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Παπαινπθά Δπηπρία, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, 

Αιεθξαγθή νθία, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Γξακκέλνο 

ππξίδσλ, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο, Αλαληάδεο 

Νηθφιανο. 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Σάθαο Ζιίαο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, εξεηάθεο 

Νηθφιανο. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 2 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Δλεκέξσζε γηα ηελ ππφζεζε επηβιεζείζαο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. 448 Θ ηνπ Γήκνπ, ηδηνθηεζίαο Βελεηζηάλνπ Κάθθαβα, 

θαηφπηλ ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ αξηζ. πξση. 3175/22-9-2022 εγγξάθνπ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ αξηζ. 

478/2005 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη πξνο ηηο 

αξηζ. 392/2014 θαη 2311/2014 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. 

2. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια θαη Δπη. 

Παπαινπθά. 

3. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο πεξηθνπήο 

εκεξνκηζζίσλ ζηηο 26/9/2022, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ 

Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 

4. Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 

2022. 

5. Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, 

βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο. 

6. Έγθξηζε πξφζεζεο γηα επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο 

ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 051051115022 πνπ βξίζθεηαη ζε ηκήκα ηνπ 

Κ.Υ. 2 θαη ηνπ Κ.Υ. 3 ηεο πεξηνρήο Μπξηηάληα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γ.Ν.Φ. - Ν.Υ., βάζεη ηεο αξηζ. 72/2022 απφθαζεο - 

εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 19ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα 

πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. 

Σάθαο Ζιίαο απψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα 

Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο απψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ 

απψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν 
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θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. 

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. 

Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. 

Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, 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 παξψλ, 

ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απψλ, ε 

θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. 

Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο 

Αιέμαλδξνο παξψλ. 24 παξφληεο ππάξρεη απαξηία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

πξηλ μεθηλήζνπκε λα πσ δπν πξάγκαηα. Σν έλα αθνξά ηνπο καζεηέο ηνπ 3νπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ βιέπεηε ζηελ είζνδν, νη νπνίνη 

θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα λα καδέςνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

γηα ηελ πεληαήκεξε εθδξνκή πνπ ζα πάλε, λα ηνπο βνεζήζνπκε φζν 

κπνξνχκε ν θαζέλαο καο.  

Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ, έρεη δεηήζεη γηα ιεπηφ γηα έλα 

πξνζσπηθφ ηνπ δήηεκα ν θ. Γεσξγακιήο ηνλ ιφγν.  

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θαιεζπέξα ζε φινπο. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο απφ θαξδηάο γηα ηε κεηέξα κνπ θαη γηα ηελ παξνπζία ζαο 

θαη γηα ηηο επρέο ζαο γηα ηα ηειεθσλήκαηα πνπ δέρηεθα, ζαο επραξηζηψ πάξα 

πνιχ φινπο κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ. 

  Δπί ηε επθαηξία ζα ήζεια λα πσ αλ κνπ επηηξέπεηε Πξφεδξε θάηη 

αθφκε. Γελ είκαη πιένλ Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, σζηφζν ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ φιε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, απιά ζέισ λα ζηαζψ 

ηδηαίηεξα ζηνλ θ. Κίηζην θαη ζηελ θα γνπξάθε ηνπο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα 

ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. 

  Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, 

πξνζπαζήζακε πάξα πνιχ. Ξέξσ πάξα πνιχ θαιά φηη πάληα ππάξρεη απφ 

ην θαιφ ην θαιχηεξν, εηδηθά γηα ηνλ θ. Κίηζην ζα κπνξνχζα λα κηιάσ γηα ψξεο 
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γη' απηφλ, επραξηζηψ πάξα πνιχ φινπο κε φζνπο ζπλεξγαζηήθακε θαη θάλακε 

πάξα πνιιά πξάγκαηα ζε πάξα πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο. Δπραξηζηψ πάξα 

πνιχ θαη πάιη απφ θαξδηάο θαη γηα ηε κεηέξα κνπ, αιιά θαη ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία θ. Πξφεδξε, ζηα ςεθίζκαηα 

πνπ έρνπλ έξζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ζαο παξαθαιέζσ επεηδή ηα ζέκαηα είλαη 

κάιινλ ρξνλνβφξα, θαιφ ζα είλαη φζν ην δπλαηφ λα είζηε πην ζχληνκνη. Ο θ. 

Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Σξία πξάγκαηα ηα δπν 

πνιχ ζχληνκα. Σν πξψην αθνξά ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη ην δηαγσληζκφ πνπ 

δηελεξγείηαη πάιη θαηά παξάβαζε ηνπ θνηλνχ πεξί Γηθαίνπ αίζζεκα, θαηά 

παξάβαζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, παξά ηελ απφξξηςε 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην παξαλνκψληαο γηα άιιε κηα θνξά, εθβηάδνληαο 

θαη απεηιψληαο ππαιιήινπο πξνθεηκέλνπ λα ηξέμνπλ δηαδηθαζίεο πνπ θαηά 

ηελ άπνςή καο δελ είλαη ζχλλνκεο, πνπ ζίγνπξα φκσο αθνξνχλ ηε 

δηαζπάζηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Γελ ζα βαξεζνχκε λα ην ιέκε θ. Βνχξν, 

γειάζηε φζν ζέιεηε! Θα δνχκε πνηνο ζα γειάζεη ηειεπηαίνο κε απηή ηελ 

ηζηνξία. 

Μηα θαξακπηλάηε ηζηνξία ζθαλδάινπ πνπ καο έρεη ξεδηιέςεη ζε 

φιε ηελ Διιάδα, βεβαίσο ζε άιινπο ηαπηφρξνλα έρεη αλνίμεη ηελ φξεμε λα 

πξνρσξήζνπλ ηέηνηεο δνπιεηέο, ζαο πιεξνθνξνχκε θαη πάιη φηη δελ ζα ζαο 

αθήζνπκε. Γελ ζα ζαο αθήζνπκε, ζα ην πάκε κέρξη ηέινπο. Πξνεηνηκαζηείηε 

γη' απηφ ην πξάγκα. 

Γεχηεξνλ, ην ζέκα ην νπνίν ηνλ Ηνχιην κε δηθή ζαο θηφιαο 

πξφηαζε, ην επαλαθέξσ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, είρακε 

πάξεη απφθαζε λα πξνζθχγεη ν Γήκνο καο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

ελάληηα ζηελ απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηνλ Κεθηζφ θαη κάιηζηα κε δηθή 

ζαο πξφηαζε είρε θηηαρηεί κηα Δπηηξνπή, ε νπνία ζα εμέδηδε άκεζα θαη έλα 

ςήθηζκα.  

Φηηάρηεθε ε Δπηηξνπή, ζπδεηήζεθε, ππήξμε έλα ςήθηζκα ην 

νπνίν ζαο εζηάιε θαη ζε εζάο θ. Καληαξέιε, σο Πξφεδξνο αλ ζπκάκαη θαιά 
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ηφηε ηεο Δπηηξνπήο, παξ' φηη έρνπλ πεξάζεη απφ ηφηε ηξεηο κήλεο, παξ' φηη 

ζαο ην έβαια θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πξηλ απφ 20 κέξεο, 

νπδεκία εμέιημε. Με ζπλέπεηα λα ππάξρεη έλα ζέκα πνπ δελ μέξσ αλ είλαη 

απιψο κηα αβειηεξία πνπ νθείιεηαη ζε αδηαθνξία ή αλ ελέρεη φιε απηή ε 

ζηάζε ζαο θαη κηα ζθνπηκφηεηα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξακκέλνο θαη ν θ. 

Κνζθνιέηνο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Διπίδσ λα είλαη ην δεχηεξν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί βηάδεζηε; Αθνχζηε ηελ απάληεζε θαη κεηά βγάιηε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ βηάδνκαη; Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο κήλεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όηαλ αθνχζεηε ηελ απάληεζε, ζα βγάιεηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά 

ζαο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα, ειπίδσ απηή ε αβειηεξία λα νθείιεηαη ζην φηη 

αδηαθνξήζαηε, είραηε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ελ πάζε πεξηπηψζεη αιιά δελ 

είλαη δπλαηφ λα έρνπλ πεξάζεη ηξεηο κήλεο θαη γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα, 

ελψ ην έρνπκε θέξεη, λα κελ έρεηε βγάιεη ηελ αλαθνίλσζε, ην ςήθηζκα. Δλψ 

ην έρεηε έηνηκν δειαδή δελ είλαη φηη πεξηκέλεηε λα γξαθηεί ή πεξηκέλεηε θάηη 

άιιν. Καη άξα ζα ήζεια εδψ κηα ζαθή απάληεζε γηαηί ηελ πξνεγνχκελε θνξά 

δελ δψζαηε απάληεζε θαη ην παξαπέκςαηε. 

Σν ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ ην νπνίν βεβαίσο αθνξά θάζε 

δεκνθξαηηθφ πνιίηε, θάζε ελεξγφ πνιίηε ζε απηή ηελ θνηλσλία θαη αθνξά ηηο 

γπλαηθνθηνλίεο, ηηο παηδνθηνλίεο, φιν ην θιίκα κπφραο πνπ βγαίλεη απηέο ηηο 

κέξεο απφ θπθιψκαηα κε κεγάιεο δηαζπλδέζεηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

επηρεηξεκαηηθέο, θξαηηθέο παξαθξαηηθέο, είρακε θαη ζηελ πφιε καο ηέηνηα 

θαηλφκελα θαη κάιηζηα ην είρακε θέξεη θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην αλνρήο ζε 

θαηαγγειία γηα ελδννηθνγελεηαθή βία, ή βία θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

Θα ήζεια θαη απφ απηφ ην βήκα πνπ καο έρεη δψζεη ν ιαφο ηεο 

πφιεο λα δειψζσ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηα ζχκαηα φισλ απηψλ 

ησλ ζξαζχδεηισλ ησλ απάλζξσπσλ ελεξγεηψλ ζα έιεγα θαη ρσξίο θακία 

εκπηζηνζχλε βέβαηα φηη νη ζεζκνί απηήο ηεο πνιηηείαο, νη νπνίνη αθήλνπλ 

ειεχζεξνπο παηδεξαζηέο, αθήλνπλ ειεχζεξνπο βηαζηέο, είδακε ηελ ζνβαξή 

θαηαγγειία ηεο 19ρξνλεο ζην Α.Σ. ηεο Οκνλνίαο λα θπθινθνξνχλ αθφκε 
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ειεχζεξνη, ηνπιάρηζηνλ αο ειπίζνπκε θαη αο παιέςνπκε λα ππάξμεη 

δηθαηνζχλε γηα φια απηά ηα ζχκαηα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπεξδέζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε. Βέβαηα λα ζαο ππελζπκίζσ φηη 

ζην πξνεγνχκελν ή ζην πξνπξνεγνχκελν πκβνχιην είρακε έλα ςήθηζκα 

αθξηβψο θαη ην ζπκθσλήζακε φινη γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία.  Απιά ζαο 

ην ιέσ γηαηί ην μαλαζπδεηήζακε εδψ ζε απηφ ην πκβνχιην θαη κάιηζηα 

ςεθίζακε νκφθσλα ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο.  

  Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε γηα ην ηειεπηαίν ζαο απάληεζε ν Πξφεδξνο 

είρακε βγάιεη έλα ςήθηζκα, ην νπνίν ήηαλ νκφθσλν θαη κάιηζηα ζπλεγξάθε 

απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο.  

αο είπα ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην θ. Βαζηιφπνπιε 

ραξαθηεξίδνληάο ζαο κε πνιχ ζπκπάζεηα, ην έρεηε δεη άιισζηε θαη ζηηο θαη’ 

ηδίαλ ζπδεηήζεηο καο φηη ζαο ζεσξψ έλαλ εχθνιν πνιηηηθφ αληίπαιν, απιά θαη 

κφλν γηαηί είζηε πξνβιέςηκνο. Έξρεζηε θαη καο ιέηε ηψξα γηα θάηη ην νπνίν 

έρεη απνθαλζεί ε πνιηηεία, έρνπλ απνθαλζεί ηα αλψηαηα δηθαζηηθά φξγαλα 

φπσο είλαη ε Απνθεληξσκέλε ε νπνία αθχξσζε ηε δηθή ζαο πξνζθπγή θαη 

ησλ ππνινίπσλ, ηελ αθχξσζε θαλνληθφηαηα … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζαο δηέθνςα. Θέιεηε εξσηήζεηο; Όζν ζέιεηε, δελ έρσ 

πξφβιεκα. Απιψο λα ζεβαζηνχκε ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ έξζεη γηα έλα 

δηθφ ηνπο ζέκα εδψ.  

  Έγηλε έλαο θαλνληθφηαηνο δηαγσληζκφο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηξεηο επαλαδηαηππψζεηο, νη νπνίεο βεβαίσο έγηλαλ 

ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ, θαζ’ ππφδεημε ελφο αλψηαηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ 

φπσο είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη εζείο επαλέξρεζηε ζε έλα ζέκα 

ραξαθηεξίδνληάο ην παξάλνκν θαη ζπγρξφλσο φηη ζα ην θηάζεηε κέρξη ην 

ηέινο. 

Φηάλνληάο ην θάπνηνο κέρξη ην ηέινο, πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη 

φηη ζπκπαξαζχξεη θαη ηνλ άιινλ λα θηάζεη κέρξη ην ηέινο. Αληηιεπηφ; Όπσο 

εζείο ζεσξείηε ή ραξαθηεξίδεηε ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ ίδηα 
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ινγηθή θη εκείο ραξαθηεξίδνπκε φηη ε εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ηεο πφιεο 

πξνο φθεινο ηεο ηζέπεο ησλ δεκνηψλ, ζα θηάζεη κέρξη ην ηέινο. 

πκθσλήζακε ζε απηφ; 

Πάκε ινηπφλ λα ην δνχκε φπσο έρσ πεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ή 

ηέζζεξηο θνξέο, έρσ πεη φ,ηη πεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Ση είπε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην; Σξεηο επαλαδηαηππψζεηο ζε δπν ή ηξεηο ιέμεηο αλ ζπκάκαη θαιά. Καη 

ηη έξρεηαη λα θάλεη ηψξα απηή ε Γεκνηηθή Αξρή; Αληί λα πάεη ζε έλζηαζε, 

μαλαβγάδεη δηαθαλέζηαηα θαηλνχξγην δηαγσληζκφ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ηνλ ίδην; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα γηαηί κνπ ην ιέηε απηφ; Δίλαη ειεθηξνληθφο ν 

δηαγσληζκφο; Δίλαη δηεζλήο ν δηαγσληζκφο; Έγηλε θαζ’ ππφδεημε θαηά 

παξαγξάθσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ; Όρη δηθέο κνπ, νχηε ηνπ Κνπηζάθε, 

νχηε ηνπ Κσλζηαληηλίδε, νχηε ηνπ Καξαβία, είλαη θαζ’ ππφδεημε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε πξνζθπγή ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ ζέιεηε. Κακία αληίξξεζε.  

  Δγψ ζαο απάληεζα ζηηο αηηηάζεηο απηέο απαληήζεθε φιε ε 

αληηπνιίηεπζε θαη ην κέλνο απηήο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Μηα εξψηεζε: θ. 

Κσλζηαληηλίδε απηή ηε ζηηγκή πφζν έρεη δεκησζεί ν Γήκνο απφ ηηο απμήζεηο 

ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο ζην 1ν εμάκελν;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρνπκε απηή ηε ζηηγκή 550.000 € ήδε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 550.000 € έρεη απμεζεί ην θφζηνο ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη 

είλαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ έρνπκε, γηαηί δελ ηα είρακε ππνινγίζεη. 

Αληίζεηα απηή ηε ζηηγκή αλ δελ είραηε πξνζθχγεη, κε ηνλ ηξφπν πνπ είραηε 

πξνζθχγεη κέρξη ηψξα, ν Γήκνο ζα είρε φθεινο 550.000 €. 

  Γηα ην δεχηεξν πνπ αλαθεξζήθαηε ζηνλ Κεθηζφ. Πξηλ απφ δπν 

εβδνκάδεο είρα ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Παηνχιε θαη αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ 

ζπδεηήζακε πνπ αθνξνχλ ηα έξγα ηνπ Γήκνπ, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηνπ 

Κεθηζνχ. Βεβαίσο κηα απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη κηα απφθαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πξηλ κηα εβδνκάδα κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηνλ νπνίν δελ 

ζπκάκαη, έγηλε απηή ε πξνζθπγή, ελ πάζε πεξηπηψζεη ε αλαθνίλσζε.  

  Αχξην αλ έξζεηε ζα ζαο δψζσ ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ θαη 

νηηδήπνηε έρεηε θάλεη. Έρεη πξνρσξήζεη ην ζέκα ηνπ Κεθηζνχ θαη ζήκεξα κε 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 8 

ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα απφβιεηα ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. 

Μαλήο ήηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε απηνςία. 

  Σν ζέκα ηνπ Κεθηζνχ είλαη εδψ. Σν αλ εζείο ζεσξείηε αβειηεξία 

ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ραξαθηεξίδεηε ηηο φπνηεο δηθέο καο ελέξγεηεο αληίζεηα 

απφ απηφ πνπ είλαη, δηθφ ζαο ζέκα. αο είπα, πξνβιέςηκνο είζηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ έρσ κάζεη λα κελ είκαη πξνβιέςηκνο εηδηθά φηαλ ν 

άιινο απέλαληί κνπ ιέεη ςέκαηα θαζ’ έμηλ θαη θαη’ επάγγεικα. πγθεθξηκέλα 

θπξίεο θαη θχξηνη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ αθνινπζείηαη ε ινγηθή ηνπ παξαιφγνπ θαη 

απεπζχλνκαη ζηηο ζπλεηδήζεηο φισλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ γηαηί 

ινγνδνηνχκε απ' επζείαο ζηνπο πνιίηεο ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρνπκε, σο αηξεηνί. 

Γίλεηαη ν δηαγσληζκφο θαη ε πξνθήξπμε γηα ηα θψηα ηέινο 

Απγνχζηνπ, φηαλ απέθξπςαλ ην έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ επί έλα 

κήλα. Δίρε έξζεη 29/7νπ ζην Γήκν καο θαη πεξίπνπ 29/8νπ πίζσ απφ ηηο πιάηεο 

φισλ πνπ απνπζηάδακε, έθηηαρλαλ ηε λέα δηαθήξπμε. Πνπζελά ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην δελ κίιεζε γηα επαλαδηαηχπσζε, κελ μεράζνπκε θαη ηα λνκηθά καο. 

Μίιαγε γηα ζνβαξνχο νπζηψδεηο ιφγνπο θσηνγξαθηθνχο, πνπ 

αλέδεημαλ απηφλ πνπ αλέδεημαλ.  

Έξρεηαη 1ε επηέκβξε κφιηο πάξζεθε ε απφθαζε πεξί ησλ 

φξσλ θαη αλεβάδνπλ ηε λέα δηαθήξπμε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ γηα λα γίλεη ν 

δηαγσληζκφο κέρξη 14 Οθησβξίνπ. Όπεξ θαη εγέλεην κέρξη 14 Οθησβξίνπ 

εκθαλίζηεθε σο δηα καγείαο πάιη ν ίδηνο, πνπ απνηειεί ληξνπή γηα ηελ πφιε 

καο. Με έλαλ, δελ ππάξρεη δηαγσληζκφο θαη ηα μέξεηο πνιχ θαιά θ. 

Καληαξέιε, δηαγσληζκφο κε έλαλ, δελ γίλεηαη ρσξίο αληίπαιν. 

Καη βγάδνπλ μαλά ηνλ Γαζηεξίδε σο αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Δλ ησ 

κεηαμχ έρνπκε αζθήζεη πξνζθπγή κέζα ζηηο πξψηεο 15 κέξεο απφ ηελ ιήςε 

ηεο απφθαζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Καη έξρεηαη ε Απνθεληξσκέλε κε 

ην ππ’ αξηζκ. 106045/30-9-2022 έγγξαθφ ηεο πνπ απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο εκάο πνπ πξνζθχγακε ζε φιεο 

ηηο Παξαηάμεηο θαη ιέεη:  

«… Σαο επηζπλάπηνπκε ηελ από 14/9νπ πξνζθπγή ησλ δεκνηηθώλ 

ζπκβνύισλ Βαζηιόπνπινπ, Τνκπνύινγινπ Φαξάιακπν, 
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Τνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλν, Αλεκνγηάλλε, Οπζηακπαζίδε, Γξεηδειηά 

… ε νπνία θαηαηέζεθε ζηελ Υπεξεζία καο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηάδε… θαη παξαθαινύκε όπσο καο ζηείιεηε άκεζα: 

Α. ηα θπξηόηεξα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ επί ηεο 

πξνζθπγήο,  

Β. απνδεηθηηθό από ην νπνίν λα θαίλεηαη πόηε αλαξηήζεθε, (δειαδή 

αλ ηελ αζθήζακε εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα δηφηη αλ ήηαλ 

εθπξφζεζκε ζα ηελ απέξξηπηαλ θαη δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα ζηείινπλ 

ηέηνην ραξηί) 

Γ. ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη 

νη απόςεηο ηεο Υπεξεζίαο καο… 

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ε άκεζε απνζηνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ αζθεζείζα 

πξνζθπγή εληόο ηεο από ην άξζξν 227 ηνπ 852/2010 πξνζεζκίαο 

ησλ δύν κελώλ.  

  Ο λφκνο πξνβιέπεη κέζα ζε δπν κήλεο ε Απνθεληξσκέλε 

πξέπεη λα απνθαλζεί θαη αλ δελ αξέζεη ζηελ φπνηα πιεπξά, έρεη ην δηθαίσκα 

πξνζθπγήο ζην άξζξν 151 πνπ πξνεγείηαη θαη πξνεδξεχεη θαη δηθαζηηθψο. 

Κάηη ην νπνίν ζέινπλ πάζε ζπζία λα απνθχγνπλ, αιιά δελ ζα ην απνθχγνπλ. 

Δλψ έξρεηαη ινηπφλ απηφ ην έγγξαθν λα απαληεζεί θαη λα 

δνζνχλ ηα ζηνηρεία γηα λα δηεπθνιπλζεί ε Τπεξεζία θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

απφθαζή ηεο, απηφ θξαηείηαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη δελ απαληηέηαη κέρξη ηηο 

14 πνπ θιείλνπλ ην δηαγσληζκφ, θαη απαληνχλ αλ δελ θάλσ ιάζνο ζηηο 18 

Οθησβξίνπ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηεηειεζκέλν πεξί ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Κχξηε Βνχξν δελ μέξσ πνπ έρεηε εξγαζηεί θαη πνπ 

πξνεδξεχζαηε, δελ έρεη μαλαζπκβεί πνηέ ζην Γήκν καο ηέηνην θαηλφκελν: 

δηαγσληζκφο ρσξίο λα δηαγσλίδεηαη θαλείο. Σελ πξψηε θνξά δελ έδσζαλ 

πξνζθνξέο νη άιινη θαη έκεηλε κφλνο ηνπ θαη επαλαιακβάλεηε κε 

επαλαδηαηχπσζε έηζη ζθέθηεζηε, πξνθεηκέλνπ ληε θαη θαιά λα πεξάζεη ν 

Γαζηεξίδεο. 

Όπσο αληηιακβάλεζηε θχξηνη ζπλάδειθνη ε εζηθή ηάμε επηβάιιεη 

πξνζθπγή θαη κάιηζηα πξνζθπγή ζε Γηθαζηήξην. Κάηη ην νπνίν ζα γίλεη γηα λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο πέξα απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο, γηαηί ηελ πξψηε 
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θνξά ε Απνθεληξσκέλε δελ απάληεζε ζην πξψην δίκελν πνπ γηα εκέλα είλαη 

χπνπην πνπ δελ απαληά ζε κηα πξνζθπγή κηα Τπεξεζία πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα απνξξίςεη, λα δερηεί, δελ μέξσ ηη άιιν ζέιεη λα πεη. 

Έηζη είκαζηε αλαγθαζκέλνη γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεο λα 

πξνζβάιινπκε απηή ηελ απφθαζε, ηελ νπνία νζνλνχπσ ζα ηε θέξνπλ ηα 

πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα έξζνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα 

εγθξηζνχλ θαη μέξεηε πνιχ θαιά φηη έρεη πξνζθχγεη Γήκνο ζην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ πνπ ελίζρπζαλ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο απνδπλακψλνληαο 

απφ αξκνδηφηεηεο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Μηα Παξάηαμε ηνπ 30% ην 1/3 ηεο 

πφιεο πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία ηερλεηά, ηνπο 5 ζηνπο 9 πεξλάεη ηηο 

απνθάζεηο εξήκελ φισλ καο. 

Καη πξέπεη λα γλσξίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έθηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ρξήδεη θαη ελεκέξσζεο ην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ έηζη ψζηε 

λα ζηακαηήζεη απηή ε θαηξαθχια γηα ην Γήκν καο θαη ζα καο έρεηε θη εκάο 

απέλαληη θ. Βνχξν, δηφηη έρνπκε κάζεη λα ηηκνχκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο επί 

ζεηξά εηψλ. Δζείο επηζθέπηεο ζα είζηε, ζπκεζείηε ην. Σνπ ρξφλνπ, κε ην θαιφ 

ζα ζπκεζείηε ηη απάληεζε ζα δψζεη….  

Να ληξέπνκαη γηα πνην ιφγν; Δγψ λα ληξέπνκαη; Ο θαζέλαο καο 

θχξηε, ν θαζέλαο καο αληακείβεηαη κε ηε ζηάζε ηνπ πάλσ ζηα δεκνηηθά 

δξψκελα θαη ηνπο αγψλεο πνπ δίλεη. Γηαηί εζείο ζεσξείηε ηελ έδξα απηή ζαλίδη 

ζεάηξνπ θαη απφ θάησ ηα ΚΑΠΖ πνπ ζαο ρεηξνθξνηνχλ. Γελ είλαη έηζη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, είλαη ν ζηίβνο ηνπ αγψλα θαζεκεξηλά … 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί λα πείηε ην «ειάηε», δελ δηέθνςα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη αθξναηήξην ηψξα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαθφπηεη θαη εηξσλεχεηαη. Έρεη θαη ηνπο θνιανχδνπο απφ 

θάησ πνπ ρεηξνθξνηάλε! Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο παξαινγηζκφο θ. Πξφεδξε έρεη θαη φξηα. Πξαγκαηηθά 

αθνχζακε πξάγκαηα ηα νπνία εάλ ηα βάιεη θάπνηνο θάησ θαη ηα πάξεη γξακκή 

– γξακκή, δελ ζηέθνπλ. Θα ζηαζψ κφλν ζε δχν.  

  Πξψηνλ, ραξαθηεξίδεηε χπνπηε ηε ζηάζε ηεο Απνθεληξσκέλεο, 

ραξαθηεξίδεηε χπνπηε ηε ζηάζε ελφο αλψηαηνπ νξγάλνπ πνπ θξίλεη αλ θάηη 

είλαη ζσζηφ ή ιάζνο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έθξηλε, απέθπγε λα θξίλεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα είλαη χπνπηε. Άξα δειαδή έρεη ζπκκαρήζεη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ξφινο ηεο είλαη λα θξίλεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέθπγε λα θξίλεη. Μελ παξαπιεξνθνξείο, απέθπγε λα 

θξίλεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ηη καο ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο ηψξα; Μαο ιέεη φηη 

επεηδή δελ έγθξηλε ε Απνθεληξσκέλε βάζεη λφκνπ πνπ έρεη ην δηθαίσκα ελφο 

δχν κελψλ λα απνθαλζεί, καο ιέεη επεηδή δελ απεθάλζε είλαη χπνπηε ε 

ζηάζε ηεο Απνθεληξσκέλεο. 

  Πάκε παξαθάησ. Ση καο είπε ηψξα; Όηη ν λφκνο Θενδσξηθάθνπ, 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνηθείηαη ν Γήκνο αλ πεγαίλακε κε βάζε ηνλ 

"Κιεηζζέλε" 280 Γήκνη απφ ηνπο 320 ζα ήηαλ ζε πιήξε αλαξρία, καο ιέεη ν θ. 

Γξεηδειηάο ηψξα φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηνηθήζνπκε, είλαη θάηη παξάινγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ην είπε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθφκε θαιχηεξα ινηπφλ. Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο αθφκε 

εμεηάδεη ην ελδερφκελν. Όηαλ ζα ην εμεηάζεη, ζα μαλάξζνπκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν εμέηαζε θαη απεθάλζε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, λα ζηακαηήζεη ε παξαπιεξνθφξεζε. 

Απεθάλζε φηη είλαη αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο θαη ην παξέπεκςε ζηελ 

Οινκέιεηα. Ξέξεηε γηαηί; Γηα λα ηειεηψζεη ε ηεηξαεηία λα κελ αθπξσζνχλ 

ρηιηάδεο απνθάζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζαο παξαθαιψ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαο ιέεη ηψξα ν θ. Γξεηδειηάο φηη φιεο νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

παξζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ησλ Γήκσλ, ζα θξηζνχλ παξάλνκεο θαη 

ζα θιεζνχλ λα γπξίζνπλ πίζσ φιεο απηέο νη απνθάζεηο, άξα φ,ηη έρεη 

πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο είλαη ζηνλ αέξα.  

  Κάηη ηειεπηαίν γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηάκε πάιη επί ηνπ 

ζέκαηνο, έρνπκε πξνζθπγή ζηελ πξνζθπγή. Κχξηε Γξεηδειηά, θξίλαηε απηή ηε 

Γεκνηηθή Αξρή κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ θξίλεηε, κε ηηο εηξσλείεο ζαο, ην αλ εγψ 

είκαη πάλσ ζηε ζθελή ή αλ κε ρεηξνθξνηνχλ ηα ΚΑΠΖ ή φρη, ζα ην δερηψ. 

Κηλδπλεχεηε φκσο ζε απηή ηελ ηεηξαεηία θ. Γξεηδειηά λα κείλεηε -θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ηεηξαεηίαο, δελ κηιάσ γηα ην παξειζφλ ζαο ην νπνίν ην 

έρσ ζεβαζηεί θαη ην έρσ ηηκήζεη θαη ην μέξεηε- φπσο ν θ. Βαζηιφπνπινο πνπ ε 

ηεηξαεηία ηνπ αλεμάξηεηα ην ηη πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ηνπ, 

ηα έξγα πνπ πξνγξακκάηηζε θαη πνπ ηα έρσ ηηκήζεη θαη ηνπ ην έρσ πεη, ηα 

έξγα πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη κε κηα ζχκκαρν Κπβέξλεζε ηνλ θ. 

Φιακπνπξάξε, ηελ θα Γνχξνπ, ηελ Πεξηθέξεηα νιφθιεξε, θπβεξλεηηθά 

ζηειέρε είηε ηε δπλαηφηεηα … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα ηελ Κπβέξλεζε… 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπεο ηνλ Φιακπνπξάξε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν παίξλσ πίζσ θ. Βαζηιφπνπιε. Ση έρεη κείλεη; Έρεη κείλεη φηη ν 

θ. Βαζηιφπνπινο δπζηπρψο έκεηλε ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο σο ν άλζξσπνο 

πνπ θαηέζηξεςε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαξηέξα γηα έλα θαπξίηζην πνπ είρε λα θάλεη 

κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πξνζθεχγνληαο θαη μαλά πξνζθεχγνληαο θαη μαλά 

πξνζθεχγνληαο θαη πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο … 

  Κχξηε Γξεηδειηά ζε απηή ηελ ηεηξαεηία ζαλ ν άλζξσπνο … 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: ε έλα πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρνπκε πξνζθχγεη θ. 

