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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε ζπιινγήο θαη απνζηνιήο αλζξσπηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο 

πιεγέληεο απφ ηνλ θνληθφ ζεηζκφ ιανχο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο 

θαη ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο έθθξαζεο ζπιιππεηεξίσλ, αιιειεγγχεο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο, θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.θ. 

Παλαγηψηε Αζαλαζφπνπινπ, Αιέμαλδξνπ Γνχια, Ησάλλε 

Οπζηακπαζίδε, Πέηξνπ Λαδαξίδε, Δπηπρίαο Παπαινπθά, 

Κσλζηαληίλνπ Σνκπνχινγινπ θαη Υαξάιακπνπ Σνκπνχινγινπ. 

2. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο 

ζεκαηηθνχ Γ.Η.Δ.Κ. ζην Γήκν. 

3. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ. 

4. Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή βξέθνπο ζηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ 

ηαζκφ Νέαο Υαιθεδφλαο. 

5. Οξηζκφο κειψλ επηηξνπήο παξαιαβήο έξγνπ «πληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ» (Α.Μ. 43/2020). 

6. πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, κεηαθνξψλ θαη 

ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4412/16.  

7. Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο Γήκεηξαο θαη Αγγειηθήο Κνπξή γηα ηελ 

κείσζε θαηά 40% ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Κνηκεηεξίνπ. 

8. Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξφζιεςε δχν (2) αηφκσλ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ 

(8) κελψλ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ΚΑΠ, πνπ εγθξίζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2023. 

9. Καζνξηζκφο ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο 

δαπάλεο απφ ΚΑΠ, πνπ εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 

2023. 

10. Έγθξηζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Γήκν, ζην πιαίζην 

ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2023. 
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11. Έγθξηζε πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ Γήκνπ εηψλ 2024 - 2027. 

12. Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Η.Γ.Ο.Υ. ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Πξφγξακκα 

πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο παηδηψλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» πεξηφδνπ 2022-

2023 (πξψελ «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο») 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηφπηλ κε αλαλέσζεο ζχκβαζεο εξγαδνκέλνπ.  

13. χζηαζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Δθηέιεζεο ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο» ηεο Πξάμεο «Γνκή 

ίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Υαιθεδφλνο». 

14. Αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 1νπ 

Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Νέαο Υαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 99/2017. 

15. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε) γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ» (ΑΜ 30/2020) 

σο πξνο ηελ Οκάδα Γ΄ («Ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνχ»). 

16. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε) γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθχθισζε» (ΑΜ 59/2021) σο πξνο ηελ 

Οκάδα Γ΄ («Πξνκήζεηα απηνθηλνχκελνπ πιπληεξίνπ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ»). 

17. Καζνξηζκφο λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ επί ησλ νδψλ Υξπζνζηφκνπ 

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

απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε. (επαλεηζαγσγή). 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 2ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιψ ν θ. Σάθαο πνπ θάλεη 

ρξέε Γξακκαηέα λα καο δηαβάζεη ηα νλφκαηα.  

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

Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλε απνχζα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλα απψλ. 

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

Κσλζηαληίλνο απψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο απψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο 

απψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο απψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, 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 απψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο απψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο 

Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απψλ, ν θ. Γεσξγακιήο 

Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλεκέξσζε φηη ζα θαζπζηεξήζεη κηα ψξα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία 

παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο απψλ, 

ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.  

  Ζ θα Αγνξαζηνχ Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα, ν θ. 

Γθξίηδαιεο Ζιίαο απψλ. 18 παξφληεο ππάξρεη απαξηία.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Να μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζή 

καο, κε ηα 5ιεπηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ηνλ ιφγν θαη' αξρήλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη πέζηε καο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ φηη γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεο θαη επεηδή εζείο 

έρεηε δεκηνπξγήζεη ην πξφβιεκα, ελλνψ ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη κηα παξάιιειε 

απηή ηε ζηηγκή εθδήισζε ν Γήκνο ζην Π.Π.Η.Δ.Γ., ζα πξφηεηλα εθφζνλ 

θάλακε ηελ αξρή, λα θάλνπκε έλα 10ιεπην δηάιεηκκα, γηα λα δψζνπκε ηνλ 

ρξφλν λα έξζνπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θ. Σνκπνχινγινπ αιιά δελ ππάξρεη πεξίπησζε, ζα 

μεθηλήζνπκε θαλνληθά, αθνχ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία κε ηηο παξνπζίεο. Ξεθηλάκε 

κε ηα 5ιεπηα, θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο φισλ, φ,ηη απάληεζε ρξεηάδεηαη ζα 

απαληεζεί. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε θαιεζπέξα ζε φιεο θαη 

φινπο. Θα ζέζσ θάπνηα ζέκαηα, βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ φπσο είπε θαη ν θ. 

Νηάηζεο λα είλαη παξψλ ν θ. Γήκαξρνο, γηαηί δελ μέξσ πνηνο ζα καο 

απαληήζεη, είλαη ζέκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ απαληεζεί. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε γηα ηε δηαθνπή, ην ςήθηζκα θαη ην ππφκλεκα γηα 

ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ζα κπνπλ κεηά. Δληάμεη γηα ηε δηαδηθαζία ην είπα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ηφζα ρξφληα ηελ θάλνπκε ηε δηαδηθαζία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μπνξψ λα ζπλερίζσ; Δπραξηζηψ. Σν έλα ζέκα πνπ 

μαλαβάδσ γηα πνιινζηή θνξά θαη δελ βιέπσ θακία αληίδξαζε είλαη ηα 

ηηκνιφγηα ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηη έθαλε ν Γήκαξρνο αλ ηα είδε, αλ 

ζπκθσλεί, λα καο δνζεί ηειηθά κηα απάληεζε γη' απηφ ην ζέκα. 

  Έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη 

ήξζε e-mail είλαη φινπο ηνπο αηξεηνχο, είλαη ην ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη κε 

ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ. Οη Παηδηθνί ηαζκνί 

θαη ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ζηε Υαιθεδφλα θχξηνη ζπλάδειθνη παξνπζηάδνπλ κηα 

εηθφλα ηξαγηθή.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν θ. Κνπεινχζνο θαη ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 6 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αιινχ δελ ππάξρνπλ ζεξκνζίθσλεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην 1ν βξεθνλεπηαθφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, θαληαζηείηε έλα βξεθνλεπηαθφ 

ρσξίο ζεξκνζίθσλα δειαδή ρσξίο δεζηφ λεξφ. Αιινχ δελ ππάξρεη ςπγείν 

ζηνλ 1ν βξεθνλεπηαθφ, αιινχ δελ ππάξρεη πιπληήξην πηάησλ ζηνλ 3ν παηδηθφ, 

ηα καγεηξηθά ζθεχε είλαη πακπάιαηα θαη ζέινπλ αληηθαηάζηαζε θαη ην 

ηξαγηθφηεξν φισλ επί ηξεηο κήλεο νη Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ δελ είραλ 

θξέαο. Σα παηδηά ησλ δεκνηψλ θαη ηα βξέθε δελ έπαηξλαλ πξσηεΐλε. 

πγλψκε αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη νχηε ζε ππαλάπηπθηεο ρψξεο, νχηε ζε 

ππαλάπηπθηνπο Γήκνπο. Δζείο έρεηε μεπεξάζεη θάζε φξην. 

  Σν επίζεο πνιχ πξφρεηξν είλαη φηη ε απάληεζε πνπ δψζαηε 

είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα έθηαθηεο αλάγθεο. Δπεηδή δελ κνπ αξέζεη 

λα θάλσ κφλν θξηηηθή, ζα ζαο πσ θαη ηε ιχζε. Τπάξρνπλ δπν παγίεο, ε κία 

παγία ηνπ θνηλνηηθνχ ηεο Φηιαδέιθεηαο αλ δελ θάλσ ιάζνο 10.000 € ην ρξφλν 

θαη άιιε κία παγία ηνπ θνηλνηηθνχ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο άιια ηφζα θαη κε 

απηά ηα ρξήκαηα κπνξνχλ άλεηα λα θαιπθζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη 

λα δνζεί κηα ιχζε, γηαηί ε εηθφλα είλαη ηξαγηθή θαη πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα 

έμσ. 

Έλα ηξίην ζέκα. Μαο ήξζε ζησπεξή απφξξηςε απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ελζηάζεηο πνπ θάλακε θαη κάιηζηα ζησπεξή 

απφξξηςε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 πνπ ζα έπξεπε ππνρξεσηηθά λα 

ζπλεδξηάζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν θ. Λέθθαο θαη ν θ. Υάξεο 

Σνκπνχινγινπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά ζέισ λα πιεξνθνξήζσ ην ψκα φηη εκείο ζα 

ζπλερίζνπκε κέρξη ηέινπο φ,ηη πξνζπάζεηα θη αλ θάλεηε θαη ζην πξνζθήλην θαη 

ζην παξαζθήλην.  

  Καη έλα ηειεπηαίν ζέκα είλαη ε επηζηνιή ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνχινπ ηεο Παξάηαμήο καο ηνπ θ. Νηάηζε γηα ηα ζέκαηα ηεο Κνηλσθεινχο 

θαη ηε ζχλζεζε ηεο Κνηλσθεινχο ε νπνία θαηά ηε δηθή καο άπνςε είλαη 

παξάλνκε θαη αθφκε πεξηκέλνπκε απάληεζε. Γελ έρνπκε πάξεη θακία 

απάληεζε. Απηά απφ εκέλα επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ 

ιφγν. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Σν πξψην πνπ ζέισ λα ζέζσ, ην είρακε ζέζεη ζε δπν 

πξνεγνχκελα πκβνχιηα θαη πιένλ έρεη παξέιζεη θαη ε πξνζεζκία, είλαη ην 

εμήο: ηη έθαλε ν Γήκνο ζρεηηθά κε ηνλ ΔΝ.Φ.Η.Α. Αλ ν Γήκνο παξελέβε, έθαλε 

πξφηαζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α. πνπ αθνξά πάξα πνιιά 

ιατθά λνηθνθπξηά θαη πάξα πνιινχο ζπλδεκφηεο καο, δηφηη νη ηηκέο ηνπ 

ΔΝ.Φ.Η.Α. είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απαγνξεπηηθέο. Έρεη θάλεη θάηη ν 

Γήκνο ζρεηηθά; Έρεη θάλεη πξφηαζε φπσο κπνξνχζε έσο ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κνζθνιέηνο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζέζσ 

σο ζέκα είλαη έλα έγγξαθν πνπ έρεη έξζεη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Αηηηθήο Α 

Αζήλαο, ην ππνγξάθεη ν δηεπζπληήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α 

Αζήλαο ν θ. Αζαλάζηνο Νηθνιφπνπινο, πξνο ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, έρεη 

εκεξνκελία 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2022 θαη αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 28038. Λέεη ν 

Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο: 

«Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζηνηρεία πνπ λα αλαθέξνληαη ζηελ 

ελδερόκελε ύπαξμε πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Δήκνπ ζαο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλεηάμνπκε ηελ ύπαξμε ζηέγαζεο ή κε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο 

ΔΔΕ Α Αζήλαο» 

  Απφ ηνλ Οθηψβξην φπσο πιεξνθνξήζεθα γηαηί πήγα ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, ν Γήκνο δελ έρεη απαληήζεη.  

Σξίην ζέκα. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην έζεζαλ ζε 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ε  Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν θ. Αλεκνγηάλλεο, είλαη ην ζέκα ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο πνπ 

έγηλε πξνπαξακνλή Πξσηνρξνληάο 37.000 € (30.000 € ρσξίο ΦΠΑ – 37.000 €  

κε ΦΠΑ). 

Σν έξγν απηφ αθνξνχζε -φπσο γξάθεη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ- «Τπεξεζία ππνζηήξημεο γηα έξεπλα απνδνρήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηβξάβεπζεο αληαπφδνζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ 

ΔΓΝΑ ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο». Πνην είλαη ην 
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πεξίεξγν εδψ; Σν πξφγξακκα απηφ έρεη επηκεξηζηεί φζνλ αθνξά ην 2022 κε 

20.000 € θαη ην 2023 κε 10.000 €. 

Αθνχζηε φκσο θχξηνη ζπλάδειθνη ηη έγηλε. Πφηε αλαξηήζεθε απηφ 

ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, νπφηε θαη παξάγνληαη θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα; 

Αλαξηήζεθε 11 παξά ηέηαξην πξνπαξακνλή Πξσηνρξνληάο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεηακεζεκβξηλή ή πξνκεζεκβξηλή;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν βξάδπ 11 παξά ηέηαξηε, 

δνπιεχνπλ νη Τπεξεζίεο 22:45 έρσ εδψ ηελ αλάξηεζε. Καη βέβαηα ην 

εληππσζηαθφ είλαη πφηε πήξε Πξσηφθνιιν ην έγγξαθν απηφ πνπ αλαξηήζεθε 

11:45 Παξαζθεπή πξνπαξακνλή Πξσηνρξνληάο κε ηελ επφκελε κέξα λα είλαη 

αξγία θπζηθά, ην άββαην. 

  Σν Πξσηφθνιιν ινηπφλ 32167/30-12νπ βεβαίσο πξέπεη λα 

δφζεθε θαλνληθά κεηά απφ ηηο 18:56 πνπ έγηλε αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ. Γειαδή ζηηο 30 ηνπ κελφο έρνπκε αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ πνπ θάλεη ηελ απ' επζείαο αλάζεζε ζηηο 18:56 απφ ηφηε 

παξάγνληαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 32068 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε 32167 -αλ είλαη δπλαηφλ, δειαδή έρεη Πξσηφθνιιν 

κεηαγελέζηεξν- αλαξηάηαη ζηηο 11 παξά ηέηαξην ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο. 

  Καη ξσηψ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη: πφηε πινπνηήζεθε ην 

έξγν απηφ; Πξνπαξακνλή Πξσηνρξνληάο ζηηο 11 ε ψξα; Οθείιεηε 

απαληήζεηο. Καη λα καο εμεγήζεηε ηη είλαη ην έξγν απηφ θαη πνηνη ην 

παξέιαβαλ, αλ ην παξέιαβαλ. Πνηα είλαη ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

Καη’ επαλάιεςε έρνπκε ζέζεη ην ζέκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ 

θαληηλψλ ζην ρψξνπ πέξημ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ. Δλψ θέξλεηε ζέκα ην 17ν 

γηα ρσξνζέηεζε πεξηπηέξνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν γχξσ απφ ην γήπεδν, 

πνηείηε ηε λήζζα φζνλ αθνξά ηηο θαληίλεο θαη ηε ρσξνζέηεζε θαη ελ ησ κεηαμχ 

νη θαληίλεο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, θακία παξάβαζε δελ έρεη βεβαησζεί. 

Έρεη θαηαιεθζεί φινο ν ρψξνο απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα ρσξίο λα 

ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη εζεινηπθιείηε. Πνηνλ θνξντδεχηε; Σα βιέπεη ν 

θφζκνο απηά. Τπάξρεη άιιν θαζεζηψο εθεί; Άιιν θξάηνο ππάξρεη εθεί; Άιινη 

λφκνη ηζρχνπλ εθεί; Ση γίλεηαη; Γηα πείηε καο. 

Καη έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ είλαη ηα έξγα ζηελ 

νδφ Πίλδνπ. Όπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε είρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία λα 
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εγθαηαζηαζεί ν εξγνιάβνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γέθπξαο ζηελ νδφ 

Πίλδνπ, ιίγν πξηλ απφ ηηο γηνξηέο. Πνιχ ζσζηά απηφ αλαβιήζεθε θαη δφζεθε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ 9 Ηαλνπαξίνπ κεηά απφ ηηο γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ λένπ έηνπο. 

ήκεξα έρνπκε ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ηα έξγα δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη. Δλεκεξψζηε καο ηη γίλεηαη.  

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

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο ζα μεθηλήζσ θη εγψ κε ην δήηεκα ησλ 

βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ κε ην ππφκλεκα πνπ έρεη ζηείιεη ην 

σκαηείν εξγαδνκέλσλ. Πξαγκαηηθά έρνπλ αθνπζηεί ηξαγειαθηθά πξάγκαηά 

φζνλ αθνξά ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζε εξγαιεία φζν θαη 

κεραλήκαηα, φζν θαη γηα ηελ έιιεηςε ζε δεζηφ λεξφ. Αιινχ δελ ππάξρεη 

ςπγείν, αιινχ δελ ππάξρεη πιπληήξην, ην ηεξάζηην πξφβιεκα ζηηο πξνκήζεηεο 

ησλ ηξνθίκσλ πξαγκαηηθά καο θάλεη λα αλεζπρνχκε πάξα πνιχ, ηδηαίηεξα 

απφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε θη έλαο απφ ηνπο κνλαδηθνχο Γήκνπο πνπ δελ 

έρνπλ ηξνθεία, παξ' φια απηά ν Γήκνο έρεη θξνληίζεη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

λα είλαη κε voucher, πνπ ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο παίξλεη ρξήκαηα γη' απηά ηα 

παηδηά ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ζίηηζε.  

Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη θαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ νξηζκέλεο θνξέο θηάλεη λα βάινπλ ην ρέξη ζηελ 

ηζέπε γηα λα θαιχςνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη ζεσξνχκε φηη είλαη θαηεπείγνλ 

λα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κε βάζε πάληα θαη ην ζεκείσκα ηνπ 

σκαηείνπ πνπ θαηαιήγεη «…ηφζν ζηελ επηβάξπλζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζπλάδειθνη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζηελ ληξνπή ηνπ λα 

κελ κπνξνχλ λα ζηηηζηνχλ ηα παηδηά ηνπ Γήκνπ καο φπσο πξέπεη, ελψ 

επηζεκαίλεη φηη ππνβαζκίδεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ππεξεζία δεκφζηαο 

σθέιεηαο, ε νπνία φπσο πνιχ ζσζηά επηζεκαίλεηαη απ' φινπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο εθπξνζψπνπο επλνεί 

ζρεδηαζκνχο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ 

ραξαθηήξα ηεο». Έλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  απηφ. 

Έλα δεχηεξν είλαη φηη αθφκε πξηλ απνζηαιεί ε πξφζθιεζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπκε θαηαζέζεη ςήθηζκα γηα ην ζέκα ηεο δίσμεο ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ Καιιηζέα, λνκίδσ φηη ην έρεηε πάξεη φινη θαη 
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ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε θιήηεπζε 

ζε δίθε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κεηά απφ κήλπζε γηα ππνηηζέκελε 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε απφ πξψελ Γεκνηηθφ ζχκβνπιν κε ηελ Διιεληθή 

Απγή, ην πλδπαζκφ ηεο λαδηζηηθήο εγθιεκαηηθήο ζπκκνξθίαο ηεο Υξπζήο 

Απγήο ν νπνίνο ηψξα εκθαλίδεηαη σο ππνςήθηνο κε ην Κφκκα ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ εγθιεκαηία Καζζηδηάξε. Βάδνπκε θαη απηφ ην δήηεκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπηπιένλ ζέινπκε λα ζέζνπκε θαη θάπνηεο εξσηήζεηο. Μηα 

εξψηεζε, ηελ νπνία αθνχσ απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο ηη γίλεηαη κε ηελ 

Πνιενδνκία γηα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Ζ ΤΓΟΜ Νέαο Ησλίαο ε νπνία είρε ζηελ 

επζχλε ηεο ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο καδί κε ηνλ πξνζθπγηθφ 

νηθηζκφ θαη φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζην Γήκν καο Πνιενδνκία, δελ ηελ αλαιακβάλεη πιένλ 

θαη πιένλ ζην ηειέθσλν θαη απφ θνληά μεθάζαξα ιέεη φηη δελ είλαη αξκφδηα 

Τπεξεζία γηα θακία άδεηα πνπ αθνξά ηε Νέα Φηιαδέιθεηα.  

  Αληίζηνηρα ε ΤΓΟΜ Νέαο Υαιθεδφλαο ιέεη φηη δελ αλαιακβάλεη 

θαη φηη ζα παξαηηεζεί αλ ζπλερηζηνχλ λα θαηαηίζεληαη νη άδεηο πξνο ηελ 

Τπεξεζία απηή, Τπεξεζία Γφκεζεο Νέαο Υαιθεδφλαο, ε παιηά Πνιενδνκία. 

Ση γίλεηαη κε απηφ ην ζέκα θαη πσο ζα ιπζεί. 

Μηα επηπιένλ εξψηεζε είλαη φζνλ αθνξά ηελ Πίλδνπ. Σειηθά 

πφηε ζα θιείζεη; Γελ ιέσ ηα ζρεηηθά, αλέθεξε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Αλ 

έρνπκε εηθφλα θαη γηα πφζν δηάζηεκα, γηαηί είδακε φηη θάλεθαλ νη πηλαθίδεο φηη 

ζα θιείζεη ν δξφκνο, αιιά κάιινλ θάλεθαλ απφ ηνλ αέξα. Σέινο πάλησλ λα 

καο απαληήζεηε θη απηφ, πνηεο ζα είλαη νη παξαθακπηήξηεο δηαδξνκέο, πνηεο 

ζα είλαη νη ελαιιαθηηθέο γηα ηε ζχλδεζε απηή θαη ηη ζα γίλεη κε ηα Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηη ζρεδηαζκφο ππάξρεη ζε απηφ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη έρνπκε δεηήζεη γηα πνιινζηή θνξά απφ ηηο 

19 Γελάξε λα έξζεη ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Ννκίδσ φηη είλαη πεξηζζφηεξν επίθαηξν απφ πνηέ θαη ζα πξέπεη λα 

έξζεη. 

Θπκίζσ φηη είλαη ζε εθθξεκφηεηα ε ζπλεδξίαζε κε ηα 

θπθινθνξηαθά θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ. 
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Τπάξρεη θάπνηνο πξνγξακκαηηζκφο γηα λα έξζεη απηφ; Σν έρνπλ πάξεη πίζσ 

νη ζπλάδειθνη πνπ ην θαηέζεζαλ;  

Δπηζεκαίλσ φηη κέζα ζε φιε απηή ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη 

ζε απηά πνπ βηψλνπκε, είρακε θαη ηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηνπ Μπιίλθελ, ν νπνίνο ζεκαηνδνηεί κηα αθφκε 

κεγαιχηεξε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνπο επηθίλδπλνπο 

ακεξηθαλνΝΑΣΟτθνχο ζρεδηαζκνχο θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε κε ην ζχλνιν ησλ 

εμειίμεσλ θαη κε ηε ζπλάληεζε θαη κε ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη κε ηνλ ΤΡΗΕΑ, 

θαίλεηαη νη δεζκεχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηελ επφκελε κέξα. Δπραξηζηψ.  

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

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε θάηη μέραζα θαη ην ζεσξψ πνιχ 

ζεκαληηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε, ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν γηα λα 

ζπκπιεξψζεηε.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε είκαζηε ζηε θάζε ησλ εξσηήζεσλ θαη 

ησλ ηνπνζεηήζεσλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζην 5ιεπην. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη δελ έρσ θάηη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζα  κηιήζεη ν 

θ. Γεσξγακιήο. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Πξηλ 20 κέξεο ζηελ πιαηεία έπεζε 

έλα απηνθίλεην ζηνπο ππνγεηνπνηεκέλνπο θάδνπο θαη έρεη γίλεη κεγάιε δεκηά. 

Δίλαη 20 κέξεο. Αλ δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε γξήγνξα, βάιηε ηξεηο πξάζηλνπο 

θάδνπο πξνζσξηλά, γηαηί πεηάλε φινη ηηο ζαθνχιεο έμσ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπηθνηλσλήζακε κε ηελ αζθαιηζηηθή γηα λα θαηαγξάςεη ηε 

δεκηά, ζηε ζπλέρεηα ζα έξζεη ν αξκφδηνο .. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απιά ηξεηο θάδνπο θ. Κνπηζάθε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζπλάδειθνη αο κελ αλνίμνπκε θχθιν δηαιφγνπ. Κχξηε 

Γεσξγακιή ηειεηψζαηε; 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απηφ είρα λα πσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, παξαθαιψ θ. Αλεκνγηάλλε ζπκπιεξψζηε.  
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην ψκα λα θξαηήζνπκε 

ελφο ιεπηνχ ζηγή γηαηί έλαο πξψελ ζπλάδειθφο ν Παλαγηψηεο Σαβιαξίδεο 

απεβίσζε. Έρεη δηαηειέζεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο επί επνρήο ηακαηηάδε θαη 

ηειεπηαία καδί καο κε ηε «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην 

ψκα γηα ελφο ιεπηνχ ζηγή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη ελφο ιεπηνχ ζηγή 

Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηνπ ε κλήκε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλψληαο έρνπκε έλα ςήθηζκα 

εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν έρεη απνζηαιεί απφ ηνλ θχξην … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα πάξνπκε 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα θαη ζηα δεηήκαηα πνπ ζέζακε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαγξάθεθαλ θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηαγξάθεθαλ αιιά ππάξρεη 

αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Γεκάξρνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαγξάθεθαλ θ. Σνκπνχινγινπ … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηαγξάθεθαλ. Απαληήζεηο ζα 

πάξνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεηε ζηελ ψξα ηνπ Γεκάξρνπ. Θα έξζεη ν Γήκαξρνο θαη 

ζα ζπλελλνεζνχκε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ςήθηζκα ην έρεηε δεη φινη, εηζάγεηαη θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην δηαβάδσ θχξηνη ζπλάδειθνη: 

«Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη φπσο ελδερνκέλσο 

γλσξίδεηε πξψελ δεκνηηθφο ζχκβνπινο Καιιηζέαο κε ηελ Διιεληθή 

Απγή, ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο λαδηζηηθήο εγθιεκαηηθήο ζπκκνξίαο ηεο 

Υξπζήο Απγήο, πνπ εκθαλίδεηαη ζήκεξα σο ππνςήθηνο κε ην 

Κφκκα ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ εγθιεκαηία Καζηδηάξε, ζηηο 23/12/19 

θαηέζεζε κήλπζε ελαληίνλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο "Λατθήο 

πζπείξσζεο" Καιιηζέαο Γηψξγνπ Αλησλαθάθε, Ρνχιαο 
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Διεπζεξηάδνπ θαη Γηάλλε Βαθαιφπνπινπ, επεηδή θαηέδεημαλ ηε 

δξάζε ηνπ σο ελφο εθ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο λαδηζηηθήο 

εγθιεκαηηθήο Υξπζήο Απγήο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κήλπζε είλαη ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο κήλπζεο πνπ 

είρε θαηαζέζεη ν ίδηνο 13/2νπ ε νπνία κπήθε ζηα αξρεία θαη γη' απηφ 

πξνθαιεί πνιιά εξσηεκαηηθά ε επηινγή ηνπ Δηζαγγειέα λα 

παξαπέκςεη ζε δίθε ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο Καιιηζέαο. 

Δληχπσζε δε πξνθαιεί θαη ην γεγνλφο φηη νη πξψηεο θιεηεχζεηο 

πξνο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζε δίθε, επηδφζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα 

πνπ ςεθηδφηαλ ζηε Βνπιή ε ηξνπνινγία δήζελ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαθπάδσλ ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Ζ "Λατθή πζπείξσζε" Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο 

δεηά λα ηεζεί ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ην παξαθάησ ςήθηζκα: 

«Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Φαιθεδόλαο, 

θαηαδηθάδεη ηελ θιήηεπζε ζε δίθε δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ Δήκνπ 

Καιιηζέαο κεηά από κήλπζε γηα ππνηηζέκελε ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε πνπ θαηέζεζε πξώελ δεκνηηθόο ζύκβνπινο Καιιηζέαο 

κε ηελ «Ειιεληθή Απγή» ηνλ Σπλδπαζκό ηεο λαδηζηηθήο εγθιεκαηηθήο 

ζπκκνξίαο ηεο Φξπζήο Απγήο θαη ηώξα εκθαληδόκελνο σο 

ππνςήθηνο κε ην Κόκκα ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ εγθιεκαηία Καζηδηάξε. 

Πξόθεηηαη γηα απαξάδεθην θαη πξνθιεηηθό γεγνλόο. 

Απαηηνύκε λα παπζεί νπνηαδήπνηε δίσμε θαη λα κε γίλεη θακία δίθε 

σο απόξξνηα ηεο κήλπζεο» 

  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ην ςήθηζκα ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο". 

  πλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ππφκλεκα ηνπ σκαηείνπ δελ ζα ζπδεηεζεί; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε, ζαο έρσ πεη θη άιιεο θνξέο θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη 

ζε απηφ ην πκβνχιην φηη ππάξρεη ε δηάηαμε πνπ ζα πξέπεη ην πνιχ δπν 
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κέξεο πξηλ ην πκβνχιην λα έξρνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ έρεη έξζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, πξηλ ηελ 

πξφζθιεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ είρακε ηίπνηα. Κπξία Γθνχκα δελ έρσ θαλέλα ιφγν, 

αιιά λα ην πάκε ηελ επφκελε θνξά.  

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ζπιινγήο θαη απνζηνιήο αλζξσπηζηηθνύ πιηθνύ  

γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ θνληθό ζεηζκό ιανύο ηεο Σνπξθίαο  

θαη ηεο πξίαο θαη ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο έθθξαζεο ζπιιππεηεξίσλ, 

αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο, θαηόπηλ πξόηαζεο  

ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θ.θ. Παλαγηώηε Αζαλαζόπνπινπ, 

Αιέμαλδξνπ Γνύια, Ησάλλε Οπζηακπαζίδε, Πέηξνπ Λαδαξίδε,  

Δπηπρίαο Παπαινπθά, Κσλζηαληίλνπ Σνκπνύινγινπ  

θαη Υαξάιακπνπ Σνκπνύινγινπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πξίαο εκείο ζέινπκε λα 

πξνζηεζεί ην εμήο θαη «γη' απηφ ην ιφγν δεηάκε λα αξζεί ην εκπάξγθν πνπ εδψ 

θαη ρξφληα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηνπ ζπξηαθνχ ιανχ».  

  Μεηά ηελ αλαθνξά δειαδή «κπξνζηά ζηνλ αλζξψπηλν πφλν δελ 

ππάξρνπλ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη δηαρσξηζκνί, ε αιιειεγγχε ησλ ιαψλ 

είλαη ην κφλν φπιν πνπ έρεη αμία», λα κπεη επαλαιακβάλσ «γη' απηφ ην ιφγν 

δεηάκε λα αξζεί ην εκπάξγθν πνπ εδψ θαη ρξφληα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηνπ 

ζπξηαθνχ ιανχ». 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο σο πξνηείλνληεο ην 

δερφκαζηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζπιινγήο θαη 

απνζηνιήο αλζξσπηζηηθνύ πιηθνύ γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ θνληθό 

ζεηζκό ιανύο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο θαη ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο 
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έθθξαζεο ζπιιππεηεξίσλ, αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο, θαηόπηλ 

πξόηαζεο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θ.θ. Παλαγηώηε Αζαλαζόπνπινπ, 

Αιέμαλδξνπ Γνύια, Ησάλλε Οπζηακπαζίδε, Πέηξνπ Λαδαξίδε, Δπηπρίαο 

Παπαινπθά, Κσλζηαληίλνπ Σνκπνύινγινπ θαη Υαξάιακπνπ 

Σνκπνύινγινπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο 

ζεκαηηθνύ Γ.Η.Δ.Κ. ζην Γήκν» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 

πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ζεκαηηθνύ 

Γ.Η.Δ.Κ. ζην Γήκν» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

  Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Πξνθαλψο θαη ζπκθσλνχκε αιιά φπσο ιέκε θάζε θνξά 

πνπ έξρεηαη έλα ηέηνην ζέκα γηα άζθεζε, έρνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο. Καη' 

αξράο πφζεο ζέζεηο βνεζψλ βξεθνλεπηνθφκσλ είλαη θελέο ζχκθσλα κε ην 

νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Έλα πξάγκα πνπ ζέινπκε λα μέξνπκε είλαη απηφ. 

  Δπεηδή ζπλήζσο απηέο νη θνπέιεο πνπ θάλνπλ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη εδψ έρνπκε έλα ζέκα, φηη 

ην θξάηνο κε ηνλ ππνθαηψηαην κηζζφ πνπ ζεζπίδεη γηα ηελ πξαθηηθή, δείρλεη 

γεληθά πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηνπ. Δξγαδφκελνη νη νπνίνη ζα είλαη 

επραξηζηεκέλνη κε 500 € λα δνπιεχνπλ αλαζθάιηζηνη, ή κφλν γηα αηχρεκα ζην 

ρψξν ηεο δνπιεηάο θαη κεηά απνξνχκε γηαηί ηα παηδηά καο δελ έρνπλ 

δηθαηψκαηα θαη είλαη επραξηζηεκέλα λα δνπιεχνπλ ζηελ εζηίαζε κε καχξα 

ρξήκαηα.  

