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ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Σάθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο πχξνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο, Παπαθψζηα Αλζή, 
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Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, 

Λέθθαο Αζαλάζηνο, Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο, 

Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Αιεθξαγθή νθία, Αζαλαζφπνπινο 

Παλαγηψηεο, εξεηάθεο Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Γνχιαο Αιέμαλδξνο. 
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Παπαινπθά Δπηπρία. 
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο Λαδάξνπ Σνκπνχινγινπ, ηηκήο έλεθελ. 

2. Μεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 210/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο 

απνδέζκεπζεο νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ 

(επαλεηζαγσγή). 

3. Έληαμε ππεξεζηψλ είζπξαμεο νθεηιψλ Γήκνπ ζην Γηαηξαπεδηθφ 

χζηεκα (ΓΗΑ) πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 

4. Καζνξηζκφο ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 

θαη εθεμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 48/2020 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. 

Δπηηξνπήο (επαλεηζαγσγή). 

5. Α. πγθξφηεζε θαη Οξηζκφο κειψλ Δπηηξνπήο θαη Β. Έγθξηζε 

θξηηεξίσλ επηινγήο δηθαηνχρσλ γηα ην Πξφγξακκα Φηινμελίαο Παηδηψλ 

ηνπ Γήκνπ ζε Παηδηθέο Καηαζθελψζεηο γηα ην έηνο  2020. 

6. Γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ  Ν. 

3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), επί ησλ πξνηεηλφκελσλ θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ», βάζεη ηεο 

αξηζ. 14/2020 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε. (επαλεηζαγσγή). 

7. Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο 

& Φηιαδειθείαο. 

8. Έγθξηζε δηάιπζεο ζχκβαζεο ηεο κειέηεο «Πξάμε εθαξκνγήο Π.Μ.Δ. 

Μπξηηάληα» (επαλεηζαγσγή). 

9. πγθξφηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο – Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

Λεηηνπξγίαο. 

10. Έγθξηζε ππνγξαθήο απφ ηνλ Γήκν ηεο Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ 

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο. 

11. Αληηθαηάζηαζε Πξνέδξνπ νκάδαο αζθαιείαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

12. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο 

- νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ 
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ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 197/2017) 

(επαλεηζαγσγή). 

13. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο θαη πγθξφηεζε επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  

& νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ» (Α.Μ. 64/2016). 

14. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο θαη πγθξφηεζε επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  

& νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ 

ΘΔΟΜΖΝΗΔ» (Α.Μ.101/2016). 

15. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

(επαλεηζαγσγή) 

 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο παηδηθνχο θαη 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Παξαθαιψ μεθηλάκε ηε 

ζπλεδξίαζή καο, αιιά πξηλ ζέισ λα ζαο πσ θάηη. ην πεξαζκέλν πκβνχιην 

έγηλαλ κέρξη ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ ηα πξάγκαηα πήγαλ πάξα πνιχ θαιά, 

θξαηήζαηε πξαγκαηηθά ην ρξφλν πνπ είρα πεη πξηλ, ηνπ δηθαηψκαηνο ζαο λα 

πξσηνινγήζεηε ή λα δεπηεξνινγήζεηε. Κάπνηα ζηηγκή ηα πξάγκαηα 

εθηξνρηάζηεθαλ, απηή ηε ζηηγκή δελ ζέισ λα πσ πνηνο θηαίεη θαη πνηνο δελ 

θηαίεη ή ηη έρεη γίλεη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ ζα ήζεια λα ην θάλσ.  

  Απιά ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα θξαηήζνπκε έλα επίπεδν, 

λα θξαηάκε ηνλ ρξφλν καο, λα δεκηνπξγήζνπκε πξνβιήκαηα θαη κε κε 

αλαγθάζεηε θαη εδψ θάπνηα ζηηγκή είπα θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ έπξεπε 

θαη εζείο έρσ ηελ εληχπσζε ζηελαρσξεζήθαηε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη 

έπξεπε.  

  Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν αθνξά 

ηνπο παηδηθνχο θαη ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Θα ζαο πσ ηνλ ηίηιν θαη 

κεηά ζα πάκε ζε ςεθνθνξία αλ νκφθσλα εηζάγεηαη θαη ζα ζπλερίζνπκε. Σν 

ζέκα είλαη «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο παηδηθνχο 
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θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο».  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αο καο εμεγήζεη ν εηζεγεηήο γηαηί είλαη επείγνλ, 

ηνπιάρηζηνλ απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη επείγνλ απφ φ,ηη μέξσ ρηεο γηα λα ην πεξάζνπκε γηαηί 

κέρξη ηέινο ηνπ κελφο αλ δελ θάλσ ιάζνο … Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζέιεηε λα 

πείηε γηα ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζην ψκα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπεηδή ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο εγγξαθέο 

είλαη πνιχ πξφζθαηε θαη νη εγγξαθέο πξέπεη λα αξρίζνπλ 25 ηνπ κελφο, 

πξέπεη λα πξνιάβεη ε Τπεξεζία δπν κέξεο λα θάλεηο ηηο δεκνζηεχζεηο θαη λα 

αξρίζνπλ απφ Γεπηέξα νη εγγξαθέο. Γη' απηφ έξρεηαη σο θαηεπείγνλ. Γελ 

μέξακε κέρξη θαη ηε Γεπηέξα πφηε ζα αξρίζνπλ νη εγγξαθέο ζε φινπο ηνπο 

Γήκνπο. Απφ 25 ηνπ κελφο αξρίδνπλ νη εγγξαθέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη νκφθσλα ηελ 

εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ηνπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο; 

ΜΔΛΖ: Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ηνπ εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.  

 

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο παηδηθνύο  

θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –  

Νέαο Υαιθεδόλαο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Σν ζέκα είλαη 

«Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο παηδηθνχο θαη 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο», ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην λφκν εηζάγνληαη θαη 

ιακβάλεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην επ’ απηψλ, ην ίδην θάλνπκε φπσο 

γίλεηαη θάζε ρξφλν. Γελ θάλνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ. Δίλαη απφ ηελ Τπεξεζία ην 

έγγξαθν, ην θνίηαμα θη εγψ, λνκίδσ φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο.  
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  Σα θξηηήξηα είλαη πξφηαζε ηεο Τπεξεζίαο, λνκίδσ ε  κνλαδηθή 

δηαθνξά πνπ είδα θη εγψ, είλαη γηα ην εηζφδεκα άλσ ησλ 25.000 έσο 30.000 € 

ήηαλ 15 κφξηα αλά παηδί θαη εγψ πξφηεηλα γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο λα γίλνπλ 

10 κφξηα αλά παηδί. 

  Δπίζεο φπσο βιέπεηε ηα θξηηήξηα ππάξρεη εηδηθή κλεία γηα 

εηδηθέο νκάδεο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε φισλ καο, φπσο δηαδεπγκέλεο 

κεηέξεο, παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζην Γίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ 

γπλαηθψλ, γνλέαο θπιαθηζκέλνο παίξλεη πεξηζζφηεξα κφξηα, επίζεο ε 

επαλεγγξαθή λεπίσλ είλαη 60 κφξηα, 120 κφξηα ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, 

παηδηά νηθνγελεηψλ κε κέινο ΑκεΑ, άλεξγνο γνλέαο, εηζφδεκα κηθξφ έσο 

7.000 € κε δπν παηδηά 40 κφξηα, κε έλα παηδί 45 κφξηα, ζα ην δείηε θαη ζηελ 

εηζήγεζε είλαη αθξηβψο ηα ίδηα κε φ,ηη γίλεηαη θάζε ρξφλν. Αλ έρεηε θάπνηα 

εξψηεζε, επραξίζησο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο απφ ηνπο επηθεθαιήο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Μηα εξψηεζε έρσ λα 

θάλσ ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε: ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα 

κνξηνδφηεζεο πνπ ςήθηζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πέξζη; Καη αλ λαη, πνηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ έθαλα σο πξφηαζε ζην εηζφδεκα άλσ ησλ 

25.000 € ην ηειεπηαίν δειαδή εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ηα κφξηα λα είλαη απφ 15 

κφξηα αλά παηδί, λα γίλνπλ 10.  

  Απφ φ,ηη λνκίδσ απφ φ,ηη κνπ είπε ν θ. Πξντζηάκελνο ν θ. 

Παπαληθνιάνπ, δελ μέξσ αλ έρεη πξνζζέζεη ζηα παηδηά γπλαηθψλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζην Γίθηπν δνκψλ επηπιένλ κφξηα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. 

Δίλαη πξφηαζε ηεο Τπεξεζίαο φπσο κνπ ήξζε, εγψ ηελ ζεσξψ πνιχ ζσζηή, 

ζαο είπα ε δηαθνξά ζηα κφξηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη κφλν απηή.  

  Δγψ είπα σο δηθή κνπ πξφηαζε απφ 15 κφξηα κε έλα παηδί γηα 

εηζφδεκα πάλσ απφ 25.000 έσο 30.000 € λα είλαη 10 κφξηα. Αλ θαη φπσο κνπ 

είπε ε Τπεξεζία νη ζέζεηο θαιχπηνληαη ήδε πξν πνιινχ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, δειαδή δελ θηάλνπκε εθεί ηα εηζνδήκαηα απηά. 

Έρνπλ θαιπθζεί νη ζέζεηο ησλ παηδηψλ πξνεγνπκέλσο. Απηή είλαη ε δηαθνξά. 
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  Καη ζαο μαλαιέσ, δελ μέξσ αλ ζαο θάιπςα θ. Βαζηιφπνπιε φηη 

πξνζέζεζε ε Τπεξεζία σο πξφηαζε ηελ νπνία βξίζθσ πνιχ δίθαηε ηα παηδηά 

γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Γίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηά λα κνξηνδνηνχληαη; 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο λα επαλαιάβεη θάηη πνπ δελ 

αθνχζαηε; Έθαλε κηα εξψηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζέιεηε 

λα επαλαιάβεηε λα αθνχζνπλ φινη θαη λα απαληήζεη πάιη ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην έλα ζθέινο ην άθνπζα θαζαξά, απηφ πνπ 

αθνξνχζε ηε κνξηνδφηεζε απφ ηηο 25 έσο ηηο 30.000 € αλ ζπκάκαη θαιά. Απηφ 

πνπ δελ θαηάιαβα, κάιινλ δελ άθνπζα θαιά είλαη απηφ ην νπνίν είπε ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη κέιε νηθνγελεηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε 

έλα Ίδξπκα, θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. Απηφ άθνπζα. Αιιά ηη γίλεηαη κε 

απηά ηα παηδηά, απηφ δελ θαηάιαβα απφ απηά πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Γειαδή κνξηνδνηνχληαη απηά ηα παηδηά; Καη κε ηη ηξφπν; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θέιεηε λα πξνζπαζήζσ αλ αθνχγνκαη ηψξα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ είλαη ζχληνκν, κπνξψ λα ην ιέσ θη εγψ γηα λα αθνχλ θαιά, 

αλ κε αθνχλ εκέλα θαιά.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχγνκαη ηψξα θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζαο αθνχσ, δελ μέξσ γηα ηνπο άιινπο. Λίγν πην δπλαηά.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οη ππφινηπνη κε αθνχηε; Χξαία. 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απφ ηελ αξρή ζε αθνχκε πνιχ θαιά. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Λνηπφλ ζα επαλαιάβσ αξγά θαη δπλαηά. Έρεη ε 

Τπεξεζία πξνζζέζεη κνξηνδφηεζε παηδηψλ γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην 

Γίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ θαη έρεη βάιεη κφξηα ζηα παηδηά 

απηά, 120 κφξηα. Σα παηδηά δειαδή ησλ γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην 

Γίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θάηη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, βεβαίσο. 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

7 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη θάηνηθνη ή δεκφηεο; Γηαηί 

εγψ ζπκθσλψ επί ηεο αξρήο κε ην λα εηζαρζεί θαη απηφ ην θξηηήξην 

κνξηνδφηεζεο. Αιιά αλ εηζαρζεί απηφ ην θξηηήξην κνξηνδφηεζεο κε 120 κφξηα, 

αλ άθνπζα θαιά βέβαηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη θάπνηνο θάηνηθνο ή 

δεκφηεο, απηφ  κπνξεί αχξην παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα θαη άξα λα ππεξζθειίζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν άιια θξηηήξηα θαη 

εγψ εληνπίδσ εδψ ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να απαληήζσ θ. Πξφεδξε; Έρεη δίθην ν θ. 

Βαζηιφπνπινο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, κπνξείηε λα απαληήζεηε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή είλαη πάξα πνιιά ηα κφξηα, αλ κπαίλνπλ 

αλεμάξηεηα απφ φια ηα ππφινηπα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεηε θαη λα ζπλερίζνπκε αλ ππάξρεη άιιε εξψηεζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μπνξνχκε λα θάλνπκε κηα δηεπθξίληζε εδψ. πσο 

μέξεηε πνιχ θαιά ε επηινγή ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο γίλεηαη 

απφ δπν πεγέο. Γίλεηαη απφ ηα voucher θαη απφ ην Γήκν. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο απηά, γηαηί θαη ν θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο … ηα κφξηα είλαη έηζη, είλαη θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο.  

  Καηαιαβαίλσ απηφ πνπ ιέηε, δελ δηαθσλψ, ζα θάλνπκε κηα 

δηεπθξίληζε θαη λα πνχκε φηη ε κνξηνδφηεζε ησλ 120 κνξίσλ γηα ηα παηδηά 

γπλαηθψλ, αθνξνχλ θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. Γελ δηαθσλψ θαζφινπ, είλαη πνιχ 

θαιή ε παξαηήξεζή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέινπλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ λα θάλνπλ θάπνηα 

εξψηεζε; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ ζα πσ φζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία 

ζπκπιήξσζε, δειαδή γηα ηα 120 κφξηα, λα είλαη δεκφηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο 

γηαηί αιιηψο ζα πιαθψζεη φιε ε Αζήλα θαη ζα κείλνπλ παηδηά 

Φηιαδειθησηάθηα απ' έμσ.  ρη θάηνηθνη απιψο, δηφηη ζα θέξεη ν θαζέλαο έλα 

πηζηνπνηεηηθφ φηη θηινμελείηαη ζην ζπίηη ηάδε θαη ζην ηέινο κε απηά ηα 120 

κφξηα ζα γίλνληαη ζεκαληηθνί απνθιεηζκνί πνιιψλ ληφπησλ παηδηψλ. Να είλαη 

δεκφηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηνλ θ. 

Γξεηδειηά, δηφηη εάλ είλαη απιψο θάηνηθνη πνπ ε θαηνηθία μέξνπκε φηη κπνξεί λα 

κελ είλαη θαη ηφζν έγθπξε ε αηηηνιφγεζή ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη δεκφηεο θαη 

πξαγκαηηθά ηα κφξηα απηά λα πξνζηεζνχλ, εθφζνλ ππάξρεη αίηεκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο αθνχκε κε δηαθνπέο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπα ην εμήο: ζπκθσλψ κε απηφ 

πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο φηη ζα πξέπεη λα κνξηνδνηεζνχλ κε ηα 120  κφξηα νη 

δεκφηεο. ρη νη θάηνηθνη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δπν πξάγκαηα ζέισ λα ξσηήζσ. Σν πξψην 

είλαη ε δπλακηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ, γηαηί ν παηδηθφο ζηαζκφο ηεο θνηλσθεινχο 

δελ εληάζζεηαη ζηηο ίδηεο θνηλσληθέο δνκέο, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί είλαη 

ρσξηζηά θαη είλαη ζε άιιε δνκή.  

  Καη γηα πνην ιφγν δελ ππάξρεη θαη ε ππνγξαθή ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άθνπζα ηα κηζά αιιά θαηάιαβα πεξίπνπ ηη ιέεη ν θ. 

Εαραξηάδεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηάλλε θη εζέλα κε δηαθνπέο ζε αθνχκε, αιιά αθνχ θαηάιαβε ν 

θ. Κσλζηαληηλίδεο ζπλερίδνπκε. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζέιεηε λα απαληήζεηε; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη απιέο νη απαληήζεηο. Να αξρίζσ απφ ην 

ηειεπηαίν έρεη δίθην ν θ. Εαραξηάδεο γηα ην ηππηθφ, ε ππνγξαθή ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο ππάξρεη ζην έγγξαθν πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 

Πξάγκαηη δελ ην έρεη απηφ πνπ έρεηε, γηαηί έγηλε θαηεπεηγφλησο, ήξζε κέζσ e-

mail γηα λα πξνιάβνπκε λα ζαο ην δψζεη εγθαίξσο. Τπάξρεη φκσο ζην 

γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ην δεχηεξν γηα ηελ θνηλσθειή, ν ζηαζκφο ηεο θνηλσθεινχο 

φπσο μέξεηε ε θνηλσθειήο επηρείξεζε είλαη έλα μερσξηζηφ Πξφζσπν, έλαο 

μερσξηζηφο ζεζκφο. ηαλ πξνβιεθζεί θαη γίλεη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εληαρζεί ζην Γήκν, ν παηδηθφο ζηαζκφο ηεο θνηλσθεινχο, ζα απνηειεί έλα 

αθφκε ηκήκα, ν παηδηθφο ζηαζκφο ηεο θνηλσθεινχο, ηνπ Γήκνπ. 
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Μέρξη ηφηε φκσο αλ θαη ηα θξηηήξηα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα, λνκίδσ 

φηη ην επφκελν ζέκα θ. Πξφεδξε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη γηα ηελ 

θνηλσθειή επηρείξεζε. Έηζη δελ είλαη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη αθξηβψο ηα ίδηα θξηηήξηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ζπκπιήξσζε, φπσο γίλεηαη θάζε ρξφλν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: πσο γίλεηαη θάζε ρξφλν, είλαη ηα ίδηα θξηηήξηα. Γηα 

ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο δεκφηεο θαη ίζσο λα ην μέξεη ν θ. Βαζηιφπνπινο. 

ζνλ αθνξά ηα voucher εθ ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηα επηθχιαμε γηα ηε λνκηκφηεηα φζνλ αθνξά ηα 

voucher, ηα παηδηά δειαδή πνπ είλαη κέζσ voucher ζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο δελ επηηξέπεηαη ε εληνπηφηεηα, εθ ηνπ λφκνπ. Οπφηε γηα ηα κφξηα 

απηά ηελ επηθχιαμε πνπ ιέηε, ζσζηά θαη ην θαηαιαβαίλσ, κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηε δηάθξηζε φηη κηιάκε γηα ηα παηδηά πνπ κπαίλνπλ κε επηινγή ηνπ 

Γήκνπ εθηφο voucher. Γηα ηα voucher δελ ππάξρεη εληνπηφηεηα, απφ ην λφκν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε λα πξνζζέζσ θάηη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, βέβαηα. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: πγλψκε θ. Αλεκνγηάλλε. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε δελ κνπ 

απαληήζαηε πνηα είλαη ε δπλακηθφηεηα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη πφζα 

παηδηά κέλνπλ έμσ απφ ηνπο ζηαζκνχο, αλ κπνξείηε λα κνπ πείηε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρσ απαληήζεη ζε απηφ ζηνλ θ. Νηάηζε ζε 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ ην έρσ καδί κνπ ηψξα, δελ είκαη 

έηνηκνο λα ζαο πσ. κσο έρσ απαληήζεη θαη ππάξρεη ζηα πξαθηηθά, ν θ. 

Νηάηζεο κπνξεί λα ην ζπκάηαη. Με ξψηεζε, ηνπ απάληεζα ζε πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην αθξηβψο γηα ηα βξέθε θαη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ έμσ. 

Δίλαη αξθεηά.  

  Δίκαζηε εληάμεη γηα ηα 120 κφξηα αλ κπεη απηή ε δηεπθξίληζε γηα 

ηα παηδηά ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ δεκνηψλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα αληηπξνηείλσ λα είλαη θαη θάηνηθνη πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. Μελ αδηθήζνπκε γπλαίθεο πνπ είλαη ζε πάξα πνιχ 
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δχζθνιε ζέζε θαη θαηνηθνχλ ήδε έλα ρξφλν. Μπνξεί λα είλαη κηα, κπνξεί λα 

είλαη δχν θαη θαηνηθνχλ ήδε έλα ρξφλν ζηελ πφιε θαη κέλνπλ απ' έμσ απφ 

απηή ηε κνξηνδφηεζε. Γειαδή λα ππάξρεη κηα πξνυπφζεζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε είκαζηε εληάμεη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ δηαθσλψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πάκε ζε ςεθνθνξία; Θέιεη θάπνηνο λα πεη θάηη; Ο θ. 

Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα επηκείλσ λα είλαη δεκφηεο. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε θάπνηα θάηνηθν γπλαίθα απηήο ηεο 

πεξίπησζεο, κπνξεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ηελ εμεηάζεη θαη’ ηδίαλ ηελ 

πεξίπησζε. Γελ λνκίδσ φηη έρνπκε ηφζεο θαηαηξεγκέλεο πεξηπηψζεηο, εάλ 

πνχκε φηη δελ είλαη δεκφηεο θαη είλαη θάηνηθνο. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη κεγάιε κνξηνδφηεζε θαη ην ςεθίζνπκε θαη νη θάηνηθνη, πνιχ 

θνβνχκαη φηη ζα κείλνπλ πάξα πνιιά άιια παηδηά απ' έμσ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ δηαθσλψ, αξθεί λα απνηππψλεηαη 

ζηελ απφθαζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ην γξάςνπκε ζηελ απφθαζε. Γειαδή δεκφηεο κε ηα 

κφξηα πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ε ππεξεζία θαη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ είλαη θάπνηα γπλαίθα θάηνηθνο, λα εμεηάδεη ηελ αίηεζε 

θαη’ ηδίαλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ δηαθσλψ κε ηίπνηε απ' φια απηά, 

κε κηα επηθχιαμε. Με ηελ επηθχιαμε φηη κπνξνχκε εθ ηνπ λφκνπ λα θάλνπκε 

απηή ηε δηάθξηζε κεηαμχ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ. Θα κηιήζσ κε ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Πξνζρνιηθήο Τπεξεζίαο λα κνπ ην πεη, γηαηί έρσ κηα 

επηθχιαμε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα πείηε φηη αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη κε ζπγρσξείηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δίλνπκε κεγάιε 

κνξηνδφηεζε, ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Γψζηε ηφηε θαλνληθή 

κνξηνδφηεζε θαη βάιηε φινπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη εληζρπκέλε ε 

κνξηνδφηεζε ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζα πξνηείλσ θαη κάιινλ επηκέλσ πεξηζζφηεξν ζε 

απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. Γηφηη νη κφληκνη 

θάηνηθνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε καο, κέλνπλ ζηελ πφιε καο, εδψ ζα 

είλαη ν παηδηθφο ζηαζκφο νπφηε πεξηζζφηεξν ζα εμππεξεηήζεη. 

  Δθηφο απηνχ λνκίδσ φηη απφ ην Γήκν γηα λα δνζεί κνληκφηεηα ζε 

θάπνην θάηνηθν έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία: λα κέλεη θάπνην ρξφλν, 

έλα ή δπν δελ ζπκάκαη αθξηβψο. Ο δεκφηεο κπνξεί λα κέλεη ζηε Νέα κχξλε. 

Αο κπεη θαη ν δεκφηεο, αιιά ζεσξψ φηη ν κφληκνο θάηνηθνο έρεη πεξηζζφηεξε 

αλάγθε λα είλαη ην παηδί ηνπ ζην ζηαζκφ, αλ είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιψο. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπήξρε έλα παιηφ δηαθεκηζηηθφ κηαο αιπζίδαο ηαρπθαγείσλ 

πνπ έιεγε «Γξήγνξα λαη, πξφρεηξα φρη». Δδψ πάκε κάιινλ ζην αλάπνδν. Να 

πσ ην εμήο: δελ θαηαιαβαίλσ νξηζκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. Γειαδή 

ζπδεηάκε αηηήζεηο παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ζην εξψηεκα πφζεο είλαη νη ζέζεηο 

γηα βξέθε θαη πφζεο είλαη νη ζέζεηο γηα παηδηά, δελ μέξνπκε. Οχηε θαη πφζα 

έκεηλαλ απ' έμσ.  

  Γεχηεξνλ. Γελ αληηιακβάλνκαη επίζεο ηελ απάληεζε ηνπ θ. 

Κσλζηαληηλίδε ζην εξψηεκα γηαηί δελ είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο. Γειαδή ην ραξηί είλαη θάπνπ ζηελ Τπεξεζία θαη 

ζηάιζεθε έλα ραξηί ρσξίο ππνγξαθή. Λεο θαη είκαζηε ζην 1800 θαη δελ κπνξεί 

λα ζθαλαξηζηεί θαη λα ζηαιεί πιήξεο ην αίηεκα. 

  Δγψ ζε θάζε πεξίπησζε ζέισ λα πσ φηη ε φιε ζπδήηεζε πεξί 

θξηηεξίσλ, πεξί εληνπηφηεηαο είλαη κηα νκνινγία φηη ην ζχζηεκα ην νπνίν 

νηθνδφκεζαλ φιεο νη Κπβεξλήζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ηε ζηήξημε ησλ 

Γεκνηηθψλ Αξρψλ, ζηνπο Γεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, λα θχγεη απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ε επζχλε, αμηνπνηήζεθε γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο θαη 

νκνινγείηαη ε αδπλακία ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, πνπ δελ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ, αιιά κε ην νπζηαζηηθφ 

παηδαγσγηθφ έξγν  θαη δεθάδεο παηδηά κέλνπλ απ' έμσ. 

Δκείο απφ ηε κεξηά καο ζα ςεθίζνπκε παξψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εηζήγεζε.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μπνξψ λα έρσ γηα ιίγν ηνλ ιφγν; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε ηνλ ιφγν θαη θιείλεη ν θ. Γήκαξρνο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θιείζσ, έηζη θη αιιηψο είλαη έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. Γξακκέλνο λα κηιήζεη θαη κεηά ν θ. Γήκαξρνο. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηνη ζαο άθνπζα πξνζεθηηθά, άθνπζα ηνλ θ. Γξεηδειηά… 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γξακκέλν κε ζπγρσξείηε, έρσ απάληεζε ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη δεκφηεο, κεηά απφ εζέλα λα απαληήζσ.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Άθνπζα κε πξνζνρή ηηο απφςεηο φισλ θαζψο θαη ηνπ θ. 

Αλεκνγηάλλε θαη ηεο θαο Δκκαλνπήι, εγψ ζα έιεγα φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν 

είλαη ν ηδαληθφο. Ση ζέισ λα πσ; Καη δεκφηεο θαη κφληκνο θάηνηθνο ηεο 

πεξηνρήο, είηε ηεο κηαο Δλφηεηαο είηε ηεο άιιεο, ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – 

Υαιθεδφλαο. Γελ μέξσ ηη ζέιεη λα πεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο, αιιά έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν είλαη ν ηδαληθφο. Χο ζηνηρεία δειαδή γηα 

λα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη απηή ηε κνξηνδφηεζε, γηα λα κπνξεί δειαδή ην 

παηδί ηνπ λα κπαίλεη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ αξρίζεη ν θ. Γήκαξρνο επεηδή 

πήξα ηειέθσλν ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Πξνζρνιηθήο θαη επηβεβαίσζε ηελ 

επηθχιαμή κνπ, ζηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ δελ 

επηηξέπεηαη λα ππάξρεη κνξηνδφηεζε γηα δεκφηεο. Μηιάεη γηα θαηνίθνπο. Γελ 

κπνξνχκε –γη' απηφ είρα ηελ επηθχιαμε γηαηί ην ζπκφκνπλ- λα βάινπκε εκείο, 

σο Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα δεκφηεο. 

  Σα 120 κφξηα θαη φπσο φιε ε κνξηνδφηεζε πνπ αλέθεξα δελ 

είλαη γηα ηα voucher, είλαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ θάηη επ’ απηνχ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγν γξήγνξα γηαηί έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν ν Γήκαξρνο θαη 

θιείλνπκε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, απηφ πνπ ιέεη ν Πξντζηάκελνο δελ είλαη 

ζσζηφ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ηα παηδηά 

εηζάγνληαη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Καη κπνξεί λα νξίζεη θξηηήξην θαη γηα 

ηνλ θάηνηθν θαη γηα ηνλ δεκφηε θαη πηζηέςηε κε είλαη θαζνξηζηηθφ.  
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  Γηαηί; Γηαηί ν δεκφηεο είλαη απηφο ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα Μεηξψα ηνπ Γήκνπ θαη κε βάζε ην φηη είλαη εγγεγξακκέλνο, ν Γήκνο 

παίξλεη θαη ηελ αληίζηνηρε επηρνξήγεζε. Άξα εδψ πξέπεη θαη ν θάηνηθνο λα 

εμππεξεηεζεί, αιιά θαη ν δεκφηεο έρεη κηα πξσηαξρία.  

  Να ππελζπκίζσ ζε φζνπο δελ ην γλσξίδνπλ φηη νη Κεληξηθνί 

Απηνηειείο Πφξνη νη νπνίνη κνηξάδνληαη ζηνπο Γήκνπο αλά ηε ρψξα, 

κνηξάδνληαη πξσηίζησο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνηψλ. 

Άξα εδψ δελ κπνξεί λα ηζρχζεη εθ ηνπ λφκνπ -θαη ν λφκνο είλαη αλψηεξνο απφ 

θάζε Καλνληζκφ- θξηηήξην πνπ απνθιείεη ην δεκφηε θαη δίλεη πξσηαξρία ζηνλ 

θάηνηθν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα είλαη ν ίδηνο πνπ έβαιε θαη πέξζη. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθξηβψο. Δγψ ε εξψηεζε ηελ νπνία έζεζα αξρηθά ζηνλ 

θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ε νπνία είλαη θαη ε πξφηαζή κνπ, είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ην θξηηήξην ην νπνίν πξνηείλεη, αιιά κε κηθξφηεξε κνξηνδφηεζε, γηαηί ηα 120 

κφξηα είλαη πνιιά, είλαη πάξα πνιιά. Να γίλνπλ 60 ηα κφξηα απφ ηα 120 θαη 

κηα πξνυπφζεζε: λα είλαη θάηνηθνο ή δεκφηεο. Απηή είλαη θαη ε πξφηαζή κνπ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απιψο ίζρπε ην ίδην θαη πέξζη, γηα θαηνίθνπο πάιη 

έιεγε πέξζη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

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

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε, επίηξεςηέ κνπ λα αθνχζσ ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ 

θ. Βαζηιφπνπινπ ζε ζρέζε κε ηελ κνξηνδφηεζε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζπκπεξηιεθζεί ην θξηηήξην ην νπνίν έζεζε ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο, αιιά λα κελ είλαη 120 ηα κφξηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν άθνπζα απηφ. Παξαθάησ; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη θάηνηθνο ή δεκφηεο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη' αξράο έλα έιαζζνλ ζέκα έρεη αλαρζεί πάιη ζε κείδνλ. 

Ννκίδσ μεθηλάκε απφ κηα βάζε πνπ ιέεη φηη πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ ηα 

παηδηά ηεο πφιεο. Σν θαηά πφζν πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηψξα ην δεκφηε ζε 

θάηνηθνο είλαη κηα άιιε ηζηνξία έρνπκε θη άιια πεξηζψξηα ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο λα ην αλαιχζνπκε θαη λα ην αλαπηχμνπκε.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ ε εηζήγεζε ηνπ θ. 

