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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζχκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ ζηέγαζεο ησλ 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (Κνηλσληθφ Παληνπσιείν) επί ηεο 

νδνχ Μαξαζψλνο 26 - Νέα Υαιθεδφλα. 

2. Οξηζκφο κειψλ επηηξνπψλ εθηίκεζεο θαηαιιειφηεηαο θαη δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο γηα ηε αγνξά αθηλήηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

Γεκνηηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ. 

3. Καζνξηζκφο λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ επί ησλ νδψλ Υξπζνζηφκνπ 

κχξλεο & Φσθψλ - Νέα Φηιαδέιθεηα, βάζεη ηεο αξηζ. 93/2022 

απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.. 

4. Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ θ.θ. Κ.Μαπξνεηδή θαη 

Αζη.Σξηαληαθχιινπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ησλ αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ θ.θ. 

Αξ.Βαζηιφπνπινπ θαη Γ.Αλεκνγηάλλε αληηζηνίρσο ζε πνηληθή ππφζεζε 

(ζρεη. ε αξηζ. 298/22 απφθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο). 

5. Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκφ λένπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ 

Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Ν. 

4635/19. 

6. Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκφ λένπ Πξνέδξνπ θαη λένπ 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Ν. 4635/19. 

7. Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκφ λένπ αλαπιεξσκαηηθνχ 

κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γήκνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Ν. 4635/19. 

8. Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκφ λένπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Απφξσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε 

Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 3 ηνπ Ν. 4647/19. 

9. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
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ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Αζηηθή 

αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 1ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο 

Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλε απνχζα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλα απψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο 

Κσλζηαληίλνο 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 παξψλ, 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 παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ. 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο δηθαηνινγεκέλα 

απψλ, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απψλ, 

ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο απψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα 

Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.  

  Ζ θα Αγνξαζηνχ Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα, ν θ. 

Γθξίηδαιεο Ζιίαο απψλ. 23 παξφληεο ππάξρεη απαξηία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Να μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζή 

καο, παξαθαιψ πξηλ κπνχκε ζηα ζέκαηα ζα ήζεια λα δψζσ γηα έλα ιεπηφ 
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ηνλ ιφγν ζηηο θπξίεο ππαιιήινπο απφ ην λεθξνηαθείν λα καο δηαβάζνπλ κηα 

επηζηνιή.  

. ΕΧΡΕΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Δίκαζηε επηά άηνκα, ήκαζηαλ πέληε ζηελ 

αξρή έρεη πξνζηεζεί άιινη δπν, απφ ηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 2019. Θέινπκε λα 

επραξηζηήζνπκε θαη' αξράο ην δηθεγφξν καο ηνλ θ. Σακπάθν Αληψλε, ην 

σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζηάζεθε δίπια καο θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ καο ςήθηζαλ θαη 

καο ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηάο, ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

ςήθηζαλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ππέξ ηεο παξακνλήο καο, ζηε Ννκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θ. Υήην, είρε πξνεγεζεί ν θ. Μελέιανο 

ν νπνίνο ζπληαμηνδνηήζεθε θαη είρακε ηνλ θ. Υήην κεηά, πνπ καο 

εθπξνζψπεζε ζηε Γεκνηηθή Αξρή καο ζηήξημε ζε θάζε πξνζπάζεηα κε 

ζπλέπεηα, επαγγεικαηηζκφ θαη επηρεηξήκαηα ζηηο πξνζπάζεηέο καο. 

Δπίζεο λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκαξρν ηνλ Γηάλλε Βνχξν, ηνλ 

Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Κνπηζάθε, ηνλ θ. Σάθα Γεκνηηθφ ζχκβνπιν πνπ ήηαλ 

ζπλέρεηα καδί καο ζε φιεο ηηο δηθαζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ είρακε θαη φια ηα 

ππφινηπα είλαη ν αγψλαο πνπ ζα ζπλερίζνπκε λα εξγαδφκαζηε θαη λα 

πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην Κνηκεηήξην. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε. Κπξίεο θαη θχξηνη πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηα 

ζέκαηα ζα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν, είλαη εδψ παξφληεο νη δηεπζπληέο 

θάπνησλ ζρνιείσλ, ζα παξαθαινχζα γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο λα ελεκεξψλεηε 

ην Πξνεδξείν λσξίηεξα θαη φρη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Φπζηθά ζα πάξεηε ηνλ 

ιφγν, αιιά ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

πξνεηνηκαζηνχκε θαη γηα κηα πην  κεγάιε ζπδήηεζε.  

  Θέινπλ ινηπφλ λα καο ελεκεξψζνπλ νη θχξηνη δηεπζπληέο γηα 

θάηη ζηνπο νπνίνπο ζα δψζσ ηνλ ιφγν. Θα ζαο παξαθαιέζσ, επεηδή είλαη 

ζίγνπξα πνιχ ελδηαθέξνληα απηά πνπ έρεηε λα καο πείηε, άιιε θνξά λα 

εηδνπνηείηε ην Πξνεδξείν νχησο ψζηε λα κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε 

θαιχηεξα ηνλ ρξφλν θαη ηε ζπδήηεζε. Γηφηη θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί λα 

γίλεη ζπδήηεζε, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ θαηά ζπλέπεηα ζα ζαο 

αθνχζνπκε, θαη λα είζηε παξαθαιψ φζν πην ζχληνκνη γίλεηαη. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 
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θ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπεξίδνπκε ηνλ θ. Γήκαξρν, φιν ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ζαο επραξηζηνχκε πνπ καο δίλεηε ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε. 

Δίκαζηε νη δηεπζπληέο απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ ΔΠΑΛ φινη νη 

δηεπζπληέο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ 5νπ ΔΚ ην ζπγθξφηεκά καο ιφγσ θαθήο 

ζπληήξεζεο, ιφγσ ησλ ρξφλσλ είλαη βεβαξεκέλν ην παξειζφλ ηνπ θαη έρεη 

πνιιά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία επηδεηλψλνληαη θαη απφ θάπνηα 

ζέκαηα πνπ πηζαλφ ζα ζαο αλαπηχμνπκε ζε ιίγν. 

Ζ παξέκβαζή καο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ζέινπκε ηελ βνήζεηά 

ζαο θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ζαο έηζη ψζηε λα δηεθδηθήζνπκε, μεθηλάσ θαη' 

επζείαλ κε ην αίηεκα, κε ηε ζπλδξνκή ζαο θαη ηελ άκεζε ζπκπαξάζηαζή ζαο 

ην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα πξνγξακκαηηζκφ αλέγεξζεο λέσλ 

εθπαηδεπηεξίσλ ζην ζπγθξφηεκα θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ έσο ηφηε γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ καο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζπληήξεζε θαη 

δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Απηφ είλαη ην αίηεκα πνπ ζέινπκε λα καο 

βνεζήζεηε, ψζηε λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ ηα ζρνιεία καο θαη λα έρεη κέιινλ.  

Σψξα δηαβάδσ έλα έγγξαθν πνπ εηνηκάζεη νη δηεπζπληέο γηα 

θάπνηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Αμηφηηκνη θχξηνη, 

Απφ ππεξεζηαθφ θαζήθνλ ζαο ελεκεξψλνπκε φηη νη αιιαγέο 

ρξήζεο ρψξσλ θαη ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ζπγθξφηεκα ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζπλερίδνληαη ρσξίο θακία ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο.  

πγθεθξηκέλα ζην ρψξνπ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ 

ΔΠΑΛ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ζην πξναχιηφ ηνπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

ρψξνο άζθεζεο ησλ καζεηψλ κε κπαζθέηεο θαη ηέξκαηα ρεηξνζθαίξηζεο, ε 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνέβε ηφζν ζην θηίξην πνπ έρεη θξηζεί απφ ηηο 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο επηθίλδπλν γηα ρξήζε, αιιά θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ζε ζνβαξέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο. 

Πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ κπξνζηά απφ ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

κε ιακαξίλεο χςνπο 2,5 κέηξσλ θαη ζε απφζηαζε 2,5 κέηξσλ απφ ηξία 

ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ηνπ 5νπ εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο, πνπ εκπνδίδνπλ ην θσο θαη ηελ φξαζε πξνο ηα έμσ θαη 
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πεξηνξίδνπλ ηνπο δηαδξφκνπο δηαθπγήο ησλ καζεηψλ, ζε αζθαιείο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, ή θσηηάο. 

Ζ πηζαλή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ σο άλσ ρψξσλ απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ζνξχβνπο, 

κπξσδηέο θαη σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ καο ζηνπο 

φκνξνπο ρψξνπο. Άξα ζα παξαθαινχζακε, γηαηί εκείο δελ είκαζηε ελήκεξνη 

γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηή λα κε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ καο. 

Ζ πεξίθξαμε απηή λνκίδσ έρεη θαηά ην έλα κέξνο ηεο 

νινθιεξσζεί θαη ήδε ην έλα εξγαζηήξην έρεη πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα κε ηα 

φπνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη γηα ηνπο καζεηέο καο.  Απηά ελ νιίγνηο. 

Έρνπκε θάλεη έγγξαθα πξνο ην Γήκν επαλεηιεκκέλα, εγψ 

πξνζσπηθά θαη άιινη δηεπζπληέο είκαζηε 12 ρξφληα δηεπζπληέο, φια απηά ηα 

ρξφληα θάζε ρξφλν δεηάκε κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο ζηνπο 

ρψξνπο, νη νπνίνη πξνθαλψο ζην βαζκφ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, δελ έρνπλ 

γίλεη, γη' απηφ θαη ηα ζρνιεία καο είλαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ζήκεξα.  

Γη' απηφ παξαθαιψ θαη πάιη φινπο γηα ηε ζπλδξνκή ζαο 

επαλαιακβάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

δεηήζνπκε, λα απαηηήζνπκε λα ρηηζηνχλ λέα ζρνιεία. αο επραξηζηψ πάξα 

πνιχ. 

Π. ΟΤΛΑ: Δίκαη Γξακκαηέαο ηεο Γ ΔΛΜΔ ηνπ σκαηείνπ ησλ θαζεγεηψλ. 

Σα είπε ν δηεπζπληήο, λα πσ κφλν δπν δηεπθξηλίζεηο. Δπεηδή έγηλε κηα 

παξαηήξεζε φηη δελ ελεκεξψζεθε ην Πξνεδξείν, ππάξρεη κηα δηθαηνινγία φηη 

νη ιακαξίλεο κπήθαλ ρηεο. Άξα εκείο δελ είρακε εηθφλα ησλ ιακαξηλψλ θαη ηνπ 

θιεηζίκαηνο. Αλ ηελ εηθφλα απηή ηελ είρακε πέληε κέξεο πξηλ, ζα είρακε θάλεη 

ηελ ελεκέξσζε πνπ ζέιεη ην Πξνεδξείν θαη θαιά ηε ζέιεηε. Άξα ιέσ φηη ιφγσ 

ηνπ εθηάθηνπ γεγνλφηνο έγηλε απηφ ζήκεξα. 

Να πσ ην εμήο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην: ην ζπγθξφηεκα ησλ 

ιπθείσλ ηεο πεξηνρήο απαζρνιεί γχξσ ζηνπο 100 εθπαηδεπηηθνχο θαη γχξσ 

ζηα 800 παηδηά, δειαδή δελ είλαη έλα κηθξφ ζρνιείν. πλνιηθά εμππεξεηεί έλα 

ηεξάζηην θάζκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηφζν ηνπηθά, φζν θαη 

πεξηθεξεηαθά ζηελ Αζήλα γηαηί έξρνληαη παηδηά απφ άιιεο πιεπξέο ηεο 

Αζήλαο. 
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Δκείο σο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε φηη πξέπεη 

λα κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη λα παξακείλεη ακηγψο εθπαηδεπηηθφ. Άιισζηε έρεη κεγάιε 

ηζηνξία, απφ παιηά ΚΑΣΔΔ έγηλαλ Πνιπθιαδηθά, ηα μέξνπλ νη παιηνί θαη ιέκε 

λα ζπλερίζεη απηή ηελ έλδνμε ηζηνξία. Έρεη βγάιεη πάξα πνιιά παηδηά 

αξηζηνχρνπο, έρεη βγάιεη επηζηήκνλεο, θάζε ρξφλν πεξλάλε πάλσ απφ 50 κε 

100 παηδηά ζηα Πνιπηερλεία θαη ζε Αλψηαηεο ρνιέο. Παξάγεη έξγν ηφζν γηα 

ηελ πεξηνρή, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία. 

Άξα ιέσ γηα λα κε ζαο ηαιαηπσξψ φηη θαη' αξρήλ επεηδή εγψ 

είκαη ζηα εξγαζηήξηα πνπ θιείζηεθαλ, δειαδή εθεί κπήθαλ ιακαξίλεο 2,5 

κέηξα έρσ θαη θσηνγξαθία, αλ είλαη δπν εξγαζηήξηα ην εξγαζηήξην ησλ 

ςπθηηθψλ θαη ην εξγαζηήξην ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Όηαλ αλνίμνπκε ηελ πφξηα 

απφ ηελ πίζσ κεξηά, είλαη κπξνζηά καο ν θξάρηεο 2,5 κέηξσλ. 

Αληηιακβάλεζηε φηη απηφ πξέπεη λα βγεη, απηή είλαη ε απαίηεζή ή ε πξφηαζε, 

δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απφ ηελ πίζσ έμνδν πνπ είλαη θαη έμνδνο θηλδχλνπ, 

γηαηί έρνπκε κηα κπξνζηά θαη κηα πίζσ, λα αλνίγνπκε θαη λα βιέπνπκε 2,5 

κέηξα ιακαξίλα θαη πξέπεη λα θχγεη. 

Ζ πξφηαζή καο είλαη λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαζίεο παξέκβαζεο. 

Με ιχπε κνπ δηαπίζησζα ρηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ην 1ν ΔΠΑΛ πνπ 

είρε θιείζεη ιφγσ ζεηζκνχ έρεη ιεειαηεζεί, δειαδή ζπαζκέλα ζξαλία, 

ζπαζκέλεο θαξέθιεο, ζπαζκέλνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Δίλαη θξίκα. Δγψ ζα 

πεξίκελα πξαγκαηηθά λα πεξηθξνπξεζεί απηφο ν ρψξνο πνπ είλαη θιεηζηφο θαη 

λα κε γίλεη ξεκαδηφ, γηαηί είλαη πεξηνπζία θαη δηθή ζαο θαη δηθή καο θαη ηνπ 

δεκνζίνπ. 

Αλ πάηε κηα βφιηα θαη ζήκεξα αλ πάκε αλ ζέιεηε, ζα δείηε φηη ηα 

πάληα έρνπλ ζπάζεη. Δίλαη πεξηνπζία απηή. Γειαδή ζα κπνξνχζαλ αθφκε θαη 

ηα ζξαλία θαη νη θαξέθιεο λα είλαη ρξεζηηθέο. Γπζηπρψο ηα βξήθακε 

ζπαζκέλα. 

Γηα λα ηειεηψζσ, λα πσ φηη ππάξρεη θαη έλα ηξίην ΓΔΛ εδψ ην 

νπνίν έρεη γίλεη ζπδήηεζε θαη κε ηελ θνηλφηεηα λα βξνχκε κεξηθέο αίζνπζεο 

ψζηε ηα παηδηά ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ πνπ ζπζηεγάδνληαη κε ην 2ν ΔΠΑΛ κε φ,ηη 

ζεκαίλεη απηφ, λα πάξνπκε κεξηθέο αίζνπζεο. Μαζαίλνπκε φηη έλα θνκκάηη 

απφ εδψ κέζα έρεη γίλεη απνζήθε δσνηξνθψλ, απφ φ,ηη έρνπκε δεη θαη εγψ 

πξνζσπηθά, πάιη δελ πεξηθξνπξείηαη άξα ιεειαηείηαη ε δεκφζηα πεξηνπζία 
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θαη πξέπεη λα πεξηθξνπξεζεί φινο ν ρψξνο κέρξη ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ είλαη 

θαηλνχξγηα θηίξηα θαη βέβαηα λα ζπληεξεζνχλ.  

Δγψ πξαγκαηηθά ζήκεξα αηζζάλζεθα πάξα άζρεκα ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο θαη είπα ζηνλ ζπλάδειθν δηεπζπληή «Φαληάζνπ λα θάλακε 

κάζεκα ζε ηέηνηεο αίζνπζεο», είκαη απφ ην 2003 είκαη 20 ρξφληα ζην 

ζπγθξφηεκα θαη επαλαιακβάλσ δίλνπκε ηελ ςπρή καο, αλ δείηε ηηο αίζνπζεο 

κπάδνπλ. Οη δηεπζπληέο θάλνπλ ζπληήξεζε φζν  κπνξνχλ κφλνη ηνπο, αιιά 

κηιάκε πξαγκαηηθά γηα απαξάδεθηα θηίξηα γηα εθπαίδεπζε. 

Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. Δκείο ιέκε ζαλ ηειηθή πξφηαζε φηη 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαζίεο, λα θχγνπλ νη ιακαξίλεο. Γελ κπνξεί λα 

έρνπκε εξγαζηήξηα αλήιεα θαη θιεηζηά απφ πίζσ θαη λα βάινπκε κπξνζηά 

έλα ζρέδην φινη καδί λα γίλνπλ λέα θηίξηα θαη κέρξη ηφηε πξαγκαηηθά επεηδή 

επαλαιακβάλσ παξέρνπκε έξγν ζηελ θνηλσλία ηνπηθά θαη παλειιαδηθά, λα 

πάκε γηα λέα θηίξηα. Απηή είλαη ε πξφηαζή καο, πηζηεχνπκε φηη ζα βξνχκε ηε 

ζπκπαξάζηαζε απηή θαη λα πξνρσξήζνπκε απφ θνηλνχ ζην λα 

αλαβαζκίζνπκε πιηθνηερληθά ηελ εθπαίδεπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο 

Φηιαδέιθεηαο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ κηα εξψηεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ θ. Γξεηδειηά, ζα απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο θαη επεηδή δελ 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζπδήηεζε, αιιά επεηδή κπήθαλ θάπνηα ζέκαηα. Θα 

μεθηλήζεη ν θ. Γήκαξρνο, ν θ. Βαζηιφπνπινο, ζα πάξεηε ηνλ ιφγν εζείο, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ νχησο ή άιισο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ 5ιεπηνπ.  

  Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθε έλα ζέκα έζησ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, κπνξείηε λα εθκεηαιιεπηείηε ην 5ιεπην θαη λα πείηε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν 5ιεπην δελ είλαη εξψηεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξψηεζε ηνπο θπξίνπο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βεβαίσο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε κεηά λα ηνπο θάλεηε φπνηα εξψηεζε ζέιεηε θ. 

Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη εξσηήζεηο πξνεγνχληαη ηεο δηαδηθαζίαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ ππάξρεη δηαδηθαζία. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο δελ ππάξρεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά δψζακε ηελ επθαηξία λα καο πνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέηνπλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζέκα θαη κπήθε απφ ην Πξνεδξείν ζε ζπδήηεζε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπήθε ζε ζπδήηεζε, θάλεηε ιάζνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έσο ηψξα ηη θάλνπκε δειαδή; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν λα δηαβάζνπλ νη άλζξσπνη ηε δήισζή ηνπο θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε θχξηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ιέσ θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίζηε ζνβαξφο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο είζηε ζνβαξφο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: νβαξφηαηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο έρεηε θάλεη Πξφεδξνο θαη κνπ ιέηε εκέλα; Γελ μέξεηε ηε 

δηαδηθαζία; Με ζπγρσξείηε, ηξέια πνπιάηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε θχξηε; Ήξζαλ νη άλζξσπνη εδψ λα 

κηιήζνπλ ζε ηνίρνπο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να δψζεηε έλα ιεπηφ παξαπάλσ ζηνπο επηθεθαιήο λα 

ηνπνζεηεζνχκε ζην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, βεβαίσο απηφ είπα θ. Βαζηιφπνπιε, αιίκνλν. Θα δψζσ 

παξαπάλσ ρξφλν λα κηιήζεηε θαη γη' απηφ.  

  Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε θαιεζπέξα θαη ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο. Σα ζέκαηα απηά ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά θαη 

ρξνλίδνπλ, ζα έπξεπε λα έξρνληαη θαλνληθά ζηα πκβνχιηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηνχληαη εθηελψο, εκπεξηζηαησκέλα θαη ελδειερψο.  

Γηαβάζηεθε έλα θείκελν απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαζεγεηέο θαη απφ 

ηνλ Γξακκαηέα θαη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη φηη μαθληθά, εηδηθά ζε 

απηή ηελ πεξίνδν ηα ζρνιεία εγθαηαιείθζεθαλ.  
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Ωο πξνο ην ζέκα ησλ εξγαζηψλ, ζα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά 

ζην φηη εηδηθά θέηνο ηνπιάρηζηνλ 1 εθαηνκκχξην επξψ έρνπλ πέζεη ζηα 

ζρνιεία. Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο αγγίδνπλ ηηο 

160.000 € φηαλ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ 60-80.000 €, επνκέλσο ππάξρεη κηα 

κέξηκλα ζπγθεθξηκέλε θαη ζηνρεπκέλε. 

Αθνχγνληαο απηφ ην θείκελν λνκίδνπκε φηη θαηαζηξάθεθε φιν ην 

ζπγθξφηεκα ησλ ΔΠΑΛ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζπγθξφηεκα, ιφγσ ηνπ φηη ην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην κεηαηξέπεηαη ζε 

πνιπδχλακν πνιηηηζηηθφ Κέληξν. 

Δίλαη εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη πεξηζηαζηαθέο θαη νη νπνίεο 

βεβαίσο δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑΛ θαη 

βεβαίσο ζηελ αλακελφκελε απ' φινπο καο επθηαία αλαβάζκηζε.  