Βνχξν θαη εδψ είζηε απψλ, γηα άιιε κηα θνξά είζηε απψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα 

αλνίγεη ην κηθξφθσλν φπνηε γνπζηάξεη. 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οχηε κπνξεί λα ιέεη ςέκαηα θαη αλαθξίβεηεο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξεί λα κε δεηάηε ηνλ ιφγν θ. Καιακπφθε. Ση είλαη απηφ; 

Δίλαη πκβνχιην απηφ; Αλνίγεη ν θαζέλαο ην κηθξφθσλν θαη ιέεη ηα δηθά ηνπ; 

αο παξαθαιψ! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κείλεη ν θ. Γξεηδειηάο ζαλ ν επηθεθαιήο κηαο Παξάηαμεο 

πνπ μφδεςε κηα ηεηξαεηία ζε πξνζθπγέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζαο θχξηε Γήκαξρε, 

θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί θίινη πνπ παξαθνινπζείηε ζήκεξα ηε 

ζπλεδξίαζή καο, ζα μεθηλήζσ απφ ην πξψην ςέκα πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο 

αλαθεξφκελνο ζην ηη αλαθέξεη ε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

ηε ζει. 40 ιέεη: «… Γηα όινπο δε ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, αιιά 

θαη δηόηη ηειηθώο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό ππνβιήζεθε κία θαη κόλν 

παξαδεθηή πξνζθνξά, απηή ηεο αλσηέξσ αλαδόρνπ, ε αλσηέξσ 

δηαπηζησζείζα πιεκκέιεηα ήηνη ε ζέζε ζηε δηαθήξπμε ησλ αλσηέξσ κε 

λνκίκσο αηηηνινγεκέλσο σο απνιύησο απαξαηηήησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ησλ νπνίσλ άιισζηε ακθηζβεηήζεθε ε λνκηκόηεηα κε ηελ αλσηέξσ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, είλαη νπζηώδεο θαζώο δηαπηζηώλεηαη όηη θαηά 

παξάβαζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ θαη γεληθώλ αξρώλ πεξηόξηζε ην δηθαίσκα 

πξόζβαζεο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό θαη έδξαζε απνηξεπηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ζρεηηθνύ αληαγσληζκνύ, έπιεμε δειαδή ηελ αληηθεηκεληθή 

λνκηκόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ». Απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη απηφ πνπ θαηά 

βάζε ιέεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Φσηνγξαθηθφο δηαγσληζκφο! Σα άιια φια 

είλαη πιεκκέιεηεο κπξνζηά ζε απηφ.  Γελ ην ιέσ εγψ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πιεκκέιεηεο ιέεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε κε κε 

δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. Κχξηε Πξφεδξε πξνζηαηεχζηε κε απφ ηνλ θ. 

Γήκαξρν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ. Απηφ είλαη ην θχξην 

θαη πξέπεη λα ην ιάβεηε ππφςε φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.  

  Πξνρσξάκε ηψξα ζην ζέκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Καηά ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνθήξπμεο πξνζθχγακε. 
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Πξνζθχγακε έμη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, πξνζθχγακε ζηηο 14 επηεκβξίνπ. ηηο 

30 επηεκβξίνπ φπσο είπε ν θ. Γξεηδειηάο καο θνηλνπνηήζεθε κε απφδεημε ην 

έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο πνπ δεηάεη ηα ζηνηρεία απφ ην Γήκν. Σα 

ζηνηρεία, γηα λα θξηζεί ε πξνζθπγή καο.  

Αληί λα πεξηκέλεη ν Γήκνο ηελ εμέιημε ηεο πξνζθπγήο, πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή γηα ηηο απφςεηο καο, πξνρψξεζε ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

Δγψ ζήκεξα επηθνηλψλεζα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ην 

Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επεηδή πάληνηε κηιάσ κε ζηνηρεία, κίιεζα 

κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηνλ θ. Κίκσλα ηδεξφπνπιν, ηα ιέσ απηά 

γηα λα θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά. Μνπ είπε ν θ. ηδεξφπνπινο ζε εξψηεκά 

κνπ, ηνπ είπα «είλαη δπλαηφ λα πξνρσξά ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξνζθπγήο ζε επαλαπξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ;» κνπ είπε φηη «ε πξάμε είλαη εθηειεζηή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Γηνίθεζεο γηα ην εάλ 

ζα ιάβεη ππφςε ηελ πξνζθπγή πνπ έρεηε θάλεη θαη ην έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο, ή αλ δελ ην ιάβεη ππφςε. Αλ δελ ην ιάβεη ππφςε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηειεζθνξήζεη ε πξνζθπγή ζαο, φιεο νη πξάμεηο πνπ ζα 

γίλνπλ ελ ησ κεηαμχ, είλαη άθπξεο» θαη φρη  κφλν απηφ «ζα δεηεζεί απφ απηφλ 

ν νπνίνο ζίγεηαη θαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη ν ζπκκεηέρσλ, απνδεκίσζε θαη 

απνδεκίσζε πνιιψλ ρηιηάδσλ επξψ». 

Γειαδή ν θ. Βνχξνο θαη ε Γηνίθεζε ηνπ ζηε ινγηθή λα πξνιάβεη 

ηα πξάγκαηα, ζέηεη ζε θίλδπλν ην Γήκν ν νπνίνο αχξην αλ ηειεζθνξήζεη ε 

πξνζθπγή καο, ζα πξέπεη λα δψζεη απνδεκίσζε ζηνλ θ. Γαζηεξίδε, απηή 

είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  

Καη ηη κέζν ππάξρεη λφκηκν θαηά απηήο ηεο πξάμεο; εκεησηένλ 

δε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη εάλ γίλεη απηφ πνπ ιέκε, ηφηε ε Γηνίθεζε 

θαη φζνη έρνπλ ςεθίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ζα έρνπλ θαηαινγηζκφ. 

Απηφ δελ μέξσ αλ ην μέξνπλ νη ζπλάδειθνη θαη ζέισ λα ηνπο ελεκεξψζσ. 

Δκείο ηη δηθαίσκα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή; Πξψηνλ έρνπκε ην 

δηθαίσκα λα πξνζθχγνπκε ζηε λέα απφθαζε πνπ ζα πάξεη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ην πξνδηθάδνπκε απηφ δηφηη ε πιεηνςεθία αλήθεη ζηνλ θ. Βνχξν, 

αιιά παξάιιεια λα πξνζθχγνπκε θαη ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν ην νπνίν 
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κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ άκεζε αλαζηνιή φισλ ησλ ελεξγεηψλ θαη απηφ ζα 

πξάμνπκε. Όηαλ ζαο είπε πξνεγνπκέλσο ηφζν θ. Βαζηιφπνπινο, φζν θαη ν θ. 

Γξεηδειηάο φηη έρνπκε λφκηκα δηθαηψκαηα θαη ζα ηα αζθήζνπκε έσο ην ηέινο, 

απηφ ελλννχζαλ. 

Δδψ κπαίλνπκε ζηνλ θίλδπλν λα θιεζεί ν Γήκνο λα πιεξψζεη 

απνδεκηψζεηο, δηφηη ν θ. Βνχξνο δελ πεξηκέλεη ηελ Απνθεληξσκέλε πνπ ηφζν 

εμεζείαζε λα καο πεη αλ ε πξνζθπγή καο είλαη λφκηκε ή παξάλνκε, δεθηή ή 

απαξάδεθηε. Απηφ φζνλ αθνξά ηα LED θαη ζαο δηάβαζα βεβαίσο ην βαζηθφ ην 

νπνίν απνηειεί ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ 

απνξξίπηεη. 

Θέκα δεχηεξν. Κχξηε Βνχξν, θχξηε Γήκαξρε έρεηε δπν 

εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο ηηο νπνίεο έρσ θαηαζέζεη ζην Γήκν κε αξηζκφ 

Πξσηνθφιινπ. Σν έζεζα θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, είλαη 

ελήκεξνο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη ελήκεξνο ν 

ππάιιεινο πνπ αζθεί ρξέε γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ 

έρεηε πξνζαξκνζηεί, δελ έρεηε εθηειέζεη ηηο εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο. 

Ζ κία δε ππελζπκίδσ είλαη λα κνπ δψζεηε ηα έγγξαθα κε ηα 

νπνία απαληήζαηε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηελ πξψηε θάζε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,  πνπ θαη απέξξηςε ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηε 

ζχκβαζε ηελ νπνία πξνηείλαηε. 

αο επηζεκαίλσ γηα ηειεπηαία θνξά φηη ζα πξέπεη ζέιεηε – δελ 

ζέιεηε λα πξνζαξκνζηείηε κε ηα λφκηκα, κε απηφ πνπ ζαο επηβάιιεη ν 

Δηζαγγειέαο. Δίλαη πξσηνθαλέο ζηα ρξνληθά ηνπ Γήκνπ καο Γήκαξρνο λα 

αξλείηαη λα εθηειέζεη εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο θαη ραίξνκαη πνπ κεηδηάηε, 

πξνθαλψο είλαη γηα γέιηα απηφ πνπ θάλεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με δεκηνπξγείηε εληππψζεηο θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί απαληήζαηε ζηηο 

εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο; Δθηειέζαηε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηδηψ; Γξάθσ θ. Σνκπνχινγινπ, ζεκεηψλσ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθηειέζαηε; Γελ εθηειέζαηε θαη 

βεβαίσο απηφ δελ ζα κείλεη έηζη. Όια ηα λφκηκα.  
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  Σξίηνλ ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είδα 

φηη ιεηηνπξγνχλ θάπνηεο θαληίλεο, νη νπνίεο ζέισ λα κνπ απαληήζεη ζήκεξα ε 

Γεκνηηθή Αξρή δηα ησλ αξκνδίσλ εάλ νη θαληίλεο απηέο έρνπλ αδεηνδνηεζεί 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 4257/2014 εάλ δειαδή έρνπλ δνζεί νη ζρεηηθέο άδεηεο, 

εάλ νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία έρεη θάλεη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε ρξεηάδεηαη ρσξνζέηεζε πξψηα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθξηβψο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, θχξηε Γξεηδειηά ζαο 

παξαθαιψ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ηελ ίδηα έλλνηα λα δηαθφπηεηο θαη ηνλ παξαθείκελφ 

ζνπ, φηαλ καο πξνζβάιιεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Γξεηδειηά! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζε παξαθαιψ, λα είζαη Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ηψξα ηη είλαη απηφ πνπ θάλεηε;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να είζηε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο ηη είλαη απηφ πνπ θάλεηε; έβεζηε ηε δηαδηθαζία 

εζείο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο δηαθφπηεηε ζπλέρεηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: έβεζηε ηε δηαδηθαζία; αλ Πξφεδξνο έρσ δηθαίσκα λα ηε 

δηαθφπησ. έβεζηε εζείο ηε δηαδηθαζία;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαθφςηε ηελ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζαο παξαθαιψ, θιείζηε ην κηθξφθσλφ ζαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο λνκίδεηε φηη είζηε θχξηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κιείζηε ην κηθξφθσλν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δελ ην θιείλσ. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να γίλεηο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. Σνκπνχινγινπ κηζφ ιεπηφ. Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη 

αγαπεηνί θπξίεο θαη θχξηνη πνπ είζηε εδψ, αλ ζεσξείηε φηη έλα δεκνθξαηηθφ 

Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, είζηε 

γειαζκέλνη. Έρεη δηθαίσκα ν θαζέλαο λα πεη απηά πνπ ζέιεη, ρσξίο λα ηνλ 

δηαθφπηεηε, ρσξίο λα ηνλ θαπειψλεηε, θαλελφο δελ έρεη ζηεξεζεί ν ιφγνο εδψ 

κέζα θαη απνξψ γη' απηή ηε ζηάζε ζαο θαη εζάο θ. Γξεηδειηά θαη εζάο θ. 

Καιακπφθε πξνεγνπκέλσο πνπ είρακε απηή ηε δηέλεμε.  

  Θα ζαο παξαθαιέζσ πάξα πνιχ, δελ έρσ αξλεζεί ηνλ ιφγν ζε 

θαλέλαλ, αθήζηε ηνλ νκηιεηή λα πεη απηά πνπ ζέιεη, δηφηη δελ είλαη θαζφινπ 

δεκνθξαηηθφ απηφ πνπ θάλεηε. Πέξα απηνχ, έρνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο νη 

νπνίνη πεξηκέλνπλ γηα έλα ζέκα, θαζπζηεξείηε ην ζέκα, θαζπζηεξείηε λα 

κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηη λα ζαο πσ πάλσ ζε απηφ. Καη δελ είκαη 

εγψ Πξφεδξνο, ελψ εζείο θαιψο θακσκέλα ηα θάλεηε. 

  Κχξηε Σνκπνχινγινπ νινθιεξψζηε.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν εξψηεκα πνπ ζέησ ζηε 

Γηνίθεζε είλαη: εάλ νη θαληίλεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ γχξσ απφ ην γήπεδν 

έρνπλ λφκηκα αδεηνδνηεζεί. 

  Να ππελζπκίζσ φηη ν Νφκνο 4267/2014 έρεη εηδηθή δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο θαληηλψλ  θαη γηα λα ελεκεξψζσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκνηηθφ ρψξν, πνπ δελ είλαη ηδησηηθφο ε δηαδηθαζία 

ηνπνζέηεζεο θαληηλψλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν σο εμήο: γίλεηαη πξψηα 

ρσξνζέηεζε, ζηε ζπλέρεηα επηιακβάλεηαη ε Σξνραία, ζηε ζπλέρεηα ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηνπο ρψξνπο, ζηε ζπλέρεηα ε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηίζεηαη ππφςε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθφζνλ 

ππάξρεη έγθξηζε, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζαο πσ φηη ην 30% βάζεη ηνπ λφκνπ 

πεγαίλεη ζηνπο ΑκεΑ κε εηδηθή δηαδηθαζία θαη νη ππφινηπεο θαληίλεο εθφζνλ 

ρσξνζεηεζνχλ, ηφηε δίδνληαη κε δεκνπξαζία, κε πιεηζηεξηαζκφ. 

  Δξσηψ: ε Γεκνηηθή Αξρή έθαλε ηνπο ειέγρνπο πνπ έπξεπε; 

Δίλαη αδεηνδνηεκέλεο νη θαληίλεο; Έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο; Θέινπκε 

απάληεζε επ’ απηνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάζαηε θ. Σνκπνχινγινπ θαη ζαο άθνπζα κε πξνζνρή φ,ηη 

αθνξά φπσο θη εζείο ην είδαηε ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν γηα ηελ πιεκκέιεηα 
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πνπ θαηεγξάθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Γελ καο δηαβάζαηε φκσο φηη νη 

πξψηεο ελληά ζειίδεο είλαη θαηαπέιηεο γηα ηηο πξνζθπγέο ζαο. Γηαηί δελ 

δηαβάζαηε θη απηέο ηηο ζειίδεο; Γηαηί δελ δηαβάδεηε ηηο ζειίδεο απηέο πνπ νη 

πξνζθπγέο ηνπ θ. Γξεηδειηά, νη δηθέο ζαο, ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε θαη ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ πεηάρηεθαλ ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ σο έσιεο, 

αλαηηηνιφγεηεο, ρσξίο επηρεηξήκαηα; Γηαηί δελ ην δηαβάδεηε απηφ; 

  Θα δηαβάζεηε νηηδήπνηε αθνξά ηηο πξνζθπγέο, πνπ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην ηηο πεηάεη ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ, σο άθπξεο θαη ρσξίο 

θακία αηηηνιφγεζε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηελ άδεηά ζαο θα 

Αληηπξφεδξε λα δηαθφςσ θαη λα βνεζήζσ ην Γήκαξρν ζε απηφ  πνπ ξσηάεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα λα κε βνεζήζεηε; Σε δηαδηθαζία βνεζάηε γηα ηα LED. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: χκθσλνη, κπνξψ λα ζαο πσ 

ινηπφλ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή καο απεηιείηε … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Αληηπξφεδξε, έρσ ηνλ 

ιφγν; 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μφιηο νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θαλείο ηελ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηαηί ν θ. 

Σνκπνχινγινπ έρεη ηηο 40 ζειίδεο, εκείο δελ έρνπκε. Γηαηί ζα δηαβάζεη πάιη 

απηά πνπ ζέιεη θαη εγψ ζέισ λα έρσ κπξνζηά κνπ θαη ηηο 40 ζειίδεο, αλ ηηο 

έρεη θάπνηνο. 

  Δπεηδή καο απεηιείηε ζπλερψο γηα θάπνην πηζαλφ θαηαινγηζκφ 

θ. Σνκπνχινγινπ έρεηε ζθεθηεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

θξίλεη σο λφκηκε ηελ φιε δηαδηθαζία φηη κπνξεί ν αλάδνρνο ή εκείο λα 

πξνζθχγνπκε παξά ην γεγνλφο φηη ζαο έρσ πεη επαλεηιεκκέλα φηη δελ ζέισ 

λα πνηληθνπνηψ ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο νπνηνπδήπνηε θαη ην ηεξψ κέρξη ζηηγκήο, 

έρεηε ζθεθηεί κηα πηζαλή κήλπζε θαη θαηαινγηζκφ γηα ηα ρξήκαηα πνπ έρεη 

ράζεη ν Γήκνο εηο βάξνο ζαο; Σν έρεηε ζθεθηεί;  

  Γειάζηε φζν ζέιεηε!  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεο κνπ κηα απφθαζε ζηελ Διιάδα ζηα εθαηφ ρξφληα… 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κνπ βξείηε θη εζείο κηα απφθαζε πνπ θαηαινγίδεηαη ζε 

Γεκνηηθή Αξρή. Να κνπ βξείηε κηα απφθαζε πνπ θαηαινγίδεηαη έζησ θαη ζε 

έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν κηα απφθαζε πνπ λα θαηαγξαθεί εηο βάξνο ηνπ. 

Φέξηε κνπ κία.  

  Απηέο νη απεηιέο θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ 

ιάκςεο. Όπσο θη εζείο ζα θηάζεηε κέρξη ην ηέινο, απηή ε Γεκνηηθή Αξρή ζα 

θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηεο γηα λα ειαθξχλεη ηελ ηζέπε θαη ηα 

λνηθνθπξηά ηνπ δεκφηε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Γηαηί 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηεο λέαο πξνθήξπμεο πνπ είλαη θαζ’ ππφδεημε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φια ηα άξζξα, γηαηί δελ ζπκθσλείηε; Γηαηί δελ ςεθίδεηε; 

  Ξέξεηε γηαηί δελ ςεθίδεηε; Γελ ζέιεηε λα κπνπλ ηα θψηα επί 

δηθήο καο Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ ζέιεηε! Καη δελ ζέιεηε, γηαηί είλαη έλα φπιν 

ππέξ ηεο δηθήο καο παξνπζίαο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ειάθξπλζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Γηαηί είραηε 

ζηα ρέξηα ζαο δίπια ζαο ν θ. Σνκπνχινγινπ Κψζηαο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή φιε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ έγηλε θαζ’ 

ππφδεημε απηνχ ηνπ αλψηαηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ, δειαδή είλαη λφκηκε, γηαηί 

δελ ηελ ςεθίζαηε;  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε κεηά επί πξνζσπηθνχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηελ ςεθίδεηε γηαηί πάζε ζπζία δελ ζέιεηε λα κπνπλ ηα 

θψηα, δελ ζέιεηε λα ειαθξπλζεί ην λνηθνθπξηφ ηνπ θάζε δεκφηε ηεο 

Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο, δελ ζέιεηε λα είζηε ππέξ ηνπ δεκφηε, 

ζέιεηε λα είζηε ελαληίνλ ηνπ Βνχξνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο ηνπ Αξρήο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνην είλαη ην πξνζσπηθφ θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηηο εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο 

πήξα απάληεζε θ. Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ είζηε παιηφο δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

γλσξίδεηε φηη ηηο απαληήζεηε κπνξείηε λα ηηο πάξεηε εληφο ησλ εκεξψλ πνπ 

νξίδεη ν λφκνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ζα επηιεθζψ ηνπ ζέκαηνο, ζα αζρνιεζψ κε ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο.  
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σειείσζε απηφ. Ο κήλαο 

παξήιζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ήκεξα δελ θάλαηε ην εξψηεκα; Θα πάξεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν έθαλα θαη ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, θ. Πξφεδξε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παίξλσ ηελ επζχλε, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο δελ έρσ επηιεθζεί 

επί ηνπ ζέκαηνο ζα αζρνιεζψ κε ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θαη ζα έρεηε ηηο 

απαληήζεηο επί ησλ εηζαγγειηθψλ παξαγγειψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πέζηε κνπ ζαο παξαθαιψ ην πξνζσπηθφ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηηο θαληίλεο πήξακε 

απάληεζε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οχηε γηα ηηο θαληίλεο πήξακε απάληεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηηο θαληίλεο. Έρεη δεηεζεί ε νξηνζέηεζε φπσο είπε ν θ. 

Γξεηδειηάο ρσξνζέηεζε γηα ηηο θαληίλεο, ζα δεκηνπξγεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληζκφο, νη ζπγθεθξηκέλεο θαληίλεο πξνζσξηλά ππάξρνπλ κπξνζηά απφ 

ην παξηέξη ηεο πιαηείαο, επεηδή δελ έρνπλ ξεχκα θαη ζα θνιιήζνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε κε ηελ εηαηξεία, ζα θνιιήζνπλ ζην ξπκνηνκηθφ 

θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ ΑΔΚ. Πξνζσξηλά, πέξα απφ ηελ πξνθήξπμε πνπ ζα 

μεθηλήζεη, ζα κπνπλ γηα δπν αγσληζηηθέο ήηαλ κπξνζηά ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λεηηνπξγνχλ λφκηκα ηψξα νη 

θαληίλεο, θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ πάξεη άδεηα … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ πνχ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ θάλεη αίηεκα ζηα Έζνδα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε, έρνπλ απηή ηε ζηηγκή 

άδεηα; Άιιν αλ έρνπλ θάλεη αίηεζε. Γειαδή εγψ θάλσ κηα αίηεζε θαη 

ιεηηνπξγψ, ρσξίο λα πάξσ άδεηα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πξνζσξηλή άδεηα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη πξνζσξηλή άδεηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πξνζσξηλή άδεηα. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Γήκαξρε δελ ππάξρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε αχξην απφ ην δεκαξρείν λα ζαο δείμνπκε ην αίηεκα γηα 

ηελ πξνζσξηλή άδεηα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

πξνζσξηλήο άδεηαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ λα θιείζεη απηφ ην ζέκα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο ζα θιείζεη θ. Πξφεδξε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απάληεζα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ είκαζηε ζην 5ιεπην ησλ αξρεγψλ…. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λεηηνπξγνχλ νη θαληίλεο 

παξάλνκα θαη κνπ ιέεη φηη έγηλε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε, επεηδή έρνπκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξείηε αχξην 

λα πάηε κε ην Γήκαξρν λα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ ζέιεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση λα πάκε; Δίλαη παξάλνκν απηφ πνπ ιέηε. Να πάκε λα 

δνχκε ηη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνην είλαη παξάλνκν; Ση ιέηε θ. Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ πξνβιέπεηαη πνπζελά πξνζσξηλή άδεηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε ζίγνπξνο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ! Θα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα 

νξηνζεηήζεη ηνπο ρψξνπο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρνπλ νξηνζεηεζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί θαλείο λα 

πάξεη άδεηα. Οη θαληίλεο δελ είλαη ηεο ΑΔΚ, είλαη θάπνηνπ επαγγεικαηία δελ 

καο αθνξά, ην ίδην ηζρχεη γηα φινπο. Να θέξεη ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο είπε ηε 

δηαδηθαζία ν θ. Σνκπνχινγινπ. Δπνκέλσο απηή ε ιεηηνπξγία είλαη παξάλνκε 

θαη είλαη απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία. Ξεθάζαξα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κψζηαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη' αξρήλ ζην ψκα θαη ζηνπο δεκφηεο 

πνπ καο παξαθνινπζνχλ. Δίπε ν θ. Γήκαξρνο φηη πήξα ηνπο φξνπο ηεο λέαο 

δηαθήξπμεο. Γελ είπε φκσο φηη ηνπο πήξακε, κεηά απφ δπν θνξέο πνπ θάλακε 

αηηήζεηο, δέθα ιεπηά αθνχ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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Γελ είρακε ηνλ ρξφλν νχηε θαλ λα κειεηήζνπκε. Απηφ δελ ην είπαηε θ. 

Γήκαξρε φκσο, ην μεράζαηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέηε ςέκαηα, δελ ηα πήξαηε δέθα ιεπηά. Σα πήξαηε ζηηο 7 ην 

πξσί θαη… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηαηί 7 ην πξσί θαη φρη λσξίηεξα, αθνχ ηα είραηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί θσλάδεηε θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί θ. Γήκαξρε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εληάμεη ζέζαηε ην ζέκα, θαηαλνεηφ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φεχδεηαη ν Γήκαξρνο, λα αλαθαιέζεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βξείηε θαλέλα άιιν ραξαθηεξηζκφ, είζηε ηέζζεξηο πνπ έρεηε 

αλαθεξζεί ζε ςέκαηα εδψ, βξείηε θαη θάηη άιιν λα πείηε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση λα πνχκε; Όηη είζηε σξαίνο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θέξεζηε; Πνπ απαμηψλεηε ηνπο ζεζκνχο; Απηά λα πνχκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα ζαο απαληήζσ ή δελ ζέιεηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πείηε κνπ, είκαη φινο απηηά λα ζαο αθνχζσ, λα ζαο 

αθνχζνπλ θαη νη δεκφηεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, ν Γήκαξρνο θάλεη πνιηηηθή 

απηή ηε ζηηγκή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δηάινγν.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηάινγν θάλεη ν Γήκαξρνο θαη ιέεη απηά πνπ ζέιεη λα 

πεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με πάζεηε ηίπνηα θ. Σνκπνχινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 7 ε ψξα ην πξσί δελ ιεηηνπξγεί θαλείο ζην Γήκν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ, δεηήζαηε απηφ πνπ ζέιεηε ζα 

αθνχζεηε θαη ηελ απάληεζε θαη λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή γλσξίδσ ηηο δηαδηθαζίεο φηαλ ππάξρεη 

κπξνζηά αθξναηήξην, δηθαηνινγψ φιεο απηέο ηηο εθξήμεηο. Δίλαη 

δηθαηνινγεκέλεο απφιπηα. 
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  Κχξηε Σνκπνχινγινπ ππήξραλ ηέζζεξηο δηνξζψζεηο κφλν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δελ είλαη ππξεληθή θπζηθή λα αζρνιεζείηε κε απηέο ηηο 

ηέζζεξηο δηνξζψζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δελ ππήξρε θάηη άιιν λα 

δηαβάζεηε. Ήηαλ ηέζζεξηο δηνξζψζεηο, ηέζζεξηο επαλαδηαηππψζεηο γηα ηελ 

αθξίβεηα. Δπραξηζηψ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ην ιέηε εζείο, αθήζηε λα θξίλεη απηφο πνπ 

δηαβάδεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θφζκνο θαηαιαβαίλεη. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο λα πσ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ έρνπκε ήδε ηνπνζεηεζεί, είλαη πνιχ ζαθήο ε ζέζε καο δελ 

έρεη θαλελφο είδνπο κεηαθίλεζε θαη ζεσξψ φηη δελ κπνξεί έλα ηέηνην ζνβαξφ 

δήηεκα λα ζπδεηείηαη αμηνπνηψληαο ηα 5ιεπηα. Θα πξέπεη λα μαλάξζεη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, πνπ νχησο ή άιισο έρεη πάξεη απφθαζε θαηάξγεζήο 

ηνπ. Γπν απνθάζεηο θαηάξγεζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ. 

  Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην ζέκα 3 ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα κπεη πξψην ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα κπεη ην ςήθηζκά καο γηα ην 

«Βνήζεηα ζην ζπίηη». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κπεη θα Γθνχκα. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ελεκεξψζσ φηη ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ 

Π.Π.Η.Δ.Γ. ε δεκνθξαηηθή Γεκνηηθή Αξρή θαη ν δεκνθξαηηθφο Πξφεδξνο θαη 

Αληηπξφεδξνο απνθάζηζαλ -ην νπνίν βέβαηα δελ ηζρχεη, γηαηί δελ έρεη 

επηθπξσζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην- λα κε δίδεηαη ν ρψξνο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. 

ζε Κφκκαηα, Παξαηάμεηο, ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο, κηα πιήξεο θίκσζε 

δειαδή ζην πιαίζην ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. Αιιά θαη ζε πνιηηηθέο θεδείεο πνπ 

δελ ππάξρεη θαη θαλέλαο ρψξνο ζην Γήκν γηα λα ζπκβεί απηφ θαη έρεη ζπκβεί 

θαη’ εμαίξεζε κφλν κηα θνξά, ζε δπν ζπλδεκφηεο καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γθνχκα, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Καη' αξράο 

εηξήλε εκίλ! 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη' αξράο θ. Βαζηιφπνπιε δελ είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ θάζνκαη εδψ, είλαη ε δεχηεξε. Σφζν απαξαηήξεηνο πεξλάσ;  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη επηθεθαιήο Παξάηαμεο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν ρσξνηαμηθφ δελ είλαη ζέκα πξνζρψξεζεο, είκαη 

εδψ γηα ιφγνπο νηθνλνκνηερληθνχο, δειαδή έρσ ηνλ ππνινγηζηή έρσ θνληά 

ηνλ πξψελ Αληηδήκαξρν γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο είκαη εδψ. Αλ είρα 

πξνζρσξήζεη, ζα ην είραηε κάζεη. Ξαλαιέσ φηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

θάζνκαη εδψ γη' απηφ κνπ θάλεη εληχπσζε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εγψ απηφ πνπ παξαηεξψ είλαη φηη 

φηαλ ππάξρεη έλα αθξναηήξην απφ θφζκν, απφ ελεξγνχο πνιίηεο πάληα νη 

ηφλνη αλεβαίλνπλ εμ αξρήο. Γελ ήξζακε λα ζθνησζνχκε εδψ θαη έλα ίδηνλ ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ είλαη ε εξεκία. Αλ εμ αξρήο ζην 5ιεπην ησλ 

επηθεθαιήο αξρίδνπκε θαη κηιάκε κε ραξαθηεξηζκνχο ν έλαο απέλαληη ηνπ 

άιινπ, ζην ηέινο κεηά απφ κηάκηζε – δπν ψξεο ζα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα 

βξηδφκαζηε. Θέιεη κηα εξεκία, εηδηθά ζηελ αξρή. 

Τπνηίζεηαη φηη φινη καο έρνπκε σο θνηλφ ζηφρν ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ ηνπ θφζκνπ. Ο θαζέλαο βέβαηα κπνξεί λα ην βιέπεη δηαθνξεηηθά, 

απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αθεηεξίεο, αιιά ζεσξψ δεδνκέλν φηη φινη καο 

απηφ έρνπκε σο θνηλφ ζηφρν. Άξα κε απηή ηελ έλλνηα δελ πεξηκέλεη ν θφζκνο 

απφ εκάο λα ζθνησζνχκε θαη λα βξηδφκαζηε. 

Πάκε ηψξα ζηελ νπζία, δπν ηξία ζέκαηα ζα πσ. Καη' αξράο δελ 

έρσ θαηαιάβεη πσο μαλά κηιάκε γηα άιιε κηα θνξά γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ. Έρεη ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα εδψ, έρνπκε αθνχζεη 

θφζκν, έρνπκε αθνχζεη εξγαδφκελνπο, έρνπκε αλαιχζεη ηελ απφθαζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, μαλαζπδεηάκε πάιη απηφ θαη ζπκθσλψ παξαδφμσο κε 

ηελ παξηζηακέλε σο επηθεθαιήο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο", φηη δελ είλαη ε 

ζπδήηεζε απηή πνπ γίλεηαη ζην 5ιεπην.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο δηέθνςα; Γελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπκθσλψ εθ' φιεο ηεο χιεο κε φ,ηη είπε, κπνξψ λα ζπκθσλψ ελ κέξεη κε φ,ηη 

είπε. Απαγνξεχεηαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζπκβάιιεηε ζηε ζπληνκία ησλ 5ιεπησλ, 

έρνπκε ζνβαξά ζέκαηα, έρνπκε θφζκν πνπ πεξηκέλεη, έρνπκε ππαιιήινπο, 

ζαο παξαθαιψ. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ε έλα ιεπηφ έρσ ηειεηψζεη, εγψ ζέβνκαη φινπο ηνπο 

ζπλνκηιεηέο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην ιέσ ζε εζάο θ. Κσλζηαληηλίδε, ιέσ γηα ηηο δηαθνπέο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ην δηαγσληζκφ, ζα ην πσ φκσο απηφ γηαηί δελ 

μέξσ αλ έγηλε ηφζν επθξηλέο, εηπψζεθε σο κνκθή φηη ππάξρεη έλαο 

πξνζθέξσλ, φηη ππήξρε έλαο ζπκκεηέρσλ. Μα ν έλαο ζπκκεηέρσλ, 

ζπκκεηείρε κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ πνπ ππέδεημε ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην. 