Κσλζηαληηλίδε αθνξά παηδηά, λνκίδσ πξέπεη λα ζπγθεξάζνπκε ηελ άπνςε 
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ηεο θαο Δκκαλνπήι θαη ηελ άπνςε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ κε απηφ ην 

δηαδεπθηηθφ «ή». Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ αλ πνχκε «θαη παηδηά ησλ δεκνηψλ 

θαη παηδηά ησλ θαηνίθσλ», αιιά ην δηαδεπθηηθφ «ή» λνκίδσ καο απεκπιέθεη 

απ' φιν απηφ ην κπέξδεκα ζην θνπβάξη πνπ πάεη λα δεκηνπξγεζεί.  

Θα ζπκθσλήζσ ζην θνκκάηη ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ γηα αθχξσζε ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ 120, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

κνξηνδφηεζε θαη λα  κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ δηαδεπθηηθνχ «ή» γηαηί αλ πάκε 

κφλν κε ηε ινγηθή ησλ δεκνηψλ δελ κπνξεί λα αθπξσζεί έλα παηδί ην νπνίν νη 

γνλείο ηνπ κέλνπλ εδψ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα αιιά είλαη δεκφηεο άιισλ 

πεξηνρψλ, ή ην αληίζεην. 

Θεσξψ πσο ε πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ κε απηή ηεο θαο 

Δκκαλνπήι κε θαιχπηεη απφιπηα θαη λνκίδσ θ. Κσλζηαληηλίδε φηη αλ 

ζπκθσλήζνπκε ζην λα αθπξψζνπκε ηε κνξηνδφηεζε ησλ 120 πνπ ζέζαηε, ζε 

έλα πνζνζηφ ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ινγηθφ, λνκίδσ πσο κπνξνχκε λα 

ςεθίζνπκε νκφθσλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέισ ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ή θάπνηνο άιινο λα 

πεη νινθιεξσκέλα ηελ πξφηαζε απηφ πνπ έρεη αιιάμεη, γηα λα γξαθηεί ζηα 

πξαθηηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε σο έρεη, κε ηε δηαθνξά φηη ζα αιιάμεη ε 

κνξηνδφηεζε θαη ζα πξνζηεζεί ην δηαδεπθηηθφ «ή» κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ θαη 

ησλ δεκνηψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 120 ζα γίλεη 60.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ην δηαβάζσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, κπνξείηε λα ην δηαβάζεηε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Παηδηά γπλαηθψλ θαηνίθσλ ή δεκνηψλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζην Γίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ 60 κφξηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη νκφθσλα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη θ. Πξφεδξε δελ είλαη νκφθσλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. 

ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ.  Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο; 
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Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ; 

Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ναη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή; 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ σο ηξνπνπνηείηαη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο; 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

ΥΡ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ κε ηελ ηξνπνπνίεζε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ θαηέζεζα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο 

Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ κε ηελ ηξνπνπνίεζε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ κε ηελ ηξνπνπνίεζε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο; 

ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ, κε ηελ ηξνπνπνίεζε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο; 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ ςεθίδσ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε έρεη αλαδείμεη ηηο 

ηεξάζηηεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν καο γηα παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο 

ζηαζκνχο. Απηφ αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν  1ν εθηόο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θξηηεξίσλ 

επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ θαη θαηαγξάθνληαη 3 παξώλ από ηελ Παξάηαμε ηεο "Λατθήο 

πζπείξσζεο".  

  πλερίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θέισ λα θάλσ κηα πξφηαζε, 

ζέισ λα πξνηάμνπκε ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλ είλαη φινη 

ζχκθσλνη. Σν 7ν ζέκα φπσο θαηαιαβαίλεηε κπνξνχκε λα ην βάινπκε 

κπξνζηά, αλ ζπκθσλείηε φινη λα ην ζπδεηήζνπκε πξψην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θάλεη δηαθνπέο, δελ άθνπζα… Πξνηείλεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνηείλσ ην 7ν ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ «Έγθξηζε 

ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο θαη Φηιαδέιθεηαο» λα κπεη 

κπξνζηά, ζπκθσλείηε ή φρη; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζπκθσλνχκε. Να ην ςεθίζνπκε 

Πξφεδξε, δελ ζπκθσλνχκε φινη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, πάκε ζε ςεθνθνξία. 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά κπνξψ λα πσ; Να 

δηθαηνινγήζσ ηελ πξφηαζή ζνπ, επεηδή βιέπσ φηη ππάξρεη θαη εθπξνζψπεζε 

απφ ηε κεξηά ηεο Μεηξφπνιεο λνκίδσ φηη ζα είλαη επγεληθφ λα ην θάλνπκε 

απηφ ην πξάγκα.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηαηί δελ ην βάιαηε θ. Κνπεινχζν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

πξψην; Γελ κπνξνχζακε λα ην βάινπκε απφ ηελ αξρή πξψην ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ κε κηιάεη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ.  
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ ην θαηαιαβαίλσ, εγψ αηηηνιφγεζα απηφ πνπ πξφηεηλε 

ν Πξφεδξνο, επεηδή ππάξρεη εθπξνζψπεζε ηεο Δθθιεζίαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Αλαγλψζηνπ πάκε ζε ςεθνθνξία. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρνπκε θάλεη γξαπηή πξφηαζε ζηελ νπνία 

δελ πήξακε πνηέ απάληεζε θαη ιέκε ην εμήο απιφ: είλαη έλα πάξα πνιχ 

ζνβαξφ ζέκα, πνπ πξέπεη λα έξζεη ζε θαλνληθή ζπλεδξίαζε, σο απνθιεηζηηθφ 

ζέκα. Να βξεζνχκε απφ θνληά, λα είλαη αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο δεκφηεο θαη φρη 

λα θιείζεη κε δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη ζε απηφ δελ έρνπκε πάξεη απάληεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα εμπξέο είλαη απηφ; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βεβαίσο είλαη εμπξέο. ηαλ ζέιεηε πξνθαιείηε έθηαθηα 

Γεκνηηθά πκβνχιηα εληφο σξψλ θαη ζε ζνβαξά ζέκαηα, έρνπλ πάεη ηα παηδηά 

ζηα ζρνιεία, έρνπκε ζηείιεη ηα παηδηά ζηα ζρνιεία ζηηο ζπλζήθεο πνπ μέξνπκε 

θαη έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα δελ ζέιεηε λα ην θνπβεληηάζνπκε θαη 

δεκηνπξγνχληαη εξσηήκαηα γηα ηελ …. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο επραξηζηψ πνιχ. Κχξηε Γξακκαηέα ην ζέκα 

ζε ςεθνθνξία. 

ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ.  Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο; 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ; 

Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ λα πξνεγεζεί πξνο ζπδήηεζε ην 7ν ζέκα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή; 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 
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Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο; 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

ΥΡ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα είλαη κνλαδηθφ ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν βεβαίσο παξ' φηη δηαθσλνχκε λα 

κπεη κε φια ηα ππφινηπα, ζεσξνχκε φηη είλαη ζσζηφ εθφζνλ είλαη καδί κε ηα 

ππφινηπα, λα πξνηαρζεί. Άξα ππέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο 

Νηθφιανο; 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αλ θαη δηαθσλψ ην φηη κπήθε απηφ ην ηφζν ζνβαξφ ζέκα, 

καδί κε άιια 14 ζέκαηα, ππέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο; 
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ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καη εγψ ζα ζπκθσλνχζα λα είλαη κνλαδηθφ ζέκα απηφ θαη 

ςεθίδσ ππέξ βέβαηα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο; 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Να πξνηαρζεί. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ ζέκα 

θαλνληθήο ζπλεδξίαζεο, παξ' φια απηά επεηδή εδψ έρνπκε παξφληεο φρη κφλν 

ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ηξίηνπ κέξνπο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αθίλεην ηνπ Γήκνπ, αιιά έρνπκε θαη ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ θαη ηελ νκάδα 

γπλαηθψλ, ςεθίδνπκε παξψλ. Δίρακε φιε ηελ επρέξεηα λα ηαθηνπνηήζεηε θαη 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα θνπβεληηάζνπκε κε επρέξεηα ρξφλνπ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Φεθίδσ παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ γηα λα πξνηαρζεί. Ξεράζακε πξηλ θ. Πξφεδξε 

έλα δηαδηθαζηηθφ, πξν εκεξήζηαο είλαη θαη ηα θξηηήξηα ηεο θνηλσθεινχο. Γελ 

μέξσ αλ εηπψζεθε, έρνπκε μεράζεη λα ην ζπδεηήζνπκε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο; 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

21 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Με 4 παξψλ, θαηά πιεηνςεθία. 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αο βγάινπκε θάπνηνη θάπνηα ζηηγκή ξε παηδηά! Αο ηηο 

βγάινπκε επηηέινπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Υξήζην ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο θνξάεη κάζθεο θ. Κνπεινχζν;  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: πγλψκε Πξφεδξε, ζπγλψκε απφ ην Πξνεδξείν. Απηφ πνπ 

ήηαλ λα πσ, ην είπα θαη δεηψ ζπγλψκε απφ ην Πξνεδξείν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Υξήζην ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ δελ κηιάεη θαλέλαο.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, νη δηθνί ζνπ ζα πξέπεη λα ζε πξνζηαηεχζνπλ 

θάπνηε.  

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζπλερίδνπκε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ζπγρσξείηε, δελ κπνξεί ν θ. Κνπεινχζνο… δελ 

κπνξείηε λα επηηξέπεηε πξνζβνιέο εδψ κέζα. Πνηεο είλαη νη κάζθεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε γηα λα κελ έρνπκε ηα πξνρηεζηλά, ζα ζε 

παξαθαιέζσ λα είζαη ζην θιείζηκν ηνπ κηθξνθψλνπ νπνηνπδήπνηε, ηφζν 

γξήγνξνο πνπ ήζνπλ ζην θιείζηκν ηεο ζπλεδξίαζεο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήκνπλ θαιφο! Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λνκίδσ φηη 

επεηδή ην ζέκα είλαη ζνβαξφ, δελ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ην ρξνληθφ φξην πνπ 

έρεηε βάιεη θαη πνπ ν Καλνληζκφο πξνβιέπεη, ζα ρξεηαζηεί ίζσο λα 

επηκεθχλνπκε ιίγν. Οπφηε δηαδηθαζηηθά ζαο ζέησ ηελ πξφηαζε λα κελ 

ηεξεζνχλ νη ρξφλνη θαη λα ρξεηαζηεί λα κηιήζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κηιψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην. Απιά λα μέξεηε φηη φιεο ηηο θνξέο ελψ ιέσ ζα 

κηιήζεηε 5 ιεπηά, κηιάηε πεξηζζφηεξν. ινη. Άιινο ιηγφηεξν άιινο 

πεξηζζφηεξν, αιιά πάλσ απφ 5 ιεπηά φινη θαη πξαγκαηηθά ζήκεξα ιφγσ ηεο 
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ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο φπσο είπαηε θη εζείο, ζα κηιήζεηε πεξηζζφηεξν. 

Απιά ζέισ ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ φινπο λα ζέβεζηε ηνλ νκηιεηή θαη ηηο 

πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεη.  

  Γελ ζέισ λα πξνζβάιιεη θαλέλαο θαλέλαλ, ζέισ λα γίλεη κηα 

πάξα πνιχ σξαία θνπβέληα, λα θαηαιαβαίλνπκε φινη αθξηβψο πσο πξέπεη λα 

γίλεη έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ, 

δελ ζέισ νχηε κηθξφθσλα λα θιείλσ, νχηε ν έλαο λα κηιάεη 20 ιεπηά θαη ν 

άιινο λα κηιάεη 5, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε δεηψ ζπγλψκε θαη πάιη …. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πάκε πνπζελά έηζη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν κνπ, ιίγν γξήγνξα ζέιεηο θάηη; 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Έρνπκε βάιεη ηε κνξηνδφηεζε γηα ηελ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

πνπ είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. Πξνζπαζνχζα λα πάξσ ηνλ ιφγν πξηλ θαη δελ κνπ 

ην δίλαηε γηαηί κηινχζακε φινη καδί. Γελ κπνξψ λα θσλάδσ, δελ ζέισ λα 

θσλάδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγε ζπγλψκε, νχηε ζε είδα. Σψξα ζε είδα.  

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Αθνχ κηιήζνπκε γη' απηφ ην ζέκα, κπνξνχκε λα βάινπκε θαη 

ηελ Κνηλσθειή, κε κείλνπκε απ' έμσ ηψξα εκείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν είπα φηη ζπκπιεξψζεθε κε ην ζέκα ηεο Κνηλσθεινχο, ην 

είπα. Κάπνηνο έθαλε κηα εξψηεζε θαη ην ζπκπιήξσζα εγψ.  

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Χξαία Πξφεδξε ζπγλψκε, εληάμεη δελ ην άθνπζα. Μέζα ζηελ 

ράβξα δελ ην άθνπζα, ζπγλψκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξεθηλάκε ηε ζπδήηεζή καο. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ  

Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο κε ηελ Ηεξά Μεηξόπνιε  

Νέαο Ησλίαο & Φηιαδειθείαο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα άιιε κηα θνξά ζπλάδειθνη απφ εκέλα. Φπζηθά ζα 

μεθηλήζσ αξλνχκελνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εμπξέο φπσο είπε ν 
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θ. εξεηάθεο. ηε δηάζεζή ζαο έρεηε πάξα πνιιέο κέξεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζεηε φια ηα ελδερφκελα, φιεο ηηο παξακέηξνπο, φιεο ηηο παξαγξάθνπο, 

φια ηα ζηνηρεία ελ πάζε πεξηπηψζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο.  

Δπνκέλσο εδψ δεκηνπξγήζαηε νιφθιεξν ζέκα, καδέςαηε 

θφζκν, θσλάδεηε θάησ απφ ηα δεκαξρεία, ληνπληνχθεο, θέηγ βνιάλ, δφμα ησλ 

Θεψ είλαη εκπεξηζηαησκέλε θαη ελδειερήο ε άπνςε πνπ έρεηε γηα ην ζέκα 

απηφ, αξλνχκαη θπζηθά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εμπξέο. 

Αθξηβψο φκσο επεηδή ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, πνιχ 

ζεκαληηθφ ζα έιεγα αο καο πάξεη φζν ρξφλν απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπκε. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πξνθεηκέλνπ ν θάζε 

νκηιεηήο λα έρεη ηνλ ρξφλν πνπ ζέιεη, θπζηθά θάπνησλ ηεξνπκέλσλ 

αλαινγηψλ, ζεβφκελνο θαη ηνπο ππφινηπνπο θαη αλ ηπρφλ θάπνηα ζηηγκή 

θνπξαζηνχκε θαη δελ έρνπκε εμαληιήζεη φια ηα ζέκαηα, εδψ είκαζηε λα πάκε 

ζε κηα άιιε δηαδηθαζία γηα ηα φπνηα ππφινηπα έρνπλ απνκείλεη. 

Ξεθηλψ ιέγνληαο φηη ζηα ρέξηα ζαο έρεηε πνιπζέιηδεο εηζεγήζεηο 

πνπ αθνξνχλ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν δεκνζίσλ 

Αξρψλ, ηα δπν Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ δειαδή ην Γήκν θαη ηε 

Μεηξφπνιε, πνπ πξνηίζεληαη λα ζπκβιεζνχλ ζπλάπηνληαο κηα 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Νφκνπ 

3852/2010 ζθνπφο ηεο νπνίαο ζα είλαη ε αλέγεξζε ελφο ζηαζκνχ, πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηα παηδηά ηεο πφιεο, κε έδξα βεβαίσο ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε 

Νέα Υαιθεδφλα, ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα ζαο αλαθέξσ νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ζε φινπο φζνη ζήκεξα παξεπξίζθνληαη 

ζε απηή ηελ ηειεδηάζθεςε, έρεη γίλεη απνιχησο γλσζηφ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο 

γλσξίδνπκε φηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Νηθνιάνπ 

Πιαζηήξα θαη Κακπνχξνγινπ. 

Πξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηο, ε εηζήγεζε ζα είλαη ιίγν 

καθξνζθειήο, ζα πξνζπαζήζσ λα κε ζαο θνπξάζσ, ηα πην «επηθίλδπλα» 

ζεκεία ζα ήζεια λα αλαθέξσ, ζε απηά ζα ήζεια λα ζηαζψ θαη ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ έρνπλ ηεζεί ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφ ηνπο θνξείο θαη απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε. 
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Τπνρξέσζε ησλ ΟΣΑ γηα παξνρή δπλαηφηεηαο ησλ δεκνηψλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ Γεκνηηθνχο 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ζα έιεγα πσο επ’ νπδελί δελ αλαηξεί ή πεξηνξίδεη 

ην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ λα ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε άιινπο 

θνξείο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο 

Μεηξφπνιεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσθειψλ ζθνπψλ. 

Καζψο ππάξρεη ζαθέζηαηα κηα δηάηαμε ην άξζξν 100 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 

ζεσξψ πσο είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγνπ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνκεζεηψλ θάζε είδνπο. 

Οη Γήκνη κε βάζε απηή ηελ δηάηαμε, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην δεκφζην, κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, κε ηε ΜΟΓ Α.Δ., ή κε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, κε φινπο απηνχο ηέινο πάλησλ ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο  

παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 12 φπσο είπα πξνεγνπκέλσο ηνπ 

4412/2016. 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζα ήζεια λα αλαδείμσ ζε απηή ηελ 

εηζήγεζε είλαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηεί ε κειέηε ε νπνία έρεη 

εθπνλεζεί απφ ην Γήκν. Μηα κειέηε πνπ επί ζεηξά εηψλ δελ πινπνηήζεθε απφ 

ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή παξά ηηο παξαηλέζεηο ηεο Μεηξφπνιεο ζα 

έιεγα, ε νπνία παξά ην γεγνλφο φηη μεθίλεζε λα εθαξκφδεη απηφ ην ζρέδην, 

είραλ πξνεγεζεί πνιιέο ζπδεηήζεηο κε ηε Μεηξφπνιε, δελ κπφξεζε λα βξεη 

ηα ζρεηηθά θνλδχιηα. 

Αληίζεηα ηψξα ιέκε πσο κε ηα θνλδχιηα, ηηο δαπάλεο, ηελ 

επηκέιεηα θαη ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά ηεο Μεηξφπνιεο ην θηίξην απηφ ζα 

θαηαζθεπαζηεί, ζηα νπνία ζα θηινμελνχληαη παηδηά ηνπ Γήκνπ πνπ πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα ή ζα έιεγα εμππεξεηείηαη άκεζα ν θνηλσληθφο ζθνπφο θαη ν Γήκνο 

θπζηθά επηκέλσ δελ απεθδχεηαη θαλελφο δηθαηψκαηφο ηνπ. 

Σν ηξίην πνπ ζα ήζεια λα ζίμσ είλαη φηη ε ππφ έγθξηζε 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε Μεηξφπνιε θαηνρπξψλεη απνιχησο ην Γήκν. 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε απηήο ηεο ζχκβαζεο, έηζη 

εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξφζβαζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ δεκνηψλ θαη αθ' 

εηέξνπ εμνηθνλνκνχληαη ζεκαληηθνί πφξνη γηα ην Γήκν, θαζψο φπσο έρνπκε 
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πεη, ην θφζηνο ηεο αλέγεξζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζα αλαιάβεη ε Μεηξφπνιε 

έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκήζεη ν Γήκνο θαη λα θαηαζθεπάζεη θαη έηεξν 

Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, απηή ηε θνξά βεβαίσο κε ηα θνλδχιηα ηα νπνία ήδε 

έρεη μεθηλήζεη θαη είλαη πξνο αλαδήηεζε ν Γήκνο. 

Θα κπνξνχζε επ’ απηνχ αξγφηεξα κηα θαη αλαθεξζήθαηε 

εηξσληθά ζηε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηελ ΔΔΣΑΑ, ν θ. Λέθθαο λα ζαο 

απαληήζεη επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ πνπ γξάθηεθαλ θαηά πφζν απηέο 

είλαη εζηκνηππηθέο ή νπζηαζηηθέο ζπλαληήζεηο. 

Έλα άιιν επίζεο πνπ ζέισ λα απαληήζσ θαη λα πξνιάβσ ηηο 

αληηξξήζεηο ζαο είλαη πσο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ζρεδφλ απφ ηελ 

αξρή ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο αξρέο ηνπ 2015 

είρε παξεπξεζεί ζε επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Μεηξνπνιίηε Γαβξηήι 

θαη ήηαλ ζηα ζθαξηά λα ζπλαθζεί πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Ξαθληθά γίλεηαη ιφγνο γηα δήζελ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ 

«εμπξέο» φπσο ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε απηή πνπ πάεη λα ζπλαθζεί, ν θ. 

εξεηάθεο, «αηθληδηαζηηθή» ηε ραξαθηεξίδνπλ θάπνηνη άιινη, μεθηλνχζαλ 

ινηπφλ ηφηε θάπνηεο ζπδεηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Ξαθληθά ηη πξνθχπηεη θαη ηψξα κνλνκεξψο εκείο πξνρσξάκε κε 

δηαδηθαζίεο θαη κάιηζηα ελ θξππηψ θαη κε ζηφρνπο πνπ δελ εμππεξεηνχλ 

θαζφινπ ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνγελεηψλ ησλ παηδηψλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο 

θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο; Γειαδή νη ζπλαληήζεηο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ κε 

ηνλ θ. Γαβξηήι ήηαλ εηθνληθέο ή ήηαλ επί ηεο νπζίαο, απιψο δελ κπφξεζαλ λα 

βξεζνχλ ζε κηα ηειηθή ζπκθσλία; 

Ζ έλλνηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θπξίεο θαη θχξηνη 

ζχκβνπινη δελ ηελ πξνρσξά κνλνκεξψο ν Γήκνο κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ 

απνθάζεηο θαη κειέηεο. Τπάξρεη αλάδνρνο πνπ ζα θαηαβάιιεη ην θφζηνο θαη 

δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, δηθαηνχηαη θαη έρεη ήδε έξζεη ζε ζπκθσλία ν 

Γήκνο λα εθπνλεζεί κε βάζε ηηο κειέηεο ηνπ Γήκνπ θπζηθά ίζσο ζα 

ρξεηαζηνχλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο ζα ζπλάδνπλ κε ηνλ ζθνπφ θαη 

ηνπο φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Έλα ηξίην ζεκείν ζην νπνίν ζέισ λα απαληήζσ είλαη φηη νη 

πξνγξακκαηηθέο απηέο ζπκβάζεηο κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

πξνβιέπνληαη εθ ηνπ λφκνπ θαη είλαη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο Ννκηθήο θαη 
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Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ιεθζεί, αιιά βεβαίσο ππάξρεη 

θαη έλα Διεγθηηθφ πλέδξην ην νπνίν έπεηαη. 

Μελ αηζεξνβαηνχκε, κελ κπαίλνπκε ζηε ινγηθή φηη απηφ πνπ ζα 

απνθαζηζηεί ζήκεξα πηζαλφ λα εκθαληζηεί σο αθπξσκέλν κεζαχξην. Σν 

Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο είλαη ην ηειεπηαίν πνπ ζα πεη αλ απηή ε 

ζχλαςε είλαη πξνο φθεινο ή πξνο δεκία ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κέξνπο. 

Να ππελζπκίζσ θαη θάηη άιιν ην νπνίν είλαη φηη ν Γήκνο δελ 

εηζπξάηηεη ηξνθεία απφ θαλέλα Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Παξέρεη δσξεάλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε θαηφρνπο voucher ηνπ ΔΠΑ ή φρη. Απηνλφεηα ζε απηή ηε 

ινγηθή ζα πάκε. Αιιηψο, αλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, ζα έπξεπε ζε απηή ηελ 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο λα νξίδεηαη ζαθψο. 

Οξίδεηαη θάηη ηέηνην ζαθψο; ρη. πδεηάκε γηα ηε δσξεάλ θηινμελία 

εμππεξέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ. Καη θπζηθά δελ ππάξρεη θαλέλαο 

απνθιεηζκφο θαλελφο παηδηνχ κε βάζε ηελ θαηαγσγή, ηελ εζληθφηεηα ή ην 

ζξήζθεπκα.  

Να ζεκεηψζσ πσο νη εξγαδφκελνη ζα εξγαζηνχλ κε ηνπο 

θαλφλεο ζχκβαζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Να ζεκεηψζσ 

πσο ζην ζηαζκφ ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε Μεηξφπνιε, 

επαλαιακβάλσ κε δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο, κέξηκλα, επζχλε, έμνδα 

θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επιφγσο ζέηεη απηή ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 

πνπ έρνπκε θιεζεί λα ζπλάςνπκε ζήκεξα, λα ππνγξάςνπκε ζήκεξα αλ 

ζπκθσλήζνπκε, κε αληίζηνηρα νθέιε γηα ην Γήκν.  

Γηαηί δελ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; Γηαηί αληηδξάηε κε βάζε ηηο 

ηδενινγηθέο ζαο αθεηεξίεο θαη ηνπο δηθνχο ζαο ζηφρνπο; Γηαηί ην θνηλφ θαιφ 

δελ είλαη νξαηφ; Γηαηί ην θνηλφ θαιφ δελ είλαη απηνλφεην; Γσξεάλ αλέγεξζε 

θηηξίνπ, ρσξίο θακία απνιχησο δαπάλε, θνηλσληθά νθέιε γηα ηνπο δεκφηεο, 

δσξεάλ θηινμελία ησλ ηέθλσλ ηνπ Γήκνπ.  

Πξνο ην παξφλ απηά έρσ λα πσ θ. Πξφεδξε. Απιά ζα ήζεια λα 

πσ πσο ην λνκηθφ πιαίζην, ηδίσο νη Νφκνπ 3852/2010 θαη ν 4412/2016 σο 

ηζρχνπλ θαιχπηνπλ επαξθψο ζέκαηα νξζήο εθηέιεζεο φπσο είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο ησλ ζπκβάζεσλ θαη αλαθέξνληαη πιήξσο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Γελ ζα θνπξαζηψ λα ην ιέσ κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο: αλαθέξνληαη πιήξσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνγξακκαηηθή 
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ζχκβαζε κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ε νπνία ζα ιάβεη θαη εθ ηνπ λφκνπ 

απηή ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην.  

Γλσξίδνπκε φηη θάζε ρξφλν κέλνπλ έμσ παηδηά απφ θαθνχο 

ππνινγηζκνχο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρηίζνπκε έλα Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο θαλέλα έμνδν θαη δεζκεχνκαη φηη ζην ακέζσο 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα μεθηλήζνπκε ηελ αλέγεξζε ρψξνπ πξνθεηκέλνπ 

λα ελνηθηάζνπκε θαη λα ζηεγάζνπκε θη άιιν Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, 

δεζκεπφκελνο φηη δελ πξφθεηηαη λα απνιπζεί θαλείο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Αληίζεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε πνιιέο θαηλνχξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ 

θ. Πξφεδξε θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρν. Γηαδηθαζηηθά ζέισ λα πσ φηη ζα 

κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ γηα ην ρξφλν πνπ έρνπλ, ζα έρνπλ 

ρξφλν λα δεπηεξνινγήζνπλ … 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δξσηήζεηο θ. Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα ζα θάλεηε εξσηήζεηο. Οη επηθεθαιήο ησλ 

Παξαηάμεσλ έρνπλ ηνλ ιφγν… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: θ. Πξφεδξε ιίγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ επί ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ λα κηιήζσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρνπκε θαη ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο παξφληα, ηνλ ηεξέα πνπ είλαη εθ κέξνπο ηεο 

Μεηξφπνιεο, ζα ζέιακε λα αθνχζνπκε πξηλ κηιήζνπκε φινη θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Μεηξφπνιεο θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ αλ ζέιεη λα κηιήζεη, γηαηί είρακε πεη πξψηα λα 

κηιήζεηε νη επηθεθαιήο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη πξψηα λα εμεγήζεη ν ίδηνο, είλαη αληηζπκβαιιφκελν 

κέξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε έρεη δίθην ν θ. Γξεηδειηάο αιιά πξνηείλσ 

ν εθπξφζσπνο ηεο Μεηξφπνιεο λα ηνπνζεηεζεί γηαηί πηζαλφ θάπνηα 

εξσηήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ηψξα, λα είλαη θη απηφο αξκφδηνο λα ηα απαληήζεη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλέλα πξφβιεκα, φπσο ζέιεηε. Ο πάηεξ Ζιίαο είλαη 

εθπξφζσπνο ηεο Μεηξφπνιεο νπφηε έρεη ηνλ ιφγν.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ μεθηλήζεη ν πάηεξ Ζιίαο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ μέξσ αλ έρεη ππφςε ηνπ ην ψκα, πηζαλφηαηα 

έρνπλ πάξεη φινη ηα e-mail, δηάθνξνη θνξείο φπσο είλαη ν ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ε Γ 

ΔΛΜΔ, ε Έλσζε Γνλέσλ, νη γνλείο παηδηθψλ ζηαζκψλ έρνπλ ζηείιεη 

επηζηνιέο. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ ζσζηφ επεηδή είλαη ζπιινγηθφηεηεο θαη 

Κφκκαηα, λα δηαβάζεηε ηηο επηζηνιέο. Δπραξηζηψ. 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Έρνπκε ζηείιεη θαη νη παηδαγσγνί επηζηνιή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, έρεηε δίθην. Θα ηα ζηείισ φια ζηνπο επηθεθαιήο θαη φπνπ 

ζέιεηε, αιιά δελ κπνξψ … 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Απφ ηελ νκάδα γπλαηθψλ έρνπκε βγάιεη θη εκείο αλαθνίλσζε θαη 

ζέινπκε λα πάξνπκε θη εκείο ηνλ ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα κηιήζνπλ πξψηα νη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ν εθπξφζσπνο ηεο Δθθιεζίαο θαη κεηά ζα έρεηε ηνλ 

ιφγν. Αιιά κε κηιάηε φινη καδί. Κχξηε Αλεκνγηάλλε λα ηα δηαβάζσ φια απηά… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή ηειηθά ζα δηαβαζηνχλ θ. Πξφεδξε απφ θάπνηνπο 

απφ εκάο, θαιφ είλαη λα ηα δηαβάζεηο εζχ θαη λα κε δηαβάζσ έλα θνκκάηη εγψ, 

έλα άιιν θνκκάηη νη εξγαδφκελνη, έλα θνκκάηη …. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. Γηψξγν κνπ έρνπλ ζηαιεί ζε φινπο 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ, μέξνπλ ηη ιέλε, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Να ην δηαβάζσ, γηαηί; Γηα λα ην πνχκε; Έρνπκε ηφζα 

πξάγκαηα λα πνχκε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη άδηθν φηη πξέπεη λα δηαβαζηνχλ θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο. 

κσο αλ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα δηαβάζνπκε 68 ζειίδεο, δελ πξφθεηηαη λα 

ζπδεηήζνπκε ην ζέκα. Με ηελ ίδηα ινγηθή εγψ θαηαζέησ 100 ππνγξαθέο 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πνπ είλαη ππέξ ηεο αλέγεξζεο ηνπ ζηαζκνχ. 

