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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ηιίαο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Κνπεινχζνο 

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 6ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022. 

2. Έγθξηζε 4νπ Πξαθηηθνχ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ 

θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ην έηνο 2022» (Α.Μ. 35/2022) θαη αλάδεημε 

νξηζηηθψλ αλαδφρσλ. 

3. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 

4. Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 13/2022 απφθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Ν.Ισλίαο (αγσγή δηθεγφξνπ Υ.Υήηνπ - Κηάκνπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ - δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ). 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2022 εκέξα Σεηάξηε. Παξαθαιψ λα πάξνπκε 

παξνπζίεο: ν θ. Κσλζηαληηλίδεο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. 

Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. 

Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ. 

Τπάξρεη απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, πξηλ μεθηλήζνπκε λα ξσηήζσ θάηη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ό,ηη ζέιεηε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μαο έρεη έξζεη έλα έγγξαθν γηα ηελ πξνζθπγή πνπ 

έρνπκε θάλεη ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη δεηάεη απφ ην Γήκν έγγξαθα γηα ην 

δηαγσληζκφ ηνπ νδνθσηηζκνχ – ειεθηξνθσηηζκνχ. Δπίζεο ζηελ πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο θαίλεηαη φηη ν Γήκνο είρε ππνρξέσζε σο 14/10νπ λα αλνίμεη ηνπο 

θαθέινπο. Απφ ηε κηα έρνπκε κηα εθθξεκφηεηα κε ηελ Απνθεληξσκέλε πνπ 

δεηάεη έγγξαθα απφ ην Γήκν θαη απφ ηελ άιιε ν Γήκνο πξνρσξάεη ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ είρε ππνρξέσζε κέρξη 14/10νπ λα αλνίμεη ηνπο θαθέινπο κε ηηο 

πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ην δηαγσληζκφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση έρεη ζπκβεί κε απηή ηελ ηζηνξία; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη νη απαληήζεηο έρνπλ δνζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη κέρξη 

ηηο 14/10νπ ε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαλνληθά θαη νη απαληήζεηο δφζεθαλ 

κέρξη 14/10νπ θαλνληθφηαηα. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οη πξνζθνξέο δειαδή; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλνίρηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Υσξίο λα έρνπκε ηελ απάληεζε απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε αλ είλαη λφκηκε ε δηαδηθαζία; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηειείσο μερσξηζηφ πξάγκα θ. Αλεκνγηάλλε. Η δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη, είλαη ζε εμέιημε ν δηαγσληζκφο θαη ε Απνθεληξσκέλε ζα 

απνθαλζεί γηα ηελ πξνζθπγή. Δπνκέλσο θαη πξνθαλψο ε Απνθεληξσκέλε αλ 

έρεη δηαθνξέο θαη αληηξξήζεηο, ζα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ φπσο γίλεηαη 

πάληα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη επραξηζηψ.  
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1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 6η αναμόπθυζη 

πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Βιέπεηε ζην ζέκα ρξήζεσλ αλεηδίθεπησλ εηζφδσλ 

πξνο θάιπςε αληαπνδνηηθψλ δαπαλψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ 

4915/2022 ε βαζηθή αλάγθε γηα ηελ αλακφξθσζε πξνέθπςε θχξηνη 

ζπλάδειθνη απφ ην γλσζηφ ζέκα γηα ηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ.  

  Απηφ εμαλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα πξνζθέξεη, λα δίλεη δειαδή 

ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έζνδα πνζά, γηα λα 

θαιπθζνχλ νη αλειαζηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ, γηα άιιε κηα θνξά είλαη ε γλσζηή δηακάρε κεηαμχ ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

  Δμαλαγθαδφκαζηε γηα άιιε κηα θνξά έλα πνιχ κεγάιν πνζφ 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα λα ην δίλνπκε ζηελ Καζαξηφηεηα. Απηφ δεκηνπξγεί 

κηα αλάγθε γηα αλακφξθσζε θη άιισλ θσδηθψλ, ν πίλαθαο ησλ νπνίσλ ζαο 

έρεη παξαδνζεί.  