  Γειαδή κέκθεζηε ηε Γεκνηηθή Αξρή γηαηί ζπκκεηείρε έλαο 

δηαγσληδφκελνο ν νπνίνο κπφξεζε λα πξνζθέξεη … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο παξαθαιψ θ. Βαζηιφπνπιε απηφ πνπ θάλεηε είλαη 

αληηδεκνθξαηηθφ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μαο θνξντδεχεηε; Έλαο δηαγσληδφκελνο;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Βαζηιφπνπινο αλ κε ηη άιιν δελ 

παηάεη ην κηθξφθσλφ ηνπ, θαηά ζπλέπεηα δελ γξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπνηηκάηε ηε λνεκνζχλε καο, εληάμεη θαηαιάβακε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πείηε κνπ έλα λφκν πνπ απαγνξεχεη έλα 

δηαγσληδφκελν.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ληξέπεζαη ιίγν; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δζχ λα ληξέπεζαη. Πεο κνπ έλα λφκν.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: αο έρεη πάξεη ρακπάξη φιε ε Διιάδα κε ην Γαζηεξίδε 

θαη θέξλεηε ηνλ έλαλ πνπ είλαη ν Γαζηεξίδεο; Γελ έρεηε ηζίπα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζα κνπ επηηξαπεί λα ζπλερίζσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κηα ραξά ήζαζηαλ κέρξη ηψξα γηαηί ην 

θάλεηε απηφ; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπηκέλεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δζχ δηαθφπηεηο θαη κνπ ιεο φηη επηκέλσ;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο Κσλζηαληηλίδεο ζα καο βγάιεη ηξεινχο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ην θάλεηε απηφ ηψξα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε είζαη κε ηα θαιά ζνπ; Δζχ 

δηαθφπηεηο, εγψ επηκέλσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο ηειεηψζνπκε κε απηά ηα 5ιεπηα επηηέινπο! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μνπ απαγνξεχεηο λα κηιήζσ θαη εγψ επηκέλσ; Λίγν 

ζεβαζκφο ζηε δηαδηθαζία, ζηε δεκνθξαηία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ δείρλεη ζεβαζκφ ζηε δεκνθξαηία. Γηα εζέλα 

δεκνθξαηία είλαη λα ζπκθσλψ κε εζέλα, φηαλ δηαθσλψ κε εζέλα δελ είκαη 

ζσζηφο. Έηζη είλαη ε δεκνθξαηία ζνπ; Δγψ ηε δεκνθξαηία αιιηψο ηε ζπκάκαη, 

ζπκάκαη λα ζέβεζαη ηελ άπνςή κνπ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιά, κελ είζαη ηφζν δεκνθξάηεο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να είζαη εζχ πην δεκνθξάηεο, λα ζέβεζαη θαη ηε δηθή 

κνπ άπνςε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη …! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σα θφηζηα είλαη ζην δεκνθξάηε λα δέρεηαη ηελ 

αληίζεηε άπνςε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, θ. Κσλζηαληηλίδε παξαθαιψ 

ηειεηψζηε ηνλ ζπιινγηζκφ ζαο θαη κελ απαληάηε δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα ην ηξαγηθφ εδψ θαη ην ηξαγειαθηθφ είλαη φηη 

έξρεηαη έλαο δηαγσληδφκελνο, ην μαλαιέσ γηα λα αθνπζηεί, ν νπνίνο κφλνο 

απηφο θάλεη πξνζθνξά κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

απηφ αληί λα είλαη θφιαθνο ζε απηνχο πνπ έιεγαλ φηη ν δηαγσληδφκελνο πνπ 

ηπραίλεη λα είλαη ν ίδηνο θσηνγξαθηθά, πεξίεξγα ζπκκεηείρε ζηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ, έξρνληαη εδψ θαη αληηζηξέθνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηη ιέλε. Πάιη έλαο είλαη.  

  Μα ν έλαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ δελ ην απαγνξεχεη 

ν λφκνο θαη ν θ. Γήκαξρνο ν πξνεγνχκελνο ζα έπξεπε λα μέξεη φηη δελ 

απαγνξεχεη λα ζπκκεηέρεη έλαο δηαγσληδφκελνο ζηνπο δηαγσληζκνχο, ν έλαο 

δηαγσληδφκελνο απηφο πνπ δελ απαγνξεχηεθε βέβαηα λα έξζνπλ θαη πέληε θαη 

έμη, αληί λα είλαη θφιαθνο γηα ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ έιεγε ηφζν θαηξφ φηη ν 
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πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο ήηαλ πεξίεξγνο, έξρεηαη θαη αληηζηξέθεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ιέεη έλαο δηαγσληδφκελνο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν ζθέθηεθεο κφλνο ζνπ απηφ πνπ ιεο ηψξα ή είρεο θαη 

βνεζφ; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζε αληέρσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ πεηξάδεη θαιφ είλαη απηφ, ην ραίξνκαη.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηαιαβαίλεηο ηη ιεο. Τπάξρνπλ 315 εηαηξείεο 

ειεθηξνθσηηζκνχ ζηε ρψξα θαη ήξζε έλαο, ζην ιέκε εδψ θαη δπν ρξφληα θαη 

εζχ ιεο … Ρε, είζαη ηξειφο! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: «Ρε» θαη «ηξειφο» δείρλεηο ηελ πνηφηεηά ζνπ. Γείρλεηο 

ηελ πνηφηεηά ζνπ γηα άιιε κηα θνξά, δελ πεηξάδεη.  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ απαληάηε, ζπλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα άιιε κηα θνξά απνδείρζεθε ε πνηφηεηα, αιιά εδψ 

κεηξάεη θαη ε ηζηνξία ηνπ θαζελφο, ηα πηπρία ηνπ θαζελφο θαη ε δσή ηνπ 

θαζελφο, θ. Βαζηιφπνπιε. Καη εγψ θαη ε νηθνγέλεηά κνπ είλαη γλσζηή ζηε 

Φηιαδέιθεηα θαη φηαλ κηιάεη θάπνηνο εδψ γηα επηζθέπηεο, λα μέξνπλ πνηνη 

είλαη νη επηζθέπηεο εδψ θαη πνηνη είλαη γεγελείο θαη πνηνη άλζξσπνη έρνπλ 

κεγαιψζεη απφ ηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο ηνπο ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε 

Υαιθεδφλα. Λνηπφλ, θάπνηα φξηα! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ πάςεη ε επηρεηξεκαηνινγία, αξρίδνπλ νη πξνζσπηθέο 

επηζέζεηο θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ληξέπεηαη λα ιέεη ηξειφ έλα ζπλάδειθφ ηνπ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πεηξάδεη εληάμεη, είλαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο φηαλ ζηεξείηαη 

θάπνηνο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ηνλ ραίξνληαη νη ζπλάδειθνί θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

θαη νη ππφινηπνη. Σνλ ραίξεζηε; Μπξάβν, ηνλ πβξηζηή δειαδή ραίξεζηε! 

Αξηζηεξά θαη γακψ ηηο Αξηζηεξέο! 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ηειεηψζαηε; Μελ απαληάηε, 

ηειεηψζεηε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είπα ΚΚΔ, είπα Αξηζηεξά. 
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ππεξαζπίζηεθα ηελ αξηζηεξά, γηα ην «γακψ» είπα.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: πγλψκε ην παίξλσ πίζσ. Πάκε γηα ηελ πξνζθπγή 

ζηελ Απνθεληξσκέλε. Ζ πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε απφ φια φζα 

άθνπζα απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ βαζίδνληαη φια ζην 

«αλ».  

  Καη' αξράο εκέλα ε άπνςή κνπ είλαη φηη είλαη αλαξκφδηα ε 

Απνθεληξσκέλε λα απνθαλζεί επί ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζθπγήο, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη φκσο. Βαζίδνληαη ζε έλα «αλ». Να δνχκε ηη ζα γίλεη εδψ, αλ -ζα 

κηιήζσ θη εγψ κε ην «αλ»- απνθαλζεί ππέξ ε Απνθεληξσκέλε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Κάπνηνη ζα πξέπεη λα κπνπλ ζε θάπνηα ιαγνχκηα. 

Δπίζεο αθνχζηεθε εδψ θάηη πξσηνθαλέο: φηη ην Σκήκα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ άζθεζε λνκίκνπ δηθαηψκαηνο είλαη 

αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε ζπκβνχινπ θαη θάζε πνιίηε. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα  κπεη ζε ιαγνχκηα αλ 

θάπνηνο ράζεη κηα δίθε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη ζαθψο… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε παξαθαιψ πηα! Γελ ππνθέξεζαη, ζηακάηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξρηζε θη εζχ λα βξίδεηο ηψξα! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζε αλεζπρεί πνπ φινη είλαη απέλαληί ζνπ; Γελ ζε 

πξνβιεκαηίδεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλψ κε εζάο θ. Γξεηδειηά είλαη δίπια.  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθήζηε λα νινθιεξψζεη λα ηειεηψζνπκε, 

ζαο παξαθαιψ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γξεηδειηά, κε ραξνπνηνχλ νη χβξεηο αλάινγα 

απφ πνηνλ πξνέξρνληαη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ βιέπεηε θ. Κσλζηαληηλίδε; Πεξπαηάεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη 

φινη είλαη πίζσ ηνπ! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ραξνπνηνχλ νη χβξεηο επεηδή πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη.  
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε νινθιεξψζηε επηηέινπο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχζηεθε εδψ επίζεο ην θαηλνθαλέο φηη ην Σκήκα 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ην ζέκα ηνπ λφκνπ Θενδσξηθάθνπ 

θαζπζηεξεί επίηεδεο θαη ην έζηεηιε ζηελ Οινκέιεηα ην ζέκα γηα λα πεξάζεη ε 

ηεηξαεηία  θαη λα απνθαλζεί κεηά, λα κελ αθπξψζεη δειαδή ε Οινκέιεηα πηα 

νπφηε είλαη δεζκεπηηθή, ηηο απνθάζεηο. 

  Έρνπκε θηάζεη δειαδή ζε ζεκεία φρη απιψο ζπλσκνζηνινγίαο, 

ζε ζεκεία θαηλνθαλή. Οη απνθάζεηο απηέο πνπ έρνπλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία 

φπσο νη αθπξψζεηο δειαδή λφκσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ βαζηζηεί νη 

Απηνδηνηθήζεηο είλαη πνιχ ζνβαξέο απνθάζεηο θαη κπαίλνπλ ζηε βάζαλν θαη 

ησλ Σκεκάησλ θαη ηεο Οινκέιεηαο θαη ζέινπλ ην ρξφλν ηνπο. 

  Μηα εηζήγεζε απφ ην Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

πξνο ηελ Οινκέιεηα, θάλεη κήλεο. Απηφ, γηαηί αθνχγνληαη δηάθνξα πξάγκαηα 

εδψ, επραξηζηψ θα Πξφεδξε. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο 

ραηξφκαζηε ηδηαίηεξα πνπ ζήκεξα έρνπκε ηνπο ζπλδεκφηεο καο εδψ παξφληεο 

θαη βξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζή καο. Γελ ζα κηιήζσ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ 

ην έρνπκε αλαιχζεη ζε δπν ζπλεδξηάζεηο φπνπ ήηαλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο γηαηί δελ ιχλεηαη ζε έλα 5ιεπην. 

Γηα ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ πξηλ κε ηηο θαληίλεο 

φπσο θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξα ηειεπηαία, ζα 

ηνπνζεηεζνχκε κεηά θαη κε ηελ θα Παπαινπθά θαζψο ππάξρεη ζέκα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. 

Θέισ λα μεθηλήζσ κε κηα πνιηηηζηηθή εχζπκε λφηα θαη λα 

εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ έγηλαλ θαη 

νινθιεξψζεθαλ πξφζθαηα ελλνψ γηα ηνλ Πνιηηηζηηθφ επηέκβξε, ήηαλ 

πξάγκαηη κηα ςπραγσγηθή αλάζα θαη ζα έιεγα θαη νηθνλνκηθή αλάζα γηα ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο, γηαηί βξέζεθαλ ζηελ πφιε καο αξθεηνί θαιιηηέρλεο θαη απφ 

ην ρψξν ην κνπζηθφ θαη απφ ην ζεαηξηθφ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα επράξηζην απηφ ην 

ζπλαίζζεκα θαη απνιαπζηηθφ γηα ηνλ θφζκν πνπ ην παξαθνινχζεζε. 

Θπκίδσ πσο αλάινγεο εθδειψζεηο έρνπλ έλα ηδηαίηεξν θφζηνο 

αλάινγα κε ην πνπ γίλνληαη θαη κεξηθέο θνξέο ηα εηζηηήξηα θηάλνπλ πνιχ 
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ςειά θαη ζηα 30 θαη ζηα 40 € θαη αλ γίλνληαη θαη ζην Ζξψδεην θαη 50 θαη 60 €. 

Διπίδσ λα επαλαιεθζνχλ αλάινγεο εθδειψζεηο ζην κέιινλ θαη πέξα απφ 

απηά θαιιηεξγήζεθε έληνλα ε ηζηνξηθή κλήκε θαζψο ε πφιε καο δηαηεξεί 

έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ κηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ θαη θξαηά δσληαλέο ηηο κλήκεο θαη βνήζεζαλ πάξα πνιχ απηέο 

νη εθδειψζεηο λα θξαηήζνπλ αθξηβψο απηέο ηηο κλήκεο δσληαλέο θαη λα ηηο 

δηαδψζνπλ θαη ζηε Νενιαία καο. 

Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ ελ ζπληνκία ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην 5ιεπην είλαη ην εμήο: ηειεπηαία ηνπνζεηήζεθαλ 

νινθαίλνπξγηεο βξχζεο πξνο ρξήζε ησλ καζεηψλ ζην 1ν Γπκλάζην – Λχθεην. 

Γπζηπρψο κεηά απφ ιίγεο κέξεο θαηαζηξάθεθαλ θαη βαλδαιίζηεθαλ θαη δελ 

είλαη κηα ελέξγεηα πνπ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Γήκν καο. Έρνπλ 

επαλαιεθζεί ηέηνηα γεγνλφηα θαη ζε πνιιέο άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Απηφ βέβαηα έρεη γίλεη θαη κε αζιεηηθνχο ρψξνπο, έρεη γίλεη θαη κε 

πάξθα θαη πξέπεη λα γίλεη θάηη, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηα ζρνιεία ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο λνκίδσ φηη γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δξνκνινγήζνπκε 

εμειίμεηο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ θχιαθεο, εηδηθά ε απνγεπκαηηλή βάξδηα ζα 

βνεζήζεη πάξα πνιχ πξνο ηελ απνθπγή ηέηνησλ ελεξγεηψλ. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη φπνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ ζρνιηθνί 

θχιαθεο είρακε πεξηνξηζκέλα ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. Απηφ πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζεη γηαηί κεξηθέο θνξέο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε πσο ην θφζηνο πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ απηνί νη άλζξσπνη πνπ ζα είλαη ζπκβαζηνχρνη ζην θάησ - 

θάησ, ζα είλαη ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο πνπ αλαινγεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ. 

Γελ ζα πσ ηίπνηε άιιν ηψξα γηαηί ζηε ζπλέρεηα επεηδή ππάξρεη 

ην ζέκα πνπ έρνπκε ζέζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε κε 

ηελ θα Παπαινπθά. Δπραξηζηψ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε επί πξνζσπηθνχ επεηδή έθαλε κηα 

αλαθνξά ν θ. Κσλζηαληηλίδεο, ζέισ ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνην είλαη ην πξνζσπηθφ, κπνξείηε λα καο ην πείηε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλέθεξε ην φλνκά κνπ θαη είπε «λα ραίξνκαη ηνλ θ. 

Βαζηιφπνπιν» θαη ζέισ ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε, έρεηε ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, εγψ θαη ζα ραίξνκαη ηνλ 

Βαζηιφπνπιν θαη ζα ραίξνκαη ηελ Παξάηαμή κνπ γηαηί είλαη κηα Παξάηαμε απφ 

ην 2010 κέρξη ζήκεξα ελεξγή ζηελ πφιε, δελ είκαζηε Παξάηαμε ηνπ ελφο ή 

ηνπ πνπζελά φπσο είζηε εζείο θαη εζείο λα ραίξεζηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη κφλν 

ηνλ εαπηφ ζαο γηαηί θξαηάηε ηελ Παξάηαμε γηα λα παίξλεηε ηνλ ιφγν θαη λα 

πξνπαγαλδίδεηε ηε Γηνίθεζε, είζηε ν θαιχηεξνο θνιανχδνο ηνπ θ. Βνχξνπ. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάλησο ην πξνζσπηθφ λα νδεγεί ζε λέν πξνζσπηθφ, δηφηη νη 

ραξαθηεξηζκνί μέξεηε θχξηνη ζπλάδειθνη… ηέινο πάλησλ. 

  Κχξηνη ζπλάδειθνη πξηλ απφ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε έρνπκε έλα 

ςήθηζκα απφ ηε "Λατθή πζπείξσζε" ην νπνίν θαη ζαο δηαβάδσ. θαη' αξράο 

εγθξίλεηαη; Δηζάγεηαη. 

«Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Φαιθεδόλαο 

εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε θαη ηε ζηήξημή ηνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 

«Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη δεηά λα δηαζθαιηζηνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο 

όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πξόγξακκα. Δθαηνληάδεο εξγαδόκελνη 

πνπ επί 20 ρξόληα πξνζθέξνπλ κε επζύλε θνηλσληθό έξγν θαη 

ζηήξημαλ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ παλδεκία, παξά ηελ 

αλεπαξθή ζηειέρσζε θαη εμνπιηζκό Υπεξεζία, όρη κόλν δελ 

αληακείβνληαη κε κόληκε δνπιεηά θαη κε δηθαηώκαηα, αιιά βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε ηελ αλεξγία.  

ζηνπο 163 εξγαδόκελνπο πνπ έκεηλαλ εθηόο ηεο πξνθήξπμεο έξρνληαη 

λα πξνζηεζνύλ αθόκε 1.100 εξγαδόκελνη πνπ θηλδπλεύνπλ λα 

ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο από ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ζρεηηθήο 

πξνθήξπμεο ηνπ ΑΣΔΠ από ηε 1548/2022 απόθαζε ηνπ 3νπ 

Τκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ελώ ειινρεύεη ν θίλδπλνο 

λα ηηλαρηεί νιόθιεξε ε πξνθήξπμε 4Κ/2020 ζηνλ αέξα. 

Δίλαη  δεδνκέλεο νη επζύλεο ησλ Κπβεξλήζεσλ πνπ άθεζαλ όια απηά 

ηα ρξόληα ζε νκεξία ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ρσξίο κόληκν πξνζσπηθό 

κηα ηόζν αλαγθαία Υπεξεζία. Ζ Κπβέξλεζε νθείιεη λα δώζεη άκεζε 

ιύζε ώζηε λα κελ πιεξώζνπλ νη εξγαδόκελνη θαη νη δηθαηνύρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηα ζπαζκέλα κηαο θαηάζηαζεο γηα ηελ νπνία όρη κόλν 
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δελ επζύλνληαη, αιιά αληίζεηα δεηνύζαλ λα επηιπζεί δπν νιόθιεξεο 

δεθαεηίεο. 

Εεηάκε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη θαη 

νη επηηπρόληεο ηεο πξνθήξπμεο 4Κ/2020 ηνπ ΑΣΔΠ πνπ έρνπλ 

αλαθνηλσζεί, αιιά θαη νη 163 εξγαδόκελνη πνπ ελώ δνύιεπαλ πνιιά 

ρξόληα έκεηλαλ εθηόο πξνθήξπμεο λα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

θαη λα κνληκνπνηεζνύλ. 

Οπζηαζηηθή αύμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πιήξε 

ζηειέρσζε εμνπιηζκό θαη επέθηαζε ηεο Υπεξεζίαο 

Τν ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ, ζην 

Σσκαηείν Δξγαδνκέλσλ θαη ηνλ Τύπν» 

  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο λαη θ. Καληαξέιε ζην 100%. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Αλαληάδεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα κελ παξακείλνπκε κφλν ζηα ςεθίζκαηα, 

αιιά απηφ ην πξάγκα ζέιεη θαη αγψλα, ζέιεη πξαγκαηηθά λα ζπκκεηάζρνπκε 

φπνπ  κπνξνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κνπηζάθε έρεηε απφιπην δίθην έηζη είλαη, πνιιά 

ρξφληα έξρνληαη ςεθίζκαηα ζε απηφ ην πκβνχιην, αιιά ιίγα ηειεζθνξνχλ 

αθξηβψο φζν αγσληδφκαζηε θαη ηα θπλεγάκε. 

  πλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κχξηνη 

ζπλάδειθνη ζα πξνηάμνπκε φπσο έρνπκε ζπκθσλήζεη απφ πξηλ θαη κε ηνλ θ. 

Γήκαξρν αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο επηθεθαιήο, ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ 

ζέκαηνο 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο πεξηθνπήο 

εκεξνκηζζίσλ ζηηο 26/9/2022, θαηφπηλ αηηήκαηνο  

ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οξηαηδφγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκάο. ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην επηρεηξήζακε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα βάινπκε ην δήηεκα 

απηφ θαη ελψ ππήξραλ ηξία ζέκαηα, ζπδεηήζεθαλ ηα δχν, ην δηθφ καο κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ καο απαγφξεπζε λα 

κηιήζνπκε. 

Δπαλεξρφκαζηε ζήκεξα, ζα πάξνπκε κηα αλάζα δεκνθξαηίαο 

αθνχζηεθαλ πνιιά γηα ηε δεκνθξαηία ζήκεξα εδψ. Πξνηνχ φκσο μεθηλήζσ 

απφ απηφ ην ζέκα, ζα θάλσ κηα νιηγφιεπηε παξέλζεζε κηα θαη αθνχζηεθε ην 

ζέκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη λα ελεκεξψζσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ζηηο 

Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απηή ηε ζηηγκή γηα ηα LED δελ 

ππάξρεη ειεθηξνιφγνο. Έθηηαμαλ κηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οξηαηδφγινπ … 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Με κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε, ζαο έδσζα ηνλ ιφγν γηα λα εηζεγεζείηε ην ζέκα. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Θα εηζεγεζψ ην ζέκα. Σν πξφβιεκά ζαο είλαη ην 

δεπηεξφιεπην πνπ ζα πσ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία ηειεηψζηε ζε έλα δεπηεξφιεπην θαη κεηά εηζεγεζείηε ην 

ζέκα. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Όρη ζα κε αθνχζεηε, δελ παίξλσ ζπρλά ηνλ ιφγν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όπνηε είζηε εδψ θαη ηνλ δεηάηε, ηνλ παίξλεηε. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γηαηί κε δηαθφπηεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ιέηε αλαθξίβεηεο. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γελ ιέσ θαζφινπ αλαθξίβεηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέηε αλαθξίβεηεο θ. Οξηαηδφγινπ, έρεηε κηιήζεη εθαηφ θνξέο 

εδψ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γελ έρνπκε κηιήζεη θαζφινπ εθαηφ θνξέο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη πείηε ινηπφλ απηά πνπ ζέιεηε θαη κε ιέηε αλαθξίβεηεο. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ναη, ζα μεθηλήζσ. Γείηε ηηο Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο ησλ 

δηαγσληζκψλ πνπ αθνξά φιν ην Γήκν, είηε είλαη Σερληθή Τπεξεζία, είηε είλαη 

Κνηλσληθή Τπεξεζία, είηε είλαη Πξάζηλν νη Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ νη ζπλάδειθνί καο έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν. ην κφλν 

δηαγσληζκφ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν είλαη ε Δπηηξνπή γηα ηα 

LED, ηα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. Κιείλεη ε παξέλζεζε θαη πάσ ζηα 

ππφινηπα.  

Κιείζακε ην γθαξάδ φπσο είπαηε θη εζείο, νχηε απεξγία θάλακε 

νχηε απνρή θάλακε, φπσο πνιιέο θνξέο έρσ αθνχζεη θαη ιέηε. Γηαθνπή 

εξγαζηψλ φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία θαη ζα ηελ επηθαιεζηψ ζηε ζπλέρεηα. 

ήκεξα ζα κηιήζνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο απφ ηελ αξρή ηεο 

ζεηείαο ζαο. Πφζεο θνξέο ζπλαληεζήθακε, ηη είπακε θαη φρη κφλν εκείο θαη 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο γηα ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην 

ρψξν ηεο θαζαξηφηεηαο. 

Θα μεθηλήζσ απφ ηελ 1/6/2020 ππήξραλ ζπλαληήζεηο κε ηε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη ην σκαηείν θαη πξνεγνχκελεο, αιιά απφ θάπνπ πξέπεη 

λα μεθηλήζσ.  Θέκαηα γηα ζπδήηεζε κε ην Γήκαξρν 1/6/2020 κπήθαλ 

δεηήκαηα ηεο θαζαξηφηεηαο, ακαμνζηάζην, ζπληήξεζε νρεκάησλ.  

22/7/2020 ν ηφηε Πξντζηάκελνο ζηέιλεη έγγξαθν ζηε Γεκνηηθή 

Αξρή, δήηεζε απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε λα κεξηκλήζεη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη κεραληθψλ, θαζψο θαη ησλ νδεγψλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

ην θνληέηλεξ ησλ κεραληθψλ ηνπνζεηήζεθε ξνιφη παξνπζίαο 

θαη κεηαθέξζεθαλ εθεί πεξίπνπ 30 νδεγνί θαη χζηεξα απφ εληνιή ηνπ θ. 

Κνπηζάθε κεηαθέξζεθε θαη ην ηκήκα δηνίθεζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ. 

Όια απηά ηα άηνκα κπαηλνβγαίλνπλ θαζεκεξηλά ζε έλα ρψξν 20 

ηεηξαγσληθψλ, πνπ ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ θνξσλντνχ εγθπκνλεί πνιχ 

ζνβαξφο θίλδπλνο γηα φινπο καο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη πσο είλαη ε 

θαηάζηαζε ζην ακαμνζηάζην.  

5/8/2020 ν θ. Κακαξφπνπινο, ν ηφηε Πξντζηάκελνο επαλαθέξεη 

ην δήηεκα. ηηο 18/7νπ πξνζήιζε ζην ρψξν ν ηερληθφο αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ ν 

νπνίνο θαηέγξαςε πιήζνο ειιείςεσλ ζην ρψξν θαη έθαλε αλάινγεο 

ππνδείμεηο θαη ιέεη: «Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά ζέκαηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο ελεκεξψζεηο θαη αλαθνξέο κνπ έρσ επηζεκάλεη αξθεηά απφ 

απηά, ρσξίο αληαπφθξηζε». 
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18/8/2020 γίλεηαη θαηαγγειία ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο απφ 

ππάιιειν ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ έιιεηςε κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

Έξρεηαη ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 7/9/2020 θαη θαηαγξάθεη 8 

ζεκεία. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Απφ ππεξεζηαθφ 

παξάγνληα ππάιιειν δηθφ καο θεχγεη e-mail ην νπνίν ελεκεξψλεη θαη ην 

σκαηείν κε ζέκα «Πξνβιήκαηα ακαμνζηαζίνπ» 19/3/2021 πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα. πλέρεηα απφ ηνλ ίδην άλζξσπν 

«Πξνβιήκαηα ρψξνπ ακαμνζηαζίνπ» θνηλνπνηείηαη ζηνλ θ. Κνπηζάθε φπσο 

θαη ζην πξνεγνχκελν θαη ηνλ θ. Γηνχδε. Μεηαμχ απηψλ ιέεη: «ην θξεάηην πνπ 

πιένλ ηα ζάξσζξα είλαη βνπισκέλν κε απνηέιεζκα φια ηα ζθνππίδηα θαη νη 

ιάζπεο λα γεκίδνπλ ηνλ γχξσ ρψξν».  

Πξνβιήκαηα γθαξάδ ν ίδηνο άλζξσπνο ζηηο 12/5/2021 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ θ. Κνπηζάθε θαη ζηνλ θ. Γηνχδε ιέεη «ην ζεκείν πνπ 

πιέλνληαη ηα νρήκαηα βφζξνο έρεη θξαθάξεη θαη πηζαλφ λα βνπιψλεη 

εζσηεξηθά, ππάξρνπλ πνιιέο ηξχπεο θαη ιηκλάδνπλ ηα λεξά θαη είλαη εζηία 

κφιπλζεο απφ θνπλνχπηα, παξαθαιψ φπσο ιπζεί άκεζα ην πξφβιεκα, δηφηη 

είλαη εζηία κφιπλζεο ηα ζεκεία απηά».  

ηέιλεηαη e-mail ζηνλ θ. Γηνχδε θαη ζηνλ θ. Κνπηζάθε ζηηο 

18/10/2021 κεηαμχ πνιιψλ ιέεη: «ην ζεκείν πιπζίκαηνο ησλ νρεκάησλ έρεη 

βνπιψζεη μαλά, κε απνηέιεζκα ηα λεξά λα επηζηξέθνπλ φια κέζα ζην ρψξν 

ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ζηε δηάβαζε ησλ πεδψλ». 

ηηο 15/11/2021 γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία απφ ηνπο νδεγνχο, 

θνηλνπνηείηαη ζην Γήκαξρν, ζην γεληθφ Γξακκαηέα, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

ηερληθφ αζθαιείαο, σκαηείν εξγαδνκέλσλ θαη ιέεη κεηαμχ ησλ πνιιψλ: 

«αιιά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ε θαηάζηαζε ζην ζηφιν ησλ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ καο είλαη ζρεδφλ ηξαγηθή, κηιάκε γηα ζνβαξέο ειιείςεηο θαη βιάβεο, 

νη νπνίεο είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

πιεξψκαηνο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ. Οη νδεγνί ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

βάδνπλ δηαξθψο πιάηε γηα λα δνχκε ζε κηα θαζαξή πφιε, παίξλνπκε ηα 

νρήκαηα εηο γλψζε καο φηη θηλδπλεχνπκε αθφκε θαη κε θπξψζεηο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο επεηδή ππάξρεη αδηαθνξία απφ ηε Γηνίθεζε θαη ληψζνπκε φηη ελ 

ηέιεη δελ ππάξρεη ζεβαζκφο ζην έξγν πνπ ζπληεινχκε. θνπφο καο δελ είλαη 

ε ξήμε αιιά ε θηλεηνπνίεζε επηηέινπο ησλ αξκνδίσλ. Ζ ελεκέξσζε απηή 
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απνθαζίζηεθε γηαηί πιένλ θηάζακε ζην ζεκείν λα κελ έρνπκε νχηε ιάκπεο κε 

απνηέιεζκα λα βγαίλνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα ρσξίο ην ζσζηφ θσηηζκφ», 

θάλεη αλαθνξά γηα ηα πεηξέιαηα κε ην ζηαγνλφκεηξν θαη ζπλερίδεη «Ζ 

ελεκέξσζε απηή απνθαζίζηεθε γηα ηε ζσκαηηθή καο ηαιαηπσξία θαη ην άγρνο 

φπνπ ζπκπιεξψλεη θαη ηελ ςπρηθή θαηαπφλεζε αθνχ θαλείο δελ μέξεη λα ζνπ 

πεη νχηε ηη ψξα ζα δνπιέςεηο κεζαχξην, ψζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηε δσή ηνπ, 

λα παο κηα βφιηα κε ηα παηδηά ζνπ, πνηνο ζα πάξεη ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν 

πνηνο ζα ηα πάεη ζην θξνληηζηήξην. Ζ ελεκέξσζε απηή απνθαζίζηεθε γηαηί ηα 

νρήκαηα δελ είλαη νχηε δηθά καο, νχηε ηεο Γηνίθεζεο, αιιά φισλ ησλ πνιηηψλ 

θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ηα πξνζηαηεχνπκε. Ζ ελεκέξσζε απηή 

απνθαζίζηεθε γηαηί δελ ζέινπκε λα δνχκε ηδηψηεο λα κπαίλνπλ ζηελ 

θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο γηαηί κε φζα βιέπνπκε λα ζπκβαίλνπλ θαλείο δελ 

κπνξεί λα καο ην βγάιεη απφ ην κπαιφ φηη απηφο είλαη ν ζθνπφο». 

15/11/2021 έξρεηαη αλαθνξά απφ ηνλ ηφηε Πξντζηάκελν γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ θαζαξηφηεηα φπνπ πεξηγξάθεη θαη γηα ηα νρήκαηα γηα λα κελ 

ιέσ πάιη ηα ίδηα. ε έλα ζεκείν φκσο ιέεη: «φηαλ ελεκέξσζα ηνλ θ. 

Αληηδήκαξρν κνπ δήηεζε λα επηθνηλσλήζσ κε ηνπο πξνκεζεπηέο -γηαηί δελ 

ππήξραλ αληαιιαθηηθά θαη δελ καο έδηλε θαλέλαο- λα ηνπο πείζσ λα δψζνπλ 

αληαιιαθηηθά βεξεζέ, παξ' φιν πνπ δελ ππάξρεη ζχκβαζε κεηαμχ καο, θάηη 

πνπ είλαη παξάλνκν». 

Πάιη απφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ 

θ. Κνπηζάθε θαη ζηνλ θ. Γηνχδε, αλαθέξεη πάιη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ 

ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ησλ νρεκάησλ.  

