ν Γήκνο έηζη θη αιιηψο. Γηαηί λα πιεξψλεη ν
ΑΣΣΑΛΟ σο εξαζηηερληθφ σκαηείν ηελ απνρέηεπζε θαη ηε ζχλδεζε κε ηα
θξεάηηα; Γηαηί λα έρνπκε ην ΚΑΠΖ ή ηηο ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο
πνπ

έρνπκε

κπεη

ζε

κηα

ηέηνηα

δηαδηθαζία

λα

ηδξχζνπκε

ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο γηα ηα ΑκεΑ, λα πιεξψλνπλ ηα ΑκεΑ;
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Γηαηί νη θηιαλζξσπηθνί χιινγνη θαη ηα σκαηεία λα πιεξψλνπλ
ηηο ζπλδέζεηο ησλ θξεαηίσλ θαη ηηο απνρεηεχζεηο θαη ηα θξεάηηα επίζθεςεο;
Γηα λα πάξεη ν Γήκνο 3.500 έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δξφκνπ, γηα
λα ζπλδεζεί κε ην θεληξηθφ θξεάηην; Γηα λα πάξεηο, ηη; 500 επξψ. Απφ πνχ;
Απφ έλα θηιαλζξσπηθφ σκαηείν. Απφ ηνλ ΑΣΣΑΛΟ; Απφ ηε ΦΔΑ; Απφ ην Δπ
Εελ;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πάκε λα θηηάμνπκε θάηη θαηλνχξγην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ, απφ εδψ θαη πέξα ιέσ. Απφ εδψ θαη
πέξα πξνηείλεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή βάζεη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ
αζθεί. Γειαδή θάλακε ην Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην, ζα βάιεηο ην Κνηλσληθφ
Δζηηαηφξην λα πιεξψζεη ηελ απνρέηεπζε, ηε ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ ή ην
θξεάηην επίζθεςεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν λεπηαγσγείν ην θαηλνχξγην πνπ ζα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα λεπηαγσγεία, ηα δεκφζηα φπσο αλέθεξε ν θ. Σάθαο. Απηή
είλαη ε πξφηαζή κνπ θαη πξνηείλσ λα ςεθηζηεί ζηε ινγηθή απηή ηεο ελίζρπζήο
καο πξνο ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Δπαλαιακβάλσ ηα ρξέε πνπ αθνξνχλ
ΔΤΓΑΠ θαη φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο ελλνείηαη πσο ζα κείλνπλ.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Υαίξνκαη πνιχ Γήκαξρε γηα ηελ πξφηαζή ζαο γηα ηνπο
πιιφγνπο. Γηα ηνπο πιιφγνπο γηα α 100 ρξφληα ηεο Μηθξαζηαηηθήο
θαηαζηξνθήο δελ ηνπο ζπκεζήθαηε φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.,
νχηε ην χλδεζκν Μηθξαζηαηψλ, νχηε ηνλ χιινγν Πνληίσλ. Δηδηθά κπνξψ λα
πσ γηα ηνλ χιινγν Πνληίσλ πνπ είκαη κέινο φηη δελ ζαο έρνπκε δεηήζεη πνηέ
ηίπνηα, ζαο πιεξψλνπκε θαη ΣΑΠ θαλνληθά, έρνπκε ην δηθφ καο θηίξην.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Καθοπιζμόρ
πποκαηαβολήρ και οθειλών για έπγα αποσέηεςζηρ κ.λ.π. βάζει ηος Ν.
1068/80 και ηος Π.Γ. 6/86» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
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6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη κπιηηπίυν επιλογήρ αιηήζευν εγγπαθήρ ζηοςρ Παιδικούρ και
Βπεθονηπιακούρ ηαθμούρ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ
Υαλκηδόναρ»
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε κπνξείηε λα πείηε ηα νλφκαηα ηεο
Δπηηξνπήο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνηείλσ πέξα εκνχ λα κείλεη ε ίδηα Δπηηξνπή φζνλ
αθνξά ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη βέβαηα ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ πξνηείλσ ηνλ θ. Μπεξδέζε. Σα ππφινηπα κέιε απφ
ηελ Τπεξεζία λα κείλνπλ ηα ίδηα. Σψξα γηα ηελ αληηπνιίηεπζε πξέπεη λα γίλεη
δήισζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηα κέιε, εθφζνλ ππάξρνπλ εθεί.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα πνχκε ηα νλφκαηα. Σαθηηθφο είλαη ν θ. Λέθθαο
αλεμάξηεηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν θ. Σάθαο
Ζιίαο.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
Β’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη κπιηηπίυν
επιλογήρ αιηήζευν εγγπαθήρ ζηοςρ Παιδικούρ και

Βπεθονηπιακούρ

ηαθμούρ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόνα» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ.
Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Γιενέπγεια κλήπυζηρ,
ζύμθυνα με ηο άπθπο 38 ηος N. 4497/2017, για ηη διάθεζη ηυν κενών –
αδιάθεηυν θέζευν ζηην εμποποπανήγςπη ηηρ Ππυηομαγιάρ 2022»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θαιή Αλάζηαζε ζε φινπο. Καιφ
βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΟ ΤΝΓΤΑΜΟΤ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ
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ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
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