  Απηφ είλαη ην ζέκα καο, φηη αλερφκαζηε απηή ηελ θαηάζηαζε 

έλαο άλζξσπνο λα θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη λα πιεξψλεηαη 

κε 300 € ρσξίο αζθάιηζε θαη ρσξίο θαλέλα εξγαζηαθφ δηθαίσκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ζπγρσξείηε θ. ζπλάδειθε θαη επηηξέςηε κνπ αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη ηελ παξέκβαζε, δελ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Οη 
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ζπνπδαζηέο θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ην νπνίν είλαη απαξαίηεην. Σν 

ηειεπηαίν εμάκελν ζε πνιιέο ρνιέο είλαη απαξαίηεηε ε πξαθηηθή άζθεζε 

πάλσ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Καληαξέιε είλαη ζίγνπξν φηη είλαη ζέκα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή αληί γηα καζήκαηα, θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε πάλσ ζην 

αληηθείκελφ ηνπο. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Έρνπκε θελέο ζέζεηο ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ 

Γήκνπ βνεζψλ βξεθνλεπηνθφκσλ; Ναη ή φρη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ είλαη άιιν εξψηεκα. Πάλησο απηφ πνπ ιέηε δελ ηζρχεη. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ είλαη. Γηαηί αλ ε θνπέια απηή θαιχπηεη κηα ηέηνηα θελή 

ζέζε, θαιχπηεη πάγηα θαη δηαξθή αλάγθε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξεί λα θαιχςεη κηα θνπέια πνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ιφγνπο δηθνχο ηεο έξρεηαη εδψ λα κάζεη ηε δνπιεηά. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οπζηαζηηθά απηφ θάλσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ δελ ζα ην ιχζνπκε εκείο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν θάλεη ππνρξεσηηθά. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηα λα πάξεη ην πηπρίν, ην μέξσ φηη είλαη ππνρξεσηηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο νπζηαζηηθά.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ είλαη ην απφ εθεί, εκείο ιέκε γηα ην απφ εδψ θνκκάηη. 

Δκείο πσο ηνπο αμηνπνηνχκε.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δπεηδή θαη παιαηφηεξα ππήξρε απηφ κε ηα ΣΔΗ ε πξαθηηθή 

… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αμηνπνηνχληαη αθξηβψο γηα λα κάζνπλ πξαθηηθά λα θάλνπλ 

ηε δνπιεηά απηή, γηα ηελ νπνία πήγαλ. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Γξεηδειηά μαλαιέσ: ε γπλαίθα κνπ πνπ ηειείσζε ΣΔΗ 

θαη έθαλε απηή ηελ πξαθηηθή, πιεξσλφηαλ θαλνληθφηαηα, ήηαλ αζθαιηζκέλε 

θαη απηά ηα ρξφληα είλαη ζπληάμηκα. Σψξα ηα παηδηά απηά δνπιεχνπλ 

αλαζθάιηζηα θαη κε 300 € κηζζφ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αζθάιεηα λα μέξεηε φηη έρνπλ νχησο ή άιισο σο ζπνπδαζηέο. 

Έρνπλ αζθάιεηα σο ζπνπδαζηέο, φινη νη θνηηεηέο ζε δεκφζηα Παλεπηζηήκηα 

θαη ΣΔΗ.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Αλ αξξσζηήζεη πέληε ζα ηα πάξεη ηα ιεθηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη νη δηθεγφξνη, πεξλάλε αζθνχκελνη δηθεγφξνη δπν ρξφληα 

γηα λα πάξνπλ ην πηπρίν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όζν είζαη θνηηεηήο κέζα ζηα ινγηθά πιαίζηα είζαη 

αζθαιηζκέλνο. Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη ην  ζέκα πνπ βάδεη ν θ. Εαραξηάδεο 

ην θαηαιαβαίλνπκε, πξνρσξάκε ζην επφκελν ζέκα.  

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ην ζέκα πνπ έρεη πεξάζεη 

απφ ηελ πξφζθαηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ 

Γήκνπ, ιφγσ εμφθιεζεο. Αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε πνπ ζαο έρεη δνζεί, 

αλαθέξνληαη φια ηα πνζά, θπξίσο απφ ΣΑΠ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ εηζήγεζε εδψ έρεη έλα. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα ζαο έρεη ζηαιεί εηζήγεζε θ. Γξεηδειηά, ζην e-mail 

ζαο ζαο εζηάιε ζπκπιεξσκαηηθή. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φξνληίζηε λα ηα ζηέιλεηε θαλνληθά πξν ηξηκέξνπ. Ζ 

εηζήγεζε πνπ ζηείιαηε θαη ηελ έρσ γξαπηά εδψ, κηιάεη γηα έλα άηνκν γηα 

80,94 €. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο εζηάιε ειεθηξνληθά ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε 

πνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα άηνκα, ν θ. Νηάηζεο ην επηβεβαηψλεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σνπο ιφγνπο λα καο δηεπθξηλίζεηε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δμφθιεζε. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δδψ ιέεη φηη είλαη άιιν ην ΑΜΦ αλήθεη ζε άιιν ππφρξεν, 

άξα ηα δεηνχζακε απφ άιινλ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα πνην κηιάηε ηψξα; 
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Λφγσ κε ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ ζην άιιν, δελ έγηλε αίηεζε 

ζην άιινλ. Γελ είλαη κφλν εμφθιεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γαλάε είλαη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαη είλαη κηθξνπνζά. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ εηζήγεζε είλαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη 

είλαη είηε εμφθιεζε, είηε ιάζνο ΑΦΜ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο 

ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή βξέθνπο ζηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθό 

ηαζκό Νέαο Υαιθεδόλαο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο  θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μηα εξψηεζε θ. Πξφεδξε. Ξέξνπκε πφζα βξέθε έθαλαλ 

αίηεζε θαη δελ έγηλαλ δεθηά ζε ζηαζκνχο;. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ην έρσ πξφρεηξν, ζα ζαο ην απαληήζσ φκσο.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καη αλ μέξεηε ηη γίλεηαη κε ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 3νπ 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, αθνχ ην έλα ην δψζακε ζηε κεηξφπνιε είρε πεη ν 

Γήκαξρνο φηη ζα βξνχκε νηθφπεδν γηα λα θηηάμνπκε δηθφ καο.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ην γλσξίδσ. Θα ζαο απαληήζσ ζηα εξσηήκαηά ζαο, απιά 

δελ είκαη πξφρεηξνο λα ζαο πσ κε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ πνπ έκεηλαλ απ' έμσ.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δληάμεη, ζπκθσλνχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε 

εγγξαθή βξέθνπο ζηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθό ηαζκό Νέαο Υαιθεδόλαο» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Οξηζκόο κειώλ επηηξνπήο παξαιαβήο έξγνπ  

«πληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (Α.Μ. 43/2020)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε έρεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο 

Κφληαξε Μαγδαιελή, Λίηζα Έιιε Κνινβνχ Δχα θαη αλαπιεξσκαηηθά 

Εαραξάθε Αιεμάλδξα, Αλαζηαζνπνχινπ Αλησλία θαη Αζεκάθεο Παλαγηψηεο. 

Δίλαη ηξεηο ππάιιεινη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηξεηο αλαπιεξσκαηηθνί 

ηνπο. 

  Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα ξσηήζσ θάηη. Βιέπσ εδψ φηη ην έξγν 

πεξαηψζεθε 17/5/2021 γηαηί ην παξαιακβάλνπκε δπν ρξφληα κεηά; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ην γλσξίδεηε πνιχ θαιά θ. Εαραξηάδε. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Όρη δελ ην γλσξίδσ, γη' απηφ ξσηάσ. Δίλαη εηιηθξηλήο ε 

εξψηεζή κνπ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ ην μέξσ θ. Κνζθνιέην, εζείο είζηε κεραληθφο θαη ηα 

μέξεηε. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Πεηξάδεη λα ξσηήζσ; Μπνξεί θάπνηνη δεκφηεο λα κελ έρνπλ 

ηελ εκπεηξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην, θαιά θάλεηε γηα λα αθνχγνληαη απηά γηα λα 

θαηαιαβαίλνπλ θαη νη δεκφηεο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. 

  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο κειώλ επηηξνπήο 

παξαιαβήο έξγνπ «πληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (Α.Μ. 

43/2020)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πγθξόηεζε επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, κεηαθνξώλ  

θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/16» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη 

νη Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ. Θέιεηε λα ζαο δηαβάζσ φιε ηελ εηζήγεζε; Ννκίδσ 

φηη ζαο ηαιαηπσξψ ρσξίο ιφγν. αο έρεη έξζεη κε e-mail.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ πέξαζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απηή θ. 

Κσλζηαληηλίδε. Δίλαη Δπηηξνπή παξαιαβήο, δελ είλαη Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, κε ζπγρσξείηε ιάζνο. Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα ηνπνζεηεζψ, ππάξρεη έλα ιάζνο ζηελ 

εηζήγεζή ζαο δελ είλαη ζνβαξφ, ζηε ζει 5 είλαη Δπηηξνπέο παξαιαβήο θαη 

απφ ιάζνο γξάθεη «αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

γηα πξνκήζεηεο θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ». Απηφ είλαη ιάζνο, είλαη Δπηηξνπέο 

παξαιαβήο. Καη κεηά ζα ήζεια θαη ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρνπκε εηνηκάζεη κηα αληηπξφηαζε γηα ηηο Δπηηξνπέο ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζα ζαο θνπξάζσ ιίγν γηαηί αιιάδνπλ αξθεηά πξάγκαηα. 

Γηα καο κπαίλνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. 

  Καη μεθηλψ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβή πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, 

πξνκεζεηψλ κέζσ παγίαο πξνθαηαβνιήο: Πξφεδξνο ν θ. Φαιίδαο αληί ηνπ θ. 

Αγγειφπνπινπ, ν θ. Υαηδεθσλζηαληήο, Γξακκαηέαο ν θ. Παπαδάθεο θαη 

αλαπιεξσκαηηθνί ν θ. Γηνχδεο, ν θ. Κάθνο θαη ν θ. Γαιαθηεξφο. 

Δπηηξνπή πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εηδψλ θσηηζκνχ, θσηηζηηθψλ 

LED θαη παξαιαβή ππεξεζηψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θσηηζκνχ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο αηηεκάησλ δεκνηψλ… Πξφεδξνο παξακέλεη ν θ. Γηνχδεο, κέινο 

αληί ηνπ θ. Φαιίδα ν θ. Οξηαηδφγινπ, Γξακκαηέαο αληί ηνπ θ. Αγγειφπνπινπ ν 

θ. Γεσξγίνπ σθξάηεο θαη αλαπιεξσκαηηθνί ν θ. Υαηδεθσλζηαληήο αληί ηνλ θ. 

Οξηαηδφγινπ, ν θ. Φαιίδαο αληί ηνπ θ. Γεσξγίνπ, ν θ. Παπάδνγινπ αληί ηνπ θ. 

Αλδξεάδνπ. 
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Δπηηξνπή Πξνκήζεηαο νρεκάησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ε κνλαδηθή αιιαγή 

είλαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ν θ. Υαηδεθσλζηαληήο αληί ηνπ θ. Αλδξεάδνπ. 

Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνκήζεηαο ρεηξνλάθηησλ εξγαιείσλ ρεκηθνχ πιηθνχ νη 

αιιαγέο είλαη αληί ηνπ θ. Αλδξεάδνπ Γξακκαηέαο ν θ. Γεσξγίνπ σθξάηεο θαη 

ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αληί ηνπ θ. Γεσξγίνπ ν  θ. Οξηαηδφγινπ, αληί ηνπ θ. 

Αγγειφπνπινπ ν θ. Φαιίδαο. 

Δπηηξνπή πξνκήζεηαο γάιαθηνο -ζα ζαο ηα δψζσ κεηά γξακκέλα, νπφηε δελ 

ζα δηαβάζσ φιν ηνλ ηίηιν- Πξφεδξνο ν θ. Οξηαηδφγινπ αληί ηεο θαο 

Κσζηνπνχινπ, κέινο ε θα Σζαλάθνπ αληί ηνπ θ. Γξακκέλνπ, Γξακκαηέαο ε θα 

Παξαζρηάδνπ αληί ηεο θαο Βντδάζθε, ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αληί ηνπ θ. 

Φαιίδα, ε θα Κπξηαθίδνπ θαη αληί ηεο θαο Κιενκελίδε ε θα Αιεβαληή. 

Δπηηξνπή πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ ζηα κέιε κπαίλεη ν θ. Μαθξνπνπιηψηεο ζηε 

ζέζε ηεο θαο Εαραξνπνχινπ, ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Πξφεδξνο είλαη ν θ. 

Εέηνο αληί ηνπ θ. Μαξθνπνπιηψηε, ε θα Μνιαθίδνπ αληί ηνπ θ. Φαιίδα θαη ε θα 

Παξαζρηάδνπ αληί ηεο θαο Κιενκελίδε. 

Γηεχζπλζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέινο ν θ. Μπφδαο αληί ηεο θαο Αβξακίθνπ, 

Γξακκαηέαο ε θα Σζνπκή αληί ηεο θαο Παπαγεσξγίνπ. 

Δπηηξνπή πξνκήζεηαο θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, αζιεηηθνχ πιηθνχ αιιάδεη ην 

κέινο θαη κπαίλεη ν θ. Εεξνγηάλλεο αληί ηεο θαο Αβξακίθνπ. 

Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ αλαισζίκσλ γεληθήο 

θχζεσο ην κέινο γίλεηαη ε θα Αιεβαληή αληί ηνπ θ. Ακπαηδή. 

Δπηηξνπή hardware – software κέινο ε θα Πνιπμέλε αληί ηνπ θ. Ακπαηδή, 

Γξακκαηέαο ε θα Καινγηάλλε αληί ηεο θαο Γηαλλνπζά, αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

αληί ηεο θαο εθεξηάδνπ ν θ. Κνπηνχθαξεο, αληί ηνπ θ. Λπξηηδή ν θ. Υξήζηνο 

Ακπαηδήο.  

Γηα ην απηνηειέο ηκήκα πιεξνθνξηθήο ζπληήξεζε θσηνηππηθψλ εθηππσηψλ, 

fax γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, αιιάδεη ν γξακκαηέαο είλαη ε θα 

Μνιαθίδνπ, αληί ηεο θαο Καινγηάλλε θαη αλαπιεξσκαηηθή Γξακκαηέαο ε θα 

Βαζηιαθάθε αληί ηεο θαο Λπξηηδή. 

Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ ζπληήξεζε Γεκνηηθνχ 

λεθξνηαθείνπ αληί ηνπ θ. Εφξδε ν θ. απνπλάθεο θαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε ν θ. Γαιφγινπ αληί ηεο θαο Σάθε, ν θ. Κσλζηαληαθφπνπινο Γηνλχζεο 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 22 

αληί ηεο θαο Γηαλλνπζά, ε θα Γηαλλνπζά Γαξπθαιηά ζηε ζέζε ηεο Γξακκαηέσο 

αληί ηεο θαο Φεινχ.  

Γηεχζπλζε ΚΔΠ Πξφεδξνο ε θα Σνκπνχινγινπ αληί ηεο θαο Γεκεηξηάδνπ, 

κέινο ε θα Αξγχξε αληί ηεο θαο Σφιηνπ, Γξακκαηέαο Γεκεηξηάδνπ αληί ηεο 

θαο Κνπηζνπξάθε θαη ζα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ε θα Βιαζηνχ αληί ηεο θαο 

Φαξξά, κέινο ε θα Φαξξά, αληί ηεο θαο Γηαλλνπζά θαη αλαπιεξσκαηηθή 

Γξακκαηέαο ε θα Γηαλλνπζά αληί ηεο θαο Παπαζαλαζίνπ. 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Γξακκαηέαο ν θ. Παζραιίδεο αληί ηνπ θ. Μπνπξαηδή θαη 

αλαπιεξσκαηηθφο ν θ. Μπνπξηαδήο αληί ηνπ θ. Παζραιίδε. 

Δπηηξνπή αδέζπνησλ δψσλ θαη πεξηβάιινληνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιζνπο 

Πξφεδξνο ε θα Κινθίηε αληί ηεο θαο Μπάηδηνπ, κέινο ν θ. Γξακκέλνο αληί ηεο 

θαο Σζανπζίδνπ, Γξακκαηέαο ε θα Γξεθνχζε αληί ηνπ θ. Γξακκέλνπ, 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ε θα Μπάηδηνπ αληί ηεο θαο Κινθίηε, ν θ. νπιεκεηζήο 

αληί ηνπ θ. Κνθφζε, ν θ. Αζαλαζφπνπινο αληί ηνπ θ. Καπαξνπλάθε. 

ηα Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Πξφεδξνο ν θ. Κίηζηνο, κέινο ν θ. Καζίκεο 

αληί ηνπ θ. Μπνπξηδή, Γξακκαηέαο ν θ. Παπαζαλαζίνπ αληί ηνπ θ. Γξεθνχζε, 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ν θ. Οξηαηδφγινπ αληί ηνπ θ. Γηνχδε, ε θα Κινθίηε αληί 

ηνπ θ. ηακάηε θαη ην άιιν κέινο παξακέλεη ην ίδην. 