11/2/2022 επηζηνιή ηνπ σκαηείνπ: «Με ηε παξνχζα επηζηνιή 

θ. Γήκαξρε, ζα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ 

έρεηε απαληήζεη πσο ζα επηιπζνχλ φπσο έρεηε δεζκεπηεί ηελ εξρφκελε 

Σεηάξηε 16 Φεβξνπαξίνπ ζπλάδειθνη ζηελ θαζαξηφηεηα κε ηε ζηήξημε ηνπ 

σκαηείνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο φκσο λα αλαιάβνπλ 

θακία αξκνδηφηεηα θαη ζα ζαο πεξηκέλνπκε ζην γθαξάδ γηα ζπλάληεζε». Δθεί 

ζέζακε δεηήκαηα ηφζν ηνπ ακαμνζηαζίνπ γηα ηα νρήκαηα, γηα νθεηιέο θαη 

θάπνηεο δεζκεχζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 

11/2/2022. ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θ. 

Γήκαξρν ε απφθαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο γηα 

θηλεηνπνίεζε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη ν Γήκαξρνο 
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θαη λα αθνχζεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπο ηαιαηπσξνχλ θαη πνπ καο εθζέηνπλ ζε θίλδπλν. «Ο θ. Γήκαξρνο 

πξνζήιζε ζήκεξα ζην ρψξν θαηφπηλ ηεο εμαγγειίαο καο θαη αθνχ ζπδήηεζε 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο δεζκεχηεθε ζε αθφινπζα: ζε έλα κήλα απφ ζήκεξα ζα 

έρεη εθνδηαζηεί ην ζπλεξγεί θαη ζα έρνπλ επηζθεπαζηεί θαη ηαθηνπνηεζεί ηα 

απηνθίλεηα γηα λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ κε αζθάιεηα, ζα μεθηλήζνπλ 

εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ γθαξάδ γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη 

ζα νξηζηεί πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ…». 

Ο ηφηε Πξντζηάκελνο μαλαζηέιλεη ηνλ 3ν ηνπ ’22 έγγξαθν γηα ηελ 

θαηάζηαζε, δελ ηα δηαβάδσ γηα λα θεξδίζνπκε ρξφλν.  

21/2/2022 ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ καο έρεη 

μεθηλήζεη ζπλαληήζεηο κε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. Πνιιά πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο – Ζιεθηξνθσηηζκνχ (γθαξάδ, νρήκαηα, πιηθά), ε Γεκνηηθή Αξρή 

παξ' φηη δεζκεχηεθε ζε θάπνηεο άκεζεο θαη αλαγθαίεο ιχζεηο επηθαιείηαη κε 

έληαζε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαζ' φηη πινπνηεί -φπσο καο αλαθέξεη- έλα 

πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ςεθηζηεί απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ν νπνίνο έρεη 

πεξηθφςεη (ή θαη κεδελίζεη) πνιιά απφ βαζηθνχο θσδηθνχο. Θα καο ελδηέθεξε 

ηδηαίηεξα λα έρνπκε ππφςε ζαο επί ηνπ ζέκαηνο», απηά ηα είρακε ζηείιεη ζε 

φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. 

17/6/2022 είραλ μεθηλήζεη θάπνηεο ζπλαληήζεηο ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. κε 

φινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Γηνίθεζεο θαη είραλ 

δεζκεπηεί γηα φια φζα ζπδεηήζακε θαη είπα πξνεγνπκέλσο.  

ηηο 6/7/2022 παξνκνίσο ηα ίδηα.  

Απφ ην λέν Πξντζηάκελν ηνπ γθαξάδ, ηα ίδηα ζην ρψξν ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ. ηηο 6/7νπ νινθιεξψζεθαλ νη ζπλαληήζεηο φπνπ ππήξραλ 

δεζκεχζεηο ηεο Γηνίθεζεο αιιά δελ έγηλε ηίπνηα. ηηο 8/7/2022 βγαίλεη έλα 

δειηίν ηνπ σκαηείνπ κεηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ιέκε: «Θεσξνχκε πξνθιεηηθφ 

φηη κεηά απφ δπν ρξφληα ζπδεηήζεσλ θαη ελψ ε Γεκνηηθή Αξρή είρε ηε 

δπλαηφηεηα 15 κέξεο λα εμεηάζεη ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο 

κεηαθέξζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, πξνζήιζε ζηε 

ζπλάληεζε ηνπ … 

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε ζαο παξαθαιψ θαζίζηε θάησ, αθήζηε ηε δηαδηθαζία, ηε 

δηαδηθαζία ηελ θάλνπκε εκείο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε, ζα ην έζεηα εγψ ζα δεηνχζα λα έξζεη ν 

Γήκαξρνο λα αθνχζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Οξηαηδφγινπ 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζέισ λα έξζεη ν Γήκαξρνο λα αθνχζεη, δειαδή ην 

ζεσξψ πξνζβιεηηθφ απηφ ην πξάγκα θαη ην ιέσ εηιηθξηλά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή ην φηη πήγε … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πεξηκέλνπκε ηφηε, λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ, επηηξέςηε κνπ λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλλνείηαη ζην επηηξέπσ, αιιά θάλσ θη εγψ κηα πξφηαζε 

λα πεξηκέλνπκε ιίγν, κέρξη λα έξζεη ν Γήκαξρνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα αθνπζηνχλ θαη ζα μαλαθνπζηνχλ φια απηά.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απιά ηζρχεη φηη δείρλεη έλα ζεβαζκφ φηη ιείπεη ν Γήκαξρνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Οξηαηδφγινπ ζπλερίζηε. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γηα ην ζέκα ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δελ 

έρνπλ δνζεί, ε Γηνίθεζε ήξζε λα καο πεη φηη δελ γίλεηαη επηθαινχκελε 

λνκνζεζία πξηλ απφ πέληε ρξφληα, εκθαλίδνληαο άγλνηα γηα ην ηη ιέεη ν λφκνο 

γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γθαξάδ επηθαιέζηεθε 

έιιεηςε πιηθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη φηη ηα νρήκαηα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ν Γήκαξρνο δήηεζε λα είκαζηε 

ξεαιηζηέο, λα βάινπκε πιάηε θαη λα θάλνπκε γεληθψο ππνκνλή. 

Αθνινπζνχλ αλαθνηλψζεηο ηνπ σκαηείνπ πνπ πεξηγξάθνπλ 

πάιη ηελ θαηάζηαζε. ηηο 5/10/2022 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ 

καο θαηφπηλ ησλ απεηιψλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα πεξηθνπή ησλ 

εκεξνκηζζίσλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ζηηο 26/9/2022 απνθαζίζακε θάπνηα 

πξάγκαηα ηα νπνία ζα ηα πσ ζην ηέινο. 

Γελ ζα αλαθεξζψ άιιν ζε εκεξνκελίεο, είλαη πιένλ θνληηλέο. 

Εεηήζακε επίζεο ζηηο 30/9νπ ε Γεκνηηθή Αξρή λα θνηλνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ 
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ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ακαμνζηάζην, φπνπ 

εθεί θαίλνληαη ζηηο εθζέζεηο ζε θάζε επίζθεςε πνπ θάλεη ν ηερληθφο αζθαιείαο 

ηη θαηάζηαζε επηθξαηεί. Δίλαη θαηαπέιηεο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε δεη θάηη. 

Μεηά απ' φια απηά ν θ. Γήκαξρνο, ε καθξνρξφληα φπσο βιέπεηε 

αιιεινγξαθία θαη ζπλνκηιία καο, ηηο θηλεηνπνηήζεηο καο έξρεηαη θαη δίλεη 

«Δληέιιεζζε» ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ γηα πεξηθνπή ησλ εκεξνκηζζίσλ. 

Δκείο πνηέ δελ είπακε φηη θάλνπκε απεξγία ή φηη θάλνπκε απνρή, 

επηθαιεζηήθακε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο, είλαη ην 

άξζξν 31 πνπ ιέεη «ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ζπληεξεί ηνπο ηφπνπο εξγαζίαο 

θαη λα κεξηκλά γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ απφ ηηο 

ειιείςεηο απηέο πξνθαιείηαη άκεζνο θαη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο ε εξγαζία ζην 

ζεκείν πνπ εκθαλίδνληαη νη ειιείςεηο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο». 

Έηζη έρεη ε θαηάζηαζε θπξίεο θαη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. ε 

κηα επνρή κε ηέηνηα αθξίβεηα, έξρεηαη ε Γηνίθεζε ειαθξά ηελ θαξδία θαη κε 

απίζηεπην θπληζκφ δίλεη εληνιέο «Δληέιιεζζε» λα θνπνχλ ηα κεξνθάκαηα. ε 

πνηνπο; ηνπο εξγάηεο, πνπ έρνπλ βάιεη πιάηε 15 ρξφληα κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηελ Απηνδηνίθεζε; Πνπ έρνπλ δψζεη ην αίκα, ηνλ ηδξψηα θαη ηε 

δσή ηνπο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο λα θφςεη ηα κεξνθάκαηα; 

Απηφ ζα ην πιεξψζεηε πνιχ αθξηβά θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο. Γελ 

ζα μεκπιέμεηε εχθνια κε εκάο. Μπξνζηά είλαη ε 28ε Οθησβξίνπ, ην ζθνππίδη 

ζα θηάζεη ζηνλ 1ν. Δκείο ζα θαιέζνπκε άκεζα Γεληθή πλέιεπζε θαη ζα 

θιείζνπκε ην Γήκν. Πάξηε πίζσ απηή ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα ηνπ Γεκάξρνπ 

γηα πεξηθνπή ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Έρεηε δεη ζε ηη ζπλζήθεο δνπιεχνπλ; Έρεηε επηζθεθζεί πνηέ ηνλ 

ρψξν εθεί, κε κείνλ βαζκνχο ην ρεηκψλα, κε 40 βαζκνχο ην θαινθαίξη; Έρνπλ 

βάιεη πιάηε ρξφληα θαη αθήζαηε λα δηαησλίδεηαη κηα θαηάζηαζε ηφζα ρξφληα 

θαη ηψξα δεηάηε θαη ηα ξέζηα; Καη έξρεηαη σο θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα ε 

πεξηθνπή ησλ εκεξνκηζζίσλ;  Απίζηεπην, δειαδή εκείο πέζακε απφ ηα 

ζχλλεθα. Πνηνη είζηε πνπ ειαθξά ηελ θαξδία θφβεηε κεξνθάκαηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα εηζεγεζείηε ηψξα ή ζα αξρίζνπκε ηηο εξσηναπαληήζεηο; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Να πάξεη ζέζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεη ζέζε, αθξηβψο γη' απηφ γίλεηαη απηφ ην πκβνχιην, γηα 

λα πάξεη ζέζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Σειεηψζαηε κε ηελ εηζήγεζε; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ναη ηειείσζα. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρσ εξψηεζε ζηνλ εηζεγεηή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θα Γθνχκα έρεηε ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πξφεδξε ήζεια ιίγν λα δηεπθξηλίζεηο αλ κπνξείο γηα αθφκε 

κηα θνξά δπν πξάγκαηα. Αλ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή έθζεζε ηερληθνχ 

αζθαιείαο πνπ είλαη ζε ηζρχ, αλ έρεη έξζεη ηερληθφο αζθαιείαο πφηε ήηαλ ε 

ηειεπηαία θνξά πνπ επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο.  

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Οη εθζέζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο απαγνξεχεηαη λα ηηο 

πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη εξγαδφκελνη. Δίλαη κηα ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο 

θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Κχξηε Οξηαηδφγινπ ππάξρεη βηβιίν ζε θάζε Τπεξεζία πνπ 

έξρεηαη ν ηερληθφο αζθαιείαο θάζε κήλα θαη πεξηγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Τπάξρεη βηβιίν ζε θάζε Τπεξεζία θάζε κήλα ειέγρεη ν ηερληθφο 

αζθαιείαο. Απηφ ην βηβιίν πνπ είλαη; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ο νπνίνο ηερληθφο αζθαιείαο ήξζε ηελ πεξαζκέλε 

εβδνκάδα … 

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: ε ξσηάσ πνπ είλαη ην βηβιίν. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Θα απαληήζσ. Ήξζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ήηαλ 

παξφλ ην σκαηείν θαη νη εξγαδφκελνη θαη ν νπνίνο επηβεβαίσζε ηελ άζιηα 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα αθφκε θαη ζήκεξα 

ζην ρψξν ηεο Καζαξηφηεηαο. Σν βηβιίν απφ φ,ηη μέξακε φιν ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα ήηαλ ζην γθαξάδ, ζήκεξα δελ μέξσ αλ είλαη ζην γθαξάδ. 

  Όπσο επίζεο ζε θάζε επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο 

ελήκεξνο ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, γηαηί ξψηεζα ηνλ 

ηερληθφ θαη κνπ είπε φηη ζηέιλνληαη κε e-mail θαη είλαη ελήκεξε ε Γηνίθεζε γηα 

ηηο εθζέζεηο καο. 

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Σν βηβιίν ζε πιεξνθνξψ είλαη ζην δηεπζπληή, ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Καζαξηφηεηαο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ θαη ηε δεχηεξε εξψηεζή κνπ. 
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Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Κάζε κήλα ην βηβιίν είλαη ζηνλ Πξντζηάκελν ή ζην 

Γηεπζπληή ηεο Καζαξηφηεηαο θαη ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θα Γθνχκα. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ δεχηεξε εξψηεζε είλαη ηη θηλήζεηο έθαλε ν Γήκαξρνο θαη 

ν Γήκνο σο εξγνδφηεο ηελ επφκελε κέξα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, πξηλ ην 

«Δληέιιεζζε» θαη ηελ πεξηθνπή ηνπ κεξνθάκαηνπ. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Μεηά ηελ θηλεηνπνίεζε πνπ θάλακε, μεθίλεζαλ νη 

εξγαζίεο πνπ έξρεηαη σο επηβεβαίσζε φισλ φζσλ ιέγακε φια απηά ηα ρξφληα.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ηειείσζαλ, απιά έδεημαλ άκεζε αληαπφθξηζε ζηα πην 

νμπκέλα πξνβιήκαηα; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ναη. Μεηά απφ ηξία ρξφληα έβαιαλ λεξφ θαη ηνπαιέηεο λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγαδφκελνη, νη άλζξσπνη νη νπνίνη καδεχνπλ 

ηα ζθνππίδηα είλαη ζηελ πην βξψκηθε δνπιεηά έβαιαλ λεξφ θαη απνρέηεπζε γηα 

λα πιέλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηνπαιέηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρνπλ εξσηήκαηα; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη 

ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Οξηαηδφγινπ ξσηψ ην εμήο: νη θάξηεο ηεο εκέξαο 

απηήο, ηεο επίδηθεο εκέξαο είραλ ρηππεζεί ην πξσί; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ναη θαη ην πξσί θαη ην κεζεκέξη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ήζαζηαλ ελ εξγαζία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη θάλαηε 

δηαθνπή γηα κηα ζεηξά ιφγνπο πνπ ιίγν σο πνιχ αλαθέξαηε. 

  Γεχηεξνλ, αθνχσ ηε ιέμε «Δληέιιεζζε». Σν «Δληέιιεζζε» πνηνο 

ην πήξε; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Σν Γξαθείν πξνζσπηθνχ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ θα Φαξά; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ζ θα Φαξά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αηηηνιφγεζε ε θα Φαξά ηελ άξλεζή ηεο; Γηα λα πάξεη 

θάπνηνο «Δληέιιεζζε», άκα ήηαλ λφκηκν, ζέισ λα απνδείμσ κε ηηο εξσηήζεηο 

κνπ γηα ην παξάλνκν ηεο πξάμεο ηεο Γηνίθεζεο. Καη ξσηψ: γηα λα πάξεη ν 

Πξντζηάκελνο «Δληέιιεζζε» «δηαηαγή θάλην γηαηί εγψ είκαη πάλσ απφ 

εζέλα», πάεη λα πεη φηη ππήξμε άξλεζε. Τπήξμε ηέηνηα άξλεζε; 
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θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Τπήξμε άξλεζε γηαηί νη θάξηεο ήηαλ ρηππεκέλεο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη αηηηνιφγεζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο άξλεζήο ηεο; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Καη αηηηνιφγεζε, λαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, θχξηνη ζπλάδειθνη έηπρε εθείλε ηελ εκέξα … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Γξεηδειηά, θάλαηε ηηο εξσηήζεηο ζαο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, έρεη ζεκαζία. Έηπρε λα δσ ηελ θα Φαξά λα θεχγεη απφ 

ην δεκαξρείν θιαίγνληαο, έηπρε λα είκαη απηήθννο κάξηπο ηελ είδα κε ηα κάηηα 

κνπ. Καζφκνπλ ζην καγαδί ηνπ αδειθνχ κνπ θαη πέξαζε θαη παξ' φηη ηε 

θψλαμα, γχξηζε θαη ήηαλ δαθξπζκέλε ε γπλαίθα, ηαξαγκέλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη ε εμήο: 

καο δηαβάζαηε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ απφ ην σκαηείν, ζέισ λα 

ξσηήζσ ε ζηάζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο πνηα ήηαλ θ. Οξηαηδφγινπ επί 

φισλ απηψλ; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ απάληεζαλ νη εξγαδφκελνη απφ πίζσ. Να 

θνπνχλ ηα κεξνθάκαηα, ν ίδηνο έζηεηιε ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηα νλφκαηα 

63 ζπλαδέιθσλ καο γηα λα θνπνχλ ηα κεξνθάκαηα, κε ηελ αηηηνινγία φηη 

εθείλε ηελ εκέξα δελ εξγάζηεθαλ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Οξηαηδφγινπ κήπσο 

γλσξίδεηε αλ ν θ. Γηεπζπληήο είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 

δηαγσληζκφ ησλ LED; 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ναη, είλαη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη άιιε εξψηεζε, ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα θαη θέξακε ηελ θνπβέληα ζην Γηεπζπληή, κήπσο 

γλσξίδεηε θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο αλ ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο παίξλεη θάζε 

κήλα ππεξσξίεο; Δπραξηζηψ. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γελ ην γλσξίδνπκε απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήηαλ ξεηνξηθφ ην εξψηεκα, δελ ήηαλ γηα ζαο! Ο θ. Κνπηζάθεο 

έρεη ηνλ ιφγν. 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο άθνπζα κε κεγάιε πξνζνρή. Γελ 

ζα πσ φηη νη εξγαδφκελνη δνπλ ζηε ριηδή ηνπ γθαξάδ γηαηί ζα ήηαλ άηνπν, 

πξαγκαηηθά ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην γθαξάδ ηα νπνία είρα βάιεη 50 

ρηιηάξηθα. Αιιά ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ηνλ έθηηαμα εγψ, ηνλ έθηηαμα εγψ γηα 

50 ρηιηάξηθα θαη εζείο λνκίδαηε φηη δελ ρξεηάδνληαλ θαη ηα θφςαηε.  

Γηαηί πξάγκαηη εγψ παξέιαβα έλα ρψξν γεπέδνπ φηαλ ήξζα ην 

’19 ήηαλ κε έλα θνληέηλεξ εθεί θαη ηίπνηε άιιν. Πξνζπάζεζα παξ' φηη θάπνηνη 

κνπ έθαλαλ θαη δπν κελχζεηο γηα ην παξάλνκν ηνπ ρψξνπ γηα δηάθνξεο αηηίεο 

εθεί γηα εξγαζίεο … 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Πνηνη έθαλαλ κελχζεηο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζα κε ξσηάεη θαλείο, ηα ιέσ απηά πνπ ζέισ εγψ ηα 

πξνζσπηθά δελ κε ελδηαθέξνπλ. Έγηλαλ κελχζεηο θαη κε πξφζηηκν θαη νχησ 

θαζεμήο. Δγψ επεηδή ζηε ζπλέλσζε ησλ δπν Γήκσλ ήξζα ζην γθαξάδ πνπ 

ήηαλ ζην άιζνο θαη εθεί ελψ είρακε θαη απνδπηήξηα θαη ηα ππφινηπα, είρακε 

κηα κεηαθφξησζε πνπ φιε κέξα, επεηδή έπεθηαλ φια θάησ, γηλφηαλ ην έια λα 

δεηο. Πην άζρεκε θαηάζηαζε δελ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί πνπζελά θαη φκσο 

ην απφγεπκα πνπ θεχγακε ηα ζθνππίδηα θαη αχξην ην πξσί μεθηλάγακε μαλά. 

  Δξρφκαζηε θαη ιέκε ην σκαηείν ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή 

ππεξακχλεηαη ησλ πάλησλ, νη θχξηνη πνπ εζθεκκέλα θάλνπλ θάπνηεο 

ελέξγεηεο, ην θαηαγγέιισ απηφ θαη ζα ην θαηαγγείισ, επηά κήλεο ήηαλ κε ηα 

απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ ζηνπο δξφκνπο, δελ είδα κία παξαηήξεζε ζηελ 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη θαιά έθαλαλ. Γηαηί ήηαλ κηα έθηαθηε αλάγθε πνπ 

έπξεπε λα γίλεη. Αιιά δελ έγηλε θακία. 

Δξρφκαζηε ην ’19 γηα ην γήπεδν απηφ ηφηε πνπ εγψ θαη ε 

Παξάηαμή κνπ λνκηκνπνίεζε θαη ην έθαλε λφκηκν, πήγα πέληε θνξέο γηα 

αλάθξηζε. Γηαηί απηή ηε ζηηγκή φια απηά ηα νπνία έθαλα εθεί, ή ζα έθαλα κε 

ηηο εκεξνκελίεο πνπ έιεγεο, ήηαλ παξάλνκα. 

Καη φκσο θ. Οξηαηδφγινπ ζε εζάο πξνζσπηθά ην ιέσ, δελ ζε 

είδα πνπζελά, κα πνπζελά. Όζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζαο είπα δελ 

έρσ θαλέλα πξφβιεκα … 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γελ κε είδεο πνπζελά, πνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνπζελά. 
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θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Πνπ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ππήξρεο. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Ση ελλνείο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζα κε δηαθφπηεηο θαη' αξρήλ. 

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Μηιάο αφξηζηα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ηφζε ψξα ζε άθνπζα κε ππνκνλή θαη πξνζνρή, αλ 

κνπ μαλακηιήζεηο εζχ, ζα έρνπκε άιια πξάγκαηα. Κχξηε Οξηαδφγινπ 

ληξέπνκαη γηα ινγαξηαζκφ ζαο πνπ ήξζεο εδψ λα καο εθβηάζεηο, λα εθβηάδεηο 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα πνην πξάγκα. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, κελ αλαθέξεζηε ζηνλ θ. Οξηαηδφγινπ, 

ζαο παξαθαιψ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη ν άλζξσπνο ν νπνίνο καο είπε φηη εθαξκφδεη ην 

άξζξν 31. Πνηνο ην πηζηνπνηεί απηφ; Σηο δεκφζηεο δνκέο ηηο θιείλεη κφλν ε 

Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε θαη πγεηνλνκηθή Αξρή, θαλείο άιινο δελ δηθαηνχηαη.  

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Με δψζεηο ηα κεξνθάκαηα θαη ζα ζνπ πσ εγψ άκα 

θιείζεη.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ πνπ ιέεη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, λα ην ζπκάζαη 

απηφ.  

θ. ΟΡΣΑΣΕΟΓΛΟΤ: Γη' απηφ κηιάκε γηα λα θαηαγξαθνχλ. Καη λα θαηαηεζνχλ 

απηά γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο φπσο ζα πάλε θαη παξαπέξα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κε ελδηαθέξεη ηη ζα θάλεηε, ππάξρεη ην δηθαίσκα ηνπ 

εξγαδφκελνπ λα θάλεη ηνλ αγψλα ηνπ. Σν λα θάλεη αγψλα θαη λα ζέιεη λα 

πιεξψλεηαη, απηφ δελ ην έρσ μαλαδεί πνηέ, κφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

  Δγψ δελ ιέσ ζηνλ εξγαδφκελν, ην είπα θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

πνπ έγηλαλ δηθαίσκά ζαο θχξηνη λα θάλεηε απεξγία γηαηί δελ ππάξρνπλ άδηθα 

αηηήκαηα ζηηο απεξγίεο, φια ηα αηηήκαηα ησλ απεξγηψλ είλαη δίθαηα, αιιά ν 

αγψλαο πνπ θάλεη ν θαζέλαο, δελ πηζηεχσ θαλέλαο Αξηζηεξφο λα θαηαδέρεηαη 

ζηνλ αγψλα ηνπ λα πιεξψλεη απφ ην δεκφηε ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο 

Υαιθεδφλαο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ λα ηειεηψζνπκε ηε δηαδηθαζία  
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κπνξείο λα κε δηαθφπηεηο, φηαλ ηειεηψζσ πάξε ηνλ 

ιφγν θαη πεο φ,ηη ζέιεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε επηηξέςηε κνπ, αγαπεηνί θχξηνη αλ δελ 

γλσξίδεηε, ε ζεηξά είλαη φηη κηιάλε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη αλ ζέιεηε ηνλ 

ιφγν αθνχ κηιήζνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θάπνηνο ή θάπνηνη απφ εζάο ζα 

πάξεηε ηνλ ιφγν. αο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε λα αθνπζηνχλ φιεο νη 

απφςεηο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίρακε δπν ρξφληα παλδεκίαο. Δγψ θαη άιια δπν θνληέηλεξ 

έβαια, πξνζπαζψληαο κε ηηο δπλάκεηο πνπ έρσ λα θάλσ ηα πάληα θαη ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο έβαια μερσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζα λα θηηάμσ κε ηηο 

δπλάκεηο πνπ έρσ ηνλ ζηφιν ν νπνίνο είλαη πεπαιαησκέλνο θαη πξνζπαζψ 

θαζεκεξηλά.  

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλαληάδε ζεκεηψζηε παξαθαιψ φ,ηη ζέιεηε λα πείηε θαη 

ζα ηα πείηε ζηελ ψξα ζαο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Με άδεηεο είλαη θ. Αλαληάδε, λα είζαη δίθαηνο θαη 

αληηθεηκεληθφο.  

  Σξία ρξφληα άθελα ηνπο εξγαδφκελνπο κφιηο ηειείσλαλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο λα κπνξνχλ λα ζρνιάλε, γηαηί πξάγκαηη ππήξρε ε πγεηνλνκηθή 

βφκβα ηνπ θνξσλντνχ θαη εγψ δπν ρξφληα δελ άθεζα θαλέλαλ λα εξγάδεηαη 

θαη λα κελ πιεξσζεί, φπσο πξέπεη λα πιεξσζεί. Καη πξνθαιψ νπνηνλδήπνηε 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε Γηνίθεζε λα θέξνπκε ηη έπαηξλαλ ηα πξνεγνχκελα θαη 

ηη παίξλνπλ ηψξα. Γελ έδσζα απμήζεηο, αιιά δηθαηψλσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δνπιεχνπλ. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Νπρηεξηλφ παίξλνπλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα γηαηί δηαθφπηεηε; Γελ κπνξείηε λα θάλεηε ηελ 

εξψηεζή ζαο κεηά;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζαο ιέσ φηη ηελ Παξαζθεπή πνπ έξρεηαη ηειεηψλνπλ 

θαη φια ηα έξγα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή έιεηπαλ απφ ην γθαξάδ.  

  Ήηαλ ν ιάθθνο ηνπ γθαξάδ πνπ έρεη ήδε θαινππσζεί θαη είλαη 

έηνηκν λα πέζνπλ ηα κπεηά. Όηαλ ν βφζξνο πνπ ήηαλ γηα ηηο ηνπαιέηεο, 

πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο. 
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ επηηξέπσ ραξαθηεξηζκνχο. Κχξηε 

Κνπηζάθε ε δηαδηθαζία ζα δηαθνπεί γηα 5 ιεπηά θαη ραξαθηεξηζκνχο κέζα ζην 

πκβνχιην απφ ην θνηλφ, απαγνξεχνληαη  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μφλν απφ ην Γήκαξρν επηηξέπνληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ, αλψλπκνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη θξαπγέο, 

απαγνξεχνληαη. 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο 

απψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, 

ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. 

Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. 

Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. 

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. 

Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. 

Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άπαμ δηαπηζηψλεηαη ε απαξηία ζηελ αξρή. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρσ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γξεηδειηά. Ο 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 δηθαηνινγεκέλα απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – 

Δχα παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο 

Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ε θα Παπαινπθά 

Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο 

Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

παξψλ. 29 παξφληεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία πξνρσξάκε ηε δηαδηθαζία. Κχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηφ 

θνηλφ, ζαο παξαθαιψ δελ επηηξέπνληαη νη ραξαθηεξηζκνί ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, δελ είλαη ζσζηφ. Μπνξείηε φηαλ πάξεηε ηνλ ιφγν δπν εθπξφζσπνί 
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ζαο λα πνπλ απηά πνπ ζέινπλ. Αιιά απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο δελ ηνπο 

επηηξέπνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζαο παξαθαιψ κε κε θέξλεηε ζε 

δπζάξεζηε ζέζε λα δηαθφπηνπκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζαο παξαθαιψ 

πνιχ. 

  Ό,ηη ζέιεηε ζα πείηε, αιιά αθήζηε ηνλ θαζέλα απφ εδψ λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ. Κχξηε Κνπηζάθε ζπλερίζηε.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ηελ θαηάζηαζε ησλ απφλησλ δελ ηελ 

ππνγξάθεη κφλν ν δηεπζπληήο, φπσο εζείο ζεσξνχζαηε, ηελ ππνγξάθεη θαη ν 

πξντζηάκελνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο, γηα λα κε ιέκε φηη ηελ ππνγξάθεη 

κφλν ν δηεπζπληήο γηαηί έηζη καο αξέζεη, επεηδή είλαη ν Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ LED, δελ είλαη ζσζηφ. Σελ ππνγξάθεη ν πξντζηάκελνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν δηεπζπληήο.  

  Αλ ζέιεηε, αχξην ην πξσί γηα λα γίλσ θαιφο θαη αξεζηφο δίλσ 10 

κέξεο άδεηα ζε φινπο λα πάλε κηα βφιηα θαη λα γπξίζνπλ. Μπνξψ θη εγψ λα 

ην θάλσ απηφ, λα είκαη θη εγψ ν θαιχηεξνο απ' φινπο. Αιιά δελ λνείηαη λα 

θάλσ απεξγία … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πνχ αληιείηε απηφ ην δηθαίσκα; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γξεηδειηά, είπα έλα παξάδεηγκα. Σν λα κε δνπιεχσ 

θαη λα πιεξψλνκαη, κπνξψ λα ην θάλσ φ,ηη ψξα ζέισ. Δγψ έρσ κάζεη φκσο 

ζηε δσή κνπ φζεο απεξγίεο έρσ θάλεη -αλ έρσ θάλεη- λα κελ θαηαδέρνκαη λα 

πιεξψλνκαη ηελ απεξγία κνπ θαη ηνλ αγψλα κνπ θαη ν λφκνο είλαη μεθάζαξνο. 

Γελ ππάξρεη ζηάζε, δελ ππάξρεη απνρή, είλαη απεξγία. Απφ εθεί θαη πέξα 

φπνηα απφθαζε θαη λα πάξεηε, έρεηε ην δηθαίσκα λα ηελ πάξεηε, αιιά ζα είλαη 

παξά ηνπ λφκνπ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθαξκφδεη ην λφκν, δελ είλαη 

παξά ηνπ λφκνπ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Πξντζηακέλε γηαηί έθεξε αληηξξήζεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζαο παξαθαιψ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα δελ καο απαληάεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα αθήζηε λα κηιήζεη ζαο παξαθαιψ. Ο άλζξσπνο 

ηνπνζεηείηαη, γηαηί ηνλ δηαθφπηεηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο, είλαη ν θαζ' χιελ 

αξκφδηνο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Όηαλ έξζεη ε ψξα ζαο λα βάιεηε φζα εξσηήκαηα ζέιεηε ζην 

πκβνχιην, αθήζηε ζαο παξαθαιψ λα νινθιεξψζεη.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο είπα απηή ηε ζηηγκή φηη ε δνπιεηά ηεο Τπεξεζίαο κνπ, 

πήγα θη εθεί θαη ην είπα, κέζα ήηαλ θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο ήηαλ θη άιινη 

πνιινί, είπα «Κχξηνη, φζνη ζέιεηε λα απεξγήζεηε έρεηε ην δηθαίσκα λα 

απεξγήζεηε, δελ ζα πσ ζε θαλέλα λα κελ απεξγήζεη, αλ φκσο απεξγήζεηε, 

ζα έρεηε θαη πεξηθνπή», δελ είλαη φηη δελ ην είπα εθεί. Σν είπα θαη ην μαλαείπα.  