  Πξνηείλσ εθφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

Οξγαλψζεσλ θαη ησλ Κνκκάησλ είλαη ελαληίνλ, απιά λα αλαγλσζηεί ην πνηνη 
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είλαη ελαληίνλ. Σν λα δηαβάζνπκε φιεο ηηο ζειίδεο απηέο ζα μεκεξσζνχκε θαη 

δελ ζα βγάινπκε άθξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ζα δψζσ ηνλ ιφγν ζε φινπο. Οπφηε ζηνλ ρξφλν πνπ 

ζα έρνπλ, ζα κπνξνχλ …. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη ζηηο ηνπνζεηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άκα μεθηλήζνπκε ζήκεξα, ζα ηειεηψζνπκε αχξην πάιη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Θα δηαβάζνπκε πνηνη είλαη ππέξ θαη πνηνη είλαη θαηά.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με απηή ηε ινγηθή φισλ νη απφςεηο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία. Αιιά ην φηη δεηάλε ηνλ ιφγν 

νξηζκέλνη θαη δελ ηνπο ηνλ δίλεηε, είλαη πνιχ κεγάιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα 

θξαηήζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, πνηνο δήηεζε ηνλ ιφγν θαη δελ ηνλ έδσζα;  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Λέσ θ. Πξφεδξε. ινη απηνί πνπ έζηεηιαλ επηζηνιέο, 

ζέινπλ ηνλ ιφγν. Γελ αλαθέξνπλ απιά ηηο επηζηνιέο. Γελ ζέινπλ λα πνπλ «Ση 

σξαία ραξηνχξα πνπ ζαο καδέςακε!». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ ζαο είπα φηη δελ ζα δψζσ ηνλ ιφγν; Ο θ. 

Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ θ. Πξφεδξε καο 

έρεηε θνηλνπνηήζεη ηηο επηζηνιέο ησλ θνξέσλ. Άξα έρνπκε ιάβεη γλψζε φινη 

νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Πνιχ ζσζηά ιέλε νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ φηη 

ζέινπλ θαη λα δηαβαζηνχλ νη επηζηνιέο ηνπο ελδερνκέλσο θαη λα πνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο. Απηφ φκσο ζα γίλεη κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε θαη πνπ 

ζα είλαη θπζηθά φπσο απνθαζίζαηε ν εθπξφζσπνο ηεο Μεηξφπνιεο πνπ ζα 

καο πεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηηο απφςεηο πνπ ζα πνπλ νη επηθεθαιήο ησλ 

Παξαηάμεσλ, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη βεβαίσο θαη ηα έγγξαθα ζα 

αλαγλσζηνχλ εάλ ην επηζπκνχλ θαη ζα ιάβνπλ ηνλ ιφγν θαη φινη νη θνξείο.  

  Γελ κπνξεί λα γίλεη ην αλάπνδν. Γελ κπνξεί λα δηαβαζηνχλ ηα 

έγγξαθα πξηλ γίλεη ε ζπδήηεζε. Ζ ζπδήηεζε πξνεγείηαη θαη πξέπεη λα γίλεη κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ είπαηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιιά δελ αξλήζεθα λα ηνπο δψζσ ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πξνεγνχληαη νη εξσηήζεηο. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη εξσηήζεηο ζα γίλνπλ ζηε 

ζπλέρεηα, αθνχ ηνπνζεηεζνχλ θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη δίθην ν θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζα βάισ δπν πιεπξέο. Ζ πξψηε είλαη ε εμήο: ε 

δηαδηθαζία είλαη: ππάξρεη κηα εηζήγεζε, γίλνληαη εξσηήζεηο επί ηεο εηζήγεζεο, 

απαληηνχληαη νη εξσηήζεηο θαη κεηά κπαίλνπκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο.  

  Δγψ δελ έρσ δηαθσλία λα παξαθάκςνπκε ηνλ Καλνληζκφ πνπ 

ιέεη φηη κηιάκε πξψηα νη αξρεγνί ησλ Παξαηάμεσλ, κεηά νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη θαη κεηά νη ηξίηνη, αξθεί απηφ λα ηζρχεη γηα φινπο θαη γηα ηνλ 

εθπξφζσπν πνπ έρνπκε εδψ καδί καο θαη γηα ηνπο άιινπο εθπξνζψπνπο πνπ 

έρνπκε καδί καο πξψηα θαη θχξηα ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γειαδή λα έρνπκε εληαία θξηηήξηα ζην πσο ηεξνχκε ηνλ Καλνληζκφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δπν 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε Γήκν θαη Μεηξφπνιε, πξνθαλψο απφ ηηο 

ηνπνζεηήζεηο θαη ησλ δχν ζα πξνθχςνπλ εξσηήζεηο. Γη' απηφ ιέσ μαλά φηη 

πξέπεη λα κηιήζεη ν εθπξφζσπνο ηεο Δθθιεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπκε 

ηηο φπνηεο εξσηήζεηο, γηα λα αθνινπζήζνπλ νη ηνπνζεηήζεηο καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, έηζη αθξηβψο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ζνλ αθνξά ηα έγγξαθα, ηα έγγξαθα βεβαίσο δελ ζα 

αλαγλσζηνχλ φια 100 ζειίδεο, ζα θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά κεηά ηηο νκηιίεο 

γηα ηα πξαθηηθά, κε ην φλνκα ηνλ ηίηιν ηνπο, ην ζεηηθφ, ην αξλεηηθφ θαη ηα 

ινηπά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ,ηη έρεη πεη ν θαζέλαο. Οπφηε ζπλερίδνπκε, ν πάηεξ Ζιίαο έρεη 

ηνλ ιφγν. 

παηήξ ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΣΕΑ: Καιεζπέξα ζαο. Πνιινχο εμ πκψλ ζαο γλσξίδσ, 

έρνπκε ζπλεξγαζηεί, έξρνκαη εθ κέξνπο ηεο Μεηξφπνιεο θαη εθ κέξνπο ηνπ 

ζεβαζκηνηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ θ.θ. Γαβξηήι θαη επραξηζηψ θαη' αξρήλ πνπ κε 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

31 

δέρεζηε απφςε ζε απηή ηελ ζπιινγηθή παξνπζία φισλ, γηα έλα ηφζν θξίζηκν 

ζέκα. 

Άθνπζα ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ζέισ ελ πεξηιήςεη λα 

αλαθέξσ θη εγψ νξηζκέλεο ζθέςεηο θαη νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο πάλσ ζε απηφ 

πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηήζεηε θαη λα απνθαλζείηε επ’ απηνχ.  

Καη' αξρήλ λα πσ φηη ε ηδηφηεηά κνπ είλαη φηη είκαη ππεχζπλνο 

ζηνπο ηξεηο παηδηθνχο ζηαζκνχο πνπ έρεη ε Μεηξφπνιε. Γηα φζνπο δελ ην 

γλσξίδνπλ πέξα απφ ην ζρνιείν πνπ ππάξρεη εδψ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, 

ππάξρεη θαη ζηνπο άιινπο Γήκνπο θαη ζηε Νέα Ησλία θαη ζην Ζξάθιεην απφ 

έλα παηδηθφο ζηαζκφο. 

Σν ζρνιείν εδψ ζηε Φηιαδέιθεηα μεθίλεζε πξηλ 30 ρξφληα θαη 

φπσο γλσξίδεηε ν ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη νχηε είλαη ν θαηάιιεινο, νχηε ν θαζ' 

φια λφκηκνο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο θαη ηελ παξνπζία 

ησλ παηδηψλ πνπ έρνπκε εδψ. 

Ννκίδσ φηη γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη, πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο εδψ απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα 

κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ θαη λα πνπλ πνιιά γηα ηελ πνξεία, ην έξγν, ηελ 

απνζηνιή θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

ηαλ εμειέγελ ν ζεβαζκηφηαηνο Γαβξηήι εδψ ζηε Μεηξφπνιή 

καο έθαλε ακέζσο θξνχζε ζηνλ ηφηε εθιεγέληα Γήκαξρν θ. Βαζηιφπνπιν γηα 

ηελ αλεχξεζε κηαο άκεζεο ιχζεο ψζηε λα κπνξέζνπκε θη εκείο λα 

απνθηήζνπκε έλα λέν ρψξν, γηα λα ζηεγάζνπκε έλα ζρνιείν πνπ αληηθεηκεληθά 

είρε κεγάιε δήηεζε θαη πνιιέο αλάγθεο γηα ηελ εμππεξέηεζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ. 

Γηφηη νη θξνχζεηο ήηαλ θαη είλαη ζπλερείο θαη αθφκε –δελ ζέισ λα 

ην θξχςσ- θαη απφ ηνλ ίδην ην Γήκν,  πνιινί εθ ησλ παξφλησλ ην γλσξίδνπλ, 

θαηέθεπγαλ ζηελ πφξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα λα εμππεξεηεζνχλ ζπκπνιίηεο καο 

θαη απηφ καο ραξνπνηνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Ο θ. Βαζηιφπνπινο ηφηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μεηξνπνιίηε 

έθαλαλ θάπνηεο ελέξγεηεο θαη θαηέιεμαλ ζην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζεκεξηλφ 

νηθφπεδν, σο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε. Ξεθίλεζε θαη θαηαξηίζηεθε φπσο 

γλσξίδεηε ε πεξηβφεηε κειέηε γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη αξθεηφο ιφγνο θαη κεηά 

ηε κειέηε απηή δπζηπρψο απφ πιεπξάο Γήκνπ δελ  κπφξεζαλ λα βξεζνχλ 
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φινη νη απαηηνχκελνη πφξνη. Ο θ. Βαζηιφπνπινο δελ επαλεμέγελ θαη έκεηλε ζε 

εθθξεκφηεηα ην δήηεκα. 

Καη εδψ ζέισ λα εθθξάζσ θαη δεκφζηα, φπσο ην έρεη θάλεη θαη ν 

δεζπφηεο πάξα πνιιέο θνξέο θαη σο πξνο ηνλ πξνεγνχκελν Γήκαξρν θαη ηε 

Γεκνηηθή Αξρή δηφηη εθείλνη θηλεηνπνηήζεθαλ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

ηαθηνπνίεζεο ηεο κεγάιεο απηήο εθθξεκφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ηεο 

Μεηξφπνιεο. Σν νπνίν ηνλίδσ κε παξνπζία κε θεξδνζθνπηθή θαη  κε 

γλψκνλα θνηλσληθή πξνζθνξά θαη παηδαγσγηθή πξνζθνξά πςίζηεο 

πνηφηεηαο πηα, εγλσζκέλα πςειήο παηδαγσγηθήο πνηφηεηαο,  ήξζαλ φια απηά 

λα ζπγθεξάζνπλ ηηο αλάγθεο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Με ην λέν Γήκαξρν ηψξα ηνλ θ. Βνχξν έγηλε ακέζσο κηα 

πξνζπάζεηα θαη θηάζακε ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Άθνπζα πνιιά, 

θαηαιαβαίλσ νη ηνπνζεηήζεηο ζαο θαη νη πξνζεγγίζεηο ζαο έξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο αξρέο, ε πξφζεζε ηεο Μεηξφπνιεο δελ είλαη νχηε λα δηράζεη, 

νχηε λα θέξεη ελψπηνλ ηνπ Γήκνπ, ησλ δεκνηψλ θαη ησλ αξρφλησλ ηεο 

δηιήκκαηα πνπ δελ έρνπλ ζέζε θαη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ινη πξνζθέξνπκε. Καη δελ είκαζηε εδψ νχηε λα ζηεξήζνπκε 

ζέζεηο εξγαζίαο, νχηε λα απνθφςνπκε απφ ην Γήκν ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη απφ ηηο δηθέο ηνπ δνκέο. Δίκαζηε εδψ κε ηε δηάζεζε 

λα πξνζθέξνπκε θαη λα ππεξεηήζνπκε ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Να θξαηήζσ θάηη απφ ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηελ νπνία 

απφ φ,ηη θαηάιαβα ηελ έρεηε θαη εζείο κειεηήζεη απφ πνιιέο εκέξεο, φηη ζηελ 

πξννπηηθή ηνπ ρξφλνπ θαη απηφ πνπ ζα θηηάμεη ε Μεηξφπνιε ζα είλαη θηήκα 

ηνπ Γήκνπ. Γελ ζα θξαηήζνπκε ηίπνηε γηα εκάο, νχηε ππάξρεη θακία πξφζεζε 

λα νηθεηνπνηεζνχκε νηηδήπνηε απφ απηφ πνπ ζα πξνθχςεη. 

Θα θέξνπκε ηελ επζχλε ηεο αλέγεξζεο, ηελ επζχλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ νπνηαδήπνηε άιιν εθθξεκφηεηα 

πξνθχςεη ζην ζνβαξφ απηφ εγρείξεκα ζα ηελ έρεη ε Μεηξφπνιε κε φια ηα 

πξνβιεπφκελα. 

Ήδε ν Γήκαξρνο καο πξφιαβε θαη κίιεζε πεξί ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ην νπνίν έρεη θαη ηελ απφιπηε επζχλε λα θξίλεη ηε λνκηκφηεηα θαη 

ηα πξνβιεπφκελα γηα ηε ζχκβαζε πνπ ήδε επηρεηξνχκε ηψξα λα 

ηαθηνπνηήζνπκε, φπσο θαη ν Γήκνο, ην μέξεηε θαιχηεξα απφ εκέλα, ζα είλαη 
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εθείλνο πνπ ζα δψζεη θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζρνιείνπ πνπ ζα 

πξνθχςεη. 

Γελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ πεξηζζφηεξν, έρσ πνιιά λα πσ 

αιιά λνκίδσ φηη είλαη θαιχηεξν επί ησλ ιερζέλησλ θαη εζείο λα ηνπνζεηεζείηε 

θαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.  

Τπελζπκίδσ απιά φηη ην 50% ησλ παηδηψλ πνπ ζα θνηηνχλ ζα 

είλαη απφ ην Γήκν, ε πξφηαζε ζα είλαη πάληνηε ηνπ Γήκνπ κε ηα θξηηήξηα πνπ 

εθείλνο ζέηεη θαη ην 50% ησλ παηδηψλ ζα είλαη κέζσ ηεο Μεηξνπφιεσο κε 

βαζηθφ θξηηήξην ηελ εληνπηφηεηα, ζα είλαη παηδηά απφ νηθνγέλεηεο ηεο 

Φηιαδέιθεηαο, πνπ ζα εμππεξεηνχληαη ζην ζρνιείν απηφ.  

Σν ίδην θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα έρνπλ σο 

βαζηθφ θξηηήξην θαη πάιη ηελ εληνπηφηεηα. Γελ ζα είλαη ην κνλαδηθφ, νχηε θαη 

ην απφιπην. Απηά απφ εκέλα θαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα νηηδήπνηε άιιν ζα 

ρξεηαζηεί λα δηεπθξηλίζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ πνπ κνπ δίλεηε ην δηθαίσκα 

απφςε λα ζπδεηήζσ καδί ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ παηήξ Ζιία. Σνλ ιφγν ζα έρνπλ νη 

επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη γηα εξσηήζεηο θαη γηα νιηγφιεπηε 

ηνπνζέηεζε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη Λχζαλδξε θάλνπκε πξψηα εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθέο θαη 

κεηά ζα κηιήζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Πξηλ θάλσ ηηο εξσηήζεηο 

γηαηί ππήξμαλ έγγξαθα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε σο Παξάηαμε ζηε Γηνίθεζε, 

αιιά κφιηο ζήκεξα απαληήζεθαλ θάπνηα απφ απηά θαη δελ έρνπκε πάξεη 

απαληήζεηο.  

Πξηλ κπσ ζηα εξσηήκαηα, ζέισ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε. Γηαηί 

εηπψζεθε θαη απφ ηνλ Γήκαξρν εηζεγεηηθά, αιιά επαλαιήθζεθε θαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Μεηξφπνιεο, δεκηνπξγήζεθε κηα εηθφλα φηη ζπδεηήζακε θαη 

φηη είρε ζπκθσλεζεί. Κάπσο έηζη παξνπζηάζηεθε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 

Γήκαξρν. 

Δπεηδή εδψ ιέγνληαη θαη γξάθνληαη πξάγκαηα, θαιφ είλαη λα 

είκαζηε αθξηβείο. λησο ην ’19 έγηλε πξφηαζε απφ ηνλ ζεβαζκηφηαην 
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Μεηξνπνιίηε λα παξαρσξήζνπκε φπσο γίλεηαη ε εηζήγεζε ζήκεξα, απηφ ην 

νηθφπεδν ζηε Μεηξφπνιε θαη κάιηζηα έγηλε θαη γξαπηή πξφηαζε φπσο φινη 

θαη φιεο γλσξίδεηε. 

Ζ απάληεζή κνπ ηφηε ήηαλ φηη ν Γήκνο έρεη θάλεη έλα ζρεδηαζκφ 

λα θηηάμεη έλα Γεκνηηθφ Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θαη εηδηθά κάιηζηα ζε κηα 

πεξηνρή φπνπ ν Γήκνο λνηθηάδεη έλα Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ν νπνίνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, πηζαλφηαηα λα κελ κπνξνχζε 

λα βγάιεη θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη άξα ε πφιε καο έρεη αλάγθε έλα Γεκνηηθφ 

Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. 

πσο θάλακε θαη κε ην 2ν Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ζηε Νέα 

Υαιθεδφλα πνπ αλαγέξζεθε ην 2016 έηζη αθξηβψο ζα επηρεηξνχζακε ζα 

θάλνπκε θη έλα Γεκνηηθφ Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Άξα ζέισ λα είκαη ζαθήο: 

δελ είπα θαηεγνξεκαηηθά φρη, αιιά ν Γήκνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θη απηφ ην 

νπνίν εκείο θάλακε ήηαλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλέγεξζε πφξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί έλαο Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο. 

Καη γη' απηφ άιισζηε θαη δελ ην εηζεγεζήθακε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην φπσο εζείο θάλεηε ζήκεξα. Απηά δηεπθξηληζηηθά. 

Απφ εθεί θαη πέξα ζέισ λα θάλσ ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο. Ζ 

Γεκνηηθή Αξρή έρεη πιένλ ελληά κήλεο πνπ έρεη αλαιάβεη ηα ελία ηεο 

Γηνίθεζεο θαη άξα νθείιεη λα γλσξίδεη θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα ηνπιάρηζηνλ 

φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζην Γήκν καο, ηηο 

ειιείςεηο, ηα θελά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή γλσξίδεη φηη ν 3νο παηδηθφο ζηαζκφο ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί πνιχ θνληά ζηελ πεξηνρή έρεη πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη άξα 

δελ κπνξεί λα παξάζρεη ζχγρξνλεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο κάζεζεο ζηα 

παηδηά; Πηζαλφ ην γλσξίδεη. 

Γλσξίδεη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπήθακε 

θαη θάλακε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ θαη θάλακε κειέηεο ήηαλ γηα λα 

κεηαθεξζεί εθεί ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ψζηε λα κελ αληηκεησπίζεη 

καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα κε ηηο άδεηεο θαη άξα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ; 

Δπίζεο πνηεο ελέξγεηεο έρεη θάλεη ε Γηνίθεζε ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη κηα θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλέγεξζε Βξεθνλεπηαθνχ 

ηαζκνχ; Απηή ηε ζηηγκή πξφρεηξα κπνξψ λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο 
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πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πξψηε είλαη ην ΔΠΑ, ε δεχηεξε είλαη ην 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ, ε ηξίηε είλαη ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ε ηέηαξηε είλαη ίδηνη 

πφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Έρεηε επηζήκσο, εγγξάθσο θαηαζέζεη θάπνηα 

πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη εηζπξάμαηε θάπνπ άξλεζε; Απηφ νθείινπκε 

λα ην γλσξίδνπκε φινη θαη φιεο. 

Καη βεβαίσο ππάξρεη φπσο είπα θαη πξηλ θαη ην πξφγξακκα 

«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ζέινπκε λα μέξνπκε αλ εθεί έρεηε θαηαζέζεη θάπνηα 

πξφηαζε.  

ην εηζεγεηηθφ ζρέδην φπσο ππάξρεη ζήκεξα πξνβιέπνπκε φηη ε 

Μεηξφπνιε ζα θάλεη ηηο κειέηεο. ήκεξα ιέηε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ππάξρνπζα κειέηε. Σειηθά ηη απφ ηα δχν ηζρχεη;  

Άιιν εξψηεκα. Οη κειέηεο θαηαξηίδνληαη απφ ηε κηα πιεπξά κε 

κεξάθη θαη θαληαζία θαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή αξηηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ν θάζε κεραληθφο, ηελ ίδηα ζηηγκή νη κειέηεο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηε 

λνκνζεζία. Καη κε βάζε ηε λνκνζεζία απηφ ην νπνίν είρακε εκείο θαη έρνπκε 

ζηα ρέξηα καο σο Γήκνο είλαη λα έρνπκε κηα κειέηε ε νπνία πξνβιέπεη έλα 

Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ν νπνίνο ζα θηινμελεί 66 παηδηά, 50 λήπηα θαη 16 

βξέθε θαη ε κέγηζηε δπλαηή ρσξεηηθφηεηα ε νπνία ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή 

ηνπιάρηζηνλ ξσηψληαο ηνπο κεραληθνχο, είλαη λα γίλνπλ 78. 

Απφ πνχ ζε απηφ ην νηθφπεδν πνπ πξνβιέπνληαη απηέο αθξηβψο 

νη ζέζεηο ψζηε λα ππάξρεη ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία αιιά ηαπηφρξνλα 

λα είλαη θαη ιεηηνπξγηθφο γηα ηα παηδηά, εζείο ιέηε φηη ζα είλαη 100 ζέζεσλ. 

Τπάξρεη θάπνηα κειέηε πάλσ ζην νπνίν παηάεη απηφ;  

Καη επίζεο πσο είλαη δπλαηφ ν Γήκνο φηαλ έρεη κειέηεο λα δίλεη 

έλα νηθφπεδν πνπ πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ρσξίο ζαθήο κειέηε 

ηνπ ηη αθξηβψο ζα γίλεη εθεί. Δπίζεο ζην αξρηθφ πξνηεηλφκελν ζρέδην ην νπνίν 

θαηαζέζαηε, ιέηε φηη ζα είλαη 50 απφ ην Γήκν -εκείο ιέκε φηη απζαίξεηα 

πξνθχπηεη ν αξηζκφο 100- θαη 50 απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Μεηξφπνιε. 

Υσξίο λα δηεπθξηλίδεηε αλ απηφ είλαη δσξεάλ. 

Έξρεζηε ζήκεξα θαη ιέηε φηη ηα 50 παηδηά ζα είλαη δσξεάλ. Άξα 

εδψ ζέισ λα ζέζσ επηπιένλ εξσηήκαηα πάλσ ζε απηφ. Δίλαη δσξεάλ γηα ηα 

παηδηά πνπ ζα κπαίλνπλ απφ ην Γήκν, αιιά δελ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηα άιια; 

Δπίζεο ζα είλαη δσξεάλ, αιιά κε ην voucher ηνπ ΔΠΑ πνπ είλαη 
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ππνρξεσκέλν; Απηφ ην δσξεάλ ηζρχεη ηφηε θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχο 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. 

Γηαηί θάπνηνο ν νπνίνο παίξλεη ην voucher ηνπ ΔΠΑ είλαη 

ππνρξεσκέλνο θαη ν ηδησηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο λα ην δερηεί δσξεάλ, γηαηί 

αθξηβψο απηή είλαη ε ινγηθή ηνπ voucher: πιεξψλεηαη απφ ην θξάηνο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Γήκνο ιεηηνπξγεί δσξεάλ θαζνιηθά. Γελ ιέεη φηη 

είλαη δσξεάλ ηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ ην voucher ηνπ ΔΠΑ αιιά ηα άιια ζα 

πιεξψλνπλ. 

Δίηε ζην Γήκν καο έρεηο voucher ηνπ ΔΠΑ είηε δελ έρεηο, είλαη 

δσξεάλ θαη απηά ηα έμνδα ηα θαιχπηεη ν Γήκνο αθξηβψο ζηα πιαίζηα ηεο 

άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

αο αλέθεξα πξηλ γηα ηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Τπάξρεη 

θάπνηα πξφβιεςε ηη αθξηβψο ζα γίλεη κε ηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ; Γελ 

αληηιακβάλεζηε φηη ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ζα 

απαμησζεί, ζα νδεγεζεί ζε καξαζκφ θαη άξα ζα θιείζεη; Έρεηε θάπνηα 

πξφβιεςε ηη ζα θάλεηε κε απηφ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πξνο ην Γήκαξρν θαη πξνο ηνλ εθπξφζσπν … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ απεπζχλσ ηηο εξσηήζεηο πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή, 

βεβαίσο ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα απαληήζεη θάπνηεο απφ απηέο ν 

εθπξφζσπνο ηεο Μεηξφπνιεο, λα ην θάλεη.  

ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα ηεο Μεηξφπνιεο. Δδψ φκσο ελψ είπε ν Γήκαξρνο 

φηη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ε Δθθιεζία, πεξηέγξαςε ηηο 

ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, σο ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. 

Δδψ ζα έρνπκε παηδηθνχο ζηαζκνχο πνπ ζα ππάξρνπλ 

ππάιιεινη νη νπνίνη είλαη κφληκνη ή ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα 

έρνπκε ππαιιήινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην 

δηαηάμεσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ; 

Δπίζεο άιιεο δπν εξσηήζεηο θαη ζα θιείζσ. Ο Γήκνο κε βάζε 

ηε ζχκβαζε παξαρσξεί ην νηθφπεδν. κσο ν Γήκνο απηφ ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη κέζα ζηε ζχκβαζε είλαη κηα ηξηκειήο Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα θαη ν Γήκνο δελ ζπκκεηέρεη ζηε 

Γηνίθεζε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.  
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Δίλαη δπλαηφ λα παξαρσξείηαη έλα νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ θαη ν 

Γήκνο λα κελ ζπκκεηέρεη θαλνληθά θαη κε ην λφκν, δειαδή κέζα απφ έλα 

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηε Γηνίθεζε απηνχ ηνπ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ ψζηε λα κελ έρεη ιφγν θαη ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ; 

Σέινο θη απηφ λνκίδσ φηη νθείιεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζχκβαζε 

πνπ ππνγξάθεη ν Γήκνο ή ην δεκφζην, φηαλ ππνγξάθεηαη κηα ζχκβαζε θαη 

πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν κεξψλ, πάληα ππάξρνπλ απηφ 

πνπ ιέκε ξήηξεο ή αιιηψο δηθιείδεο αζθαιείαο ψζηε λα πεξηγξάθεηαη ηη 

γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έλα εθ ησλ δπν κεξψλ δελ ηεξεί ηα 

ζπκθσλεζέληα. Καη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε 

απνπζίαο νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο αλαθνξάο θαη ζέισ λα απαληήζεηε γηαηί 

αθξηβψο ζπκβαίλεη απηφ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη 

ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αλ έρεηε θαη εξσηήζεηο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα θάλσ ηνπνζέηεζε θαη κέζα ππάξρνπλ  θαη ηα 

εξσηήκαηά καο. Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φινη φηη απφ 

ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρνπκε ρψξν ραξαθηεξηζκέλν γηα παηδηθφ ζηαζκφ 

ζην 167 Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν Κακπνχξνγινπ θαη Πιαζηήξα ζα έρνπκε 

παηδηθφ ζηαζκφ θαη ην αληηθείκελν ηεο θνπβέληαο καο απφςε είλαη πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζα έρεη απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ. 

Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη αληηπαιφηεηα Γήκνπ θαη Δθθιεζίαο, 

νχηε Δθθιεζίαο θαη Γήκνπ.  

Γεχηεξνλ, θαλέλα πξνεθινγηθφ πξφγξακκα θακίαο Παξάηαμεο 

δελ πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε νηθνπέδνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην 

γηα λα θηηάμεη παηδηθφ ζηαζκφ, πέξα απφ ην Γήκν θαη αο αλαηξέμεηε φινη λα 

δείηε ηα πξνγξάκκαηα φισλ. Γελ πξνβιέπεηαη απφ θαλέλα πξφγξακκά ζαο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ε Γεκνηηθή Παξάηαμε «Ξαλά καδί» είλαη 

παληειψο αληίζεηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο πεξί δσξεάλ 

παξαρψξεζεο ελφο δεκνηηθνχ νηθνπέδνπ εθ 2.104,8 η.κ. αληηθεηκεληθήο αμίαο 

1.894.032 € θαη εκπνξηθήο αμίαο 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην Γήκν καο 

ζηελ ηεξά Μεηξφπνιε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
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Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην φηη ε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηεο ίδξπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ αλήθεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. Δίλαη εθαηνληάδεο νη παηδηθνί ζηαζκνί αλά ηε 

ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ησλ ΟΣΑ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αξκνδηφηεηα έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη είρε γίλεη θαη ζρεηηθή κειέηε γηα αλνηθνδφκεζε ηνπ 

3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ  

ε θακία πεξίπησζε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 3ν παηδηθφ ζηαζκφ δελ ηελ 

πεηάκε ζηα ζθνππίδηα. Γηφηη ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κηιάεη γηα άιιεο 

κειέηεο πνπ ζα θηηάμεη ε Μεηξφπνιε. 

ήκεξα, γηα λα κε μερλάκε, ν 3νο παηδηθφο ζηαζκφο ιεηηνπξγεί 

ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζηελ νδφ 25εο Μαξηίνπ θαη Παπάγνπ  ήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλνηθνδνκήζεη ν 

Γήκνο ζην δηθφ ηνπ νηθφπεδν ηδηφθηεην 3ν παηδηθφ ζηαζκφ. Καη άθνπζα 

δπζηπρψο θαη ιππάκαη ηνλ Γήκαξρν λα ιέεη «ζα δψζνπκε απηφλ ζηε 

Μεηξφπνιε θαη ζα πάκε ζε άιιν νηθφπεδν εκείο, ζα μεθηλήζνπκε αγψλα γηα 

λα θηηάμνπκε παηδηθφ ζηαζκφ», φηαλ ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο δελ έρεη 

νηθφπεδα. 

Αληίζεηα ε Δθθιεζία ιεηηνπξγεί εδψ θαη 7 πεξίπνπ ρξφληα, 

παξαλφκσο θαη ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο παηδηθφ ζηαζκφ 

ζηελ νδφ Αιεμαλδξείαο θαη εηδηθά ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο πνπ 

ειέγρεη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο δελ έρεη ελεξγήζεη ηα λφκηκα θαηά παξάβαζε 

θαζήθνληνο. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν 

κε βάζε ην λφκν θαη ηνλ φξθν πνπ δψζακε, λα εμεηάζεη εάλ είλαη ή φρη 

ζπκθέξνληεο γηα ηνλ Γήκν καο νη φξνη ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αξκνδηφηεηα ηνπ άξζξνπ 100 έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηνλ Γήκν καο θαη έρεη εθδνζεί ην ππ’ αξ. 128 / 18 Ηνπλίνπ 2018 

ΦΔΚ κε ην νπνίν έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο, κε δπλαηφηεηα 

αλέγεξζεο ζην δεκνηηθφ νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Πιαζηήξα θαη Κακπνχξνγινπ, ηνπ 3νπ βξεθηθνχ – παηδηθνχ ζηαζκνχ, πνπ 

απνηειείηαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ απφ 1.262,44 η.κ. δειαδή θάιπςε 30% ηνπ 
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νηθνπέδνπ, κε δχν νξφθνπο θαη χςνο 11,5 κέηξα θαη κε δπλαηφηεηα 

θηινμελίαο 78 παηδηψλ. 