Δπηγξακκαηηθά θαη ζηνρεπκέλα απάληεζα ζην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη. ην πξαθηηθφ θαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο είλαη παξνχζεο, ν Πξφεδξνο 

ηνπιάρηζηνλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο είλαη παξψλ, αιιά δελ είλαη παξψλ ν 

Πξντζηάκελνο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ είλαη επηβιέπσλ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Δπραξηζηψ.  

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

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Να μεθηλήζσ απφ ην 

ζέκα πνπ  κπήθε απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Γ ΔΛΜΔ, 

δελ ζέισ λα πσ πνιιά. ζέισ λα ξσηήζσ αλ απηέο νη εξγαζίεο πνπ θάλεηε, 

έρνπλ άδεηα. Γελ θαηαιάβακε θαλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ 

καο είπε φηη θιείλεη ην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην, ην γλσξίδνπκε απηφ απφ ην 

2017 απφ φηαλ εληάρζεθε ην έξγν ζην ΔΠΑ γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθνχ 

πνιπρψξνπ θαη άξα ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο ρψξνο ελαιιαθηηθφο γηα 

απνζήθε θαη είπαηε φηη δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα. 

Βεβαίσο εδψ δηαβάδνπκε ζηα έγγξαθα θαη αθνχζακε θαη απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο φηη ππάξρεη κηα ζνβαξή θαη επηθίλδπλε 

θαηάζηαζε θαη γλσξίδνπκε πσο άλνημαλ ηξχπεο θαη κεηά ιεειαηήζεθε ην 

ζρνιείν θαη κεηά ηξέμαηε άξνλ – άξνλ λα ηηο θιείζεηε. Όηη ππάξρεη κεγάιν 

πξφβιεκα κε ηελ πξφζβαζε, ππάξρεη θίλδπλνο… φια απηά δελ κπνξνχζαηε 
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λα ηα είραηε πξνβιέςεη; Καη ιέηε πσο ζπλάδνπλ ηέηνηεο ρξήζεηο κε έλα 

ζρνιηθφ ρψξν; 

Δγψ έρσ απάληεζε ζε απηφ, εθηίκεζε ηνπιάρηζηνλ φηη φπσο δελ 

ελδηαθέξεηαη ε πνιηηεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη γηα δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη είλαη ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο Σάμεο 

ησλ θησρψλ αλζξψπσλ, πνπ θνηηνχλ ζε απηά ηα ζρνιεία θαη είλαη κηα 

πιήξσο ππνηηκεκέλε εθπαίδεπζε, γηα εζάο θαη γη' απηφ ηνλ επηπιένλ ιφγν  φηη 

δελ είλαη ςεθνθφξνη ηεο πεξηνρήο, δελ ελδηαθέξεζηε θαζφινπ. 

Με ζπλέπεηα λα κεηαηξέπεηαη ηψξα ην ζρνιείν, ζε ραβνχδα. 

Μεξηθά πξάγκαηα δελ είλαη επρνιφγηα. Δγψ κε ηνλ θ. Γηαλλφπνπιν πνπ κίιεζε 

ηψξα εδψ, είρακε πάεη θαη είρακε θαηαζέζεη θάθειν, είλαη κάξηπξαο ν θ. 

Γηαλλφπνπινο αλ ζέιεη αο κε δηαςεχζεη θαη είρακε θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε, λνκίδσ πσο ήηαλ θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο καδί, ζηηο Κηηξηαθέο 

Τπνδνκέο.  

Οινθιεξσκέλε πξφηαζε θαη ζπδεηήζακε αλαιπηηθά επί 2σξν 

γηα ην πψο κπνξεί λα πξνρσξήζεη έλα ζρέδην γηα αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ. 

Δζείο ηη έρεηε θάλεη επ’ απηνχ;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξηζζφηεξα απφ εζάο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιά, ζα θηάζνπκε θαη ζε απηφ. Έρεηε θαη ρηνχκνξ! 

Όλησο ιακαξίλεο δελ είρακε βάιεη, νχηε γεπεδάθη ςσξηάξηθν είρα θηηάμεη, ε 

αιήζεηα απηή είλαη. 

Δδψ ζέιεη έλα ζνβαξφ ζρεδηαζκφ γηα ην πψο απηφ ηνλ ρψξν 

ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη ήδε ππνβαζκηζκέλα θαη πάηε θαη ζε έλα θηίξην, πνπ 

απαληήζηε κνπ θηφιαο εδψ, αλ είλαη ραξαθηεξηζκέλν επηθίλδπλν θαη αλ έρεη 

ππάξμεη άξζε επηθηλδπλφηεηαο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη επηθίλδπλν; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ωξαία, εληάμεη. Γηα λα δνχκε πξαγκαηηθά πνηνο 

δεκηνπξγεί εδψ κηα ςεπδή εηθφλα φηη φια είλαη εληάμεη θαη πνηνο ιέεη ηελ 

αιήζεηα, γηαηί εγψ λνκίδσ νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα ιέλε 

ςέκαηα θαη λα δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 12 

  Γεχηεξν ζέκα. Δίδακε 30 Γεθεκβξίνπ ζηελ πάγηα ινγηθή ζαο 

ησλ απ' επζείαο αλαζέζεσλ λα βγάδεηε δπν απ' επζείαο αλαζέζεηο: ε κία 

αθνξνχζε κηα ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ γηα θαηάξηηζε εξσηεκαηνινγίσλ 37.000 € 30/2νπ. Να κνπ 

εμεγήζεη θάπνηνο ηη πεξηιακβάλεη απηφ ην έξγν πνπ 30/12νπ δαπαλψληαη 30 

ηφζα ρηιηάξηθα. Πξνζέμηε, 20 απφ ηα 30 ρηιηάξηθα κέρξη 31/12νπ θαη ηα 

ππφινηπα ηελ επφκελε ρξνληά. 

Πξαγκαηηθά είλαη απνξίαο άμηνλ ηη δνπιεηά κπφξεζε λα θάλεη 

θάπνηνο κέζα κηα κέξα θαη γηαηί απηή ηελ ηζηνξία δελ κπνξνχζε λα ηελ 

θάλνπλ νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. 

Έλα δεχηεξν αθνξά πάιη 30/12νπ πάιη απ' επζείαο αλάζεζε ζην 

φξην ησλ 30.000 €, 32.000 € ζπλ ΦΠΑ πνπ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Πξνζέμηε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ είλαη ςεθηζκέλνο σο λφκνο ηνπ θξάηνπο 

απφ ηνλ "Κιεηζζέλε", πνπ ηη είλαη ε δηαδηθαζία; Θα κπνξνχζε θαη εγψ ην θάλσ 

πξφηαζε ηψξα, ζήκεξα αλνηρηά εδψ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, 

λα ηξνπνπνηεζεί ν Οξγαληζκφο ηνπ Γήκνπ πνπ λα πξνβιέπεη Σκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο έρνπλ θάλεη φινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο, ρσξίο θακία 

αλάζεζε 30/12νπ ζην αλψηαην φξην. Μηα απιή δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ελφο 

Σκήκαηνο, ην νπνίν εγψ είκαη αλνηρηφο λα ππαρζεί θαη θάησ απφ ην Γήκαξρν, 

δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα.   

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 30/12νπ κέρξη 31/12νπ ζην δηήκεξν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βέβαηα ζην δηήκεξν. Δγψ ην θάλσ θαη πξφηαζε αλνηρηά 

εδψ ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα έξζεη ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

κε κηα κφλν ηξνπνπνίεζε ηεο ζπγθξφηεζεο Σκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

φ,ηη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπεη ν λφκνο, αιιά εδψ ζέισ λα καο πνπλ νη θχξηνη 

ηεο Γηνίθεζεο ηη αθξηβψο είλαη απηφ θαη γηαηί απηφ δελ κπνξνχζαλ λα ην 

θάλνπλ νη ππάιιεινη, ή έζησ θαη έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θαη ρξεηαδφηαλ 

λα δνζεί εμσηεξηθή αλάζεζε. 

  Δπίζεο έρεη πεξάζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έβαιε ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κήλαο θαη πεξηκέλνπκε αθφκε ηελ 

απάληεζή ζαο γηα ηα εηθνληθά ηηκνιφγηα. Ο θ. Γήκαξρνο εχινγν δελ ήηαλ 

ελεκεξσκέλνο, είπε ζα ελεκεξσζεί, πεξηκέλνπκε αθφκε ηα πεξίθεκα 

ηηκνιφγηα απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαλ απηέο νη εξγαζίεο, 
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ηα ζαθηά κε ηε γαιαδφπεηξα, ηα θπηνθάξκαθα θαη πσο απηά δηθαηνινγνχληαη 

σο δαπάλεο κηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

Τπάξρεη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ απαζρνιεί φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο. Δίρε εηπσζεί θαη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ 

ζπκάκαη απφ πνηνλ θαη λνκίδσ φινη ην είρακε επηθξνηήζεη, ην ζέκα ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ. Καζεκεξηλά δηαβάδνπκε δεκνζηεχκαηα φηη ν ηάδε θαη ν 

δείλα Γήκνο παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ αηηνχληαη κείσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

αμηψλ. 

Γη' απηφ ηνλ ιφγν κάιηζηα ην ίδην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη 

δεηήζεη άπνςε απ' φινπο ηνπο Γήκνπο, δελ είλαη δειαδή φηη ην θάλνπλ κε 

πξσηνβνπιία ηνπο νη Γήκνη, ην ίδην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη δεηήζεη 

απφ ηνπο Γήκνπο λα γλσκνδνηήζνπλ. Δπ’ απηνχ ζα ήζεια λα μέξσ έρεηε 

θάλεη θάηη; Αδηαθνξείηε γη' απηφ; Σν ζεσξείηε φηη είλαη ειάζζνλ; Ή κήπσο απφ 

ηελ άιιε ζέιεηε ηηο πςειφηεξεο αληηθεηκεληθέο αμίεο; 

Δπαλέξρνκαη θαη θιείλσ κε απηφ ην ζέκα, ζεσξψ φηη ζην 

επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην αλ δελ ην θάλεηε εζείο ζα ην θάλνπκε εκείο, ζα 

πξέπεη λα έξζεη σο ζέκα ζπδήηεζεο ε κείσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηελ πφιε θαη επ’ απηνχ λα ιεθζεί 

απφθαζε ε νπνία λα ζηαιεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Πξνηειεπηαίν ζέκα. Γχξηζα πξνρζέο ζπίηη κνπ θαη είδα κε 

κεγάιε ραξά απηφ ην θπιιάδην ην νπνίν είλαη κε ιεθηά ηνπ θηιαδειθηψηηθνπ 

θαη ραιθεδνληψηηθνπ ιανχ πνπ κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θ. Μπεξδέζε θαη ηνπ θ. 

Βνχξνπ, απηφ ην illustrasion 8ζέιηδν θπιιάδην απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο πνπ 

ηδξχζακε εκείο. Οθείισ λα ζαο δψζσ ζπγραξεηήξηα θ. Βνχξν θαη θ. 

Μπεξδέζε γηα ην ζξάζνο ζαο, ην απαξάκηιιν ζξάζνο ζαο θαη ηελ επγέλεηά 

ζαο βέβαηα λα δηαθεκίδεηε δηθά καο έξγα, αιιά βάδνληαο ηηο θσηνγξαθίεο 

ζαο. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηαλ έρεηο εγθαηληάζεη ην 3ν Γπκλάζην, φηαλ έρεηο 

θσηνγξαθεζεί ζηα ερνπεηάζκαηα, φηαλ έρεηο εγθαηληάζεη ηε ζίηηζε, φηαλ έρεηο 

εγθαηληάζεη ην θαξκαθείν πνπ θηηάμακε εκείο ινγηθφ είλαη φηαλ δελ έρεηο δείμεη 

ηίπνηα απνιχησο σο έξγν λα εγθαηληάδεηο θαη λα δηαθεκίδεηο σο δηθά ζνπ έξγα 

άιισλ. 
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πγραξεηήξηα θαη εηο αλψηεξα. Τπάξρνπλ θη άιια έξγα πνπ ζαο 

πξνηείλσ λα εγθαηληάζεηε, παηδηθέο ραξέο, αζθαιηνζηξψζεηο, πιαηείεο, άιια 

ζρνιεία, πηζαλφ λα πάηε θαη ζην 1ν ηνπ παζάξε λα ην εγθαηληάζεηε θη απηφ 

μαλά ή λα ην δηαθεκίζεηε. Μπνξείηε λα πάηε θαη πην πξηλ ζηνλ θ. Γξεηδειηά, 

ζηνλ θ. Κφλην… λνκίδεηε πσο φινη ηξψλε θνπηφρνξην θαη πσο φια είλαη κηα 

εηθφλα θαη θαλείο δελ ζα θαηαιάβεη ηίπνηα. Γελ είλαη έηζη θ. Βνχξν θαη θ. 

Μπεξδέζε. 

Αιιά πξαγκαηηθά είλαη λα απνξεί θαλείο πσο δαπαλήζεθαλ 

ιεθηά χζηεξα απφ έμη ρξφληα πνπ έρνπλ θηηαρηεί ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο γηα λα 

βάιεηε κφλν θαη κφλν ηα πξφζσπά ζαο.  

Πεξηκέλνπκε αθφκε θαη απηφ αθνξά θπξίσο ηνλ θ. Καληαξέιε 

είρε παξζεί κηα απφθαζε ην θαινθαίξη, ππήξμε παξέκβαζε πνιηηψλ εδψ ζε 

απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην ζέκα ηνπ Κεθηζνχ θαη είρε απνθαζηζηεί λα 

αζθεζεί πξνζθπγή … 

ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πνπ είλαη Πξφεδξε ην ςήθηζκα; Σν έζηεηιεο ζε εκάο; 

Γελ ην είπακε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην; Γελ κνπ είπεο φηη ζα ην 

ζηείιεηο ηελ άιιε κέξα ζηηο Παξαηάμεηο φιεο;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ην θηηάμαηε. Καη απηφ πνπ θηηάμαηε ζηείιακε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να νινθιεξψζσ ιίγν; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξσηνθνιιεκέλν κπνξνχκε λα έρνπκε ην ςήθηζκα; Ση 

είλαη; είλαη κπζηηθφ; Γηαηί δελ καο ην ζηέιλεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θάλεηε ζέκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί θάλνπκε ζέκα;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βξε δελ κπφξεζα λα κηιήζσ!  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ πξαγκαηηθά. Σελ αδηαθνξία ζαο 

δελ θαηαιαβαίλσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηα αδηαθνξία; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να νινθιεξψζσ θαη πείηε φ,ηη ζέιεηε. Πνπ είλαη ην 

ςήθηζκα; Δίρακε πεη φηη ζα δεκνζηνπνηεζεί ην ςήθηζκα θαη κάιηζηα είρακε πεη 

ηφηε φηη ζα απνζηαιεί θαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, Σχπν θαη ηα ινηπά. Γελ ην 
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είδακε πνηέ. Απηφ ζαο ιέσ. Γειαδή δελ κπνξείηε λα ην θαηαιάβεηε; Γελ ην 

έρνπκε ιάβεη θαλ ην ςήθηζκα. Ση άιιν λα πσ;  

  Δπίζεο ζε εθείλν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είρε απνθαζηζηεί θαη 

άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Έρεη 

πξνρσξήζεη απηφ; Γηαηί είρε δπν ζθέιε ε απφθαζε εθείλε. Δίλαη ζνβαξφ. Γηαηί 

επηρεηξνχληαλ έλα έξγν ζην νπνίν … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ζηαιεί ζηελ Απνθεληξσκέλε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη έρεη ζηαιεί. Δίρακε απνθαζίζεη ηελ θαηάζεζε 

πξνζθπγήο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, απηφ είρε απνθαζίζεη εθείλν ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη κάιηζηα εζχ Γήκαξρε ην είρεο πξνηείλεη θηφιαο 

χζηεξα απφ ζπδήηεζε. Καη ηψξα καο γηα ηελ Απνθεληξσκέλε; Άιιν ην έλα, 

άιιν ην άιιν. Άξα πεξηκέλνπκε ελεκέξσζε γη' απηφ. 

  Σειεπηαίν ζέκα. αο δεηψ ζπγλψκε γηαηί είλαη θαη ιίγν 

πξνζσπηθφ, αλ θαη δελ ζεσξψ πσο είλαη κφλν πξνζσπηθφ, κεηά απφ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ πήξακε ην 2019 γηα ηε ζχλαςε 

ζπκθψλνπ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ πφιε ηεο Δππαηνξίαο ζηελ Κξηκαία, 

κηα πφιε κε έληνλν ειιεληθφ ζηνηρείν θαη πνπ κάιηζηα είρακε θαη επαθέο κε 

ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα εθεί, κηα πφιε ε νπνία έρεη ειιελνρξηζηηαληθή 

εθθιεζία, έρεη άγαικα ελφο Έιιελα Γεκάξρνπ πνπ ζεσξείηαη ν πην 

επηηπρεκέλνο Γήκαξρνο εδψ θαη έλα αηψλα, γη' απηφ ην ηαμίδη πιεξνθνξήζεθα 

πξφζθαηα φηη κηα ιίζηα ησλ νπθξαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ παξαθξαηηθή, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεη κέζα ηνπο ερζξνχο ηεο Οπθξαλίαο, Αθξνδεμηάο 

θπξίσο θαηεχζπλζεο, κε έρεη πξνγξάςεη θη εκέλα βέβαηα θαη πνιινχο άιινπο 

αγσληζηέο θαη αγσλίζηξηεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ ζεσξεζεί απφ ην 

νπθξαληθφ θξάηνο σο ερζξνί ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Οπθξαλίαο. 

θνπεχακε λα θέξνπκε έλα ςήθηζκα, δελ ην εηνηκάζακε, ζαο 

ελεκεξψλσ φκσο πσο έλα ζέκα ζην νπνίν δελ ήηαλ πξνζσπηθή ε απφθαζε, 

είρε ςεθηζηεί απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζεσξνχκε πσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα πάξεη ζέζε ζε απηφ θαη 

θπξίσο λα θαιέζεη ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ λα 

πάξεη ζέζε, γηαηί είλαη αδηαλφεην Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιηηηθά πξφζσπα λα 

ζηνρνπνηνχληαη κε ηνλ πην απζαίξεην θαη επηθίλδπλν ηξφπν. Δπραξηζηψ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν ιφγηα κφλν θ. Πξφεδξε αλ κνπ επηηξέπεηε. Δπεηδή γειάζηε 

φηαλ ζαο είπα φηη έρνπκε θάλεη πεξηζζφηεξεο επαθέο απφ εζάο κε ηηο ΚΣΤΠ, 

γηαηί κνπ είπαηε φηη επί πέληε Γήκαξρνο θάλαηε κηα ζπλάληεζε κε ηηο ΚΣΤΠ 

επί δίσξν… Γειάζηε φζν ζέιεηε, θη εγψ κπνξψ λα γειάζσ! Έηζη δελ είπαηε; 

Ωξαία. 

  Γηαηί κε ηηο ΚΣΤΠ ηνπιάρηζηνλ εκείο έρνπκε θάλεη έμη 

ζπλαληήζεηο. Καη φηαλ ιέκε έμη, επί ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ ζεκάησλ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε πξψηνλ δελ ζαο δηέθνςα. Γεχηεξνλ κηιάηε 

ζεσξεηηθά ηη θάλαηε. Θεσξεηηθά κε ην βξαδπθίλεην θαη ην βεκαηηζκφ 

επηηαθίνπ ηνπ Γεκνζίνπ έρνπκε θάλεη έμη ζπλαληήζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αίζνπζεο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ, γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, 

γηα ηηο απιέο, γηα ηα φξγαλα γπκλαζηηθήο ησλ αχιεησλ ρψξσλ. Με κνπ ιέηε ηη 

έρεηε θάλεη ζην παξειζφλ. 

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη αθνχ αλαθεξζήθαηε θαη θαηεβάζαηε κηα 

ιίζηα απφ έξγα, επηθαινχκαη ηε θξάζε ζαο γηα ην φηη ν θφζκνο δελ ηξψεη 

θνπηφρνξην θαη κνπ ιέηε φηη θάλαηε ηφζα θαη βξεζήθαηε ζηελ αληηπνιίηεπζε, 

αθξηβψο γηαηί ν θφζκνο δελ ηξψεη θνπηφρνξην.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ Οθηψβξε έρνπκε εθινγέο θ. Βαζηιφπνπιε. Θα είζηε 

επηθεθαιήο Παξάηαμεο λα αληηπαξαηεζνχκε; Δγψ εδψ ζα είκαη, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη.  

  Πξνθαλψο φηαλ αλαθέξεζηε ζην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δηαβάζηε ην λφκν. Τπάξρεη ηκήκα, ππάξρεη θαηαξηηζκέλνο ππάιιεινο ή 

θαηαξηηζκέλνη ππάιιεινη λα αλαιάβνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κε ζαο θάλεη εληχπσζε γηα ηηο 

θσηνγξαθίεο, πξηλ έλα κήλα πεξίπνπ πήγαλ ζην ΚΖΦΖ καδί κε ηνλ θ. 

Παηνχιε αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη έβγαδαλ θη εθεί θσηνγξαθίεο ζε έλα έξγν πνπ 

θηηάρηεθε επί δεκαξρίαο κνπ εδψ θαη 23 ρξφληα.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζαο παξαθαιψ  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αληί λα θάλεηε παξαηεξήζεηο ζηηο απφ εθεί θπξίεο πνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα θάλνπλ απηά πνπ θάλνπλ… 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ ιέσ, νξίζηε θ. Γξεηδειηά. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ απφ ην θνηλφ δελ ζέισ άλαξζξα λα πεηάγεζηε 

κε ραξαθηεξηζκνχο, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Έρσ δηαθφςεη θη άιιεο θνξέο 

ην πκβνχιην, έρσ βγάιεη αλζξψπνπο έμσ, κε κε αλαγθάζεηε λα ην θάλσ 

μαλά. 