Έθηαθηα ζέκαηα απξφβιεπηα γεγνλφηα ζεηζκνί, πιεκκχξεο, COVID 

Πξφεδξνο ε θα γνπξάθε αληί ηνπ θ. Κίηζηνπ, κέινο ν θ. Παπαπεηξφπνπινο 

αληί ηνπ θ. Καξαληάλε, Γξακκαηέαο ε θα Γηαλλνπζά Βαζηιηθή, ζηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ε θα Παξαζρηάδνπ αληί ηνπ θ. Γηνχδε, ν θ. Μπφδαο 

Γεκήηξηνο, ε θα Καθιακάλνπ Βαξβάξα αληί ηνπ θ. Μαξαγθνπδάθε. 

  Απηά θ. Πξφεδξε ηα νπνία ζα ηα θαηαζέζσ θαη ζην Πξνεδξείν θα 

δεηψ απφ ην ψκα λα ςεθηζηεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, σζηφζν δελ καο εμεγήζαηε ηνλ  

ιφγν πνπ θάλεηε απηέο ηηο αιιαγέο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ λαη θ. Πξφεδξε, θαη ζα ήζεια ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξαγκαηηθά ζαο ιέσ, ζαο παξαθνινπζψ είκαη 11 ρξφληα 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ην αλαθαηεχσ ηελ ηξάπνπια κε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο 

Δπηηξνπέο, πξψηε θνξά ην αθνχσ. 
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  Δηιηθξηλά ζαο ην ιέσ, αλ ήκνπλ ζε κηα Δπηηξνπή θαη εξρφηαλ 

εδψ θαη κε βγάδαηε εζείο ζα ήκνπλ πξνζβεβιεκέλνο φηη κε ζεσξείηε αλίθαλν 

γηα λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά. Δθηφο αλ ππνλνείηε θάηη άιιν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ζαο πσ, αλ ζέιεηε λα ζαο ην δηθαηνινγήζσ. Έρεηε 

εηζήγεζε απφ ηηο Τπεξεζίεο γηα ηηο Δπηηξνπέο πνπ θηηάμαηε; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ε πνιιέο Δπηηξνπέο λαη θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηηο πεξηζζφηεξεο φρη, ζα ζαο πσ εγψ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηηο πεξηζζφηεξεο, λαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γίλεηαη λα παξαιάβνπκε ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ρσξίο 

ειεθηξνιφγνπο; Γηαηί ηνπο εμαηξέζαηε; Γίλεηαη αιινχ λα βάδνπκε δηεπζπληέο 

ησλ Τπεξεζηψλ θαη αιινχ λα ηνπο εμαηξνχκε;  

  Ζ δηθή καο πξνζπάζεηα είλαη λα γίλνπλ αληηθεηκεληθέο νη 

Δπηηξνπέο παξαιαβήο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα δελ ήηαλ αληηθεηκεληθέο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα καο φρη θαη γη' απηφ θάλακε ηελ αληηπξφηαζε, απηή 

είλαη ε άπνςή καο θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ην ιέηε φκσο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γη' απηφ θάλνπκε ηελ αληηπξφηαζε θαη δεηάκε απφ ην 

ψκα λα ςεθηζηεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ εδψ είκαζηε άλζξσπνη πνπ 

είκαζηε πνιιά ρξφληα ζε απηφ ην ρψξν θαη πνιιά ρξφληα πνπ έρνπλ πεξάζεη 

πνιιέο Δπηηξνπέο απφ ηα ρέξηα καο, δελ είκαζηε νχηε κηαο νχηε δχν 

ηεηξαεηηψλ θαη εηδηθά ν θ. Γξεηδειηάο έρεη κηα κεγάιε εκπεηξία πνπ ζα ζέισ λα 

ηελ θαηαζέζσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

  Δγψ ζαο ξσηάσ: κπνξεί ν ειεθηξνιφγνο λα πάεη ζην 

βελδηλάδηθν λα βάιεη βελδίλε, πνπ αιιάμεηε έλα κέινο θαη βάδεηε έλαλ 

ειεθηξνιφγν λα πάεη εθεί; Γηα πνην ιφγν γίλεηαη απηφ;  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Αιεθξαγθή. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πηζηεχεηε φηαλ νη Τπεξεζίεο πξνηείλνπλ απηά ηα άηνκα ηα 

πξνηείλνπλ γηα θάπνην ιφγν πνπ είλαη χπνπηνο απηή ηε ζηηγκή; Απηή ηε 
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ζηηγκή πξνζβάιιεηε πξνζσπηθφηεηεο ρσξίο λα έρεηε ην δηθαίσκα λα 

πξνζβάιιεηε θαλέλαλ.  

  Ο ιαφο ζαο θαηέδεημε θ. Αλεκνγηάλλε δεχηεξν. Αθφκε δελ ην 

έρεηε πάξεη ρακπάξη; Καη ζέιεηε απηή ηε ζηηγκή εζείο λα θαζνξίζεηε ηηο 

Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ κε δηθά ζαο ηδηνηειή θξηηήξηα. Γελ κπνξείηε λα ην 

θάλεηε απηφ, δελ είλαη ζσζηφ λα ην θάλεηε απηφ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μνπ ρξεψλεηε ηδηνηέιεηα θ. Κνπηζάθε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ή ζα πηζηεχεηε ζηε δεκνθξαηία, πνπ έρεηε ππνρξέσζε λα 

πηζηεχεηε, ε πιεηνςεθία έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη φιεο ηηο Δπηηξνπέο, λα 

θάλεη φ,ηη ζέιεη, αιιά λα μέξεηε φηη δελ είλαη ζσζηφ. Όιεο νη Δπηηξνπέο έρνπλ 

πξνηαζεί κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ θαη φρη εγψ έβαια θαλέλαλ, νχηε ήμεξα εγψ 

πνηνη ήηαλ θαη πνηνη δελ ήηαλ, νχηε θαη θαλέλαο Αληηδήκαξρνο, γηαηί έηζη είλαη 

ην ζσζηφ. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ εθπιήζζνκαη θ. Κνπηζάθε φηαλ ε αληηπνιίηεπζε θάλεη 

κηα πξφηαζε είλαη πάληα χπνπηε. Γεχηεξνλ, ην αλαθάηεκα ηεο ηξάπνπια 

δηαζθαιίδεη πνιιά πξάγκαηα ζην Γήκν θαη θαιφ είλαη απηφο πνπ βάδεη 

πεηξέιαηα λα αιιάδεη θάζε κήλα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο ειεθηξνιφγνο δελ κπνξεί. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα φλνκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνπηζάθε έλαο ππάιιεινο πεγαίλεη ζην 

βελδηλάδηθν, δελ πεγαίλνπλ ηξεηο. Έρσ θάλεη, ζε παξαθαιψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνπηζάθε, μέξνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα ιέκε. 

Απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνκήζεηεο πξέπεη λα αιιάδνπλ θάζε κήλα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να ηα πείηε, αλ μέξεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην λεθξνηαθείν πξνζσπηθά ηνπο άιιαδα θάζε έμη κήλεο. 

Ξέξεηε ζην λεθξνηαθείν φηη γίλεηαη ξεκνχια ζε φια ηα επίπεδα;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ φρη, αλ μέξεηε εζείο θ. Γξεηδειηά, ζηνλ Δηζαγγειέα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο δηέθνςα, αθήζηε ηνλ Δηζαγγειέα.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ έρεηε θάηη λα πείηε, ζην Δηζαγγειέα θαη φρη απηή ηε 

ζηηγκή γηα ιφγνπο … 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάηε ζην λεθξνηαθείν φρη σο Αληηδήκαξρνο, σο έλαο 

άγλσζηνο πνιίηεο θαη κηιήζηε κε ηνλ θφζκν πνπ κπαηλνβγαίλεη εθεί κέζα. Γελ 

ειέγρεηαη ηίπνηα. Καληήιηα αλάβεη φπνηνο πξνιαβαίλεη. Απηνί πνπ έρνπλ ην 

θπιηθείν αλάβνπλ θαη θαληήιηα. Με πνην δηθαίσκα; Μήπσο δελ ηα μέξεηε;  

  αο είρα θηηάμεη Καλνληζκφ ειεθηξνληθφ πξφηππν ζηελ αξρή ηεο 

ηεηξαεηίαο, ηνλ βάιαηε ζην ρξνλνληνχιαπν ηνλ εμαθαλίζαηε. Γηαηί δελ βφιεπε 

ε ειεθηξνληθή κεηαρείξηζε ησλ πξαγκάησλ εθεί. Γηαηί ηψξα εθπιήζζεζηε κε ην 

λα αιιάδνπλ ηα πξφζσπα ζηηο πξνκήζεηεο; Απηφ ζαο δηαζθαιίδεη θηφιαο, δελ 

είλαη θαιφ λα δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο θαη ν ίδηνο ην πεηξέιαην, ηηο πξνκήζεηεο εδψ 

ή ηηο πξνκήζεηεο εθεί. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σνλ Οθηψβξην κπνξείηε λα αιιάμεηε φζνπο ζέιεηε. Αιιά 

ηνλ Οθηψβξην δελ ζα κπνξείηε λα ηα θάλεηε απηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ην δηθαίσκα ε αληηπνιίηεπζε λα ππνβάιιεη πξφηαζε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ηα πάληα. Σν ζέκα είλαη άιιν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην είλαη ην άιιν  θ. Κνπηζάθε; Πνην είλαη, λα ην 

θαηαιάβνπκε Πείζηε κε φηη δελ πξέπεη λα ην θάλνπκε.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όηαλ νη Τπεξεζίεο πξνηείλνπλ θάπνηνη νη νπνίνη είκαζηε 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη ην απνδερφκαζηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε λα αθαληζηνχλ νη αηξεηνί, λα θχγεη θαη ε Γηνίθεζε θαη 

αθήζνπκε ηηο Τπεξεζίεο λα πξνηείλνπλ θαη λα επηβάιινπλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ φρη δηάινγν, θ. Κνπηζάθε ζα 

ζαο δψζσ ηνλ ιφγν λα απαληήζεηε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα κπσ θαη εγψ ζην δηάινγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη θ. Αλεκνγηάλλε. πλερίζηε θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λνκίδσ ε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ζε φια ηα 

επίπεδα ζην ζθέινο ησλ πξνκεζεηψλ, δηαζθαιίδεη φινπο εκάο ηνπο αηξεηνχο 

πνιιψ δε κάιινλ ηε ζπκπνιίηεπζε απφ νηηδήπνηε πνλεξφ. Γελ έρνπκε λα 

θνβεζνχκε ηίπνηα θαη απηνχο πάιη λα ηνπο αιιάμνπκε. Ζ αιιαγή δηαζθαιίδεη 

φινπο καο θαη αλ ζέιεηε δνθηκάδνληαη φινη ζηελ πξάμε.  

  Δκείο σο Παξάηαμε θάλνπκε απνδεθηή ηελ πξφηαζε ηεο 

«Γχλακεο Πνιηηψλ» θαη ζα ηελ ςεθίζνπκε. 
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Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή εηπψζεθε θάηη γηα ην λεθξνηαθείν λα 

απαληήζσ κηα ζηηγκή;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Σάθα θαη κεηά ζα κηιήζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Αλ θάπνηνο, πέξα απφ ηε ρξήζε ηνπ θπιηθείνπ αλάβεη θαληήιηα ή 

πνπιάεη κάξκαξα, αλ έρεη επψλπκε θαηαγγειία λα ην δνχκε. Δπψλπκε φκσο. 

Πέξα απφ απηφ δελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν. Όζνλ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ 

πήξαηε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνλ πεηάμαηε κέζα ζηνλ 

Καλνληζκφ ηνπ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Απηά δελ γίλνληαη, είλαη δεθαπιάζην 

ην πξνζσπηθφ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηε ιάζνο θ. Σάθα. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ θάλσ ιάζνο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κε ιέεη πξάγκαηα ηα νπνία δελ ζηέθνπλ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Να ζην θέξσ λα ηα δεηο, αθνχ ηα έρνπκε φια. Δπεηδή φκσο 

ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ν Καλνληζκφο θαη επεηδή ππάξρεη αθφκε πεξηζψξην πξηλ 

ηηο εθινγέο λα έξζεη, ζα έξζεη εληφο ησλ νξίσλ. Δπραξηζηψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Δίλαη αξγά γηα δάθξπα ηέιια» 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη θαζφινπ αξγά. 

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

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ιφγσ ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ 

Θενδσξηθάθνπ νη αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ αθαηξεζεί απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην επέζηξεςαλ εθεί πνπ έπξεπε, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είλαη 

ην θπξίαξρν ψκα θαη πνπ κε ηνλ εθινγηθφ λφκν πνπ έγηλαλ νη εθινγέο θαη 

ζπκκεηείρακε φινη, άξα θαη ηνλ απνδερηήθακε, ππάξρεη ν ζπζρεηηζκφο 

πιεηνςεθίαο, κεηνςεθίαο θαη θπζηθά ε απιή αλαινγηθή. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά κεηά απφ ηξία ρξφληα πνπ έλα νπζηαζηηθφ 

ζέκα πνπ είλαη νη Δπηηξνπέο παξαιαβήο έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ 

εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, θαη έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ. 

Δγψ δελ ζα ζαο πσ φηη έρσ απφιπηε γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ ππαιιήισλ, εγψ δελ έρσ αζθήζεη Γηνίθεζε, 
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Γηνίθεζε έρνπλ αζθήζεη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε θαη παιαηφηεξα ε 

Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Οθείισ φκσο λα πσ φηη έρσ εκπηζηνζχλε ζηελ 

πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, δηφηη πάξα πνιχ απιά ε Γηνίθεζε 

ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, κπνξεί λα θαηεγνξήζεθε γηα πάξα πνιιά, γηα έλα δελ 

θαηεγνξήζεθε. Γελ θαηεγνξήζεθε ζε θακία πεξίπησζε φηη ππάξρνπλ ζθηέο 

ζηε δηαρείξηζε απφ θαλέλαλ, νχηε απφ αληηπνιηηεπφκελνπο, νχηε απφ 

ζπκπνιηηεπφκελνπο. 

Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ε πξφηαζε απηή -ρσξίο λα αθπξψλνπκε 

ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη αιιάδνπλ ζέζε- θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

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

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκάο ε δηθή καο γλψκε είλαη πξψηνλ γηα ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ φηη ζα πξέπεη λα παξακείλεη ε πξνεγνχκελε, ηδηαίηεξα απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζε εμέιημε κηα δηαδηθαζία.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κπξία Γθνχκα δελ είλαη Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, 

είλαη ε Δπηηξνπή ηεο παξαιαβήο. Δίλαη άιιε Δπηηξνπή, κελ ην κπεξδεχεηε. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν θαηαιαβαίλσ αιιά πξνηηκψ λα κνπ ην απαληήζνπλ. 

Δπίζεο λα πσ φηη θαηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ νη 

Δπηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη εδψ εκείο 

γλσξίδνπκε φηη απηφ δελ έρεη γίλεη γηαηί μέξνπκε φηη ε Γηεχζπλζε ησλ ΚΔΠ έρεη 

δεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπέο θαη δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γηα έλα ηερληθφ έξγν, έλα πξφγξακκα πνπ ηξέρεη γηα 

ηα ΚΔΠ, κφλν εθεί έρεη δεηήζεη θα Γθνχκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηερληθφ έξγν 

φκσο θαη ην ρεηξίδεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία. Όρη γη' απηέο εδψ. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία. Γελ είλαη γηα ηηο παξαιαβέο δειαδή γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηερλνινγηθνχ θαη  κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Όρη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θ. αξαληφπνπιε παξαθαιψ φρη δηάινγν. 

Κπξία Γθνχκα ηειεηψζηε ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη ζα δνζεί ε επθαηξία λα 

απαληήζνπλ νη ζπλάδειθνη.  
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο ακθηζβεηνχκε φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ην γεγνλφο φηη  ήξζε ρηεο ρσξίο ηεθκεξίσζε, 

δείρλεη ην …. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, θ. Κνπηζάθε έρεηε δεηήζεη ηνλ ιφγν; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη. Παξαθνινπζψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ήδε έρεη 

πιεηνςεθία θαη έρεη πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ, νπφηε αο αλαιάβεη θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. Δδψ 

πξάγκαηη ππάξρεη ε λνκηκφηεηα κηαο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, αιιά 

εηιηθξηλά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηε ζθνπηκφηεηα θαη κε πνην αηηηνινγηθφ ελψ 

ζηηο Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο Γηεπζχλζεηο είλαη ν x, ν ς, ν δ  θαη 

πξνηείλεηαη ν α, ν β, ν γ.  