Έηζη έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε επί ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο ηα εμήο αξλεηηθά: 

Ζ αληηθεηκεληθή αμία γεο ηνπ ελ ιφγσ νηθνπέδνπ, κε βάζεη ηνπο 

επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, είλαη 900 επξψ ην 

ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη θαηά ζπλέπεηα ε αληηθεηκεληθή ζπλνιηθή αμία ησλ 

2.140.08 η.κ. αλέξρεηαη ζε 1.894.032 €. Άξα δσξίδνπκε έλα αθίλεην γηα 50 

ρξφληα αληηθεηκεληθήο αμίαο 1.890.000 € 

Παξάιιεια ε εκπνξηθή αμία ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ είλαη θαηά 30% 

κε 35 % πςειφηεξε πνπ ζεκαίλεη φηη θηάλεη ζηα 2.500.000 επξψ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θπξίεο θαη θχξηνη είλαη ιεφληεηνο, είλαη 50 

ρξφληα θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ζπκβάζεηο νη νπνίεο καο ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο θαη κάιηζηα δηνξζψζεθε θαηά 

ην ζθέινο ζηα 25 ρξφληα ηεο αλαλέσζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη πάιη, ελψ πξηλ δελ ππήξρε γηα λα ιεηάλεη ηελ θαηάζηαζε γηα 

θάπνηνπο πνπ πξνθαλψο ην ιέλε απηφ γηα λα ςεθίζνπκε. 

ην ελ ιφγσ νηθφπεδν ζα ρηηζηνχλ 1.262,44 η.κ. κε 2 νξφθνπο 

γηα 78 παηδηά. Αλαξσηηφκαζηε κε βάζε πνην ΦΔΚ ζα αλεγεξζεί απφ ηε 

Μεηξφπνιε θηίξην Παηδηθνχ ηαζκνχ κεγαιχηεξν ησλ 1.262 κέηξσλ γηα λα 

θηινμελήζεη 100 παηδηά, αληί 78; Πψο ζα γίλεη απηφ φηαλ ε πξνβιεπφκελε 

θάιπςε είλαη ην 30% γηα θηίζκα 1.262 η.κ. γηα 78 παηδηά; Πνπ ζα ρσξέζνπλ ηα 

άιια 22; Πνηφο ν ιφγνο ηεο πξφβιεςεο λέσλ κειεηψλ απφ ηε Μεηξφπνιε; 

Γηαηί; ηαλ έρνπκε έηνηκε κειέηε; 

Θα ππάξρεη βάζεη ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κία Σξηκειήο 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο αλνηθνδφκεζεο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα δχν κέιε απηήο αλήθνπλ ζηελ Μεηξφπνιε θαη ην έλα κέινο ζα 

αλήθεη ζην Γήκν καο (άξζξν 8 παξ. 2 θαη ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα ζπλεδξηάδεη ζηε 

Μεηξφπνιε (βιέπε άξζξν 8 παξ.14) Γελ Γελ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη γηα πελήληα έηε θαλέλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πνπ ζα δηνηθεί ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ – παηδηθνχ ζηαζκνχ, πνιιψ 

δε κάιινλ δελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 
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εηήζησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ζηαζκνχ, φηαλ θαη ηα δχν κέξε είλαη Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

εκεηψλνπκε επίζεο φηη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ θαη παχεη λα ππάξρεη θαη 

λα ιεηηνπξγεί κε ηελ αλέγεξζε απηνχ. Γειαδή ζηα πέληε ρξφληα. Πνπ 

πξνβιέπεη λα αλνηθνδνκεζεί ν ζηαζκφο.  

Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ζα θηινμελεί δσξεάλ 50 παηδηά κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ. Δλψ γηα ηα άιια 50 δελ αλαθέξεηαη ηίπνηε γηα ην 

πψο ζα γίλεηαη ε θηινμελία ηνπο θαη εάλ ζα πιεξψλνπλ θαη πψο ζα γίλεηαη 

απηφ ζηε πξάμε ε πξφηαζε ησλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ λα κελ πιεξψλνπλ θαη ηα 

άιια 50 λα πιεξψλνπλ. Γελ αλαθέξεηαη θαλ ζηε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 

θπξίεο θαη θχξηνη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Απηφ πνπ έξρεηαη 

απφςε πάζρεη αθπξφηεηαο δηφηη έρεη θελά φια ηα θνλδχιηα πνπ πξέπεη λα 

αλαγξαθνχλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή δηάηαμε.  

Ο Γήκνο αλαθέξεηαη ξεηά φηη εηζθέξεη ην νηθφπεδν απηφ 

δσξεάλ, μεθάζαξν απηφ επί ηεο νδνχ ηάδε θαη ηα ινηπά, (βιέπε άξζξν 4. παξ. 

2) ελψ ε Ηεξά Μεηξφπνιε δελ αλαθέξεη θαλ ην πνζφ εηζθνξάο ηεο, αιιά 

γίλεηαη κία γεληθφινγε αλαθνξά, ρσξίο πνζφ θαη κφλν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

Μεηξφπνιεο πάιη ρσξίο πνζφ, ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ κφλν θαη ρσξίο θακία 

άιιε αλαθνξά γηα νπνηνδήπνηε πνζφ βιέπε άξζξν 6 παξ. 2 ζρεηηθά κε ηελ 

αλέγεξζε. 

Γελ αλαθέξεηαη θαλ ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη ην εηήζην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδηθνχ, δηφηη ζα ρξεηαζηνχλ 18 άηνκα θπξίεο θαη 

θχξηνη γηα ηα 100 παηδηά πνπ ιέκε φηη ζα ζηεγάζνπλ. Οχηε θαλ γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ πφξσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ, 

δηφηη δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηα δπν αληηζπκβαιιφκελα κέξε είλαη Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζε απηά ινγνδνηνχκε.  

Απφ πνχ θαη πσο ζα πιεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ; Γηαηί δελ 

ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

πνπ ζα αλεγεξζεί; 

Πξνβιέπεηαη επίζεο αφξηζηα ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο (βιέπε άξζξν 3 παξ. 5). Ση 

ζεκαίλνπλ φια απηά γηα ηα νπνία ππάξρεη ε γεληθφινγε πξφβιεςε; 
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Πξνβιέπεηαη γηα ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε θαη κάιηζηα παληειψο 

αφξηζηα θαη γεληθφινγα ή έθδνζε θαη άιισλ αδεηψλ (βιέπε άξζξν 4 παξ. 

3Β.βγ). Πνηεο είλαη νη άιιεο άδεηεο πνπ ρσξίο λα ηηο γλσξίδνπκε θαινχκαζηε 

ηψξα ελ ιεπθψ λα ςεθίζνπκε; 

Γηαηί ππάξρεη ζην άξζξν 4.3Β. παξ. ζ’ πεξ. 4 πξφβιεςε φηη ν 

Γήκνο σο ζπκβαιιφκελνο, πξνζέμηε ην,  αλαιακβάλεη θαη απηφο ηελ θάιπςε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, φηαλ ζε πξνεγνχκελα άξζξα πξνβιέπεηαη φηη ην 

θφζηνο απηφ ην αλαιακβάλεη ε Ηεξά Μεηξφπνιε (βιέπε άξζξν 4. παξ. 3.Β.ζ’ 

πεξ.4); 

Γηαηί ε παξνχζα ζχκβαζε ζα εμεηδηθεχεηαη θάζε θνξά κε 

εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο θχξηνη ζπλάδειθνη (βιέπε άξζξν 12. παξ 1 πεξί 

απηνχ) ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή –ιέεη ε ζχκβαζε απηή- ε ζπκκεηνρή θαη 

άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ; Ση ζρέζε έρνπλ ή ηη κπνξνχλ λα έρνπλ νη φπνηνη 

άγλσζηνη ηξίηνη κεηαμχ ησλ δπν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Βάδνπκε θη άιινπο εηαίξνπο ζε απηή ηε ζχκβαζε; Πνηνη είλαη απηνί; Καη γηαηί 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε μέλν αρπξψλα; 

Πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.3Βζ’ φηη δελ ζα ππάξρεη απνθνκηδή ή 

πξνζπφξηζε νθέινπο θαη ζέηνπκε ην εξψηεκα: πνηφο ζα δηαρεηξίδεηαη ηα 

νηθνλνκηθά έζνδα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη θακία 

δηνίθεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο; Γελ πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη ιεηηνπξγίαο 

θαη πψο ν Γήκνο σο αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζα ειέγρεη ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο πξνγξακκαηηθήο δέζκεπζεο πνπ ππάξρεη ζηε ζχκβαζε; Πσο; 

Γελ ππάξρεη επίζεο θακία πξφβιεςε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ καο πνπ εξγάδεηαη ζηνλ 3ν παηδηθφ ζηαζκφ, ν νπνίνο πξνθαλψο ζα 

θιείζεη δηφηη είλαη 100 κέηξα παξαπάλσ επί ηεο Παπάγνπ θαη 25εο Μαξηίνπ. Σν 

πξνζσπηθφ ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ είλαη κφληκν γηαηί ζην πξνηεηλφκελν 

ζρέδην δελ ππάξρεη πξφβιεςε φηαλ θαη ηα δχν είλαη Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ;  

εκεηψλνπκε επίζεο φηη ζην Σνπηθφ πκβνχιην ηεο 

Φηιαδέιθεηαο ήξζε ηζνπαιία ε ςεθνθνξία πνπ έγηλε αλ πξέπεη λα δνζεί ζηε 

Μεηξφπνιε ή λα κε δνζεί. Απηφ αο πξνβιεκαηίζεη πνιινχο πνπ δηράδεη ηελ 

θνηλσλία θχξηνη ζπλάδειθνη, παξ' φηη ν πάηεξ είπε πξφζεζε ηεο Δθθιεζίαο 

δελ είλαη ν δηραζκφο.  
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Ζ δηάζπαζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο θνηλσλίαο φπσο ζήκεξα έρνπλ εθθξαζζεί,  θπξίεο θαη θχξηνη δελ πξνάγεη 

ην πλεχκα θαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ θαη Μεηξνπφιεσο πνπ πξέπεη 

λα ππάξρεη. 

Δξσηεκαηηθά ηέινο ππάξρνπλ ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 

ζρεηηθά πεξί κε εθαξκνγήο –ιέεη θάπνπ- ηνπ άξζξνπ 810 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. Σν έβγαιαλ θη απηφ ζηελ άθξε!  

Πέξαλ απηψλ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 185 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 νξίδεηαη φηη «Με απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ 

αθηλήησλ ζην Γεκφζην ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο». Πνπζελά ζηελ εηζήγεζε, 

νχηε ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ ηέζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο έθηαθηεο 

θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Γελ έρνπκε κειέηε απφ ηελ Μεηξφπνιε, απελαληίαο 

έρνπκε κειέηε απφ ην Γήκν καο. Καη ε έθηαθηε αλάγθε θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ Γήκνπ λα θηηάμεη ην Γεκνηηθφ ηνπ ζηαζκφ, εθεί 

φπνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη. 

Δπνκέλσο θπξίεο θαη θχξηνη πάζρεη αθπξφηεηαο απηή θαζαπηή ε 

εηζήγεζε. Αληίζεηα, ζπλνκνινγείηαη ην αθξηβψο αληίζεην απφ ηε ζεκεξηλή 

Γεκνηηθή Αξρή θαη εηδηθφηεξα κε ην ππ’ αξηζκ.  1868 / 23 Ηαλνπαξίνπ 2020 

έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Γ. Καληαξέιε  πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη 

ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ καο ην νπνίν έρεη επηζπλαθζεί θαη 

ζηελ εηζήγεζε, κε ην νπνίν βεβαηψλεη φηη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο 

έρεη πξνβεί ζηε ζχληαμε κειεηψλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δφκεζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηαζκνχ δπλακηθφηεηαο 50 λεπίσλ θαη 16 βξεθψλ. 

Γελλάηαη ην κεγάιν εξψηεκα: Ση κεζνιάβεζε θαη εθπνηνχκε 

θαθήλ θαθψο θαη δσξεάλ κάιηζηα ην ηδηφθηεην αθίλεηφ καο αμίαο 2.500.000 

επξψ, πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα αλνηθνδνκεζεί απφ ηνλ Γήκν καο ν 3νο 

παηδηθφο ζηαζκφο πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα 199 κέηξα ιίγν παξαπάλσ;  

χκθσλα επίζεο κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηελ 

6783/16 Μαξηίνπ 2020 Γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο 

πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φθεηιε θαη 

ήηαλ ππνρξεσκέλε ε Γεκνηηθή Αξρή λα θέξεη ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε θαη 
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πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο 

κε πιήξε αλάιπζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα είρε απνθαζίζεη 

ζρεηηθά, θάηη πνπ δελ έθαλε θαη θαηά ην ζθέινο ηνχην πάζρεη αθπξφηεηαο ε 

απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ζην Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

κνηα επίζεο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ γλσκνδφηεζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο φθεηιε θαη ήηαλ ππνρξεσκέλε επίζεο ε δηνίθεζε λα 

πξνζθνκίζεη θαη επηζπλάςεη ζηελ ζεκεξηλή εηζήγεζε θαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, δηφηη πξφθεηηαη πεξί ζχκβαζεο πιένλ 

ησλ ελληά εηψλ. 

Με ηελ αηθλίδηα κεηαζηξνθή θαη ηελ βεβηαζκέλε πξάμε ηεο ελ 

κέζσ παλδεκίαο, πνπ δελ δίλεη ην δηθαίσκα δηα δψζεο λα ηνπνζεηεζνχλ φινη 

απηνί, είλαη απέλαληί καο, φινη νη θνξείο ηεο πφιεο θαη φρη κφλν λα 

ηνπνζεηεζνχλ δσληαλά απιά σο γηα δηα θαηαγξαθήο ζηα πξαθηηθά ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έζηεηιαλ, δείρλεη ηελ παληειή αδπλακία ηεο ζεκεξηλήο 

Γεκνηηθήο Αξρήο λα εμεχξεη πφξνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ 

απηνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ινη ζα ηνπνζεηεζνχλ θ. Γξεηδειηά, φινη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ είπακε δελ ζα μαλακηιήζσ, αθήζηε κε 

νινθιεξψζσ. Κπξίεο θαη θχξηνη, γηα λα αθξηβνινγνχκε ζε φια ηα παξαπάλσ 

50 έηε ε Ηεξά Μεηξφπνιε ζα έρεη κφλε ηεο ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ελ 

ιφγσ βξεθηθνχ ζηαζκνχ, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε θαλέλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε Γηνίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

  Με ιίγα ιφγηα ε απνθιεηζηηθή εμνπζία επί ηνπ αλεγεξζέληνο 

πιένλ ζηαζκνχ άκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα αζθείηαη κφλν εθ κέξνπο ελφο 

πξνζψπνπ κε πξφζεζε πιήξνπο λνκήο, θαηνρήο, ρξήζεσο θαη θαξπψζεσο 

ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ θαη ζα ζπκπεξηθέξεηαη επί πελήληα ηνπιάρηζηνλ έηε, σο 

κνλαδηθφο θπζηθφο θχξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο απηνχ. 

  Με ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ε Ηεξά Μεηξφπνιε ζα είλαη ζηελ νπζία 

Κχξηνο, Ννκέαο θαη Κάηνρνο ηνπ αλεγεξζέληνο αθηλήηνπ επί πελήληα ζπλερή 

έηε, θαη ζα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ ηδηνθηεζία απηνχ. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη ε απηζηία σο αδίθεκα ζπλίζηαηαη ζε κείσζε ηεο δεκφζηαο 

ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ιφγσ εθνχζηαο θαθήο δηαρείξηζεο απφ λφκηκν 

δηαρεηξηζηή ή δεκφζην ιεηηνπξγφ. 
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  Χο δεκνηηθνί ζχκβνπινη νξθηζηήθακε λα δηαθπιάηηνπκε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απηνχ θαη νη φξνη φπσο αλαιπηηθφηεξα εθζέζακε παξαπάλσ είλαη 

επαρζείο θαη κε ζπκθέξνληεο γηα ηνλ Γήκν καο. 

  Δπηπξφζζεηα ν Γήκνο είλαη έηνηκνο κε κειέηε γηα ηελ 

ρξεκαηνδνηηθή έληαμε ηνπ σο άλσ βξεθηθνχ – παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο  Αληίζεηα ε Ηεξά Μεηξφπνιε δελ είλαη θαλ 

έηνηκε, απιά πξφθεηηαη ζην κέιινλ θαη φηαλ ηεο παξαρσξεζεί, λα αλαζέζεη 

ηελ εθπφλεζε λέσλ κειεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζπληξέρεη ζε θακία 

πεξίπησζε ην θαηεπείγνλ ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ 3463/2006 πεξί ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο 

  Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο είλαη πηζηφο φηαλ 

παξακέλεη ζηαζεξφο ζε θάηη ππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ φξθν πνπ έδσζε θαη δελ κεηαβάιιεη άπνςε, ζηάζε, είλαη 

απηφο πνπ δείρλεη ζπλέπεηα ζηηο αμίεο ηνπ σο ην ηέινο, ζηηο αξρέο, ζηα 

ηδεψδε, ζηηο δηαθεξχμεηο, ζηελ Παξάηαμή ηνπ. Καλέλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

δελ ζα παξαρσξνχζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ, αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ, ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ κε απηνχο ηνπο φξνπο. 

  Καηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ πνπ αλαιπηηθά θαη δηεμνδηθά 

εθζέζακε θξίλνπκε παληειψο αζχκθνξε γηα ηνλ Γήκν καο ηελ ελ ιφγσ 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαηαςεθίδνπκε απηή ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο θαη πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ν 3νο παηδηθφο ζηαζκφο εμ’ 

νινθιήξνπ Γεκνηηθφο θαη λα αλεγεξζεί απφ ηνλ Γήκν καο επί ηνπ νηθνπέδνπ 

Πιαζηήξα θαη Κακπνχξνγινπ φπσο έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη θαινχκε ηελ Γεκνηηθή Αξρή λα θηλεζεί άκεζα, σο 

νθείιεη θαη ππνρξενχηαη, γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην πξφγξακκα «Αληψλεο 

Σξίηζεο». 

  Κχξηνη ζπλάδειθνη επί δεκαξρίαο κνπ δελ αθνινπζήζακε ηελ 

ηαθηηθή ηνπ ελδνηηζκνχ, αληίζεηα αθνινπζήζακε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

ελίζρπζεο ηεο δεκφζηαο παηδείαο θαη απαιινηξηψζακε ηνπο 60 ρψξνπο  πνπ 

ηνπο απνιακβάλεη ζήκεξα ε Φηιαδέιθεηα:  

 Γεζκεχζακε ην θηήκα Καξπηηλνχ ζηελ νδφ Σξσάδνο, δίπια ζην 

βελδηλάδηθν ηνπ Πξέζζε, φπνπ είλαη ην 2ν Γπκλάζην – 2ν Λχθεην. 
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Γερηήθακε απεηιέο, δερηήθακε εθβηαζκνχο, δελ θάλακε πίζσ. Δίλαη ηα 

ζρνιεία ζήκεξα πνπ πάλε ηα παηδηά καο. 

 Γεζκεχζακε επί ηεο εζληθήο νδνχ ιίγν παξαπάλσ ην θηήκα Πξέζζε 

φπνπ είλαη ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην πνπ ζηεγάδεηαη ε ΦΑΗΑ πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα παηδηά καο. 

 Γεζκεχζακε ζηε ιεσθφξν Γεθειείαο θαη Λαραλά ηελ βηνκεραληθή 

έθηαζε Καββαδία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚ ρηίζακε ην 4ν 

Γεκνηηθφ ζρνιείν κε ηελ θακηλάδα, ην λεπηαγσγείν δίπια θαη ην 

γήπεδν ηνλ ειεχζεξν ρψξν πνπ παίδεη ν ΑΣΣΑΛΟ. Πάιη θη εθεί 

απεηιέο, έλα ζσξφ εθβηαζκνχο λα θάλνπκε πίζσ θαη λα άξνπκε ηηο 

απαιινηξηψζεηο. Γελ ην θάλακε, δελ ζθχςακε ην θεθάιη. 

 Γεζκεχζακε θπξίεο θαη θχξηνη ηα 11,5 ζηξέκκαηα έθηαζε δίπια ζηελ 

θακηλάδα επί ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο εθεί πνπ ζήκεξα ρηίδεηαη ην 3ν 

Γπκλάζην ην 3ν Λχθεην πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ΚΑΣΔ πνπ είλαη ζε 

ρείξηζηε θαηάζηαζε θαη κεηά απφ 19 ρξφληα ρηίδνληαη, γηαηί επί 

δεκαξρίαο κνπ αγνξάζηεθαλ ηα επελδχζακε θαη αξλεζήθακε ζηνπο 

ηφηε ηδηνθηήηεο πνπ καο έηαδαλ ιαγνχ κε πεηξαρήιηα. Γελ ελδψζακε 

θαη δελ άξακε ηελ απαιινηξίσζε θαη ζήκεξα ζα απνιαχζνπλ ηα παηδηά 

καο θαηλνχξγηα ζρνιείν. 

 Γεζκεχζακε θπξίεο θαη θχξηνη ζην Πέηαιν Νεζίδαο ηνλ ρψξν πνπ 

ρηίζηεθε ην 7ν Γεκνηηθφ ζρνιείν. Έλα Γεκνηηθφ ζρνιείν πνπ 

ζηεγαδφηαλ ζην θαθελείν ηεο πιαηείαο ηεο Νεζίδαο θαη έγηλε θαη ην 7ν 

Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην 7ν λεπηαγσγείν.  

  Αο αθνινπζήζνπκε θαη ζήκεξα ζην έλα νηθφπεδν, δελ ππάξρεη 

Γήκαξρε άιιν νηθφπεδν. Δίλαη ην νηθφπεδν ηεο 25ε Παιακά θακηά 400ξηά 

κέηξα πνπ ην έρνπκε αγνξάζεη θαη επί δεκαξρίαο κνπ γηα λα γίλεη ζηέγε γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άιιν έλα κηθξφ νηθνπεδάθη ζηε νθνχιε. Γελ 

έρεη νηθφπεδα, γηα λα ιεο απηφ πνπ είπεο πξηλ ζα μεθηλήζνπκε αγψλα.  

  Σν κφλν νηθφπεδν είλαη απηφ πνπ ραξαθηήξηζε ν θ. 

Βαζηιφπνπινο ζηελ Πιαζηήξα θαη Κακπνχξνγινπ θαη δελ έρνπκε ην 

πεξηζψξην λα ραξίδνπκε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, πξηλ ζπλερίζνπκε κε ηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ ζέισ λα πσ θάηη πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη δελ ζπκάκαη 

πνηνο άιινο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ην αλέθεξε.  

  Γελ είπα φηη δελ ζα δψζσ ηνλ ιφγν ζηα σκαηεία θαη ζηνπο 

πιιφγνπο πνπ είλαη εδψ, δελ είπα απηφ. Δίπα, φηη ζα πάξνπλ ηνλ ρξφλν πνπ 

ηνπο αλαινγεί, φηαλ πξέπεη. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη φζνη καο παξαθνινπζείηε απφ 

ηα Μέζα, θχξηε εθπξφζσπε ηεο Μεηξνπφιεσο θαη θπζηθά νη ππφινηπνη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ ζαο αθνχσ θαιά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν 

θ. Πξφεδξε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα εξψηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ηψξα ζαο παξαθαιψ γηαηί ζα κπνχκε … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, απιή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ιεο απιέο είλαη θαη θάλνπκε ηξεηο ψξεο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, έλα δεπηεξφιεπην κηα εξψηεζε 

δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ζέισ λα θάλσ. Ο ιφγνο δφζεθε, γηα εξσηήζεηο ζηελ 

αξρή. Δγψ θαηέζεζα εξσηήζεηο δελ έθαλα ηνπνζέηεζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκθσλψ θαη εγψ γηα εξσηήζεηο πεξηκέλσ. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηαλ έξζεη ε ζεηξά ησλ ηνπνζεηήζεσλ, ζέισ λα κηιήζσ 

γη' απηφ ην ιέσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε, δελ έθαλεο κφλν εξψηεζε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δξσηήζεηο έθαλα Λχζαλδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μίιεζεο ζην ρξφλν ζνπ θαη θαιά έθαλεο … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε έθαλα εξσηήζεηο θαη ην δηεπθξίληζα φηη ζα 

θάλσ εξσηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνξνχζε θαη εζέλα απηφ γη' απηφ έδσζεο απάληεζε ζηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Μεηξφπνιεο θαη έθαλεο θαη εξσηήζεηο. Θα ζνπ δνζεί πάιη ν 

ρξφλνο κεηά. 
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δξκελεχεηο θαη ιεο φηη έθαλα νκηιία; Δγψ έθαλα 

εξσηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, απιά δελ έθαλεο απιά θαη ζηεγλά ηξεηο εξσηήζεηο θαη 

ζηακάηεζεο θαη θαιά έθαλεο δελ ζε δηέθνςα. Θα έρεηο ηνλ ρξφλν λα κηιήζεηο 

πάιη. Ο θ. Γξεηδειηάο κίιεζε 30 ιεπηά θαη είπε φηη δελ ζα μαλακηιήζεη. 

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν θαη ζπγλψκε θ. 

Σνκπνχινγινπ πνπ ζαο δηαθφςακε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πεηξάδεη. Κχξηε Γήκαξρε, 

θχξηε Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θχξηε εθπξφζσπε ηεο 

Μεηξφπνιεο, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θπζηθά θαη εζείο πνπ παξαθνινπζείηε 

απφ ηα ηνπηθά Μέζα ελεκέξσζεο ηεο πφιεο καο θπξίεο θαη θχξηνη, επηηξέςηε 

κνπ λα μεθηλήζσ ιίγν αλάπνδα. 

  Καη' αξρήλ δελ ζέισ λα αληηπαξαηεζψ ζε θακία πεξίπησζε κε 

ηνλ θ. Γξεηδειηά, αιιά είπε πνιιά, ζέισ λα επηζεκάλσ έλα κφλν  πνπ ην 

μέραζε θαη απηφ απνηειεί ην έγγξαθν ηεο νθίαο Πξέζζε φηαλ δψξηζε ζην 

Γήκν αθίλεην γηα λα γίλεη Γεξνθνκείν. Ο θ. Γξεηδειηάο ήηαλ Γήκαξρνο ζηηο 

18/7/1997 φηαλ ηφηε ε νθία Πξέζζε επηζθέθζεθε ηελ ηφηε Μεηξφπνιε θαη 

δήηεζε λα δσξίζεη θηίξην ζηε Μεηξφπνιε γηα λα γίλεη γεξνθνκείν. 

Ζ Μεηξφπνιε ηφηε ηεο είπε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ, γηαηί 

ππάξρεη ήδε ν νίθνο επγεξίαο «Καιφο ακαξείηεο» θαη ε ηνπηθή καο Δθθιεζία 

πξνέηξεςε ηελ αείκλεζηε Πξέζζε λα δσξίζεη ην αθίλεην ζην Γήκν. Ση έιεγε 

ηφηε ε αείκλεζηε γηα λα δνχκε αθξηβψο ζπλέπεηα ιφγσλ θαη πξάμεσλ. Έιεγε:  

«Σν σο άλσ αθίλεην νηθφπεδν θαη θηίξην πσο είλαη θαη επξίζθεηαη 

ζήκεξνλ πξνηίζεκαη λα δσξίζσ δηα πξάμεσο ελ δσή πξνο ην Γήκν 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο ππφ ηνπο θάησζη φξνπο:  

Σν θηίξην κε ηνλ ππάξρνληα ζήκεξα ζθειεηφ ζα απνπεξαησζεί 

ζχκθσλα κε ηα άλσ ζρεδηαγξάκκαηα θαηφςεσλ, κε δαπάλε θαη 

θξνληίδα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο εληφο πξνζεζκίαο απφ ηηο 

ππνγξαθήο ηνπ δσξεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.  

Δπίζεο κε δαπάλε θαη θξνληίδα ηνπ Γήκνπ ζα αλεγεξζνχλ θαη άιινη 

δχν πξνβιεπφκελνη φξνθνη νπνηεδήπνηε δπλεζεί ν Γήκνο. 
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Γεχηεξνλ ην θηίξην κεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπ κε βάζε ηνλ ζεκεξηλφ 

ζθειεηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εζαεί απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ δηα ηελ 

πεξίζαιςε ειηθησκέλσλ θαη ζα θέξεη ηελ επσλπκία «ηέγε γεξφλησλ 

ν Άγηνο Νηθφιανο» απαγνξεχεηαη δε ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ δηα 

νηαλδήπνηε άιιε ρξήζε, θαζψο θαη ε εθπνίεζή ηνπ. Σν απηψ ζα 

ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλεγέξζεσο ησλ άιισλ δχν νξφθσλ. 

Σξίηνλ. Δθ ησλ δσκαηίσλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζηνλ 1ν φξνθν, ηα 4 

δίθιηλα δσκάηηα θαη ην κνλφθιηλν ζα παξαρσξνχληαη εηο γέξνληαο 

ζπληαμηνχρνπο κε κφλν αληάιιαγκα ηελ εθρψξεζε ηεο ζπληάμεψλ 

ησλ ή κέξνπο απηήο εηο ην Γήκν. Σν ηξίθιηλν ζα παξαρσξείηαη 

δσξεάλ εηο γέξνληαο παληειψο απφξνπο δεκφηεο ηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο θαηά πξνηίκεζε θαηνίθνπο ηεο ελνξίαο Άγηνο Βαζίιεηνο, 

Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιφο, ηνπο νπνίνπο ζα ππνδεηθλχεη ν εθάζηνηε 

Πξντζηάκελνο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σο άλσ λανχ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα δηαηίζεληαη θαη ηα δσκάηηα ησλ ηπρφλ 

αλαγεξζεηζνκέλσλ άιισλ νίθσλ, κε ηα δηαθνξά φηη ηα ηξίθιηλα ησλ 

νξφθσλ απηψλ ζα δηαηίζεληαη εηο παληειψο απφξνπο δεκφηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο άλσ ελνξίαο θαη κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ εθάζηνηε Πξντζηακέλνπ ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ άλσ ηεξνχ λανχ. 

Λέεη θη άιια θαη ιέεη:  

«Δηο πεξίπησζηλ παξαβάζεσο νπνηνπδήπνηε ησλ άλσ φξσλ πνπ ζα 

απεηέιε ιφγσ αλαθιίζεσο ηεο δσξεάο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ 

Κψδηθα αληί ηεο αλαθιήζεσο ζα ππνρξενχηαη ν Γήκνο λα θαηαβάιιεη 

εηο εκέ, ή εηο πεξίπησζε ζαλάηνπ κνπ εηο ηνπο θιεξνλφκνπο κνπ θαη 

θαηά ηνλ ρξφλν δηαπηζηψζεσο ηεο παξαβάζεσο αμία ηνπ 

δσξνπκέλνπ αθηλήηνπ, εηο θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη απηφ ζήκεξα, 

δειαδή ηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαη ησλ πθηζηακέλσλ ζήκεξα 

θηηζκάησλ. 

Νέα Φηιαδέιθεηα  

18/7/1997 

Μεηά ηηκήο  

νθία Πξέζζε 
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Δίρακε ινηπφλ κηα δσξεά επί εκεξψλ ηνπ θ. Γξεηδειηά πνπ 

θπζηθά δελ ηνλ θαηεγνξψ γηαηί ζηε ζπλέρεηα κεηά ηνλ θ. Γξεηδειηά είρακε ηνλ 

θ. Αδακφπνπιν, κεηά είρακε ηνλ θ. Κφλην, κεηά είρακε ηελ θα Γατηαλά, κεηά 

είρακε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ηψξα έρνπκε ηνλ θ. Βνχξν δελ νινθιεξψζεθε ε 

βνχιεζε ηεο δηαζέηηδνο. Γελ έγηλε ηίπνηε απφ απηά πνπ έιεγε. Αλαμηφπηζηνο ν 

Γήκνο. Ση έπξεπε λα θάλεη εθεί; Έπξεπε λα εθηειέζεη ηε βνχιεζε απηήο πνπ 

δηέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη λα θάλεη Γεξνθνκείν θαη κάιηζηα ηη ιέεη 

εδψ; ηη αλ δελ ην θάλεηε, ζα πξέπεη λα κε απνδεκηψζεηε. 