  Κχξηε Γξεηδειηά, παξαθαιψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπίζεο θ. Βαζηιφπνπιε πξνρζέο έγηλε νλνκαηνδνζία ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ «Κφληνο», πάιη θσηνγξαθίεο θαη απηφ απφ εκέλα αγνξάζηεθε, 

επί Πξσζππνπξγνχ εκίηε θαη έγηλε ην θιεηζηφ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην πξνθείκελν. Δδψ κέζα είλαη ζρνιηθή κνλάδα απφ 

άθξν ζε άθξν, απφ ηνλ θιαβελίηε κέρξη θάησ απφ ηελ εζληθή νδφ κέρξη ηελ 

Πιαζηήξα.  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ζπκθψλεζαλ νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο γηα φιν απηφ; Ση 

ιέκε ξε παηδηά ηψξα; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηαιάβαηε θαιά, είλαη ζρνιηθφο ρψξνο. Γελ 

επηηξέπεηαη θακία αιιφηξηα θαηαζθεπή. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μα δελ ππάξρεη αιιφηξηα θαηαζθεπή. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ζέκα δηεπζπληψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Μπεξδέζε, δελ είλαη δηαδηθαζία απηή ζαο παξαθαιψ. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη λα θαηαιάβνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ. Ο ρψξνο απηφο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζρνιηθφο ρψξνο 

απφ άθξν ζε άθξν. Καλέλαο δηεπζπληήο, νχηε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

δηεπζπληψλ, νχηε ε ρνιηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη ζα γίλεη 

ρψξνο γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία, κηιάκε γηα ην ζπλεξγείν ηεο πξψελ 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Γειαδή κέζα εδψ ζα 

ιεηηνπξγνχλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο. Απηφ είλαη παξάλνκν. 
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Γεχηεξνλ. Με πνηνπ απφθαζε πάξζεθε ην θιείζηκν, ε 

απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ ΔΠΑΛ; Απφ θαλέλα ζεζκηθφ 

φξγαλν. Απηφ είλαη παξάλνκν πέξα γηα πέξα. Ό,ηη εξγαζίεο έρνπλ 

πνιενδνκηθή άδεηα γη' απηή ηε κεηαηξνπή; Κακία. Παξάλνκν.  

Κχξηνη ζπλάδειθνη πξέπεη άκεζα λα απειεπζεξσζεί ν ρψξνο, 

έρνπλ απφιπην δίθην νη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ έξζεη απφςε εδψ θαη λα 

απνδνζεί ν ρψξνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ είρε ηνλ ρψξν θαη αλ αθφκε είλαη 

ν ρψξνο επηθίλδπλνο λα θιεηζηεί κφλν εθείλνο ν ρψξνο, γηα λα απνζνβεζνχλ 

δηάθνξνη επηθείκελνη θίλδπλνη είηε ιφγσ ζεηζκνχ, είηε δελ μέξσ ηη άιιν.  

Δίρακε πάξεη κηα απφθαζε γηα ηα δψα, λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα 

ρψξν πνπ λνηθηάζηεθε. Όπνπ ραιάζακε θάπνηα ιεθηά ζην Υακφκειν θαη ηα 

δψα δελ έρνπλ κεηαθεξζεί αθφκε, παξά ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ, παξά 

ηα επηθείκελα πξφζηηκα ζην άιζνο. Πνηνο είλαη απηφο πνπ αλέζηεηιε απηή ηε 

κεηαθνξά; Πνηνπ νξγάλνπ απφθαζε ππάξρεη γη' απηφ ην πξάγκα; Κακία.  

Άθνπζα φηη εδψ ζην ζρνιείν ππάξρνπλ δσνηξνθέο. Πνηνο ζαο 

είπε φηη έρεηε ην δηθαίσκα νη φπνηεο θπξίεο, ή ν Γήκνο λα θέξεη δσνηξνθέο 

κέζα ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα; Μπνξεί λα κεηαθέξζεθε ην ζρνιείν ην 

Πνιπθιαδηθφ παξαπάλσ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εδψ ζα κπαίλεη ν θαζέλαο θαη 

ζα θάλεη πξάγκαηα ηα νπνία είλαη έμσ απφ ηελ νληφηεηα πνπ ιέγεηαη ζρνιηθή 

κνλάδα ελ ησ ζπλφισ ηεο. Γειαδή κεηά ηηο γαιαδφπεηξεο, έρνπκε κεηαθνξά 

εδψ κέζα ησλ φπνησλ… θαη δειεηεξίσλ αθφκε;  

Κχξηνη ζπλάδειθνη είρα αλαθεξζεί ζε έλα πεξίπηεξν πνπ είλαη 

πάλσ ζηνπ Βιάρνπ, ην νπνίν έρεη γίλεη θέληξν αθνιαζίαο, αθξηβψο απέλαληη 

απφ ηελ παιηά εζληθή. Υξφληα ηψξα θιεηζηφ θαη ξεκαγκέλν, κε απνηέιεζκα νη 

γεηηφλνη λα παξαπνλνχληαη, λα έρνπλ θάλεη ππνκλήκαηα ζην Γήκν… θσλή 

βνψλησο ελ ηε εξήκσ. Δπηηέινπο αο κπεη κηα ζεηξά θαη αο απνκαθξπλζεί. 

Έρνπκε θάπνηεο θαληίλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γχξσ απφ ην γήπεδν 

ηεο ΑΔΚ παξάλνκα, κε ηελ αλνρή ηνπ Γεκάξρνπ γηα λα κελ πσ κε ηηο 

επινγίεο ηνπ Γεκάξρνπ εμ φζσλ έρσ κάζεη θαη εμ φζσλ ηζρπξίδνληαη θαη 

δηαηείλνληαη. Δξσηψ: πφηε ζα απνκαθξπλζνχλ. 

Γεχηεξνλ, ιεηηνπξγνχλ θάπνηα θαηαζηήκαηα εθεί ηα νπνία έρνπλ 

άδεηεο, σο ν λφκνο νξίδεη; Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, έρεη ππάξμεη 

άδεηα; Καη αλ έρνπλ ην δηθαίσκα ηφζσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε 
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ηελ εγθαηάζηαζε πνπ έρνπλ εζσηεξηθά. Γηαηί ν λφκνο πξνζδηνξίδεη θάπνηεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Οχηε νη θαληίλεο είλαη λφκηκα, νχηε πιεξψλνπλ γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ πξέπεη λα γίλεη δηαγσληζκφο λα νξηζηνχλ ζέζεηο πνπ 

δελ έρνπλ νξηζηεί θαη θέξλεηε απφςε θη έλα πεξίπηεξν λα κπεη εθεί απφ πίζσ. 

ηα 50 κέηξα ηξία πεξίπηεξα! Λππεζείηε ηνπο αλζξψπνπο ησλ πεξηπηέξσλ, 

δηφηη δελ βγάδνπλ κία. Να ηνπο βάινπκε θη άιιν έλα; Δίλαη ήδε δχν. Γελ ζέιεη 

πίζσ απφ ην ηεξφ ηεο Αγίαο Σξηάδαο πεξίπηεξν.  

Θα παξαθαιέζσ λα έρσ απαληήζεηο γηαηί έρσ μαλαβάιεη απηά 

ηα δεηήκαηα, απάληεζε δελ έρσ πάξεη, δηφηη φπσο θαηαιαβαίλεηε ππάξρνπλ 

θαη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζα ππάξμνπλ ελέξγεηεο επ’ 

απηψλ είηε κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, είηε ζηελ ΑΔΚ. Γηφηη αλ δελ κπεη κηα 

ηάμε θπξίεο θαη θχξηνη ζε έλα αγψλα αλ έρνπκε πξνβιήκαηα, ζα είλαη πνιχ 

επψδπλα. Τπάξρνπλ θαξέθιεο ζηδεξέληεο. Με ράζεη ε ΑΔΚ θαη ηζαθσζνχλ νη 

θίιαζινη κε ηνπο έμσ θαη θπλεγάεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη δελ μέξνπκε πνηνπο 

ζα κεηξάκε σο ζχκαηα. 

Πξέπεη λα παξζνχλ κέηξα, πξέπεη λα κπεη ζεηξά έηζη ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί ην γήπεδν ζηελ πφιε καο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη ρσξίο λα δίλνπκε 

αηηίεο θαη αθνξκέο ζηνπο γεηηφλνπο φπσο ιέεη θαη ε Γαλάε λα δηακαξηχξνληαη 

γη' απηά πνπ ζπλαληάλε, ζε θάζε αγψλα. Δπραξηζηψ. 

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

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωο πξνο ηα δψα θ. Γξεηδειηά έρεηε απφιπην δίθην, αιιά νη 

θαζπζηεξήζεηο νθείινληαη ζηελ άξλεζε ηνπ Φηινδσηθνχ λα ππαθνχζεη ζηηο 

απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη θαη ζηηο ελζηάζεηο πνπ έρνπκε θαηά θαηξνχο 

δηαηππψζεη.  

  Σψξα πνπ ππέγξαςε πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο επηηέινπο ε 

Πξφεδξνο ηνπ Φηινδσηθνχ επίθεηηαη ε κεηαθνξά ησλ δψσλ. Όιεο νη 

θαζπζηεξήζεηο νη πνιχκελεο νθείινληαη ζην φηη αξλνχληαλ λα κεηαθνκίζεη, αλ 

δελ δεκηνπξγνχζακε έλα ρψξν γηα ηηο γάηεο, εθηφο απφ ηα ζθπιηά. Απηφο ν 

ρψξνο δεκηνπξγήζεθε εδψ θαη κήλεο, ελ πάζε πεξηπηψζεη πξηλ απφ πεξίπνπ 

δπν εβδνκάδεο, ππέγξαςε ε θα Καξαζαλάζε ην ζπκθσλεηηθφ θαη ζα 

κεηαθεξζνχλ. 
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  Ξέξεηε φηη είρε πξνθξηζεί θαη ζην δηθφ καο ην κπαιφ, αιιά 

βεβαίσο ππήξρε θαη ν θίλδπλνο ηνπ θαηαινγηζκνχ ιφγσ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 

ησλ πξνζηίκσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζην Γήκν κέζσ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο ηνπ 

άιζνπο. 

Ωο πξνο ην ζέκα ησλ φπνησλ δσνηξνθψλ, γλσξίδεηε φηη ε 

Γηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο θχξηνη ζπλάδειθνη επέβαιιε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

απζαηξέησλ ηνπ πξαζίλνπ, φπσο θάηη αληίζηνηρν κε ηε κεηαθνξψλ ησλ 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην. Δπνκέλσο φζεο 

ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη, έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξαζίλνπ, ζε θάπνηνπο ηέηνηνπο ρψξνπο. 

Απηή ηε ζηηγκή ην πξάζηλν, ήζαζηαλ παξψλ άιισζηε θ. 

Γξεηδειηά θαη έρνπκε ζπλππνγξάςεη απηέο ηηο κεηαθνξέο, ηηο θαηεδαθίζεηο ησλ 

απζαηξέησλ νηθεκάησλ ηνπ πξαζίλνπ. Απηφ έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, 

έρεη κείλεη έλαο κηθξφο ρψξνο ηεο ηάμεο πνπ καο επηηξέπεη ε Γηαρεηξηζηηθή ησλ 

30-40 ηεηξαγσληθψλ. 

Μέρξη λα δεκηνπξγεζεί θάπνηνο άιινο ρψξνο θαη λα κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ εθεί θαη ηα κεραλήκαηα θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πξαζίλνπ, πξνζσξηλά βξέζεθαλ απηνί νη ρψξνη, δεδνκέλνπ 

φηη δελ έρνπκε θάπνην άιιν ρψξν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηελ ΑΔΚ δελ καο ιέηε. Γηαηί απνθεχγεηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση απνθεχγσ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση γίλεηαη κε ηηο θαληίλεο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, έρεη ζεκεηψζεη απάληεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, έρσ μαλαξσηήζεη θαη δελ πήξα απάληεζε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζηα ζέκαηα πνπ γλσξίδσ ζαο απαληψ εγψ. 

Τπάξρνπλ Αληηδήκαξρνη, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ζπλάδειθνη νη νπνίνη 

έρνπλ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, ζα ζαο απαληήζεη ν ππεχζπλνο ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο ν θ.  Μπεξδέζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα. Θα ήζεια λα 

μεθηλήζσ κε έλα πάξα πνιχ βαζηθφ ζέκα: ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2023 

δεκνζηεχηεθε ν Νφκνο 5013 πνπ θαη’ εθαξκνγήλ ηεο απφθαζεο ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο κε ςήθνπο 19 έλαληη 

2 απνθάζηζε φηη νη ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ Θενδσξηθάθνπ ήηαλ 

αληηζπληαγκαηηθέο. Έξρεηαη ινηπφλ απηφο ν λφκνο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 19 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2023 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 31 θαη 32 πνπ νπζηαζηηθά 

επαλαθέξεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζε κεγάιν βαζκφ φρη ζε απφιπην, πνπ είρε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηηο αθαηξεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνηειεί 

πιένλ θπξίαξρν φξγαλν απνθάζεσλ θαη φρη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. αο θαιψ ζήκεξα θαη απεπζχλνκαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη αληηηαρζεί ζηελ πεξίθεκε 

ππφζεζε ηνπ ζθαλδάινπ φπσο ην ραξαθηήξηζαλ νη εξγαδφκελνη ηεο ππφζεζεο 

ησλ LED, λα αλαιάβνπκε ηελ πξσηνβνπιία ψζηε λα αθπξσζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία, δηφηη ζχκθσλα κε ην λφκν νη αξκνδηφηεηεο πιένλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο έρνπλ πεξηέιζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Απεπζχλνκαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ ήδε 

εθπεθξαζκέλε άπνςε γηα ηελ ππφζεζε ησλ LED θαη ζαο δηαβάδσ επίζεο θη 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ εδάθην ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αλαθέξεηαη θαη ζην ζχλνιν 

αθφκε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιέεη ην εμήο ε παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 32: «… Το Δημοηικό Σσμβούλιο μπορεί για θέμαηα ιδιαίηερα 

ζοβαρά με ειδική αιηιολογία και με ηην απόλσηη πλειουηθία ηοσ ζσνόλοσ ηφν 

μελών ηοσ να αποθαζίζει όηι θα αζκήζει ηο ίδιο αρμοδιόηηηες ηης παρ. 1». 

ηελ παξ. 1 εκπεξηέρνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ έρεη αθφκε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θπζηθά δελ έρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνπ είπακε γηα ηελ 

ππφζεζε ησλ LED. 

αο θαιψ άκεζα λα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ εθθξάζεη θαη’ επαλάιεςε νη 

ζπλεξγαδφκελνη, αιιά θαη ην παξφλ Γεκνηηθφ πκβνχιην. Σν ζεσξψ θνκβηθφ 

δήηεκα. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ ηέζεθε γηα ηα ζρνιεία γηα λα κελ 

απεξαληνινγψ, ηαπηίδνκαη κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζε θαη ν θ. 

Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Γξεηδειηάο. Δθείλν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ θαη εγψ, 

αλ θαη ην είπαλ, είλαη φηη απηέο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη, γίλνληαη ρσξίο 

νηθνδνκηθή άδεηα. Πέξα ηεο ζθνπηκφηεηαο, πέξα ηνπ εάλ πξέπεη λα γίλνπλ 
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εξγαζίεο πνπ λα έρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, γίλνληαη εληειψο 

παξάλνκα. Γίλνληαη ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα θαη πξνθαιψ ηνλ θ. Γήκαξρν ν 

νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα λα καο απαληήζεη εάλ νη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη κε νηθνδνκηθή 

άδεηα ή φρη.  

Σξίην ζέκα. Δίρακε ζέζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζέκα ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη ηελ πξφηαζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο γηα λα 

ππάξμεη ξχζκηζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

Γήκνπ πνπ είλαη νη εξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο, αιιά θη άιιεο πεξηνρέο. Σν 

ζέζακε πξηλ απφ δπν Γεκνηηθά πκβνχιηα, δελ ίδξσζε ην απηί θαλελφο. 

7 Φεβξνπαξίνπ απηή ε πξνζεζκία πνπ έρεη παξαηαζεί, ιήγεη. Θα 

ην θάλεηε ή φρη; αο ελδηαθέξεη λα κεησζνχλ νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ή φρη; 

Απαληήζηε καο.  

Σέηαξην ζέκα. Δίπαηε θ. Γήκαξρε φηη αξκφδηνο γηα ην ζέκα ησλ 

θαληηλψλ θαη ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηα θαηαζηήκαηα πέξημ ηνπ 

γεπέδνπ είλαη ν θ. Μπεξδέζεο σο Αληηδήκαξρνο. Ρσηψ ηνλ θ. Μπεξδέζε λα 

καο απαληήζεη ζπγθεθξηκέλα: πνηεο παξαβάζεηο έρνπλ βεβαησζεί θαη πφηε 

φζνλ αθνξά ηηο θαληίλεο θαη φζνλ αθνξά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Καη αλ δελ 

έρνπλ βεβαησζεί, λα καο δψζεη επαξθείο εμεγήζεηο.  

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

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, θαιεζπέξα ζε φινπο. Δλεκεξσηηθά 

γηα ην ζέκα ησλ θαληηλψλ επεηδή ν θ. Μπεξδέζεο καο είρε πεη φηη δελ ηηο 

βξίζθνπλ αλνηρηέο, έρνπκε θαηαζέζεη κηα έγγξαθε εξψηεζε θαη πεξηκέλνπκε 

ηελ έγγξαθε απάληεζε δίλνληαο ηελ αζθαιή πιεξνθνξία φηη κάιινλ ηελ 

Κπξηαθή ζα είλαη αλνηρηέο, νπφηε πεξηκέλνπκε ηηο εθζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο. Ννκίδσ ζα ην θξνληίζεη ν θ. Αληηδήκαξρνο. 

Δπίζεο λα ελεκεξψζσ, γηαηί πξνθαλψο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

δελ ην πήξε ρακπάξη, παξαπιεχξσο ηνπ θεληξηθνχ δηδχκνπ ησλ θαληηλψλ έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη κφληκε γελλήηξηα, ε νπνία θπζηθά αλ θαηαιαβαίλσ θαιά θη 

απηή έρεη πάξεη φιεο ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο. Απηφ είλαη ην έλα, πεξηκέλσ 

κε ελδηαθέξνλ απηέο ηηο απαληήζεηο. 

Γεχηεξνλ. Δθηφο απφ ην γεθχξη ηεο Άξηαο, έρνπκε θαη ην γεθχξη 

ησλ ΜΑΠ. Πεξηκέλνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ ρξφληα ηψξα ηα ειάρηζηα 
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Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο νξηζκέλα απφ απηά ελδερνκέλσο θάπνηνη ζα ηα 

ρξεηαζηνχλ, αλ ζέιεηε λα ηνπο βάιεηε λα δνπιέςνπλ ζε θφθθηλν θηίξην. αο ην 

μαλάπα, δπν θνξέο αλαθέξακε γηα ην γπκλαζηήξην φηη είλαη εγθιεκαηηθή ε 

επηινγή ζαο, εθηφο ησλ άιισλ. Ση γίλεηαη κε ηα ΜΑΠ θαη πφηε έξρνληαη.  

Σξίηνλ, πάκε ιίγν ζην ζέκα ησλ ΔΠΑΛ. Σν έρνπκε ζέζεη δπν 

θνξέο, ην έρνπκε ζέζεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα φηαλ είδακε ηελ ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε θαη ην ζέζακε θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ. 

Με κηα θνπβέληα εκείο ιέκε: θάησ ηα ρέξηα απφ ηα ΔΠΑΛ. 

Τπάξρεη κηα παιηά κφληκε πίεζε θαη πεηζαλαγθαζκφο πξνο ηα 

ΔΠΑΛ «κε κηιάηε, γηαηί έρεηε πξνβιήκαηα…» θαη μέξνπκε φηη είλαη ζην κάηη ηα 

47 ζηξέκκαηα απηνχ, απφ δηάθνξα ζπκθέξνληα λα αιιάμεη ν ρψξνο θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο. Απηφ γίλεηαη θνκκάηη – θνκκάηη, έλα γεπεδάθη απφ εθεί, κηα 

απνζεθνχια απφ εδψ, άληε λα θφςνπκε θάηη άιιν απφ θάησ.  

Παξεκπηπηφλησο έρνπλ θνπεί δέληξα θαη ζα ήζεια λα έρσ απφ 

ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Δπθάιππηνη έρνπλ θνπεί, 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απνθάζεηο. 

Γηα ηα ΔΠΑΛ. Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα ιέεη «εγψ δελ είκαη 

αξκφδηνο γηα ηα ΔΠΑΛ γηα λα ηα θηηάμσ θαη είκαη αξκφδηνο γηα λα θηηάμσ 

ζρνιηθφ ρψξν λα ηνλ θάλσ ρψξν απνζήθεο», «δελ είκαη αξκφδηνο λα θηηάμσ 

κηα ηνπαιέηα, αιιά είκαη αξκφδηνο λα ξίμσ ηελ πεξίθξαμε». Απηφ ιέκε ηψξα. 

Καη ηέινο πάλησλ δελ κπνξεί λα θξνληίδνπκε γηα φια θαη λα ιέκε 

ηειεπηαίνο ζηνλ πάην ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα παηδηά, νη καζεηέο. 