  Σνπιάρηζηνλ εγψ δελ άθνπζα θάπνηα ζνβαξή επηρεηξεκαηνινγία 

θαη απηφ πνπ αληηιακβάλνκαη είλαη φηη αλ ε Γηνίθεζε είρε πξνηείλεη ηνλ α, ηνλ 

β, ηνλ γ ε αληηπνιίηεπζε ζα πξφηεηλε ηνλ x, ηνλ ς, ηνλ δ. νπφηε ζεσξψ φηη 

είλαη θαζαξά κηα θίλεζε ρσξίο νπζία, κφλν θαη κφλν γηα λα αλαδεηρζεί κηα 

αληηπνιηηεπηηθή ηαθηηθή φηη εκείο δελ ζπκθσλνχκε κε θακία πξφηαζε ηεο 

Γηνίθεζεο. Σν έλα θνκκάηη είλαη απηφ, νπφηε πξνθαλψο θη εγψ είκαη ππέξ ηεο 

πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

  Σν άιιν θνκκάηη πνπ αθνχζηεθε εδψ γηα ην Κνηκεηήξην φηη 

γίλνληαη ξεκνχιεο θαη νηηδήπνηε άιιν, δελ ζεσξψ φηη απφ κηα ζέζε ζε έλα 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί δελ είκαζηε θάπνην θαθελείν, κε πξαθηηθά πνπ 

θαηαγξάθνληαη λα ζίγνληαη ζπλάδειθνη πνπ εγνχληαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Τπεξεζίαο, ιέγνληαο πεξί απαηεσληψλ θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν. 

  Δγψ δελ απνθιείσ φηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη, αιιά δελ κπνξνχκε 

λα ην επηθαινχκαζηε ρσξίο ζηνηρεία θαη ρσξίο απνδείμεηο. Γηφηη 

πξνζβάιινπκε ηνλ άλζξσπν πνπ εγείηαη απηήο ηεο Τπεξεζίαο θαη θπζηθά θαη 

ην ζχλνιν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ην Γήκαξρν, ρσξίο θακία απφδεημε επεηδή 

έηζη αθνχγεηαη ζην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Σν ζεσξψ άηνπν θαη φρη 

δεκνθξαηηθφ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ππάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο 

πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν. 
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δγψ θαη ν θ. Γνχιαο ζεσξνχκε σο πξναπαηηνχκελν γηα λα 

εγθξίλνπκε θάπνηα νλφκαηα ζε θάπνηεο Δπηηξνπέο παξαιαβήο, ην λα 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. Δπεηδή δελ 

καο έρεη θνηλνπνηεζεί θάηη ηέηνην καδί κε ηελ εηζήγεζε, ζα απέρνπκε απφ ηελ 

ςεθνθνξία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, άιινο ζπλάδειθνο; Θα 

δεπηεξνινγήζεη ν θ. Αλεκνγηάλλε θαη ζα θιείζεη ην ζέκα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με θαηεγφξεζε ν θ. Κνπηζάθεο γηα ηδηνηέιεηα θαη ζέισ 

λα κνπ ην εμεγήζεη απηφ, πσο ην αληηιακβάλεηαη, δειαδή ε ηδηνηέιεηα απφ 

πνχ πξνθχπηεη;  

  Γεχηεξνλ, επεηδή έρσ θάλεη Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο φηαλ 

πεγαίλνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ γηα πεηξέιαην, 

δελ πεγαίλνπλ ηξεηο ππάιιεινη, πεγαίλεη έλαο. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθνπλ 

ηξεηο. Καη επίζεο, πξνο Θενχ, δελ ήζεια θαη δελ ζέινπκε λα πξνζβάιινπκε 

θαλέλα εξγαδφκελν.  

  Απιά βάιακε ηε ινγηθή θαη φπσο ιεηηνπξγνχζακε φζν ήκαζηαλ 

Γηνίθεζε, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο βάιακε Πξνέδξνπο, δειαδή 

εγψ δελ ζα ήζεια ηνλ θ. Γηνχδε, αιιά είλαη Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο, είλαη 

Πξφεδξνο. Αιιά απφ θάησ κπαίλνπλ νη δπν ειεθηξνιφγνη, γηαηί ζα 

παξαιάβνπλ ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, δελ κπαίλεη έλαο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο θαη 

έλαο νδεγφο απνξξηκκαηνθφξνπ. Σν ινγηθφ έγηλε εδψ, ηίπνηε άιιν. Σν ινγηθφ, 

απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη θάζε Γήκνο αλ ζέιεη νη πξνκήζεηέο ηνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ αμηνθξαηηθά. 

  Ζ απιή αλαινγηθή καο έδσζε απηή ηε δπλαηφηεηα. Ζ 

αξκνδηφηεηα επαλήιζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ ηειεπηαία απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ππνρξεψζεθε ν 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ λα ηελ εθαξκφζεη.  

  ήκεξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα πξψηε θνξά κεηά ηηο 

εθινγέο ιεηηνπξγεί κε ηελ απιή αλαινγηθή. Απηή είλαη θχξηνη ε απιή 

αλαινγηθή, ε αμηνθξαηία είηε ηε ζέιεηε, είηε φρη. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο λα αηηηνινγήζσ γηαηί ηνπ είπα κε 

ηδηνηέιεηα θαη νχησ θαζεμήο. Κχξηε Αλεκνγηάλλε, απφ αχξην δειαδή ν θ. 

Οξηαηδφγινπ γηα ηνλ βάισ ζην βελδηλάδηθν λα βάιεη βελδίλε Σξίηε – Πέκπηε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνλ θ. Φαιίδα πνπ πεγαίλεη πάληα, ζα βάιεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη δελ θάλνπκε δηάινγν. 

Αθήζηε ηα πξνζσπηθά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ ζέιεηε λα αιιάμεη απηφ ην θαζεζηψο ζηα 

πεηξέιαηα; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν ζέκα είλαη ε πνιηηηθή θ. Γξεηδειηά, κάζεηε επηηέινπο κεηά 

απφ ηφζα ρξφληα φηη είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ. Καη εζείο απηή ηε ζηηγκή, δελ 

κπνξεί ν ειεθηξνιφγνο λα πεγαίλεη ζην βελδηλάδηθν. Γελ ην θαηαιαβαίλεηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο άιινο πνπ πάεη ηη ηδηφηεηα έρεη; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ή είλαη κεραληθφο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο δηνηθεηηθφο δελ αθήλεη δνπιεηά πίζσ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο είλαη κέζα ζηα πιαίζηα απηά. Δίλαη 

δπλαηφ λα κνπ ιέηε απηά ηα πξάγκαηα; Κξίκα πνπ έθαλεο 12 ρξφληα 

Γήκαξρνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ειεθηξνιφγνο είλαη κεησκέλεο αληίιεςεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη, ίζα - ίζα πνπ ρξεηάδεηαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ηνλ ζέιεηο γηαηί είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σνλ ζέισ θαη θαιά θάλεηε θαη ηνλ βάδεηε θαη ζα ην δείηε 

αχξην, ηνλ ζέισ. Όιεο νη Δπηηξνπέο πνπ εζείο επηιέμαηε, εγψ ζα ηηο 

πηνζεηήζσ, αιιά έρεηε ηελ επζχλε εζείο θαη δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ γηαηί δελ 

έρεηε νχηε γλψζε, νχηε εκπεηξία φπσο έρνπλ απηή ηε ζηηγκή. Κακία θαη ην 

απνδεηθλχεηε εδψ δπζηπρψο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κηζφ ιεπηφ γηαηί εδψ 

έρνπκε θηάζεη ζηα φξηα ηεο παξεμήγεζεο. Γπν παξαηεξήζεηο, ε πξψηε 

παξαηήξεζε είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο σο εηζεγεηήο ηεο ελσκέλεο 

αληηπνιίηεπζεο, εγψ ζα ζαο εθπιήμσ ζεσξψ φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη 

απηνχο πνπ πξφηεηλε ε Γηνίθεζε θαη απηνχο πνπ πξνηείλεηε εζείο, ηθαλνχο. 
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Γελ ζεσξψ αλίθαλν θαλέλαλ, νχηε ππνλνψ φηη θάπνηνο είλαη ιηγφηεξν ηθαλφο 

απφ θάπνην άιινλ. 

Γεχηεξνλ ε εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο έγηλε θαηφπηλ 

απφθαζεο ε νπνία έιαβε ππφςε ηεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ. Γελ 

έγηλαλ ζην 100% δεθηέο νη πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ γηαηί ε Γηνίθεζε πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηεο θη άιιεο παξακέηξνπο, φπσο απηέο πνπ είπε ν θ. 

Κνπηζάθεο, δειαδή πφζνη ππάιιεινη είλαη, λα θξίλεη φηη ζέιεη πεξηζζφηεξνπο 

ειεθηξνιφγνπο ζην δξφκν γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

νδνθσηηζκνχ, φηη έρεη κεγαιχηεξε άλεζε ζε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηα 

ινηπά.  

Τπάξρνπλ δειαδή θάπνηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο ηηο 

γλσξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαιχηεξα απφ εζάο θαη γη' απηφ έθαλε δεθηέο θαηά 

κεγάιν κέξνο ηηο εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη θαηά έλα κηθξφ κέξνο 

απηελέξγεζε θαη είπε φηη θαιχηεξα λα έρνπκε απηφ ην δηνηθεηηθφ ππάιιειν εθεί 

θαη φρη ηνλ ειεθηξνιφγν πνπ έρνπκε έηζη θη αιιηψο πνιχ ιίγνπο. Απηφ σο κηα 

παξαηήξεζε. 

Δπεηδή αθνχζηεθε εδψ, ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ζην ηέινο απφ ηνλ 

θ. Αλεκνγηάλλε γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη απηή ε εηζήγεζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, 

είλαη έλα πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηεο Οινκειείαο, κε ηε δηαθνξά φηη πξέπεη 

λα μέξεηε φηη ζε θάζε δηθαίσκα, ππάξρεη θαη ε θαηάρξεζή ηνπ.  

Γελ κπνξεί λα θάλεη κηα πιεηνςεθία φ,ηη ζέιεη. Όηαλ αζθνχκε 

έλα δηθαίσκα, πξέπεη λα ην αζθνχκε λφκηκα θαη φρη θαηαρξεζηηθά. Ση ελλνψ. 

ηελ παξνχζα θάζε ζαθψο ππάξρεη λνκηκφηεηα ηεο πξφηαζεο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο γηαηί δελ πεξλάεη απφ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζέκα 

εξκελείαο είλαη αλ πξέπεη λα ππάξρεη αηηηνιφγεζε. 

Καηά ηε γλψκε κνπ φιεο νη απνθάζεηο πνπ είλαη δεζκεπηηθέο, 

πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη. Γελ αθνχζακε αηηηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλε θαη 

αλαιπηηθή γηα θάζε ππάιιειν, θαηά ηε γλψκε κνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

αηηηνιφγεζε γηα ηελ αιιαγή κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ, ζπγθεθξηκέλε. 

Να ζπκίζσ φηη δελ είλαη κία ε ξχζκηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αξθεηέο νη ξπζκίζεηο αλάινγα κε 

ηελ αξκνδηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ ηεο 
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απφθαζεο ηεο Οινκειείαο. Γελ είλαη κία αξκνδηφηεηα θαη δελ είλαη κία ε 

πξνυπφζεζε θαη κηα ε ζπλζήθε. 

Οπφηε ζα παξαθαινχζα φηαλ θάλνπκε κηα ηέηνηα πξφηαζε πνπ 

έκκεζα θξχβεη απνδνθηκαζία ή επηθχιαμε ή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ή 

δεμηφηεηα θάπνηνπ ππαιιήινπ, λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη. Δγψ ζεσξψ 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηθαλνχο, απιψο ε πξφηαζή ζαο δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, φπσο καο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί κε ηα e-mail θαη κε 

ηηο πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ, νχηε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζθαηξηθή γλψζε 

πνπ έρεη ε Γηνίθεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε Τπεξεζίαο θαη γηα ην πψο ζέιεη 

λα θαηαλείκεη πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηεο ζε θάπνηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη 

ήδε επηβαξπκέλνη. Μπνξεί έλαο ππάιιεινο λα είλαη πάξα πνιχ ηθαλφο, αιιά 

λα έρεη ηφζε δνπιεηά, πνπ λα κε ζέινπκε λα ηνλ επηβαξχλνπκε θαη κε κηα 

δηνηθεηηθή ππνρξέσζε ε νπνία ζα ηνπ ζηεξήζεη ψξεο θάζε εκέξα. Δπραξηζηψ 

θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή βάιαηε έλα ζέκα φςηκν φηη ν λνκνζέηεο 

πξνυπνζέηεη θάπνηα αηηηνιφγεζε. Ο λνκνζέηεο δελ ζέηεη θακία πξνυπφζεζε 

ζηελ αληηπξφηαζε, έρεη ην δηθαίσκα ε αληηπνιίηεπζε λα ζέηεη είηε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν γλσξίδνπκε θ. Γξεηδειηά, βεβαίσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ιέεη ππφ πξνυπνζέζεηο. Παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ ςεθνθνξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη ην Β ζέκα πνπ είλαη ε 

θιήξσζε. Θα ςεθίζνπκε ην πξψην πνπ αθνξά ηηο Δπηηξνπέο απηέο θαζαπηέο 

γηα λα κελ κπεξδεπηνχκε, ηε κηα πξφηαζε ε νπνία είλαη ε πξφηαζε ηεο 

Γηνίθεζεο, πνπ είλαη ε θιήξσζε πνπ είλαη δπν αηξεηνί. Οπφηε πάκε ζε 

ςεθνθνξία ην α ζθέινο θ. Γξακκαηέα. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη λα ζπκίζσ θάηη ζηνλ θ. 

Αλεκνγηάλλε. Σν 2018 ν θ. Οξηαηδφγινπ είρε ηνπνζεηεζεί κέινο Δπηηξνπήο 

γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηα ΜΑΠ, θάηη πνπ δελ είλαη εηδηθφηεηά ηνπ 
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θαη δελ ζπκκεηείρε πνηέ ζηελ Δπηηξνπή απηή, δελ πήγε πνηέ. Άξα ελψ 

νξίζηεθε, επεηδή ελδερνκέλσο ζεψξεζε φηη ήηαλ αλαξκφδηνο, δελ πήγε, επί 

δηθήο ζαο Γηνίθεζεο απηφ. Δπραξηζηψ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ζέισ κε ηελ ςήθν 

κνπ λα δηακαξηπξεζψ, δηφηη κπήθε ην ζέκα ηεο αμηνθξαηίαο απφ ηνλ θ. 

εηζεγεηή ηεο δεχηεξεο πξφηαζεο, ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, πξάγκα ην νπνίν 

ζεσξψ φηη σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ έρνπκε κηα εκπεηξία ζε απηφ ην ρψξν 

θαη ζε απηφ ην Γήκν, ελ δπλάκεη ζεσξνχκε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηθαλνχο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δπηηξνπέο, λα δηεθπεξαηψζνπλ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 

θαη απηφ θάλνπλ φια ηα ρξφληα. Σν «αμηνθξαηία» ζεσξψ φηη πξνβάιιεη 

θάπνηνπο ππαιιήινπο πνπ απηή ηε ζηηγκή ηνπο αιιάδεηε κε ηελ πξφηαζή ζαο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, πξνζζέηνληαο θαη ην 

ζθεπηηθφ ηνπ θ. Καληαξέιε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

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

Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ηνπνζεηήζεθα θαη είπα φηη απηφ πνπ γίλεηαη ππνηηκά 

απηνχο πνπ βγάδνπκε θαη αιιάδνπκε θαη δελ είλαη ζσζηφ θαη είκαη ππέξ ηεο 

πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο γηαηί απηή είλαη πξφηαζε ησλ Τπεξεζηψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο καο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο. Καη αθνχ είλαη κφδα ζήκεξα λα βγάδνπκε 

θη έλα ιφγν ζηελ ςεθνθνξία, αο πσ θη εγψ φηη κνπ θάλεθε πνιχ παξάμελν 

Πξντζηάκελνο πνιηηηθφο Τπεξεζίαο λα ιέεη «αλ πάξεηε είδεζε θακία 
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παξαλνκία, πέζηε ηελ». Ο ξφινο ηνπ θάζε Πξντζηακέλνπ είλαη λα παίξλεη 

είδεζε ηελ παξαλνκία, πξηλ ηελ πάξεη ν πνιίηεο. Δπραξηζηψ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ππέξ ηεο αληηπξφηαζεο 

ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ».  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Γξεηδειηά Παληειή. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο 

«Γχλακεο Πνιηηψλ». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε – 

Δχα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο; 
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Αθνχ ζπκθσλήζακε φινη φηη φινη νη ππάιιεινη είλαη 

ηθαλνί, ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ». 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο; 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία; 

Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Απέρσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγή νθία;  

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Όπσο είπε θαη ε θα Παπαινπθά, απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία 

θαη ζα ήζεια λα πσ φηη ζα κπνξνχζαλ αξρήο εμ αξρήο λα ηεζνχλ θάπνηα 

θξηηήξηα θνηλψο απνδεθηά, γηα λα απνθχγνπκε ζην κέιινλ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ ν νπνίνο  πξνήιζε ηψξα, ςεθίδεη; 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ γλσξίδσ ην ζέκα, νπφηε δελ ςεθίδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο 9, ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο 

«Γχλακεο Πνιηηψλ» 12, απνρέο 2 θαη 3 παξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πγθξόηεζε επηηξνπώλ 

παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, κεηαθνξώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ 

έηνπο 2023, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16» εγθξίλεηαη  θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε πξόηαζε ηεο «Γύλακεο Πνιηηώλ». 