  Δπίζεο εδψ λα πσ κεηά απφ έλα κηθξφ ιάζνο πνπ έγηλε κηα 

δηπινεγγξαθή, ζαο έρεη έξζεη ν λένο πίλαθαο ζηνλ θσδηθφ 02456052001 θαη ν 

λένο πίλαθαο πνπ ζαο ήξζε ρηεο ην κεζεκέξη έρεη ηε ζσζηή εγγξαθή εθεί ζηνλ 

ίδην αξηζκφ θσδηθνχ. Γηνξζψζεθε απηφ ην ιάζνο ινηπφλ ζην παιαηφ πίλαθα, 

αλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο επραξίζησο. Τπάξρνπλ φια ηα ζπλεκκέλα γηα ηελ 

αλακφξθσζε, αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε επραξίζησο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πάγηα ηαθηηθή δηθή καο είλαη λα κελ ηνπνζεηνχκαζηε 

ζηελ Οηθνλνκηθή, άξα ζα θνπβεληηάζνπκε ηελ αλακφξθσζε ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

  Όζνλ αθνξά απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο δελ ηζρχεη. 

Οπζηαζηηθά ηα ρξήκαηα πνπ έδσζε ν Γήκνο ζηελ αλακφξθσζε είλαη γηα ην 
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ειεθηξηθφ ξεχκα. Απηφ ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο. Γελ 

έγηλε κείσζε, έγηλε αχμεζε αληαπνδνηηθψλ θέηνο, απιά έγηλε κηθξφηεξε 

αχμεζε απφ απηφ πνπ ήζειε ε Γηνίθεζε. Απηά πξνο ην παξφλ, ηα ππφινηπα 

ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήζεια θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε εθεί 

πνπ ιέηε «εληζρχεη ηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο» ζην Ννχκεξν 10 ιέηε 

«Ακνηβή δηθαζηηθνχ επηκειεηή» ην απμάλεηε θαηά 2.328 €. Ση έρεηε λα 

παξαδψζεηε θαη είλαη ηφζεο πνιιέο νη δηθαζηηθέο επηδφζεηο; 

  Γεχηεξνλ, ζηελ «Πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο» βάδεηε 

15.000 €. Ση έρεηε λα ρηίζεηε; Δπηγξακκαηηθά δειαδή απηέο θαη ζα κπνχκε ζε 

ιεπηνκέξεηεο αξγφηεξα. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη ηα δπν απηά είλαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, επεηδή εζείο εηζεγείζηε φκσο, εζείο ζα πξέπεη λα 

μέξεηε θαη λα απαληάηε, ή ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ελδερνκέλσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη επηδφζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηελ εβδνκάδα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση επηδφζεηο είλαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηθαζηηθψλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηθαζηηθψλ, ηη; Απνθάζεσλ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη κφλν δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιά; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεληθά φια απηά πνπ πεγαηλνέξρνληαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χο εηδηθφο απαληάηε; Σν μέξεηε ην ζέκα ή απιά ην ιέηε 

έηζη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη ην μέξσ, γηαηί γη' απηφ θαη κνπ έρνπλ δεηήζεη νη λνκηθνί 

έρνπλ πάξα πνιχ δνπιεηά, νη δπν λνκηθνί δελ θηάλνπλ γη' απηφ θαη δήηεζαλ θαη 

ηξίην λνκηθφ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ θ. Μελέιανπ ζηε ινγηθή φηη 

ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ππάξρνπλ πάξα πνιιά λνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη εθθξεκφηεηεο, νη επηδφζεηο είλαη πάξα πνιιέο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη. Καη ζην Ννχκεξν 23 «Πξνκήζεηα έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο» απφ 0 ην πάηε 15.000 €. Ση έρεηε λα ρηίζεηε; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εθθξεκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηζηήξημε ελφο 

ηνηρίνπ ηνπ Πνδνλίθηε πξνο ηε Γνμάηνπ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ εθεί, κεηά απφ 

ηηο φπνηεο έληνλεο βξνρνπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα εθεί, κπαίλνπλ 

ηα λεξά ζηα γθαξάδ ηνπο φηαλ μερεηιίδεη ην πνηάκη. 

  Καη δεχηεξνλ ζα ρξεηαζηνχκε ζίγνπξα έηνηκν ζθπξφδεκα γηα ηελ 

αληηζηήξημε ηνπ αεξνζηεξηδφκελνπ ζφινπ ζηε Γσδεθαλήζνπ, θιείλνπκε ην 

κπάζθεη κε κπαιφλη. Καη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο πνπ βειηηψζεη ηηο 

ζπλζήθεο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρνπλ κειέηεο γη' απηά ηα δχν ηα βαζηθά πνπ 

είπαηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: βεβαίσο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η ζηήξημε γηα ηνλ Πνδνλίθηε θαη γηα ην κπαιφλη πνπ 

ιέηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη έηνηκνο ν δηαγσληζκφο, πηζαλφ λα ζεθσζεί θαη ηελ 

επφκελε εβδνκάδα. Σν ζέκα ηνπ γθαξάδ κεηά ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δήηεζαλ ζθπξφδεκα γηαηί κεηά ηηο βξνρέο θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη βεβαίσο ππάξρεη θαη ε αληηζηήξημε ηνπ ηνηρίνπ πνπ ιέκε 

ζηε Γνμάηνπ. 

  Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν; Φεθίδνπκε θχξηνη. 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 2 θαηά, θαηαγξάθεηαη κηα απνρή θαη έλα παξφλ.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο 

Γ.. για ηην 6η αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 

2022» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξηλ κπνχκε ζην 2ν ζέκα είρακε πεη ζε πεξαζκέλε 

ζπλεδξίαζε λα ππνβιεζεί κήλπζε γηα ην ηξαθηέξ θαη βιέπσ φηη δελ έρεη έξζεη. 

Δλψ καο είπαηε φηη ζα έξζεη ζήκεξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην έρσ κπξνζηά κνπ θ. Γξεηδειηά, βεβαίσο ην έρνπκε πεη 

θαη είρακε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην λα έρεηε κπξνζηά ζαο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξηκέλνπκε θαη ηηο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρνπλ νη εθζέζεηο κε ην ζπκβάλ απηφ θαζαπηφ πνπ 

ζπλέβε ζην Γήκν καο, πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ θαηά ηελ απηφθσξε 

δηαδηθαζία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήλπζε δειαδή ρσξίο έθζεζε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη, γεληθά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη γεληθά, ηελ ηάδε ηνπ κελφο κεηαμχ ησλ σξψλ ηάδε 

εθιάπε ην ππ’ αξηζκφλ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά αγλψζησλ δειαδή. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αθψο, θαηά παληφο ππεπζχλνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο έρνπκε ην επφκελν ζέκα κε ηνπο λνκηθνχο νη 

νπνίνη ζα έξζνπλ εδψ λα καο πνπλ. 

 

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη 4ος Ππακηικού (ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ) 

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια οικοδομικών 

και λοιπών ςλικών για ηο έηορ 2022» (Α.Μ. 35/2022) και ανάδειξη 

οπιζηικών αναδόσυν» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη έγθξηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζέιεη θάπνηνο ηνλ ιφγν; 

Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 4ος Ππακηικού 

(ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ) ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια οικοδομικών και λοιπών ςλικών για ηο 

έηορ 2022» (Α.Μ. 35/2022) και ανάδειξη οπιζηικών αναδόσυν» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη έκηακηηρ επισοπήγηζηρ 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Γήμος  

και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ θαη θαη’ απαίηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηα 

ζρεηηθά ηηκνιφγηα απηή ηε θνξά εμεηδηθεπκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη κφλν νη πξνζθνξέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη θαιφ απηφ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη πάξα πνιχ θαιφ, αιιά κηα πνπ κνπ δίλεηε ηνλ 

ιφγν αλαξσηηέκαη απηά κπήθαλ ηα πδξαπιηθά ζην θαηλνχξγην θηίξην πνπ 

εγθαηληάζακε πξηλ έλα κήλα; Κάηη δελ πάεη θαιά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πιεξνθνξεζήθαηε φηη είραλ ζπάζεη θηφιαο ηηο βξχζεο θαη είραλ 

δηαιχζεη θάπνηα πδξαπιηθά κέζα ζηηο ηνπαιέηεο θαη θιήζεθαλ θαη νη γνλείο 

ησλ παηδηψλ, ηα νπνία παξαδέρηεθαλ «λαη, ηα ζπάζακε…». 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ε εξψηεζε είλαη απιή. Όηαλ πήξακε ην θηίξην 

ήηαλ φια θαιά θαη φηαλ ιεηηνχξγεζε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνιχησο. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη φηαλ ιεηηνχξγεζε θάπνηα παηδηά, θάπνηνη καζεηέο 

έθαλαλ δνιηνθζνξέο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηη έθαλε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απέβαιιε γηα δπν εκέξεο ηνπο καζεηέο θαη θιήζεθαλ νη γνλείο 

λα πιεξψζνπλ ηε δεκηά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηψξα ηη γίλεηαη; Σα ηηκνιφγηα γηαηί ηα θέξλνπκε ζε 

εκάο, αθνχ ζα ηα πιεξψζνπλ νη γνλείο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ζα πιεξψζνπκε. Σα ηηκνιφγηα ζα πάλε ζηνπο γνλείο, ζα 

πάκε κεηά απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζα θαηακεξηζηνχλ ζηνπο γνλείο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε, δειαδή εκείο ηα πιεξψλνπκε θαη κεηά ζα 