  ηε ζπλέρεηα θάπνηνη βγήθαλ θαη δνχιεςαλ. Απηνχο δειαδή ηη 

ζα ηνπο πσ ηψξα; Λέσ έρνπλ δίθην νη εξγαδφκελνη γηαηί πξαγκαηηθά έρνπλ 

γίλεη δηάθνξα πξάγκαηα ζην γθαξάδ θαη ηε κηα απεξγία ηε ράξηζα εληειψο. Σε 

δεχηεξε, έξρνληαλ θάζε Γεπηέξα θαη έθαλαλ ζπλεδξίαζε. Κάζε Γεπηέξα ην 

ίδην πξάγκα. Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, εδψ νθείινπκε απηή ηε ζηηγκή λα 

ζεβφκαζηε ην σκαηείν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά ππάξρεη θαη ε πφιε. Αλ 

ε πφιε απηή ηε ζηηγκή δελ ηε ζεβφκαζηε, είλαη άιινο ιφγνο. Γελ ήξζακε εδψ 

γηα λα θάλνπκε ην ραηίξη ηνπ σκαηείνπ, είκαζηε εδψ γηαηί καο έβγαιε ε πφιε. 

αο επραξηζηψ, δελ έρσ ηίπνηε άιιν λα πσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα εξψηεζε. Ζ Πξντζηακέλε Γηνηθεηηθνχ αθήζηε ην 

σκαηείν … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ είκαη αξκφδηνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία λα ζαο ξσηήζσ θάηη άιιν. Ο δηεπζπληήο ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο πφζεο ππεξσξίεο παίξλεη θάζε κήλα;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όζεο δνπιεχεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα, ηηο δνπιεχεη ηηο ππεξσξίεο απηέο θ. 

Κνπηζάθε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σηο δνπιεχεη φιεο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζεο είλαη απηέο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ μέξσ πφζεο είλαη, φζεο είλαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάζε κήλα πφζεο είλαη; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο είπα: ν δηεπζπληήο Καζαξηφηεηαο έρεη ηφζν κεγάιν 

αληηθείκελν πνπ νχηε θαη ηα αββαηνθχξηαθα ηνλ θηάλνπλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζεο ψξεο παίξλεη βξε παηδί κνπ ην κήλα; 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ μέξσ, δελ ζπκάκαη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξεηο πφζεο ψξεο δίλεηο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ εζχ ηηο ππνγξάθεηο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζπκάκαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά ην εξψηεκά ζαο, 

αλ δνπιεχεη ηηο ψξεο ηνπ.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έηζη δελ πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη απηή ε 

ζπδήηεζε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε πξψελ Γήκαξρε, απηά πνπ ξσηάηε, είλαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη δελ ζα έπξεπε λα ηα ξσηάηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα μαλαδηαθφςνπκε γηα 5 ιεπηά, δελ γίλεηαη ζπδήηεζε έηζη. αλ 

είλαη ν θαζέλαο λα αλνίγεη ην κηθξφθσλν θαη λα ιέεη φ,ηη ζέιεη, κε ζπγρσξείηε 

εγψ απηή ηε ζπδήηεζε δελ κπνξψ λα ηελ θάλσ ζαλ Πξφεδξνο. Λνηπφλ πέληε 

ιεπηά δηάιεηκκα.  

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: πκθσλψ απφιπηα καδί ζνπ, αιιά κίιεζε θαη ν πχξνο 

Μπεξδέζεο θαη δελ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ είκαη ζεζκηθφ φξγαλν θαη ιεηηνπξγνχκε ζεζκηθά. Αλ 

ζεσξείηε εζείο, φινη, φηη κπνξεί ν θαζέλαο λα αλνίγεη ην κηθξφθσλν φπνηε ηνπ 

θαπλίζεη, κε ζπγρσξείηε αιιά ζα δηαθφπησ θάζε δέθα ιεπηά.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κάζεηε λα καο ζέβεζηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κάζεηε θχξηνη λα ζέβεζηε ην φξγαλν. Γελ ην έρεηε κάζεη πνηέ 

έσο ηψξα. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν Πξφεδξε;  

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Έρεηο δίθην Πξφεδξε, αιιά λα ηζρχεη γηα φινπο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ δίθην, αιιά πνπ λα ην βξσ. Λνηπφλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο 

έρεη ηνλ ιφγν. 
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κάλνπκε κηα θνπβέληα ζήκεξα γηα έλα βαζηθφ ιφγν: γη' 

απηφ εδψ ην ραξηί ηνπ Γεκάξρνπ. Πξσηνθαλέο ζηα ρξνληθά «Δληέιιεζζε», νη 

Γήκαξρνη ζε φιε ηελ Διιάδα ηζηνξηθά θάλνπλ «Δληέιιεζζε» γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δγψ δελ γλσξίδσ άιιν «Δληέιιεζζε», 

δειαδή είλαη «Δληέιιεζζε» πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ άλζξσπνη ζηελ 

εξγαζία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ. 

  Δίλαη ε κνλαδηθή μεθηίια ηζηνξηθά Γεκάξρνπ λα θάλεη 

«Δληέιιεζζε» γηα λα θνπνχλ κεξνθάκαηα.  

  Γεχηεξνλ, ν θαζ' χιελ αξκφδηνο δελ είλαη ν θ. Κνπηζάθεο. Ο θ. 

Κνπηζάθεο κπνξεί λα καο πεη απηά πνπ καο είπε γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

γηα ηηο επηζθεπέο θαη ηα ινηπά, είπε ηελ άπνςή ηνπ. Απηφο φκσο ν νπνίνο 

έθνςε ην κεξνθάκαην, παξαλνκψληαο -θαη ζα εμεγήζσ ηη ελλνψ 

παξαλνκψληαο- είλαη ν Γήκαξρνο θαη ν νπνίνο δελ είλαη εδψ.  

  Καη δελ είλαη εδψ φρη γηαηί έρεη δνπιεηά, είλαη κέζα. Δίλαη 

πξνθιεηηθά πίζσ απφ ηελ αίζνπζα, ζηα παξαζθήληα θαη αξλείηαη λα έξζεη 

εδψ. Απηφ εζείο ην ζεσξείηε ζνβαξή ζπκπεξηθνξά; Να είλαη εθεί πίζσ ν 

Γήκαξρφο ζαο θαη λα αξλείηαη λα έξζεη εδψ λα αθνχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ην ππφινηπν Γεκνηηθφ πκβνχιην;  

  Καη ιέηε θαη θαιά θάλεηε γηα ηηο θσλαζθίεο θαη ηελ έληαζε; Αιιά 

γηα ηελ πεγή ηεο έληαζεο πνπ είλαη εθεί πίζσ θαη θξχβεηαη, δελ έρεηε θάηη λα 

πείηε;  Γηαηί απηφο ν νπνίνο είλαη ππφινγνο θαη ππεχζπλνο γη' απηή ηελ 

θαηάζηαζε, είλαη ν Γήκαξρνο. Γηαηί απηή ε ηζηνξία ζα κπνξνχζε θαη ην μέξεηε 

πνιχ θαιά λα είρε ιπζεί απιά.  

  Όπσο μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο, γηαηί πξνζέμηε, εδψ δελ είλαη ζέκα 

απφςεσλ, γηαηί αθνχζαηε θσλέο θαη γηνπραΐζκαηα, ην φηη νη εξγαζίεο 

μεθίλεζαλ αθνχ έγηλε ε θηλεηνπνίεζε ζηηο 26 επηέκβξε, ην μέξνπλ φινη θαη 

απνδεηθλχεηαη γηαηί ππάξρνπλ θαη θσηνγξαθηθά ληνθνπκέληα. Έρνπκε 

επηζθεθζεί φινη θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ βγάιεη θσηνγξαθίεο, γλσξίδνπκε 

δειαδή πφηε μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξσζεί βέβαηα. 

  Άξα έρνπκε έλα αίηεκα πνπ εζείο νη ίδηνη αλαγλσξίδεηε φηη είλαη 

δίθαην, εζείο νη ίδηνη ιέηε φηη είλαη δίθαην, δελ κπνξεί θαλείο άλζξσπνο ινγηθφο 

λα πεη φηη είλαη ζπλζήθεο απηέο γηα αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη καδεχνληαο ην 

ζθνππίδη.  
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  Πξνζέμηε ηψξα, επεηδή θηάλνπκε θαη ζην λνκηθφ ζέκα, νη 

εξγαδφκελνη επηιέγνπλ νη ίδηνη ην κέζν ηνπ αγψλα ηνπο θ. Κνπηζάθε. Σν κέζν 

ηνπ αγψλα ηνπο κπνξεί λα είλαη ε απεξγία, κπνξεί λα είλαη ε θαηάιεςε, 

κπνξεί λα είλαη ε απνρή, κπνξεί λα είλαη ζηάζε εξγαζίαο. Σν γεγνλφο φηη 

επέιεμαλ, γηαηί πξνζέμηε, δελ έθαλαλ θηλεηνπνίεζε δηεθδηθψληαο αχμεζε 

κηζζνχ, δελ έθαλαλ θηλεηνπνίεζε δηεθδηθψληαο παξαπάλσ ππεξσξίεο, δελ 

είραλ πξνσζεηηθά αηηήκαηα. 

Έθαλαλ απηή ηελ θηλεηνπνίεζε δηεθδηθψληαο ην απηνλφεην πνπ 

κε βάζε ην άξζξν 31 πνπ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ΟΣΑ, δηεθδηθνχλ ην 

απηνλφεην, δειαδή φηη ν εξγνδφηεο πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ν Γήκνο, νθείιεη 

λα ηνπο παξάζρεη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Άξα δειαδή είλαη κηα 

ακπληηθή ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ιέεη «βξε παηδηά, βνεζήζηε καο λα 

κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε». Απηφ έθαλαλ. 

Καη εζείο απηφ έξρεζηε θαη απαληάηε, φηαλ έξρεηαη κάιηζηα ε 

Πξντζηακέλε θαη ιέεη -λα απαληήζσ θ. Γξεηδειηά ζην εξψηεκα πνπ θάλαηε 

πξηλ- φηη «έρνπλ ρηππεζεί νη θάξηεο εξγαζίαο, άξα εγψ δε λνκηκνπνηνχκαη, 

δελ είκαη λφκηκε λα θφςσ ην κεξνθάκαην» θαη έξρεηαη κεηά κε «Δληέιιεζζε» ν 

Γήκαξρνο λα δείμεη, ηη. Να απαληήζεη ζε απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο; Όηη 

εκάο δελ καο ελδηαθέξεη ε πφιε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ελδηαθέξεη, ηη. 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ε πφιε ηνπο εξγαδφκελνπο; Πνηνο ηελ θαζαξίδεη ηελ 

πφιε; Ο θ. Κνπηζάθεο ηελ θαζαξίδεη; Ή πξνεγνπκέλσο ν θ. Αλαληάδεο θαη ν 

θ. Αλεκνγηάλλεο; Οη εξγαδφκελνη θαζαξίδνπλ ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο. 

Άξα εδψ γηα λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία, δελ μέξσ… είλαη κηα επίδεημε 

ηζακπνπθά, ηζρχνο λα πείζεηε πνηνλ; Μηα θνηλσλία φηη ππάξρεη έλαο 

θνηλσληθφο απηνκαηηζκφο θαη φηη θηαίλε νη εξγάηεο θαη νη απεξγίεο θαη νη 

ζπλδηθαιηζηέο; Πεξί απηνχ πξφθεηηαη; Να καο ην πείηε. Γηαηί εδψ δελ έρεη 

θαλέλα λφεκα απηφ πνπ θάλεηε, είλαη παξάλνκν, πέξα απφ ην αλήζηθν θαηά ηε 

δηθή κνπ άπνςε. Δίλαη παξάλνκν. 

Κχξηε Κνπηζάθε ζα ζαο πσ θάηη. Όηαλ εκάο καο γθξέκηζαλ ηελ 

Καζαξηφηεηα, πνπ δελ ηε θηηάμακε βέβαηα εκείο ηελ Καζαξηφηεηα, αιιά ελ 

πάζε πεξηπηψζεη ηελ γθξέκηζαλ θαη αλαγθαζηήθακε λα πάκε εθεί πνπ πήγακε 

πξνζσξηλά θαη παξάλνκα, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ βεβαίσο 

θάλακε φζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θηηάρλνληαο ζχγρξνλα απνδπηήξηα εθεί 
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πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο ην ΚΔΠ. Απηφ ην θνκκάηη δειαδή ην ηαθηνπνηήζακε 

πνιχ θαιά, ην άιιν βεβαίσο έκεηλε ζε εθθξεκφηεηα. 

Όκσο γηαηί είπαηε γηα ηνλ θ. Οξηαηδφγινπ, μέξεηε ηη ηξαβήμακε 

εκείο φιν απηφ ην δηάζηεκα; Κάζε κέξα 5 θαη 6 ε ψξα ην πξσί ηνλ θ. 

Οξηαηδφγινπ ηνλ έβιεπα ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. απ' έμσ, γηαηί νη εξγαδφκελνη 

καδεχνληαλ θάζε πξσί εθεί, ην ζπκάζαη. Απφ εθεί μεθηλνχζε, δελ ππήξραλ 

απνδπηήξηα, δελ ππήξρε ρψξνο εξγαζίαο, δελ ππήξρε ρψξνο ζηέγαζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ. Γελ ππήξρε ηίπνηα γηα θάπνηνπο κήλεο. 

Κη φκσο δψζακε αγψλα θαη ήκαζηαλ δίπια κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμεγψληαο θαη βεβαίσο ζηεξίδνληαο φζν κπνξνχζακε. Γελ 

πεγαίλακε απέλαληη γηαηί θαηαιαβαίλακε φηη δελ είκαζηε εληάμεη, ρσξίο δηθή 

καο επζχλε βεβαίσο αιιά σο «εξγνδφηεο» δελ ήκαζηαλ εληάμεη απέλαληη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο παξαθαινχζακε θαη δεηνχζακε ηε ζηήξημή ηνπο, 

ζηεξίδνληάο ηνπο φκσο θη εκείο πξνρσξψληαο βεβαίσο ζε θάπνηα πξάγκαηα. 

Άξα γηα λα θιείζσ, πξέπεη λα αλαθαιέζεη ν Γήκαξρνο ην 

«Δληέιιεζζε» ην νπνίν είλαη παξάλνκν, δειαδή ζε ηειηθή αλάιπζε ην 

«Δληέιιεζζε» ζα θνπεί ζην Γηθαζηήξην ζαο ην ππνγξάθσ. Γελ ππάξρεη 

πεξίπησζε φηαλ έρνπλ ρηππεζεί νη θάξηεο εξγαζίαο θαη δελ έρεη ππάξμεη 

αλαθνίλσζε γηα απεξγία, κελ ηα ππνηηκάηε απηά. Οη εξγαδφκελνη ήηαλ εθεί ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Άξα νχηε λνκηθά κπνξείηε λα απαληήζεηε, άξα θάλαηε 

κηα επίδεημε δχλακεο θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ λα δείμεηε φηη εζείο θάλεηε 

θνπκάλην θαη θάπνηα δεμηά απηηά ζηελ θνηλσλία λα ηα ρατδέςεηε.  

αο θαιψ λα ην πάξεηε πίζσ, ν Γήκαξρνο λα έξζεη εδψ λα 

εμεγήζεη θαη αλ έρεη ην ζάξξνο λα δεηήζεη θαη ζπγλψκε θαη φια απηά γηα ηα 

νπνία είλαη ππεχζπλνο λα κελ πξνζπαζεί λα βγεη απφ πάλσ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα κελ θνπεί κηζζφο. Καη άξα ε απφθαζε ζεσξψ ηνπ ζεκεξηλνχ 

πκβνπιίνπ αλ έρεη έλα λφεκα, είλαη λα θαηαδηθάζεη ην «Δληέιιεζζε» ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη λα θαιέζνπκε φινη λα πιεξσζνχλ θαλνληθά νη εξγαδφκελνη ην 

εκεξνκίζζην ηνπο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια λα θάλσ κηα δήισζε ζα κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ 

απηή ηε ζηηγκή εδψ αηζζάλνκαη ληξνπή λα ζπδεηάκε ζην αλψηαην φξγαλν ηνπ 

Γήκνπ έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, ην ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αζθάιεηάο ηνπο, 
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ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο θαη ν Γήκαξρνο λα απνπζηάδεη απφ απηφ εδψ ην 

ηξαπέδη. Γη' απηφ ηνπιάρηζηνλ γηα ζήκεξα ζα θχγσ απφ ηε ζέζε ηεο 

Αληηπξνέδξνπ, αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά ληξνπή λα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ζπλερίζνπκε ηελ θνπβέληα καο, δηφηη 

ζα ζπλερίζνπλ θάπνηνη ζην ίδην κνηίβν θαη ν Γήκαξρνο ζα ζπλερίζεη ηελ 

απνπζία ηνπ. Κάλσ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην: λα 

αλαθιεζεί ε απφθαζε πεξηθνπήο ηνπ κεξνθάκαηνπ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιίζηα θαη ζα παξαθαιέζσ θ. Γξακκαηέα λα 

πεξηγξαθνχλ ζηελ πξφηαζή κνπ θαη ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ θφπεθε ε 

κηζζνδνζία. 

  Γηφηη νη εξγαδφκελνη ρηχπεζαλ θάξηα, ήηαλ παξφληεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη θαζηζηηθή δηακαξηπξία. ε κηα Τπεξεζία ε νπνία 

πξσηίζησο ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη κέρξη ηψξα, ηξαβάεη 

ην θνππί ζηελ πφιε ρσξίο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ άιινη έρνπκε ζε 

γξαθεία ή ζηηο ζπλαλαζηξνθέο καο αθφκε θαη κέρξη ην ζνχπεξ κάξθεη, ελψ νη 

εξγαδφκελνη απηνί ζηέθνληαη πάλσ απφ ηνλ θνπβά ηεο βξψκαο, πίζσ απφ ηα 

απνξξηκκαηνθφξα, ζε επηθίλδπλεο ζηξνθέο θαη ηα ινηπά. 

  Να αλαθιεζεί απηή ε απφθαζε θαη λα ηζρχζεη ε απφθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηεο Γηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ηεο θαο Φαξά, ε νπνία νθείισ λα 

πσ φηη είλαη κηα αμηφινγε ππάιιεινο πνπ είλαη ηηκεηηθφ λα ππεξεηεί ζην Γήκν 

καο θαη ζα πξέπεη λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε απφ ελέξγεηεο πνπ δηαηαξάζζνπλ 

θαη ηελ ςπρηθή ηεο εξεκία. 

  Όζνλ αθνξά θχξηε εζείο πνπ είπαηε φηη «ηελ έβιεπα απφ 

απέλαληη», πέξαζε αθξηβψο δίπια κνπ απφ ην πεδνδξφκην ηεο Δπηαιφθνπ 

πεγαίλνληαο πξνο ηελ Αγία Σξηάδνο. Γελ έρσ κάζεη λα ιέσ ςέκαηα ζηε δσή 

κνπ, γηαηί ηελ είδα θαη έρσ θαη κάξηπξεο πνπ ήηαλ καδί κνπ.  

  Έηζη ψζηε λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε θαη πξνπάλησλ θχξηνη ηεο 

Γηνίθεζεο πξέπεη λα ζαο πξνβιεκαηίζεη ην εμήο: φιε ε αληηπνιίηεπζε ζαο 

θαηακαξηπξεί ηα πάληα, νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη ζαο θαηεγνξνχλ γηα ηα πάληα. 

Γελ ζαο πξνβιεκαηίδεη απηφ φηη δελ κπνξεί λα είλαη φινη ηξεινί ή 

ζπλελλνεκέλνη; Γελ κπνξεί λα ηξειαζήθακε φινη! 
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  Δγψ ηα παηδηά απφςε ηα βιέπσ θαη θακηά θνξά ζηε γσλία ηνπ 

ζπηηηνχ κνπ, φηαλ 6 ε ψξα ην πξσί βξίζθνληαη εθεί θαη παίξλνπλ ηνλ θάδν, δελ 

ζπλελλνήζεθα κε θαλέλαλ. Καη ζα πξέπεη λα εθηνλσζεί, δηφηη απηφ ζα είλαη επ’ 

σθειεία πξσηίζησο γηα ηελ Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία απηή ζέιεη εξεκία. Δκείο 

κπνξεί λα θάηζνπκε κέρξη ηηο 3 ην πξσί, ελψ απηνί ζεθψλνληαη ζηηο 5 γηα λα 

θαζαξίζνπλ ηελ πφιε καο θαη νθείινπκε έλα ζεβαζκφ. Δπραξηζηψ. 

Παξαθαιψ ε πξφηαζή κνπ λα κπεη ζε ςεθνθνξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ κπνξψ λα 

πσ θχξηε Γήκαξρε γηαηί δελ καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Γήκαξρνο, θπξίεο 

θαη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη εγψ ζα ζηαζψ ζε δπν ζεκεία κφλν.  

Σν πξψην ζεκείν είλαη απηφ πνπ αλέθεξε ν Πξφεδξνο ηνπ 

σκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ 

αηηεκάησλ εξγαδνκέλσλ. Ση απνδεηθλχεηαη; Όηη ιφγσ ηεο θηλεηνπνίεζεο 

έθηαζε ν θφκπνο ζην ρηέλη. Ζ Γηνίθεζε αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζηα 

απηνλφεηα, ζε απηά ηα νπνία δεηνχζαλ νη εξγαδφκελνη θαη απηφ έγηλε φρη κε 

ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηεο Γηνίθεζεο, αιιά κεηά απφ πίεζε πνπ άζθεζαλ νη 

εξγαδφκελνη. 

Απηφ είλαη ην έλα, άξα θαη ε Γηνίθεζε αλαγλσξίδεη ην Γίθαην ηνπ 

αηηήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε απηή ε «απεξγηαθή» θηλεηνπνίεζε πνπ δελ 

ήηαλ απεξγία δηφηη αθξηβψο δελ είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απεξγίαο.  

Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ην αξκφδην ηκήκα πνπ ζα έπξεπε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ πεξηθνπή ησλ εκεξνκηζζίσλ, ην αξλήζεθε 

αηηηνινγεκέλα. Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ην αξλήζεθε. Θα κπνξνχζε λα 

δηαθηλδπλεχζεη ν αξκφδηνο ππάιιεινο κηα παξάλνκε ελέξγεηα; Όηαλ κάιηζηα 

γλσξίδεη ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο; Κη φκσο, ε αξκφδηα ππάιιεινο είπε θαη 

αηηηνινγεκέλα φηη «εγψ δελ ζπκθσλψ κε ηελ πεξηθνπή» θαη έξρεηαη ν θ. 

Γήκαξρνο κε ην «Δληέιιεζζε» -δελ ζα επαλαιάβσ ηα φζα είπαλ νη 

ζπλάδειθνη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Γξεηδειηάο- θαη δηαηάζζεη ζηελ νπζία 

ηελ πεξηθνπή ησλ εκεξνκηζζίσλ. 

Δγψ δελ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα εκθαληζηψ σο ππέξκαρνο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξψ φηη είλαη απηνλφεην φηη κηα 

Γηνίθεζε πξέπεη λα έρεη θνληά ηεο ηνπο εξγαδφκελνπο. Δίλαη απηνλφεην απηφ, 
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δειαδή πσο ζα ιεηηνπξγήζεηε; Δγψ απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ, πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεηε, φηαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ, ζαο βάδνπλ απέλαληί ηνπο; 

Καη γηαηί ην θάλεηε απηφ ην πξάγκα; Γηα λα θάλεηε επίδεημε ηζρχνο; Να θάλεηε 

επίδεημε δειαδή ππγκήο; ε πνηνπο; ηνπο εξγαδφκελνπο; Πνπ είλαη νη άκεζνη 

ζπλεξγάηεο ζαο, πνπ είλαη ην εξγαιείν γηα λα πεηχρεηε απηφ πνπ ζέιεηε σο 

Γηνίθεζε; Δίλαη ινγηθφ απηφ ην πξάγκα;  

Δγψ ζα ήζεια λα μέξσ πξαγκαηηθά εάλ φινη νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη πνπ ζηεξίδνπλ ηε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βνχξνπ, ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ 

ηαθηηθή. Δίλαη ζεσξψ εθ ησλ πξαγκάησλ απαξάδεθην, λα ηνπο βάδεηε 

απέλαληί ζαο θαη μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη νχηε εκείο κπήθακε ζηε κέζε, 

νχηε ηνπο παξνηξχλακε, νχηε αζρνιεζήθακε, νχηε απνηεινχλ δάρηπιν ηεο 

αληηπνιίηεπζεο νη ελέξγεηέο ηνπο. Γελ είρακε θακία, κα θακία αλάκεημε θαη ην 

μέξεηε.  

Ννκίδσ φηη ε πξφηαζε πνπ ζαο έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο λνκίδσ θαη 

ν θ. Βαζηιφπνπινο, είλαη κηα πξφηαζε πάξα πνιχ ινγηθή. Πέξα απφ εληάζεηο 

αθήζηε ηνπο εγσηζκνχο θαη αλαθαιέζηε ηελ απφθαζε πεξηθνπήο ησλ 

εκεξνκηζζίσλ, γηα έλα απιφ ιφγν: ζα είζηε απφιπηα ζχλλνκνη. Θα είζηε 

ζχλλνκνη κε απηφ πνπ ε Τπεξεζία ζεσξεί ζσζηφ, ελ πξνθεηκέλσ ε Τπεξεζία 

Πξνζσπηθνχ ε θα Φαξά. Γελ έρεηε ιφγν λα ηξαβήμεηε ην ζθνηλί. Γειαδή ηη 

ζέιεηε; Να πινπνηεζεί απηφ πνπ είπε ν Πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

έρνπκε 28ε Οθησβξίνπ κε ζθνππίδηα; Δκάο καο «ζπκθέξεη» απηφ, δελ 

ζπκθέξεη ηελ πφιε φκσο, ηελ εηθφλα ηεο πφιεο.  

Γηαηί ην ηξαβάηε ην ζθνηλί; Ση ζέιεηε λα πεηχρεηε; Να δείμεηε 

ππγκή; Μα ε ππγκή δελ δείρλεηαη γη' απηά ηα δεηήκαηα, δείρλεηαη γηα άιια 

δεηήκαηα γηα ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, ζηηο νπνίεο είζηε πάξα πνιχ πίζσ. 

Έρεηε έλα Γήκν, ν νπνίνο είλαη παξάιπηνο, κε κηα παξάιπηε Γηνίθεζε, κε κηα 

Γηνίθεζε ε νπνία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα ζηνηρεηψδε. Δθεί λα δείμεηε 

ππγκή: ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, φρη ζηελ ζπκπεξηθνξά ζαο απέλαληη 

ζηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο ζαο πνπ είλαη νη εξγαδφκελνη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ θαη παξά ηηο φπνηεο δηαθσλίεο 

καο ζέισ θαη' αξράο λα ζαο επραξηζηήζσ δηφηη ζηα πεξηζζφηεξα πκβνχιηα 

ιεηηνπξγείηε ζεζκηθά θαιχηεξα απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε.  

  Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καη' αξράο λα πσ φηη έρνπκε άιιε κηα εθδήισζε 

δεκνθξαηηθφηεηαο θαη πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ θ. Γεκάξρνπ ν νπνίνο κε ηε 

βξνληεξή απνπζία ηνπ δείρλεη πφζν πνιχ ππνινγίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θαη ην σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δδψ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κηα παξνηκία πνπ ιέεη ν ζνθφο 

ιαφο καο φηη «εθεί πνπ καο ρξσζηνχζαλ, καο πήγαλ θαη ην βφδη» θαη ηαηξηάδεη 

γάληη ζηελ πεξίπησζή ζαο. Έρεηε έλα παξάμελν ηξφπν λα εθθξάδεηε ηε 

δεκνθξαηηθφηεηά ζαο θαη ηνλ πνιηηηθφ πνιηηηζκφ ζαο. Ση λα 

πξσηνζαπκάζνπκε; Σα ζθηζκέλα θαιζφλ; Σα θπλήγηα ζηα ρηφληα θαη ηηο χβξεηο 

ηνπ θ. Βνχξνπ; Σν «ζα ρακειψλεηο ηα κάηηα ζνπ φηαλ κνπ κηιάο» ηνπ θ. 

Γξακκέλνπ; Σελ πξφζθαηε ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη ζήκεξα ηνπ θ. Κνπηζάθε; 

Σηο θαηαγγειίεο ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα είκαζηε θαη πξσηαζιεηέο 

ζαο Γήκνο;  

Όρη κφλν ηελ πξνεγνχκελε θνξά απνξξίςαηε ην αίηεκα ηεο 

"Λατθήο πζπείξσζεο" λα ζπδεηεζεί ην αίηεκα ηνπ σκαηείνπ εδψ, 

εηξσλεπηήθαηε θαη είπαηε φηαλ δηαιχζαηε ηε ζπλεδξίαζε λα πάκε ζηε 

ζπλαπιία θη εκείο, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη θηάλεηε ηψξα θαη αληί λα 

δεηήζεηε ζπγλψκε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  ηνπο νπνίνπο αλαγθάδεηε λα 

εξγάδνληαη θάησ απφ απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, δηαησλίδνληαο κηα θαηάζηαζε 

πνπ παξαιάβαηε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, ηνπο ζηεξείηε θαη ην 

κεξνθάκαην επεηδή δηακαξηχξνληαη. 

Μάιηζηα θηάζαηε ζην «Δληέιιεζζε», φηαλ ε ίδηα ε θα Φαξά 

γξάθεη κέζα, φηη ήηαλ ηέηνηα ε ζπνπδή ζαο λα θφςεηε ηα κεξνθάκαηα, πνπ 

θφςαηε θαη ην κεξνθάκαην ζε εξγαδφκελν πνπ εθείλε ηελ εκέξα είρε ξεπφ. 

Δμαηξεηηθφ! 

Γελ ζα αλαθεξζψ θπζηθά αλαιπηηθά ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ… έθπγε θαη ν Πξφεδξνο; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίκαη εγψ εδψ, αλαπιεξψλσ ιείπνπλ νη άιινη δχν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα κπεη άιινο. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ο Λχζαλδξνο, ν πξψηνο ζε ςήθνπο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Διάηε θ. Γεσξγακιή. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα πξνεδξεχζεηε θ. 

Γεσξγακιή γηαηί ιείπεη θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Να ζπλερίζσ; Γελ κε πεηξάδεη ε απνπζία ηνπο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: πγλψκε φκσο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη μαλαγίλεη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη ζχλλνκε ε 

ζπλεδξίαζε λα ζπλερίδεηαη ρσξίο Πξφεδξν, δελ γίλεηαη θ. Γξακκαηέα δελ είλαη 

πξνζσπηθφ γηα εζάο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Να θάλσ δηαθνπή πέληε ιεπηά;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη ήξζε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ κπνξεί λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα ν άλζξσπνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ θ. Εαραξηάδε. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθά ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ακαμνζηάζην θαη ζηα απηνθίλεηα, γηαηί έρνπλ θπθινθνξήζεη  πιήζνο 

θσηνγξαθηψλ θαη video θαη απφ ην σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" πνπ επηζθέθζεθε ηνλ ρψξν θαη φια 

απηά θ. Κνπηζάθε δπζηπρψο ήηαλ δπν κέξεο πξηλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, επνκέλσο πνιχ ακθηβάιισ αλ είραλ γίλεη νη εξγαζίεο. 

Απέλαληη ζηα παξαπάλσ, ε κφλε νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο ΠΑΟΚ – Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνπ θ. Βνχξνπ, ήηαλ λα 

επαλαθέξεη ηηο θάκεξεο πνπ επηρείξεζε -εθηφο αλ απηφ ιέηε γηα δνπιεηέο πνπ 

έγηλαλ- λα ηνπνζεηήζεη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Γηα λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηηο πξνζέζεηο, νη θάκεξεο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπξνζηά 

απφ ηα θνληέηλεξ. Οη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ζην γθαξάδ ηνπ Γήκνπ θαη ζηα 

νρήκαηα, ψζεζαλ πξν εκεξψλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 26 επηέκβξε ζηελ 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο λα πνπλ «Έσο εδψ!», λα ζηακαηήζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, λα δηαθπιάμνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη λα δεηήζνπλ απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή κέζσ ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ λα πξνρσξήζεη 

άκεζα ζηηο επηζθεπέο. Πξάγκα ην νπνίν παξαδερηήθαηε γηα δπν κέξεο 

εθηειέζαηε θάπνηεο εξγαζίεο, δψζαηε φκσο ηαπηφρξνλα ηελ εληνιή γηα λα κελ 

πνιπζεθψλνπλ θαη θεθάιη νη εξγαδφκελνη θαη παίξλνπλ ζάξξνο φηη κε ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο θάηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ, λα ηνπο θφςεηε ην κηζζφ. 
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Αληί ε Γεκνηηθή Αξρή λα είλαη ππφινγε απέλαληη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο δσέο ηνπο 

ζην γθαξάδ θαη λα απνινγείηαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε ε 

αλεπάξθεηά ηεο έξρεηαη λα εθδηθεζεί ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δήηεζαλ ην 

απηνλφεην. 