Αιιά απηφ δελ είλαη φκσο δπζηπρψο πξνλφκην ηνπ Γήκνπ καο, γηαηί απηή ε 

πνιηηηθή αθνινπζείηαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηεξαηφηεηα 

έρεη ην θέξδνο, νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο λα 

ζεζαπξίδνπλ. Καη φηαλ θεξδίδνπλ θάπνηνη, ράλνπλ θάπνηνη άιινη θαη εδψ 

μέξνπκε θαη πνηνη θεξδίδνπλ θαη πνηνη ράλνπλ. 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

ηδηαίηεξα ζηα ζρνιεία, απφ ην 2ν Γεκνηηθφ ηεο Υαιθεδφλαο, ην 1ν ηνπ 

παζάξε πνπ θφπεθε πξνεθινγηθά ε θνξδέια επί ΤΡΗΕΑ θαη βξίδεη 

θαθνηερληψλ θαη επηθηλδπλνηήησλ, ην θαηλνχξγην ην νπνίν δελ έρεη Internet, 

δελ έρεη εξγαζηήξηα, δελ έρεη ζέξκαλζε. Τπάξρεη κηα γεληθή θαηάζηαζε κε ηα 

ζρνιεία. 
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ε ζρέζε κε ηα ΔΠΑΛ είλαη απιφ: πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηψξα 

νη εξγαζίεο, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηψξα νη ιακαξίλεο θαη λα γίλνπλ νη 

αλαγθαίεο δηνξζψζεηο. Πήγα θ. Γήκαξρε ζην εξγαζηήξην κεραλνινγίαο πξηλ 

10 κέξεο ζηνλ θ. Κνπηζνχθν, ην κηζφ εξγαζηήξην είλαη έθζεζε κεραλεκάησλ 

θαη ην άιιν κηζφ είλαη εξγαζηήξην. Δίλαη έθζεζε κεραλεκάησλ γηαηί απφ ηηο 

βξνρέο βξαρπθχθισζε θαη θαηαζηξάθεθε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη δελ 

δνπιεχνπλ ηα κεραλήκαηα, δελ κπνξνχλ ηα παηδηά λα δνπιέςνπλ. 

Σξία εξγαζηήξηα έρνπλ ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, αιιά ηα παηδηά 

παγψλνπλ, γηαηί δελ έρεη βξεζεί έλαο άλζξσπνο λα πάεη λα βάιεη έλα ξειέ. 

Γελ έρνπκε δειαδή δπλαηφηεηα λα βάινπκε έλα ξειέ θαη μέξνπκε λα 

γθξεκίδνπκε ηνίρνπο θαη λα αξπάδνπκε ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο. Έλα ξειέ, 

ψζηε ηα παηδηά ηνπ λπρηεξηλνχ πνπ είλαη παηδηά πνπ 7 ε ψξα πάλε θαη 

ρηππάλε κεξνθάκαην θαη ην βξάδπ ζπνπδάδνπλ, λα κελ θξπψλνπλ. Έλα ξειέ! 

Απηή είλαη ε θαηάζηαζε, απηά λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο κε 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα.  

Αθνχζακε φηη ππάξρνπλ απνθάζεηο παξαρψξεζεο, ζα ηηο 

δεηήζνπκε θαη εγγξάθσο, λνκίδσ ζα ππάξρνπλ έγγξαθα, έρνπκε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ λα δνχκε φια απηά ηα νπνία έρνπλ αθνπζηεί πξνθνξηθά εδψ.  

Σέινο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξή ε θαηαγγειία ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ, είλαη κηα θαηαγγειία ηελ νπνία έρεη θάλεη ην ΚΚΔ απφ ην 2015 

γηαηί κέζα ζηε ζηνρνπνίεζε απηήο ηεο χπνπηεο ηζηνζειίδαο πνπ δηαξξέεη 

παγθφζκηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δεκνζηνγξάθσλ, πνιηηηθψλ θαη άιισλ, 

βξίζθνληαη κεηαμχ άιισλ έλαο επξσβνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο 

Διιεληθήο Βνπιήο θη άιια ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ. 

Να ζπκίζσ κφλν φηη έρεη θάλεη εξσηήζεηο ζηε Βνπιή θαη ζηελ 

Δπξσβνπιή θαη φινη δελ μέξνπλ ηίπνηα, δελ άθνπζαλ, δελ είδαλ.  

Να πσ κφλν φηη απηή ε ηζηνξία μεθηλά απφ ην 2015 θαη είλαη ε 

πεξίνδνο ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ άλνημε ηηο αγθάιεο ηεο ζηε 

ζεκεξηλή αληηδξαζηηθή Κπβέξλεζε Εειέλζθη θαη κε ηαμίδηα ζην Κίεβν θαη ηε 

ζηήξημε πνηθηινηξφπσο, ε νπνία επίζεο θαη ην ’15 θαη ην ’17 δελ ήμεξε ηίπνηε 

γηα ην έγθιεκα. Ζ ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ζε φιν ηεο ην κεγαιείν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθέξνκαη ζηα ζέκαηα πνπ έζεζαλ θαη νη ηξεηο επηθεθαιήο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. Ωο πξνο ην ζέκα ησλ εξγαζηψλ εθεί ζα ην πσ γηα άιιε κηα 

θνξά, πξνθαλψο δελ έγηλε θαηαλνεηφ. Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ πέξα απφ 

ηελ παξαρψξεζε πνπ αλέθεξε θαη ν θ. εξεηάθεο αιιά είλαη δεδνκέλα θαη 

είλαη γεγνλφο θαη δελ κπνξείηε λα ην ακθηζβεηήζεηε θ. εξεηάθε φηη ππάξρεη 

παξαρψξεζε απφ ηηο ΚΣΤΠ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαη κε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή εξγαζία δεκηνπξγνχλ έλα ρψξν, κηα ζσζηή εγθαηάζηαζε γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο Τπεξεζηψλ. 

Καη αληί λα ζπλαηλέζεηε ζε απηφ, αληί λα κπείηε ζηε ινγηθή φηη 

έλαο εξγαδφκελνο ηνλ νπνίν εθπαξαζπξψλνπκε γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο, θάλνληαο ην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην έλα πνιηηηζηηθφ 

πνιπδχλακν Κέληξν, θαη θάπνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ απηνί νη άλζξσπνη, 

φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο ρψξνο κέζα ζην Γήκν, έξρεηαη ε ΚΣΤΠ 

παξαρσξεί ηνλ ρψξν, δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη ηνλ ρψξν πνπ ζα 

έρνπλ κηα εχξπζκε εγθαηάζηαζε θαη ζα κπνξνχλ θαη απηνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θαη δεηάηε φινη νη επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο 

νηθνδνκηθή άδεηα. 

ηαηηθή επάξθεηα ππάξρεη, Νίθν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε έρεηε εθδψζεη 

νηθνδνκηθή άδεηα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κξίζεθε θφθθηλν θαη εθθελψζεθε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ην ζρνιείν θξίζεθε θφθθηλν, γη' απηφ έγηλε ε 

κεηεγθαηάζηαζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ φρη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε έρεηε εθδψζεη 

νηθνδνκηθή άδεηα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απάληεζα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην άθνπζα, ζπγλψκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ λα ηεξήζνπκε ηε δηαδηθαζία. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη; Καη πσο γίλνληαη νη 

εξγαζίεο ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθνχζακε, θαηαιάβακε φινη ην εξψηεκα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση είλαη απηφ; ε πνην θξάηνο 

γίλεηαη απηφ; ηε Εηκπάκπνπε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζέιεηε λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα παξάπνλά ζαο ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μαο είπε ν θ. Γήκαξρνο φηη ζα 

καο απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο. Να αθνχζνπκε ηελ απάληεζε. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πεηάηε ην κπαιάθη ζηνπο εξγαδφκελνπο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεηε ηελ απάληεζε γξαπηψο απφ ηνλ θ. Αληηδήκαξρν. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηζφ ιεπηφ αθνχζηε, έρεηε κάζεη λα κηιάηε 

πάλσ ζηνλ άιινλ, είλαη δηαδηθαζία απηή πνπ θάλεηε; αο παξαθαιψ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεη μαλαγίλεη πνηέ ζε 

πξνθνξηθφ εξψηεκα, πνπ ν Γήκαξρνο ιέεη φηη ζα απαληήζεη ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο λα καο ιέηε φηη ζα πάξνπκε γξαπηή απάληεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο ζα πάξεηε γξαπηή απάληεζε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνπ ζπκβαίλνπλ απηά θ. 

Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη απφ πνπ πξνβιέπεηαη θ. Σνκπνχινγινπ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα καο απαληήζεη ε 

Γεκνηηθή Αξρή ζηα εξσηήκαηά καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο κπνχκε ζηα ζέκαηα θαη ζα πάξεηε ηελ απάληεζή ζαο φηαλ 

ζα πάξεη ηνλ ιφγν ν Αληηδήκαξρνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν εξψηεκα είλαη ζαθέο: έρνπλ 

βεβαησζεί παξαβάζεηο; Πνηεο θαη πφηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ην θαηαιάβακε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν θαηαιάβαηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη θαηαγξαθεί ηξεηο θνξέο. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ωξαία, λα αθνχζνπκε θαη ηελ 

απάληεζε ινηπφλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καζπζηεξείηε ηε δηαδηθαζία θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα θαηαιάβαηε θάηη. Δδψ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν πιένλ έρεη αξκνδηφηεηεο, θάηη πνπ δελ είρε, 

είλαη έλα ζεζκηθφ φξγαλν ζην νπνίν θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κηιάεη, 

φπσο κηιάηε εζείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ην ιέηε απηφ θ. Σνκπνχινγινπ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα λα καο ιέηε φηη ζα πάξνπκε 

γξαπηέο απαληήζεηο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε ηψξα; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Κχξηε Πξφεδξε … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί ηνλ αθπξψλεηε ηνλ 

Αληηδήκαξρν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε; Αθπξψλσ εγψ θαλέλαλ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέιεη λα απαληήζεη ν 

άλζξσπνο, έρεη θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ ζσζηά απφ φ,ηη θαίλεηαη. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μπνξψ λα πάξσ ηνλ ιφγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ ηνλ Καλνληζκφ θ. Σνκπνχινγινπ είζηε έκπεηξνο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνλ μέξεηε πάξα πνιχ θαιά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα πξέπεη ινηπφλ λα καο 

απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έδσζε ηελ απάληεζή ηνπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπε φηη ζα απαληήζεη ν 

αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έδσζε ηηο απαληήζεηο πνπ ζεψξεζε φηη πξέπεη λα δψζεη θαη 

ηειείσζε ε ππφζεζε θαη θιείλεη απηφο ν θχθινο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπε φηη «γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ 

γλσξίδσ, ζα απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο». Θα καο απαληήζηε θ. 

Μπεξδέζε; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη δπν κέξεο 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο έρεηε δηθαίσκα λα θέξεηε φπνην ζέκα ζέιεηε 

σο επηθεθαιήο λα ζπδεηήζνπκε ζην πκβνχιην. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δξψηεζε θάλνπκε θ. Πξφεδξε. 

Σν ζέκα ην θέξλνπκε, γηα λα ιεθζεί απφθαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά εδψ φκσο πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηεζε πνπ είλαη εηο 

βάξνο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο ελνριεί ηφζν πνιχ λα 

δψζεηε απάληεζε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ θάλαηε ηελ εξψηεζή ζαο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρνπλ γίλεη νη θαηαγξαθέο ησλ 

παξαβάζεσλ πνπ γίλνληαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν θαηαιάβακε, είλαη ε ηέηαξηε θνξά πνπ ην ιέηε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πήξακε απάληεζε γη' απηφ 

ξσηάκε θαη ηέηαξηε θνξά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζα ηελ πάξεηε θαη ηελ απάληεζή ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ζα ην ξσηάκε ζπλέρεηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο φηαλ ρξεηαζηεί ζα ηελ πάξεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κνηηάμηε, επεηδή θσλάδεηε δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

απαληήζεη θάπνηνο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ην είπαηε φηη πξέπεη λα 

απαληήζεη, φρη εγψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εξεκίζηε ζαο παξαθαιψ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ην έλαπζκα καο 

ην δψζαηε εζείο. Μαο είπαηε φηη ζα απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο θαη 

επεηδή είκαη έηζη πηζηεχσ ζηνλ ιφγν ζαο πεξηκέλσ ηελ απάληεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ έρεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζήκεξα, γηαηί δελ ηέζεθε ην ζέκα 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεη ηεζεί ζε δπν πξνεγνχκελα 

πκβνχιηα, δελ είλαη ζεκεξηλφ ην ζέκα απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθπγε ν θ. εξεηάθεο;  
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μπνξψ λα απαληήζσ ζην ζέκα ηνπ θπιιαδίνπ;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πξνζζέζσ θάηη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ηειείσζε απηφο ν θχθινο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα 

δήισζε αλ κνπ επηηξέπεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή εγψ πξέπεη λα ζπλερίζσ λα κηιάσ … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή απάληεζε δελ 

παίξλνπκε θαη επεηδή ζα πξέπεη λα επηθξαηήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ε λνκηκφηεηα γηα λα πξνζηαηεπηεί … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζπγλψκε κηιάεη ν Γήκαξρνο θαη 

δηαθφπηεηε ην Γήκαξρν, ζαο παξαθαιψ! Γηαθφπηεηε ην Γήκαξρν, δελ αθήλεηε 

ηε δηαδηθαζία λα πξνρσξήζεη, ζαο παξαθαιψ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε πνην ζέκα ηνλ δηέθνςα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ! Άξρηζε λα κηιάεη ν Γήκαξρνο ν νπνίνο έρεη 

δηθαίσκα λα κηιάεη … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξηκέλσ ινηπφλ λα ηειεηψζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζεια λα πξνζζέζσ θάηη. Απιά ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ θαη κε ηηο 

δηαζέζεηο πνπ έρεηε δείμεη ηψξα πνπ αξρίδεη θαη ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο 

θαηαιαβαίλσ φηη πξέπεη λα δψζεηε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είκαη εζνπνηφο εγψ θ. 

Γήκαξρε. Δζείο είζηε! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δηαθφπηεηε θ. Σνκπνχινγινπ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέεη γηα παξαζηάζεηο, εθείλνο 

είλαη εζνπνηφο, εγψ δελ δίλσ παξαζηάζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζαο παξαθαιψ! Κχξηε Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ ζηακαηήζηε, 

ζα θάλνπκε 10 ιεπηά δηάιεηκκα, δηφηη είλαη ηεηακέλν ην πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε ζέισ λα πσ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ηα ηηκνιφγηα ζα καο πείηε θάηη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ζπλεδξίαζε ζηακαηάεη γηα 10 ιεπηά, ζα μεθηλήζεηε εζείο θ. 

Γήκαξρε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε πξηλ δηαθφςεηε ηε ζπλεδξίαζε. Μπνξψ λα πσ κηα 

θξάζε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή φινη αλαθεξζήθαηε γηα ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θαη επεηδή 

θαλέλαο ζαο δελ έρεη εηθφλα ηνπ ηη γίλεηαη εθεί, νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

αθνξνχλ πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γελ έρεη θακία ζρέζε 

κε νηθνδνκηθή άδεηα. Ήζεια λα πξνζζέζσ πξηλ, αιιά επεηδή ππξνκαδφλ 

ππξνβνιείηε …. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, πήγα ζήκεξα.  

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ην 

πκβνχιην. Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη «Έγθξηζε 2νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλάπιαζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ θέληξνπ Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο», εγθξίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί είλαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν έθεξαλ νη Τπεξεζίεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη κε ηηο λέεο 

δηαηάμεηο έθπγε απφ ηε δηθαηνδνζία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μέζα ζηηο δπν κέξεο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θαη έξρεηαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν πξφβιεκα πνην 

είλαη;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα αλνίμνπκε δηάινγν γηαηί έξρεηαη; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν πξφβιεκα είλαη φηη απηφ ην ζέκα είλαη απφ ηνλ 

επηέκβξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, εγψ ιέσ ζην πκβνχιην θ. εξεηάθε αλ εγθξίλεηε λα 

ζπδεηεζεί ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο. Δγθξίλεηε; Λνηπφλ, πάκε ζε 

ςεθνθνξία. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, κα ηη είλαη απηφ ην 

πξάγκα ζήκεξα; Θα θάλνπκε πκβνχιην ζήκεξα;  
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γηαηί ςεθνθνξία; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζαο παξαθαιψ, ν θαζέλαο αλνίγεη ην κηθξφθσλν θαη ιέεη φ,ηη 

ζέιεη; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θέισ ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, δελ ηνλ έρεηε. αο παξαθαιψ, έρνπκε κπεη ζε ςεθνθνξία. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε λα έξζνπλ θαη νη 

ππφινηπνη ζπλάδειθνη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ζπγρσξείηε, είλαη ηψξα πκβνχιην απηφ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ιέσ λα έξζνπλ θαη νη 

ππφινηπνη ζπλάδειθνη γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη λα κελ έξζνπλ. Οη ππφινηπνη ζπλάδειθνη είλαη ππεχζπλνη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πεξάζνπκε ην ζέκα, ρξεηάδεηαη φπσο μέξεηε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ρξεηάδεηαη απφιπηε, πιεηνςεθία ζηελ ςεθνθνξία ησλ 

παξφλησλ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Λέθθα ςεθνθνξία επί ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα θαη ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο 

Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο 

Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Όρη θαη λα εηζαρζεί θαλνληθά ζε ηαθηηθή εκεξήζηα δηάηαμε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά θαη λα έξζεη ηαθηηθφ ζέκα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε, ν θ. 

Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο 

Παλαγηψηεο απνπζηάδνπλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, ν 

θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγή νθία απνπζηάδεη, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Απέρσ θαη απνρσξψ απφ ηε ζπλεδξίαζε επεηδή δελ ιάβακε ηνλ 

ιφγν θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 9 ππέξ – 4 θαηά θαη 1 απνρή. 



1
ε  

ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 25/1/2023 

 

 

33 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ην 

εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα. 

 

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ  

«Αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο 

ηζηνξηθνύ θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δεκηνπξγείηε 

πξνβιήκαηα ζε θάηη ην νπνίν έηζη θη αιιηψο έρεη παξζεί ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δεκηνπξγείηε 

πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα πνπ έηζη θη αιιηψο έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα έξγν ην 

νπνίν έρεη αξρίζεη θαη ηείλεη λα ηειεηψζεη, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δεκηνπξγείηε 

πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη ήδε απφ ην Σερληθφ 

πκβνχιην πξφθεηηαη λα ςεθηζηνχλ εδψ θαη λα πεξάζνπλ κεηά θαη λα θξηζνχλ 

ζην Διεγθηηθφ γηα έλα 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ 

βεβαίσο ηα ζπλνδά έξγα θαη πνπ ε αηηηνινγηθή έθζεζε έρεη εγθξηζεί απφ ην 

Σερληθφ πκβνχιην ζηε 2ε θαη ζηελ 3ε ζει. ζα δείηε θαη ην αληηθείκελν ηεο 

εξγνιαβίαο γεληθά, ζα δείηε θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ζα έρεηε δηαβάζεη ηελ 

αηηηνινγηθή ζχληαμε γηα ην 2ν απηφ Πίλαθα. 

  Δίλαη δειαδή κηα δηαδηθαζία εληειψο ηππηθνχ ραξαθηήξα θαη 

πάιη κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή λα θαζπζηεξνχκε. Βεβαίσο αληηιακβάλνκαη φηη 

απφ εδψ θαη πέξα κέρξη θαη ηηο εθινγέο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηθαηνδνζία 

φισλ απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ πεξλάεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

αληηιακβάλνκαη ηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη απφ ηη ζπκπιεγάδεο 

έρνπκε λα πεξάζνπκε. 

  Ζ αηηηνινγηθή έθζεζε φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο έρεη ήδε 

εγθξηζεί απφ ην Σερληθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη φια ηα 

ζηνηρεία νηθνλνκηθά θαη εξγνιαβηθά έρνπλ ειεγρζεί ελδειερψο θαη 

εκπεξηζηαησκέλα. Δξρφκαζηε εδψ λα «ππνγξάςνπκε» θάηη, ην νπνίν έρεη ήδε 

πεξάζεη απφ ην Σερληθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ. 
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  Αλ ζέιεηε απιά γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ ν 

Πίλαθαο απηφο έρεη ζπληαρζεί φπσο είπα πξνεγνπκέλσο απφ ηηο Τπεξεζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη σο απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

  Ζ νξηζηηθή κειέηε είλαη δεδνκέλε, κε βάζε απηή πξνζδηνξίζηεθε 

θαη ην ππφινηπν ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππήξμε κηα θαηά ην δπλαηφ 

αθξηβήο θαη αληηθεηκεληθή αλάγθε εθηέιεζεο απηψλ ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ.  

Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. 

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

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξάγκαηη απηφ πνπ είπε ν 

Γήκαξρνο  ηζρχεη, έρσ ηππψζεη ην έγγξαθν κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 

1347622ΠΔ/9-1-2023 πνπ είλαη έγγξαθν ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ην ππνγξάθεη κάιηζηα ν Πξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ζπκπνιίηεο καο ν θ. Δπζηξάηηνο Παγσηέιεο πνπ ιέεη φηη ην 

Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ νκφθσλα εθθξάδεη ηε ζεηηθή ηνπ γλψκε 

γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο Δ ζην 2ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλάπιαζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» θαη επνκέλσο φηαλ ππάξρεη απηή ε έθζεζε, 

πνπ είλαη απφ έλα θνξέα αλακθηζβήηεηα ζνβαξφ, λνκίδσ φηη πξαγκαηηθά δελ 

πξέπεη λα ππάξμεη θαζπζηέξεζε. Δκείο ςεθίδνπκε ζεηηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Όζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο. Πσο ηεθκεξηψλεηαη ην 46% 

αχμεζε ε νπνία βέβαηα είλαη ζηα φξηα ηεο δπλαηφηεηαο γηα ζχκβαζε. 