απαηηήζνπκε εκείο απφ ηνπο γνλείο; Απηφ ιέηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Η 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή απηφ είπε, φηη ηα ηηκνιφγηα δελ κπνξνχλ 

λα πάλε ζην γνληφ, ζα ην πιεξψζεη ε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζα 

θαηακεξηζηνχλ ζηνπο γνλείο. Απηφ καο είπε ε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή δειαδή. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ λνκίδσ φηη γίλεηαη έηζη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πσο; Θα πάεη ην ηηκνιφγην ζην γνληφ; Γελ μέξσ εηιηθξηλά. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θαιφ είλαη φηη απηή ηε θνξά ελήξγεζαλ φπσο λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ελεξγνχλ ζε πεξίπησζε δνιηνθζνξψλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη νη 

δηεπζπληέο.  

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ήζεια άιιν ζέκα λα θνπβεληηάζνπκε. Δίρα δεηήζεη 

ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο, είρα δεηήζεη θάπνηα ηηκνιφγηα απφ 

έλα καγαδί ην νπνίν θάλεη γεσπνληθφ ζηε Νέα Δξπζξαία πνπ είρε πεη ηφηε ν 

Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη εζείο εδψ φηη ζα ηα πάξσ, έρνπλ 

πεξάζεη  κήλεο θαη απηά ηα ηηκνιφγηα δελ ηα έρσ πάξεη. Γειαδή ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή δελ ηα έρεη πάξεη, φρη εγψ πξνζσπηθά θαη είλαη γχξσ ζηηο 5.000 

ηέζζεξα – πέληε ηηκνιφγηα ηα νπνία ήηαλ ζηνλ απνινγηζκφ. 

  Απηφ ζέισ λα πσ γηαηί βιέπσ φηη κηα επθνιία έξρνληαη θάπνηα 

ηηκνιφγηα.  
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη γηα ηηο ηαξάηζεο ησλ ζρνιείσλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σε κία κνπ είπαλ ζηεγαλνπνίεζε, κεηά κνπ είπαλ 

απφθξαμε, κεηά κνπ είπαλ θάηη άιιν, λα δνχκε ηα ηηκνιφγηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, δελ ην ζπκφκνπλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζρέζε κε θαλέλαλ απηφ ην καγαδί; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με εκέλα δελ είρε, δελ μέξσ κε θάπνηνλ άιινλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα πσ θάηη γηα ην 3ν πνιπθιαδηθφ. Όπσο δηαπίζησζα 

θαηά ηα εγθαίληα ηνπ ζρνιείνπ θαη φπσο είλαη δηακνξθσκέλε ε είζνδνο ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ ηελ Πιαζηήξα αλεβαίλνληαο πάλσ πξνο ηνλ 

αχιεην ρψξν, είλαη ιάζνο θαηαζθεπαζηηθά. Γηφηη είλαη απνιχησο εθηεζεηκέλεο 

φιεο νη αίζνπζεο ηνπ θηηξίνπ, δειαδή  κπαίλεη θάπνηνο ζηε ζηνά ηε 

ζθεπαζκέλε, δεμηά θαη αξηζηεξά είλαη είζνδνη θαη ζα έρνπκε ζπλερψο θζνξέο. 

  Πξνηείλσ ζην ψκα θαη ζηε Γηνίθεζε λα εμεηάζεη ε Σερληθή 

Τπεξεζία πσο απηφο ν ρψξνο ζα θαιπθζεί έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απηφ 

θαζαπηφ ην θηίξην ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία. Γηφηη φπσο είλαη 

δηακνξθσκέλε ε θαηάζηαζε ζα κπαίλνπλ εμσζρνιηθνί ηα βξάδηα ζην ρψξν 

απηφλ θαη άλεηα ζα κπνξνχλ λα βπζζνδνκνχλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ έλα 

θαηλνχξγην θηίξην, πνπ είλαη ζηελ πφιε καο.  