Απηνί πνπ ζέινπλ λα ιέγνληαη δεκνθξάηεο ηηκσξνχλ θαη 

ηξνκνθξαηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δκείο ζα "Λατθή πζπείξσζε" δεηάκε λα 

πάξεηε πίζσ ην «Δληέιιεζζε» θαη λα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο πνπ λα ζαο πσ ελδεηθηηθά πνηεο πξέπεη λα γίλνπλ: 

Ζ έμνδνο ησλ νρεκάησλ πξνο Αραξλψλ είλαη άθξσο επηθίλδπλε, 

δελ ππάξρνπλ απνδπηήξηα νχηε θαλ λεξφ επηπρψο βάιαηε λεξφ νπφηε ηνχην 

εδψ κπνξεί λα κε ζεσξεζεί επίθαηξν πηα, αιιά δεζηφ λεξφ γηα λα πιπζνχλ νη 

εξγάηεο θαη νη εξγάηξηεο. 

Να ππάξρνπλ επαξθείο ηνπαιέηεο, ελψ δελ ππάξρεη θακία 

μερσξηζηή ηνπαιέηα γηα γπλαίθεο. ηελ είζνδν ππάξρεη εδψ θαη κήλεο 

επηθίλδπλνο αλνηρηφο ιάθθνο 4 κέηξσλ πξννξηζκέλνο γηα βφζξνο, ιίγα κέηξα 

απφ ην πνηάκη ππάξρνπλ βνπισκέλνη βφζξνη νη νπνίνη ππεξρεηιίδνπλ θαη ηα 

ιχκαηα θπθινθνξνχλ ζηνλ ρψξν, δελ ππάξρεη εγθαηάζηαζε ζπλεξγείνπ 

κάιηζηα παξακέλεη θη εδψ παξαηεκέλνο αλνηρηφο ιάθθνο ρσξίο θαλ θνξδέια 

ζήκαλζεο, κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ, αιιά θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ παξαθείκελνπ νδνζηξψκαηνο. 

Δλψ δηαπηζηψλεηαη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηξσθηηθά δελ γίλνληαη 

κπνθηνλίεο, δελ ππάξρεη πεξίθξαμε ζε νιφθιεξε ηε κηα πιεπξά, δελ ππάξρεη 

επαξθήο θσηηζκφο, δελ ππάξρνπλ ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, παξακέλνπλ ζε 

εθθξεκφηεηα ηα ΜΑΠ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Γηα φια απηά ηα πξνβιήκαηα βεβαίσο είραηε ηα ππνκλήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ην 2020 πνπ καο είπε ν θ. Οξηαηδφγινπ θαη έρεη πξνβεί ην 

σκαηείν επαλεηιεκκέλα ζε δηαβήκαηα θαη θηλεηνπνηήζεηο.  

Εεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη λα κελ 

πεξηθνπεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ην εκεξνκίζζην ηεο εκέξαο λφκηκεο 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη λα εθηειεζηνχλ άκεζα φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πνπ ζαο είπα πξηλ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

θαη' αξράο ζέισ λα γίλεη θάηη θαηαλνεηφ, λνκίδσ φηη θαλέλαο απφ εδψ δελ 

δηαθσλεί γηα ην Γίθαην ησλ αηηεκάησλ εξγαδνκέλσλ. Όινη ζεσξνχκε φηη νη 

ζπλζήθεο πνπ αξκφδνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, πξέπεη λα είλαη θαιχηεξεο θαη 

λα ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ αλζξψπηλα θαη εππξεπψο. ε απηφ 

δελ δηαθσλεί λνκίδσ θαλέλαο. 

Άξα ην Γίθαην ησλ αηηεκάησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλακθηζβήηεην, 

γηα λα κελ επαλαιακβάλσ φζα εηπψζεθαλ. 

Δδψ, απηφ πνπ ζπδεηείηαη είλαη αλ κε ηελ θηλεηνπνίεζε απηή νη 

εξγαδφκελνη ηελ εκέξα εθείλε πξέπεη λα πιεξψλνληαη, απηφ είλαη ην δεχηεξν 

ζέκα. Δγψ απφ φζα έρσ αθνχζεη θαη απφ φζν γλσξίδσ ππάξρνπλ δπν ζέκαηα 

πνπ ζέισ λα ηνλίζσ ζε απηή ηελ πεξίπησζε: ην πξψην είλαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Πέξαζε αθξνζηγψο, ην είπε ν θ. Κνπηζάθεο αιιά κέζα 

ζηηο θσλέο δελ μέξσ πσο αθνχζηεθε θαη ζέισ λα ην μαλαπψ: ε Γεκνηηθή 

Αξρή έρεη πξνυπνινγίζεη 60.000 € γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ρψξνπ απηνχ. Με ηελ 

αληηπξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληηπνιίηεπζεο απηφ ην πνζφ αθαηξέζεθε.  

Θα κνπ πείηε «δελ ππάξρνπλ 60.000 € απφ ηε Γηνίθεζε γηα λα 

θάλεη ηηο εξγαζίεο;». 60.000 € γηα λα θάλεη ηηο εξγαζίεο, 200.000 € πνπ 

βάδνπκε απφ ηα ιεηηνπξγηθά γηα λα βνεζήζνπκε ηελ Καζαξηφηεηα, επηπιένλ 

αλακνξθψζεηο απφ ηα ιεηηνπξγηθά γηα λα βνεζήζνπκε ηελ Καζαξηφηεηα ε 

νπνία είλαη παξαιπκέλε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ε αληηπνιίηεπζε έθεξε, 

καδεχνληαη πάξα πνιιά θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Καη βιέπσ ηνπο εξγαδφκελνπο εδψ πνπ δηθαίσο δηακαξηχξνληαη, 

αιιά αο θνηηάμνπλ θαη ιίγν πξνο απηνχο πνπ απνζηέσζαλ ηε Γηνίθεζε, ηεο 

έθαλαλ δχζθνιν ή αδχλαην λα θάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα θάλεη 

θαη ηα απαξαίηεηα έξγα. Γελ είλαη κφλν νη 50.000 € είλαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

επξψ πνπ ρξεηάδεηαη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηα 

νπνία δελ ηα έρεη θαη ηα νπνία αλαγθαδφκαζηε λα ηα δψζνπκε απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Απηφ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο έρεη έλα λφεκα λα ην ζθεθηνχλ θαη 

ππάξρνπλ θαη νη ππεχζπλνη ζε απηφ.  

Αθνχσ γηα ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ θαη 

αθνχσ επίζεο φηη ρηππήζεθαλ θάξηεο εξγαδνκέλσλ. Κάπνηνη εξγαδφκελνη 
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δνχιεςαλ φκσο απφ απηνχο. Δπίζεο άθνπζα κηα θξάζε «απεξγνζπάζηεο». 

Απηφ μέξεηε ηη ζεκαίλεη; Όηη θάλεηε απεξγία βέβαηα. Άθνπζα ηε ιέμε 

«απεξγνζπάζηεο» απφ ην θνηλφ. 

Γειαδή ζέισ λα πσ φηη ρηππήζεθαλ νη θάξηεο ην πξσί θαη ζαο 

ιέσ ην εμήο: έξρεηαη έλαο εξγαδφκελνο, ρηππάεη ηελ θάξηα ηνπ θαη 

εμαθαλίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ, πξέπεη λα πιεξσζεί; Θέισ κηα 

απάληεζε ζε απηφ. Όρη επεηδή είλαη αζζελήο θαη δεηάεη άδεηα, αιιά ρηππάεη 

ηελ θάξηα ηνπ, δελ εξγάδεηαη, ηειεηψλεη ην σξάξηφ ηνπ θαη θεχγεη. Δπεηδή 

ρηχπεζε ηελ θάξηα ηνπ πξέπεη λα πιεξσζεί; 

Γεχηεξε εξψηεζε. Ζ Πξντζηακέλε φηαλ αηηηνινγεί θαη δελ ζέιεη ή 

αξλείηαη λα πξνρσξήζεη ρσξίο ην «Δληέιιεζζε» έρεη κπξνζηά ηεο ηηο θάξηεο 

πνπ είλαη ρηππεκέλεο. αθψο θαη δελ κπνξεί αλ δελ γλσξίδεη ηη έρεη γίλεη 

ππεξεζηαθά λα πάξεη ζέζε ζε απηφ. ε απηφ ππεχζπλνη είλαη ν Πξντζηάκελνο 

θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο λα πνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ πνηνο δνχιεςε 

θαη πνηνο δελ δνχιεςε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί γλσξίδνπλ πνηνο 

δνχιεςε θαη πνηνο δελ δνχιεςε. Γελ ην γλσξίδεη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνζσπηθνχ.  

Δπαλαιακβάλσ φηη δελ ππάξρεη θακία έλζηαζε, θακία ακθηβνιία 

γηα ην Γίθαην ησλ αηηεκάησλ ζαο. Απιψο εγψ πξνζσπηθά ζεσξψ φηη θάζε 

θηλεηνπνίεζε, θάζε αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη απεξγηαθφ 

ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο ηέηνηνο. Ο δε απεξγηαθφο ραξαθηήξαο 

ηεο θηλεηνπνίεζεο απνδίδεη θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηνπο εξγαδφκελνπο.  

Θέισ λα πσ δειαδή φηη θαη γηα ηνλ θφζκν πνπ βιέπεη έλαλ 

εξγαδφκελν λα αγσλίδεηαη γηα ην Γίθαην αίηεκά ηνπ, ν θφζκνο ν ίδηνο ζέβεηαη 

ηνλ εξγαδφκελν φηαλ γλσξίδεη φηη εθείλνο ζπζηάδεη εθείλε ηελ εκέξα ην 

εκεξνκίζζηφ ηνπ. Δγψ ζεσξψ ινηπφλ φηη θάζε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε γηα λα 

ελδπλακψλεηαη θαη λα έρεη ηελ έμσζελ θαιή καξηπξία θαη λα έρεη θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ, πξέπεη λα δείρλεη απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ 

φηη ζπζηάδνπλ εθείλε ηελ εκέξα ην εκεξνκίζζηφ ηνπο. 

Απηφ είλαη σο γεληθή αξρή. Ξαλαιέσ φκσο φηη ηα αηηήκαηά ζαο 

είλαη Γίθαηα, δείηε φκσο θαη ιίγν μαλά πνηνο δελ επέηξεςε λα γίλνπλ 

ακεζφηεξα ηα έξγα ζην ρψξν εθείλν. Δπραξηζηψ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν. 
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε … πξφβιεκα ήρνπ… 

Γεκάξρσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ απνιπζνχλ ζπκβαζηνχρνη, γηα λα 

θαηαβιεζνχλ δεδνπιεπκέλα απφ παξάλνκα παξαθξαηνχληα, γηα ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο δειαδή γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  Σψξα πξψηε θνξά ππάξρεη έλα «Δληέιιεζζε» ην νπνίν 

ζηξέθεηαη θαηά εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη δηεθδηθνχλ ηα ειάρηζηα γηα ηελ 

αμηνπξεπή ηνπο εξγαζία. 

Απηή ε θίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα εκέλα είλαη θαζαξά 

ξεβαλζηζηηθή, κφλν έηζη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Με ξεβαλζηζκνχο δελ 

δηνηθείηαη ε πφιε, φζνη έρνπκε πεξάζεη απφ Γηνίθεζε έρνπκε αληηιεθζεί ηε 

ζεκαζία ηνπ λα ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε θαη θαιή ζπλεξγαζία ηεο 

εθάζηνηε Γηνίθεζεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εηδηθά ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο 

φπσο είλαη ε Καζαξηφηεηα. 

Έρεηε έλα ρξφλν κπξνζηά ζαο θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο, δελ είλαη 

κηθξφ ην δηάζηεκα θαη πξέπεη λα δηνηθήζεηε απηή ηελ πφιε. Γηα καο, παξ' φηη 

είκαζηε ζηελ αληηπνιίηεπζε αιιά επεηδή πξαγκαηηθά αγαπάκε θαη ηηο 

Τπεξεζίεο θαη ηελ ίδηα ηελ πφιε θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, είλαη πνιχ 

ζιηβεξφ ην λα βιέπνπκε φηη έρεηε έξζεη ζε ξήμε, έρεηε θηάζεη ζηα άθξα απηή 

ηε ζηηγκή θαη δελ μέξσ πσο ζα κπνξέζεηε λα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη επαλαιακβάλσ εηδηθά ζε ηνκείο φπσο είλαη ε Καζαξηφηεηα, 

ν Ζιεθηξνθσηηζκφο πνπ είλαη ηνκείο θαη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεζαη ηελ 

απηαπάξλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη έηζη 

φπσο έρεηε έξζεη ζε ξήμε δελ λνκίδσ λα θαηαθέξεηε λα ηα θέξεηε εηο πέξαο. 

Γηα καο είλαη πνιχ ιππεξφ απηφ. 

αο θαιψ θη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ λα αλαθαιέζεηε, ην 

Γήκαξρν ν νπνίνο εγψ δελ είκαη εθεί, είκαη εμ απνζηάζεσο αιιά ζεσξψ 

κεγάιε ππνηίκεζε ηνπ ψκαηνο λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν θαη λα κελ 

παξνπζηάδεηαη, αλ άθνπζα θαιά θαη αλ θαηάιαβα θαιά, ζεσξψ φηη πξέπεη λα 

αλαθαιέζεη απηή ηελ απφθαζε θαη ζπκθσλψ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε θαη ν 

θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ φζνλ αθνξά ην 

ζέκα ηεο απφθαζε ηνπ ζεκεξηλνχ πκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαγλψζηνπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο λα μεθαζαξίζσ έλα 

ζέκα, δελ ήξζα λα θάλσ νχηε αληηπνιίηεπζε νχηε λα ιχζσ ηηο πξνζσπηθέο θαη 

πνιηηηθέο δηαθνξέο ηνπ θαζελφο. Δδψ έρνπκε έλα θνηλφ ζθνπφ πάλσ απ' φια: 

ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπλδεκνηψλ καο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

πάλσ απ' φια. 

Καη' αξράο ιππνχκαη πξαγκαηηθά γηα ηελ απνπζία ηνπ 

Γεκάξρνπ. Να έξζεη εδψ, λα καο πεη θη απηφο ηελ άπνςή ηνπ, λα 

ζπδεηήζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο Καζαξηφηεηαο, ην ηη κπνξεί λα γίλεη απφ εδψ 

θαη πέξα, λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε. 

Ο ηνκέαο ηεο θαζαξηφηεηαο είλαη έλα πνιχ ιεπηφ ζέκα, ην νπνίν 

ζέιεη κηα εηδηθή κεηαρείξηζε. Σα παηδηά κε θαχζσλεο, κε πιεκκχξεο, κε θσηηέο 

είλαη ζην δξφκν. Γελ κπνξεί λα θφβεηαη έηζη κε επθνιία ην κεξνθάκαην ηνπ 

εξγαδφκελνπ, είλαη θνβεξφ. Αληί λα πάξνπλ θαη παξαπάλσ ππεξσξίεο γη' 

απηά πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ πφιε απφ ηα μεκεξψκαηα θαη επαλαιακβάλσ κε 

ηνλ θαχζσλα, κε ηηο θσηηέο, κε ηηο πιεκκχξεο είλαη παληνχ ηα παηδηά.  

Λίγν ζεβαζκφο δελ βιάπηεη. Θα ήζεια πξαγκαηηθά λα ήηαλ ν 

Γήκαξρνο εδψ λα καο πεη ηελ άπνςή ηνπ, λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε γηα ην 

θαιφ ηεο πφιεο, γη' απηφ ηνλ ιφγν είκαζηε εδψ. 

Γεχηεξνλ. Ο θ. Κνπηζάθεο είλαη 40-50 ρξφληα Αληηδήκαξρνο 

Καζαξηφηεηαο. Γελ έρεηο θ. Κνπηζάθε ηελ εκπεηξία ηφζα ρξφληα πνπ είζαη ζην 

ίδην αληηθείκελν Αληηδήκαξρνο λα βξεηο έλα ηξφπν λα ιχζεηο ηα πξνβιήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ; ε ζεσξψ πνιχ άμην Αληηδήκαξρν θαη πνιχ έκπεηξν. Δγψ 

είκαη θαηλνχξγηνο ηξία ρξφληα είκαη εδψ, αιιά εζχ πνπ είζαη 40-50 ρξφληα ζην 

ίδην αληηθείκελν, δελ κπνξείο λα ιχζεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα 

δίθαηα αηηήκαηά ηνπο θαη λα θφβεηο ηα κεξνθάκαηα κε θάξηεο ρηππεκέλεο; Να 

δίλνπκε ζηελ θα Φαξά «Δληέιιεζζε», ζε κηα αμηνπξεπή ππάιιειν ηνπ 

Γήκνπ, κε ηφζα ρξφληα εκπεηξίαο ζην Γξαθείν πξνζσπηθνχ θαη λα ηε 

θέξλνπκε ζε δχζθνιε ζέζε; 

Σέινο πάλησλ, εχρνκαη λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε γηα ην θαιφ ηνπ 

Γήκνπ καο πεξηζζφηεξν απ' φια. Καη θ. Οξηαηδφγινπ απηφ πνπ είπαηε γηα ηελ 

28ε Οθησβξίνπ λα κελ πινπνηεζεί, δελ είλαη απεηιή απηή, είλαη θαηά ηεο 

πφιεο καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ λα πσ ιίγα πξάγκαηα 

γηαηί ζηηο ηειεπηαίεο ηξεηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε θάλεη κε ην σκαηείν ζην 

Π.Π.Η.Δ.Γ. ήκνπλ θαη εγψ σο αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Θέισ λα πσ φηη απφ ηηο πξψηεο κέξεο πνπ αλέιαβα ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ζαλ Αληηδήκαξρνο πήγακε ζηελ Καζαξηφηεηα, ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ θ. 

Κνπηζάθε, δηνξζψζακε θαη βειηηψζακε θάπνηα πξάγκαηα, δελ ζέισ λα κπσ 

ζε ιεπηνκέξεηεο γηα λα κελ πηάζνπκε απηή ηελ θνπβέληα. 

  Θέισ λα πσ φηη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πάξα πνιιά πξάγκαηα 

δελ έγηλαλ. Όηαλ θηάλακε ζην δηα ηαχηα ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδακε ήηαλ ην νηθνλνκηθφ. Δθηφο ηνπ νηθνλνκηθνχ, λα πσ απιά γηα 

λα καο θαηαιάβνπλ θη απηνί πνπ καο αθνχλ, είλαη φηη ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη 

9 άηνκα, μαθληθά βξεζήθακε κε 5 θάπνηνο πήξε γνληθή άδεηα, θάπνηνο 

θνξσλντφ, θάπνηνο έπαζε θήιε πήγε ζην Ννζνθνκείν, θάπνηνο έζρηζε ην ρέξη 

ηνπ, γηα θαληαζηείηε ζε δπν πφιεηο ηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε Υαιθεδφλα 7 άηνκα 

αλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πφζα πξνβιήκαηα έρεη ε πφιε. 

Γελ μέξσ αλ γίλεηαη ζπρλά, ή αλ γηλφηαλ θαη πξηλ απφ εκέλα γηαηί 

δελ έγηλα Αληηδήκαξρνο κφλν εγψ, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ άιινη δχν, 

θαζεκεξηλά μεθηλάγακε 8 θαη κηζή ην πξσί θαη ψζπνπ λα δηαζρίζνπκε ηε 

Γεθειείαο καο έπαηξλαλ 500 ηειέθσλα λα πάκε θάπνπ, ιέσ γηα ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. Γελ είλαη δηθαηνινγία, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  

Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δίθαηα ηα παηδηά έρνπλ 

πξφβιεκα, φηαλ ηνπο είπα ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ θάλακε φηη 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ην κεγάιν 

ζηέγαζηξν πνπ είλαη ην ζπλεξγείν, έλαο ππάιιεινο ηεο Καζαξηφηεηαο έθαλε 

κηα καλνχβξα κε ην GSB αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ζηξάβσζε ηε βάζε. Δίρακε 

πάξεη ηα πάλει γηα λα ην θιείζνπκε, έμη επηά κήλεο. Γελ κπνξνχζακε λα 

ηνπνζεηήζνπκε γηαηί ππήξρε πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηε βάζε. Γελ είλαη 

δηθαηνινγία, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  

Απηφ φκσο πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δελ ππήξρε κφλν απηφ ην 

πξφβιεκα. Πεγαίλακε θαζεκεξηλά θαη γηλφηαλ θαη θάηη. Πήγα πάλσ απφ δέθα 

θνξέο, δελ ιέεη ηίπνηα απηφ. Καη δελ ιέεη ηίπνηα, γηαηί δελ είρακε θαλέλα 

νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Φηηάρλακε νξηζκέλα πξάγκαηα, ράιαγε θάηη άιιν θαη 

νχησ θαζεμήο.  
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Τπήξρε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Μηράιε αιιά δελ κπνξνχζακε 

πάξα πνιιά πξάγκαηα λα ηα ηειεηψζνπκε. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην 

ζθέπαζηξν έγηλε κφιηο έθπγα, αιιά ππάξρνπλ πάξα πνιιέο αηέιεηεο ζε 

εθείλν ην θνκκάηη. Πξέπεη λα αιιάμνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα εθεί γηα λα γίλεη 

ιεηηνπξγηθφ θαη νη ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη νη θαηάιιειεο. 

Απηφ είρα λα πσ γηαηί ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ήκνπλ Αληηδήκαξρνο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη αληηκεηψπηζα ηα πξνβιήκαηα απφ πάξα πνιχ 

θνληά. 

Όζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γελ μέξσ αλ γίλεη 

θάπνηα ςεθνθνξία ζην ηέινο ή κε πνην ηξφπν ζα γίλεη, εγψ δελ ζα ςεθίζσ 

λα κελ πάξνπλ νη ππάιιεινη ην κηζζφ ηνπο, δελ κπνξψ λα ην θάλσ απηφ θαη 

ην ιέσ ηψξα γηαηί δελ μέξσ αλ γίλεη ςεθνθνξία. Αλ γίλεη, ζα ςεθίζσ λα 

πάξνπλ ην εκεξνκίζζηφ ηνπο θαλνληθά. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζε φιεο θαη φινπο. Πξαγκαηηθά 

λνκίδσ φηη θάπνπ ραζεί ε ινγηθή θαη θάλσ επίθιεζε ηεο ινγηθήο ζε φινπο 

φζνπο αθνχλ απηή ηε ζηηγκή, πξνζπαζψληαο λα βάισ ηα πξάγκαηα ζε κηα 

ζεηξά. 

Σν πξψην εξψηεκα ην νπνίν λνκίδσ έρεη απαληεζεί απ' φινπο 

είλαη φηη πξνβιήκαηα ππήξραλ θαη ππάξρνπλ ζην γθαξάδ; Φπζηθά. Ζ Γηνίθεζε 

αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην γθαξάδ έπξεπε λα 

πξνζπαζήζεη λα ηα ιχζεη. Γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηη ρξεηάδεηαη; 

Πφξνπο. Οηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Αλαγλσξίδνληαο ε Γηνίθεζε 

ηα πξνβιήκαηα, εηπψζεθε θαη απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη απφ ηνλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε αιιά ίζσο δελ έρεη γίλεη αληηιεπηφ, θέξλεη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έλα πνζφ 50-60.000 € πνπ είλαη νη 

απαηηνχκελνη νηθνλνκηθνί πφξνη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα γίλνπλ φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Καη ηη γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην; χζζσκε ε 

αληηπνιίηεπζε ζεψξεζε ζσζηφ λα κεδελίζεη ηνλ ελ ιφγσ θσδηθφ. Γειαδή ε 

αληηπνιίηεπζε πνπ ζήκεξα ζπκπαξαζηέθεηαη… εγψ ζα ην πσ… ππνθξηηηθά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, δηακαξηχξεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζην γθαξάδ θαη 

ζσζηά, έξρεηαη ε Γηνίθεζε πξνβιέπεη έλα πνζφ γηα λα ιπζεί ε θαηάζηαζε ζην 
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γθαξάδ γηα ην νπνίν δηακαξηχξεηαη ε αληηπνιίηεπζε θαη ε αληηπνιίηεπζε 

κεδελίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ βάδεη ε Γηνίθεζε γηα λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα γηα ην νπνίν δηακαξηχξεηαη ε αληηπνιίηεπζε.  

Αλ κπνξεί θάπνηνο λα κνπ βξεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα ζε φιν απηφ, 

πξαγκαηηθά ζα ήζεια πάξα πνιχ λα ηελ αθνχζσ. 

Καη ξσηψ: ηη έρνπλ λα απαληήζνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζήκεξα 

νη ζπλάδειθνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ κεδέληζαλ ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ; 

Γελ κηιάσ γηα ηνπο άιινπο, κηιάσ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ γηα ηηο 

εξγαζίεο ζην γθαξάδ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ππάξρεη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ λνκίδσ Γηψξγν κνπ, ππάξρεη. Θα ην δνχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιά ην πάκε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην κπαιφ ηνπο κφλν ππάξρεη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη, κπνξνχκε λα ηε βξνχκε ηελ πξφηαζε θαη λα ην δείηε.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ην ιέηε έηζη, λα ην δηαβάζεηε 

θχξηε. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ην έρσ πξφρεηξν, ζα ην δηαβάζσ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο ην ιέηε ηφηε; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Με κε δηαθφπηεηε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζε δηαθφπησ, λα καο ην 

δηαβάζεηο, λα καο ελεκεξψζεηε ζσζηά. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όηαλ κηιάηε ηελ ψξα πνπ κηιάσ, κε δηαθφπηεηε! Γηαθνπή απηφ 

ζεκαίλεη, κηιάεη θάπνηνο θαη κηιάσ πάλσ ηνπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην μέξεηε ινηπφλ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Πσο νξηνζεηείηαη ε δηαθνπή, γηα πείηε κνπ. Πσο ηελ νξίδεηε εζείο 

ηε δηαθνπή; Γηαηί εγψ έηζη ηελ νξίδσ: κηιάεη έλαο άλζξσπνο θαη πεηάγεηαη 

θάπνηνο άιινο θαη ηνλ δηαθφπηεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κε κε δηαςεχδεηε πνπ ζαο ζπλεράξελ γηα 

ηελ ζεζκηθή ζαο ζηάζε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαςεχδεηαη φκσο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεηε μαλά ηνλ ιφγν θαη δεηήζηε φ,ηη δηεπθξίληζε ζέιεηε. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ιέεη ν ίδηνο, ηνπ είπαλ, 

ιέεη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν είπε ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Λέθθα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν δεχηεξν πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε θαη ην ζεσξψ απαξάδεθην 

ζαλ άλζξσπνο πξψηα θαη ζαλ πνιίηεο. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο αιιεινγξαθίαο 

κεηαμχ ππαιιήινπ, Γεκάξρνπ θαη νχησ θαζεμήο ζηα e-mail ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ. Θεσξψ φηη είλαη απαξάδεθηε θαη είλαη θαη παξάλνκε ιφγσ GDPR 

θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηνλ ιφγν πνπ έγηλε. 

  Κάηη άιιν πνπ επίζεο ζεσξψ απαξάδεθην. Ρψηεζαλ θαη νη ηξεηο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ, δειαδή ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. 

Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαηά ηελ άπνςή κνπ εληειψο ιατθίζηηθα λα 

κάζνπλ πφζεο ππεξσξίεο παίξλεη έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ξψηεζα θχξηε, κε ιέηε 

ςέκαηα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο ξψηεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Λέθθα, αθήζηε ην δηάινγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Μα κε δηαθφπηνπλ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ξψηεζα γηα ππεξσξίεο 

θχξηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη ειάηε. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Λνηπφλ θαη εξσηψ: δελ γλσξίδνπλ φηη πξφθεηηαη απζηεξά γηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ε νηθνλνκηθή ζρέζε ελφο πνιίηε κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ξψηεζα γηα ηηο 

ππεξσξίεο θχξηε, αλαθαιέζηε απηφ πνπ είπαηε. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Θα ην δσ ζηα πξαθηηθά θαη ζα ην αλαθαιέζσ ζην επφκελν 

πκβνχιην. Αλ έρεηε δίθην, ζα ην αλαθαιέζσ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Φεχδεζηε.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Σέινο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ην εμήο σο πνιίηεο θαη φρη σο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο, θάηη πξαγκαηηθά πνπ κνπ έθαλε πνιχ άζρεκε 



19
ε  

ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/10/2022 

 

 

67 

εληχπσζε θαη ζεσξψ φηη ίζσο εηπψζεθε ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ή κε θάπνηνπο 

ζθπγκνχο παξαπάλσ.  

  Αλέθεξε ν θ. Οξηαηδφγινπ, απείιεζε επζέσο φρη ηε Γεκνηηθή 

Αξρή, φρη ην Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο ή ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, 

αιιά ηνπο 40.000 θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο φηη «έξρεηαη ην ηξηήκεξν ηεο 28εο 

Οθησβξίνπ θαη ζα δείηε ηη ζα πάζεηε, ε πφιε ζα κείλεη βξψκηθε». Θεσξψ πσο 

ζα αλαθαιέζεη θαη φηη ην είπε ελ βξαζκψ ςπρήο.  

  Γηφηη ν Γήκνο δελ είλαη θηήκα θαλελφο, νχηε λα απεηιεί, νχηε λα 

εθβηάδεη. Όινη καο, ν θαζέλαο απφ ηνλ ξφιν ηνπ είκαζηε εδψ γηα λα 

ππεξεηνχκε ηελ πφιε, λα ζπκθσλνχκε, λα δηαθσλνχκε, είκαζηε εδψ γηα ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο θαη φρη λα ηνπο θάλνπκε ζεκείν εθβηαζκνχ θαη αληηπαξάζεζεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μηαο θαη κίιεζε αθξηβψο πξηλ απφ εκέλα ν θ. Λέθθαο 

κπνξψ λα ηνπ απεπζχλσ κηα εξψηεζε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο είλαη ξεηνξηθή, δελ πξφθεηηαη λα ζαο απαληήζεη. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θα είλαη πάξα πνιχ ζχληνκε. Αλ ζπκθσλεί κε ηνπο 

Αληηδεκάξρνπο φηη είλαη επηηξεπηή ε απεξγία θαη δίθαηα ηα αηηήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Αζθαιψο ε απεξγία είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζέλα. Σα απηνλφεηα 

λα ιέκε; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οπφηε εθιάβαηε σο απεηιή ηελ αλαθνίλσζε θαη ηελ 

εηιηθξίλεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ φηη ζα πξνρσξήζνπλ 

ζε θηλεηνπνηήζεηο εάλ πεξηθνπεί ην κεξνθάκαηφ ηνπο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ εηπψζεθε αθξηβψο έηζη, ηέινο πάλησλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θα Γθνχκα. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα λα απαληήζσ θαη ζε κηα πξνεγνχκελε εξψηεζε, έηπρε 

ηψξα θαη ηελ αλέθεξε ν θ. Λέθθαο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ. Θα 

θαηαλνήζεηε γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

φηαλ θαηαλνήζεηε φηη ε αληηπνιίηεπζε δελ είλαη εληαία. Αλ ηζνπβαιηάδεηε εκάο 

θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο, δελ ζα κπνξείηε πνηέ λα θαηαιάβεηε νχηε ηηο 

απνθάζεηο, νχηε ηίπνηα. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  
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Οχηε είλαη εληαίνη φινη νη ππφινηπνη εθηφο απφ εκάο. Τπάξρνπλ 

πάξα πνιιέο απφςεηο ζηελ θνηλσλία δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο, θάπνηεο 

ζπγθιίλνπλ θαη ππεξαζπίδνληαη άιια ζπκθέξνληα, θάπνηεο ζπγθιίλνπλ θαη 

ππεξαζπίδνληαη άιια ζπκθέξνληα. Αθφκε θαη ν ηκπεξηαιηζκφο έρεη ηνπο 

αληαγσληζκνχο ηνπ, πφιεκνο δηεμάγεηαη γη' απηφ ηνλ ιφγν θαη κε κεγάιε 

φμπλζε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ λα ην μεθαζαξίζσ θαη ιίγν παξαπάλσ, σο 

"Λατθή πζπείξσζε" απαηηνχκε θαη λα παξζεί πίζσ ε απφθαζε γηα ηελ 

πεξηθνπή ηνπ εκεξνκηζζίνπ θαη εθθξάδνπκε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ 

αιιειεγγχε καο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ 

σκαηείνπ ηνπο. 