Γεχηεξνλ, γηαηί ρξεηάζηεθαλ -δπζηπρψο δελ είλαη θαη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο 

εδψ, ελψ ζα έπξεπε ζε έλα ηέηνην ζέκα λα είλαη νη ππνγξάθνληεο- απφ ηηο 

26/9/2022 πέληε κήλεο γηα λα ππνγξαθεί απφ ηελ Τπεξεζία καο. 

  Γηαηί ζηα Πξσηφθνιια πνπ πάιη είλαη απφ ηηο 26/9 δελ ππάξρεη 

απφ ηελ Τπεξεζία καο νχηε ππνγξαθή, νχηε ππεχζπλνο πνπ ην ππνγξάθεη, 

νχηε πφηε ζπληάρζεθε. Απφ απηά πνπ δήηεζα θαη κνπ ηα ζηείιαηε ρηεο, γηαηί 

δελ ηα είραηε ζηείιεη. 

  Λέεη φηη απηέο νη λέεο ηηκέο ηηο γλσξίδεηε απφ ηνλ επηέκβξην φηη 

ππάξρνπλ θαη πνπ ηέινο πάλησλ ζα έπξεπε λα έρεηε ελεκεξψζεη ην Γεκνηηθφ 
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πκβνχιην, ιέεη «κεγάιν ηκήκα ησλ λέσλ ηηκψλ απνηεινχλ νη ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο, ηνχην ζπκβαίλεη δηφηη αλ θαη ε αξρηθή κειέηε έιαβε  ππφςε ηε 

γεσινγηθή κειέηε πνπ είρε εθπνλεζεί γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο 

ΑΔΚ θαη ελψ είρε θαηαζθεπαζηεί ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαηά ηηο εθζθαθέο 

βξέζεθαλ βξάρνη», ιέεη επίζεο φηη «ρξεηάζηεθαλ πάξα πνιχ κεγαιχηεξα 

ηνηρία» απηά απφ ηνλ επηέκβξε ηα ιέεη, δελ ηα είπε πξνρζέο. 

  Λέεη φηη βξήθαηε δέληξα, βξάρνπο, ιέεη φηη γεληθά ζην γήπεδν 

παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε θαηαζθεπήο ξάκπαο αζζελνθφξσλ, άξα ην απ' έμσ 

απφ ην γήπεδν ζα ην ρξεσζεί μαλά ν Γήκνο; Δπεηδή ζην γήπεδν -ιέεη- 

παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε θαηαζθεπήο ξακπψλ αζζελνθφξσλ κε πξφζβαζε 

ζην ππφγεην, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ζρεηηθψλ 

νκβξίσλ. Σν αλαιακβάλεη δειαδή ν Γήκνο απηφ εθηάθησο 

  «Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ηνπ λένπ γεπέδνπ πξνμελήζεθαλ θαζηδήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ πθηζηάκελσλ επηζηξψζεσλ κεηά ηεο ππφβαζεο θαη βάζεο απηψλ», 

δειαδή έμσ απφ κηα νηθνδνκή θαηά ηελ ψξα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, 

έγηλαλ δεκηέο ζην νδφζηξσκα. Ση γίλεηαη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαη ηη γίλεηαη ζε απηή.  

  Λέηε φηη ππήξμε αχμεζε ηνηρίσλ θαη ιέηε επίζεο ην σξαίν φηη 

ζηνπο αλαβαζκνχο απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ απνπζίαδε εληειψο ε επέλδπζε 

απφ πέηξα. Άξα ε κειέηε πνπ καο παξνπζηάζηεθε γηα αλαβαζκνχο πνπ ζα 

είλαη θαη θπζηθφ πιηθφ, πνπ δελ είλαη θαη βίαην, πνπ δελ ζα έρεη κπεηά, πνπ ζα 

γίλνπλ ηνηρία, έρεη θαηαξξηθζεί. Καη φρη κφλν έρεη θαηαξξηθζεί αιιά 

απνδέρεζηε φηη θαη ηνηρία ζέιαηε λα θηηάμεηε θαη ηελ πέηξα δελ είραηε βάιεη 

κέζα. Καη ζε απηφ έρεηε ηελ ππνγξαθή ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 

θέξλεηε θαη εθηάθησο. 

  Καη κάιηζηα καο ιέηε φηη φια απηά γίλνληαη γηα ηελ νκνηνκνξθία 

θαη ελζσκάησζε ζην ππφινηπν έξγν. Πνπ πήγαλ ηα αληηζηαζκηζηηθά; Γειαδή 

απηφ είλαη θαζαξή απνινγεηηθή έθζεζε φηη απηέο νη εξγαζίεο δελ αθνξνχλ ηελ 

αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επξείαο πεξηνρήο ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. 

  Απηφ είλαη απνινγία φηη απηέο νη εξγαζίεο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

γχξσ απφ ην γήπεδν γηαηί ην γήπεδν θαηέβεθε, θαηέβεθαλ νη ζηάζκεο, 
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ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ λέεο εξγαζίεο. Πνηνο ζα ηηο πιεξψζεη; Ο ιαφο. Απηή είλαη 

ε απάληεζε θαη δελ είλαη νχηε ηππηθή, νχηε απηνλφεηε ε ρξέσζε 718.000 € 

επηπιένλ ζην Γήκν. 

  Γειαδή ζα κπνξνχζα λα πσ θη εγψ δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί 

επηκέλεηε λα πιεξψλεη ν ιαφο. Μα δελ κπνξψ λα πσ ςέκαηα, ην 

θαηαιαβαίλσ. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή, απηή είλαη ε πνιηηηθή πνπ εμππεξεηείηε. 

Καη αθφκε θαη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν δελ κπνξείηε λα ην θξχςεηε, απηή είλαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα.  

  Δίραηε εθηηκήζεη έλα έξγν πξηλ ιίγν θαηξφ, πέξζη μεθίλεζε, πνπ 

φια απηά ήηαλ δεδνκέλα θαη ηα βξάρηα είραλ βξεζεί θαη ηα ηνηρία είραλ βξεζεί 

θαη φηη ππάξρνπλ δέληξα, δελ θχηξσζαλ ηα δέληξα απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα θαη 

απέθηεζαλ ξηδηθφ ζχζηεκα, δελ είλαη κεηαιιαγκέλα. Καη απηή ηε  κειέηε ηελ 

εθηηκήζαηε 1,5 εθαηνκκχξην θαη ρξεψζαηε ην Γήκν θη εθεί δηαθσλήζακε θαη 

ιέγακε φηη ηνπιάρηζηνλ ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθά. Αιιά ηψξα δελ βιέπεηε 

θαληίλεο θαη θσηηζκέλα ΟΠΑΠ ζα δείηε απηά;  

  Καη ζέιεηε λα θνξηψζεηε άιια 718 ρηιηάξηθα, γηα καο δελ είλαη 

απηνλφεην θαη ζα έπξεπε εδψ θαη ε Σερληθή Τπεξεζία λα κπνξέζεη λα καο πεη 

ηη είλαη απηφ, ηη αθξηβψο ππνγξάθεη θαη πφηε. Γηαηί δελ έρνπκε ζηα 

Πξσηφθνιια θακία ππνγξαθή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη 

απηψλ πνπ ήζεια λα πσ, ηα είπε ε Γαλάε νπφηε ζα παξακείλσ ζηελ νπζία 

γηαηί εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε θαη γηαηί θη άιινη πξέπεη λα ην θάλνπλ θαηά ηελ 

άπνςή  κνπ. 

Έλα έξγν πνπ πξνυπνινγίζηεθε 1.780.000 πέξζη ην Γεθέκβξε 

δφζεθε έθπησζε απφ ηνλ εξγνιάβν πνπ ην πήξε 30% πάγηα ηαθηηθή ησλ 

εξγνιάβσλ φηαλ δίλεηο ρακειή έθπησζε θαη μαθληθά ελψ ε ζχκβαζε μεθίλεζε 

ην Μάε, δελ μέξνπκε γηαηί θαζπζηέξεζε ηφζν πνιχ απφ ην Γεθέκβξε λα 

ππνγξαθεί ε ζπκθσλία κε ηνλ εξγνιάβν, δνχιεςε κέζα ζην θαινθαίξη, ηίπνηε 

απφ φζα πξνέβιεπε ην αξρηθφ ζρέδην θαη κε ζηφκθν ηα παξνπζίαδαλ θάπνηνη 

εδψ, ηίπνηε απφ απηά πνπ καο δείρλεηε δελ είλαη ην ίδην. Δγψ πεγαίλσ θάζε 

κέξα θαη ην κπεηφ ηνπ αηψλα έρεη πέζεη θαη έξρεηαη λα θάλεη κηα αηηηνινγηθή 

έθζεζε έλαο εξγνιάβνο λα καο πεη, ηη. «Ξέξεηε θάηη; Σα δέληξα πνπ ππήξραλ 
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εθεί θαη πνπ ππήξρε γεσινγηθή κειέηε, δελ είρακε πξνβιέςεη πφζν βαζηέο 

ξίδεο έρνπλ θαη άξα επεηδή ηα θφςακε, πξέπεη ηψξα λα πιεξσζνχκε 

απνινγηζηηθά γηα θάπνηα έμηξα ιεθηά» θαη δελ ην θάλεη θαλ έηζη, δελ πάεη 

απνινγηζηηθά λα πάξεη 25% πνπ είλαη ην ζχλεζεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Πάεη θαη παίξλεη ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, απηφ ζεκαίλεη ην Δ παίξλεη 

άιιε κία ζχκβαζε 600 ρηιηάξηθα. 

Καη έξρεηαη ν Γήκαξρνο εδψ θαη καο ιέεη «εληάμεη, ηππηθφ είλαη, 

πέξαζε απφ ην Σερληθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο, ην ςήθηζαλ νκφθσλα νη  

κεραληθνί ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, αο ην πεξάζνπκε εθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο λα κελ πνχκε θνπβέληα». 

Να κελ πνχκε θνπβέληα γηαηί παίξλεη άιια 600 ρηιηάξηθα ν 

εξγνιάβνο, πνπ ήμεξε ηε κειέηε. Καιά, ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ αλαθέξεη 

θαη πνπ ηελ ςεθίδνπλ νη κεραληθνί, είλαη γηα γέιηα. Δίλαη γηα γέιηα απηά πνπ 

γξάθεη, επεηδή έγηλε ξάκπα ζην γήπεδν γηα λα κπαίλνπλ ηα αζζελνθφξα, εγψ 

ζα πιεξσζψ 600 ρηιηάξηθα παξαπάλσ γηα ζράξεο νκβξίσλ, γηα θαλάιηα πνπ 

άιιαμαλ. Καιά, δνπιεπφκαζηε ηψξα ή κήπσο είκαζηε ρηεζηλνί θαη δελ 

θαηαιαβαίλνπκε ηη γίλεηαη; 

Άιιν έλα έξγν παίξλεη ν θχξηνο απηφο, άιιε κηα εξγνιαβία 

παίξλεη. Γηάλλεο θεξλάεη – Γηάλλεο πίλεη κε ηηο ηαθηηθέο απηέο πνπ είλαη 

γλσζηέο, δελ έρσ θάηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν, αιιά ιέσ φηη απηά ηα μέξνπκε. 

Έηζη δνπιεχεη ην ζχζηεκα. πγρσξέζηε κε, είλαη θξαηηθφ ρξήκα φκσο, είλαη 

ιεθηά δηθά καο, δελ έρεη ζεκαζία αλ ηα βάδεη ν Γήκνο  ή ε Πεξηθέξεηα. Καη 

εδψ εξρφκαζηε γηα λα αζθήζνπκε θξηηηθή θαη λα πνχκε φηη φθεηιε λα ηα είρε 

πξνβιέςεη θαη ε αξρηθή κειέηε απηά ηα πξάγκαηα θαη ν ίδηνο ν εξγνιάβνο. 

Δκείο ζα ην θαηαςεθίζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ρεηηθά κε ην ζέκα είκαη ππέξ θαη 

ζεσξψ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο ζα ην ππεξςεθίζσ. 

  Θα ήζεια λα πσ επεηδή δελ απαληήζεθε πξηλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη απφ 

ζπλαδέιθνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία απέρνπλ 

παξαζάγγαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δπζηπρψο παξαζπξφκαζηε ζε 
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αηξαπνχο αληηπνιηηεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ θακία νπζία θαη θαλέλα 

νπζηαζηηθφ απνηχπσκα, εγψ ζα είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο θαη ζα πσ ην εμήο: 

Μφιηο 19/12/2022 δειαδή πξηλ έλα κήλα πεξίπνπ βγήθε ην ΦΔΚ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ ζχζηαζεο ησλ 

κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Με ζπγρσξείηε θ. Πξφεδξε 

έρεη ηνλ ιφγν … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη έρεη έλα ιεπηφ λα αλαπηχμεη … 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα ην ζέκα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίπα γηα ην ζέκα. Γελ ζέιεηε λα αθνχζεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, νχηε έρνπλ εθκεηαιιεπηεί πνηέ ηνλ ρξφλν, 

ζαο παξαθαιψ εδψ παίξλεηε ην 5ιεπην θαη ζπδεηάηε φιε ηελ αληηπνιηηεπηηθή 

πνιηηηθή φιεο ηεο ηεηξαεηίαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή επηιεθηηθά ζα δίλνληαη απαληήζεηο φπνηνο 

παίξλεη ηνλ ιφγν γηα ηα 5ιεπηα ησλ επηθεθαιήο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ, θξίλεηε ηνλ άιινλ πνπ κηιάεη 40 δεπηεξφιεπηα; 

Μα είλαη δπλαηφ λα ηα ιέηε απηά;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη επηθεθαιήο πήξαλ ηνλ ιφγν, κίιεζαλ, έθαλαλ 

εξσηήζεηο. Απαληήζεθαλ θάπνηεο, πνιιέο δελ απαληήζεθαλ. Έξρεηαη ν θ. 

Λέθθαο … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε θη εζείο άπεηξεο θνξέο έρεηε βγεη εθηφο 

ζέκαηνο θαη δελ ζαο δηαθφπησ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ζέιεηε απάληεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ, εζείο ξσηάηε θαη κεηά θσλάδεηε πνπ δελ 

παίξλεηε απαληήζεηο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δζείο ην ζέζαηε θαη θαηεγνξήζαηε ηε Γηνίθεζε … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ην 5ιεπην ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σειεηψζεηε ηε θξάζε ζαο θ. Λέθθα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Μαο δεηνχλ απαληήζεηο, θαη ιέλε φηη δελ παίξλνπλ. Σηο παίξλνπλ 

θαη ιέλε γηαηί ηηο παίξλνπλ. Αο απνθαζίζνπλ.  
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  19/12/2022 κφιηο πξηλ έλα κήλα βγήθε ην ΦΔΚ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ ζχζηαζεο ησλ κνλάδσλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ ΟΣΑ. Άξα νηηδήπνηε κπνξνχζε λα γίλεη πξηλ ηηο 

19/12 δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη, δηφηη δελ είρε ππάξμεη εμεηδίθεπζε ησλ 

θξηηεξίσλ. Άξα ε ζεσξία φηη έπξεπε λα είρε γίλεη ν ΟΔΤ θαη έπξεπε λα είρε 

γίλεη εζσηεξηθφο έιεγρνο εζσηεξηθά ζην Γήκν, απνδεηθλχεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ιαλζαζκέλε.  

  Πάκε παξαθάησ. Νφκνο 4795 άξζξν 9 «χζηαζε νξγάλσζε θαη 

ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ» αθνχ πεξηγξάθεη 

ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ην πνηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ ηε 

Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ΟΣΑ κεηά ηηο 19/12/2022 αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα φηη «… ενηός 12 μηνών από ηην ανάληυη ηφν καθηκόνηφν ηοσς 

οι σπάλληλοι πρέπει να έτοσν διεθνείς πιζηοποιήζεις εζφηερικών ελεγκηών»,  

πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ζηνπο Γήκνπο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, αλ εμαηξέζεηο ηνπο ηξεηο ηέζζεξηο κεγάινπο, θαλέλαο 

Γήκνο πνπ λα έρεη Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εζσηεξηθά. Όινη ην δίλνπλ 

ζε εηαηξείεο πνπ θάλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία. 

  Άξα δελ κπνξνχζε ν Γήκνο λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δίλαη ζε 

δηαδηθαζία θαη ζηηο πξνζέζεηο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο κε ηνλ 

ηξφπν θαη κε ηε λφκηκε νδφ πνπ πξέπεη, δηφηη δελ κπνξεί λα ρξίζεηο έλαλ 

ηππφηε εζσηεξηθφ ειεγθηή, πξέπεη λα πεξάζεη 12 κήλεο εθπαίδεπζεο, 

πηζηνπνίεζεο θαη αλ ζέιεη, δελ κπνξείο λα ππνρξεψζεηο θαλέλαλ.  

  Άξα πέθηνπλ ζην θελφ θαη ζαο ην απνδεηθλχσ κε λφκνπο θαη 

ΦΔΚ απηέο νη θαηεγνξίεο. Με παξαζχξεζηε αληηπνιηηεπηηθά ζε αηξαπνχο πνπ 

νδεγνχλ ζε αδηέμνδα. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Λέθθα ζα κνπ απαληήζεηε θαη γηα ηα ηηκνιφγηα ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ζαο έδσζα ηνλ ιφγν θ. Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, κα ηνλ ιφγν ηνλ παίξλεη ν θαζέλαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, δελ ηνλ παίξλεη ν θαζέλαο, απηφ ηειείσζε. Ο θ. εξεηάθεο 

έρεη ηνλ ιφγν. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δλδερνκέλσο ν θ. Λέθθαο ζηνλ νίζηξν ηνπ λα ππεξαζπηζηεί 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη έλα πνιχ επηθίλδπλν βήκα πνπ θάλεη ν 

ιεγφκελνο εζσηεξηθφο έιεγρνο, παξαβιέπεη θαη νξηζκέλα πνπ ηα μέξεη. Γηα 

παξάδεηγκα μέξεηε ππνζέησ φηη αθπξψζεθε ε εθρψξεζε ηδηψηε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Μεζνιφγγη, ζην Γήκν Μεζνινγγίνπ. Δίλαη απφθαζε 

παξφκνηα κε ηε δηθή ζαο θαη ζα έρεη απηφ ην ηέινο θαη ε δηθή ζαο θαη φιν απηφ 

ην ζχζηεκα πνπ γπξίδνπκε ζηνλ εζσηεξηθφ ραθηεδηζκφ θαη ζηα ηζαηζηιίθηα 

κέζα ζην δεκφζην κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θξάηνπο, γηαηί ηέηνην είλαη ην θξάηνο θαη 

απηφ θάλεη ν ιεγφκελνο εζσηεξηθφο έιεγρνο, απηφ ζα βάινπλ ηέινο νη 

εξγαδφκελνη. 

  Αιιά επεηδή εηπψζεθε φηη θαζπζηεξνχκε, θ. Γήκαξρε θέξηε καο 

έλα έξγν 2 εθαηνκκπξίσλ γηα ηα ΔΠΑΛ θαη ζα ςεθίζνπκε κε ρέξηα θαη κε 

πφδηα. Φέξηε καο! Αιιά είλαη κφλν ζπλνδά έξγα. Να ην πνχκε ζπλνδφ έξγν 

απηφ, κπαο θαη δνχκε θσο. Αιιά απηφ είλαη ην θξάηνο πνπ δηαρεηξίδεζηε θαη 

απηνί είζηε: θξάηνο δηαξξήθηεο θεληξηθά πνπ ζπάεη πφξηεο γηα λα πάξεη ηα 

ζπίηηα ησλ παηδηψλ θαη Γήκνη πνπ αληί λα θηηάρλνπλ ζρνιεία, γθξεκίδνπλ 

ηνίρνπο. Καη φινη λα ηαΐδνπκε ηνπο εξγνιάβνπο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη λα 

πιεξψλεη ν θνπθαξάο 2,5 δηο παξαπάλσ θφξνη θαη ηα ζπλήζε ππνδχγηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ππάξρεη άιιε 

παξέκβαζε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. 

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα θαη ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ.  ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. 

Αλαληάδεο Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηαςεθίδνπκε γηαηί επί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα άιιε κηα 

εξγνιαβία, κηιάκε γηα 50% ζην ζπκβαηηθφ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Δγψ απέρσ γηαηί δήηεζα λα κελ εηζαρζεί ην ζέκα θαη λα έξζεη 

ζαλ ηαθηηθφ. Απφ ηνλ επηέκβξην… καο έπηαζε ε βηαζχλε 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Δκκαλνπήι 

Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, ν 

θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ, ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ – 5 θαηά θαη 1 απνρή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλάπιαζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνύ θέληξνπ 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ ζηέγαζεο 

ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (Κνηλσληθό Παληνπσιείν)  

επί ηεο νδνύ Μαξαζώλνο 26 - Νέα Υαιθεδόλα» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίλαη κηα παξάηαζε ζχκβαζεο γηα ην αθίλεην πνπ 

δηαζέηνπκε ζην παληνπσιείν επί ηεο νδνχ Μαξαζψλνο, ην πξνέβιεπε ε 

ζχκβαζε πνπ είλαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, έρεη κηα παξάηαζε γηα δπν ρξφληα, 

ην  κίζζσκα απφ 650 έγηλε 680 € δελ αιιάδεη θάηη θαη είλαη γηα δπν ρξφληα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ ζηέγαζεο ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ (Κνηλσληθό Παληνπσιείν) επί ηεο νδνύ Μαξαζώλνο 26 - Νέα 

Υαιθεδόλα» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Οξηζκόο κειώλ επηηξνπώλ εθηίκεζεο θαηαιιειόηεηαο θαη δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο γηα ηε αγνξά αθηλήηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή  

θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Πξάζηλνπ εκείνπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφθεηηαη γηα δπν Δπηηξνπέο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ εθηίκεζε θαη 

ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην Γεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν θαη κηα δεχηεξε Δπηηξνπή πνπ 

αθνξά ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο γηα ηελ φπνηα αγνξά αθηλήηνπ πξνθχςεη. 