Καη εδψ έβαδε θαη ηελ Δθθιεζία βέβαηα κέζα, ε νπνία ζα 

έπξεπε λα είρε ιφγν γηα ην πνηνπο ζα είρε ην Ίδξπκα απηφ γηα λα πεξηζάιςεη. 

Άξα δελ είλαη ν Γήκνο ηφζν αμηφπηζηνο θαη δελ κηιψ γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά,  

κηιάσ γηα φιεο ηηο Γηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ γηα έλα παξφκνην πξάγκα, πνπ είλαη 

απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά. Γειαδή απφ ηδηψηε δσξεά ζην Γήκν κε φξνπο πνπ 

δελ ηεξήζεθαλ. 

Γεχηεξν παξάδεηγκα αζπλέπεηαο. Ήκνπλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Γσξίδεηαη ζην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο ε νηθία 

Αξψλε επί ηεο νδνχ Μαξαζψλνο θαη ηφηε δσξίδεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή 

εληνιή ηνπ δσξεηή λα γίλεη Γεκνηηθφ Ηαηξείν. Ση θαηάληεζε απηφ γηα πνιιά 

ρξφληα λα είλαη; Αζηπλνκηθφ ηκήκα. 

Γειαδή βιέπνπκε κηα πιήξεο αζπλέπεηα ηνπ Γήκνπ ζε 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιάκβαλε απέλαληη δσξεηψλ γηα λα θάλεη απηφ πνπ 

έπξεπε λα θάλεη, ψζηε λα εθπιεξσζεί ε επηζπκία ησλ δσξεηψλ. Απιψο απηφ 

ην ιέσ σο παξεκπίπηνλ δήηεκα. 

Έξρνκαη ηψξα ζηα ζπγθεθξηκέλα. Δκείο ζην πξφγξακκά καο θαη 

ζε φιεο καο ηηο πξνεθινγηθέο νκηιίεο είρακε σο πξνκεησπίδα, καδί κε άιια, 

ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή Δθθιεζία. Γελ ληξεπφκαζηε λα ην πνχκε εκείο. 

Δκείο ζέινπκε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή Δθθιεζία. Απηφ ζέινπλ θη απηνί 

πνπ καο ςήθηζαλ, απηνί πνπ καο έθεξαλ εδψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ 

έρνπκε πξφβιεκα ηέηνησλ αγθπιψζεσλ. Αλ έρνπλ άιινη ζεβαζηφ είλαη, αιιά 

θη εκείο έρνπκε δηθαίσκα λα έρνπκε ηελ άπνςή καο. 

Δπνκέλσο ληψζσ πάξα πνιχ άλεηα ζήκεξα λα έξρνκαη λα 

ππεξαζπηζηψ θάηη, ην νπνίν πηζηεχσ απφιπηα φηη σθειεί ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, φηη σθειεί ηα παηδηά, φηη σθειεί ηνπο γνληνχο αιιά δελ αξέζεη ζε 
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θάπνηνπο νη νπνίνη επηζπκνχλ κε αγθπιψζεηο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο αιιά θαη 

λα μεθαζαξίδνπκε ηα πξάγκαηα θαη ελαληίνλ ηεο Δθθιεζίαο, ηελ νπνία δελ ηελ 

απνδέρνληαη θαη θαιά θάλνπλ ελδερνκέλσο δηφηη δελ ηελ απνδέρνληαη είλαη 

ηδενινγηθή ηνπο ηνπνζέηεζε απηή, κε άιια πξνζρήκαηα. 

Ση ζέισ λα πσ ζπγθεθξηκέλα. Τπάξρεη θαη' αξρήλ κηα θήκε πνπ 

πξέπεη λα δηαιπζεί, δηφηη αλ δελ είλαη θήκε ζα πξέπεη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα εηπσζεί θαη απηφ, κε αλνηρηά ραξηηά. Ζ θήκε πνπ θπθινθνξεί 

ζηνηρεία ηελ πφιε δελ ηελ είπε θαλείο κέρξη ηψξα είλαη φηη εδψ ππάξρεη δήζελ 

κηα ζπλαιιαγή ηεο ηνπηθήο Μεηξφπνιεο ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο κε ηελ ΑΔΚ 

γηα λα παξαρσξήζεη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην ππφ θαηαζθεπή Ησληθφ Κέληξν. 

Απηνί νη νπνίνη ην ιέλε, ηνπιάρηζηνλ ςεχδνληαη. Γηφηη γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιά φηη ην Ησληθφ Κέληξν ην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί δελ απνηειεί 

ηδηνθηεζία ηεο Μεηξνπφιεσο, αιιά θαηά ρξήζε νηθφπεδν κε αλέγεξζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θηηζκάησλ. 

Άξα πσο ζα παξαρσξήζεη ε Μεηξφπνιε ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

ζηελ ΑΔΚ γηα λα νινθιεξσζεί απηφ ην νπνίν πξνβιέπεη ν λφκνο, δειαδή ηηο 

380 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, φηαλ δελ έρεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο; Γελ κηιάεη πνπζελά 

ν λφκνο γηα ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Άξα λα 

δηαιχζνπκε θαη απηφ ηνλ κχζν, γηαηί πεξί κχζνπ πξφθεηηαη. 

Καη λα έξζνπκε ηψξα ζηα ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα γηαηί πνιιά ειέρζεζαλ γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχκβαζεο. Μα 

αγαπεηέ κνπ θ. Γξεηδειηά εζείο πνπ είζηε έγθξηηνο λνκηθφο, πξέπεη λα μέξεηε 

φηη φηαλ κηα ζχκβαζε πεξλάεη απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ εθεί ηη αθξηβψο ειέγρεηαη; Ζ λνκηκφηεηά ηεο. Δίλαη λφκηκε; Δίλαη 

επαρζήο γηα ην Γήκν; Απηφ ζα ειεγρζεί. 

Άξα θαλέλαο καο δελ ζα έρεη ηελ θαηεγνξία λα επηθξέκεηαη φηη 

θάλνπκε απηζηία. Γηφηη πνιχ απιά ζα ππάξρεη ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο θαη 

κεηά απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζα ππνγξαθεί νπνηαδήπνηε ζχκβαζε. 

Άξα δηαιχεηαη θαη απηφο ν κχζνο φηη δήζελ ππάξρεη πξφβιεκα φηη εκείο δελ 

εθπιεξψλνπκε ηα θαζήθνληά καο θαη φηη ελδερνκέλσο λα θαηεγνξεζνχκε γηα 

απηζηία. Μα πσο ζα γίλεη απηφ, φηαλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην έξρεηαη θαη 

επηθπξψλεη κηα ζχκβαζε, ηελ νπνία πξνηείλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 
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θπζηθά δελ ηελ ππνγξάθεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά ν Γήκαξρνο, σο 

εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, φηαλ απηή επηθπξσζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

Έξρνκαη ηψξα λα πσ γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο ζηαζκνχο. Πφζν ρξφλν παξέκεηλε ν παηδηθφο ζηαζκφο πνπ 

είρακε ζην Κάησ Κνπθιάθη ζηελ νδφ Κάιβνπ θιεηζηφο. Γηθφο καο παηδηθφο 

ζηαζκφο, ηνλ είρε θάλεη δσξεά ν Γήκαξρνο ηεο Κχπξνπ ζηνλ θ. 

Παπακηθξνχιε θαη ν παηδηθφο ζηαζκφο ιφγσ ειιείςεσο πξνζσπηθνχ 

παξέκεηλε θιεηζηφο. Έλα; Γχν ρξφληα; Γνκή, ε νπνία ππήξρε ζην Γήκν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Υάξε θάλεηο ιάζνο, αιιά ζα ζνπ απαληήζσ κεηά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ. Σφηε 

εκέλα πνπ δελ είρα θακία ηδηφηεηα κνπ έθαλαλ παξάπνλα φηη δελ ιεηηνπξγεί ν 

παηδηθφο ζηαζκφο δηφηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ θαη επαλαιεηηνχξγεζε ζηε 

ζπλέρεηα. 

Έξρνκαη λα πσ θάηη άιιν. Πφζνη παηδηθνί ζηαζκνί ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα; Απηφ δελ καο έρεη ελνριήζεη; Δάλ ν κε 

γέλνηην ζπκβεί θάηη ζε έλα παηδί, πνηνο ζα έρεη ηελ επζχλε; Δπί πφζεο 

δεθαεηίεο ππάξρνπλ ζηαζκνί νη νπνίνη δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο; Απηφ δελ 

καο ελνριεί; 

Γηφηη ν ζπγθεθξηκέλνο παηδηθφο ζηαζκφο ζα έρεη νπσζδήπνηε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηα νπνία πξνβιέπνληαη θαη 

θπζηθά ζα πάξεη ηφηε ελδερνκέλσο θαη ηε λφκηκε επηδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα 

ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα. Άξα δελ είλαη ηδαληθή ε θαηάζηαζε ζην Γήκν, δελ 

είδα λα ελνριείηαη θαλέλαο ηφζν έληνλα, γηα εθεί πνπ έρνπκε πξαγκαηηθά 

επζχλεο, δειαδή γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηεο, 

δελ έρνπλ ππξαζθάιεηα, δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θηλδπλεχνπλ παηδηά θαη 

είλαη ζε θηίξηα εληειψο αθαηάιιεια. 

Έξρνκαη λα πσ ηα ζπγθεθξηκέλα πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηθή καο 

Παξάηαμε θαηέζεζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηφζν ζην ηνπηθφ πκβνχιην ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο φζν θαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

έγγξαθεο πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. 

Γελ ήηαλ ηπραίν θαη θ. Γήκαξρε επηθαινχκαη ηε καξηπξία καο, ην 

φηη ηα 50 ρξφληα –πνπ δελ είλαη 50 ρξφληα θαη κηιάκε γηα ρξήζε- έγηλαλ 25. 
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Έγηλαλ κε δηθή καο παξέκβαζε. Καη είπακε ηη. ηη ζηα 25 ρξφληα ζα πξέπεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ηελ επνρή εθείλε, εάλ επηζπκεί θαη κε 

πνηνπο φξνπο καδί κε ηε Μεηξφπνιε ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο. 

Μηα άιιε θεκνινγία ε νπνία βεβαίσο είλαη πνιχ σξαίν λα 

ζεξβίξεηαη έηζη, αιιά δελ είλαη. Γελ παξαρσξνχκε θαλέλα αθίλεην θαηά 

ηδηνθηεζία ζε θαλέλαλ. Καηά ρξήζε παξαρσξνχκε. Καη παξαρσξνχκε έλα 

αθίλεην, ην νπνίν ζα καο ην ρηίζνπλ δσξεάλ κε ηηο θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο, 

ζα καο ην ρηίζνπλ ζχληνκα θαη παξάιιεια επί 25 ρξφληα θάπνηνο ζα 

επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Δδψ δελ είρακε λα πιεξψζνπκε ην πξνζσπηθφ θάπνηεο επνρέο 

θαη ηη ππεξεζίεο ζα πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν; Θα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ δελ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε εκείο: 100 παηδηά δειαδή ηα νπνία ζα 

θηινμελνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ζηαζκφ κε άξηζηεο ζπλζήθεο ην 

μέξνπκε απηφ θαη σο επίξξσζε ησλ ιεγνκέλσλ  κνπ επηθαινχκαη θαη θάηη 

αθφκε. 

ηαλ ήξζε ν λένο κεηξνπνιίηεο φινη φζνη δνχκε ζηελ πεξηνρή 

ην μέξνπκε, ππήξρε ν «Καιφο ακαξείηεο», ην κνλαδηθφ Γεξνθνκείν ηεο 

πεξηνρήο πνπ δελ έθαλε ν Γήκνο, παξά ην φηη ε νθία Πξέζζε καο έιεγε λα 

ην θάλνπκε ην Γεξνθνκείν. 

Σν Γεξνθνκείν απηφ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο αλαθαηλίζηεθε εθ 

βάζξσλ θαη ζήκεξα απνηειεί έλα ρψξν, ζηνλ νπνίν μέξεηε φινη απηφ ην 

πξάγκα, καο παξαθαινχλ θάπνηνη λα θηινμελεζνχλ νηθεία ηνπο πξφζσπα. 

Γηαηί νη ζπλζήθεο πνπ έρνπλ εθεί νη γέξνληεο είλαη ππνδεηγκαηηθέο θαη απηφ ην 

έθαλε ε λέα Γηνίθεζε ηεο Μεηξφπνιεο. 

Δκείο δελ παξαρσξνχκε ηίπνηε θαηά θπξηφηεηα, παξαρσξνχκε 

θάηη θαηά ρξήζε. Γειαδή έξρεηαη θάπνηνο θαη καο ιέεη: «ζαο θηηάρλσ έλα 

θηίξην ην νπνίν ζα θηινμελεί 100 παηδηά». Σα παηδηά απηά ηη ππνρξεψζεηο ζα 

έρνπλ; Οηθνλνκηθέο ελλνψ, νη γνλείο ηνπο. Θα έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

έρνπλ φινη νη ππφινηπνη γνλείο ζηνπο αληίζηνηρνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 

εδψ εκείο πξνηείλακε θαη ην πξνηείλνπκε θαη ηψξα φηη φζνλ αθνξά ηα ηξνθεία 

δελ κπνξεί λα ιέκε δσξεάλ.  

Θα πξέπεη λα πνχκε φηη φπνηα πνιηηηθή αζθείηαη γηα ηα ηξνθεία 

ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ, ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

53 

πνιηηηθή θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ζηαζκφ. Γελ κπνξεί λα έρνπκε 

ζηαζκνχο δπν ηαρπηήησλ. Θα πξέπεη ν παηδηθφο ζηαζκφο λα αθνινπζεί απηή 

ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχκε θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ζηαζκνχο. 

Άξα ε δεχηεξε παξαηήξεζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, είλαη απηή 

αθξηβψο: φηη δελ ζα ππάξρεη θακία επηβάξπλζε πέξα ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο εάλ πνηέ ππάξμνπλ, ζα ππάξμνπλ γηα φινπο φζνπο θηινμελνχλ 

ηα παηδηά ηνπο ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο ηεο 

ζχκβαζεο επεηδή ειέρζε φηη δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ 

Γήκνπ, εκείο ιέκε ην εμήο απιφ: φηαλ κηα ζχκβαζε ε νπνία έρεη κηα δηάξθεηα 

κέρξη ιήμεψο ηεο 25εηήο ελδερνκέλσο, 50 ή 30 ή 35 ή 40 ρξφληα εθφζνλ 

απνθαζηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απφ ηε Μεηξφπνιε ηεο επνρήο 

εθείλεο, εκείο ιέκε φηη ε Δπηηξνπή ε νπνία ηνπνζεηείηαη κε ηελ ζχλζεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, λα είλαη Δπηηξνπή ε νπνία ζα αθνινπζεί θαη ζα 

επηβιέπεη ηελ ζσζηή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο φρη κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα.  

Γηαηί ε ζσζηή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηαζθαιίδεηαη έηζη φηαλ 

ππάξρεη κηα Δπηηξνπή ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

απηφ ζα είλαη ζπκβαηηθφο φξνο. Άξα ε πξφηαζε πνπ θάλνπκε είλαη αθξηβψο 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε Δπηηξνπή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα πνπ ε 

ζχκβαζε απηή ζα είλαη ελ ηζρχ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη έλα ρξνληθφ φξην γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Καη εδψ έξρνκαη ζε θάηη άιιν: λα κνπ πνπλ νη 

Γήκαξρνη νη νπνίνη δηαηέιεζαλ κέρξη ηψξα, ν παηδηθφο ζηαζκφο ζηελ 

Οδπζζέσο πφζν ρξφληα έθαλε γηα λα θαηαζθεπαζηεί, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνθαζίζηεθε; Πφζα ρξφληα έθαλε λα θαηαζθεπαζηεί ν άιινο παηδηθφο 

ζηαζκφο πνπ είρακε λνηθηάζεη ην θηίξην ζηελ Απνκάρσλ θαη ηνλ κεηαθέξακε 

επί δεκαξρίαο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ;  

Καη δελ κηιψ γηα ηελ πεξίνδν κφλν θαηαζθεπήο ελλνψ γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία λα βξνχκε ηα ρξήκαηα, ηε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη λα γίλεη φιε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Οη δηαδηθαζίεο είλαη 

απφιπηα ρξνλνβφξεο. 
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Καη έλα αθφκε εξψηεκα: είπακε φηη έρνπκε κειέηε έηνηκε γηα ηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ απηφλ. Μάιηζηα, έρνπκε. Άδεηα νηθνδνκηθή δελ έρνπκε. 

Έρνπκε φκσο άδεηα νηθνδνκηθή γηα ην ΚΑΠΖ, γηα ην θηίξην πνπ είλαη απέλαληη 

απφ ην δεκαξρείν. Έρνπκε πάξεη ρξεκαηνδφηεζε γηα λα ην θάλνπκε απηφ; 

Γηαηί δελ θάλνπκε ην θηίξην απηφ πνπ είλαη παλέηνηκν, γηαηί δελ ην εληάζζνπκε 

ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζα έλα έξγν θαη πεξηκέλνπκε ζηηο θαιέλδεο 

γηα λα γίλεη εάλ θαη εθφζνλ θαη φηαλ ρξεκαηνδνηεζεί; 

Άξα φζνη κηινχλ γηα έληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζην ΔΠΑ 

θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, 

ζίγνπξα θαηαδηθάδνπλ ηα παηδηά λα κείλνπλ κηα νθηαεηία ή δεθαεηία ρσξίο 

παηδηθφ ζηαζκφ. Δλψ ε ζχκβαζε ηη ιέεη; Σξηεηία ζην αξγφηεξν, ν παηδηθφο 

ζηαζκφο ζα παξαδνζεί απφ ην Γήκν, ζα παξαδνζεί φηη έρεη θαηαζθεπαζηεί 

κέρξη ηφηε. 

Δγψ θάλσ κηα πξφβιεςε. ε ιηγφηεξν απφ ελάκηζε ρξφλν ν 

ζηαζκφο απηφο εθφζνλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ζήκεξα ηελ 

ππνγξαθή απηήο ηεο ζχκβαζεο ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  

Έξρνκαη ζην ζέκα ηνπ πνηα είλαη ε ζέζε καο απέλαληη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, ηνπ ππφ άζιηεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγνχληνο παηδηθνχ ζηαζκνχ. Βεβαίσο θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα 

ιεηηνπξγεί, κε ηελ επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο, αιιά θαη 

ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο πξνπξνεγνχκελεο, πνπ ηνλ ιεηηνπξγνχζαλ ρσξίο 

άδεηα θαη ηνλ ιεηηνπξγνχλ αθφκε ρσξίο άδεηα. 

Βεβαίσο θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ε ιεηηνπξγία. Γελ έξρεηαη 

θαλείο λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ κε απηφλ, νχηε 

λα κπεη ζε ινγηθή αίξεζεο ηελ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ έρνπλ εθεί νη 

εξγαδφκελνη. Ρσηνχλ θάπνηνη –ξσηνχλ αθειψο βέβαηα- πνηα ζα είλαη ε 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο απηψλ πνπ ζα εξγάδνληαη εθεί; 

Καη ζαο ξσηψ: φηαλ έλαο έξρεηαη θαη ζνπ ιέεη φηη επί 25 ρξφληα εγψ 

ρξεκαηνδνηψ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ, ζα ηνπ επηβάιινπκε θαη ηνπο φξνπο 

εκείο ηνπο εξγαζηαθνχο πνπ ζα έρνπλ εθεί φζνη ζα απαζρνιεζνχλ;  

Θα απαζρνιεζνχλ ελλνείηαη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα πνπ 

ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Γελ ζα γίλεη θακία ηδηαίηεξε πξφβιεςε 
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γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εθεί, ζα είλαη αθξηβψο νη ίδηεο ζπλζήθεο, νη λφκηκεο 

ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Αιιά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ απαίηεζε λα επηβάιινπκε 

εκείο απηφλ πνπ ζα πιεξψλεη, πνπ ζα αλαγθάδεηαη λα βξίζθεη ηνπο πφξνπο 

γηα 25 ρξφληα, γηα 100 παηδηά πνπ ζα είλαη απφ ηελ πφιε καο ηα πεξηζζφηεξα, 

κφλν εάλ δελ ππάξρνπλ νη αηηήζεηο παηδηψλ απφ άιιεο πεξηνρέο ζα 

ηθαλνπνηνχληαη  

Άξα έρνπκε έλα παηδηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο αλήθεη ηδηνθηεζηαθά 

ζην Γήκν. Έρνπκε έλα παηδηθφ ζηαζκφ πνπ ζα γίλεη ζε πνιχ ζχληνκνπο 

ρξφλνπο, έρνπκε έλα παηδηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο δελ ζα επηβαξχλεη κε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα επί 25 ρξφληα θαη αλ ην ηφηε Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ 

25 ρξφληα απνθαζίζεη, θαζφινπ ην δεκφζην Σακείν, ην Σακείν ηνπ Γήκνπ. 

ε απηέο ηηο ινγηθέο εκείο θάλακε ηηο πξνηάζεηο καο. Θα πξέπεη 

νπσζδήπνηε είλαη θαη φξνο ηνλ νπνίν ζέηνπκε θ. Γήκαξρε, απηέο νη 

πξνηάζεηο λα πινπνηεζνχλ κε ην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξνζπκβαηηθφ ζρέδην ην θείκελν πνπ έρνπκε θαη βεβαίσο θαηφπηλ απηψλ εκείο 

δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε θαη εθφζνλ απηά ηα ζπκπεξηιάβεηε θαη ηα 

απνδερηεί βεβαίσο θαη ε άιιε πιεπξά, λα ππεξςεθίζνπκε. Γηφηη πηζηεχνπκε 

φηη ν παηδηθφο ζηαζκφο απηφο ππεξεηεί ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηα παηδηά θαη φια 

ηα ππφινηπα απνηεινχλ πξνθάζεηο ελ ακαξηίεο.  

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

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να δηεπθξηλίζσ εμ αξρήο φηη είλαη ιίγν αλνξζφδνμε ε 

δηαδηθαζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη θ. εξεηάθε, ζπλερίζηε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ απφ κεξηάο κνπ ζα βάισ νξηζκέλα εξσηήκαηα ζηα 

νπνία ζέινπκε δηεπθξηλίζεηο. Απφ εκάο κεηά ηηο δηεπθξηλίζεηο ζα ηνπνζεηεζεί 

σο εηδηθή αγνξήηξηα ε θα Γθνχκα θαη ζα κηιήζσ εγψ κε ηε ζεηξά κνπ σο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο.  

Οξηζκέλα ζέκαηα γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηη 

θνπβεληηάδνπκε. Πξψηνλ πσο πξνθχπηνπλ ηα 100 βξέθε θαη λήπηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνηα ζα είλαη ε αλαινγία. Πφζα βξέθε θαη πφζα λήπηα, γηαηί δελ 

έρνπκε δεη θάπνηα κειέηε. Καη ζέινπκε λα ην μέξνπκε απηφ. 
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Γεχηεξνλ ζε ζρέζε κε ην 5,6 ηη ζα ζπκβεί αλ θάπνηνο 

ζπκβαιιφκελνο δελ ηεξήζεη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα; Πνπ είλαη θαη γηαηί δελ 

έρνπλ έξζεη νη γλσκαηεχζεηο ηεο Σερληθήο, Ννκηθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, ηεο Τπεξεζίαο δφκεζεο ηεο Νέαο Ησλίαο φπσο ξεηά αλαθέξνληαη 

κέζα ζηελ ζχκβαζε; 

Πνπ είλαη ηα έγγξαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζχκβαζε θαη θαλνληθά απηά πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Γηαηί δελ ππάξρεη απφθαζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πκβνπιίνπ, 

εθηφο αλ ππάξρεη θαη δελ καο έρεη έξζεη.  

Να ξσηήζσ επίζεο κε πνηα θξηηήξηα παηδηά ηνπ Γήκνπ, παηδηά 

άιια. Γηα παξάδεηγκα ζα είλαη εληαία ηα θξηηήξηα ή ζα είλαη δηαθνξεηηθά; Πνηνο 

ζα είλαη ν ξφινο ηεο δηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο; Παξάδεηγκα: ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζεη ηελ θαη’ εμαίξεζε 

εγγξαθή βξέθνπο ή λεπίνπ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Έρνπκε ηέηνηα 

αξκνδηφηεηα;  

Πνπ είλαη  ε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηελ νπνία ιέκε φηη ζα αμηνπνηεζεί, ηελ νπνία φκσο δελ βιέπνπκε.  

Δπίθεηηαη έληαμε απηνχ ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ Αηηηθήο; Θέινπκε 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. 

Ση ζα γίλεη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ 3νπ θαη ελλνψ θαη ην 

κφληκν θαη ηνπο ζπκβαζηνχρνπο.  

Γηαηί γίλεηαη απηή ε δηάθξηζε ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε λα 

εληζρπζνχλ νη εππαζείο νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο κε βξέθε θαη αλήιηθα ηέθλα, 

θαζψο θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Γειαδή θάλνπκε έλα δηαρσξηζκφ, κηα 

αίξεζε ζην δηθαίσκα ηνπ βξέθνπο θαη ην θάλνπκε ζηε ζχκβαζε. 

Σέινο ζέισ λα ξσηήζσ ζπγθεθξηκέλα πνηα είλαη ηα άξζξα ηα 

νπνία ζεσξεί ε Γεκνηηθή Αξρή φηη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Γηαηί ζην 

άξζξν 12,4 πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο ζχκβαζεο θαη 

απηφ βεβαίσο δελ δηεπθξηλίδεη ηη, πξνθαλψο ηα πάληα.  
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Δκείο ζέινπκε κηα δηεπθξίληζε ζε πνηα άξζξα ζπγθεθξηκέλα 

ζεσξεί ε Γεκνηηθή Αξρή φηη κπνξεί λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη 

γηαηί ππάξρεη απηή ε πξφβιεςε. Καη κεηά ζα απαληήζεηο ζα κηιήζνπκε. 

Δπραξηζηψ. 

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

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

θαιεζπέξα ζε φινπο, ζηνλ παηέξα επίζεο πνπ ηνλ επραξηζηνχκε, ζηνπο 

παξηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο, θνξείο θαη ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηεο πφιεο. 

Να μεθηλήζσ απφ θάηη πνπ δελ πεξίκελα λα ην αθνχζσ απφ ηνλ 

θ. Γξεηδειηά, είλαη λνκηθφ κε ζπγρσξείηε, αιιά κίιεζε γηα ρξεζηθηεζία ν θ. 

Γξεηδειηάο απνξψ πσο ην μέραζε είλαη κεγάιν ιάζνο γηα έλα ηφζν έκπεηξν 

λνκηθφ. Υξεζηθηεζία ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ δελ επηηξέπεηαη, 

άξα δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρεη ρξεζηθηεζία. 

Δπίζεο δελ είλαη 50 ρξφληα βεβαίσο, είλαη 25 ζπλ 25 κεηά απφ 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ. Άξα ηα 50 ρξφληα δελ πξέπεη λα ιέγνληαη σο 

δηάξθεηα. 

Θα θάλσ κηα γεληθή αλάπηπμε ηεο ηδέαο πνπ έρσ θαη ηεο 

άπνςεο λα πσ θαη' αξράο θάηη πνπ απφ θάπνην εηπψζεθε αθξνζηγψο. Ζ 

Δθθιεζία είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ είλαη δειαδή νπζηαζηηθά 

ελ επξεία ελλνία Γεκφζην θαη είλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ην 

νπνίν έρεη εθ ηεο ζπγθξνηήζεψο ηεο θνηλσθειή ζθνπφ θαη θηιαλζξσπηθφ. 

Οπνηαδήπνηε άιιε θεκνινγία ή ππαηληγκφο είλαη λνκίδσ θφληξα θαη ζηελ 

ηζηνξία θαη ζην λφκν θαη ζην χληαγκά καο θαη ζηελ παξάδνζε. 

Μαθάξη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λα κπνξνχζε ην Γεκφζην 

θαη νη Γήκνη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί, ην είπε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Οθηψ 

ρξφληα γηα έλα παηδηθφ ζηαζκφ, ηέζζεξα – πέληε ρξφληα ζηα κπεηά γηα δπν 

ζρνιεία πνπ ηφζν πνιχ πξνζπάζεζαλ ηφζνη πνιινί θαη παξηζηάκελνη εδψ λα 

αλαγεξζνχλ, αηηήζεηο εηήζηεο πνπ δελ γίλνληαη δεθηέο πνιιψλ βξεθψλ θαη 

παηδηψλ γηα λα ζηεγαζηνχλ θαη λα θηινμελεζνχλ γηαηί έηζη ιέεη ν λφκνο απηή 

ηελ έλλνηα έρεη ζηε θηινμελία ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ, νπφηε είλαη 

απαξαίηεην ν Γήκνο ζχληνκα λα ζηεγάζεη ηα φλεηξα απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

πνπ δπζηπρψο πάξα πνιιέο απφ απηέο δελ ηθαλνπνηνχληαη. 
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Δίλαη επ’ σθειεία ηνπ Γήκνπ αλακθηζβήηεηα απηή ε ζχκβαζε. 

Τπάξρεη θαη πξνεγνχκελν. Αλαξσηηνχληαη πνιινί πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη 

πσο ζα δηνηθεζεί, κα ππάξρεη έλαο εμαηξεηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο θαη λνκίδσ 

θαη λεπηαγσγείν εθεί, πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ζξάθιεην Αηηηθήο. Δγθαηληάζηεθε 

πξφζθαηα κε ηηο επινγίεο πνιηηεηαθήο, πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο θαη 

είλαη έλα θφζκεκα γηα ηελ πεξηνρή.  

Μπνξνχλ νη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λα αλαηξέμνπλ θαη λα 

βξνπλ θαη εηθφλεο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη εγθαηληάζηεθε πξφζθαηα ζην Ζξάθιεην Αηηηθήο, εδψ θνληά καο δειαδή. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θη εγψ ζα πξνηηκνχζα λα κπνξεί ν 

Γήκνο, λα κπνξεί ην θξάηνο λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Γελ είλαη φκσο. Καη ην 

βιέπνπκε ζηελ πξάμε. Αο κελ είκαζηε νπηνπηζηέο, αο είκαζηε πξαγκαηηζηέο 

θαη αο αληαπνθξηζνχκε ζηηο αηηήζεηο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο θαζπζηέξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ βιέπνπκε δίπια καο 

πφζν πνιχ θαζπζηεξνχλ. 