  Καη πξέπεη λα γίλεη επεηγφλησο θαη βιέπσ ηψξα φηη ήδε άξρηζαλ 

νη θαηαζηξνθέο, αθξηβψο γηαηί είλαη εθηεζεηκέλν ην ζρνιείν. Δίλαη ζα λα 

κπαίλνπκε ζην θεληξηθφ εδψ Γπκλάζην ζην δηάδξνκν δεμηά θαη αξηζηεξά πνπ 

πάκε θαη ςεθίδνπκε, θαη λα κπαίλεη ειεχζεξα ν θαζέλαο έηζη ψζηε λα θάλεη 

ηελ νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή. Όπσο θιείλεη ην ζρνιείν εδψ κε ηελ θεληξηθή 

ηνπ είζνδν, λα έρεη πφξηα λα θιεηδψλεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεχηεξε πφξηα δειαδή κεηά ηα ζθαιηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ζέιεη απφ ηε κεξηά πνπ είλαη ηα ζθαινπάηηα πνπ 

αλεβαίλνπκε, φηαλ αλεβαίλνπκε πάλσ είλαη ειεχζεξν, είλαη παληειψο 

ειεχζεξν. Πξέπεη λα θιείζεη ν ρψξνο. Σψξα, πσο ζα γίλεη είλαη ηερληθφ, 

πξέπεη λα ην εμεηάζνπλ, λα ην κειεηήζνπλ έηζη ψζηε λα θιείζνπλ φιεο νη 

πξνζβάζεηο πξνο ην εζσηεξηθφ δεμηά, αξηζηεξά, πάλσ, θάησ ηνπ ζρνιείνπ. 

Αιιηψο ζα έρνπκε θάζε ηφζν θαη ιηγάθη θη απηά είλαη ιίγα θαη είλαη θξίκα έλα 
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θαηλνχξγην ζρνιείν λα πθίζηαηαη ηέηνηεο θζνξέο απφ ηελ πξψηε κέξα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οπζηαζηηθά ιέηε ην ππφζηεγν λα απνκνλσζεί, πξνθεηκέλνπ λα 

απνκνλσζνχλ θαη νη πφξηεο. Απηφ είλαη κηα πνιχ θαιή ζθέςε, πξέπεη λα γίλεη 

θαη απφ ηελ πιατλή πφξηα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απ' φια. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ηζφγεηνο ρψξνο είλαη ρψξνο πξφζβαζεο φπσο είλαη 

δηακνξθσκέλνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η παξαηήξεζε γηα ηα πξάγκαηα απηά πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ ζα πξέπεη λα καο ελεξγνπνηήζεη θαη λα καο επαηζζεηνπνηήζεη 

φινπο. Γειαδή δελ πξέπεη λα κείλνπκε απιά φηη πιεξψζακε θαη πεξηκέλνπκε 

θάηη λα γίλεη, πξέπεη λα ην θηάζνπκε κέρξη ην ηέινο. Γηαηί απηφ ζα ην ληψζνπλ 

θαη θάπνηνη άιινη ζε άιια ζρνιεία. 

  Όζν θαη δπζάξεζην λα είλαη, ζα πξέπεη λα θηάζνπκε ζην ηέινο 

θαη απηφ λνκίδσ κφλν εζείο κπνξείηε λα ην θάλεηε σο Γεκνηηθή Αξρή. Έρεηε 

ηνπο κεραληζκνχο φπσο είπαηε λα ην θάλεηε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνζζέζσ πάλσ ζε απηφ εθφζνλ έρνπκε θζνξέο απηνχ 

ηνπ είδνπο θαη εηδηθά ζε έλα λέν ζρνιείν θαη εθφζνλ μέξνπκε θαη πνηνη ηα 

έρνπλ θάλεη, λα ζηαιεί εμψδηθν πξνο ηελ θάζε νηθνγέλεηα λα αλαιάβνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο, δηφηη αλ δελ θάλνπκε απηφ, ζα έρνπκε ζπλέρεηα ηέηνηα 

πξάγκαηα.  

  Καη δηθαζηηθά λα ελαρζνχλ πνπ λα δεηάεη φρη ε ρνιηθή 

Δπηηξνπή δηφηη φιεο ηηο δαπάλεο ηηο πιεξψλεη ν Γήκνο, λα ελαρζνχλ ζην 

Γηθαζηήξην 2.000 φζν είλαη ε δεκηά απηή, δηφηη αλ ζα καζεπηεί απηφ, ζα 

θαηαιάβνπλ φινη φηη δελ αζηεηεχεηαη ν Γήκνο ζε απηέο ηηο θζνξέο. Τπάξρνπλ 

Γήκνη πνπ ην έρνπλ θάλεη απηφ θαη δελ παξαηεξνχληαη ηέηνηα εθθπιηζηηθά 

θαηλφκελα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηα λα ππάξρεη κηα βάζε, ζα πξέπεη ν θάζε 

δηεπζπληήο ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα έρεη θάλεη εθείλεο ηηο ελέξγεηεο ψζηε 
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λα απνδίδνληαη νη επζχλεο ζηα παηδηά. Έρεη γίλεη; Έρνπλ νλνκαζηεί νη 