  Πξνηείλνπκε γηα ηελ 1ε Δπηηξνπή σο ηαθηηθά κέιε ηνλ θ. 

Κνπηζάθε, ηνλ θ. Σάθα θαη ηνλ θ. Καιακπφθε ην είρακε πεη άιισζηε θαη ζε 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα αθνπζηεί θαη ε γλψκε ελφο αθφκε 

εηδηθνχ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη δπν αλαπιεξσκαηηθά ν θ. Λέθθαο 

αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Κνπηζάθε θαη ν θ. Κνζθνιέηνο αλαπιεξσηήο ηνπ θ. 

Σάθα. 

  χκθσλα κε απηά πνπ είραλ εηπσζεί απφ ηε κεξηά ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ν θ. Καιακπφθεο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.  

  Ωο πξνο ηε 2ε Δπηηξνπή ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

πξνηείλνπκε ηνλ θ. Μπεξδέζε κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Μπίγαιε θαη ηνλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Κνπεινχζν. Απφ ηε κεξηά ηεο 

αληηπνιίηεπζεο δελ γλσξίδσ. 

ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γχν πξφηεηλα νπζηαζηηθά, ηνλ ηξίην πνπ πξφηεηλα ήηαλ επεηδή 

είρε ιερζεί απφ ηε κεξηά ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο θ. Κνπηζάθεο κε 

αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Λέθθα γηα ηελ 1ε Δπηηξνπή θαη ν θ. Κνζθνιέηνο κε ηνλ 

θ. Σάθα γηα ηε 2ε Δπηηξνπή. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη; Πφζα Πξάζηλα εκεία, «θνππηδεξί» εκείο 

ηα ιέκε έηζη είλαη ε νλνκαζία ηνπο ζηε Γαιιία, πξνβιέπνληαη ζην Γήκν; Γηαηί 

ζπκάκαη αξρηθά ε πξφβιεςε ήηαλ γηα δχν θαη έλα ΚΓΑΤ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε λα ηειεηψζνπκε έλα ιεπηφ κε ηηο Δπηηξνπέο κε 

ηα νλφκαηα; Γηαηί κπεξδεπφκαζηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο κε ηνλ θ. Λέθθα αλαπιεξσκαηηθφ θαη γηα ηε 2ε 

ν θ. Κνζθνιέηνο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Σάθα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη απφ ηε δηθή καο πιεπξά ν θ. Καιακπφθεο κε 

αλαπιεξσκαηηθφ εκέλα θαη ζηηο δπν Δπηηξνπέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη θαη ππάιιεινο ζε απηή ηελ Δπηηξνπή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε νκφθσλνη θχξηνη ζπλάδειθνη ζε απηφ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο απέρνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε πξηλ πάκε ζηελ ςεθνθνξία πέζηε ην εξψηεκά 

ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε κπαίλεη έλαο θαη έλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν εξψηεκα είλαη γηα πφζα Πξάζηλα εκεία κηιάκε, γηαηί 

αξρηθά ε πξφβιεςε ήηαλ γηα δπν ζπλ ΚΓΑΤ, ηξία δειαδή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ αλ έρεη βξεζεί θάπνην νηθφπεδν, 

αλ έρεηε ππφςε ζαο θάηη ζπγθεθξηκέλν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα γίλεη πξνθήξπμε θ. Αλεκνγηάλλε κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ βάζεη ησλ λφκσλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ πνπ ξψηεζε ν θ. εξεηάθεο δελ είκαη πξφρεηξνο λα 

απαληήζσ, δελ μέξσ ηη έρεη ιερζεί ζηηο δηάθνξεο Δπηηξνπέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, θχξηνη ζπλάδειθνη εθηφο απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ 

απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη θαη έρσ λα θάλσ θαη ζρφιην επί ηνπ ζέκαηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. 
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Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα θαη ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ.  ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. 

Αλαληάδεο Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίκαη ππέξ γηαηί απηά είλαη απφ ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ 

θέξακε εκείο ζην Γήκν γηα Πξάζηλν εκείν θαη ζέισ ην έξγν λα νινθιεξσζεί. 

Δίλαη ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ άθεζε ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ πξνίθα ζηε 

Γηνίθεζή ζαο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Δκκαλνπήι 

Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίκαζηε θαηά γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλαο ιφγνο αθνξά 

αθξηβψο επεηδή είλαη ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο πνπ 

απνδεηθλχεη δειαδή φηη ην θξάηνο έρεη αληηιατθή ζπλέρεηα θαη μέξεη λα 

ρξεκαηνδνηεί ζρέδηα ηα νπνία νπζηαζηηθά ζηξψλνπλ ην έδαθνο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ζε επηθίλδπλεο κνξθέο επεμεξγαζίαο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

  Καη ελψ δελ έρνπκε κία γηα νηθφπεδα γηα ππνδνκέο, γηα 

βξεθηθνχο ζηαζκνχο, γηα λεπηαγσγεία, κε κεγάιε επθνιία θπζηθά βξίζθνπκε… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γεκφζην είλαη θ. εξεηάθε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη δεκφζην ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ην δεκφζην πνπ 

έρνπκε εδψ ζηνλ θαπηηαιηζκφ, απηφ ιέκε εκείο. Καη πάκε γηα κίλη θνππηδεξί 

θαη λα δνχκε πφζν ζα δψζνπκε θαη ηη θαηαιιειφηεηα ζα ςεθίζεηε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, ν 

θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ, ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ – 2 θαηά θαη 2 απνρέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο κειώλ 

επηηξνπώλ εθηίκεζεο θαηαιιειόηεηαο θαη δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα 

ηε αγνξά αθηλήηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ 

Πξάζηλνπ εκείνπ» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκόο λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ επί ησλ νδώλ Υξπζνζηόκνπ 

κύξλεο & Φσθώλ - Νέα Φηιαδέιθεηα, βάζεη ηεο αξηζ. 93/2022 

απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα ζρφιην γηα πξνεγνπκέλσο, γηαηί πξνζπαζψ λα κπσ ζηε 

ινγηθή ηνπ θ. εξεηάθε. Αληηιακβάλνκαη θαη δέρνκαη απηφ πνπ είπαηε θ. 

εξεηάθε ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη θνηλήο σθέιεηαο 

Οξγαληζκνί φπσο ηα ζρνιεία θαη καθάξη λα ζαο θέξλακε άιια 2 εθαηνκκχξηα 

γηα ηα ΔΠΑΛ θαη ζα ηα ςεθίδαηε κε δπν ρέξηα. 

Δδψ κηιάκε πάιη γηα έλα θνξέα θνηλήο σθέιεηαο θαη είζηε 

αληίζεηνο. Γειαδή ππάξρεη κηα νμχκσξε δηάζεζε, δελ ην ιέσ κε θακία 

πνιηηηθή θξηηηθή νχηε βάζεη ηδενινγίαο, πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ην ζθεπηηθφ 

πνπ αθνξά ρξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ θνηλήο σθέιεηαο φπσο είλαη έλα 

ζρνιείν θαη ρξεκαηνδνηήζεηο σθέιεηαο φπσο είλαη έλα Πξάζηλν εκείν πνπ 

αθνξά ηα απφβιεηα. Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη είλαη απηφ πνπ δηαρσξίδεηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθέςεο ζαο κέρξη λα πάξεηε κηα απφθαζε θαη ην έλα ην 

ςεθίδεηε θαη ην άιιν δελ ην ςεθίδεηε. Απιά αθαδεκατθφ ήηαλ ην εξψηεκα.  

Ωο πξνο ην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο λέαο ζέζεο πεξηπηέξσλ. 

Έρεη παξζεί κηα απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, γλσξίδεηε φηη 

απαηηείηαη πάληα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο 
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Αξρήο, πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεκάησλ, απαηηείηαη γλψκε ηνπ Γήκνπ βεβαίσο αιιά θαη κηα γλψκε πνπ 

μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ Σξνραία. 

Καη ζηηο δπν απηέο πεξηπηψζεηο πέξα απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ επηζεκαίλεηαη πάληα θαη θαζνξίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

νπνηνπδήπνηε λένπ πεξηπηέξνπ, έρνπκε εδψ έλα έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ζπλαηλεί σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη έλα 

έγγξαθν ππ’ αξηζ. 2502/1-2021 έγγξαθν ηνπ 3νπ Σκήκαηνο Σξνραίαο 

Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ απνθαίλεηαη σο πξνο ην φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξίπηεξν επί ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο θαη Φσθψλ είλαη απνδεθηφ. 

Τπάξρεη κάιηζηα θαη ην έγγξαθν απφ ηελ Σξνραία είλαη ζπλεκκέλν θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζηπλφκν Γηαλλίθν Παληειή θαη έρεηε θαη ην 

ηνπνγξαθηθφ. 

ε θάζε πεξίπησζε επεηδή εκείο είκαζηε ππέξ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζεσξνχκε πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ πέξαζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλεκκέλα ππνγξάθεηαη θαη 

απφ ην 3ν Σκήκα ηεο Σξνραίαο Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζεσξνχκε πσο 

απηή ε ζέζε είλαη εθηθηφ λα δνζεί. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξνπ 

εγγχο δπν άιισλ πεξηπηέξσλ; Οπαί θαη αιίκνλν αλ απηή ε ζέζε δελ είρε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, δελ κηιάκε γη' απηέο. Πνηα ε αλαγθαηφηεηα θαη πνηα 

ε ζθνπηκφηεηα.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θη εγψ θάηη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ηε ζεηξά.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπήξρε αίηεζε απφ θάπνηνλ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο έρνπκε ζέζεηο πεξηπηέξσλ πνπ βγαίλνπλ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε ην αλαγθαίν πνην είλαη ηεο ππφζεζεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλα αλαγθαίν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπαίλνπκε ζηε ινγηθή, έρνπκε ζέζεηο πεξηπηέξσλ θαη ηηο 

δίλνπκε. Ζ κφλε πνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή ηηο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

κελ εκπνδίδεη θπθινθνξία, πεδνχο, λα έρνπκε θαη ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο 

Σξνραίαο φπνπ κπνξεί εθεί λα ηνπνζεηεζεί, έρνπκε κηα αθφκε ζέζε 

πεξηπηέξνπ. Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη ππάξρνπλ ζέζεηο πεξηπηέξσλ πνπ δίλνληαη 

ζε ΑκεΑ, δίλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ ρξίδνπλ θάπνηαο ελίζρπζεο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα έρνπκε δπν πεξίπηεξα εθεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θη άιια νθηψ καγαδηά ζηε Φσθψλ, ηη ζεκαίλεη απηφ; Να 

αξρίζνπκε λα αθπξψλνπκε θαη λα κε δίλνπκε άδεηεο ζε καγαδηά; Να πάξνπκε 

ηέηνηεο απνθάζεηο, θακία αληίξξεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρνπλ νη άδεηεο ησλ καγαδηψλ κε ηα πεξίπηεξα, 

πνπ απηφ πνπ βγάδνπλ απφ ηα ηζηγάξα είλαη 2-3 ιεπηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ήκεξα έρνπλ γίλεη ηα πεξίπηεξα κίλη κάξθεη.  

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη λφκηκν θ. Γήκαξρε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εκείο 

εμεηάδνπκε ηε ζθνπηκφηεηα γηα λα ρσξνζεηήζνπκε ηε ζέζε ελφο πεξηπηέξνπ. 

Σν εάλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, είλαη επφκελν δήηεκα. Σν 

πξψην είλαη εάλ σο Γεκνηηθφ πκβνχιην θξίλνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

ππάξρεη αλάγθε πεξηπηέξνπ.  

  Τπαξρφλησλ δπν πεξηπηέξσλ ζε απφζηαζε ειάρηζησλ κέηξσλ, 

δελ ππάξρεη θακία ζθνπηκφηεηα ηέηνηα. Γειαδή ηη ζα θάλνπκε; Θα πιήμνπκε 

νπζηαζηηθά απηνχο πνπ έρνπλ ήδε πεξίπηεξν. Πνηα επηρεηξεκαηηθφηεηα; Αθνχ 

ππάξρνπλ δπν πεξίπηεξα εθεί. Γειαδή φιε ε Φηιαδέιθεηα θαη ε 

ραξαθηεξηζηηθά κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξέπεη λα βάινπκε ζέζε 

πεξηπηέξνπ; Κακία ζθνπηκφηεηα δελ ππάξρεη. Δκείο είκαζηε ελαληίνλ. 

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

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: θαη' αξρήλ αλ ππάξρνπλ 

θελέο ζέζεηο πεξηπηέξσλ ζην Γήκν. Σν δεχηεξν είλαη, εηπψζεθε φηη δελ δήηεζε 

θάπνηνο, δειαδή κε δηθή καο πξσηνβνπιία γίλεηαη. Με πνηα ηεθκεξίσζε 

πξνέθπςε ηψξα ε αλάγθε γηα λέα ζέζε εθεί θαη φρη θάπνπ αιινχ, ιέσ εγψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα ην πηάζσ απφ αιινχ. Υξπζνζηφκνπ κχξλεο 

θαη κχξλεο ππήξρε έλα πεξίπηεξν ην νπνίν είρε εγθαηαιεηθζεί θαη κε ην 

άλνηγκα ηνπ γεπέδνπ έρεη γίλεη έλα πνιπθαηάζηεκα εθεί, δελ μέξσ αλ ην έρεηε 

παξαηεξήζεη.  

  Έρεη θάλεη κηα ζηαζεξή θαηαζθεπή ηεξάζηηα θαη ζέισ λα πσ 

ζηνλ θ. Μπεξδέζε κηα θαη είλαη ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα πάεη λα ξίμεη κηα 

καηηά αλ δελ ην έρεη δεη, καδί κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηαηί ππάξρεη θαη κηα 

θαλνληζηηθή γηα ηα πεξίπηεξα. Σν ζέκα είλαη φηη δελ ην μήισζε, λα θσλάμεηε 

ηελ Πνιενδνκία λα μειψζεη ηελ θαηαζθεπή απηή, έρεη θάλεη έλα πξάγκα… 

είλαη πνιπθαηάζηεκα 100 ηεηξαγσληθά πεξίπηεξν.  

  Καη εγψ δελ θξίλσ φηη ππάξρεη ζθνπηκφηεηα γηα ηξίην 

επηρεηξεκαηία εθεί θαη ζα ην θαηαςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε φηη θαηά θαηξνχο έρνπκε ζέζεηο 

πεξηπηέξσλ πνπ βγαίλνπλ θαη δχν καδί ή ηξία καδί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ή 

ζε θαηλνχξγηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα  

είλαη ςεθνθνξία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα θαη ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ.  ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 
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. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. 

Αλαληάδεο Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Δκκαλνπήι 

Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, ν 

θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ, ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Απέρσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ – 12 θαηά θαη 1 απνρή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο λέαο ζέζεο 

πεξηπηέξνπ επί ησλ νδώλ Υξπζνζηόκνπ κύξλεο & Φσθώλ - Νέα 

Φηιαδέιθεηα, βάζεη ηεο αξηζ. 93/2022 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» 

απνξξίπηεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

 

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκόο ακνηβήο πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ θ.θ. Κ. Μαπξνεηδή  

θαη Αζη. Σξηαληαθύιινπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ησλ αηξεηώλ ηνπ Γήκνπ 

θ.θ. Αξ. Βαζηιόπνπινπ θαη Γ. Αλεκνγηάλλε αληηζηνίρσο ζε πνηληθή 

ππόζεζε (ζρεη. ε αξηζ. 298/22 απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη έρνπκε 

ζπκθσλήζεη φπσο κε ηελ πάγηα ηαθηηθή πνπ έρνπκε πξνθεηκέλνπ αηξεηνί λα 

αληηκεησπίδνπλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζπκθσλήζακε εθηφο απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ην ζέκα ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ λα ππνζηεξηρζεί θαη απφ εμσηεξηθνχο λνκηθνχο, ηνπο νπνίνπο 

ρξεψλεηαη ν Γήκνο άιινο γηα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη άιινο γηα ηνλ θ. 

Βαζηιφπνπιν, δειαδή εμσηεξηθνί δηθεγφξνη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ακνηβήο 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ θ.θ. Κ.Μαπξνεηδή θαη Αζη.Σξηαληαθύιινπ γηα 

ηελ λνκηθή ζηήξημε ησλ αηξεηώλ ηνπ Γήκνπ θ.θ. Αξ.Βαζηιόπνπινπ θαη 

Γ.Αλεκνγηάλλε αληηζηνίρσο ζε πνηληθή ππόζεζε (ζρεη. ε αξηζ. 298/22 

απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκό λένπ ηαθηηθνύ κέινπο 

ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή 

απόθαζε Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3  

ηνπ Ν. 4635/19» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Αζαλαζία Λάιε νξίδεηαη σο λέν ηαθηηθφ κέινο ηεο 

Κνηλσθεινχο … 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα ην βάινπκε γηα νηθνλνκία ρξφλνπ θαη γεληθφηεξα 

απφ εζάο εμαξηάηαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή εκείο ζαλ Παξάηαμε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινχο απέλαληη ζηελ θα Γαλάε Δκκαλνπήι λα ηε βγάιεη 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΚΖΦΖ γηαηί έζημε έλα ζέκα θαη έλησζε 

πξνζβεβιεκέλνο ν Πξφεδξνο θαη ρσξίο λα ηε ξσηήζεη ηελ έβγαιε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ ΚΖΦΖ, ήηαλ ν ιφγνο ηεο παξαίηεζεο, ζαο έρεη ζηείιεη θαη 

επηζηνιή. 

  Γη' απηφ ηνλ ιφγν ε Παξάηαμή καο δελ ζα πξνηείλεη θαλέλαλ 

αλαπιεξσκαηηθφο, ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξνέιζεη απφ ηελ ππφινηπε 

αληηπνιίηεπζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ηεο ινηπήο αληηπνιίηεπζεο έλα 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο γηα ην Γ..;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πκθσλεί ε Παξάηαμε ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ εκάο είλαη εληάμεη. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ίγνπξα; Μήπσο ζέιεη ν θ. 

εξεηάθεο;  Σφηε λα πξνηείλνπκε εκείο ηνλ θ. Αζαλαζφπνπιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παλαγηψηεο Αζαλαζφπνπινο είλαη ν αλαπιεξσκαηηθφο ζηε 

ζέζε ηεο θαο Δκκαλνπήι Γαλάε. 

  Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη' αξράο λα θαισζνξίζνπκε ηελ θα Λάιε, ζα ηελ 

θαισζνξίζνπκε βέβαηα θαιχηεξα ζηελ Κνηλσθειή. Έρεηε δηαπηζηψζεη πσο 

φηαλ ππάξρεη ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ Κνηλσθειή κε απαζρνιεί θαη κε πξνθαιεί. 

Μαο δηαβηβάζηεθε κηα παξαίηεζε ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. κε αηηηνιφγεζε. 

Αλαθέξεη ε αγαπεηή θπξία Μηζαειίδνπ πσο ιφγσ ηεο ππνςεθηφηεηάο ηεο 

ζηηο πξνζερείο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο κε ηελ Παξάηαμε  -δελ ππάξρεη ιφγνο 

λα ην ιέκε- ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηεο απφ ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ καο. 

Καη ξσηάσ ηψξα: αλ ηειηθά κε πείζεη γηα παξάδεηγκα ν θ. 

Σνκπνχινγινπ λα θαηέβσ καδί ηνπ, ζα πξέπεη λα παξαηηεζψ απφ ζήκεξα 

απφ ηελ Κνηλσθειή ή κήπσο θαη απφ ην Γ.., γηα λα κπνξέζσ λα θαηέβσ ή 

θάηη έρσ θαηαιάβεη ιάζνο; Γεχηεξνλ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη 31/5νπ … 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Έρσ θη άιιν εξψηεκα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μέρξη 7 Απξηιίνπ. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη ιέσ κήπσο λα ην θάλσ θη εγψ, αλ θαηέβσ. Πνπ δελ 

λνκίδσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηέ δελ μέξεηε θ. Νηάηζε. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Πνηέ, ελλνείηαη. Όζεο θνξέο έρσ πεη «πνηέ» ην έρσ ινπζηεί, 

νπφηε δελ μαλαιέσ πνηέ.  

  Γεχηεξνλ, θπθινθνξνχλ δπν απνθάζεηο Γεκάξρνπ κε ην ίδην 

ζέκα. Ζ κία κε εκεξνκελία 23/1νπ θαη αξ. Πξσηνθφιινπ 1678 θαη ε άιιε κε 

εκεξνκελία 24/1νπ θαη αξ. Πξσηνθφιινπ 1678 δειαδή ε πην πξφζθαηε έρεη 

εκεξνκελία Πξσηνθφιινπ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθ παξαδξνκήο, δηνξζψζεθε. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίλαη πην πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο;  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηνξζψζεθε θ. Νηάηζε. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξαηεξνχληαη ζηα δπν απηά ραξηηά πνιιέο αλαθνξέο ζηηο 

εκεξνκελίεο 23 θαη 24/1νπ κήπσο λα ζηγνπξεπηνχκε κήπσο έρνπλ γίλεη ιάζε 

φζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία πφηε έρνπκε γξάςεη 23 θαη πφηε 24 ή αλάπνδα;  

  ηνπο λφκνπο πνπ παξαζέηεηε ζην θείκελν ηεο απφθαζεο 

αληηγξάθεηαη κε bold γξακκαηνζεηξά πσο ηα 2/5 ηνπ Γ.. ππνδεηθλχνληαη 

δεζκεπηηθά απφ ηηο ινηπέο Παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Γηαβάδσ πσο έλαο 

είλαη εξγαδφκελνπο ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα, κέλνπλ 10 θαη έλαο είλαη 

εθπξφζσπνο ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα, άξα δελ ππνινγίδεηαη ζηα 3/5 ηα 2/5. 