  Πάκε ζην δεχηεξν ζθέινο πνπ είλαη ε θιήξσζε νξηζκφο 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ 

άλεπ αμίαο έηνπο 2023. Δίλαη δπν αηξεηνί θη έλαο ππάιιεινο, άξα είλαη έλαο 

αηξεηφο απφ ηε ζπκπνιίηεπζε θαη έλαο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε.  

Γηεμάγεηαη θιήξσζε 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σάθαο Ζιίαο θαη Παπαθψζηα Αλζή. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» θιεξψλεηαη θ. Σάθαο Ζιίαο σο 

ηαθηηθφ κέινο θαη ε θα Παπαθψζηα Αλζή σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιακπφθεο Ησάλλεο θαη Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κιεξψλεηαη ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο απφ ηε «Γχλακε 

Πνιηηψλ» σο ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απφ ηελ 

«Πφιεο Δλφηεηαο» σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

  Καη ν ππάιιεινο; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σνλ ππάιιειν ζα ηνλ νξίζεη ν Γήκαξρνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο απέρνπκε.  Γελ ςεθίδνπκε ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, ςεθίδνπκε κφλν ηνπο ππαιιήινπο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη 2 απνρέο. 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«»Λήςε απόθαζεο επί αηηήκαηνο Γήκεηξαο θαη Αγγειηθήο Κνπξή  

γηα ηελ κείσζε θαηά 40% ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ  

ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ θαηφπηλ αηηήκαηνο απηνχ πνπ 

ην αηηήζεθε.  

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ  

κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 

νθηώ (8) κελώλ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΚΑΠ, πνπ εγθξίζεθαλ  

ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2023» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Απηφ είλαη ην αίηεκα πνπ 

έρεη πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είρακε δεηήζεη 30 άηνκα κε 

8κελεο ζπκβάζεηο έξγνπ. Δγθξίζεθαλ δπν ζέζεηο θαη ε πξφηαζε ηεο 

Γηνίθεζεο είλαη γηα Σ.Δ. θπζηθνζεξαπεπηψλ θαη Γ.Δ. καγείξσλ.  
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  Ζ πξφηαζε είλαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηηο Τπεξεζίεο θαη ην 

θξηηήξην είλαη γηα λα κε κείλεη θελή θακία ζέζε φηαλ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνπ 2023 νχηε απφ κάγεηξεο, νχηε απφ 

θπζηθνζεξαπεπηέο.  Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. αξαληφπνπιε.  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ απφ εκάο θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ 

γηα ηελ πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο νθηώ (8) κελώλ κε θάιπςε ηεο 

δαπάλεο από ΚΑΠ, πνπ εγθξίζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 

2023» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη 2 παξώλ. 

 

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκόο ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε  

ηεο δαπάλεο από ΚΑΠ, πνπ εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ  

γηα ην έηνο 2023» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Πάιη είρακε αηηεζεί κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξνο ην Τπνπξγείν κε βάζε ηελ εγθχθιην πνπ είρε έξζεη, καο εγθξίζεθε κηα 

ζέζε θαη πξνηείλνπκε λα είλαη ε ζχκβαζε 12κελ γηα ηνλ γηαηξφ ηνπ ΚΑΠΖ, 

φπσο γίλεηαη θάζε ρξφλν ζε φιεο ηηο Γηνηθήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ζύλαςεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΚΑΠ, πνπ 

εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2023» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γήκν, ζην πιαίζην 

ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2023» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είρε πεξάζεη εηζήγεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνλ Ηνχιην ηνπ ’22 είρακε αηηεζεί 35 ζέζεηο γηα κφληκεο πξνζιήςεηο 

ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, εγθξίζεθε ην αίηεκά καο 

γηα 13 ζέζεηο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη κεραληθνχο θαη εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο, ηα έρεηε ζηελ εηζήγεζε θαη απιψο ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα απνζηείινπκε ηελ εηζήγεζε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξφζιεςε ησλ εηδηθνηήησλ είηε 

κέζσ δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξνζιήςεσλ 

ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γήκν, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2023» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πνιπεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ Γήκνπ εηώλ 2024 - 2027» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δδψ είλαη ε εγθχθιηνο πνπ έρεη έξζεη ηέιε Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2023 πξνηείλνπκε θάπνηεο ζέζεηο γηα ην 2024 έσο 2027. Πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξν ή ίζν κε ηηο απηνδίθαηεο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ καο 

έρνπλ δψζεη, πξνηείλνπκε 2 ζέζεηο γηα ην 2024, 3 ζέζεηο γηα ην 2025 θαη 3 

ζέζεηο γηα ην 2026. 

  ε φ,ηη αθνξά γηα ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ’24 κπνξνχκε 

λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αίηεκά καο θαη λα αηηεζνχκε πνιχ πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο φηαλ ζα έξζεη λεφηεξε εγθχθιηνο πνπ ζπλήζσο έξρεηαη Ηνχλην κε Ηνχιην 
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θάζε έηνπο, δειαδή απφ ηηο 2 ζέζεηο πνπ βιέπεηε ην ’24 κπνξεί λα αηηεζνχκε 

πνιχ πεξηζζφηεξεο ζηε λεφηεξε εγθχθιην πνπ ζα έξζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη φηη θαη ζηα δπν 

ζέκαηα θαη ζην 10ν θαη ζην 11ν παξ' φηη είλαη πνιχ ζνβαξά, ε εηζήγεζε 

θαζπζηέξεζε πάξα πνιχ, ζήκεξα ήξζαλ νη εηζεγήζεηο θαη δελ ιεηηνπξγεί έηζη 

ην ζέκα. 

  Δπίζεο ζέισ λα ξσηήζσ γηα ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ, 

ιήθζεθαλ ππφςε ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηηο Τπεξεζίεο; ην νξγαλφγξακκα; 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη ιήθζεθαλ ππφςε ζην νξγαλφγξακκα θα Γθνχκα 

φιεο νη ζέζεηο, φια ηα θελά.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ:  Γηαηί δελ θέξλνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηζήγεζε κε φια ηα 

θελά πνπ ζα έρεη δεκνζηνλνκηθή ςαιίδα; Καη παξαηεξψ φηη ζηελ πνιπεηή 

πξφβιεςε δελ ππάξρνπλ Γεπηεξνβάζκηαο, είλαη Π.Δ. θαη Σ.Δ. νη ειάρηζηεο 

ζέζεηο απηέο πνπ κπαίλνπλ ζηηο 7 ζέζεηο. Μηαο θαη πήξα ηνλ ιφγν λα πσ φηη 

αμίδεη ζηνλ πνιπεηή απηφλ πξνγξακκαηηζκφ λα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη 

δπλάκεηο γηαηί απηφ αθνξά νπνηνλδήπνηε ζα αλαιάβεη ην δεκαξρηαθφ ζψθν ηα 

επφκελα ρξφληα θαη είλαη κηα ζεκαληηθή δέζκεπζε πνπ θάπνηνο κπνξεί λα 

ηνπο απειεπζεξψλεη απφ δηεθδηθήζεηο, λα είλαη κηα δηθαηνινγία γηα λα κελ 

ππάξμεη πξνζσπηθφ. Οπφηε θαιψ φινπο ηνπο ζπκβνχινπο λα ηνπνζεηεζνχλ. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Γθνχκα ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, αλ δείηε ζηε 

2ε ζει., φπσο είπα θαη πξηλ ην αίηεκα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 

άζξνηζκα ησλ εθηηκψκελσλ απηνδίθαησλ απνρσξήζεσλ. ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή ζην πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ δελ καο αθήλεη αθφκε θαη 

παξαπάλσ ζέζεηο λα αηηεζνχκε, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

  Όπσο ζαο είπα, ζα έξζεη λεφηεξε εγθχθιηνο πνπ αθνξά ηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 2024 θαη φπσο ζα δείηε θαη ζην πξνεγνχκελν 

ζέκα πνπ αηηεζήθακε 35 ζέζεηο ην ίδην ζα θάλνπκε θαη θέηνο γηαηί εθεί καο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα λα γίλεη δεθηφ ην αίηεκα. Καη εθεί ζα θάλνπκε 

θαη γηα Γ.Δ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ εκείο. Γελ θαηαςεθίδνπκε, δελ δηαθσλνχκε κε ηηο 

πξνζιήςεηο αιιά είλαη ειάρηζηεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαλνεηφ. 

  Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πνιπεηνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Γήκνπ εηώλ 

2024 - 2027» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη 2 παξώλ. 

 

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Η.Γ.Ο.Υ.  

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν 

«Πξόγξακκα πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημεο παηδηώλ γηα ηελ έληαμε  

ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ 

ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο»  

πεξηόδνπ 2022-2023  

(πξώελ «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»)  

κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηόπηλ κε αλαλέσζεο ζύκβαζεο εξγαδνκέλνπ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, δεηψ ζπγλψκε 

έπξεπε λα βξίζθνκαη ζε θάπνηεο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ καο γη' απηφ θαη 

άξγεζα. Βεβαίσο παξαθνινπζνχζα κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ ηα δηακεηβφκελα.  

  Κάλσ κηα παξέλζεζε ζηε δηαδηθαζία γηα λα ζαο πιεξνθνξήζσ 

γηα έλα ζέκα ην νπνίν πξνέθπςε ηηο πεξαζκέλεο εβδνκάδεο. Αθνξά ηελ 

ηξαγσδία ηνπ ηνπξθηθνχ θαη ηνπ ζπξηαθνχ ιανχ, ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ θαη 

ηα απφηνθα απηνχ ηνπ ζεηζκνχ.  

Ο Γήκνο έδεημε εμαηξεηηθά αληαλαθιαζηηθά, νη δεκφηεο επίζεο 

πξνζήιζαλ, νη Παξαηάμεηο επίζεο ηνπ Γήκνπ καο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο 

αλάγθεο πνπ γελλήζεθαλ απφ απηφ ηνλ ζεηζκφ θαη ζεσξψ πσο είκαζηε απφ 

ηνπο Γήκνπο πνπ ζε γεληθφηεξα πιαίζηα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη γηα ην 

πψο αληαπνθξηζήθακε ζηα πξνβιήκαηα πνπ γελλήζεθαλ κε ηνλ ζεηζκφ απηφ. 

Παξάιιεια έρνληαο θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο 

δεκφηεο θαη ζπλδεκφηηζζεο πνπ αλήθνπλ ζε πιιφγνπο Μηθξαζηαηηθνχο, 
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πήξα ηελ πξσηνβνπιία γη' απηφ ζαο ελεκεξψλσ ηψξα, έζηεηια κηα επηζηνιή 

ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ζηνλ θ. Γέλδηα, ηελ νπνία ζαο ηε δηαβάδσ θαη 

λνκίδσ πσο κε βάζε απηή ηελ επηζηνιή, κπνξνχκε απφ θνηλνχ λα πηέζνπκε 

ππνγξακκίδνληαο απηφ πνπ φινη ιέκε απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ βξεζήθακε 

εδψ, ζηα δχζθνια κπνξνχκε λα είκαζηε παξφληεο ρέξη – ρέξη θαη λα 

ζπκκαρνχκε πξνο ην γεληθφηεξν θαιφ.  

Γηαβάδσ ηελ επηζηνιή: 

«Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, πξσηίζησο επηζπκώ δηα ηεο παξνύζεο λα ζαο 

εθθξάζσ ηα ζεξκά ζπγραξεηήξηά κνπ γηα ηα άκεζα αληαλαθιαζηηθά 

πνπ επηδείμαηε θαη εζείο πξνζσπηθά θαη νη θνξείο ηεο αξκνδηόηεηάο 

ζαο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ηεο ρώξαο καο θαη ηελ έκπξαθηε βνήζεηα 

πξνο ηηο ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρέο ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Σπξίαο. 

Δεπηεξεπόλησο ζαο  θνηλνπνηώ έλα αίηεκα ζπλδεδεκέλν άκεζα κε ηα 

απόηνθα ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ. Έρσ ηελ ηηκή λα δηνηθώ σο 

Δήκαξρνο ηνλ πξνζθπγηθό Δήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο 

Φαιθεδόλαο, αλάκεζα ζηνπο δεκόηεο ηεο πόιεο καο δηαβηνύλ εδώ θαη 

πνιιέο δεθαεηίεο νηθνγέλεηεο Αληηνρεηηώλ. Ο θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο 

εμαθάληζε ηελ Αληηόρεηα πνπ γλσξίζακε.  

Δηα ηεο παξνύζεο θαη δηα ηεο ππνγξαθήο κνπ εληζρύσ ην αίηεκα ηνπ 

Σπιιόγνπ ησλ Αληηνρεηηώλ θαη δεηώ ηελ παξέκβαζή ζαο, ώζηε λα 

αξζνύλ νη όπνηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (βίδεο, ζεσξήζεηο 

εηζόδνπ θαη ηα ινηπά) θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη 

πάληα ππό ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο 

ζπλδεκόηεο καο Αληηνρείηεο λα κπνξέζνπλ λα θηινμελήζνπλ 

πξνζσξηλά θαη λα ζηεξίμνπλ ζε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν ζπγγεληθά 

ηνπο πξόζσπα.  

Επειπηζηώληαο όηη απηή ε αλζξσπηζηηθή πξσηνβνπιία καο ζα ζαο 

βξεη ζύκθσλν θαη ην Υπνπξγείν ζαο ζα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο 

θαη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζαο εύρνκαη θαιή δύλακε θαη ζπλέρεηα 

ζην έξγν πνπ επηηειείηε». 

  Πηζηεχσ φηη είλαη κηα επηζηνιή ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα ηε 

ζπλππνγξάςνπκε φινη θαη λα ζπλδξάκνπκε θαη λα εληζρχζνπκε κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε πξνθεηκέλνπ απηνί νη άλζξσπνη πνπ 
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έκεηλαλ εθεί, αλέζηηνη, ρσξίο θαγεηφ, ρσξίο λεξφ, πιεξνθνξνχκεζα φηη πίλνπλ 

λεξφ απφ ηα ξπάθηα -ηα ξπάθηα ηεο βξνρήο ελλνψ- λα κπνξέζνπκε έηζη λα 

ζηήζνπκε έλα δίρηπ αλζξσπηάο, θηινμελίαο θαη αζθαιείαο γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηνπο Αληηνρείηεο πνπ έρνπλ ζπγγελείο εδψ ζην Γήκν καο. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξράο είκαζηε ζηελ ςεθνθνξία ηνπ 12νπ 

ζέκαηνο, λνκίδσ φηη δελ έρνπκε αληίξξεζε. 

  Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Η.Γ.Ο.Υ. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Πξόγξακκα πξνώζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 2022-2023 (πξώελ 

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο») κε δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηόπηλ κε αλαλέσζεο ζύκβαζεο εξγαδνκέλνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

  Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο 

ησλ Παξαηάμεσλ επί ηεο επηζηνιήο ηνπ Γεκάξρνπ. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη 

ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκείο ζπκθσλνχκε απφιπηα, ζπγραξεηήξηα ζην 

Γήκαξρν γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε θαη ην ζηεξίδνπκε απφιπηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ππνρξέσζε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο 

Υαιθεδφλαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θειεχζκαηα ησλ θαηξψλ. Ζ δπζηπρία δελ 

μεπεξληέηαη, ν πφλνο δελ γηαηξεχεηαη ηφζν εχθνια. Καη πνιχ θνβνχκαη φηη ζα 

δερηνχκε θαη αλζξψπνπο απφ εθεί θαη ζα έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο 

θηινμελήζνπκε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζπκθσλνχκε κε ηελ 

επηζηνιή απηή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εκείο ζπκθσλνχκε κε ηελ 

επηζηνιή απηή, άιισζηε ήκαζηαλ νη πξψηνη σο Παξάηαμε πνπ θάλακε ηελ 

πξφηαζε γηα ηελ ζπιινγή ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πιηθνχ θαη ζπκκεηείρακε ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ, δελ θάλακε θάηη μερσξηζηά απφ ην Γήκν. Καη θπζηθά 
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ζπλππνγξάθνπκε ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν θ. Γήκαξρνο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη άξα νπζηαζηηθά λνκίδσ φηη ππάξρεη 

νκνθσλία σο πξνο ηε ζπκθσλία καο ζε απηή ηελ επηζηνιή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μπνξεί λα πάεη θαη δεχηεξε επηζηνιή κε απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ήζεια λα πσ θ. Αλεκνγηάλλε, φηη κεηά απφ απηή ηελ 

ηνπνζέηεζή ζαο, απηή ε επηζηνιή ζα ζπλππνγξαθεί αλ ζέιεηε απφ ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) θαη λα βγεη ην αξγφηεξν αχξην 

ην πξσί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θαηλνχξγην Πξσηφθνιιν θ. Νηάηζε αχξην ην πξσί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία, έηζη αθξηβψο ζα γίλεη. 