ππεχζπλνη;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, βεβαίσο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εθεί μεθηλάκε ινηπφλ θαη λνκίδσ ηα λνκηθά είλαη ηα 

ππφινηπα. Αιιά ν Γήκνο πξέπεη λα ην θηάζεη κέρξη ην ηέινο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο ην θάλακε απηφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ό,ηη θφζηνο θαη λα έρεη απηφ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθξηβψο πάλσ ζε απηφ θ. Σνκπνχινγινπ απηφ ήζεια 

λα ζαο πσ φηη θαη ζην 1ν Λχθεην παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο θζνξέο ζηηο λέεο 

ηνπαιέηεο ν δηεπζπληήο έρεη θάλεη ηηο ελέξγεηεο γηαηί θαη ν ζρνιηθφο ρψξνο 

είλαη ιίγν επαίζζεηνο, δειαδή δελ κπνξεί λα γίλεη κηα αλάθξηζε φπσο είλαη ε 

γλσζηή αλάθξηζε θαη πξέπεη κε έλα ηξφπν λα γίλεη γλσζηφ πνηνο καζεηήο 

είλαη πνπ έθαλε ηε θζνξά θαη ζηγά - ζηγά κε κηα δηαδηθαζία ψζηε θαη ν 

ζρνιηθφο ρψξνο λα παξακείλεη εληάμεη θαη λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη 

κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

  πκθσλψ απνιχησο φηη πξέπεη λα απνδνζνχλ νη επζχλεο ζηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ έθαλαλ ηηο θζνξέο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. ην 1ν 

Λχθεην έρεη μεθηλήζεη ν δηεπζπληήο θαη λνκίδσ φηη έρεη βξεη ηνπο καζεηέο θαη ην 

ζέκα ζα ιπζεί. Όζνλ αθνξά ην 3ν Λχθεην ζπκθσλψ θη εγψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά 

βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επεηδή είλαη έλα λέν θηίξην, πξέπεη λα γίλεη ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηελ  ΚΣΤΠ ε φπνηα παξέκβαζε. Γηαηί πξέπεη λα γίλεη 

νξηζηηθή παξάδνζε γηαηί δελ είλαη εχθνιν λα θάλνπκε παξεκβάζεηο κφλνη καο, 

ε Σερληθή Τπεξεζία, θαηά παξέθθιηζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο δειαδή. Αιιά 

ζπκθσλψ φηη πξέπεη λα ην θαιχςνπκε θαη λα απνθιείζνπκε ηελ είζνδν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγψ ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ θαη κε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο 

παξαηήξεζεο φηη ν Γήκνο πξέπεη πηα λα θηάζεη ην καραίξη ζην θφθαιν εηδηθά 

ζε φ,ηη αθνξά ηνπο βαλδαιηζκνχο ζε φια ηα θηίξηα θαη θπξίσο βεβαίσο ζε 

απηά πνπ έρνπλ παξαδνζεί ηψξα θαη είλαη πξφζθαηε ε ιεηηνπξγία ηνπο, είηε 

κέζσ εμσδίθσλ, είηε κέζσ ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ φπνησλ 

πξνβιέπνληαη, πξνθεηκέλνπ λα θξελάξνπκε ιίγν ηηο δηαζέζεηο απηψλ πνπ 

βαλδαιίδνπλ ηε δεκφζηα πεξηνπζία.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνζζέζσ αθφκε δηφηη δελ βιέπσ λα έρνπκε 

απνηέιεζκα έηζη φπσο ζαο αθνχσ. Κχξηνη ε αλεθηηθφηεηα ζε επίπεδν 
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ειιεληθήο θνηλσλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη απηά ηα πξνβιήκαηα απφ ηα 

Παλεπηζηήκηα κέρξη ην ηειεπηαίν Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

Τπάξρνπλ παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη ηεο Πάηξαο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ πνπ εθαξκφδνπλ ην λφκν απφ ηηο Δζηίεο ηνπο κέρξη ην νηηδήπνηε, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ άςνγα. Βιέπεηε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ πάλσ εθεί ηη γίλεηαη, 

ζηε Θεζζαινλίθε ηη γίλεηαη κε ηε Βηβιηνζήθε θαη αλ αθεζνχλ απηνί νη 

άλζξσπνη κε ηπρφλ δηαηαξαρζεί ε θνηλσλία ησλ καζεηψλ δηφηη ζα πάξνπκε 

έλα κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε απηή ηελ πεξηνπζία, ηελ νπνία ηελ 

απνιακβάλεη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, θαη θάλνπκε πίζσ, 

απηφ ην ζρνιείν πνπ είλαη θφζκεκα γηα ηελ πφιε καο, είλαη έλα θαηλνχξγην 

ζρνιείν πνπ ρξεηάζηεθαλ 22 ρξφληα γηα λα γίλεη γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζπζηέξεζε, ζα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί ζην 

φλνκα ησλ πνιιψλ.  