Πσο επηιέγεηαη φκσο απηφο; Πσο επηιέρηεθε; 

  Αλ επηιέγεηαη απφ ην Γήκαξρν ηφηε είλαη κέινο ησλ 3/5 θαη φρη 

μεθάζαξνο. ηελ θελή ζέζε έρεη ζεηξά δεκφηεο πξνηεηλφκελνο απφ ηε 

ζπκπνιίηεπζε ή απφ ηελ αληηπνιίηεπζε; Απηφ είλαη ην εξψηεκά κνπ θαη ζα 

ήζεια λα αλαινγηζηείηε ζηνπο 11 πφζνη είλαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Αλ ηα 

θηιά κνπ θάλνπλ γηα 3 άηνκα, ηφηε είκαη εγψ. Θα έιεγα λα ζπκπιεξψζεηε ηα 

2/5. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Νηάηζε δελ θαηάιαβα … 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη θαηαιάβαηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ ζαο ιέεη έλαο άλζξσπνο απέλαληί ζαο δελ θαηάιαβε, δελ 

κπνξείηε λα ηνπ επηβάιιεηε λα έρεη θαηαιάβεη. Καη φηαλ κεηά απφ 3,5 ρξφληα 

έξρεζηε λα αλαζπλζέζεηε ηα 2/5 ή ηα 3/5 αθαηξνπκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, 

αθαηξνπκέλνπ ηνπ εθάζηνηε δεκφηε, εγψ δελ θαηάιαβα ηη έξρεζηε λα θάλεηε, 

εηιηθξηλά. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Σφηε δελ θαηαιαβαίλσ θη εγψ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ δελ θαηάιαβε θαλέλαο. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Αθξηβψο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά Γήκαξρε είλαη πάγηα ηαθηηθή ζαο ζηε κεηνςεθία 

λα ρξεψλεηε ηνπο ππαιιήινπο, γηαηί πξαγκαηηθά ηνπο αληηπνιηηεχεζηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ; Γη' απηφ δηάβαζαλ ην θείκελν φηη πήγαηλα ζηα Γηθαζηήξηα 

θαη ηνπο ππεξαζπηδφκνπλ, απηή είλαη ε πάγηα ηαθηηθή κνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά ζαο ιέσ φηη ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο ρξεψλεηε ζηα 2/5.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: 3,5 ρξφληα ηη έρεη γίλεη εδψ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο ην έρσ πεη απφ ηελ πξψηε Δπηηξνπή. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Γήκαξρε απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ νξίζαηε Γ.. ηεο 

Κνηλσθεινχο ζαο ιέσ είκαη κφλν εγψ  …. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ζπγρσξείηε, ν θ. Γξεηδειηάο αλ ζπκάκαη θαιά ηελ ηειεπηαία 

θνξά είπε φηη δελ ζέισ λα ζπκκεηάζρσ ζε ηέηνηνπ είδνπο Δπηηξνπέο. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Οη ππφινηπνη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ; Οη άιινη;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Απηφ δελ ιέεη ν λφκνο; Γπξίδεη ε 

έδξα -αλ ηε ζεσξήζνπκε έδξα, ηψξα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε ζεσξεηηθή γηαηί 

πξνζπαζψ λα κπσ ζε κηα ινγηθή ηέηνηα πνπ αλαθέξεζηε- ζηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ, ην ιέεη ν λφκνο, δελ ην ιέσ εγψ.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπάξρνπλ 2/5; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ην ιέεη ν λφκνο ζαο ιέσ, νηηδήπνηε αθνξά ζαλ 

πεξηζζεπνχκελν είλαη ζαλ ηηο έδξεο ζηελ ςεθνθνξία ζηηο φπνηεο εθινγέο. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Ση πνζνζηφ επεξεάδεη ηελ Κνηλσθειή; 4/5;  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη έθδνζε δηαπηζησηηθήο δελ έρεη 

ςεθνθνξία.  

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκό λένπ Πξνέδξνπ  

θαη λένπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε 

Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Ν. 4635/19» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οξίδεηαη σο Πξφεδξνο ν θ. Κεξακηδάο ήηαλ απιψο κε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη ν λφκνο κέρξη 31/5 λα ζπλερίζεη λα πξνεδξεχεη θαη 

σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν δεκφηεο ν θ. Νίθνο Παπαληθνιάνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οξίζαηε Πξφεδξν ην λπλ Πξφεδξν; Αθνχ είλαη 

Πξφεδξνο. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη γηαηί ππάξρεη κηα απφθαζε θαη είρε παξαηηεζεί ν θ. 

Κεξακηδάο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίρε παξαηηεζεί; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ πείηε καο φηη παξαηηήζεθε θαη πήξε πίζσ ηελ 

παξαίηεζή ηνπ, φρη φηη ηνλ μαλανξίδεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθαιείηαη θαη νξίδεηαη εθ λένπ γηαηί ππάξρεη Πξσηφθνιιν ηεο 

παξαίηεζήο ηνπ κε βάζε ην φηη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ππνςήθηνο αλ 

ζπλέρηδε λα είλαη κέινο θνξέα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη απηφ. Να ξσηήζσ θάηη άιιν, ν Παπαληθνιάνπ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη εηδηθφο ζχκβνπινο έκκηζζνο κπνξεί λα είλαη κέινο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί λα είλαη κέινο σο δεκφηεο, δελ είλαη αηξεηφο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ φηη ππάξρεη θψιπκα θαη ζα ήζεια λα 

ξσηήζνπκε ηε Ννκηθή Τπεξεζία θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ λα ξσηήζνπκε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Αλαληάδεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ππάξρεη θψιπκα βεβαίσο νχηε ζπδήηεζε. Θα ην δνχκε. Ο θ. 

εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ ηελ εμήο εξψηεζε θαη ζα ηεθκεξηψζσ κεηά ην γηαηί. 

Θέισ λα μέξσ πσο ηνπνζεηνχληαη ηα πξνηεηλφκελα άηνκα επί ηεο πνιηηηθήο 

πνπ αζθείηαη θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν θαη ην ζχλνιν ηεο πνιηηείαο λα κελ 

πσ Κπβέξλεζεο θαη λνκίδεηε φηη έρνπκε πξφβιεκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

Κπβέξλεζε θαη κε ηελ πξνεγνχκελε ηα ίδηα ζα ιέγακε, ζην ζέκα ηεο παηδείαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ κπνξείηε λα ξσηήζεηε ηνπο ίδηνπο θ. εξεηάθε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ζέισ λα μέξσ γηα παξάδεηγκα γηαηί φηαλ πεγαίλνπλ νη 

καζεηέο θαη ιέλε εκείο έρνπκε πξφβιεκα κε ηελ ειάρηζηε βάζε εηζαγσγήο θαη 

έρνπκε πξφβιεκα κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ, νη ππεχζπλνη ηνπ Γήκνπ ιέλε 

«δελ είλαη δηθή καο αξκνδηφηεηα». Δγψ ζέισ λα μέξσ πσο ηνπνζεηνχληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ παηδεία ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να αθνχζνπκε γηα παξάδεηγκα αλ ν θ. Κνπεινχζνο είλαη 

ππέξ ηεο ειάρηζηεο βάζεο εηζαγσγήο ή είλαη ππέξ ηεο ηξάπεδαο πνιιαπιψλ 

ζεκάησλ πνπ ζήκεξα πεγαίλεη θαη ζηελ Γ Λπθείνπ γηα λα μέξσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε ηη θάλνπκε ηψξα; Γεισζίεο ζα γίλνπκε; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη, λα μέξνπκε αλ είλαη εθεί γηα λα αληηπαιέςεη ηελ πνιηηηθή 

ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, ή είλαη γηα λα πεηάμεη ην κπαιάθη πίζσ ζηνπο γνλείο 

θαη ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο πεη «βξείηε ηα κφλνη ζαο», απηφ ζέισ λα μέξσ 

γηα φινπο πνπ παίξλνπλ απηή ηελ επζχλε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε ζεβαζηφ ην εξψηεκα … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί θαηαιαβαίλνπκε φηη θξπβφκαζηε πίζσ απφ απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ην Γήκαξρν θαη 

δηαπηζηψλεηαη απιψο ε ηνπνζέηεζε δελ κπαίλνπκε ζε κηα εμνκνιφγεζε ηψξα 

ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ θαζελφο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη εμνκνιφγεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οχηε κπαίλνπκε ζηε ινγηθή ηεο αλάθξηζεο ηη πηζηεχεη ν 

θαζέλαο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλάθξηζε είλαη λα μέξνπκε πσο ηνπνζεηείηαη ζηα ζέκαηα ηεο 

παηδείαο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ ζα έξζεη ε ψξα, ζα ηνπνζεηεζεί. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ ν άιινο έρεη ηελ άπνςε λα πιεξψλνπλ νη γνλείο, αλ ν 

άιινο έρεη άπνςε λα βγνπλ νη δηαθεκίζεηο φρη κφλν ζην ζρνιηθφ γπκλαζηήξην 

«Κφληνο» αιιά θαη ζην ηειεπηαίν λεπηαγσγείν λα έρνπκε Coca- Cola απφ 

κπξνζηά, απηφ δελ είλαη ζέκα; Θέισ λα μέξσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα ην ζπκεζήθαηε; Γελ αθνξά ηε δηθή καο ζεηεία. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σψξα ην ζπκήζεθα, γηαηί κε ηνλ θ. Βεληήξε φηαλ ηνπ έθαλαλ 

ηηο εξσηήζεηο ηα παηδηά ζην 1ν Λχθεην θαη ζην 1ν Γπκλάζην έιεγε «εγψ δελ 

μέξσ, δελ κε αθνξά» θαη ζέισ λα μέξσ πσο ηνπνζεηείηαη φκσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δηεπθξηλίζνπκε θάηη. Ό,ηη είλαη κέζα ζην γπκλαζηήξην ηεο 

ΦΑΗΑ είλαη παξάλνκν. Σν γπκλαζηήξην είλαη ηνπ ζρνιείνπ, θαλελφο Βεληήξε 

θαη θαλελφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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  Απφ ηε ζηηγκή πνπ είζηε Πξντζηάκελνο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ λα 

δψζεηε εληνιή λα θαηεβνχλ φια θάησ. Όρη ζην φλνκα ηεο δηαθήκηζεο γηα λα 

παίξλεη ε ΦΑΗΑ πέληε δξαρκέο λα βάδνπκε ζην ζρνιείν απηά ηα πξάγκαηα, 

φπνηα θη αλ είλαη απηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζα δερφκνπλ απηφ πνπ κνπ ιέηε, αλ έβγαηλε 

έμσ απφ ην λεπηαγσγείν δίπια ζηνπ παζάξε ε επηγξαθή επί δηθήο ζαο 

ζεηείαο φηη έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ρνξεγία ηεο Coca – Cola.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ήηαλ δσξεά, έθαλε ην θηίξην. Γελ έρεη θακία ζρέζε. Οη 

δηαθεκίζεηο πνπ είλαη κέζα ζην γπκλαζηήξην απηφ, δελ ζπλέβαιιε θαλείο ζην 

λα γίλεη ην γπκλαζηήξην ή ζηελ απνθαηάζηαζε απηνχ πξνζθάησο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κηαο ηνπηθήο νκάδαο 

πνπ είλαη ζηελ Α2 θαη ηηκά ηελ πφιε νιφθιεξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη αο θιείζνπκε απηφ ηνλ θχθιν. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκό λένπ αλαπιεξσκαηηθνύ 

κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο  

ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε Γεκάξρνπ  

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Ν. 4635/19» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ ίδην νξίδσ ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ κε ην ελδερφκελν λα 

ππάξρεη αζπκβίβαζην. Θα ην εμεηάζσ απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ρψηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο ζηελ αξρή γηα ηα ηηκνιφγηα 

ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Ο θ. Γήκαξρνο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε είρε 

πεη φηη δελ ηα γλψξηδε, δελ ηα ήμεξε θαη επηθπιαζζφηαλ λα απαληήζεη ζην 

επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βεληήξεο κνπ δήηεζε ηνλ ιφγν αθνχ ην μαλαβάδεηε θαη 

είλαη ζέκα ηεο 2εο ρνιηθήο, ζα δψζνπκε γηα 2 ιεπηά ηνλ ιφγν ζηνλ θ. 

Βεληήξε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο δήηεζε ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ θ. Βνχξνπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βεληήξεο ζηε 2ε ρνιηθή εθπξνζσπεί ηε Γηνίθεζε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, ν θ. Βεληήξεο ειέγρεηαη γη' απηή ηελ ηζηνξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα δελ ζέιεηε λα αθνχζεηε ηελ άπνςή ηνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ κε ελδηαθέξεη λα ηνλ αθνχζσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πηζαλφ λα ελδηαθέξεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εγψ ζα δψζσ ηνλ 

ιφγν θαη ζηνλ θ. Βεληήξε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Γήκαξρνο θαη ε Γηνίθεζε θαη ν Αληηδήκαξρνο 

Παηδείαο ζα πξέπεη λα καο απαληήζνπλ γη' απηά ηα ηηκνιφγηα ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο. εκεηψζηε δε, φηη έρσ κηιήζεη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο 

θαη δελ είραλ γλψζε γη' απηά ηα ηηκνιφγηα θαη δελ έρεη ππνγξάςεη θαλείο ηνπο 

απηά ηα παξαζηαηηθά. 

  Καη επεηδή ην πξάγκα ζα πξνρσξήζεη θαη ζα πάεη ζην ΓΟΔ ε 

Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα πάξεη ζέζε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βεληήξεο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ηειεηψζνπκε κε ην 8ν πνπ είλαη έλα φλνκα κφλν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαιχηεξα λα κε θχγνπκε απφ ην ζέκα, 

γηαηί νχησο ή άιισο ηειεηψζακε κεηά δελ έρεη ηίπνηε άιιν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. 

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Ννκίδσ φηη έρσ ζηείιεη ηα ζρεηηθά ελεκεξσηηθά ζηνλ θ. 

Γήκαξρν, ζα κνπ επηηξέςεηε επεηδή φηαλ κηιάκε γηα επαίζζεηα δεηήκαηα λα 

απνθεχγνπκε ηηο ιέμεηο «ειέγρεηαη» θαη νλφκαηα. Γηαηί ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο, 

παηδηά, εγγφληα πνπ ζα ηα δηαβάδνπλ, εγψ ινηπφλ ζα ηα απνθχγσ. 

Ο επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο κε ηξφπν πνπ δελ 

λνκίδσ φηη ζπλάδεη κε ην ήζνο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή 

θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έθεξε έλα ζέκα ην νπνίν ην πξνζσπνπνηεί θαη 

απνξψ γηαηί μέξεη πνιχ θαιχηεξα απ' φινπο φηη ν Πξφεδξνο ελφο Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ ην εθπξνζσπεί. Οη απνθάζεηο είλαη ζπιινγηθέο.  

Άξα ειέγρεηαη ην ζχλνιν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, φπσο ιέεη ν 

επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο θαη φρη ην πξφζσπν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, εζείο ην ιέηε θ. Βεληήξε, φρη εγψ. 

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Μηζφ ιεπηφ, ειέγρεηαη ινηπφλ ην ζχλνιν γηαηί έηζη … 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε ην ηη ζα πσ εγψ, ην ιέσ εγψ. Γελ 

επηηξέπεη ζε θαλέλαλ λα κε εξκελεχεη. 

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Γελ ζαο δηέθνςα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Βεληήξε ζαο παξαθαιψ κε κε εξκελεχεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ φκσο θ. Αλεκνγηάλλε κε δηαθφπηεηε. Μπνξείηε 

κεηά λα πάξεηε ηνλ ιφγν θαη λα πείηε, κε δηαθφπηεηε ηνλ νκηιεηή. 

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ ζαο εξκελεχσ. Δπηθαινχκαη ηελ 

εκπεηξία θαη ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

είλαη ζπιινγηθά φξγαλα θαη απνθαζίδνπλ. Ννκηθψο θαη εμσδίθσο ηα 

εθπξνζσπεί ν Πξφεδξνο. Απηφ είλαη απιή λνκνινγία, δελ ρξεηάδεηαη λα 

εξκελεχζσ εζάο. 

Μπαίλσ ηψξα ζηελ νπζία, αλ κπνξψ λα κπσ ζηελ νπζία ζε 

ηφζν ιίγν ρξφλν. Πξψηα απ' φια ζαο έρσ δψζεη θαη ζα ην ζηείιεη λνκίδσ ν θ. 

Γήκαξρνο ζε φινπο ζαο κηα εηθφλα ηνπ ηη παξαιάβακε απφ ηηο ηαξάηζεο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο δηθήο ζαο ζεηείαο.  

Θα ζαο ζπκίζσ θ. Αλεκνγηάλλε φηη ν πξψηνο ιφγνο ηεο 

δηαθσλίαο καο ην ’19 ήηαλ φηαλ ακθηζβεηήζεθε ην ηεξάζηην έξγν ζηα ζρνιεία 

γηαηί εγψ ζέισ λα ιέσ ηηο αιήζεηεο ζε άιιεο επνρέο νηθνλνκηθέο πνπ ήηαλ 

απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, γηαηί ηνικήζαηε λα ακθηζβεηήζεηε θαη απηφ ην έξγν ζηα 

ζρνιεία, πνπ δελ έρεη φκνηφ ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ην θηάζεη θαλείο θαη ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο εθείλεο ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο κε ηνπο αμηφινγνπο δηεπζπληέο. 

Γεχηεξνλ, επεηδή επηθαιείζηε ην ΓΟΔ θαη φηη ζα έρεη θαη 

ζπλέρεηα θαη φια απηά πνπ αθνχγνληαη εχερα θαη σξαία θαη δεκηνπξγνχλ 

εληππψζεηο, ζα ην ραξψ θαη εδψ είκαζηε, ζέισ λα πσ ην εμήο: γηα λα 

απνδνζνχλ επζχλεο ζε κηα πξάμε, επεηδή δελ μέξσ ηη έρεηε δηνηθήζεη, ζέβνκαη 

φκσο ηελ απηνδηνηθεηηθή ζαο εκπεηξία, ζα ζαο πσ φηη ε ηαπεηλφηεηά κνπ έρεη 

κεγάιε ζρέζε κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη έρεη δηνηθήζεη θαη είκαη ζηελ 

επράξηζηε ζέζε λα πσ φηη δελ κε έρνπλ εγθαιέζεη πνηέ. 

Γηα λα απνδνζεί ινηπφλ επζχλε ζηε Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη δφινο 

θαη πξνζπνξηδφκελν φθεινο. αο θνηηψ ζηα κάηηα: αλ λνκίδεηε φηη 

ρξεκαηίζηεθα θαη είρα δφιν, λα θσλάμεηε αχξην ηνλ Δηζαγγειέα θαη ζαο θνηηψ 
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ζηα κάηηα. ηα ίζα, ζηηο θνπβέληεο πνπ θάλακε πνπ δελ είλαη ψξα λα 

αλαθέξσ, νη δπν καο. 

Ξέξεηε θ. Αλεκνγηάλλε, είρα ηελ ηηκή πνιχ λένο λα είκαη 

Γηνηθεηήο θαη Αληηπξφεδξνο ζην ΔΛΠΗ, Γηνηθεηήο θαη Αληηπξφεδξνο ζηνλ 

Δξπζξφ ηαπξφ ζην Κνξγαιέλεην Μπελάθεην, Αληηπξφεδξνο ζηελ Οιπκπηαθή, 

Αληηπξφεδξνο ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη Πξφεδξνο αζθαιηζηηθνχ 

Σακείνπ, δελ κε έρεη εγθαιέζεη πνηέ θαλείο θαη δελ κνπ έρεη απνδψζεη δφιν.  

Υεηξηζηήθακε 896.000 € πιεξσκή απφ ηελ 1/10/2019 πνπ 

αλαιάβακε κέρξη ηηο 31/12/2022. Γη' απηά ηα 896 ρηιηάξηθα θαη πξνζθαιψ θαη 

πξνθαιψ φινπο είρα ηελ ηηκή λα εθιεγψ Πξφεδξνο κε κεγάιε πιεηνςεθία θαη 

δεζκεχηεθα ζηνλ θ. Γήκαξρν πνπ κε πξφηεηλε, ζηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ κε 

ςήθηζε, ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ κε ηίκεζε φηη ζα αλαιάβσ απηή ηε ζέζε 

θαη ζα θαλψ αληάμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο. 

Απφ ηα 896.000 € πνπ πιεξψζακε θ. Αλεκνγηάλλε νη 4.800 € 

είλαη ην ζθάλδαιν; Δίλαη κε ην ΦΠΑ ε ηηκή πνπ ιέηε. Σν ζθάλδαιν αγαπεηέ θ. 

Αλεκνγηάλλε είλαη ζηηο 4.894,88 €; Δίλαη ζηα 17 ηηκνιφγηα φηαλ έρνπκε 7.357 

ινγηζηηθέο πξάμεηο; Δίλαη ζηνλ ίδην ινγηζηή πνπ θξαηήζακε απφ ηε δηθή ζαο 

ζεηεία γηα λα ζπλερίζνπκε αθξηβψο ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ; Όρη θ. 

Αλεκνγηάλλε δελ είλαη έηζη. 

Πάκε ζην ζπγθεθξηκέλν γηα λα θιείζσ θαη επραξηζηψ γηα ηελ 

αλνρή ζαο. Όηαλ αλαιάβακε νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ -κελ ηνπο 

επηθαιείζηε γηαηί ηνπο πήξαηε θαη ηειέθσλν θαη μέξσ ηελ αιήζεηα ηελ 

ππνζηεξίδεηε- καο πήξαλ επαλεηιεκκέλα ηειέθσλα κε πίεζε κεγάιε θ. 