 

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«ύζηαζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνύ Πηζηνπνίεζεο 

Δθηέιεζεο ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο» ηεο Πξάμεο  

«Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο 

– Νέαο Υαιθεδόλνο»» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο  έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ έρσ λα πσ θάηη, εθηφο αλ ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε θάηη γη' 

απηφ γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν. Δίλαη θάηη ην νπνίν είλαη ζπλεζηζκέλν, 

γίλεηαη θάζε ρξφλν θαη είλαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Τπάξρεη θάηη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε είλαη ε αιιαγή ελφο κέινπο νπζηαζηηθά, απιά λα 

αλαθεξζεί αλ ζέιεηε. Γελ έρεη θάηη άιιν.  

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη δελ έρεη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά είλαη ε αιιαγή νπζηαζηηθά ελφο κέινπο. Λέεη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ κέινπο είλαη ε θα Ρσκαλνχ ζηε ζέζε ηεο θαο 

Πνπιάθε, ε νπνία ζπληαμηνδνηήζεθε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ λα θάλσ κηα 

αληηπξφηαζε. Ννκίδσ φηη θαηαιιειφηεξε είλαη ε θα Εσή Παιηνχδε, είλαη 

έκπεηξε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Θεσξψ φηη είλαη ην ηθαλφηεξν θαη ην 

θαηαιιειφηεξν πξφζσπν.  Σν θάλσ πξφηαζε. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Έρεη πάξα πνιιά πξάγκαηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θ. 

Σνκπνχινγινπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Μπεξδέζε δελ δηαθσλψ, 

εγψ ην θάλσ σο πξφηαζε δηφηη ζεσξψ φηη γηα ηελ θα Παιηνχδε δελ κπνξεί λα 

έρεη θαλείο αληίξξεζε γηα ηελ πνιπεηή πξνζθνξά ηεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλείο, αιιά λνκίδσ φηη έρεη επσκηζηεί πάξα πνιιά απηφ ην 

δηάζηεκα.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην πξνηείλσ θ. Πξφεδξε. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Έρεη πάξα πνιιά απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηαθσλψ θ. Σνκπνχινγινπ ηελ μέξσ θαη πξνζσπηθά είλαη 

εμαηξεηηθή ππάιιεινο, αιιά λνκίδσ φηη … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ψκα αο θαηαιήμεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βάιηε ην ζε ςεθνθνξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ έρνπκε θαλέλα ζέκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σελ έρνπκε ξσηήζεη ηελ θα Παιηνχδε; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη ζήκεξα πνπ ήκαζηαλ εδψ ην ίδην πξάγκα είπε, δελ 

κπνξεί λα ην θάλεη, δελ πξνιαβαίλεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθ κέξνπο καο αλ κνπ επηηξέπεηε δελ ππάξρεη θακία 

αληίξξεζε. Δίλαη κηα εμαηξεηηθή ππάιιεινο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε, λα ην ςεθίζνπκε λα 

ηειεηψλνπκε. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: αο ιέσ φηη δελ ζέιεη, δελ κπνξεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ ζα πξνηείλακε, ήηαλ θάπνηνο 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ «Βνήζεηα ζην 



2
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/2/2023 

 

 

45 

ζπίηη». Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο νη δνπιεηέο πνπ έρνπλ, αζρνινχληαη κε ηνπο 

άζηεγνπο, κε φπνηνπο είλαη σθεινχκελνη απφ ην πξφγξακκα, είλαη πάξα 

πνιιά απηά πνπ έρεη. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη' αξρήλ αλ δείηε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πφζα εηζαγγειηθά 

έξρνληαη, δελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε απηά, γηα δηάθνξα πξάγκαηα ζην Γήκν, 

δελ ζα ην πηζηεχεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αλ επηκέλεηε λα βάινπκε ζε ςεθνθνξία 

ηελ θα Παιηνχδε; Δγψ εκπηζηεχνκαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Αληηδήκαξρνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: χκθσλνη. Δγψ θάλσ ηελ 

πξφηαζή κνπ, ην ψκα αο απνθαζίζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα θχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε ςεθνθνξία γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο. Ζ κία πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε θα Ρσκαλνχ 

πνπ αληηθαζηζηά ηελ ζπληαμηνχρν θα Πνπιάθε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα πξνηείλσ θάηη; Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε 

κε βάδνπκε ζε ςεθνθνξία νλφκαηα, εκείο δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα ηελ 

θα Παιηνχδε. Αξθεί λα δερηεί.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, βάιηε ηελ θα Παιηνχδε 

σο ηαθηηθφ κέινο θαη ηελ θα Ρσκαλνχ αλαπιεξσκαηηθφ. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Αο εξσηεζεί θαη αλ πεη φρη, ζπλερίδνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα κνπ απηφ είπα, φηη αλ εξσηεζεί ζα έρνπκε ράζεη πάιη, ζα 

πεγαίλνπκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππάξρεη απφθαζε ππφ αίξεζε. Μπαίλεη ε Παιηνχδε 

ηαθηηθφ κέινο θαη ε θα Ρσκαλνχ αλαπιεξσκαηηθή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη παξαηηείηαη; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ε Ρσκαλνχ αλαπιεξσκαηηθή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη φπσο δηακνξθψζεθε ε πξφηαζε ε 

θα Παιηνχδε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη αλαπιεξσκαηηθή ε θα Ρσκαλνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ηαθηηθφ θαη αλαπιεξσκαηηθφ, αιιά ηέινο πάλησλ 

ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ε ίδηα. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 46 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα βάινπκε θαη αλαπιεξσκαηηθφ. 

Δδψ κπαίλνπλ πέληε αλαπιεξσκαηηθνί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, άξα νκφθσλα πάκε κε απηή ηελ πξφηαζε.  

  Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «ύζηαζε, ζηειέρσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηνπ Τπνέξγνπ (1) 

«Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - 

Υαιθεδόλνο» ηεο Πξάμεο «Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλνο»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αλαζεώξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 1νπ 

Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Νέαο Υαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 99/2017» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλαζεώξεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 1νπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Νέαο 

Υαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 99/2017» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε)  

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ»  

(ΑΜ 30/2020) σο πξνο ηελ Οκάδα Γ΄ («Ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ»)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 15ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 

ζύκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (ΑΜ 30/2020) σο πξνο ηελ Οκάδα Γ΄ («Ηζηνί 

ειεθηξνθσηηζκνύ»)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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16ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε)  

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε 

ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθύθισζε» (ΑΜ 59/2021)  

σο πξνο ηελ Οκάδα Γ΄ («Πξνκήζεηα απηνθηλνύκελνπ πιπληεξίνπ  

θάδσλ απνξξηκκάησλ»)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί παξάηαζε 5 κελψλ γηα έλα φρεκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζα καο απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ν θ. 

Κνπηζάθεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα απαληήζσ εγψ πνπ έρσ δηαβάζεη 

ηελ εηζήγεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη έλα DΑF θαη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ 

αληηπξνζσπεία, ππάξρεη επηζηνιή κέζα ζηελ εηζήγεζε απφ ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία θαη ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ηεο Οπθξαλίαο θαη δηθαηνινγείηαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 

ζύκβαζεο (ρξνληθή παξάηαζε) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ 

αλαθύθισζε» (ΑΜ 59/2021) σο πξνο ηελ Οκάδα Γ΄ («Πξνκήζεηα 

απηνθηλνύκελνπ πιπληεξίνπ θάδσλ απνξξηκκάησλ»)» εγθξίλεηαη  

ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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17ν 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.» 

(επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ξσηήζσ ηη δηαθνξεηηθφ έρεη γίλεη θαη γίλεηαη 

επαλεηζαγσγή. Απηφ ην ζέκα έρνπκε πάξεη απφθαζε θαη είλαη επαλεηζαγσγή. 

Ση έρεη αιιάμεη; Γειαδή ηη δηαθνξεηηθφ έρεη ε εηζήγεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε 

πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε φηη δελ ρξεηάδεηαη ην πεξίπηεξν εθεί; 

Απηή είλαη ε εξψηεζή κνπ, είλαη πνιχ απιή εξψηεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαλνεηφ. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επηηέινπο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηε 

βάζε ηεο ε ζνβαξφηεηα. Γελ κπνξεί θ. Πξφεδξε ζηελ πεξαζκέλε ζπλεδξίαζε 

ην αίηεκα απηφ λα έρεη απνξξηθζεί θαη ζήκεξα λα επαλέξρεηαη σο 

επαλεηζαγσγή ρσξίο λα έρνπκε αιιαγή δεδνκέλσλ. Να πσ δηακεζνιάβεζε 

θάπνηνο θαχζσλαο, θάπνηα λεξνπνληή ή θάηη ηέηνην, λα ην θαηαιάβσ. Δδψ 

θάπνηνλ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη  επαλεηζαγσγή, θάπνηνο ππνθξχπηεηαη απφ 

πίζσ γηα δεχηεξε θνξά.  

  Δδψ δελ έρνπλ κπεη ζε ηάμε φια εθείλα πνπ είπε ν θ. 

Σνκπνχινγινπ γχξσ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, πεξηκέλνπκε αθφκε θαη 

γξαπηψο λα καο απαληήζεη θάπνηνο Αληηδήκαξρνο θαη πάκε λα βάινπκε πίζσ 

απφ ην ηεξφ ηεο Αγίαο Σξηάδνο έλα πεξίπηεξν, δίπια ζηα 50 κέηξα απφ δπν 

άιια πεξίπηεξα πνπ είλαη ζηηο άιιεο δπν γσλίεο ηεο Αγίαο Σξηάδνο, φπνπ 

ιηκνθηνλνχλ ήδε νη πησρνί πεξηπηεξάδεο. Γηα λα εμππεξεηήζνπκε πξνθαλψο 

θάπνηνλ, δελ μέξσ πνηνλ, βάδνληαο θη έλα πεξίπηεξν πίζσ, ελψ φινη ζαο 

μέξεηε πνηνο είλαη θαη θξχβεζηε πίζσ απφ ην δάρηπιν.  

  Δίλαη ληξνπή γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα επαλέξρεηαη απηφ ην 

ζέκα. Καλνληθά ζα έπξεπε λα ην απνζχξεηε, φπσο απνζχξαηε θαη ην 

πξνεγνχκελν ην 7ν πνπ δεηάγαηε κείσζε 40% ζηα κηζζψκαηα ηνπ 

λεθξνηαθείνπ. Όηαλ πήξε ηε κείσζε ιφγσ COVID πνπ δφζεθε γηα φια ηα 

θαηαζηήκαηα … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δκείο δεηάγακε ηε κείσζε;  
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απαιιαγή πήξε.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Καιά; Γελ ληξέπεζαη λα ιεο ηέηνηα ςέκαηα; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα ηη ιέηε ηψξα; Λέηε θαη ςέκαηα.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Απηά ιεο ζηηο γεηηνληέο έμσ πνπ βγαίλεηο;  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δκείο δεηήζακε ηε κείσζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ννκίδεηο αθφκε ζε πηζηεχεη ν θφζκνο;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όζν θαη λα κε δηαβάιιεηο Σάθα, δηαθήκηζε κνπ θάλεηο. 

Δηδηθά εζχ.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Σελ θαιχηεξε ζνπ θάλσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά γηα ηελ ηάμε ππήξμε αίηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θπξίαο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν αίηεκα ην ππέβαιιε ε ζχδπγνο. σζηά; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ ηη ζρέζε ππάξρεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφο πνπ έρεη ην θπιηθείν. Ζ θφξε. χκθσλνη; ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην έξρεηαη λφκηκν αίηεκα θαη ζαο ξσηψ: ε κείσζε ηνπ 40% 

επί ήδε πξνυπάξρνπζαο κεηψζεσο είλαη λφκηκε;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηα είλαη ε πξνυπάξρνπζα κείσζε;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λφγσ COVID ηα ελνίθηα ζε φιε ηελ Διιάδα … 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα. Δπαλήιζαλ ηα ελνίθηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη κελ ην ραιάζνπκε ζην ηέινο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πήξε ηε κείσζε εθείλε πνπ έπξεπε. Σψξα επαλήιζε ε δσή 

ζηελ θαλνληθφηεηα.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ζηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο θ. Γξεηδειηά. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ ζα ηειεηψζεη ηελ θξάζε ηνπ 

ν θ. Γξεηδειηάο … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κπνξεί λα ιέεη απηά ηα πξάγκαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέεη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη. Κξίλεηαη. Δγψ θ. Γξεηδειηά θαη απφ 

απηφ πνπ είπαηε, δελ γλσξίδσ θαλέλαλ πνπ ζέιεη απηφ ην πεξίπηεξν, δελ έρσ 
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ηδέα γηαηί ιέηε φηη μέξεηε φινη θαη θξχβεζηε, εγψ δελ θξχβνκαη πίζσ απφ 

θαλέλα δάρηπιν. Γελ γλσξίδσ. Να πξνζέρεηε ηη ιέηε φηαλ απεπζχλεζηε ζε 

φινπο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξαλαιέσ: είζηε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

επαλέξρεηαη έλα ζέκα πνπ ζηελ πεξαζκέλε ζπλεδξίαζε ππφ ηελ Πξνεδξία 

ζαο θαηαςεθίζηεθε. Χο Πξφεδξνο αλαδεηήζαηε ηνλ ιφγν, ηελ αίηηα ηεο 

επαλεηζαγσγήο γηα λα ην εηζάγεηε; 

  Καηαςεθίζηεθε λαη ή φρη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπήξμε θάπνηα αηηηνινγία φηη άιιαμαλ νη ζπλζήθεο, ηα 

δεδνκέλα πνπ επηβάιιεηε λα ην επαλαθέξνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ κφλε αηηηνινγία θ. Γξεηδειηά πνπ κπνξψ εγψ λα ζαο πσ απηή 

ηε ζηηγκή, είλαη φηη είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο ηηο εκέξεο ηνπ γεπέδνπ γεκίδεη 

απφ θφζκν. Οη ίδηνη νη πεξηπηεξάδεο ππνθέξνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαθπιάμνπλ ην εκπφξεπκά ηνπο, νπζηαζηηθά ζέινπλ ηέζζεξα – πέληε άηνκα ν 

θαζέλαο γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ζεσξψ φηη ζα 

κπνξνχζε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή βάδεηε ην 3ν πεξίπηεξν γηα λα απαιχλεηε ηνλ θφξην 

ησλ άιισλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε κε! Δπεηδή ιέηε γηα θησρνχο, ππήξρε φπσο μέξεηε ζηε 

Φαξελάηη πεξίπηεξν, ππαξρφλησλ θαη ησλ άιισλ δχν, πνπ ζεκαίλεη φηη κηα 

ζέζε πεξηπηέξνπ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ππήξρε θαη απηή ηε ζηηγκή κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ είλαη κηα ραξά … 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μα είλαη έζνδν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλεμάξηεηα απφ ην έζνδν, απφ εθεί θαη πέξα ηηο θαηεγνξίεο ζαο 

ηηο επηζηξέθσ. Δγψ δελ γλσξίδσ θαλέλαλ πνπ λα ζέιεη απηφ ην πεξίπηεξν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην επαλαθέξεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέσ, δελ γλσξίδσ θαλέλαλ. Σελ θαηεγνξία πνπ είπαηε δελ ηελ 

αλαγλσξίδσ, ζεσξψ φηη θαιφ είλαη λα πάξεη θάπνηνο άλζξσπνο λα βγάδεη 

κεξνθάκαην.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην θέξλεη θ. Πξφεδξε; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κε ελδηαθέξεη πνηνο ην θέξλεη θαη δελ μέξσ. Κιήξσζε δελ 

γίλεηαη ζηα πεξίπηεξα; Ση είλαη απηά πνπ ιέηε ηψξα; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ κηιάκε γηα ηε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, δελ κηιάκε γηα ην 

πνηνο ζα ην πάξεη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υσξνζέηεζε θάλνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ινηπφλ; Ση μέξεηε πνηνο ην θέξλεη; Πνηνο ην ζέιεη; Πέζηε 

κνπ εζείο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκέλα ξσηάηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν πεξίπηεξν πνηνο ην ζέιεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξσ. Πνηνο ην επαλαθέξεη; Δζείο είζηε Πξφεδξνο, 

εζείο θηηάμαηε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ νινθιεξψζηε ηελ θξάζε ζαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ εκεξήζηα δηάηαμε εζείο ηελ θηηάμαηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ θ. Πξφεδξε ζα πεξίκελα 

ζήκεξα κεηά ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, λα μαλαθέξεηε ην πεξίπηεξν αιιά λα θέξεηε θαη ηε ρσξνζέηεζε 

ησλ θαληηλψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα θαη ν θ. Μπεξδέζεο δελ καο 

απαληά πφζεο θιήζεηο έρεη θφςεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη πφζεο θνξέο 

έρνπλ πάεη ζην απηφθσξν φζνη ηηο ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα.  