Δάλ ππάξρνπλ πέληε ζε έλα ζρνιείν αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ, ζα 

έρνπκε θαη ζην επφκελν πνπ ζα εγθαηληαζηεί ζε δπν ηξεηο κήλεο, ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα. Γηαηί είλαη ε ίδηα απιή θαη απηά γίλνληαη ζθφπηκα ζηα θαηλνχξγηα 

ζρνιεία. Φαληάδεζηε ηη έρεη ηξαβήμεη ην Πνιπθιαδηθφ ην παιηφ. 

Άξα νη αλνρέο θαη ε αλεθηηθφηεηα δεκηνπξγνχλ εθθπιηζκφ ησλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ εκείο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε θάζε λφκηκν 

ηξφπν, εγψ δελ είπα λα κελ αθνινπζεζεί ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ, αιιά φηαλ πιένλ ζα εμαληιεζνχλ απηά ηα κέηξα, πνπ ζα 

καζεπηεί κέζα ζην ζρνιείν φηη ν δηεπζπληήο ηνπο θάιεζε, ηνπο κίιεζε, ν 

ςπρνιφγνο δελ μέξσ πνηνο άιινο ρξεηάδεηαη θαη θαηαιήγεη ζε δπν, ηξεηο, 

πέληε, απηνί νη δπν, ηξεηο, πέληε δελ ζα πξέπεη λα είλαη φ,ηη γίλεηαη κε ην 

θνξηηζάθη ζήκεξα. 

Γηφηη απηέο νη αλνρέο θαη ε αλεθηηθφηεηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

απηά ηα θαηλφκελα, κε ηπρφλ δηαηαξαρζεί ε ηάμε. Γηαθπιάζζεηαη ε ηάμε φηαλ 

ζα εθαξκφζνπκε κε επαηζζεζία θαη κε πξνζέγγηζε απηά ηα πξνβιήκαηα έηζη 

ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ δηαθσλεί θαλέλαο, ην αληίζεην 

απηφ ιέκε. Απιψο επεηδή είπε ν θ. Γξεηδειηάο απηά πνπ είπε θαη ηπραίλεη λα 

γλσξίδσ φπσο θη άιινη απφ εδψ θαη ηνπο δπν δηεπζπληέο θαη ηνπ 1νπ Λπθείνπ 



ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 18/10/2022 

 

 

13 

αιιά θαη ηνπ 3νπ Λπθείνπ, θακία αλεθηηθφηεηα δελ ππάξρεη νχηε ζε παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο, νχηε ζε θζνξέο. Δηδηθά ζην 3ν Λχθεην ν θ. Σδαβάξαο θάλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ εμαηξεηηθά θαη έρεη ηα παηδηά πάξα πνιχ δεκέλα θαη κάιηζηα ηα 

παηδηά ηνπ 3νπ Λπθείνπ είλαη εμαηξεηηθά παηδηά πνπ αθφκε θαη ην παιηφ Λχθεην 

ην πξφζεραλ θαη δελ δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα. Δίλαη δειαδή έλα 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπ 3νπ ΓΔΛ. 

  Άξα δελ ππάξρεη ζέκα νχηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ 

πξνθαλψο γηα αλνρή γηα λα κε θηάζεη ην καραίξη ζην θφθαιν θαη λα κελ 

απνδνζνχλ νη επζχλεο θαη λα γίλεη σο παξάδεηγκα πξνο φινπο φηη είκαζηε 

δπλακηθνί ψζηε λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

ζρνιείσλ θαη απφ ηελ άιιε κεξηά θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα αλνρή, ζπκθσλνχκε δειαδή κε απηά πνπ ιέηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δχρνκαη ζε ζχληνκν ρξφλν λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Σν λα ζεσξεηηθνινγνχκε, δελ ιέεη ηίπνηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή έρσ πξνζσπηθή πείξα  φπσο έρεη θαη ν Σάζνο 

κέζα ζηα ζρνιεία γηαηί ήκνπλ 16 ρξφληα ζε πιιφγνπο Γνλέσλ, ηα ζρνιεία 

έρνπλ ζπιινγηθφηεηεο, ππάξρεη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ, ππάξρεη ην 

ζρνιηθφ πκβνχιην, ππάξρνπλ νη χιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ππάξρεη ε 

Έλσζε Γνλέσλ.  