Γήκαξρε γηα ηηο ζηέγεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ απηή ηελ εηθφλα ηελ νπνία ζα ζηείισ αχξην, ζαο επαλαιακβάλσ θαη ζηνλ 

θ. Γξεηδειηά θαη ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. 

Μφλν επί ηνπ Γεκάξρνπ Γξεηδειηά δελ ππήξραλ απηά. Μφλν 

ηφηε… πνηέ άιινηε. Καλείο δελ ην θαηάθεξε θαη δελ ην θαηάθεξε γηαηί νη 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ αλαιάκβαλαλ ην έξγν ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο. Άξα 

πξψηε δηαπίζησζε ην έξγν δελ ην επηβάιιακε αγαπεηέ θ. Αλεκνγηάλλε, άξα 

δελ έρνπκε δφιν. Σν έξγν καο επηβιήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 

πηεζηηθά.  
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Όηαλ ην έξγν επηβιήζεθε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηφηε ήηαλ κέινο 

θαη ιφγσ εηδηθφηεηαο ν θ. Σζνιαθίδεο Γεκήηξεο. Σνπ δεηήζακε σο γεσπφλν 

καδί κε ηελ Αληηπξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο φρη εκέλα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη απηνςία, καδί κε ηε ζπλδξνκή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ απηνςία πξαγκαηνπνηήζεθε, νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

επηζήκσο αξλήζεθαλ λα αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο έθαλαλ θαη 

επί δηθήο ζαο ζεηείαο -κάιηζηα έκαζα φηη είραηε πάξεη θαη έλα σξαίν πξηφλη γηα 

λα θφβνπλ νη δηεπζπληέο ηα δέληξα γηαηί δελ αλέβαηλαλ νη ππάιιεινη απφ 

έιιεηςε φρη ζεβαζκνχ, νχηε εξγαζίαο, αιιά γηαηί θνβφληνπζαλ, ην 

επηβεβαηψλεη θαη ν θ. Παπαζενθάλνπο φηη αξλνχληαλ νη Τπεξεζίεο- πήγε 

ινηπφλ έθαλε ηελ απηνςία καδί κε ηνπο δηεπζπληέο, ηελ θαηέγξαςε θαη είλαη 

εδψ. Θα ζαο έξζεη ν θάθεινο ππνγεγξακκέλε. 

Ζ απηνςία δήηεζε πξνζθνξέο. Δδψ είλαη νη πξνζθνξέο. Οη 

πξνζθνξέο ήξζαλ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ην ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία. 

Δδψ είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ε νκφθσλε απφθαζε. Γηα ηα πξαθηηθά, 

απφ εθείλε ηε ζπλεδξίαζε παξαθαιψ έιεηπα, ν θ. Καξαβίαο, ν θ. Θενδφζεο, ν 

θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σζνβξάο Νηθφιανο. 

ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)   

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Γχν. Μπνξνχζε λα κελ είρακε θαη θακία, γηαηί ην έξγν έηζη θη 

αιιηψο αλά ηαξάηζα δελ μεπέξλαγε ηα 500 € αιιά δελ είλαη απηφ ην ζέκα καο.  

Αθνχ έγηλε ην έξγν ςεθίζηεθε ν απνινγηζκφο καο νκφθσλα 

απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη λα ζαο ζπκίζσ φηη ςεθίζηεθε θαη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε 7-1. 

Κχξηε Αλεκνγηάλλε, αγαπεηέ Γηψξγν ην ηειεπηαίν παξαθαιψ 

ιίγν λα ην αλαθαιέζεηε, εδψ είλαη νη βεβαηψζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαιή ηνπ εθηέιεζε. Καη 

κάιηζηα γηα λα δείηε πφζν θαζαξνί είκαζηε, επεηδή δελ πηζηεχακε φηη γη' απηφ 

ην ζέκα ζα δεκηνπξγεζεί ζέκα, ηε δήηεζα ηψξα θαη κνπ ηελ έζηεηιαλ θαη ηψξα, 

πνπ κπνξνχζαλ λα κε ηε ζηείινπλ γηαηί ηνπο έρεηε ηειεθσλήζεη. Καη δελ 

έζηεηιαλ ηηο βεβαηψζεηο γηαηί είραλ αλάγθε, δελ κε έρνπλ αλάγθε, δελ είκαη 

θάηη.  Βεβαίσζαλ νη άλζξσπνη γηαηί δελ ρξεηαδφηαλ, είρε βεβαησζεί ην έξγν 

ζηελ πξάμε.  
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Έλα ζέκα πνπ ζέισ λα ιχζεηε είλαη φηη ε πιεξσκή έγηλε φιε 

ηξαπεδηθά. Καλέλα ηηκνιφγην απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή απφ ηηο 700.400 € δελ 

έρεη πιεξσζεί δηα ρεηξφο. Καλέλα κέινο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο δελ έρεη 

κεηξεηά ζηελ ηζέπε ηνπ, νχηε ν Πξφεδξνο, νχηε ν Αληηπξφεδξνο, είλαη φια 

ειεθηξνληθά. 

Κιείλσ θαη ιέσ ην εμήο: πξέπεη λα απαληήζσ θαηά ηε γλψκε 

κνπ γηαηί πξέπεη λα θιείζνπλ νη εληππψζεηο θαη μέξεηε θάηη…; ηελνρσξηέκαη 

γηαηί ζπδεηάκε θάηη ην νπνίν κπνξεί λα καο θάλεη θαιχηεξνπο, αιιά ζαο είπα 

εθηφο δφινπ θαη νθέινπο. Γελ ζπδεηάκε γηα ηε κεγάιε δεκηά πνπ είρακε ζηα 

ππφγεηα ησλ ΚΑΣΔΔ ησλ παιηψλ ΚΔΣΔ πνπ μεπεξλάεη ηηο 45.000 € απφ ηηο 

θινπέο, θαη πνπ ζα έπξεπε λα ην είρακε ιχζεη απφ ηφηε. 

Θα κείλσ ζηα εξσηήκαηα θαη επραξηζηψ γηα ηελ αλνρή ζαο πνπ 

έρεηε ππνβάιιεη εζείο θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη ζα ζαο απαληήζσ κε 

εηιηθξίλεηα. Απηφ πνπ αθνξά ην πψο πιεξψζεθαλ, ην απάληεζα. ην δειηίν 

Σχπνπ πνπ έρεηε βγάιεη -γηαηί εγψ εθεί κέλσ επεηδή ζηηο δηάθνξεο εθεκεξίδεο 

κεηά γξάθηεθαλ θαη νλφκαηα θαη δελ είλαη ζσζηφ λα γξάθνληαη νλφκαηα, 

παξαθαιψ λα γξάθνληαη ηίηινη κέρξη λα απνδεηρζεί ε ελνρή- ιέηε «έγηλαλ 

εξγαζίεο θαη πιεξψζεθαλ κε εηθνληθά ηηκνιφγηα». Δίλαη ζχκπησζε ε 

επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ θ. Σζνθαιίδε θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο; χκπησζε.  

Καη επηηξέςηε κνπ θ. Γξεηδειηά κε πνιχ ζεβαζκφ λα ζαο πσ φηη 

ε γπλαίθα ηνπ θ. Σζνιαθίδε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ππεξεηεί ην 

Γεκφζην. Γελ μέξσ αλ έρεη θάπνηνο άιινο. Δπεηδή πήξα ηα πξαθηηθά θαη μέξσ 

φηη είζηε ζνβαξφο θαη απηφ ην κεηξάηε, δελ μέξσ πνηνο έρεη, αγλνψ. Ζ γπλαίθα 

ηνπ δελ έρεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιά θάπνηνο άιινο έρεη. 

Π. ΒΔΝΣΖΡΖ: Καη εκέλα αλ κνπ ην πείηε, ζα πσ έρεηε δίθην. Γελ ην μέξσ θαη 

μέξεηε φηη κηιάσ θαλεξά. Γελ ην γλσξίδσ. Ρψηεζα γηα ηε γπλαίθα ηνπ επεηδή 

δνπιεχεη ζην Γεκφζην θαη είλαη ζηελ εθπαίδεπζε. Αλ έρεη άιινο, δελ ην μέξσ. 

αο θνηηψ ζηα κάηηα θαη ζαο ην ιέσ: δελ ην γλσξίδσ. 

  Ρσηάεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζην δειηίν Σχπνπ πνπ έρεη βγάιεη: 

«Μήπσο ηειηθά ν πεξίθεκνο θαη πνιπδηαθεκηζκέλνο εζεινληηζκφο ηνπ θ. 

Σζνιαθίδε είλαη επ’ ακνηβή;» Αθνχζηε θ. Αλεκνγηάλλε, γηαηί εγψ εδψ ζα 
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απαληήζσ, εγψ ζα ζαο κηιήζσ εηιηθξηλά αλ ν θφπνο θαη ε επνπηεία ηνπ θ. 

Σζνιαθίδε πιεξψζεθε, λαη πιεξψζεθε. Αλ ην έξγν θνζηνινγήζεθε πέξα ηνπ 

θαλνληθνχ, ζαο ιέσ φηη θνζηνινγήζεθε ιηγφηεξν θαη ηνπ θαλνληθνχ. 

  Αλ νη εξγαζίεο έγηλαλ; Ναη. Αλ ην απνηέιεζκα δηθαίσζε ηελ 

επηινγή καο; λαη. Αλ ήηαλ ιάζνο καο δηνηθεηηθφ ην φηη ην αλαζέζακε ζηνλ θ. 

Σζνιαθίδε θαη έπξεπε λα ην ηξαβήμνπκε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ην 

κάζακε. Γελ ζα ην επαλαιάβνπκε θαη κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία πνπ 

απνθηνχκε, ζα γίλνπκε θαιχηεξνη. 

  Όκσο δφινο θαη φθεινο φζν είλαη ν Βεληήξεο ζηελ θαξέθια 

απηή, αγαπεηέ Γηψξγν δελ ζα ππάξμεη. Γηαηί ε κάλα κνπ ήηαλ δαζθάια θαη ν 

παηέξαο κνπ θαζεγεηήο θαη κε έκαζαλ λα πξνζηαηεχσ ην δεκφζην ρξήκα. 

Δδψ είλαη ν Παληειήο Γξεηδειηάο, ήκνπλ δηεπζπληήο ζρνιείνπ, αο πεη γηα κηα 

δξαρκή πνπ ράζεθε.  

  αο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε θ. Πξφεδξε αλ 

χςσζα ιίγν ηνλ ηφλν ηεο θσλήο κνπ, είλαη γηαηί φινη καδί μέξσ φηη 

πξνζπαζνχκε γηα ην θαιχηεξν, ηα ζρνιεία καο έρνπλ κεγάιε αλάγθε, δίλνπκε 

φινη καδί ηε κάρε.  

  Δγψ παξέιαβα απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ζε 5 έσο 10 ιεπηά 

γηαηί απηνί πνπ κνπ παξέδσζαλ, ήηαλ δπν ζπλάδειθνί κνπ ν θ. Κηνχζεο θαη ν 

θ. Οηθνλφκνπ εμαηξεηηθνί. Γελ δηαλνήζεθα φρη λα ειέγμσ, λα απνδψζσ ηελ 

παξακηθξή ππφλνηα έζησ φηη  κηα πξάμε κπνξεί λα κελ ήηαλ δηνηθεηηθά 

ζσζηή. Απηφ φκσο πνπ ζέισ λα ηνλίζσ θαη λα πσ κε παξξεζία είλαη φηη 

αγαπεηέ Γηψξγν εάλ γηα ηηο 896.000 € πεξπαηάο ζηε Φηιαδέιθεηα σο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη δελ απνινγείζαη, αο απνινγεζψ εγψ γηα ηα 4.800 €. 

Δπραξηζηψ.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βεληήξε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Θέισ θη εγψ ηνλ ιφγν θ. 

Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ρεηηθά κε ην ζέκα; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρεηηθά κε ην ζέκα …. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαο παξαθαιψ φκσο θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε θάζε 

πεξίπησζε θ. εξεηάθε ζα ηνπνζεηεζείηε φινη δελ πξφθεηηαη λα αθήζσ 
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θαλέλαλ λα κε κηιήζεη, φκσο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα επεηδή 

ηέζεθαλ ηα εξσηήκαηα ζηελ αξρή θαη ήηαλ εδψ ν Πξφεδξνο θαη δήηεζε ηνλ 

ιφγν νχησο ψζηε λα απαληήζεη ζε απηφ ην ζέκα, ζαο παξαθαιψ πνιχ ζα ζαο 

δψζσ ηνλ ιφγν αιιά λα είζηε πάξα πνιχ ζχληνκνη γη' απηφ ην ζέκα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν. Απφ εθεί θαη πέξα έρεηε ηνλ ηξφπν, ην γλσξίδεηε, έρεηε κηα 

δηαδηθαζία μεθηλήζεη πνπ γλσξίδεηε εζείο πνιχ θαιά, θαηά ζπλέπεηα κπνξείηε 

εθεί λα εμαληιήζεηε φια ζαο ηα επηρεηξήκαηα. Παξαθαιψ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή ζηε ζεηξά κνπ σο επηθεθαιήο δελ κνπ δίλεηε ηνλ 

ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, θ. Αλεκνγηάλλε ζα πάξεη πξψηνο ηνλ ιφγν ν θ. 

εξεηάθεο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ δέρνκαη φηη ππάξρεη επηθεθαιήο πξψηεο θαηεγνξίαο θαη 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, ζαο ην έρσ θάλεη εγψ πνηέ απηφ; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνιιέο θνξέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κνπ ην ιέηε απηφ … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ, κέρξη θαη κηθξφθσλν κνπ έρεηο θιείζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά, απηφ είλαη κηα άιιε ηζηνξία. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα, ιέσ φκσο φηη «θάηζε ηψξα θαη 

κίια…» δελ είκαη ην παηδί γηα ηηο δνπιεηέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ην παίξλεηε έηζη; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δθπξνζσπψ έλα Κφκκα θαη κηα Παξάηαμε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δελ αθνχγεηαη πάληα ε θσλή ζαο; Γελ θαηαιαβαίλσ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ γηα ην ζπγθεθξηκέλν, δελ είλαη ηππηθφ ζέκα 

πνηνο είλαη επηθεθαιήο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, νχηε Πξφεδξνο εηδηθά κεηά 

απφ απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο. Πνπ ηη είπε; Απηφ πνπ μέξνπκε δειαδή, φηη 

ζην φλνκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ ππάξρεη νχηε ηεξφ, νχηε φζην. Σν 

παξαδάθη λα πέθηεη, απηή είλαη ε ηζηνξία. 

  Καη επεηδή έρεη εηπσζεί «πέζηε πνηα είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζπκθέξνληα ηα νπνία εμππεξεηνχκε», ζα πσ εγψ νλνκαζηηθά ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 
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θαιχπηεηε θαη ζα πσ νλνκαζηηθά γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ηα νλφκαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ξππαίλνπλ ην ζρνιηθφ γπκλαζηήξην κε κφληκεο 

δηαθεκίζεηο, φρη ηηο βάδσ θαη ηηο βγάδσ φηαλ έρσ αγψλα θαη βηάδνπλ ην 

ζρνιηθφ δεκφζην ρψξν:  

  Διιεληθή Δηαηξεία Γξαληηψλ, ESCAPE Rentals, Όκηινο 

Δπξσθιηληθή, VGS Development Vermont Financial, PHYSIOTeam απηά ήηαλ 

κέρξη πέξζη, θέηνο έρνπκε άιιεο πέληε REVOIL, ROMCOM, SEEM, 

Κνζκνταηξηθή, θαη αζθαιηζηηθή INTERASCO απηά είλαη ηα ζπκθέξνληα ηα 

νπνία ιπκαίλνληαη ην δεκφζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηα θαιχπηεηε ελ γλψζεη ζαο. 

Αλ θάλεηε θαη ηίπνηε άιιν καδί ηνπο, δελ μέξσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν 2014 πνπ αλαιάβακε ηε Γηνίθεζε κε ηίκεζε ν Άξεο 

Βαζηιφπνπινο λα είκαη Πξφεδξνο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο απφ 1/1/2015 

κεραλνγξαθήζεθε ε ρνιηθή Δπηηξνπή γηαηί κέρξη ηφηε ηα βηβιία ηεο ήηαλ 

ρεηξφγξαθα θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φιεο νη ζπλαιιαγέο ήηαλ 

δηαηξαπεδηθέο, δειαδή ηηκνιφγην θαη πιεξσκή. 

  ε δηάζηεκα 2,5 εηψλ πνπ έκεηλα Πξφεδξνο θαη απηφ άθεζα 

κεηά ζηνλ θ. Κηνχζε πνπ ήηαλ δηθή κνπ πξφηαζε, ηα ρξήκαηα πνπ ζήθσζα 

σο κεηξεηά ήηαλ 30 € απφ εθαηνκκχξηα. Γειαδή αλ αλαηξέμεη ν θ. Βεληήξεο 

ζηα βηβιία, ζα βξεη 30 € αλάιεςε κεηξεηψλ.  

  Αθνινχζεζα κηα δηαδηθαζία λα είλαη βηβιία 3εο θαηεγνξίαο ζηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή ρσξίο λα έρσ θακία ππνρξέσζε, ην έθαλα γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο.  

Δξρφκαζηε ζην ηψξα. Γελ ακθηζβεηψ θ. Βεληήξε ηηο εξγαζίεο 

πνπ έγηλαλ ζηηο ηαξάηζεο, πνηέ δελ ηηο ακθηζβήηεζα. Αιιά ακθηζβεηψ ηα 

παξαζηαηηθά ηνπο. Γηαηί αλ κνπ απνδείμεηε φηη ρξεηαζηήθαηε 75 θηιά 

γαιαδφπεηξα γηα λα θαζαξίζεηε ηηο ηαξάηζεο, θνπηά θπηνθάξκαθα, 300 κέηξα 

ιάζηηρν, θνπηηά κε εληνκνθηφλα, αλ κνπ απνδείμεηε απηφ φηη ηα ρξεηαζηήθαηε 

γη' απηή ηε δνπιεηά, λαη έρεηε δίθην θαη ζαο δεηψ ζπγλψκε.  

Αιιά δελ ηα ρξεηαζηήθαηε. Καη γη' απηφ ηα ηηκνιφγηα ηα αλαθέξσ 

σο εηθνληθά. Σν πξφβιεκά κνπ είλαη φηη εδψ ζε απηά ηα ζρνιεία δνχιεςαλ 

εξγάηεο πνπ δελ αζθαιίζηεθαλ πνηέ θαη αλ γηλφηαλ έλα αηχρεκα ζα πήγαηλαλ 

νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θπιαθή, δνχιεςαλ άλζξσπνη νη νπνίνη δελ ήηαλ 
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ην αληηθείκελφ ηνπο θαη ην παξνπζίαδαλ πξνο ηα έμσ σο εζεινληηζκφ γηαηί 

απηφ πνπινχζαλε θαη ζην ηέινο φιν απηφ ε ρνιηθή Δπηηξνπή ην πιήξσζε 

καδί κε ην ΦΠΑ 5.800 € απφ έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν καγαδί πνπ έρεη 

θπηνθάξκαθα θαη θεπεπηηθά είδε.  

Γελ έρεη θακία δνπιεηά κε θαζαξηζκφ ηαξαηζψλ, δελ είλαη 

ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ πνιπθαηνηθηψλ, γηαηί αλ έβιεπα θάπνην ηέηνην 

ηηκνιφγην λα είζηε ζίγνπξνο φηη δελ ζα αζρνιηφκνπλ θαζφινπ.  Αζρνιήζεθα 

ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σν παξαζηαηηθφ δελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ηε δνπιεηά πνπ έγηλε.  

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο εζείο θξίλεηε φηη ήηαλ ιηγφηεξν. Ζ 

ρνιηθή Δπηηξνπή απηφ πνπ απνθάζηζε θαη θαιψο απνθάζηζε, είλαη φηη 

έπξεπε λα θαζαξηζηνχλ νη ηαξάηζεο θαη θαζαξίζηεθαλ νη ηαξάηζεο. Δθεί ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη έλα παξαζηαηηθφ πνπ λα ιέεη θαζαξηζκφο ηαξαηζψλ, 

ηφζν. Όρη ιηπάζκαηα, γαιαδφπεηξεο θαη 300 κέηξα ιάζηηρν. Απηή είλαη ε 

δηαθσλία καο θ. Βεληήξε θαη απηή θαηαγξάθεηαη θαη απηή ζα πάεη ζην ΓΟΔ.  

ην ΓΟΔ ζα πάεη ν επηρεηξεκαηίαο λα πεη πνπ πήγε ηε 

γαιαδφπεηξα, κπιέθεηε ηνλ επηρεηξεκαηία ηψξα. Δκέλα κε ελδηάθεξε λα κελ 

κπιέμεη θαλέλαο δηεπζπληήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαλέλαο δηεπζπληήο απηά ηα 

παξαζηαηηθά δελ ηα έρεη δεη θαη δελ ηα έρεη ππνγξάςεη, ε ππφζεζε ζα 

πξνρσξήζεη θαη ε Γηνίθεζε θαιά ζα θάλεη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε. 

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκό λένπ Πξνέδξνπ  

ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε 

Γεκάξρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 3 ηνπ Ν. 4647/19» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ση λα πσ… Σνλ εαπηφ κνπ βάδσ, δελ ππάξρεη θαη θάπνηνο 

άιινο δηαζέζηκνο απφ φ,ηη θαίλεηαη.  
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ  

ηνπ Γήκνπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 

παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

  Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Να είζηε 

θαιά, θαιφ ζαο βξάδπ. 

 

 

 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ    ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

 

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ   ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

 

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ   ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ   ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ   ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ 

 

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ   ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ   ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ 
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