  Γελ καο απαληά ν θ. Μπεξδέζεο εάλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ 

είλαη ζηελ πιαηεία ηνπ γεπέδνπ είλαη λφκηκα θαη ηη έρεη θάλεη ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία γη' απηφ, λα ηα ειέγμεη. Δίπαλ γηα έζνδν. Σν δηαθπγφλ έζνδν απφ 

ηηο θαληίλεο ηη γίλεηαη;  

  Καη μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ε ρσξνζέηεζε ησλ θαληηλψλ 

ππφθεηηαη ζην λφκν πνπ εάλ απνθαζίζνπκε φηη έρνπκε x ζέζεηο ην 30% δίλεηαη 

ζηνπο ΑκεΑ θαη δελ ην θάλεηε απηφ. Όπσο θαη ηα πεξίπηεξα. 

  Δδψ πεξίκελα λα ην επαλαθέξεηε γηα λα ην ζπδεηήζνπκε θαη 

θαιφπηζηα. Γηαηί είλαη ζηνλ ίδην ρψξν κε απηφ πνπ ιέσ εγψ. Γελ ην θέξαηε 
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φκσο θ. Πξφεδξε. Κσθεχεηε ή… ηη λα πσ. θνπίκσο; Με ζθνπίκσο; Γελ 

κπνξψ λα βξσ αηηηνινγία.  

  Έρνπκε θάλεη επαλεηιεκκέλεο εξσηήζεηο ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηη γίλεηαη κε ηηο θαληίλεο γχξσ απφ ην γήπεδν. Γηαηί δελ ηηο 

ρσξνζεηείηε. Γελ αθνχσ θακία θσλή απφ εδψ, απφ εζάο δελ αθνχσ θακία 

θσλή. Γηαηί δελ κηιάηε; Γηαηί ππάξρνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα ζε φιε ηελ πιαηεία; 

Γηαηί ππάξρνπλ θαληίλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα εδψ θαη κήλεο; Απηή ε 

ρσξνζέηεζε πξέπεη λα γίλεη. Γελ κηιάηε φκσο εθεί. Σν έζνδν ηνπ πεξηπηέξνπ 

ζαο κάξαλε; Απηφ ζαο κάξαλε;  

  Δγψ ζαο δεηψ λα επαλαθέξεηε ην ζέκα ηνπ πεξηπηέξνπ λαη, καδί 

κε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θαληηλψλ. Να γίλεη ε ρσξνζέηεζε, λα εγθξηζεί απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα, λα γίλεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη θαη λα δνζεί θη 

απηφ πνπ αλαινγεί ζηνπο ΑκεΑ. Απηφ πξέπεη λα θάλεηε.  

  Σν λα θέξλεηε κφλν ηνπ ην ζέκα, ηη λφεκα έρεη. Γηαηί επηκέλεηε ζε 

απηφ θαη δελ επηκέλεηε ζην απηνλφεην; Απαληήζηε καο ινηπφλ! Τπάξρεη 

θαηάιεςε φιεο ηεο πιαηείαο ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα. Ση έρεηε θάλεη γη' απηφ; Καη 

ξσηψ φινπο ζαο. Σελ πξνεγνχκελε θνξά δελ είπαηε ηίπνηα θαη ηψξα πάιη 

δελ κηιάηε. Γηαηί δελ κηιάηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πξνηείλσ φζνλ αθνξά ηα έζνδα φηη ζα είλαη ίζσο πην 

πξνζνδνθφξν γηα ην Γήκν κέζα απφ ηα ηέιε δηαθήκηζεο, ΟΠΑΠ, Volton, 

ηνίρεκα λα ζπιιερζνχλ θάπνηα ρξήκαηα, παξά απφ ην πεξίπηεξν πνπ 

ππνηίζεηαη φηη είλαη έλα εηήζην κηθξφ πνζφ.  

Καη επαλαθέξσ ην εξψηεκα: γηαηί μαλακπαίλεη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θ. Πξφεδξε, σο Πξφεδξνο ηνπ θηηάρλεηε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, έλα 

ζέκα εθφζνλ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα απφ ην πξνεγνχκελν θαη άξα αλαηξείηαη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο ην ηειεπηαίν ζέκα πνπ έζημε ε θα Γθνχκα, γηα ην ζέκα 

ησλ δηαθεκίζεσλ πέξημ ηνπ γεπέδνπ ζαο έρσ απαληήζεη φηη ππάξρνπλ δχν 

κάιηζηα πξσηνθνιιεκέλα έγγξαθα, έλα πξνο ηελ Volton θαη έλα πξνο ηνλ 

ΟΠΑΠ.  

  Ο ΟΠΑΠ έρεη κηα πάγηα ηαθηηθή λα θαηαζέηεη ηα ρξήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ άξα φηαλ ζα ζπκπιεξσζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ κέζσ ησλ 



2
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/2/2023 

 

 

53 

αηηεκάησλ πνπ έρνπκε θάλεη, ζα απνδνζνχλ ζην Γήκν. Χο πξνο ηε Volton 

έρνπκε απεπζχλεη ζπγθεθξηκέλν θαη πξσηνθνιιεκέλν έγγξαθν λα έξζνπλ ζε 

ζπδήηεζε καδί καο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ θαη’ αλαινγία θαη βάζεη 

ησλ δηαζηάζεσλ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πνπ πξέπεη λα καο απνδνζεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρσ θαιπθζεί ζε πνιιά ζέκαηα απφ ηνπο 

πξνιαιήζαληεο ζπλαδέιθνπο, απιψο είπε θάηη ν θ. Γξεηδειηάο θαη πξέπεη λα 

πσ ηελ άπνςή κνπ. 

Έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ξαγδαία. Όρη 

κφλν δελ ππάξρεη πξφβιεκα φηη πέλνληαη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηα 

πεξίπηεξα, αιιά ίζα - ίζα γίλεηαη θπξηνιεθηηθά ρακφο απφ ηνλ θφζκν. Άξα έλα 

αθφκε πεξίπηεξν πνπ πξνυπήξρε πξηλ πνιιά ρξφληα ζηελ πεξηνρή, φρη κφλν 

δελ ζα βιάςεη, αιιά ζα εμππεξεηήζεη θαη ηνλ θφζκν, αιιά ζα θέξεη θαη 

επηπιένλ έζνδα ζην Γήκν.  

Δπίζεο γηαηί ζσζηά ην είπε ν θ. Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ είλαη ζσζηφ λα αθνχγνληαη εδψ εχθνια θαηεγνξίεο θαη 

κάιηζηα γεληθφινγεο φηη μέξνπκε πνηνο είλαη απφ πίζσ θαη ηα ινηπά. Δδψ 

κηιάκε γηα κηα ρσξνζέηεζε θαη φπσο μέξεηε θ. Γξεηδειηά, Γήκαξρνο ηφζα 

ρξφληα, αθνινπζεί κηα δεκνπξαζία. Πσο μέξεηε εζείο πνηνο ζα πάξεη ηε 

δεκνπξαζία; Μελ ιέκε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ φρη απιψο λα 

αηηηνινγεζνχλ, αιιά εθθεχγνπλ θαη ηεο ζθαίξαο ηεο ινγηθήο. Δθηφο θη αλ 

ππάξρνπλ καληηθέο ηθαλφηεηεο θαη μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ πνηνο ζα πάξεη 

κέξνο ζηε δεκνπξαζία θαη πνηνο ζα ηελ θεξδίζεη. Με ιέκε ηέηνηα πξάγκαηα 

ρσξίο λα έρνπκε ζηνηρεία θαη ρσξίο λα ηεξνχκε ηνπο απιψο ινγηθνχο 

θαλφλεο. Δπραξηζηψ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηηο θαληίλεο θ. 

Κσλζηαληηλίδε δελ είπαηε ηίπνηα.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είκαη εγψ ν αξκφδηνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο δελ είζηε αξκφδηνο, γηα ηα 

έζνδα απφ ηηο θαληίλεο δελ είζηε αξκφδηνο; Σν έζνδν ηνπ πεξηπηέξνπ ζαο 

ελδηαθέξεη  κφλν; Σν έζνδν απφ ηηο θαληίλεο δελ ζαο ελδηαθέξεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ αθήζηε λα κηιήζεη. 
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ ππεθθεχγσ, μέξεηε φηη 

αξκφδηνο γηα λα νξίζεη πξφζηηκα θαη λα επηβάιιεη πξφζηηκα δελ είλαη ν 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα απηφ. Γηα ηε 

ρσξνζέηεζε … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ ρσξνζέηεζε είλαη ζην πξφγξακκα ζα γίλεη θαη ζα 

έξζεη πηζηεχνπκε αξθεηά ζχληνκα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί δελ ήξζε καδί κε ην 

πεξίπηεξν; Δδψ ιεηηνπξγνχλ έμη κήλεο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ πξνιαβαίλνπκε λα ηα θάλνπκε φια.  Καη δείμηε 

θαη κηα θαηαλφεζε γηαηί μέξεηε φηη δπν κήλεο δελ ήκνπλ παξψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθήζηε ην δηάινγν, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ γλσξίδεηε πνιχ θαιά γηαηί δφμα ησ Θεψ 

αζρνιείζηε ρξφληα κε ηα θνηλά, ην ζέκα ησλ θαληηλψλ πξάγκαηη είλαη έλα ζέκα 

ην νπνίν ηαιαλίδεη γεληθφηεξα θαη ηηο δηθέο καο ζθέςεηο θαη ηελ θνηλή ινγηθή σο 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε νξηνζέηεζε γηα ηηο δπν θαληίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Οη άιιεο βξίζθνληαη ζην ξπκνηνκηθφ ηνπ γεπέδνπ νπφηε 

είλαη θάηη πνπ δελ καο απαζρνιεί. 

  Γηα ην ζέκα ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ έξρεηαη, είλαη θάηη ην νπνίν είλαη 

εχθνιν, γηαηί φπσο είπε θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ηα 

έζνδα θαη ζπγρξφλσο είλαη κηα δεκνπξάηεζε πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

έλα ζπλδεκφηε καο, ή φπνηνλ ηέινο πάλησλ ζπκκεηάζρεη θαη πάξεη ην 

δηαγσληζκφ ηνπ πεξηπηέξνπ θαη κπνξεί λα ηχρεη λα είλαη θαη ΑκεΑ.  

  Σν ζέκα ησλ θαληηλψλ είλαη θάηη πνιχ πην πνιχπινθν θαη 

ρξεηάδεηαη θαλνληζηηθή. Ζ ρσξνζέηεζε ρξεηάδεηαη κηα θαλνληζηηθή πνπ λα 

αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη' αξράο ηνλ αξηζκφ ησλ θαληηλψλ πνπ ζα 

επηηξέςνπκε εκείο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πφιε, είηε είλαη νη δπν απηέο ζην 

γήπεδν, είηε κία ζηνπο Απνκάρνπο, είηε είλαη ε άιιε ζην θάησ Κνπθιάθη, ζα 

δνχκε. 

  Άξα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε καδί πφζεο θαληίλεο ζέινπκε 

ζηελ πφιε, ρξεηάδεηαη θαλνληζηηθή. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θαιφπηζηα. Γηαηί 

επηηξέπεηε λα ιεηηνπξγνχλ νη θαληίλεο παξάλνκα έμη κήλεο; Γηαηί ην επηηξέπεηε 

λα ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ηειεηψζεη ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ εμ νινθιήξνπ;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε γηα ηηο θαληίλεο δελ 

έρεη ηειεηψζεη; Δθδίδνπλ απνδείμεηο απφ ηε Γιπθάδα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με εξσηναπαληήζεηο δελ βγάδνπκε άθξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα ζπδεηήζνπκε θάηη; Καη' αξρήλ μέξνπκε φηη δελ έρεη 

ηειεηψζεη ην γήπεδν, αθφκε δνπιεχεη κε εξγνηαμηαθφ ξεχκα. Μα, κε ξσηάηε 

ζπλέρεηα! Να απαληήζσ ζε θάηη, λα βάισ ηειεία, ζα ξσηήζεηε, λα πάκε 

παξαπάλσ. 

  Λέσ φηη κε αθνξκή ηελ θαλνληζηηθή ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ 

έξρεηαη, λα ζπλελλνεζνχκε λα πηνζεηήζνπκε θαη λα θαλνλίζνπκε πνηεο 

θαληίλεο θαη πφζεο θαληίλεο ζέινπκε ζηελ πφιε θαη λα κπνχκε ζε κηα 

δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο γηα ηηο θαληίλεο θαη λα ηειεηψζεη κηα θαη θαιή.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σφηε πξέπεη λα κε ιεηηνπξγνχλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη κέρξη ηφηε ζα ιεηηνπξγνχλ απζαίξεηα; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λεηηνπξγνχλ έμη κήλεο, δελ είλαη 

κηα εβδνκάδα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη πξφζηηκα κπνπλ λα κπαίλνπλ. Δγψ ζαο έθαλα κηα 

πξφηαζε, αλ ζέιεηε ηελ αθνχηε. Αλ φρη, κπείηε ζηε ινγηθή απηή ηεο 

αληηπαξάζεζεο.  

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

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπεηδή έιεηπα ηελ πξνεγνχκελε θνξά ε ρσξνζέηεζε 

πνπ ζα θάλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε θαη κε ηελ ΜΠΔ γηαηί είλαη 

δξφκνο δηαθπγήο ε Φσθψλ λνκίδσ, πξέπεη λα δνχκε αλ ππάξρνπλ ηα 

ειάρηζηα πνπ ζα αθήλεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηπηέξνπ, λα δνχκε απηφ 

κφλν. 

  Κχξηε Γήκαξρε αο είλαη ζην ηδηνθηεζηαθφ ηδηψηε νη θαληίλεο, πάιη 

ζέιεη άδεηα. Γελ αθαηξείηαη απφ ηελ άδεηα θαη πάιη ζα έρνπκε έζνδν. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ είλαη απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζπγλψκε εζείο ζα κνπ απαληήζεηε. 

Δίπαηε γηα θάπνηεο νδνχο δηαθπγήο. Γειαδή φηαλ είλαη απισκέλα εθείλα ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπκβεί θάηη, ζα ζξελήζνπκε ζχκαηα; Γηαηί εθεί ε νδφο 

δηαθπγήο, έρεη εμαθαληζηεί.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: αο είπα εγψ απηφ ην πξάγκα; Ή έρσ βάιεη εγψ ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα; Ζ δηαθσλψ κε απηά πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ; 

πκθσλψ βεβαίσο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε εχινγν ην εξψηεκά ζαο, αιιά μέξεηε ην ζέκα καο 

είλαη άιιν, ην ζέκα είλαη ην πεξίπηεξν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη αλ ζέιεηε λα ην πξνρσξήζσ θ. Νηάηζε, κπνξψ λα 

ζνπ πσ απφ πνχ παίξλεη ξεχκα ε θάζε θαληίλα, απφ πνχ παίξλεη λεξφ.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα ηε δηαθπγή άθνπζα. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να δνχκε θαη ηε δηαθπγή, βέβαηα. Γηαηί θάλακε 

νιφθιεξε ηζηνξία κε ηε δηαθπγή κε ηηο ζθάιεο εθείλεο πνπ ηειηθά ηηο ςεθίζακε 

απφ 2,5 κέηξα, ζε 6 θαη έρνπλ γίλεη 12. Γηα ηε δηαθπγή δελ ιέγακε; Παξφκνην 

είλαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη αιιηψο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιψ ςεθνθνξία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη λα ζπκίζσ φηη θαη 

παιαηφηεξα ππήξραλ εθαηέξσζελ πεξίπηεξα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

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

Μηραήι; 



2
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/2/2023 

 

 

57 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο; 

Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ αξλνχκαη λα κπσ ζηε 

δηαδηθαζία απηή, εάλ δελ έξζεη ζπλνιηθή πξφηαζε γηα θαληίλεο θαη γηα 

πεξίπηεξν θαη απέρσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε – 

Δχα; 
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο; 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ; 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: πκθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ λα έξζνπλ 

φια καδί θαη λα ςεθηζηεί. Απνρή.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο απνπζηάδεη, ε θα Παπαινπθά 

Δπηπρία; 

Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη απέρσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Αλ θαη πξνο ζηηγκή πείζηεθα φηη ην 3ν πεξίπηεξν ζα βνεζήζεη ηα 

άιια δχν, ςεθίδσ, θαηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 11 ππέξ, 12 θαηά θαη 3 απνρέο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 17ν 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. 

(επανεισαγωγή)» απνξξίπηεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

  Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Να είζηε 

θαιά, θαιφ ζαο βξάδπ. 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 

 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ     ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ   ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ   ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ 

 

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ    ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ 

 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ    ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ 

 

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ   ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ    ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ    ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ   ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ 
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ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ   ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

 

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 