Οη αληηδξάζεηο ησλ Παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ φζα 

κέρξη ηψξα ππαηλίρηεθε ν θ. εξεηάθεο, έρσ αθνχζεη θαη θάπνηνπο θνξείο θαη 

ν θ. Γξεηδειηάο κίιεζε επί καθξφλ, νη αληηδξάζεηο έρνπλ δπν πεγέο. Πξψηα 

είλαη αληηδξάζεηο ηδενινγηθέο. Σηο ζέβνκαη, δελ ηηο απνδέρνκαη θαη λνκίδσ φηη 

έρνπλ θξηζεί θαη θξίλνληαη δεκνθξαηηθά θαη κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

ζπλερψο. Γελ είλαη δπλαηφ ην 2020 λα ακθηζβεηνχκε ηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο Δθθιεζίαο θαη Γήκνπ θαη δεκνζίνπ, δπν Οξγαληζκψλ δεκνζίσλ 

δειαδή, γηα ην θνηλφ θαιφ. Δίλαη παξαλντθφ. 

Δπίζεο λα πσ επεηδή ην είπε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη εκείο 

σο Παξάηαμε ζην πξφγξακκά καο δελ ήκαζηαλ θαζφινπ αληίζεηνη κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δθθιεζία ζε άιινπο ηνκείο: ζηνλ εζεινληηζκφ, ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξφιεςεο ζηε γεηηνληά θαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη βέβαηα δελ 

ήκαζηαλ θαη θαζφινπ αληίζεηνη ζηε ζπλεξγαζία γηα θνηλσθειή ζθνπφ θαη γηα 

ηνλ ηεξφ ζθνπφ ζα έιεγα λα θαιπθζνχλ νη αηηήζεηο νηθνγελεηψλ ζχληνκα. Καη 

ην ζχληνκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

Ζ άιιε πεγή ησλ αληηδξάζεσλ απφ κέξνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο 

θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη αθφκε  πην παζηθαλέο. Δίλαη φηη δελ ζέιεη 
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έλα ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο, είλαη δεδνκέλν λνκίδσ είλαη παζηθαλέο ζε 

φινπο, λα παξαρζεί έλα έξγν, πνπ ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

Γηνίθεζε.  

Δίκαη ζίγνπξνο δε, φηη ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ αληηκάρεηαη 

ην έξγν φρη γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο, ιίγνπο κήλεο πξηλ έξζεη απηή ε ζχκβαζε 

θαηαςήθηδαλ… Πνηα είλαη ε νπζία. Ζ νπζία είλαη ε εμήο: φθεινο γηα ην Γήκν 

απφ ηε ζπληνκία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φρη νθηψ ρξφληα. Ο ζηαζκφο ζηε 

Μαηάλδξνπ σο ηδέα μεθίλεζε επί δεκαξρίαο Κφληνπ. Σέζζεξα πέληε ρξφληα 

έρνπκε ήδε γηα ην 3ν Γπκλάζην – 3ν Λχθεην θαη είλαη ζηα κπεηά ζην ήκηζπ ησλ 

εξγαζηψλ θαη νη αηηήζεηο ησλ γνλέσλ ηξέρνπλ αλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

πεγαίλνπλ ζηνπο ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο φρη κφλν κε voucher θαη 

ρσξίο voucher. 

Μεγάιν θέξδνο ηνπ Γήκνπ γηα ηα πάξα πνιχ κεγάια έμνδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. Γηα 25 ρξφληα δελ ζα πιεξψζεη νχηε επξψ γηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο θαη είλαη πνιχ κεγάια ηα έμνδα απηά θαη άξα πνιχ κεγάιε θαη ε 

σθέιεηα ηνπ Γήκνπ.  

Άκεζε εμππεξέηεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ. Άκεζε 

θαηαζθεπή θαη παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θάηη ζαλ ελνίθην δειαδή θαη φρη ηεο 

ηδηνθηεζίαο φρη ηεο θπξηφηεηαο. Αθνχσ θηινινγία γηα εθρψξεζε δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο. Ση πξάγκαηα είλαη απηά; Υξήζε παξαρσξείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν. 

Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ πάξα πνιχ, ζέισ απιψο λα 

αλαθέξσ ζην ζψκα θάηη γηα ηε Ννκηθή Τπεξεζία, εηπψζεθε θαη πξηλ απφ ηνλ 

θ. Γξεηδειηά. Ννκίδσ φηη θαη ν θ. Γήκαξρνο κπνξεί λα ην αλαθέξεη, αιιά 

ειπίδσ λα κελ ηνπ παίξλσ ηνλ ιφγν. Με ζεκεξηλή γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο –λνκίδσ φηη παξίζηαηαη θάπνηνο εθπξφζσπφο ηεο- ξεηψο 

πξνβιέπεηαη –ζεκεξηλή είλαη ε γλσκνδφηεζε- φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην 

άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 ε πξνεγνχκελε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελ ιφγσ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθνχ 

αθηλήηνπ ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη 

ελ πξνθεηκέλσ γηα κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πξνο 

ηξίηνλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν λνκνζέηεο ζα ηφληδε επζέσο θαη ξεηψο 

σο έπξαμε εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ 
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Νφκνπ 4623/2019 γηα ηε δσξεάλ παξαρψξεζε εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ πξνο θνηλσθειή επηρείξεζε. 

Δίλαη ζεκεξηλή γλσκνδφηεζε, εθ πεξηζζνχ κπήθε απηή ε κλεία 

γηα ηελ αλάγθε λα πξνυπάξρεη άδεηα απφ ηελ Πνιενδνκία, απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά. Γελ πθίζηαηαη απηή ε ππνρξέσζε εθ ηνπ 

λφκνπ. 

Θα ήζεια λα πξνηείλσ θη εγψ ρσξίο λα είκαζηε ζε θάπνηα 

ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ην θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ έρεη 

ζπκβεί πνηέ, κηα ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 3 παξ. 3 ζα θαιχςεη λνκίδσ ηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ ζην ζεκείν πνπ ιέκε «… ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ 

θαη λεπίσλ, 50 εθ ησλ νπνίσλ βξέθε ζα θηινμελνχληαη δσξεάλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο 

– Νέαο Υαιθεδφλαο…» λα πξνζηεζεί «ζα επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

Γήκν κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δεκνηηθνχο βξεθηθνχο θαη 

παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη επίζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

δεκνηηθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο». Γειαδή ελλνψ φηη 

θαιχπηνληαη θαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο –ζαλ απηφ ην πξν εκεξήζηαο ζέκα 

πνπ ζπδεηήζακε ζήκεξα- αιιά θαη νη φξνη. Άξα ηα voucher, ην δσξεάλ φπσο 

ηζρχεη.  

Σν δσξεάλ δε, σο πξφηαζε γηαηί θη εγψ ζπκκεηείρα ζηε 

δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε γηα λα δνχκε ηε ζχκβαζε απηή θ. Σνκπνχινγινπ, ην 

δσξεάλ έρεη λα θάλεη κε ηπρφλ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ έλαληη ηεο 

Μεηξφπνιεο. Άξα δελ ζα έρεη ππνρξέσζε ν Γήκνο έλαληη ηεο Μεηξφπνιεο 

λα δψζεη θάπνην αληίηηκν γηα ηε θηινμελία ησλ παηδηψλ. 

Άξα κε ηε ζπκπιήξσζε απηή ζα επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ην Γήκν κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γη' απηνχο, λνκίδσ φηη 

θαιχπηεηαη θαη ε δηθαηνζχλε ηεο επηινγήο ησλ παηδηψλ απφ ην Γήκν, δελ ζα 

είλαη απζαίξεηε δειαδή. Καη κεηά απφ κηα θνπβέληα πνπ θάλακε ζήκεξα θαη 

κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο θαιφ είλαη λα ππάξρεη, αλ θαη ε θαιή πίζηε πθίζηαηαη 

λνκίδσ θαη απφ εκάο θαη απφ ηε Μεηξφπνιε είλαη δεδνκέλν θαη απηά ηα 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιχλνληαη θαη ρσξίο αθξηβείο δηαηππψζεηο. Καιφ είλαη 
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φκσο –ζπκθσλψ θη εγψ καδί ζαο- λα ππάξμεη απηή ε ηξνπνπνίεζε εδψ, ψζηε 

λα θαιχπηνληαη θαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο πνπ βάιαηε εζείο.  

Γηαηί πξάγκαηη ππάξρεη εδψ κηα παξεμήγεζε ζην άξζξν 8 παξ. 

1 θνηλή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ην ιέσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ ην 

έζεζε απηφ, ην 8.1. ιέεη: «.. γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ηξηκειήο θνηλή Δπηηξνπή». Άξα δελ είλαη κφλν 

κέρξη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη εθαξκνγή φιεο ηεο ζχκβαζεο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζν ηζρχεη ε ζχκβαζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη φκσο φηη ηζρχεη θαη ζηε 

ιεηηνπξγία. Μπνξνχκε λα ην δηαηππψζνπκε θαη εδψ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ.  

  Οπφηε θη εγψ πξνηείλσ ζην 8.1. «.. γηα ηελ νξζή 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ζηαζκνχ …». Σειείσζα θ. Πξφεδξε, ζα επαλέιζσ, 

ζαο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν λα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο επηθεθαιήο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να μεθηλήζσ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Θεσξψ 

πσο είλαη παληειψο δηάηξεηε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, δειαδή αλ 

θάπνηνο είρε ηελ αληνρή λα παξαθνινπζήζεη ηελ πξνεθινγηθή ηνπ νκηιία ζα 

θαηαιάβαηλε φηη θάζε άξζξν πνπ επηθαιείην, αθχξσλε ην πξνεγνχκελν. 

Ξεθηλάσ απφ ηελ απεηιή ηεο παξάδνζεο θαζήθνληνο θαη φ,ηη έρεη 

ζρέζε κε ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Θα αλαθέξσ θη εγψ 

γηα λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ απηφ πνπ αλαθέξζεθε σο πξνο ηελ 

ππνρξέσζε ςεθνθνξίαο κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φηη ε δσξεάλ 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πξνο ηελ ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο 

Ησλίαο Φηιαδέιθεηαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Νφκνπ 3563/2006 ην 

νπνίν εξκήλεπζε θαηά ην δνθνχλ ν θ. Γξεηδειηάο, πξνθεηκέλνπ ε ηεξά 

Μεηξφπνιε θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγήζεη δαπάλεο ηεο, δειαδή ηεο ηεξάο 

Μεηξφπνιεο παηδηθφ ζηαζκφ, πξνζθέξνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ζηνπο δεκφηεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην 

άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 ε πξνεγνχκελε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελ ιφγσ δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο 
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δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη 

δελ πξφθεηηαη πξνθεηκέλνπ γηα κεηάβαζε θπξηφηεηαο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πξνο 

ηξίηνλ. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν λνκνζέηεο ζα φξηδε επζέσο θαη 

ξεηψο σο έπξαμε εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 3 

παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 4623/2019 γηα ηε δσξεάλ παξαρψξεζε εγθαηαζηάζεσλ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πξνο θνηλσθειή επηρείξεζε. 

Έρσ θαηαγξάςεη δηάθνξεο εξσηήζεηο δελ έρεη ζεκαζία πνηνο ηηο 

έρεη ζέζεη, απιά πξνο δηεπθφιπλζε φισλ, νη πεξηζζφηεξεο είλαη ηνπ θ. 

Γξεηδειηά, βεβαίσο κε εθπιήζζεη γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα 

δηαβαζκέλνο. Δδψ πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαηεζεί κε ηε Γηνίθεζε θξφληηζε λα 

εξκελεχζεη επίζεο θαηά ην δνθνχλ ηα άξζξα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Έρνπκε θαη ιέκε: «Ζ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο – 

Φηιαδέιθεηαο αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κειεηψλ, άζρεηα απφ απηή πνπ απνδέρεηαη θαη πηζαλψο λα ηξνπνπνηήζεη γηα 

ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη 

ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ παηδηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ». 

πλερίδσ: «Να αλεγείξεη, δηακνξθψζεη, ζπληεξήζεη ηα αθίλεηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ κε 

δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο, επηκέιεηα, επζχλε, κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ. 

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ηελ ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο θαη Φηιαδέιθεηαο 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ φια ηα έμνδα, δαπάλεο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, δφκεζεο, γηα ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

βξεθηθνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε φπνησλ άιισλ αδεηψλ θαη 

εγθξίζεσλ απαηηνχληαη». 

Πάκε παξαθάησ: «Μεξηκλά γηα ηε θαιή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ 

θαιχπηεη αλεμαηξέησο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαγθαίεο θαη κε γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ αλεγεξζεηζνκέλσλ θηηξίσλ, 

φπσο ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ πάζεο θχζεσο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, 

κηζζνδνζίεο πξνζσπηθνχ, αζθάιηζε απηνχ θαη ηα ινηπά κε δηθέο 

απνθιεηζηηθέο δαπάλεο, επηκέιεηα, επζχλε, κέζα, πιηθά θαη ηα ινηπά. Καη 

απνδίδεη ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ηε ρξήζε ηνπ 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

63 

αθηλήηνπ (νηθνπέδνπ) θαζψο θαη φισλ απηψλ ησλ αλεγεξζεηζνκέλσλ επ’ 

απηνχ αθηλήησλ θαη θηηξίσλ, κε φια ηα παξαξηήκαηα, ηα παξαθνινπζήκαηά 

ηνπο θαηά ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζεο, ρσξίο λα απαηηήζεη ή λα 

αμηψζεη θακία απνδεκίσζε γηα ηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο θαη έμνδα εηο ηα 

νπνία έρεη ππνβιεζεί». 

Πάκε παξαθάησ. Αλαθέξζεθε επηκειψο ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα 

γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ νηθνπέδνπ. Γηαηί δελ καο ιέεη αλ έθαλε θάπνην 

ινγαξηαζκφ γηα ην ηη ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ αλέγεξζε, ηηο 

κειέηεο, ηηο άδεηεο γηα ηα 25 ρξφληα θαη' αξρήλ ηεο ιεηηνπξγίαο; Καη δερφκελνο 

εγψ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηε δηκεξή ζπκθσλία θαη ηελ 

αλαλέσζε άιισλ 25 ρξφλσλ, ζέιεηε λα ζπλππνινγίζνπκε ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε πνπ ζα πξνθχςνπλ σο φθεινο γηα ην Γήκν γηα ηα παηδηά, γηα ηνπο 

γνλείο; Γηα βάιηε ηα θάησ λα δνχκε πφζα είλαη ηα ζπλ – πιελ. Γελ καο κίιεζε 

γηα ηα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο ΓΔΚΟ. 

Πάκε παξαθάησ. Να πάσ ζηα εχθνια, δέρνκαη φιεο ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη δεθηέο νη παξεκβάζεηο πνπ θάλαηε, 

άιισζηε νη πξνηάζεηο ζαο γηα εκέλα έγηλαλ δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο πνπ θαηέζεζαλ κέζσ ηνπ θ. Αζαλαζφπνπινπ. Δίλαη δεθηή ε 

πξφηαζή ζαο θαη γηα ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θ. Σνκπνχινγινπ 

ζπκθσλψ απνιχησο, κπνξεί λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί σο –επηηξέςηε 

κνπ αγγιηζηί ηνλ φξν- super visor ηεο Γηνίθεζεο, άξα έρεη πιήξε έιεγρν, άξα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα απνδίδεη νηηδήπνηε κεκπηφ, λεθειψδεο 

ζθνηεηλφ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηε Γηνίθεζε. 

Γέρνκαη ζηε δηκεξή ζπκθσλία γηα ηα 25+25 ρξφληα γηαηί δελ 

ζέισ λα δεζκεχζνπκε νχηε εζείο νχηε εγψ θαληάδνκαη ηελ επφκελε Γεκνηηθή 

Αξρή, ηηο κεζεπφκελεο κάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δέζκηα κηαο ζπκθσλίαο 

πνπ έρνπκε θάλεη εκείο.  

Μηιήζαηε γηα ην ΚΑΠΖ θαη είλαη επθαηξία λα πσ φηη ην ΚΑΠΖ 

βεβαίσο παξαιάβακε κηα κειέηε ε νπνία ήηαλ ζηα ζπξηάξηα, έρεη ήδε 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νζνλνχπσ αλαθνηλψλεηαη κε 

έλα πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 2.200.000 €. Δπθαηξία, κηα θαη ην 

αλαθέξαηε, λα ην ζπλππνινγίζσ ζηελ θνπβέληα καο σο ζεηηθφ. 
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Χο πξνο ην ζέκα ηεο Μεηξφπνιεο πνπ αλαθέξαηε θ. 

Σνκπνχινγινπ δεθηφ θη απηφ. Γεθηή ε πξφηαζή ζαο θαη ζπκθσλψ φηη πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηελ ηεξνχκελε λνκνζεζία πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο Γεκνηηθνχο ζηαζκνχο. 

Γεθηή ε πξφηαζε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε γηα ηα θξηηήξηα πνπ 

έζεζε. Αλαθεξζήθαηε θ. Κσλζηαληηλίδε ζε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία θάλαηε 

δπν πξνηάζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ζέζαηε θαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, 

είλαη δεθηέο θαη νη δπν πξνηάζεηο απηέο.  

Αλαθέξζεθα επηζηακέλα ζην παξειζφλ ζηε ηειεπηαία κάιηζηα 

πξνεθινγηθή νκηιία ζην φηη πξνθεηκέλνπ λα πξάμνπκε ην νηηδήπνηε έρεη λα 

θάλεη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ, πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ γεληθφηεξα ζα 

ζπκκαρνχζα –ζρήκα νμχκσξν είλαη, ειπίδσ λα κελ θνιάζσ ηνλ παηέξα Ζιία 

θαη φπνηνλ άιινλ παξαθνινπζεί- αθφκε θαη κε ηνλ δηάβνιν πξνθεηκέλνπ λα 

έρσ νηηδήπνηε είλαη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

Δδψ δελ ζπκκαρνχκε κε ηνλ δηάβνιν. Δδψ ζπκκαρνχκε κε ηελ 

Δθθιεζία θαη θαηαιαβαίλσ πνιχ θαιά βεβαίσο ην φηη ππάξρνπλ ηδενινγηθέο 

αθεηεξίεο, ηηο αζπάδνκαη θαη ηηο θαηαιαβαίλσ, ηηο θαηαλνψ. Αιιά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα κνπ ραξίδνπλ γάηδαξν θαη λα ιέσ ζα 

πξέπεη λα ηνλ θνηηάμσ ζηα δφληηα. 

Ξαλαηνλίδσ: ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο πάζε ζπζία ζα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί, δελ ζα απνιπζεί θαλείο. Θα πξάμνπκε ηα δένληα 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θη άιιν έλαλ ηδίνηο εμφδνηο. Βεβαίσο ζα πάκε ζηα 

ΔΠΑ, βεβαίσο ζα πάκε νπνπδήπνηε αιινχ ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθέο 

πεγέο, βεβαίσο ζα πάκε ζην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη επθαηξία εδψ λα έξζσ 

ζην εμήο, επεηδή αλαθέξζεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν: 

Ξέξεηε εζείο λα ππάξρεη θακία αλνηρηή πξφζθιεζε απ' φινπο 

απηνχο ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξαηε; Ξέξεηε φηη αλ έρεη αλνίμεη θάπνηα 

πιαηθφξκα απφ ηελ Πεξηθέξεηα, απφ ηελ ΔΔΣΑΑ απφ ην ΔΠΑ, απφ ην 

«Αληψλεο Σξίηζεο», δεδνκέλνπ φηη θάπνηα ζηηγκή «θηινβαζηινπνπιηθφ»  

-επηηξέςηε κνπ δελ ην ιέσ εηξσληθά- ελλνψ θάπνην blog πνπ απνδέρεηαη ηηο 

ηδέεο ζαο, αλαθέξζεθε φηη έρεη αλνίμεη ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο».  

Πνην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» άλνημε; Αθνινπζνχληαη 

θάπνηα πξνγξάκκαηα απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα 
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ρξεκαηνδφηεζεο θαη απηά πξνο δηεπθφιπλζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

δελ είραλ πξνθχςεη σο ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, λα έρνπλ εληαρζεί ηψξα, 

πξηλ θαλ αλνίμεη επί ηεο νπζίαο ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη φηαλ αλνίμεη ην 

«Αληψλεο Σξίηζεο» έμη έξγα έρνπκε ζπκπεξηιάβεη εθεί. Έμη έξγα είλαη ππφ 

έληαμε. 

Ο θ. Λέθθαο αλ παξαθνινπζεί, ζα ππνγξακκίζεη απηά πνπ ιέσ, 

ν νπνίνο ήηαλ ζηε ζπλάληεζε κε ηελ ΔΔΣΑΑ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα κε 

καθξεγνξψ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζε παξελέβελ, ζπγλψκε θ. Πξφεδξε, 

κπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα δεπηεξνινγήζσ θαλ, ζεσξψ πσο είλαη έλα έξγν 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ, πξνο φθεινο ησλ 

παηδηψλ.  

Κπξίσο γηα έλα έξγν πνπ ζα έρεη άδεηα, πνπ ζα είλαη αηζζεηηθά 

πςειήο αμίαο φπσο ν ζηαζκφο ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ είρα ηελ ηηκή λα 

παξεπξεζψ ζηα εγθαίληα θαη επηηέινπο ζα έρνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ην 

ρξφλν, θαζψο νη δηαδηθαζίεο γηα ηηο άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο είλαη 

ρξνλνβφξεο, λα θάλνπκε ηα δένληα λα πξάμνπκε ηα δένληα, ψζηε λα έρνπκε 

θη άιιν έλα ζηαζκφ κε δηθέο καο πεγέο εμφδσλ. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα απαληήζεη. Θα κηιήζεη ηψξα ν 

θ. Καληαξέιεο … 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΛ: Κχξηε Πξφεδξε εξσηήζεηο δελ ζα θάλνπκε νη ππφινηπνη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζέισ λα πσ, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Μεηά ζα θάλνπλ 

εξσηήζεηο νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ζχληνκεο ηνπνζεηήζεηο αλ ζέινπλ, κεηά 

νη θνξείο θαη ζηε ζπλέρεηα δεπηεξνινγίεο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, εκείο δελ έρνπκε θάλεη 

ηνπνζέηεζε ζαλ Παξάηαμε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζα θάλεηε θη εζείο ηνπνζέηεζε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αλ Παξάηαμε έρνπκε εηδηθφ αγνξεηή ηελ θα Γθνχκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Αγαπεηέ εθπξφζσπε ηεο 

ηεξάο Μεηξφπνιεο θαιεζπέξα, αγαπεηνί εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ θαη 

αγαπεηνί δεκνζηνγξάθνη θάλσ κηα παξέκβαζε απηή ηε ζηηγκή δηφηη 

αθνχγνληαη πξάγκαηα ηα νπνία θαιφ ζα είλαη λα ζαο πσ ηνπιάρηζηνλ ηελ 
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άπνςε ηε δηθή κνπ σο Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα λα έρνπκε 

φινη κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, μεθηλψληαο απφ ην εμήο: 

  Πξάγκαηη ε Σερληθή Τπεξεζία είρε ζηα ρέξηα ηεο ηηο κειέηεο πνπ 

δφζεθαλ ζε γξαθεία θπζηθά έμσ θαη αθνξνχζε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ, αθνξνχζε ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά κηα άιιε κειέηε θαη 

κηα άιιε κειέηε ηα ζηαηηζηηθά. Δίλαη απηφ ην ηξίπηπρν ησλ κειεηψλ ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί έλα θηίξην, απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Απφ εθεί θαη πέξα ε αξρηθή πξφβιεςε ήηαλ γηα βξεθνλεπηαθφ 

ζηαζκφ πνπ ζεκαίλεη φηη 18 βξέθε ζα θηινμελνχληαη ζε απηή ηε δνκή. Δδψ 

κηιάκε γηα έλα παηδηθφ ζηαζκφ θαη πηζαλψο εθεί πξνθχπηεη λα μέξεηε ε 

δηαθνξά ησλ αηφκσλ δηφηη ηα βξέθε ζα κνλάδεο ζέινπλ πεξηζζφηεξν ρψξν 

απφ φ,ηη ηα παηδηά ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ. Ο βξεθνλεπηαθφο πξνβιέπεη 

πεξηζζφηεξν ρψξν αλά βξέθνο. 

Μηιψληαο κε ηνλ κεραληθφ πιένλ ηεο ηεξάο Μεηξφπνιεο 

ζπδεηήζακε ην εμήο: εκείο έρνπκε ηηο κειέηεο έηνηκεο θαη ζα επηθαηξνπνηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε δηφηη μέξεηε φηη θάπνηνη λφκνη θαη 

Καλνληζκνί αιιάδνπλ κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ εθπνλήζεθαλ νη αξρηθέο 

κειέηεο θαη βέβαηα ζα  ππάξμεη πξνθαλψο απηή ε δηαθνξά πνπ αθνξά 

βξεθνλεπηαθφ ή παηδηθφ ζηαζκφ θαη κηιάκε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ πνπ 

πξνηίζεηαη λα θάλεη ε ηεξά Μεηξφπνιε. 

Απηέο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο. Ήζεια λα πσ ην εμήο: επηθξνηψ 

θαη ζπκθσλψ απφιπηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ρξφλνπο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο καο είπε πνιχ ζσζηά φηη εγθαηλίαζε έλα 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ην 2016 ν νπνίνο είρε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ην 2008.  

Σν 2012 εγψ ν ίδηνο σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

εληάμακε ζε ρξεκαηνδφηεζε ην έξγν θαη ην 2020 έλα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ 

κηθξήο θιίκαθαο, πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ην έξγν πνπ πάεη λα γίλεη, 

εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, πνιχ ζσζηά είπε ηηο εκεξνκελίεο. 

Καηαιαβαίλεηε θαη ζαο ην ιέσ σο Πξντζηάκελνο ελφο ηνκέα ηνπ 

δεκνζίνπ πνπ ιέγεηαη Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο 

πνπ πξνεξρφκελνο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη δηαδηθαζίεο είλαη αδηαλφεηα 

ρξνλνβφξεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 
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Δπίζεο ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ην εμήο: ν 3νο παηδηθφο 

ζηαζκφο ηα ιεγφκελα «Παπάθηα» φπσο γλσξίδνπλ εδψ φζνη είκαζηε ζηε 

γεηηνληά, ε Σερληθή Τπεξεζία απηή ηε ζηηγκή θάλεη φ,ηη είλαη δπλαηφ λα 

αδεηνδνηεζεί θαη λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο εγθξίζεηο παξ' φηη δελ είλαη ν 

ηδαληθφο ρψξνο ν ζπγθεθξηκέλνο θαη κάιηζηα θαηαθέξακε θαη πήξακε κηα 

ηξηεηή παξάηαζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

κε ηα φπνηα δεηήκαηα είλαη ζε ζρέζε κε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ άκεζα θαη δελ αθνξνχλ κφλν ην Γήκν καο. Να μέξεηε ν 

Γήκνο Αζελαίσλ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο ρσξίο αδεηνδνηήζεηο.  

Έρνπλ αιιάμεη νη πξνδηαγξαθέο, θαηαιαβαίλεηε φηη ηξέρνπλ νη 

Τπεξεζίεο λα ζπγθιίλνπλ θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αδεηνδνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο λέεο 

δηαηάμεηο θαη είκαζηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε 

ζπλερίδνληαο θη εκείο ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη κάιηζηα κε δπν  κεραληθνχο καο, 

νη νπνίνη δελ αζρνινχληαη απηή ηε ζηηγκή κε ηίπνηε άιιν, εθηφο απφ ηηο 

αδεηνδνηήζεηο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ηεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ. 

Άξα απηφ πνπ ιέλε φηη ζα θιείζεη θαη ζα καξαδψζεη, ήδε έρνπκε 

θαηαθέξεη θη έρνπκε πάξεη ηελ ηξηεηή παξάηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ν νπνίνο 

είλαη έλα ηδησηηθφ αθίλεην πνπ θηινμελείηαη έλαο Γεκνηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο, 

ελνηθηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. Καηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε πνηέ θακία 

πξφζεζε ή πξφβιεςε λα ηειεηψζνπκε κε απηφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Ίζα - ίζα.  

Καηαιαβαίλσ θη εγψ φπσο φινη καο εδψ ζεσξνχκε πξννδεπηηθά 

κπαιά ή πξννδεπηηθά ζθεπηφκελνη, ηηο αληηξξήζεηο θάπνησλ γηα ην ζέκα ηεο 

Δθθιεζία. κσο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη 

ην θνηλσληθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην θαη ην βιέπνπκε θαζεκεξηλά είηε ζηε δηθή 

καο Μεηξφπνιε, είηε ζε άιιεο Μεηξνπφιεηο. Τπάξρνπλ πάξα πνιχ θαιέο θαη 

θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο απφ ηε κεξηά ηεο Δθθιεζίαο ζε θνηλσληθφ επίπεδν γηα 

ηε βνήζεηα ησλ αδπλάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξίδνπλ αλάγθεο. Απηφ δελ 

κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θακία ηδενινγία. Δίλαη έηζη αθξηβψο.  
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ε θάζε πεξίπησζε επεηδή αθνχζηεθε φηη δηράδεηαη ε θνηλσλία, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη κε ζπγρσξείηε, αιιά θη εκείο ζε απηή ηελ θνηλσλία 

δνχκε. Ζ θνηλσλία δελ δηράδεηαη θαζφινπ φηαλ πξνζθέξνπκε λέεο ζέζεηο ζε 

παηδηθφ ζηαζκφ αλζξψπσλ νη νπνίνη είλαη εξγαδφκελνη γνλείο θαη έρνπλ 

πξφβιεκα ην πνπ ζα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Ζ θνηλσλία είλαη καδί καο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Μπνξεί 

θάπνηνη θνξείο, κπνξεί θάπνηεο ηδενινγίεο ηηο νπνίεο λαη κελ θαηαλννχκε λα 

ην βιέπνπλ είηε κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα, είηε, είηε… φκσο ε 

θνηλσλία δελ δηράδεηαη θαζφινπ. αο δηαβεβαηψ. 

Δίκαζηε άλζξσπνη πνπ δνχκε ζε απηή ηελ θνηλσλία ηεο 

Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο, έρνπκε φινη εξείζκαηα ζηελ θνηλσλία, 

έρνπκε πξνζιακβάλνπζεο θαη ε θνηλσλία είλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ ππέξ ηνπ λα 

γίλεη απηφο ν παηδηθφο ζηαζκφο.  

Δπίζεο δελ ζαο θξχβσ φηη κνπ έθαλε αιγεηλή εληχπσζε ην φηη 

αθνχζηεθε εδψ απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά φηη έλα αθίλεην αληηθεηκεληθήο αμίαο 900 

επξψ αλά ηεηξαγσληθφ δσξίδνπκε, ή πνηνο καο δίλεη ην δηθαίσκα απεηιψληαο 

ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. Ζ Δθθιεζία είλαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο; Δίλαη ηδηψηεο; 

Δίλαη θάπνηνο ν νπνίνο ακθηζβεηείηαη ην έξγν ηνπ θαη νη πξνζέζεηο ηνπ;  

Γελ θαηαιάβσ πνηνο είλαη ν νπνηνζδήπνηε ηξίηνο; Καη πνην 

αθίλεην δσξίδεηαη; Σέινο πάλησλ δελ ζέισ λα επαλαιακβάλσ απηά πνπ 

είπαλ νη ζπλάδειθνη νη πξνιαιήζαληεο, αιιά κε ραξά αληηκεησπίζακε κε ηνλ 

Γήκαξρν απφ ηελ αξρή απηή ηελ θαηάζηαζε θαη γηα λα κπνπλ θαη ιίγν ηα 

πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο ζαο πιεξνθνξψ φηη ζηνπο νθηψ κήλεο πνπ έρνπκε 

αλαιάβεη, έρνπκε εμαζθαιίζεη πάξα πνιιέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα έξγα ηα 

νπνία ζα ηα δείηε ζε απηφ ην δηάζηεκα ζηγά - ζηγά λα δεκνπξαηνχληαη. 

Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; Δπεηδή αθνχγνληαη απφ αλζξψπνπο 

πνπ έρνπλ θάλεη Γηνίθεζε, κε ζπγρσξείηε, αιιά φηαλ ζηελ πεληαεηία αγαπεηνί 

θχξηνη ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν 

εμαζθαιίζαηε θάπνηα ρξήκαηα θαη θάλαηε θάπνηα έξγα θαηεγνξείηε εκάο; 

Ήξζαηε πνηέ λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έρνπκε θαηαθέξεη 

θαη απηέο πνπ δεηάκε; Δλδηαθεξζήθαηε; 

Ή ελδηαθεξζήθαηε κφλν λα ιέηε φηη εκείο δείρλνπκε καθέηεο ζηηο 

εθεκεξίδεο, πνπ είλαη έξγν ην νπνίν λαη κελ ην μεθηλήζαηε εζείο, αιιά ην 
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θάλνπκε εκείο ζήκεξα θαη δελ ππάξρεη θακία καθέηα. Να πάηε λα ηα δείηε. 

Μάιινλ δελ παηάηε πνηέ ηα πφδηα ζαο ζην ζρνιείν θαηο ηνπο αχιηνπο ρψξνπο 

ησλ ζρνιείσλ. Δίλαη έηζη αθξηβψο, φπσο ην είδαηε αθξηβψο έηζη έγηλαλ ηα 

έξγα, αθξηβψο.  

Γελ δέρνκαη λα θαηεγνξεζνχκε μαλά γηα καθέηεο ελψ είλαη 

ππαξθηά έξγα θαη φζνη έρνπλ ακθηβνιία γη' απηφ λα πάλε ζηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία πνπ αλαθέξνπκε, λα ηα δνπλ ζήκεξα πνπ κηιάκε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ηψξα νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έρσ 

γξάςεη ηέζζεξα νλφκαηα ηνλ θ. Νηάηζε, κεηά ν θ. Εαραξηάδεο … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζζαλδξε, ε "Λατθή πζπείξσζε" δελ έρεη ηνπνζεηεζεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ζα έρεηε ηνλ ρξφλν ζαο, κελ αλεζπρείηε θαζφινπ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, είλαη εηδηθή αγνξήηξηα κηιάεη 

αληί ηνπ επηθεθαιήο, ε θα Γθνχκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα κηιήζεη ν επηθεθαιήο κεηά. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κηιήζεη σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ν επηθεθαιήο. Σν έρσ 

πεη απφ ηελ αξρή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν έρεηε πεη απφ ηελ αξρή, εκέλα δελ κνπ έρεη έξζεη ραξηί 

φκσο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο έρεη έξζεη θαη ζην chat ζε φινπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΛ: Λχζαλδξε, έρσ θη εγψ εξψηεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην έρσ γξάςεη, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Γπζηπρψο ηα αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα έρνπλ κείλεη θαη πξνζηίζεληαη θη άιια. Έλα πνιχ βαζηθφ εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη κεηά απφ ηηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο πνπ αθνχζακε είλαη φηη απφ 

ηε ζηηγκή πνπ κέζα απφ ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε –αλαθέξσ θάπνηα 

εξσηήκαηα θ. Πξφεδξε γηα λα κελ μαλακηιήζσ κεηά ζην πιαίζην ησλ 

εξσηήζεσλ- αλαθέξεηαη φηη ε Μεηξφπνιε ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην έξγν 

θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθφ ζηαζκφ εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο. 
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  Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Άιια ζέκαηα πνπ ηίζεληαη έρνπλ 

αλαθεξζεί ήδε απφ ηελ Παξάηαμή καο, έρνπλ αθνπζηεί θαη απφ άιινπο, γηα 

παξάδεηγκα ηη ζα γίλεη κε ηνπο ππφινηπνπο πφξνπο. Έρεη πξνβιεθζεί θάπνην 

ζρέδην; Πνηεο είλαη νη γλψκεο ησλ Τπεξεζηψλ;  

Δκείο είρακε δεηήζεη εμ αξρήο ηελ ππάξρνπζα κειέηε, ηελ 

αιιεινγξαθία γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηη έρεη 

θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε πξνεγνχκελε, κέζα απφ ηηο ίδηεο ηηο Τπεξεζίεο. 

Γη' απηφ είρακε δεηήζεη θαη ηε γλσκνδφηεζή ηνπο θαη ην ηζηνξηθφ ηνπο. Ση 

θηλήζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ; Έρνπλ πξνεγεζεί θαη 

εμαληιεζεί φιεο νη ελέξγεηεο γηα εμεχξεζε πφξσλ απφ πξνγξάκκαηα 

επξσπατθά, θξαηηθά θαη βγήθαλ άθαξπεο; Καη πάξα πνιιέο αθφκε εξσηήζεηο, 

πνπ ηέινο πάλησλ λα κε ζαο ηξψσ ην ρξφλν.  

αο ππελζπκίδσ φκσο φηη νη πξνεγνχκελνη επηθεθαιήο πνπ 

αγνξεχζαλε, κίιεζαλ απφ 20 ιεπηά.  

Δκείο σο "Λατθή πζπείξσζε" ζηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε ηνπ Γ.. 

γηα ηελ έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηε δεκηνπξγία παηδηθνχ ζηαζκνχ απφ ηε 

Μεηξφπνιε, δελ ζα ζηαζνχκε ηφζν ζην πνηνο ζα αλαιάβεη, αιιά ζην πνηνο 

απνπνηείηαη ηελ επζχλε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη κε πνηα επηρεηξήκαηα. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε φκσο ην κέγεζνο ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή απφ ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε αμίδεη κηα 

πεξηιεπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή, γηαηί ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

ζπλερίδνληαο ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ Κπβεξλήζεσλ κε ηηο 

επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ελψ ε αλάγθε ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο κε ζχγρξνλεο ππνδνκέο, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επαξθέο 

εθπαηδεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ απμάλνπλ, αμηνπνηείηε ηε 

κεησκέλε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο Γήκνπο γηα λα απνπνηεζεί ησλ 

επζπλψλ ηεο. 

Απνηέιεζκα ηεο ρξφληαο απηήο θαηεχζπλζεο ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ λα θιείζεη κεγάινο αξηζκφο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, 

λα κεησζεί ην πξνζσπηθφ κε ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο 

θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ. ε απηή ηελ θνηλσλία δνχκε! 
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Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ Κνκκάησλ θαη 

εθπξνζψπσλ πνπ ζηεξίδνπλ θαη πινπνηνχλ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε 

ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα βξίζθεη ηε δηαρξνληθά ζπληνληζκέλε πξνψζεζή 

ηνπ ήδε ζηνπο Νφκνπο 2218/1994 θαη 2503/1997 κε ην πξναηξεηηθφ ηφηε 

πέξαζα ησλ βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ απφ ην θξάηνο, ζηνπο Γήκνπο. 

Σν 2001 ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη’ εληνιή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηε ζηήξημε Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη πλαζπηζκνχ, ζεζπίδεη ην Νφκν 

2880/2001 θαη κε απηφ ην λφκν ζεζπίδεη ηελ ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ζηνπο 

Γήκνπο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ησλ αζιεηηθψλ θέληξσλ 

θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ. 

Σν γεγνλφο ρεηξνθξνηνχλ νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνί ηνπο ζε 

ΚΔΓΔ θαη Γήκνπο, πνπ κε ηπξάθη ηελ νξηζκέλε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη 

ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, κέζσ ησλ ζέζεσλ 

ζπκβαζηνχρσλ, ζπεχδνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ Κνκκάησλ ηνπο 

κε κνλαδηθφ δηαθσλνχληα ην ΚΚΔ θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ. 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα -γηα λα θηάζνπκε θαη ζην ζήκεξα- 

99/2017 θαζνξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ  παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ησλ Γήκσλ ή Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, νη εηδηθνί φξνη θαηαιιειφηεηάο ηνπο θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Π.Γ.  φινη νη παηδηθνί 

βξεθηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ησλ Γήκσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 

νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ. Καη εδψ έρνπλ ην ξφιν ηνπο φιεο νη 

πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο θαη ε ζεκεξηλή. Σν 2017, πέληε ρξφληα κεηά 

ζα πξέπεη νη άδεηεο λα έρνπλ βγεη. 

Ζ κε ζπκκφξθσζε κεηά ην πέξαο ηεο πεληαεηίαο ζπλεπάγεηαη 

ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε παηδηθνχ 

ζηαζκνχ. Με βάζε ην Π.Γ. θαη πξνθεηκέλνπ φπσο αλαθεξφηαλ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δεκνηηθψλ ζηαζκψλ κέρξη ηελ 
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πιήξνπο θηηξηαθήο πξνζαξκνγήο, πξνβιέπεηαη ε 

ζηαδηαθή ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ζηνπο ήδε ιεηηνπξγνχληεο παηδηθνχο, βξεθηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο έρεη ηελ απηνςία θαη ζχληαμε ηερληθήο έθζεζεο σο πξνο ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, ην 

πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ζεηξά απφ 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ 4369/2016 

ηελ αζθάιεηα εμνπιηζκνχ ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη θπζηθά ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηε δπλακηθφηεηα ησλ θηηξίσλ. 

Απηά, γηα λα κελ ηζρπξηζηεί θαλέλαο λνκηθφο ή φρη, φηη δελ ηα γλσξίδεη. 

Έρνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα γηα ηε δσξεάλ θχιαμε ζε 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ θαη θέληξα 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο» γη' απηφ θαη απηφ είλαη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θάηη δεδνκέλν, φρη 

φκσο ζηηο απξηαλέο, γηα ηηο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα πσο ηα κεγάια ιφγηα ησλ Κπβεξλήζεσλ Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ φηη ηάρα δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ππνδνρήο 

βξεθψλ θαη λεπίσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζα ζηεξίμεη ηα θησρά θαη 

αλελεξγά λνηθνθπξηά θαηά πξνηεξαηφηεηα είλαη παξακχζηα. 

Άιισζηε, κε ηελ πνιηηηθή ηνπ voucher λνκηκνπνηείηαη ε 

αληηδξαζηηθή επξσελσζηαθή πνιηηηθή φηη ε αγσγή θαη θξνληίδα ηνπ παηδηνχ 

δελ πθίζηαηαη σο θνηλσληθή αλάγθε, σο δηθαίσκα γηα φια ηα παηδηά, αιιά σο 

εκπφξεπκα θαη ε φπνηα παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο παίξλεη ηε κνξθή ινηαξίαο 

ηεο θηψρεηαο -ην είδακε ζην εθηφο εκεξήζηαο ζέκα- είλαη επθαηξηαθή θαη κε 

εκεξνκελία ιήμεο. 

Δίλαη νη ίδηνη πνπ ππνδέρηεθαλ ηνλ επξσελσζηαθήο Έλσζεο 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θαη αξγφηεξα ηνλ επξσελσζηαθήο Έλσζεο ΚΛΔΗΘΔΝΖ πνπ 

ζα έιπλε ηα θαθψο θείκελα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Απηά ηα Κφκκαηα ηεο ινγηθήο ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο φζα 

νλφκαηα θαη λα αιιάμνπλ, θαζψο θαη νη ηνπηθνί εθθξαζηέο ηνπο ζπλερίδνπλ 

απηή ηελ πνιηηηθή ψζηε λα δνζεί ην ηειηθφ ρηχπεκα ζηηο φπνηεο δεκφζηεο 
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θνηλσληθέο ππνδνκέο έρνπλ απνκείλεη θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ έλα αθφκε 

πην ππνβαζκηζκέλν δείρηε πξνζηαζίαο, πνπ θη απηφ ζα παξαδνζεί ζε ηξίηνπο. 

Σα ζηνηρεία πξνβάιινπλ δηαρξνληθά θαη ζηαζεξά ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ δνκψλ γηα ην παηδί, σο επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αζηηθνχ θξάηνπο θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ πνπ ην ππεξεηνχλ. Σελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, ηελ 

έληαζε ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

αγσγή θαη ηε ζπλνιηθή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη 

θάζε άιιε πιεπξά ηεο δσήο ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Καη αο έξζνπκε ηψξα ζηελ εγθιεκαηηθή επζχλε ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή γίλεηαη ιαγφο ζε απηή αθξηβψο ηελ θαηεχζπλζε. Γελ 

ζαο ραξίδνπλ θχξηνη. Δζείο ραξίδεηαη. Παξαρσξείηε ην ηδηφθηεην νηθφπεδν ηνπ 

Γήκνπ πνπ κε αγψλεο ήξζε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ γηα λα αμηνπνηεζεί σο 

θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαη αξγφηεξα… ηα γλσξίδεηε. 

Παξαρσξεί ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη κε ιεθηά ησλ 

δεκνηψλ. Παξαρσξεί ηελ φιε δηαδηθαζία γηα ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα λα ζηεγαζηεί ν βξεθνλεπηαθφο 

ζηαζκφο.  

Γηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα φζν ηδησηηθφο θαη λα είλαη 

ν δεκφζηνο πνπ ηα αλαιακβάλεη θαη παξαρσξεί ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο 

πφξσλ θαη αλαθέξσ: άξζξν 6 παξ. 2 «Οη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζεο, ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ιεξάο 

Μεηξφπνιεο ηεο Νέαο Ισλίαο θαη Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ζην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ… - επξψ, γηα ην θφζηνο ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ (ππάξρνπλ ήδε..! θαη 

απηέο ζα αμηνπνηεζνχλ αθπξψλνληαο ηα βξέθε) ηεο αλέγεξζεο ησλ θηηξίσλ  

–ζχκθσλα κε ηνλ θ. Καληαξέιε, κε ζπγρσξείηε αλ έρσ παξεξκελεχζεη θάηη-  

θαη ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 

Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο –φια απηά 

αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε- ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξνχζα κε ηελ εηζθνξά ηεο 

ρξήζεο ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.2. 

ηεο παξνχζεο.  

Δπηπιένλ απηφ ήηαλ ην «Α», πάκε ζην «Β» απφ πξνγξάκκαηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, «Γ» είλαη επίζεο δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ 
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άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη άιια Ννκηθά θαη 

θπζηθά πξφζσπα, απφ δσξεέο, ρνξεγίεο θαη ηα ινηπά. «Γ» επηρνξεγήζεηο θαη 

θάζε είδνπο παξνρή απφ ην θξάηνο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν Οξγαληζκφ, 

λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν θάζε είδνπο θιεξνλνκηέο θαη πξνζθνξέο. 

Πάκε θαη ζην άξζξν 4. «Δίλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ή άιινπ 

θφζηνπο εθ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο απφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή απφ θνξείο δεκνζίνπ 

ηνκέα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Ζ εξψηεζε παξακέλεη. Ο Γήκνο, ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε θαη νη 

πξνεγνχκελεο έρνπλ θάλεη ηα αδχλαηα, δπλαηά γηα λα βξνπλ απφ απηά ηα 

παξαπάλσ ηα ρξήκαηα γηα λα θηηάμνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ. Γηαηί κφλν κε έλα δηάβαζκα ηεο ζχκβαζεο ηφζν ην 3ν κέξνο φζν θαη 

φζνη ζθάλαξαλ απηή ηε ζχκβαζε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο 

εθιεγκέλνπο ηνπο αηξεηνχο ηεο Γηνίθεζεο, κπφξεζαλ απηά λα ηα εληνπίζνπλ.  

Καη ζπλερίδσ. Καηαγγέιινπκε ηε Γηνίθεζε πνπ αμηνπνηψληαο ην 

απνηέιεζκα ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, ηεο θαζπζηέξεζεο, ηεο ζπξξίθλσζεο 

ησλ δνκψλ ε ιχζε πνπ δίλεη είλαη λα κεηαθπιχεη ηνλ βάξνο ζηνπο δεκφηεο κηα 

θαη θαιή, δεκηνπξγψληαο έλα πνιχ ζνβαξφ ηεηειεζκέλν ζήκεξα θαζψο ν 

Γήκνο εθρσξεί ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθεζεί ε φπνηα θνηλσληθή πνιηηηθή κε 

δεκνηηθέο δνκέο θξνληίδαο θαη αγσγήο ηνπ παηδηνχ θαη κάιηζηα ρσξίο θακία 

νπζηαζηηθή δηεθδίθεζε πξνεγνχκελε. Άμηνη νη θχξηνη θαη ε θπξία ηεο Γηνίθεζεο 

λα γαινπρνχλ ζηελ παξαίηεζε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ απφ δηεθδηθήζεηο θαη 

απφ ην δξφκν ηνπ αγψλα! 

ζνλ αθνξά ηε ζέζε καο, πάγηα ηελ έρεηε αθνχζεη, ζα ηελ 

μαλαθνχζεηε. παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί απνθιεηζηηθά θξαηηθνί, 

δεκφζηνη θαη δσξεάλ. Δκείο ζήκεξα ρηππάκε θακπαλάθη, ην έρνπκε ρηππήζεη 

κέξεο ηψξα, ην έρεηε αθνχζεη. Έθηαζε απφ θάησ ζαο, ην ζρνιηάζαηε θαη πξηλ. 

Σν δήηεκα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο δελ είλαη αηνκηθή επζχλε 

ηεο θάζε νηθνγέλεηαο πνπ πξέπεη λα βξεη ηξφπν γηα λα ην ιχζεη, αιιά 

θαζνιηθή αλάγθε θαη δηθαίσκα γηα φια ηα παηδηά πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

απφ ην θξάηνο εληαία θαη δσξεάλ θαη επαλαιακβάλσ γηα φια ηα παηδηά. 
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Με ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο παξαρψξεζεο πξνο ηξίηνπο, ηεο θξνληίδαο 

δειαδή ησλ λεπίσλ θαη φρη ησλ βξεθψλ πνπ θαηαξγνχληαη, απφ ππνρξεσηηθή 

πξνζρνιηθή αγσγή κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, λα ζπλαξηάηαη ε πξνζρνιηθή 

αγσγή κε ηελ ηζέπε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Κάηη πνπ θαη ζήκεξα ην δνχκε ζηνπο 

δήκνπο κε ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ καο, κε ηηο ιεηςέο δνκέο 

πεξηγξάθεθαλ θαη ηηο αλχπαξθηεο ζέζεηο πνπ ςάρλεη θαη δε βξίζθεη ν θάζε 

γνληφο, κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο εξγαδφκελνπο παηδαγσγνχο, κε βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ θάζε ρξφλν δνχκε κε ηελ αγσλία εάλ ζα ηνπο έρνπκε. 

ινη γλσξίδνπλ πφηε ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά νη παηδηθνί 

ζηαζκνί. Έθηαζε Γεθέκβξεο πέξζη. Βάιαηε γνλείο λα ππνγξάςνπλ ππεχζπλεο 

δειψζεηο γηα ην Οινήκεξν ηνπ βξεθηθνχ λεπηαθνχ ζηαζκνχ ζηε Μαηάλδξνπ, 

αλ δνπλ νη παππνχδεο, αλ είλαη άξξσζηνη ή αλ είλαη ζην ρσξηφ αιιηψο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα αλαιάβνπλ απηνί ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. 

  Δίλαη ε ειάρηζηε ε επζχλε απέλαληη ζε γνλείο, παηδηά θαη 

εξγαδφκελνπο λα ηειεηψλνπκε κε απηφλ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ. Απηφο ν 

ηφπνο θαη ν ιαφο ηνπ έρεη ηελ απαίηεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα κηα 

νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαη αγσγή φισλ ησλ παηδηψλ ηνπ. Δίκαζηε ζηνλ 21ν 

αηψλα, έρνπκε ρηιηάδεο ζπνπδαγκέλα παηδηά γηα λα ζηειερψζνπλ ηηο δνκέο, 

έρνπκε ρηιηάδεο λέα δεπγάξηα πνπ δνπλ κε ηελ αγσλία γηα ηελ θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

  Πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε νινθιεξσκέλε 

θξνληίδα θαη αγσγή φισλ ησλ παηδηψλ. Απηή είλαη επζχλε θαη ηεο  

Κπβέξλεζεο θαη ησλ Γήκσλ. Γη' απηφ απαηηνχκε άκεζε θαη γελλαία 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, γη' απηφ κηιάκε γηα δηεχξπλζε ησλ δνκψλ εδψ 

θαη ηψξα, γηα δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ζχγρξνλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα 

δηεπξπκέλε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πνπ ζα ζηεξίδεη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζίηηζεο θαη μεθνχξαζεο ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ γνληψλ. Γη' απηφ κηιάκε γηα καδηθέο πξνζιήςεηο παηδαγσγψλ θαη 

ηνπ αλαγθαίνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

  ήκεξα ε κφλε βηψζηκε ιχζε γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα είλαη ε 

απνθιεηζηηθά θξαηηθή, δεκφζηα θαη δσξεάλ ζχγρξνλε, αζθαιήο παηδηθνί θαη 

βξεθηθνί ζηαζκνί κε θηεξηαθή επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα, ππνδνκή, πνηφηεηα 

ζην θαγεηφ, κφληκν εμεηδηθεπκέλν θαη επαξθέο πξνζσπηθφ. 
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  Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο δελ αλερφκαζηε λα θάλνπκε 

εθπηψζεηο απφ απηφ, πνπ είλαη ζχγρξνλν θαη αλαγθαίν. Γηα λα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ δεθηά ζηνπο Γεκνηηθνχο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο φια 

ηα παηδηά, Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ ρσξίο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεκνηψλ ή θαηνίθσλ ή θαη 

φρη, θαη λα κελ επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά νη γνλείο θαη λα κελ επηβιεζνχλ 

ηξνθεία νχηε απφ ηε ζεκεξηλή, νχηε απφ θακία Γεκνηηθή Αξρή, πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε νξγάλσζε ελφο ιατθνχ δηεθδηθεηηθνχ Κηλήκαηνο πνπ δελ ζα βιέπεη 

απνζπαζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ζα αληηπαιεχεη ηελ πνιηηηθή πνπ ηα 

δεκηνπξγεί ζηε ξίδα ηνπο, ελσκέλν ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ ιχζεσλ, 

εθείλσλ, πνπ ζα δψζνπλ αλάζα ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο.  

  Γη' απηφ ε "Λατθή πζπείξσζε" κε ηνπο δεκνηηθνχο ηεο 

ζπκβνχινπο αληηπάιεςε, αληηπαιεχεη θαη ζα αληηπαιέςεη κέζα θαη έμσ απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θάζε ελέξγεηα νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ ζεκεξηλψλ παηδηθψλ θαη ηνπ βξεθηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γήκνπ 

καο.  

  Θα παιέςεη κε ηνπο γνλείο αιιά θαη φιν ην ιατθφ Κίλεκα 

δηεθδηθψληαο λα κελ θαηαξγεζεί ν 3νο βξεθνλεπηαθφο παηδηθφο ζηαζκφο. Να 

κελ πξνρσξήζνπλ ηα ζρέδηα ηεο Γηνίθεζεο γηα παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ, 

λα κελ θιείζεη θαλέλαο παηδηθφο ζηαζκφο. Να αλαπηπρζεί Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζχγρξνλσλ δεκφζησλ 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, λα αμηνπνηεζνχλ άκεζα θαηάιιεια δεκφζηα θαη 

δεκνηηθά θηίξηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ λένη παηδηθνί ζηαζκνί. 

Να αλαλεσζνχλ νη ζπκβάζεηο, λα κνληκνπνηεζνχλ νη 

εξγαδφκελνη θαη λα πξνζιεθζεί κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ πιήξε θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ. Να ππάξρεη ζρεδηαζκφο θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί επηηέινπο βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ην 

κεγάιν έιιεηκκα ζηηο ζχγρξνλεο, αζθαιείο, θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη 

λεπηαγσγεία γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

Να εμαζθαιηζηεί ε έληαμε ζηνπο δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο 

φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε νη γνλείο ηνπο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

πξνυπνζέζεηο. Να εμαζθαιηζηεί πιήξεο, πνηνηηθή θαη δσξεάλ ζίηηζε γηα φια 

ηα παηδηά. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο πφιεο καο θαη αμηφηηκε 

εθπξφζσπε ηεο Μεηξφπνιεο ε Γηνίθεζε θέξλεη ζήκεξα πξνο ζπδήηεζε έλα 

ζέκα κε ηνλ ρεηξφηεξν δπλαηφ ηξφπν, πνπ ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί πξνο 

ςήθηζε έλα κείδνλ ζέκα γηα ηελ πφιε καο: ζε κηα ζπλεδξίαζε θαη θιεηζκέλσλ 

επί ηεο νπζίαο ησλ ζπξψλ, καθξηά απφ ηνπο πνιίηεο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέκβαζήο ηνπο. Υσξίο λα έρεη κπεη θαλ ζην δεκνθξαηηθφ θφπν λα 

ζπγθαιέζεη έζησ θαη απηή ηελ ηππηθή απφ ην λφκν Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, 

ψζηε λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο ησλ θνξέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο, 

κε δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη κε πξνθαλή δηάζεζε ππνηίκεζεο ηνπ ζέκαηνο, 

αθνχ ην εηζάγεη δίπια ζε 15 άιια ζέκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα έρεη 

γίλεη κηα θαη κνλαδηθή ζπλεδξίαζε γη' απηφ ην ζέκα.  

Βεβαίσο είκαζηε καζεκέλνη εδψ θαη θαηξφ φηη έρνπκε λα 

θάλνπκε κε κηα Γηνίθεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηδεκνθξαηηθέο 

κεζνδεχζεηο θαη ελδερνκέλσο απηνπξνβνιή θαη αήζεηο επηζέζεηο πξνο 

νπνηνλδήπνηε ηεο αζθεί θξηηηθή. 

κσο ηη ζπδεηάκε ζήκεξα θπξίεο θαη θχξηνη θαη θπξίσο ηη δελ 

ζπδεηάκε; Γελ ζπδεηάκε ην δηθαίσκα ηεο ηεξάο Μεηξφπνιεο Νέαο Ησλίαο θαη 

Φηιαδέιθεηαο λα αλαγείξεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη φζνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο 

ζέιεη, πξνζθέξνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ θνηλσλία. Γελ ζπδεηάκε ηελ 

άπνςε πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαζέλαο, ν θάζε θνξέαο, ην θάζε άηνκν γηα ηε 

ζξεζθεία ή γηα ηα αηνκηθά πηζηεχσ ηνπ θαζελφο θαη ηεο θαζεκηάο. 

Καη θπξίσο δελ ζπδεηάκε αλ ζέινπκε ή φρη λα δεκηνπξγεζεί 

ζχληνκα έλαο λένο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ζηελ πφιε καο, φπσο δπζηπρψο 

ιέηε ζηνπο γνλείο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αλάγθε λα βξνπλ 

ζρνιηθή ζηέγε ηα παηδηά ηνπο. 

Οη κηληηαθνί ζπλνδνηπφξνη ηεο Γηνίθεζεο πνπ επηρεηξνχλ εδψ θαη 

κέξεο λα εζηηάζνπλ ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εγείξνπλ  ζξεζθεπηηθφ κέλνο ελαληίνλ φζσλ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε, 

εξγαιεηνπνηνχλ ηε ζξεζθεία θαη δπζηπρψο κφλν θαθφ θάλνπλ ζηε Μεηξφπνιε 

θαη ζηελ πξφηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη. 
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Απηφ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα είλαη ε παξαρψξεζε γηα 25 ζπλ 25 

ρξφληα ελφο δεκνηηθνχ νηθνπέδνπ 2 ζηξεκκάησλ ζηελ ηεξά Μεηξφπνιε γηα 

ηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ηεο Μεηξφπνιεο. Δπεηδή πνιινί είλαη 

ινγηθφ λα κελ γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ νηθνπέδνπ, επηηξέςηε κνπ λα 

πσ δπν πξάγκαηα γη' απηφ θαη γηα ην πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα. 

Απηφ ην νηθφπεδν αλαθαιχθζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή φηη 

πξννξηδφηαλ γηα ηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ην 2016 φηαλ 

εγγξάςακε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θσδηθφ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη πνπ βξίζθνληαλ 

εθεί, πίζσ απφ ην 3ν Γεκνηηθφ. 

Σφηε κνπ ήξζε κηα επηζηνιή θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πνπ κε 

ελεκέξσλε γηα ην ηζηνξηθφ παξαρψξεζεο ζην Γήκν ην 1980 πεξίπνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ 

ζηαζκνχ. Βεβαίσο ηα ρξφληα πέξαζαλ. ην ρψξν θηηάρηεθαλ δπν γήπεδα 

πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη θαη έηζη ην ζέκα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ μεράζηεθε. 

Σν 2016 απνθαζίζακε λα μεθηλήζνπκε κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο 

πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ νη ρξήζεηο γεο θαη λα απνθηήζεη έηζη ην νηθφπεδν ηε 

ρξήζε γηα ηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. 

Απηφ απαηηνχζε αξρηηεθηνληθή πξνκειέηε ε νπνία θαη έγηλε απφ 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ψζηε λα θαηαθέξνπκε ζε δπν ρξφληα 

ζρεδφλ κεηά λα έρνπκε ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

ηε ζπλέρεηα έγηλαλ φιεο νη απαηηνχκελεο κειέηεο –κειέηεο 

επαλαιακβάλσ θαη φρη καθέηεο, φπσο ηζρπξίδνληαη φζνη έρνπλ άγλνηα απφ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο- έγηλε κηα ζαπκάζηα θαηά ηελ άπνςή θαη θαηλνηφκα 

ζρεδηαζηηθά αξρηηεθηνληθή κειέηε. Έγηλε αθνινχζσο ζηαηηθή, 

ειεθηξνκεραλνινγηθή θαη γεσηερληθή κειέηε, έγηλαλ δειαδή φια απηά πνπ 

φζνη έρνπλ έζησ θαη κηα κηθξή ηδέα απφ Γεκφζηα Γηνίθεζε αληηιακβάλνληαη 

φηη απαηηνχλ πξνζπάζεηα, ρξφλν θαη ρξήκα, ην νπνίν ην πιήξσζαλ νη 

δεκφηεο. 

Φηάζακε ζήκεξα, χζηεξα απφ ρξφληα λα έρεη ν Γήκνο καο ζηα 

ρέξηα ηνπ έλα νινθιεξσκέλν θάθειν πξνθεηκέλνπ λα ρηππήζεη κηα πφξηα θαη 
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λα αληιήζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλέγεξζε ελφο απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

πεξηνρή –θαη ζα ζηαζψ κεηά ζε απηφ- βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. 

Καη εδψ ζέισ λα πξνιάβσ φζνη θαινπξναίξεηα ή 

θαθνπξναίξεηα ζα πνπλ γηαηί ηφηε δελ ην θάλακε εκείο. Κπξίεο θαη θχξηνη εκείο 

βξήθακε ρξεκαηνδφηεζε, θάλακε δηαγσληζκφ, νινθιεξψζακε θαη 

παξαδψζακε ζηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο ην 2ν βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ηεο Νέαο 

Υαιθεδφλαο.  

Καη γηαηί ιέσ φηη βξήθακε ρξεκαηνδφηεζε; Γηαηί ην 2013 ν 

ζηαζκφο απηφο ήηαλ ζηα ζεκέιηα θαη ην έξγν απηφ απεληάρζεθε απφ ην ΔΠΑ. 

Γηαηί ν εξγνιάβνο δεηνχζε 300.000 € επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε. 