Σνπο θαινχκε γηα αθφκε κηα θνξά, φπσο θαη ην θάλνπλ νχησο ή 

άιισο θαη απηφ είλαη ελνριεί, παξά ηα δίθαηα αηηήκαηα, γηαηί δελ θπιάλε 

θαηνπξεκέλεο πνδηέο, θακία εκπηζηνζχλε ζηα θξνθνδείιηα δάθξπα ησλ δήζελ 

κεηαλνεκέλσλ, δήζελ επαίζζεησλ ζπλππεχζπλσλ θαη ζηνπο δηάθνξνπο 

επίδνμνπο ζσηήξεο. Απηφ, γηα λα μεθαζαξίζσ ηε ζέζε ηεο δηθήο 

αληηπνιηηεπηηθήο Παξάηαμεο 

Ζ απνπζία ηνπ Γεκάξρνπ είλαη βαζηά ζπκβνιηθή. Οη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο φζν θαη ζηα νρήκαηα, φζν θαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο -γηαηί νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κέζα ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο απνηεινχλ θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζπλνιηθφηεξα, ππάξρνπλ 

θαη ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ δελ δίλνληαη- είλαη άζιηεο πξαγκαηηθά. 

Σν έρνπκε δηαπηζηψζεη σο Παξάηαμε αληηπνιηηεπφκελε ε "Λατθή 

πζπείξσζε" ην ςεθνδέιηην ηνπ ΚΚΔ μαλά θαη μαλά ηα ρξφληα απηά 

πξνβιήκαηα, ηα δεκνζηεχζακε θαη ζηηο 26/9/2022 κεηά ηελ ηειεπηαία 

επίζθεςε ηνπ επηθεθαιήο καο ζηνπο ρψξνπο. 

Ο θίλδπλνο είλαη δηαξθήο θαη ηεξάζηηνο θαη γηα ηνπο νδεγνχο θαη 

γηα ηνπο θαζαξηζηέο θαη κε ηδηαηηεξφηεηα ζηηο γπλαίθεο. Άιισζηε θαηαζέζακε 

θαη αίηεκα κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 23166/4-10-2022 σο "Λατθή πζπείξσζε" 

κε ζέκα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ 

ηνπ Γήκνπ, αλεμαξηήησο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα λα καο 

ρνξεγήζεηε ηα δειηία ειέγρνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο γηα ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηεο Καζαξηφηεηαο θαη ηνπ Πξαζίλνπ, ζην νπνίν δελ απαληήζαηε. 
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Δδψ λα πσ φηη αλ είλαη φια θαιψο θακσκέλα γηαηί μεθηλήζαηε ηηο 

εξγαζίεο ηελ επφκελε κέξα ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ; Γηαηί 

γλψκε καο είλαη φηη είλαη ε ζπλέρεηα ηεο εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο ε 

ηηκσξεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα θφςεη ηα 

κεξνθάκαηα. 

Μεηά απφ θηκψζεηο, κεηά απφ απεηιέο, κεηά απφ ηελ απαμίσζε 

ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ σκαηείνπ θαη ηνπ Γ.., κέρξη πνπ ζχξαηε ην σκαηείν 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα, έξρεηαη απηή ε εξγνδνηηθή 

εθδηθεηηθή απφθαζε λα πεξηθφςεη ην κεξνθάκαην. Βέβαηα λα πσ ζε απηή ηε 

θάζε φηη παξ' φηη θαη νη πξνεγνχκελνη Γήκαξρνη θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο είραλ 

δηάθνξεο θαηαγγειίεο θαη απφ ην σκαηείν ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηνπο άιινπο 

θνξείο ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ εξγαδνκέλσλ, είραλ πξνρσξήζεη 

αθφκε θαη ζε κήλπζε πξνζψπνπ, εζείο ην έρεηε ηεξκαηίζεη πξαγκαηηθά. 

ηελ πξάμε απνδερηήθαηε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ γθαξάδ θαη απφδεημε απηνχ ήηαλ ε άκεζε 

θηλεηνπνίεζή ζαο γηα ηελ επηζθεπή απηψλ πνπ ζεσξνχζαηε πην άκεζα θαη 

ηαπηφρξνλα απαληήζαηε εθδηθεηηθά κε ζηφρν ηελ ηξνκνθξαηία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δηαθνπή εξγαζηψλ πνπ έθαλαλ ζηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο γηα ιφγνπο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο ζην 

γθαξάδ ηνπ Γήκνπ, φπσο ηνπο επηηξέπεη ν Νφκνο -ην ιέσ, γηα ηνπο 

λνκφηππνπο ζπλαδέιθνπο- 3850/2010 ζην άξζξν 31. 

Λάζηηρν βέβαηα γίλεηαη ε λνκνζεζία φηαλ έρεηο ην καραίξη θαη ην 

πεπφλη θαη ζε απηφ ην ζέκα θαη ζην πξνεγνχκελν θαη ζηα επφκελα, ην 

δηαπηζηψλνπκε απηφ δηαρξνληθά. Απιά ην αλαθέξσ. 

Καινχκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πάξεη απφθαζε ζήκεξα λα 

κελ πεξηθνπεί φπσο ην είπε θαη ν Γηάλλεο, ην εκεξνκίζζην θαη λα 

πξνρσξήζνπλ άκεζα νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Με θάιπςε ν θ. Κνπηζάθεο ζε 

απηά πνπ είπε, παξ' φια απηά κε απηά πνπ άθνπζα δελ ζα κπνξνχζα λα κελ 

αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα.  

Άθνπζα ηνλ Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ έρσ 

ηίπνηε πξνζσπηθφ καδί ηνπ, δελ γλσξηδφκαζηε θαη θαιά, αιιά έρεη έλα 
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ζεζκηθφ ξφιν, ηνλ νπνίν αξθεηέο θνξέο φηαλ θάζεηαη ζηελ θαξέθια ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ σκαηείνπ, έρεη κηα 

δέζε θαη κηα επηζεηηθφηεηα ζα έιεγα θαηά θαηξνχο, φπνπ εγψ ζα ήζεια λα ηνλ 

ξσηήζσ πάλσ ζε απηή ηε δέζε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ βγάδεη, αλ νη δηθέο 

ηνπ νη απφςεηο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηαηί απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη, απνξξένπλ 

δηάθνξα πξάγκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα … 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κπξία Γθνχκα δελ ζαο δηέθνςα, ζαο επραξηζηψ. Δίκαη 

πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ζε απηά πνπ ιέσ θαη λνκίδσ είλαη απιά ειιεληθά.  

Αθνχσ απεηιέο. Υαξαθηεξηζηηθά «ζα ην πιεξψζεηε αθξηβά». 

Πνηνη ζα πιεξψζνπλ αθξηβά θ. Πξφεδξε; Δίζηε εξγαδφκελνο ζε έλα Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην νπνίν πξνζθέξεηε ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε 

θαη ακείβεζηε γη' απηφ. Πνηνο ζα πιεξψζεη αθξηβά θαη ηη;  

«Θα θηάζνπλ ηα ζθνππίδηα ζηνλ 1ν φξνθν» θξάζεηο δηθέο ζαο. 

Καη ξσηάσ θαη ζέισ κηα απάληεζε ζε απηφ φηαλ ζα μαλαπάξεηε ηνλ ιφγν γηαηί 

πηζηεχσ ζα ηνλ μαλαπάξεηε γηαηί έρνπλ ηεζεί δηάθνξα εξσηήκαηα, απηέο ζαο 

νη θξάζεηο εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ θαη θαη’ επέθηαζε 

ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ; 

ε ζπλέρεηα φινπ απηνχ, ην είπαλ θάπνηνη ζπλάδειθνη εγψ ζέισ 

λα ην πσ πην ζηνρεπκέλα, πνπ ήζαζηαλ φηαλ ςεθίδνληαλ ηα ηέιε, φπνπ 

Γηεπζπληήο Τπεξεζίαο ζπλάδειθφο ζαο πνπ πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηεχζεηε 

θαη απηφλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο ηεο Καζαξηφηεηαο, έθαλε κηα 

εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. Γελ 

θνπλήζεθε θχιιν.  

Ήζαζηαλ απηήθννη κάξηπξεο, ήζαζηαλ παξφληεο ζε απηφ ηνλ 

ηξαγέιαθν πνπ έγηλε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε ζηελ πφιε, δελ πήξαηε ζέζε πνηέ, 

αγλνήζαηε παληειψο ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο. 

Ξέξεηε, ν Γηεπζπληήο έρεη απφ θάησ ηνπο Πξντζηακέλνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη φηη είζηε εδψ γηα λα ηνπο 

εθπξνζσπήζεηε. Γελ άθνπζα ιαιηά απφ εζάο ηφηε, δελ είπαηε ην παξακηθξφ. 

Σε ζηηγκή πνπ γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ε εηζήγεζε γηα ηα 

ηέιε δελ ήηαλ ηνπ Κνπηζάθε, δελ ήηαλ ηεο Γηνίθεζεο, ήηαλ ηεο Τπεξεζίαο. Καη 
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πάλσ ζε απηφ γηα λα θιείζσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νχηε ζήκεξα ζαο άθνπζα 

-θαη κάιηζηα θαη ζε απηφ ζα ήζεια λα πάξεηε ζέζε κεηά- φηαλ ν θ. Γξεηδειηάο 

θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαηαθέξζεθαλ θαηά ππαιιήινπ ξσηψληαο ηερλεέλησο 

γηα ηηο ππεξσξίεο, λα πάξεηε ζέζε. Θα πεξηκέλσ λα πάξεηε, είζηε Πξφεδξνο 

ελφο σκαηείνπ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ απηνχ ηνπ Γήκνπ. 

Να ελεκεξψζσ ην ψκα φηη κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλα σο 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη ην είρα πεη θαη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ κε 

ην σκαηείν, φηη ην σκαηείν ζηελ παξνχζα Γηνίθεζε έρεη πάξεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ππεξσξίεο πνπ έρεη πάξεη πνηέ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε απηή ηε 

Γηνίθεζε. Οη εξγαδφκελνη, φρη ην σκαηείν. 

Γελ εμεηάδεη θαλέλαο, νχηε θαλέλαο λα πεη φηη δελ ηηο δνπιεχνπλ 

νη άλζξσπνη, αιιά δελ κπνξεί λα έρνπκε άιια κέηξα θαη άιια ζηαζκά φπνπ 

καο βνιεχεη θαη φπνπ δελ καο βνιεχεη. Δπνκέλσο βαζηθή εξψηεζε ε νπνία ζα 

ήζεια λα απαληεζεί ζην ψκα, αλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκθσλεί κε 

ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ 

Πξφεδξν ζεζκηθά. 

Δπίζεο μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη ηφζν νη εγθαηαζηάζεηο 

Καζαξηφηεηαο φζν θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πξαζίλνπ απφ ην έηνο 2009 είραλ 

θεξπρζεί παξάλνκα, ήηαλ νη Τπεξεζίεο καο εθεί παξάλνκα. Ήηαλ δεδνκέλν 

φηη θάπνηα ζηηγκή ν θφκπνο ζα έθηαλε ζην ρηέλη, έγηλε κε ηελ Καζαξηφηεηα επί 

δηθήο ζαο Γηνίθεζεο θ. Βαζηιφπνπιε, έγηλε κε ην Πξάζηλν ζηε δηθή καο 

Γηνίθεζε.  

Καινχκαζηε κε ηα φζα κέζα έρνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθείλεο 

ηηο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ κηα εξγαζηαθή εξεκία ζην 

πξνζσπηθφ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην πξνζσπηθφ 

πξνζθέξεη ζηελ πφιε.  Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλαο παξάθξνλαο εδψ ν 

νπνίνο ζα ιέεη «πεγαίληε δνπιέςηε ζην βνχξθν» ή «δνπιέςηε ζηε δέζηε, ζην 

ρηφλη, ζηε βξνρή». Καλέλαο δελ ην ζέιεη απηφ. Μφλν έλαο παξάθξσλ ζα ην 

ήζειε. 

Άθνπζα ηνλ θ. Γεσξγακιή ν νπνίνο είπε φηη έρνπκε 6-7 κήλεο ηα 

πάλει, αιιά επεηδή έγηλε θάπνηα ζηηγκή κε έλα κεράλεκα ζηε βάζε ηνπ 

ζηχινπ έλα ζέκα, είλαη ζέκα ζηαηηθφηεηαο θαη ζα ιπζεί. Σν πιηθφ ππάξρεη θαη 

ζα ηνπνζεηεζεί.  
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Παξεκπηπηφλησο ε Γηνίθεζε θαη έξγα μεθίλεζε λα θάλεη φπσο ν 

θ. Κνπηζάθεο αλαθέξζεθε, εγψ ζα πσ γηα ην πξηλ ή ην κεηά ηεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ππάξρεη θσδηθφο γηα έηνηκν ζθπξφδεκα ν νπνίνο ζα πεξάζεη ζην επφκελν 

ζέκα, ηνλ νπνίν ε αληηπνιίηεπζε πνπ ζήκεξα θφπηεηαη, θαηαςήθηζε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

Απφ εθεί θαη πέξα εγψ ζα ήζεια λα ζέζσ ην εμήο ζέκα: ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ην «Δληέιιεζζε» ηνπ Γεκάξρνπ 

γηα πεξηθνπή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ππήξμαλ θαη άλζξσπνη νη νπνίνη πήγαλ θαη 

έθαλαλ ηελ ππεξεζία ηνπο θαλνληθά, δνχιεςαλ. Δζείο πήξαηε κηα απφθαζε 

θαη είπαηε φηη «εκείο ζα αγσληζηνχκε γηα ηα δηθαηψκαηά καο» θαη πνιχ θαιά 

θάλαηε θαη έρεηε θάζε δηθαίσκα λα ην θάλεηε.  

Δηιηθξηλά φκσο ζέισ λα μέξσ: πήξαηε κηα απφθαζε ε νπνία 

ζαθψο θαη δελ ήηαλ θαζνιηθή, δελ ήξζε ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο Καζαξηφηεηαο, πήξαηε κηα απφθαζε λα αγσληζηείηε γηα ηα 

δηθαηψκαηά ζαο θαη έρεηε θάζε δηθαίσκα λα ην θάλεηε ην μαλαιέσ, παξ' φια 

απηά ζηε ινγηθή ησλ ίζσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζεσξείηε φηη νη άλζξσπνη 

νη νπνίνη εξγάζηεθαλ, θφπηαζαλ, πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηηο ίδηεο απνιαβέο κε φπνηνλ επέιεμε λα αγσληζηεί θαη λα κελ 

εξγαζηεί;  

Δγψ κε απηφ ζα θιείζσ, επηκέλσ φηη ζέισ κηα απάληεζε απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ ζεζκηθά ηφζν γηα ην ζέκα ηνπ Γηεπζπληή πνπ 

ππαηλίρζεζαλ νξηζκέλνη φηη παίξλεη ππεξσξίεο, φζν θαη γηα ην ζέκα ηνπ πνηνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ νη θξάζεηο πνπ είπαηε, εθπξνζσπείηε 

ζήκεξα. Οη θξάζεηο «ζα πληγείηε ζην ζθνππίδη, ζα ην κεηαληψζεηε, ζα θηάζεη 

ην ζθνππίδη ζηνλ 1ν φξνθν». Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, θαιεζπέξα θαη ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δγψ ζα μεθηλήζσ θ. Πξφεδξε απφ ηνλ ιφγν 

πνπ επηθαιεζηήθαηε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηνλ θχξην ιφγν 

γηα λα κελ ζπδεηεζεί ην ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα ζαο ζπκίζσ φηη ν 

θχξηνο ιφγνο ήηαλ ε απνπζία ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, θ. Αλεκνγηάλλε. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ζαο δηέθνςα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ιέηε πνηνο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο. Με ιέηε κέξνο ηεο 

αιήζεηαο, πείηε φιε ηελ αιήζεηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζαο ιέσ φηη ν θχξηνο ιφγνο ήηαλ ε απνπζία ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ιφγσ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ήκεξα ππάξρεη ε παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ; Ση είλαη 

απηή ε απαμίσζε πξνο φινπο εκάο θαη θπξίσο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο; 

Πξνο ηη ε απαμίσζε πξνο ην σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ; Γηα πνην ιφγν ε 

Γεκνηηθή Αξρή ηνπο βάδεη απέλαληη; Ση επηδηψθεηε; Σελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπ Γήκνπ; Απφ εκάο, δελ ζα πεξάζεη. Απφ ηνλ θφζκν ηεο πφιεο, δελ ζα 

πεξάζεη. 

Καη ζπλερίδσ. Δπηθαιείζηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα 

αληαπνδνηηθά θαη αθνχσ θξνθνδείιηα δάθξηα, αλ θάπνηνο φρη ηδηαίηεξα 

γλψζηεο ηνλ βάισ έλα ηέηαξην θαη ηνπ εμεγήζσ φηη θεχγνληαο ζαο αθήζακε 

10 εθαηνκκχξηα ηα νπνία είλαη γηα ηα αληαπνδνηηθά, γηα Πξάζηλν εκείν θαη 

γηα λα θηηάμεηε φ,ηη ζαο θάλεη θέθη, απφ απηά ηα 10 εθαηνκκχξηα κφιηο 

ςειιίζαηε κεηά απφ ηξία ρξφληα ηελ πξψηε κειέηε. Δπαλαιακβάλσ 10 

εθαηνκκχξηα, δελ κηιάσ νχηε γηα 100 νχηε γηα 200 νχηε γηα 300 ρηιηάδεο θαη ην 

επαλαιακβάλσ γηα λα ην αθνχλ νη εξγαδφκελνη. 10 εθαηνκκχξηα. 

αο αθήζακε θαηλνχξγηα απηνθίλεηα, θαηλνχξγηα 

απνξξηκκαηνθφξα, θαηλνχξγηα θνξηεγά, θαηλνχξγηεο ζθνχπεο. Καη ηη ηα 

θάλαηε; Ξέξεηε ηη ηα έρεηε θάλεη; Υξηζηνπγελληάηηθα δέληξα. Όηαλ αλνίμεη ην 

δηαθφπηε ν νδεγφο βιέπεη κφλν ιακπάθηα λα αλάβνπλ. Ξέξεηε γηαηί; Πάιη αλ 

ξίμεη κηα καηηά θάπνηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα δεη φηη ε ιέμε «ζπληήξεζε» 

έρεη κεδεληζηεί θαη ε ιέμε απηή φια ηα πνζά πάλε ζε θσδηθφ πνπ ιέγεηαη 

«έθηαθηεο επηζθεπέο». 

Πφηε θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο θάλαηε ζχκβαζε γηα ηα ηαθηηθή 

ζπληήξεζε απηνθηλήησλ; Φέξηε κνπ ηε ζχκβαζε, θέξηε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηε ζχκβαζε. Ξέξεηε, δελ είκαζηε ηζαγελείο, είκαζηε γλψζηεο. Καη 

δφμα ησ Θεψ έρνπκε πεξάζεη απφ ηε Γηνίθεζε θαη θαιά – θαιά δελ 

ζπκφκαζηε νχηε εκείο νη ίδηνη… πξνεγνπκέλσο ξσηνχζα ην Νίθν, ζαο έρνπκε 
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αθήζεη έλα ζσξφ πξάγκαηα νινθαίλνπξγηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε ν Γήκνο 

λα δνπιεχεη γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα. 

Καη εζείο ηη θάλαηε; Σα βγάιαηε ζε αρξεζηία, ζε κεδεληθφ ρξφλν. 

Γηαηί; Γηαηί δελ μέξεηε λα δηνηθήζεηε. Δίλαη πνιχ απιφ. Γελ ζαο θηαίλε ηα 

αληαπνδνηηθά, δελ ζαο θηαίκε πνπ δελ κπνξνχζαηε λα πινπνηήζεηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη δεκηνπξγήζαηε ηεξάζηην πιεφλαζκα. Απηφ ην πιεφλαζκα 

έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηνπο δεκφηεο. 

πλερίδσ. Θέιεηε ρξήκαηα ζήκεξα απφ ηα αληαπνδνηηθά; Έρεηε 

500 ρηιηάξηθα απφ ηα LED πνπ δηαγσληζκφο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη. Πάξηε ηα 

θαη ξίμηε ηα ζην ακαμνζηάζην. Σψξα, θέξηε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ. 

Μεηά έρνπκε ην επφκελν ζέκα ζηελ αλακφξθσζε, θέξηε ηα 500 ρηιηάξηθα λα 

επηζηξέςνπλ πίζσ. Έηζη θη αιιηψο θη απηφο ν δηαγσληζκφο ζα πάεη, φπσο είπε 

θαη ν πξνεγνχκελνο. 

Καη ζπλερίδσ. Γερφκαζηε ή δελ δερφκαζηε φηη ππήξρε θαη 

ππάξρεη πξφβιεκα ζην ακαμνζηάζην; Δίκαζηε ζχκθσλνη φινη ζε απηφ; Δγψ 

εθείλν ην πξσί κε αληηπξνζσπεία απφ ηελ Παξάηαμε πήγα ζην ακαμνζηάζην 

θαη κάιηζηα ν Πξφεδξνο θαη ζα ην πσ ζήκεξα, κε παξαθάιεζε λα κελ πάσ 

θαη μέξεηε γηαηί κε παξαθάιεζε λα κελ πάσ; Γηαηί είρε αθνπζηεί -ρσξίο λα ην 

μέξσ, εγψ απηνβνχισο πήγα- φηη ππνθηλνχκε ηελ θηλεηνπνίεζε.  

Όρη θχξηνη δελ ππνθηλνχκε ηίπνηα. Ο ηξφπνο πνπ δηνηθείηε 

ππνθηλεί ηα πάληα. Ζ απαμίσζε πνπ δείρλεηε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ππνθηλεί ηηο θηλεηνπνηήζεηο. Δδψ έρνπκε δεδνκέλν φηη ν ρψξνο κε δεθάδεο 

έγγξαθα πνπ παξνπζίαζε ν Πξφεδξνο, είλαη αθαηάιιεινο αθφκε θαη ζήκεξα 

θαη δεηάκε αλνρή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δεηάκε αλνρή, ηνπο θφβνπκε ην 

κεξνθάκαην; Όρη. Καη ζήκεξα, φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν επηθεθαιήο καο ν 

Άξεο Βαζηιφπνπινο θαη ζπκπιήξσζαλ ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Κψζηαο 

Σνκπνχινγινπ ζήκεξα ζα παξζεί απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

πιεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη ην εκεξνκίζζηφ ηνπο. Απηή ζα είλαη ε απφθαζή 

καο: λα πιεξσζεί ην εκεξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ. Σσλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

δνπιεχνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ζε ειεεηλέο ζπλζήθεο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ζην θνηλφ. 

Δπεηδή εκείο δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ελδηαθέξνληαη 

φινη νη ππφινηπνη, ζέισ λα ζπκίζσ ην εμήο: ήκαζηαλ έμη ή νθηψ κήλεο 

Γηνίθεζε, είρε έξζεη έλα ζέκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ ζπκάκαη θαιά 

πεξίπνπ 80.000 € γηα ππαιιήινπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ δηεθδηθνχζαλ ηφηε 

αλαδξνκηθά. 

Δίρε αιιάμεη ν λφκνο θαη ν Γήκνο ππνρξενχληαλ λα πάεη -απηφ 

θπζηθά πνπ ιέσ ίζσο είλαη θαη θαηά καο, γηαηί κπνξεί λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά 

θαη κπνξεί θάπνηνο λα ην πάεη θαη λα ην πιεξψζνπκε εκείο- ζε Δθεηείν. Δκείο 

ην θέξακε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζέισ λα κνπ πεη θάπνηνο απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε ην ΚΚΔ, απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, απφ 

ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πνηνο ήηαλ ζηελ Δπηηξνπή λα ςεθίζεη λα πάξνπλ ηα 

αλαδξνκηθά νη ππάιιεινη. Αθνχ εκείο δελ ελδηαθεξφκαζηε.  

Δκείο ηα ςεθίζακε θαη πήξαλ ηηο 80.000 € … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ρψηεζεο. Δθφζνλ ξσηάο, ζα πάξεηο απάληεζε.  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δκείο ςεθίζακε ηφηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα 

πάξνπλ ηα ρξήκαηα νη εξγαδφκελνη ηηο 80.000 € κε θίλδπλν θαηαινγηζκνχ ζε 

εκάο, πνπ ν Γήκνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα πάεη ζην Δθεηείν, ηα ςεθίζακε γηα 

λα ηα πάξνπλ νη εξγαδφκελνη. Θέισ λα κνπ πνπλ πνπ ήηαλ ζχζζσκε φιε ε 

αληηπνιίηεπζε, πνπ ήμεξαλ φηη ειινρεχεη θίλδπλν ζε θαηαινγηζκφ θαη δελ 

εκθαλίζηεθε θαλείο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί πξνζσπηθνχ γηαηί;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα έλα ιεπηφ, αλνίγεη ζέκα ν θ. Μπεξδέζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δεπηεξνινγήζεηε κεηά ηνλ θ. Γνχια, θ. Βαζηιφπνπιε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ επί πξνζσπηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα γηαηί ηψξα; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε θ. Καληαξέιε, είπε έλα πξάγκα ν θ. 

Μπεξδέζεο φηη ζχζζσκε ε αληηπνιίηεπζε, απηφ άθεζε λα ελλνεζεί, είπε 
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ιείςακε φινη γηα λα κελ ζηεξίμνπκε θαη λα απνθχγνπκε ηνλ θαηαινγηζκφ. 

Απηφ είπε. Ναη ή φρη; Απηφ είπαηε θ. Μπεξδέζε;  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίπα, φηη ζχζζσκε ε αληηπνιίηεπζε δελ ήηαλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, γηαηί δελ ήηαλ;  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δζείο ζα κνπ πείηε. Δγψ μέξσ φηη ε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ 

λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα νη εξγαδφκελνη, ην ςήθηζε. Δζείο ήζαζηαλ εθεί; 

ηεξίμαηε; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, ζα απαληήζσ γηα έλα θαη κφλν ιφγν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα απαληήζεηε, θαη' αξράο παίξλεηε ηε ζέζε άιινπ 

ζπλαδέιθνπ θαη είζηε κεηά ηνλ θ. Γνχια.  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να γξαθηεί θαη ζηα πξαθηηθά. Σν εξψηεκα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν: ε αληηπνιίηεπζε ζχζζσκε ήηαλ εθεί λα ςεθίζεη λα πάξνπλ ηα 

ρξήκαηα ηα αλαδξνκηθά νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ ζε ηξηάληα δεπηεξφιεπηα; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε πνηα απφθαζε αλαθέξεηαη; πγθεθξηκέλα ζε πνηα 

απφθαζε, αξηζκφ απφθαζεο ζέινπκε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο είλαη θαηλνχξγηνο ζηα απηνδηνηθεηηθά 

θαη δελ γλσξίδεη. Θα πξέπεη λα μέξεη ν θ. Μπεξδέζεο, πνπ εκθαλίδεηαη ηηκεηήο 

ζήκεξα θαη βέβαηα θαηαιαβαίλσ θάπνπ πξέπεη λα πηαζηεί ν άλζξσπνο, φηη 

εκείο σο Γεκνηηθή Αξρή ήκαζηαλ πνπ μεθηλήζακε, εθθηλήζακε ηε δηαδηθαζία 

θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη πιεξψζακε κάιηζηα θαη 

13νπο θαη 14νπο κηζζνχο κε απνθάζεηο νξηαθήο λνκηκφηεηαο. 

  Άξα θ. Μπεξδέζε καζήκαηα … 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίραηε ην δηθαίσκα λα πάηε ζην Δθεηείν ηφηε θαη δελ 

πήγαηε, φηαλ φκσο εκείο αλαιάβακε ηε Γηνίθεζε ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

πάκε ζην Δθεηείν θαη κε θίλδπλν θαηαινγηζκνχ ην ςεθίζακε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Μπεξδέζε δελ μέξεηε, αθνχζηε λα κάζεηε.  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να κελ έξρεζηε φκσο ζήκεξα θαη λα δηεθδηθείηε … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεη λα απαληήζσ; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ηη απαληήζεηε; Γελ ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία θαη δελ είλαη 

απηφ ην ζέκα καο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα δελ κε άθεζε λα απαληήζσ. Έθαλε κηα εξψηεζε; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δπί πξνζσπηθνχ: ςήθηζε λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα νη 

εξγαδφκελνη; Ήζαζηαλ εθεί ή φρη; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεηο λα απαληήζσ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν εξψηεκα είλαη ζπγθεθξηκέλν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεηο λα απαληήζσ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δπεηδή θνβφζαζηαλ λα κε ζαο θαηαινγηζηνχλ, δελ ήξζε 

θαλείο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο θνβάηαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαληήζηε γηαηί πεξηκέλνπλ θη άιινη ζπλάδειθνη. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, ν θ. Μπεξδέζεο αλάκεζα ζηα άιια, είλαη θαη 

άζρεηνο, ην θαηαιαβαίλσ δελ πεηξάδεη. Αθνχζηε φηαλ ήκαζηαλ εκείο 

ππνρξενχκαζηαλ βάζεη ηνπ λφκνπ λα πξνζθχγνπκε ζηνλ αλψηεξν βαζκφ, 

απηφ έιεγε ν λφκνο. Ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη, δελ είρακε απιψο δηθαίσκα, 

ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη θαη πήξακε απφθαζε μεθηλψληαο απφ ηελ Κνηλσθειή 

Δπηρείξεζε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, αιιά δελ είλαη ην ζέκα καο ηψξα. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα εκείο δψζακε πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην θαη ζα καο 

πεη ν θ. Μπεξδέζεο ηψξα φηη εκείο θνβεζήθακε;  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ήζαζηαλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Φήθηζεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να κηιήζσ; Μελ είζαη αρξείνο. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: ε ξσηάσ: ην ςήθηζεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεηο λα κηιήζσ;  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν πνηφλ ζνπ, θαηαθέξεζαη πξνζσπηθά ζε εκέλα κε ιεο 

άζρεην θαη αρξείν.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεηο λα κηιήζσ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίζαη πνιηηηθάληεο, θαηαθέξεζαη ζε εκέλα ιέγνληάο κε 

άζρεην θαη αρξείν. 
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μελ είζαη αρξείνο, ιέσ. Άζε κε λα κηιήζσ. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: ηα 55 κνπ κε ιεο άρξεζην θαη αρξείν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ … 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη… εληάμεη… δηαθφπηνπκε γηα 5 ιεπηά. 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδνπκε. Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε κηα αληηπαξάζεζε Γηνίθεζεο 

θαη εξγαδνκέλσλ ρακέλνο είλαη ν δεκφηεο. Καη αλ δελ είλαη ηψξα, ζα είλαη ζην  

κέιινλ. Γπζηπρψο θαίλεηαη πσο δηθαησζήθακε φηαλ ζηηο 6 ηνπ Ηνχλε καδί κε 

ηε ζπλάδειθν Δπηπρία Παπαινπθά ζηείιακε κηα επηζηνιή θαη εθθξάζακε ηφηε 

ηηο αλεζπρίεο καο γηα ηε δηάξξεμε ησλ ζρέζεσλ Γηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ 

θαη είρακε πεη πσο ηα πξνβιήκαηα δεηνχλ ιχζεηο θαη κάιηζηα ήηαλ 

πξνβιήκαηα πνπ ε ίδηα ε Γηνίθεζε είρε αλαγλσξίζεη ηφηε θαη δεζκεχηεθε 

κάιηζηα φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γίλεη νηηδήπνηε δπλαηφ, γηα λα 

επηιπζνχλ. 

Γπζηπρψο φκσο θηάζακε κέρξη ζήκεξα θαη ηα πξνβιήκαηα 

κέλνπλ θαη έρνπκε παξάιιεια θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πέξα φκσο απφ ην ρηεο, ππάξρεη θαη ην ζήκεξα, ππάξρεη θαη ην 

αχξην. Πσο ζα ζπλερίζνπκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Έηζη ζα ζπλερίζνπκε ηε 

δηαδηθαζία απηή; Καη επί ηεο νπζίαο κήπσο πξέπεη ζήκεξα λα ζπκθσλήζνπκε 

ζε θάηη; Καη θάλσ κηα έθθιεζε ζήκεξα θαη πξνο ηε Γηνίθεζε θαη πξνο ην 

σκαηείν εξγαδνκέλσλ. 

Πξνο ηε Γηνίθεζε. Κχξηε Κνπηζάθε δείμηε ζε έλδεημε θαιήο 

ζέιεζεο, αλαθαιέζεηε ζήκεξα ην «Δληέιιεζζε», δεζκεπηείηε απέλαληη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φηη ζα θάλεηε φ,ηη είλαη δπλαηφ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ άκεζα. 

Καη κηα έθθιεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξνο ην σκαηείν: λα δψζνπλ άιιε κηα θνξά εθ λένπ κηα πίζησζε ρξφλνπ 

ζηε Γηνίθεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα αλαθαιέζνπλ απηά 

πνπ έρνπλ ζθεθηεί γηα άκεζεο θηλεηνπνηήζεηο. 
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Δπαλαιακβάλσ γηα ην θαιφ ησλ δεκνηψλ θαη κφλν θαη απφ ηηο 

δπν πιεπξέο. Κχξηε Κνπηζάθε θαη θχξηε Οξηαηδφγινπ ην νθείινπκε ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο, δελ ζα επεθηαζψ άιιν ζην ζέκα, ην έρνπλ θαιχςεη φινη νη 

πξνιαιήζαληεο. 