  Όιεο απηέο νη ζπιινγηθφηεηεο κπνξνχλ λα επηιεθζνχλ ηέηνησλ 

ζεκάησλ θαη λα δεηήζνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ. Σν λα έξζεη ν Γήκνο απφ 

πάλσ θαη λα ιάβεη αζηπλνκηθά κέηξα, εγψ είκαη ηειείσο θαηά. Γελ ην 

θνπβεληηάδσ θαζφινπ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είπε θαλείο απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σελ άπνςή κνπ ιέσ θ. Γξεηδειηά, ηελ είπαηε θη εζείο θαη 

δελ ζαο δηέθνςα.  

  Δίκαη ηειείσο θαηά. πλεξγαζία κε ηηο ζπιινγηθφηεηεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα λα βγεη έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Πξφβιεκα 

ππάξρεη θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πξφβιεκα, ρξεηάδεηαη δηάινγνο θαη 

ζπλεξγαζία. Δπραξηζηψ.  
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Άζκηζη ή μη ενδίκυν μέζυν καηά ηηρ απιθ. 13/2022 απόθαζηρ  

ηος Διπηνοδικείος Ν. Ηυνίαρ (αγυγή δικηγόπος Υ. Υήηος - Κιάμος  

καηά ηος Γήμος - διαδικαζία πεπιοςζιακών διαθοπών)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κηα αθφκε πεξίπησζε πνπ αθνξά θάπνηεο εηζθνξέο γηα 

ηνπο δηθεγφξνπο θχξηνη ζπλάδειθνη, απηφ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ αλψηαησλ Γηθαζηεξίσλ θαη πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα 

θαηαβιεζνχλ παξαθξαηεκέλνη θφξνη θαη δηάθνξεο άιιεο εηζθνξέο.  

  Δπνκέλσο κε βάζε ην δεδηθαζκέλν λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα νδφ πνπ είρακε αθνινπζήζεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαθξαηεζέληα γηα ηνπο λνκηθνχο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή; Δζείο ηη εηζεγείζηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπεηδή έρσ αληηκεησπίζεη ην ζέκα θαη λνκηθά θαη 

παιαηφηεξα, εδψ πξφθεηηαη γηα ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Νέαο Ισλίαο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ακεηάθιεηεο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ακεηάθιεηεο, δελ έρνπλ αζθεζεί έλδηθα κέζα 

νπφηε έρνπλ γίλεη ακεηάθιεηεο. Αλ δελ αζθείηαη έλδηθν  κέζν θαη δελ αζθείηαη 

νχηε έθεζε νχηε αλαίξεζε… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηηο πξνεγνχκελεο ιέηε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ηελ πεξίπησζε κηιάσ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γη' απηή;  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, γη' απηήλ εδψ. Αλ δείηε ηελ εηζήγεζε,  

«…ελ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη ηππηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ…». 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αζθεζεί έλδηθφ κέζν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η εηζήγεζε ην ιέεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είκαη ππέξ.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: «… Καζψο ην ππφ θξίζε δήηεκα έρεη θξηζεί 

ακεηαθιήησο θαη κε ηηο ππ’ αξηζκ. ηάδε ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ 
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Δηξελνδηθείνπ Νέαο Ισλίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε 

πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ ζηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ακεηβφκελνπο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο απηνχ, επεζηξάθε βάζεη ησλ ακεηαθιήησλ σο 

άλσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ε σο άλσ εηζθνξά αιιειεγγχεο απφ ην Γήκν 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα πξνεγνχκελα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξνλψ φηη δελ ζα πξέπεη λα αζθεζνχλ 

έλδηθα κέζα θαηά ηεο άλσ ππ’ αξηζκ. 13/22 απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Νέαο 

Ισλίαο».  

  Λέεη δειαδή εδψ ε εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο φηη φπσο 

έρνπλ θξηζεί ακεηάθιεηεο νη απνθάζεηο νη πξνεγνχκελεο, λα κελ αζθεζνχλ 

έλδηθα κέζα θαη ζε απηήλ. Απηφ θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε, ηηο απφςεηο 

ζαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είπα λα κελ αζθεζεί, ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Άζκηζη ή μη ενδίκυν 

μέζυν καηά ηηρ απιθ. 13/2022 απόθαζηρ ηος Διπηνοδικείος Ν. Ηυνίαρ 

(αγυγή δικηγόπος Υ. Υήηος - Κιάμος καηά ηος Γήμος - διαδικαζία 

πεπιοςζιακών διαθοπών)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι μια 

αποσή και ένα παπόν. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
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