Σέινο θ. Πξφεδξε επεηδή έρνπκε άιιν έλα εμίζνπ ζνβαξφ ζέκα 

πνπ πξέπεη λα δνχκε θαη είλαη απηφ ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη φισλ ησλ 

άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε, ην νπνίν ζέιεη κεγάιε 

αλάιπζε θαη ηνπνζέηεζε απ' φιεο ηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο, απ' φινπο ηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη κηα επξεία αλάιπζε, ζα πξνηείλσ λα αλαβιεζεί 

ην ζέκα απηφ, λα ην ζέζνπκε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ψζηε λα ηχρεη αλάινγεο αληηκεηψπηζεο θαη πίζησζεο ρξφλνπ. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ην θνκκάηη ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη λνκίδσ ζπκθσλνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη εθηφο ηεο Γηνίθεζεο, αιιά πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε θη εζείο, δελ 

έρεη μαλαγίλεη πνηέ ην είπαλ θη άιινη, είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ηα 

πξάγκαηα ζηα άθξα ηειείσο, δελ βνεζάεη θαζφινπ. 

  Όπσο νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, 

αθξηβψο θαη ε εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή έρεη θαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

θαη επεηδή βαζηθή ππνρξέσζε είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ κέζσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ζε πην νκαιέο ζπλζήθεο, δελ 

είλαη ν κνλαδηθφο ρψξνο ν νπνίνο έρεη πξνβιήκαηα, θαη' εμνρήλ νη ρψξνη 

απηνί θαη ηα εξγνηάμηα παλειιαδηθά έρνπλ ζνβαξά δεηήκαηα. 

  Δίλαη ρψξνη νη νπνίνη δελ ρσξνζεηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή 

πνιηηεία, ηα πεξηζζφηεξα είλαη παξάλνκα θαη φρη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν θαη 

απφ φζν μέξσ ν θ. Κνπηζάθεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πήξε θαη κηα 

λνκηκνπνίεζε γηα ην ρψξν γηα  κηα πεληαεηία, απηφ είλαη αιήζεηα θαη δελ 

πξέπεη λα ην παξαβιέπνπκε. 

  Πιελ φκσο δπν παξαηεξήζεηο. Αθφκε θαη ηψξα λα κπνξνχζαλ 

λα ιπζνχλ φια ηα δεηήκαηα ν φγθνο ηεο δνπιεηάο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ ηα κεραλήκαηα ζηηο ηέιεηεο ζπλζήθεο, απαηηνχλ δηαξθείο 
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επελδχζεηο θαη δηαξθείο ζπληεξήζεηο. Απηφ είλαη έλα κφληκν πξφβιεκα ην 

νπνίν ππάξρεη θαη έλα κφληκν πξφβιεκα ην νπνίν ην αληηκεησπίδνπλ φινη. 

  Δγψ ιέσ φηη δελ γίλεηαη λα ρηππάο γξνζηά ζην καραίξη γηα λα 

θεξδίζεηο ρξφλν λα θάλεηο πξάγκαηα, απηφ παξαπέκπεη ζε άιιεο ινγηθέο, 

απηφ ζηειηηεχνπκε θαη απηφ θαηαγγέιινπκε. Γηαηί εληάμεη δέρεηαη ην 

κεγαιχηεξν βάξνο ν θαζ' χιελ αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, θαλνληθά απηφο ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη εδψ θαη απνπζηάδεη θαη καο γξάθεη ζηα παιαηφηεξα 

ησλ ππνδεκάησλ ηνπ θαη απαμηεί λα καο αληηκεησπίζεη, γηαηί δελ κπνξεί 

θηφιαο, δελ κπνξεί ν άλζξσπνο απηφο πνπ ιέγεηαη Γήκαξρνο Γηάλλεο Βνχξνο 

λα καο αληηκεησπίζεη. ηα θξίζηκα δεηήκαηα ην βάδεη ζηα πφδηα. Γελ είλαη ε 

πξψηε θνξά.  Γελ κπνξεί λα θνηηάμεη θαλέλαλ ζηα κάηηα, φρη εξγαδφκελνπο, 

νχηε ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο δελ κπνξεί λα θνηηάμεη θαη βάδεη κπξνζηά 

ηνλ Μπεξδέζε, βάδεη κπξνζηά ηνλ Κνπηζάθε, βάδεη κπξνζηά ηνλ Κνζθνιέην, 

γηαηί δελ κπνξεί ν ίδηνο. Δίλαη αλεπαξθήο σο Γήκαξρνο. 

  Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; Κάζε Γήκαξρνο είλαη πάλσ απφ ηνλ 

Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο. Ζ Καζαξηφηεηα είλαη ζέκα θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

ζεκαίλεη φηη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο πξέπεη λα δείρλεη ην ελδηαθέξνλ. Πξνθαλψο 

δελ ηνλ ελδηαθέξεη, πνηέ δελ ηνλ ελδηέθεξε θαη είλαη σξαίν λα θέξλεηο θαη 

βνπιεπηέο εδψ θαη Τπνπξγνχο ζπλέρεηα θαη ζπλέρεηα. Να ηνπο παο θαη ιίγν 

παξαθάησ φκσο λα δνπλ ηηο ππνδνκέο ζνπ, λα δνπλ ηα ράιηα ζνπ. Όρη  κφλν 

γηα λα θφβνπκε θνξδέιεο ζηα ζρνιεία θαη ζηηο ππνγεηνπνηήζεηο. Πήγαηλέ ηνπο 

θη εθεί θ. Βνχξν, δήηα βνήζεηα θαη γη' απηά ηα δεηήκαηα. Καιή ε βφιηα, 

πξνθαλψο δελ ζε λνηάδεη φκσο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καη' αξρήλ δελ ζέισ λα αλαθεξζψ θαζφινπ ζην επίπεδν 

ηεο ζπδήηεζεο γηα φ,ηη εηπψζεθε ζήκεξα, πξαγκαηηθά ππήξμαλ πάξα πνιιέο 

θνξέο κέζα ζε φιε απηή ηε ζπλνκηιία πνπ ληξάπεθα. Αλαξσηήζεθα πνηνο 

είρε ηε θαεηλή ηδέα γηα πεξηθνπή εκεξνκηζζίνπ ζε εξγαδφκελνπο, είλαη πάξα 

πνιιά απηά ηα πξάγκαηα πνπ ληψζσ, ζέισ λα παξαθαιέζσ πξνζσπηθά εγψ 

ηνλ θ. Κνπηζάθε λα γίλεη αλάθιεζε ηνπ «Δληέιιεζζε», ηνλ παξαθαιψ εγψ 

πξνζσπηθά θαη λα πξνζπαζήζεη λα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο δηφηη ζεσξψ φηη κπνξεί λα ην θάλεη ν θ. Κνπηζάθεο απηφ. Δίλαη 

πξνζσπηθή παξάθιεζε θ. Κνπηζάθε αλ κε αθνχηε.  
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  Ο θ. Κνζθνιέηνο αλέθεξε φηη θαιά θάλνπλ θαη αγσλίδνληαη 

θάπνηνη εξγαδφκελνη, αιιά γηαηί λα ηελ πιεξψλνπλ απηνί πνπ εξγάζηεθαλ. 

Κχξηε Κνζθνιέην δελ ζα ήζεια λα κηιήζσ ζε εζάο, αιιά πξαγκαηηθά 

ππήξραλ πξάγκαηα πνπ κε εμφξγηζαλ ζε φια απηά πνπ είπαηε θαη ζα ήζεια 

λα ζαο ελεκεξψζσ πσο κέζα απφ αγψλεο θάπνησλ αλζξψπσλ, κπνξείηε 

εζείο ν ίδηνο λα θάζεζηε ζε έλα ηξαπέδη θαη λα εθθξάδεηε ηα πηζηεχσ ζαο. Γελ 

έρσ λα πσ θάηη άιιν, πξαγκαηηθά απνξψ κε ηελ ππνκνλή θαη ηε δηθή κνπ. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Πεηξφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Αγαπεηνί θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη εηζεγεηηθά ν 

Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ έθαλε κηα ρξνληθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ έρνπλ γίλεη απφ πιεπξάο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη απηφ γηα λα γίλεη αληηιεπηφ φηη δελ μππλήζακε 

ζηηο 25 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θαη απνθαζίζακε φηη ζα θιείζεη ην γθαξάδ θαη 

ζα αξρίζνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο. 

  Τπήξρε πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νχησο ψζηε λα γίλνπλ 

παξεκβάζεηο έζησ θαη ηκεκαηηθά,  έζησ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ γηα λα κε θηάζεη 

ε θαηάζηαζε ζην κε παξέθεη. Αιιά φπσο βιέπεηε θαη ζήκεξα εδψ ππάξρεη ε 

απαίηεζε θαη ην θνχλεκα ηνπ δαρηχινπ λα απαληήζεη ν Πξνεδξείν ηνπ 

σκαηείνπ, φηαλ ν θαζ' χιελ αξκφδηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, απνπζηάδεη. 

Να ζαο πιεξνθνξήζνπκε φηη δελ έρνπκε πάξεη ζα Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην νχηε κία απφθαζε λα θιείζεη ην γθαξάδ. Μαο θάιεζαλ νη 

εξγαδφκελνη θαη καο είπαλ «δελ πάεη άιιν, ηειεηψλεη εδψ» θαη κε 

κεηαθέξνπκε ηη ιέλε νη εξγαδφκελνη γηαηί απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο γηα ηελ 28ε 

ζα θαληάδεη αλέθδνην. Γηαηί νη εξγαδφκελνη επέδεημαλ θαη ππεπζπλφηεηα θαη 

αλνρή. Οχηε ζηα εγθαίληα ηνπ γεπέδνπ, νχηε ζηνλ πξψην αγψλα ηεο ΑΔΚ, 

νχηε άιιε ζηηγκή ειπίδνληαο θαη αηζηνδνμψληαο φηη ζα ππάξρνπλ 

παξεκβάζεηο βειηησηηθνχ ραξαθηήξα.  

Όηαλ ήξζακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά εδψ ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη δελ ζπδεηήζεθε, δελ ήξζακε γηα ην κεξνθάκαην. Ήξζακε 

κεηαθέξνληαο ηελ αγσλία φηη ππάξρεη πξφβιεκα θαη ε αλάγθε λα κπεη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξνέθπςε απφ ην πξφβιεκα θαη φρη απφ ην κεξνθάκαην. 
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Γηα λα είκαζηε θαη ζπλελλνεκέλνη καζήκαηα ζπλδηθαιηζκνχ, δελ 

δερφκαζηε. Γελ ζα ζαο παξαθαιέζνπκε πνηέ θαη δελ ζα έξζνπκε πνηέ λα καο 

ραξίζεηε απεξγηαθφ κεξνθάκαην, ή κεξνθάκαην απνρήο ή απφ θάζε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Δδψ φκσο εληέρλσο κπήθε ην ζέκα φηη είκαζηε 

αγσληζηέο ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαη αθνχζακε εδψ δηδαρέο γηα ην πψο δίλεηαη ν 

ηαμηθφο αγψλαο.  

Γηα λα θξπθηεί απφ πίζσ, ηη. Όηη εθείλε ηελ εκέξα νη εξγαδφκελνη 

δελ εξγάζηεθαλ, φρη γηαηί ππήξρε θάπνην ζπλδηθαιηζηηθφ θάιεζκα, αιιά γηαηί 

αθνχ απηή ε Γεκνηηθή Αξρή πνπ απαμηψλεη ζήκεξα λα είλαη εδψ, εδψ θαη δπν 

ρξφληα δελ δίλεη ιχζε ζην δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθηλδπλφηεηα 

ζηελ εξγαζία θαη πέξλαγε ν άιινο κε ην απνξξηκκαηνθφξν δίπια απφ έλα 

ιάθθν 3 κέηξσλ γηα κήλεο νιφθιεξνπο θαη πιέλεη ηε ζθνχπα δίπια ζηα 

πνληίθηα, έπξεπε θάπνηνο λα πάξεη ηελ επζχλε θαη ηελ πήξαλ νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη ηελ επζχλε. 

Καη απφ ηελ επζχλε πνπ πήξαλ, γίλεηαη ε ζπδήηεζε εδψ 

ζήκεξα. Γελ γίλεηαη γηα ην εκεξνκίζζην. Σν εκεξνκίζζην μέξεηε ηη είλαη; Δίλαη ε 

νπξά ηεο απνπζίαο ηνπ Γεκάξρνπ. Ο απηαξρηζκφο ηνπ, ε ινγηθή ηνπ «απηφ 

είλαη ην κεξνθάκαην» θαη φηαλ εδψ ιέκε λα κελ θνπεί, ελλννχκε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα κελ πεξάζεη ν απηαξρηζκφο ηνπ. Έρνπκε απεξγηαθφ 

Σακείν, έρνπκε λα ζηεξίμνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ην έρνπκε μεθαζαξίζεη, 

αιιά επεηδή εδψ είλαη δήηεκα δεκνθξαηίαο. Γίθην θαη παιέςηε; Πνπ είλαη ην 

δίθην θαη παιέςηε; Με ην «Δληέιιεζζε» θαη κε ηελ απνπζία είλαη ην δίθην θαη 

παιέςηε;  Απηφ είλαη ην δίθην;  Σν δίθην είλαη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα.  

Απφ απηή ηε ζθνπηά αλ καο ξσηάηε ηη ζα ζέιακε απφ ην 

ζεκεξηλφ  Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηξία πξάγκαηα. Θέινπκε λα επηβεβαηψζεηε -

γηαηί φινη ην είπαηε ή είδαηε ηηο εηθφλεο, ηα video, ηηο θσηνγξαθίεο- φηη 

πξάγκαηη νη ζπλζήθεο ζην ακαμνζηάζην ήηαλ επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οξζψο έγηλαλ παξεκβάζεηο θαη νη παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

ζπλερηζηνχλ. Πξνβιήκαηα κε ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ππάξμνπλ παξεκβάζεηο. Οη ζπλάδειθνη νδεγνί δηακαξηχξνληαη θαζεκεξηλά. 

Καη βέβαηα αθξηβψο επεηδή ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, λα αλαγλσξηζηεί φηη 

ε δηακαξηπξία είρε απφιπηα λφκηκε βάζε θαη άξα δελ δηθαηνινγείηαη θακία 

πεξηθνπή. Απηή ηελ απφθαζε -αλ καο ξσηάηε- ζέινπκε λα πάξεηε, κε 
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θνξσλίδα ηελ επηθηλδπλφηεηα. Γελ παξαθαιάκε γηα ην κεξνθάκαην, φπνηνο ην 

πήξε έηζη, θάλεη ιάζνο ή ζέιεη λα πάεη αιινχ ηε ζπδήηεζε.  

Οη ζπλζήθεο είλαη ην ελδηαθέξνλ, ε αγσλία πνπ εκείο εδψ 

έρνπκε θαιεζηεί λα κεηαθέξνπκε, είλαη απηή. Καη αλ ζέιεηε ηελ αζπάδεζηε, ή 

φπνηνο ζέιεη ηελ αζπάδεηαη. Μέζα ζε απηφ ν ζεβαζκφο πνπ εηπψζεθε απ' 

φινπο ζαο εδψ απέλαληη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ δελ δηθαηνινγεί 

νχηε απηαξρηζκνχο, νχηε ηζακπνπθάδεο. 

Απαηηεί πξνζνρή, δελ ιέεη θαλέλαο γηα ζαχκαηα, δελ ιέκε αχξην 

ην πξσί λα γίλεη μαθληθά Παξάδεηζνο, ιέκε φκσο ζηνηρεηψδε πξάγκαηα ηα 

νπνία έρνπλ εληνπηζηεί λα κπνπλ ζε κηα ηξνρηά λα δηνξζσζνχλ.  

Κιείλνληαο κηα παξέκβαζε επεηδή εηπψζεθε. Απηή ε ηζηνξία κε 

ηηο ππεξσξίεο πνπ απμήζεθαλ, επεηδή δελ δερφκαζηε εθδνχιεπζε απφ 

θαλέλαλ, καδί κε ηελ αχμεζε ησλ ππεξσξηψλ λα βγεη ζηε δεκνζηφηεηα θαη ε 

κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο πνπ έρεη ππνζηεί ν Γήκνο, πνπ 

πξαγκαηηθά μέξεηε ηη ζεκαίλεη; Γηα λα πνχκε θαη ηη επηβξαβεχεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  Όηη έλαο ππάιιεινο, θάλεη ηε δνπιεηά γηα δχν. Δθεί ζα θαλεί 

γηαηί δίλνληαη νη ππεξσξίεο, γηα φπνηνλ ζέιεη λα είλαη δίθαηνο θαη ζσζηφο. αο 

επραξηζηνχκε πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πγλψκε, λα αθνινπζεζεί κηα ζεηξά. Ο Γήκαξρνο θιείλεη ην 

ζέκα, πνπ απηή ηε ζηηγκή απνπζηάδεη, ηνλ αληηθαζηζηψ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έθπγε; Απφ ηελ πίζσ πφξηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. Κνπηζάθε πξηλ μεθηλήζεηε, αγαπεηνί εθπξφζσπνη 

ησλ εξγαδνκέλσλ εδψ αθνχζηεθαλ θάπνηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ςήθηζκα 

απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο…. Σέινο πάλησλ ηειεηψζηε θ. Κνπηζάθε θαη ζα ην 

βξνχκε πξηλ αξρίζεη ε ςεθνθνξία. 

θ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μπνξνχκε λα ην πνχκε θσδηθνπνηεκέλα αλ ζέιεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά, ζα ην πνχκε πξηλ μεθηλήζεη ε ςεθνθνξία γηα λα μέξνπκε 

ηη ςεθίδνπκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξηκέλεηε ιίγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζεη ν θ. Κνπηζάθεο. 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ έγηλε κηα νιφθιεξε ζπδήηεζε θαη ν 

κφλνο πνπ ζηάζεθε πξαγκαηηθά ζην γεγνλφο, είλαη ν θ. Αλαληάδεο. Καλείο 

άιινο. Όινη νη άιινη κε κεγάιε ππνθξηζία θαη κε κεγάιε ζθνπηκφηεηα είπαλ 

φ,ηη ήζειαλ. 

  Ο Νίθνο Αλαληάδεο επεηδή έρεη δήζεη θαη μέξεη αθξηβψο ηη 

ζπκβαίλεη, εθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ γηα ην Γήκαξρν πνπ εγψ δελ ηε 

δέρνκαη θαθψο πνπ ζπκπεξηθέξζεθε έηζη, αιιά ζηα άιια είπε ηελ αιήζεηα 

θαηά ζεηξά. Θα κπνξνχζε απηή ηε ζηηγκή απηφο ν ρψξνο λα είρε γίλεη θαη 

πξνηνχ αλαιάβνπκε εκείο θαλ ηε Γηνίθεζε ην ’19. Γελ έγηλε. Γηα δηάθνξεο 

ζπλζήθεο, δελ έγηλε. Πξνζπαζήζακε ζηε ζπλέρεηα λα ην θάλνπκε, ππήξραλ 

πξνβιήκαηα, ππήξραλ κελχζεηο. Γελ γίλνληαλ ακέζσο φια απηά ηα 

πξάγκαηα. 

ηε ζπλέρεηα δελ κπνξψ λα πσ, θαζπζηεξήζακε. 

Καζπζηεξήζακε, αιιά γηα ηνπο 22 νδεγνχο πνπ ππάξρνπλ θαη ηνπο 3 ηνπ 

ζπλεξγείνπ. Απηά είλαη ηα άηνκα πνπ είλαη ζην γθαξάδ, δελ είλαη παξαπάλσ. 

Σα ππφινηπα είλαη ζηελ Αραξλψλ 464 πνπ εθεί έρνπλ θαη κπάληα, έρνπλ θαη 

ηνπαιέηεο, έρνπλ ηα πάληα.  

Οη νδεγνί πνπ εκείο γηα δηεπθφιπλζή ηνπο ζηείιακε ζην γθαξάδ, 

είλαη απηνί: 23 νδεγνί θαη 3 ηνπ ζπλεξγείνπ, είλαη θαη νη ρεηξηζηέο ησλ 

θνξησηψλ, νη νπνίνη εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ εθεί. αο πιεξνθνξψ φηη νη 

ρεηξηζηέο θνξησηψλ εξγάζηεθαλ θαλνληθά εθείλε ηελ εκέξα θαη ην ζπλεξγείν 

εξγάζηεθε θαλνληθά.  

Δγψ ζα ζαο πσ θάηη κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, κεξνθάκαηα απεξγίαο δελ δέρνκαη κε ηίπνηα. Όπνηα απφθαζε 

θαη λα πάξεηε εγψ λα πιεξψζσ κεξνθάκαην απεξγίαο δελ ην δέρνκαη.  αο ην 

ιέσ ππεχζπλα θαη ππφινγα, γηαηί ν αγψλαο είλαη αγψλαο θαη έρεη δηθαίσκα λα 

ην θάλεη ν θαζέλαο, αιιά φρη κε πιεξσκέλν αγψλα. Γελ γίλνληαη απηά ηα 

πξάγκαηα. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ζπληάμηε ην ζέκα ηεο ςεθνθνξίαο 

θαη ψζπνπ λα ζπληαρζεί λα κπνξέζσ λα θάλσ θη εγψ κηα δήισζε.  

Χο δεκνηηθφο ζχκβνπινο πιένλ είκαη ππέξ ηεο άπνςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηα πξνβιήκαηα 100%, είκαη εθ πεπνηζήζεσο θαηά ηεο 

πεξηθνπήο θαη κηαο δξαρκήο ησλ εξγαδνκέλσλ, βέβαηα είκαη εθ πεπνηζήζεσο 
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θαηά θαη ησλ απεηιψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πεξί φγθνπ ζθνππηδηψλ, σο εθ ηνχηνπ 

ε ςήθνο κνπ ζα είλαη παξψλ.  

Παξαθαιψ ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Γηαβάδεη): 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αλαγλσξίδεη ηηο άθξσο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο 

πνπ ππάξρνπλ θαη πεξηνξίζηεθαλ κε αλεπαξθή ηξόπν ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Αλαγλσξίδεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ ιόγσ θαθήο ζπληήξεζεο θαη απνθαζίδεη λα 

εθηειεζηνύλ άκεζα όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζην ρώξν ηνπ 

γθαξάδ ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απνθαζίδεη λα αλαθιεζεί ην «Δληέιιεζζε» θαη λα θαηαβιεζεί ην 

εκεξνκίζζην ηεο εκέξαο ηεο λόκηκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο; 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο απνπζηάδεη, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή; 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλαγλσξίδσ ηηο φπνηεο αζηνρίεο ππάξρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, παξ' φια απηά είκαη θαηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Πξέπεη λα ζπληαρζψ κε ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Κνπηζάθε, 

θαηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο; 
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Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Δίλαη ζέκα αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ππέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μεξνθάκαηα απεξγίαο εγψ δελ πιεξψλσ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καιακπφθεο 

Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε – 

Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίκαη θαηά, ζέισ φκσο λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν 

κνπ. Δίκαη ππέξ ηνπ δηθαίνπ ησλ αηηεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, είκαη φκσο 

θαηά ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ αθνξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

«Δληέιιεζζε», γηα δπν ιφγνπο. 

  Πξψηνλ γηα ιφγνπο πεπνηζήζεσο ζεσξψ απφιπηα ηεξφ ην 

δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, αιιά ηεο πιεξσκέλεο απεξγίαο. Καη δεχηεξνλ, 

ζεσξψ φηη απηή ε δηαδηθαζία πνπ θάλνπκε, είλαη παξάλνκε κε ηελ έλλνηα φηη 

θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα αλαθαιέζεη πξάμε δηνηθεηηθή ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ γηα ην «Δληέιιεζζε». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ θαηάιαβα, ππέξ ή θαηά; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο είπα απφ ηελ αξρή, κάιινλ δελ ην αθνχζαηε, 

θαηά θαη δηθαηνιφγεζα ηελ ςήθν κνπ. Ξαλαιέσ γηα λα αθνπζηεί … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ξέξσ ηα ίδηα γξάκκαηα κε εζάο, δελ θαηαιαβαίλσ πνιιά 

γξάκκαηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίπα θαηά. Σν θαηά είλαη θαηά, δελ ρξεηάδνληαη πνιιά 

γξάκκαηα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηζφ ιεπηφ επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ παίξλνπκε απφθαζε 

ζε ςήθηζκα, παίξλνπκε απφθαζε θαλνληθή Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ιέκε θ. Γξεηδειηά, αθνχ είλαη ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ; 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είκαη ππέξ 

λα γίλνπλ νη αλάινγεο εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ γθαξάδ θαη  κάιηζηα έρνπλ ήδε 

θαζπζηεξήζεη ζηα ηξία ρξφληα, έπξεπε λα έρνπλ γίλεη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

πξψηε ρξνληά. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 88 

  Όζνλ αθνξά ηελ πεξηθνπή ηνπ κηζζνχ, ζα ήζεια λα ξσηήζσ 

εάλ ην σκαηείν είρε αλαθνηλψζεη απεξγία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν, είκαζηε ζηελ ςεθνθνξία. Μπνξνχζαηε λα 

είραηε δεηήζεη ηνλ ιφγν θαη λα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ ζέιεηε.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ πεηξάδεη, γηα λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Δίκαη 

ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία; 

Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα αθνχζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 20 ππέξ, 7 θαηά, 1 παξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδνπκε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο ζεσξνχκε αηηκσηηθή θαη 

πξνζβιεηηθή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γεκάξρνπ, ζεβαζηήθακε ην αίηεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζίζακε εδψ ππνκνλεηηθά … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη απνζχξεζηε, είλαη γλσζηφ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη γλσζηφ Γεκήηξε, γηαηί είλαη ζνβαξά ηα 

ζέκαηα πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε κεηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξεί λα γίλεη πνιχ ζνβαξή ζπδήηεζε θ. Βαζηιφπνπιε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ήξζακε γηα λα θχγνπκε, αιιά ε ζπκπεξηθνξά απηή 

είλαη απαξάδεθηε θαη ππνηηκεηηθή γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καζίζηε ηφηε λα ζπδεηήζνπκε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν, ζαο 

παξαθαιψ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ε ζπκπεξηθνξά 

καο ππνβάιιεηαη θαη ππνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ. Γεκάξρνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θεσξείηε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη ζπλεδξίαζε, αλ δελ είλαη 

παξψλ ν Γήκαξρνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθήζηε κε θ. Πξφεδξε λα 

ηειεηψζσ. Ήηαλ παξψλ ζηε ζπλεδξίαζε, καο εγθαηέιεηςε. Πήγε κέζα ζην 

γξαθείν θαη έρεηε ηελ απαίηεζε κεηά απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, φηαλ ν 

Γήκαξρνο ν θνξπθαίνο παξάγνληαο ηνπ Γήκνπ λα είλαη απψλ, εκείο λα 

είκαζηε παξφληεο ζηε ζπλέρεηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο. Αλ ζαο ελδηαθέξνπλ ηα ζέκαηα, θαζίζηε λα θαηαζέζεηε 

ηηο απφςεηο ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε αλ κπνξείηε 

πξαγκαηηθά γηαηί εγψ πηζηεχσ φηη είζηε ζνβαξφο άλζξσπνο, θξαηήζηε ηε 

ζνβαξφηεηά ζαο γηαηί εγψ πηζηεχσ ζε εζάο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξ' φια απηά θνπβέληα κπνξνχζε λα γίλεη θ. Σνκπνχινγινπ. 

Αιιά απηφ πνπ ιέηε θαη κφλν, δηθαηψλεη φηη ην ζέκα ην έβαια ζήκεξα 

ηνπιάρηζηνλ πνπ είρακε 29 άηνκα θαη ζπδεηήζακε ην ζέκα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα γίλεη θνπβέληα απφ ηα 

θακαξίληα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνρσξείηε. Άξα ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ηνπ θ. 

Γξεηδειηά θαη ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο απνρσξνχλ.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Σν ζέκα πνπ ζέζακε ζα αλαβιεζεί θ. Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα, ε ζπδήηεζε πεξί ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

αλαβάιιεηαη θαη πάκε ζην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηαηί έρνπκε δπν 

ππαιιήινπο εδψ θαη πεξηκέλνπλ νη άλζξσπνη απφ εθείλε ηελ ψξα.  
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξφζεζεο γηα επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο 

ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 051051115022 πνπ βξίζθεηαη ζε ηκήκα  

ηνπ Κ.Υ. 2 θαη ηνπ Κ.Υ. 3 ηεο πεξηνρήο Μπξηηάληα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γ.Ν.Φ. - Ν.Υ., βάζεη ηεο αξηζ. 72/2022  

απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη απηφ ην ζέκα ήηαλ νκφθσλν ζηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο, βέβαηα δελ εθπξνζσπείηαη ε Παξάηαμή ζαο θ. Εαραξηάδε 

δελ μέξσ αλ έρεηε θάπνηα άπνςε επ’ απηνχ. Παξαθαιψ. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ εηζήγεζε δελ ζα γίλεη; Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ αλ 

ππάξρνπλ ηα ζρέδηα πνπ ιέγαηε φηη είλαη ζπλεκκέλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο, λα θάλεηε φ,ηη εξψηεζε ζέιεηε. Ζ θα Παπαδνπνχινπ 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία έρεη ηνλ ιφγν. 

Κα ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ: Απηφ είλαη ε ζπλέρεηα ησλ Κ.Υ., επεηδή έθαλαλ αίηεζε 

ζχκθσλα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεη ν λφκνο ην άξζξν 88 ηνπ 4579 ηνπ 

λφκνπ πεξί απαιινηξηψζεσλ θαη ππάξρεη ππφινηπν ζην Πξάζηλν Σακείν 

εηζάγνπκε απηή ηελ πξφηαζε γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί λα γίλεη άξζε θαη 

επαλεπηβνιή. Γηα ην πξνεγνχκελν θνκκάηη βγήθε θαη ην ΦΔΚ ηεο άξζεο θαη 

επαλεπηβνιήο, πξέπεη λα έρεηε ελεκεξσζεί ίζσο, γηα ην Κ.Υ.1 θαη ηκήκα ηνπ 

Κ.Υ.2. Σψξα είλαη ην ππφινηπν Κ.Υ.2 θαη έλα ηκήκα ηνπ Κ.Υ.3, νπφηε είλαη γηα 

λα κε ραζνχλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ελλνείηαη φηη είλαη θάηη πνπ θαληάδνκαη 

φηη δελ ζα έρεη θαλείο αληίξξεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξφζεζεο γηα 

επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 

051051115022 πνπ βξίζθεηαη ζε ηκήκα ηνπ Κ.Υ. 2 θαη ηνπ Κ.Υ. 3 ηεο 

πεξηνρήο Μπξηηάληα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γ.Ν.Φ. - 

Ν.Υ., βάζεη ηεο αξηζ. 72/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  Κχξηνη ζπλάδειθνη, ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δλεκέξσζε 

γηα ηελ ππφζεζε επηβιεζείζαο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
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Ο.Σ. 448 Θ ηνπ Γήκνπ, ηδηνθηεζίαο Βελεηζηάλνπ Κάθθαβα, θαηφπηλ ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ αξηζ. πξση. 3175/22-9-2022 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ πεξί κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ αξηζ. 478/2005 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη πξνο ηηο αξηζ. 392/2014 

θαη 2311/2014 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο» θαη ην 2ν ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο «πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια θαη Δπη. 

Παπαινπθά» απνζχξνληαη.  

πλερίδνπκε κε ην 4ν θαη 5ν ζέκαηα, ηα νπνία πάλε καδί. 

 

4ν – 5ν ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ  

έηνπο 2022» 

«Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπάξρεη κηα αιιαγή ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθνχκε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη έλα έζνδν – έμνδν, δειαδή ζηνλ θσδηθφ 

06001322018 εηζάγνληαη 150.000 € θαη σο έμνδν ν θσδηθφο 02627131005 

150.000 € σο έμνδν. Ζ πεξηγξαθή είλαη «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 

ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 

«Σνπηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ». Μηιάκε γηα ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ έζνδν – έμνδν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάηε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηή είλαη ε πξνζζήθε ζηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Δγθξίλεηαη κε ηελ πάγηα ςήθν ηεο 

"Λατθήο πζπείξσζεο", παξψλ. 
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  Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 4εο 

ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022» θαη ην 

5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο 

- εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΩΝΑ κε 2 παξψλ 

απφ ηε "Λατθή πζπείξσζε"  

 

  αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο 

ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ ζαο βξάδπ. 

 

 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 

 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ  ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΖ 

 

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ   ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ   ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 
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ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟ   ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ   ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ  ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ   ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ  ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 

 

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ   ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 