Έπξεπε λα γίλνπλ λέεο κειέηεο, λα βξεζεί ρξεκαηνδφηεζε θαη λα γίλεη λένο 

δηαγσληζκφο θαη φια απηά, ζπγρσξάηε κε, δελ πήξαλ δέθα ρξφληα φπσο 

αλαιεζψο ηζρπξίδνληαη θάπνηνη, έγηλαλ θαη νινθιεξψζεθαλ κέζα ζε δπν 

ρξφληα. Γηαηί ήκαζηαλ έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε θαη είρακε ηηο κειέηεο θαη άξα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ζηα ρέξηα καο. 

Αθνινχζεζαλ έγγξαθεο πξνηάζεηο κεηά φηαλ πήξακε ζηα ρέξηα 

καο φιν ηνλ θάθειν ησλ κειεηψλ γηα ην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ζην πάξθν 

Μνπζηαθιή θαη αθνινχζεζαλ πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη άιινπο θνξείο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δπεηδή ηέζεθε θαη απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη απφ κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ην ηη ελέξγεηεο θάλακε, ζαο 

πιεξνθνξψ φηη ε πξφζθιεζε πνπ βγήθε απφ ην ΔΠΑ ην θαινθαίξη ηνπ 2018 

γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, είρε κφλν 12 εθαηνκκχξηα επξψ θαη απηά 

κνηξάζηεθαλ, θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο κε βάζε ηνλ ράξηε 

ηεο θηψρεηαο, ζηνλ νπνίν ν Γήκνο καο δελ ήηαλ κέζα. 

Άξα γη' απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο παξ' φηη ην πξνζπαζήζακε 

δελ κπνξέζνπκε λα ην εληάμνπκε ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο.  

Καη έξρεζηε εζείο ζήκεξα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηέγξαςα πην πξηλ λα εηζεγείζηε ηελ παξαρψξεζε πξνο ηε Μεηξφπνιε γηα 

25 ζπλ άιια 25 ρξφληα ηνπ νηθνπέδνπ, ρσξίο λα έρεηε θάλεη νχηε γηα ηα κάηηα 

ηνπ θφζκνπ θακία πξνζπάζεηα γηα ηε αλεχξεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Πέξα 

απφ θσηνγξαθίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αλαξηάηαη θάζε ηξεηο θαη ιίγν, ιεο 

θαη ελδηαθέξεη ηνπο πνιίηεο κε πνην ζπλαληηέζηε, αλ απηφ δελ παξάγεη θάπνην 

απνηέιεζκα απηφ γηα ηνλ δεκφηε. 
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Καη έξρεζηε ζήκεξα ηελ πξσηνθαλή θαηά ηελ άπνςή κνπ 

αδηαθνξία ζαο, ηελ πνιηηηθή ζαο αδξάλεηα, ηε δηάζεζε απαμίσζεο απηνχ πνπ 

νλνκάδνπκε δεκφζην ρψξν, λα ηελ θαηαζέζεηε σο εηζήγεζε απνπνηνχκελνη 

ησλ επζπλψλ ζαο, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη 

εθρσξψληαο απηά ζηε Μεηξφπνιε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο εκείο ζε απηφ ην δξφκν δελ 

πξφθεηηαη λα ζαο αθνινπζήζνπκε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ γηαηί ε αλέγεξζε 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζηελ πεξηνρή δελ έγηλε απφ ηχρε, νχηε απφ θάπνην 

θαπξίηζην ηεο Γηνίθεζεο. ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ήδε έλαο βξεθνλεπηαθφο 

ζηαζκφο ζε κε ηδηφθηεην θηίξην. Έλαο παηδηθφο ζηαζκφο πνπ δελ πιεξνί φιεο 

ηηο ζχγρξνλεο θαη απαηηνχκελεο απφ ηε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ θαη δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, γηαηί ηζρπξίζηεθε θάπνηνο φηη 

δελ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Γηαζέηεη. Γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, δηαζέηεη. 

Γη' απηφ αθξηβψο ηξέρακε γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε έλα λέν ζηαζκφ 

γηα λα πξνιάβνπκε αθξηβψο απηή ηελ θαηάζηαζε.  

Ο ζρεδηαζκφο καο ήηαλ ε κεηαθνξά ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληα 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζε έλα ζχγρξνλν θαη πνιχ κεγαιχηεξν θηίξην, ηθαλφ 

λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Με ηελ πξφηαζή ζαο φρη κφλν δελ 

δηαζθαιίδεηαη ην κέιινλ ηεο δεκφζηαο θαζνιηθήο θαη δσξεάλ πξνζρνιηθήο 

αγσγήο ζηελ πφιε καο, φρη κφλν δελ αληηκεησπίδεηαη ην ήδε ζνβαξφ 

πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη κε ηελ χπαξμε λεπίσλ ζε αθαηάιιειεο δνκέο, 

αιιά ην δπζρεξάλεηε ππνζθάπηνληαο de facto ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ χπαξμε 

ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θπξίεο θαη θχξηνη ε ζεκεξηλή ζαο πξφηαζε 

ηζνδπλακεί κε ην θιείζηκν ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. 

Ηζνδπλακεί κε απεκπφιεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

απέλαληη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάγθε λα παξέρεη ν Γήκνο θαζνιηθά 

πξνζρνιηθή αγσγή. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο ε ζεκεξηλή ζαο 

πξφηαζε δείρλεη ηε λενθηιειεχζεξε ηδενιεςία γηαηί εζείο είζηε πξαγκαηηθά 

ηδενιεπηηθνί απέλαληη ζην δεκφζην, απέλαληη ζηηο επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ, 

απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηηο νπνίεο εζείο πξνζπαζείηε λα 

μεθνξησζείηε κε θάζε ηξφπν. 
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Γείρλεη ηελ απνπζία νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζκνχ ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη επείγνπζεο αλάγθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπδήηεζε ζην πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα γηα δεκνηηθή, δσξεάλ θαη 

θαζνιηθή γηα φια ηα παηδηά ζρνιηθή ζηέγε. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε θαη γηα ηηο απαληήζεηο ηηο νπνίεο δελ πήξακε απφ ηε 

Γηνίθεζε, εκείο δηαθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε σο έρεη θαη πξνηείλνπκε ν Γήκνο 

θαη ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα αγσληζηνχκε γηα ηελ εμεχξεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλέγεξζε ελφο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, πνπ ηφζν 

έρεη αλάγθε ε πφιε καο θαη πνπ ζίγνπξα δελ είλαη δήηεκα δεθαεηίαο, φπσο 

αλαιεζψο αθνχζηεθε. 

Δπηηξέςηε κνπ ηέινο λα έρσ έλα ιεπηφ αθφκε γηα λα δηνξζψζσ 

θάπνηεο αλαθξίβεηεο πνπ ζθνπίκσο αθνχζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε θαη λα ζπκςεθηζκφ.  

Δηπψζεθε γηα ην θηίξην πνπ παξαρσξήζεθε ζην Γήκν ζηελ 

Πίλδνπ θαη ηξαηεγνχ Παπάγνπ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Κνηηάμηε, απηφ 

παξαρσξήζεθε φλησο γηα ηε δεκηνπξγία ΚΑΠΖ γηα ηε δεκηνπξγία νίθνπ 

επγεξίαο θαη ηειηθά ν Γήκνο θαηάθεξε θαη έθαλε ΚΖΦΖ (Κέληξν Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ). Μπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί πξαγκαηηθά φηη 

αληίθεηηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξαρψξεζεο απηή ε ππεξεζία πνπ ζαπκάζηα 

ζήκεξα παξέρεη ν Γήκνο καο ζε ειηθησκέλνπο; Ννκίδσ πσο φρη.  

Γηα ην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη ην ηαηξείν εηπψζεθαλ, απηή ηε 

ζηηγκή ιεηηνπξγεί εθεί ΣΟΜΤ θαη άξα δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα ράξηο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηθήο καο Γηνίθεζεο λα κπνξέζεη λα 

ζηεγαζηεί εθεί ηαηξείν.  

Οδφο Κάιβνπ. Αθνχζηεθαλ εδψ πξάγκαηα αλαιεζή. Ο παηδηθφο 

ζηαζκφο ηεο Κάιβνπ ζρεδηαδφηαλ λα κεηαθεξζεί ζην λέν παηδηθφ ζηαζκφ ζηελ 

Οδπζζέσο θαη κεηαθέξζεθε, φηαλ ρηίζηεθε ν λένο παηδηθφο ζηαζκφο. ην 

κεζνδηάζηεκα δελ ππήξμε αλάγθε γηα λέν βξεθηθφ ζηαζκφ, αιιά αληίζεηα 

ππήξμε ε αλάγθε γηα λεπηαγσγείν. 

Άξα δελ έθιεηζε πνηέ θαλέλαο παηδηθφο ζηαζκφο , κεηαθέξζεθε 

ν παιηφο ηεο Κάιβνπ ζηελ Οδπζζέσο θαη αληίζεηα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ζηελ 

Κάιβνπ έγηλε λεπηαγσγείν χζηεξα απφ παξεκβάζεηο πνπ θάλακε. Πνηέ δελ 
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έκεηλε θιεηζηφο παηδηθφο ζηαζκφο θαηά πφζν κάιινλ λα κελ ππήξραλ 

εξγαδφκελνη φπσο αθνχζηεθε λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπλ. 

Δηπψζεθε κηα πξφηαζε ε νπνία είλαη πνλεξή θαηά ηελ δηθή κνπ 

άπνςε θαη αλνίγεη κηα θεξθφπνξηα, λα πεξηγξαθεί ζηε ζχκβαζε φηη νη 

ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο λα ελαξκνλίδνληαη κε απηέο ηνπ Γήκνπ, γηαηί αχξην 

αθνχζηεθε φηη κπνξεί ν Γήκνο λα βάιεη ηξνθεία. αο παξαθαιψ απηφο ν 

νπνίνο έρεη ηελ άπνςε λα ππάξμνπλ ηξνθεία ζην Γήκν, λα ηνλ θαηαζέζεη 

επίζεκα θαη αλνηρηά ηψξα.  

Γηαηί φηαλ ν Γήκνο καο ιφγσ πνιηηηθήο καο βνχιεζεο ππνζέησ 

θαη αλαγλσξίδνληαο ην ηη ππάξρεη έμσ ζηελ θνηλσλία, φηη δελ κπνξνχλ δειαδή 

νη πνιίηεο πνπ ήδε έρνπλ αβάζηαθηα φρη κφλν θνξνινγηθά βάξε ρακεινχο 

κηζζνχο θαη αλεξγία, λα ιέκε εκείο ζην κέιινλ φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ηξνθεία ζην Γήκν. Καη απηφ λα κπαίλεη κέζα απφ κηα ζπδήηεζε γηα ηνπο 

φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε Μεηξφπνιε. 

Σέινο αθνχζηεθε φηη ε αληηπνιίηεπζε δελ ζέιεη λα παξαρζεί 

έξγν. Απηφ έρεηε θαηαιάβεη; Δκείο απηφ ην νπνίν ζαο πξνηείλνπκε είλαη φινη 

ζχζζσκνη λα πάκε θαη λα αλαδεηήζνπκε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δεκφζηεο ζε 

έλα έξγν, πνπ ιείπνπλ κφλν ηα ρξήκαηα. Γελ ιείπεη ηίπνηε άιιν. 

Δπίζεο εδψ αθνχζηεθαλ θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα ηα νπνία 

είλαη αλ κε ηη άιιν αλαιεζή. Πνηα κειέηε βξήθαηε θ. Βνχξν ζην ζπξηάξη; ην 

ζπξηάξη βξήθαηε ηε κειέηε ηνπ ΚΑΠΖ ή ηε βξήθαηε ζε δηαδηθαζία έθδνζεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο; Γηαηί εκείο εθεί ην αθήζακε, ζηε δηαδηθαζία νηθνδνκηθήο 

άδεηαο. 

Δπίζεο θαη θιείλσ κε απηφ φιε ε νπζία θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε 

βξίζθεηαη ζε απηφ ην νπνίν απάληεζε ν θ. Βνχξνο ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, 

ζηνλ θ. Γξεηδειηά. Ση ηνπ είπε; Ο θ. Γξεηδειηάο απνηίκεζε ηελ αμία ηνπ 

νηθνπέδνπ θνληά ζηα 2 – 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ αλ ζπκάκαη θαιά θαη 

απαληψληαο ηνπ ν θ. Βνχξνο είπε φηη απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ εκείο θάλνπκε, 

εμνηθνλνκνχκε θφζηε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. Δθεί είλαη ε νπζία θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε.  

Ο Γήκνο δελ ζέιεη γηαηί βιέπεη ην κέιινλ φηη απηφ πξαγκαηηθά 

έρεη θφζηε θαη απηά ηα θφζηε δηθαίσο θαη θαιψο νθείιεη λα ηα αλαιάβεη ν 

Γήκνο θαη απηή ηελ επζχλε ηελ απνπνηείηαη θαη ηε δίλεη ζηε Μεηξφπνιε. Δκείο 
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δηαθσλνχκε θάζεηα κε απηφ θαη ζεσξνχκε πσο ν Γήκνο πξέπεη λα αγσληζηεί 

θαη εκείο είκαζηε κε απηή ηελ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε πφιε 

καο έλα Γεκνηηθφ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, πνπ ρξεηάδνληαη νη πνιίηεο θαη ηνπο 

πνιίηεο ηνπο ελδηαθέξεη λα έρνπλ έλα δσξεάλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, λα πάκε 

ηα παηδηά ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Σνλ ιφγν έρνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηα 

δπν ιεπηά ν θαζέλαο φρη παξαπάλσ θαη κελ επαλαιακβάλεζηε. Ο θ. Νηάηζεο 

έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Με θάιπςαλ πνιινί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλαδέιθνπο ζε 

πνιιά ζέκαηα … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σφηε λα πάσ ζηνλ επφκελν; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξψηα απ' φια λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ γηα ην χθνο 

κε ην νπνίν ν Γήκαξρνο μεθίλεζε ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Κακία ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηάζεσλ. Καη κηα δεχηεξε δήισζε 

κηα αιιεξγία έρσ, ζηελ αζπηξίλε, πνπζελά αιινχ. Άιιεο αιιεξγίεο δελ έρσ.  

Ζ Γεκνηηθή Αξρή γηαηί ραίξεηαη αιήζεηα γηα ην 7ν ζέκα; χκβαζε 

Γήκνπ Μεηξφπνιεο γηα παηδηθφ ζηαζκφ. Έλα ζηαζκφ, ζε νηθφπεδν πνπ δελ 

έθαλε ηίπνηε γηα λα ην απνθηήζεη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή. Γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο κειέηεο ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή δελ ράιαζε νχηε επξψ νχηε 

δξαρκή. Μάιηζηα κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή ηηο πέηαγε ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ, 

ζχκθσλα κε ην θείκελν πνπ καο έρεη κνηξαζηεί. Αθήζηε πνπ νη αξκφδηνη 

εκπιεθφκελνη κέρξη πξφηηλνο δελ γλψξηδαλ θαλ ηελ χπαξμή ηνπο. 

Απφ φ,ηη θαίλεηαη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή δελ ζα ιαζπσζεί 

ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Ζ ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή ζα επηδηψμεη λα 

θφςεη ηελ θνξδέια καδί κε ηνλ Μεηξνπνιίηε, μέξεηε γηα ηηο θσηνγξαθίεο. 

Θξάζνο; Καη κεηά ακαρεηί ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή ηα αθήλεη φια ηα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηαζκνχ ζηε Μεηξφπνιε. Ξελνηάδεη, δελ πιεξψλεη ηίπνηε θαη 

πξνζκεηξά ηνλ ζηαζκφ, ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ζηαζκνχο ζηε ζεηεία ηεο. Απηφ 

φινη γλσξίδνπλ πσο ιέγεηαη θαη ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ζηελ αξγφ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο ε ζεκεξηλή 

ζπδήηεζε ζα έπξεπε λα έρεη ηε κνξθή έγθξηζε ή φρη. Θα έπξεπε λα έρνπλ 

πξνεγεζεί δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο θαη αο θξαηνχζαλ ψξεο θαη 
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κέξεο, ψζηε λα πεηπραίλακε ζχλζεζε απφςεσλ γηα λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπ 

Γήκνπ ην κέγηζην φθεινο. 

Αλη’ απηνχ ηη θάλαηε ζήκεξα; Πνιχ άηζαια θαη κε κέγηζηε 

αζέβεηα έρεηε κεηαηξέςεη ηελ Δθθιεζία ηε Μεηξφπνιε ζηελ 8ε Γεκνηηθή 

Παξάηαμε, έλα παξαζπξάθη εθεί πάλσ. Μάιηζηα ζέισ λα πσ φηη είλαη ληξνπή 

γηα φζνπο ην ζρεδίαζαλ θαη ληξνπή είλαη γηα φζνπο ην αλερφκαζηε. 

Φηάζνπκε ζην ζεκείν αθνχ γηα έλα παηδηθφ ζηαζκφ πνπ 

ρξεηάδνληαη ε πφιε λα δειψλεηε αδπλακία αθφκε θαη γηα λα ζθεθηείηε πψο λα 

ηνλ θηηάμεηε, λα επραξηζηνχκε ηνλ Μεηξνπνιίηε πνπ θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο 

θαη ηα θελά ζαο. Μάιηζηα δελ θξαηάηε θαη ηα πξνζρήκαηα θαη αληί λα 

δηεθδηθήζεηε έλα ελεξγφ ξφιν ζηε δσή ηνπ ζηαζκνχ, είηε ζηε Γηνίθεζή ηνπ είηε 

ζηελ νπζηαζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην αθήλεηε θη απηφ ζηε 

Μεηξφπνιε. 

ήκεξα θάλαηε αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, 

αφξηζηα φκσο ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Αλ ππήξρε ε ειάρηζηε 

θηλεηηθφηεηα απφ εζάο ζην ζέκα απηφ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ, ίζσο θαη λα ζπιινγηδφκνπλ πνηα ζα ήηαλ ε ςήθνο κνπ. 

Γηα φια απηά φκσο ζε έλδεημε δπζθνξίαο γηα ηελ παζεηηθή 

ζηάζε ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο ζην ζέκα, αιιά θαη γηα ηελ άηζαιε 

πξνζπάζεηά ζαο λα απνθηήζεηε θσηννθέιε απφ ηε ζχκβαζε κε ηε 

Μεηξφπνιε, ζπληάζζνκαη κε ηελ ςήθν ηνπ επηθεθαιήο ηεο «Γχλακεο 

πνιηηψλ» θ. Βαζηιφπνπιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Έρσ εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ζα επηκείλσ εηδηθά κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Καληαξέιε, γίλεηαη 

ζαθέο φηη ελψ ππάξρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε ζε βξεθηθνχο ζηαζκνχο, ν θ. 

Καληαξέιεο δελ αλέθεξε ην ζηαζκφ σο βξεθνλεπηαθφ, αιιά σο παηδηθφ 

ζηαζκφ. Πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ 100 παηδηψλ πξνθαλψο 

πξφθεηηαη κφλν γηα λήπηα. 

Δπίζεο ζέισ λα ξσηήζσ γηαηί δελ ππάξρεη ε γλψκε ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο δελ ην θαηάιαβα απηφ γηαηί δπζηπρψο δελ είκαη λνκηθφο θαη 

γλσξίδσ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπκβάζεσλ. Δπίζεο ζέισ λα ξσηήζσ, επεηδή ε 

Μεηξφπνιε ζα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ ιφγν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
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πξνζιεθζεί, κε πνηα παηδαγσγηθά πξνζφληα ζα πξνζιακβάλεηαη απηφ ην 

πξνζσπηθφ γηαηί γλσξίδνπκε φηη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ζηνλ Καλνληζκφ 

πνπ έρνπκε ππάξρεη κηα αλαινγία παηδαγσγψλ θαη βξεθψλ θαη αλ ζα 

αθνινπζείηαη ε ίδηα αλαινγία ζηε Μεηξφπνιε κε ηα ίδηα παηδαγσγηθά 

πξνζφληα. Γηαηί άιιν είλαη βξεθνλεπηνθφκνο ή βνεζφο βξεθνλεπηνθφκνπ 

απφ ΗΔΚ, άιιν είλαη απφ ΔΠΑΛ θαη ηα ινηπά. 

Σψξα ζέισ λα πάσ ζην Γήκν. Καη' αξράο κηιάηε γηα λέν 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηαξγείηε ηνλ 3ν. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είπε ν θ. Καληαξέιεο, φηη γηα ηξία 

ρξφληα έρνπλ πάξεη παξάηαζε γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ 3νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αλέγεξζε ηνπ ζηαζκνχ απφ ηε Μεηξφπνιε, αλ γίλεη 

δεθηή απηή ε ζχκβαζε. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Εαραξηάδε επηηξέςηε κνπ, απιά εγψ είπα γηα ηελ 

άδεηα ππξνπξνζηαζίαο, κάιινλ παξαλφεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο, γη' απηή ηελ 

ηξηεηή παξάηαζε. πγλψκε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, αιιά γηα λα είλαη 

ζαθέο απηφ πνπ έρσ πεη.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιψο, ζπλερίδσ. Παξνπζηάδεηαη ε ζχκβαζε απηή σο ιχζε 

ζην πξφβιεκα ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απαληά ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο 

ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη θπξίσο γηα ηηο ζέζεηο ησλ βξεθψλ. Γεζκεχεηαη 

γηα 25 θαη ζπλ 25 ρξφληα κε κηα ακθίβνιεο σθέιεηαο ζχκβαζεο, ην θάλεηε 

φκσο απηφ γηαηί ε πνιηηηθή ζαο είλαη ε παξαρψξεζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

κέζσ ζπκπξάμεσλ κε ηδηψηεο, ψζηε λα απειεπζεξψλεη θνλδχιηα θαη 

πξνγξάκκαηα θαη λα δίλεη αθφκε πεξηζζφηεξα ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

Οκίινπο. 

Γηα ζαο ην δήηεκα είλαη λα βξεζεί κηα ζέζε γηα λα πάεη ν γνληφο 

ζην κεξνθάκαην. Οη παηδηθνί ζηαζκνί, ηα λεπηαγσγεία θαη ηα Γεκνηηθά φκσο 

δελ είλαη parking παηδηψλ. Γελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην ξφιν ηνπο 

παππνχδεο θαη γηαγηάδεο, φπσο δεηνχζαλ ζε ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ 

γνληψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ. 

Ζ νπζία είλαη φηη ν παηδηθφο ζηαζκφο είλαη πξαγκαηηθή αλάγθε 

γηα ην παηδί. Ζ  θνηλσλία έρεη αιιάμεη αιιά θαη ε παηδαγσγηθή επηζηήκε έρεη 

πξνρσξήζεη. Μέζα ζε έλα θαηάιιειν θηίξην κε φιεο ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, 
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κε ζηαζεξφ, κφληκν θαη επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην παηδί 

κπνξεί λα βνεζεζεί θαζνξηζηηθά ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηε δσή. 

Απηφ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα γηα ην παηδί, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κε επζχλε ηνπ θξάηνπο ζε φια ηα παηδηά αλεμαηξέησο θαη απηφ 

ην δηθαίσκα δελ πξέπεη λα εθρσξείηαη θαη λα παδαξεχεηαη.  

Έξρνκαη ζην ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίπε ν θ. Σνκπνχινγινπ 

φηη νη εξγαζηαθνί φξνη δελ έρνπλ θακία ζεκαζία θαη ε Μεηξφπνιε κπνξεί λα 

θάλεη φ,ηη ζέιεη. Πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε πσο πξνζιακβάλνληαη 

νη εξγαδφκελνη. Οη ζπκβάζεηο ηνπο ζα είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ; Οθηάκελεο; Με 

πνηα θξηηήξηα ζα επηιέγνληαη; Καη δεδνκέλνπ φηη ε Μεηξφπνιε κπνξεί λα 

παξαρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο έρσ θαηαιάβεη εγψ απφ 

ηε ζχκβαζε ζε θάπνην ηξίην, ηίπνηε δελ εμαζθαιίδεη ηηο ζέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ηνπο. 

Πάγηα ζέζε καο είλαη ε εληαία δσξεάλ πξνζρνιηθή αγσγή κε 

επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα φια ηα παηδηά θαη ηεο Μεηξφπνιεο θαη ηνπ Γήκνπ θαη 

γη' απηφ ηνλ ιφγν θαηαςεθίδνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια λα θάλσ δπν εξσηήζεηο θαη παξάιιεια θαη ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ γηα λα κελ μαλακηιήζσ. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηειηθά απφ 

ηελ φιε ζπδήηεζε θαη απφ ηηο απαληήζεηο δελ έιαβα θάπνηα απάληεζε 

ζρεηηθά κε ην αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή φρη, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ.  

  Καη αλ λαη, ηειηθά ζα είλαη 100 ηα παηδηά ή ζα είλαη ην αλψηεξν 

πνπ κπνξεί λα γίλεη ηα 78 παηδηά; Αλ φρη, πφζα ζα είλαη ηειηθά ηα παηδηά; Γηαηί 

απφ φ,ηη μέξνπκε δελ κπνξνχλ λα είλαη πάλσ απφ 78 παηδηά.  

Μαο δεηάηε λα επηθπξψζνπκε κε ηελ ςήθν καο κηα ζχκβαζε ε 

νπνία ζηελ νπζία θαηαξγεί ην άξζξν 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο φπσο θαη 

ην Νφκν 3513/2006 ν νπνίνο ιέεη φηη «… ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε πξνβιέπεηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο Δθθιεζίαο, ε πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν 

ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν απηήο, ηνλ ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ηνπο πφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ». Απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ πξνθχπηεη νχηε ν πξνυπνινγηζκφο, νχηε 
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ζπγθεθξηκέλα θαη ζαθψο νη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζεί. πσο θαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Μεηξφπνιεο ηη πνζφ είλαη απηφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ.  

Σειηθά απηφ πνπ ήζεια λα ξσηήζσ είλαη: ζηελ νπζία ηα παηδηά 

ζα είλαη πεξίπνπ 78 ην αλψηεξν κε νπνηαδήπνηε κειέηε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

παξαπάλσ. ηελ νπζία ηα βξέθε αλ ζα είλαη 16 ή 20 γηα ην Γήκν, ζα είλαη 10. 

ηειηθά δελ έρσ θαηαιάβεη: ζα είλαη 100 ηα παηδηά; Θα είλαη 68 φζα 

πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε; Θα είλαη 78 ην αλψηεξν πνπ κπνξεί λα 

γίλεη; Θα ήζεια κηα απάληεζε. πσο θαη κηα απάληεζε ζην πνηνο ζα είλαη ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη απφ πνχ ζα βξεζνχλ νη πφξνη γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ. 

Δπίζεο δηαβάδνληαο εδψ ζηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιαλ νη γνλείο 

ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ πάεη ζην ζηαζκφ ηεο Δθθιεζίαο θαη έρνπλ βάιεη 

ηηο ππνγξαθέο ηνπο θαη αλαθέξζεθε ζε απηά ν Γήκαξρνο, απφ φ,ηη 

θαηαιαβαίλσ απφ ηελ επηζηνιή ν παηδηθφο ζηαζκφο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ γηα 

30 ρξφληα, φπσο ην ιέεη θαη εδψ, θάιππηε κελ ηηο αλάγθεο αιιά ιεηηνπξγνχζε 

ζε έλα ρψξν ν νπνίνο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο ηππηθέο θαη πξαθηηθέο αλάγθεο 

ηνπ ζρνιείνπ γηαηί ε επηθάλεηά ηνπ θαη ε δηακφξθσζή ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλα 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο 

πνπ νη ηειεπηαίνη έρνπλ. 

πσο επίζεο αληηιακβάλνκαη πάιη απφ απηή ηελ επηζηνιή, ν 

κεηξνπνιίηεο πξνζπαζνχζε εδψ θαη έμη ρξφληα λα εμαζθαιίζεη ρψξν 

θαηάιιειν γηα ηελ αλέγεξζε ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Πξνθαλψο γηα λα 

κεηαθέξεη ηα παηδηά απφ εθεί, ζην λέν ζηαζκφ, άξα ζηελ νπζία ν 

κεηξνπνιίηεο βξήθε επθαηξία λα θηηάμεη έλα ζηαζκφ γηα ηα παηδηά ηεο 

Δθθιεζίαο. Απηφ θαηαιαβαίλσ απφ ηελ φιε ηζηνξία. 

Απηέο είλαη νη εξσηήζεηο κνπ θαη σο ηνπνζέηεζε ζα ήζεια λα 

πξνηείλσ φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη καδί, ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε, 

λα θάλνπκε ηα αδχλαηα – δπλαηά, λα ρηππήζνπκε πφξηεο, λα βγάινπκε 

ςήθηζκα, νηηδήπνηε ελ πάζε πεξηπηψζεη λα απνθηήζνπκε ηελ απαξαίηεηε 

ρξεκαηνδφηεζε λα θηηάμνπκε ην ζηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη φρη κηζφ – κηζφ Γήκνο 

θαη Δθθιεζία.  
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Να βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε θαη λνκίδσ φηη αλ ζπληαρζνχκε φινη 

καδί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ηα θαηαθέξνπκε θαη λα έρνπκε ην Γεκνηηθφ 

ζηαζκφ πνπ αξκφδεη ζηα παηδηά καο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν Αληηπξφεδξνο ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καη' αξρήλ γηαηί εηπψζεθαλ 

δηάθνξα, εγψ δειψλσ ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο αιιά ην ζξεζθεπηηθφ κνπ 

ζπλαίζζεκα ζήκεξα ην αθήλσ ζηελ άθξε θαη ζα κηιήζσ νξζνινγηθά. ήκεξα 

θπξηαξρεί ν νξζφο ιφγνο.  

Πξψηα απ' φια εδψ έρνπκε κηα ζχκβαζε πνπ ζηε κηα πιεπξά ηα 

ιέεη έηζη, ζηε άιιε πιεπξά ηα ιέεη αιιηψο. Γηαβάδσ ην 4.3.β: «.. είλαη δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ή άιινπ θφζηνπο εθ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο απφ 

πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ή απφ θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε». Γειαδή θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζα δεηήζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο. Γηαηί δελ ην θάλεηε έηζη ή αιιηψο κφλνη 

ζαο;  

Πάκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. «Όξνη πινπνίεζεο ηεο 

παξνχζεο πξνέξρνληαη θπξίσο: Α. απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ιεξάο 

Μεηξφπνιεο Νέαο Ισλίαο – Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζην ζχλνιν ην πνζφ ….. κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ην θφζηνο ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, ηεο 

αλέγεξζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη 

εγθξίζεσλ». Γειαδή κε δπν ιφγηα ε Μεηξφπνιε απηφ πνπ βάδεη είλαη ην 

θφζηνο ηεο κειέηεο. Μηα κειέηε, πνπ δελ ζα βάιεη νχηε απηφ ην θφζηνο! 

«Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ παξνχζα κε ηελ εηζθνξά ηεο ρξήζεο ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.2. ηεο παξνχζεο» απηφ ήηαλ ην θνκκάηη Α ζην 

6.2. 

Μηιάκε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ πνηνπο πφξνπο ζα 

ρηηζηεί. «Β. Απφ πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γ. είλαη επίζεο δπλαηή 

ε ρξεκαηνδφηεζε απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, άιια Ννκηθά θαη Φπζηθά πξφζσπα απφ δσξεέο, ρνξεγίεο Γ. 

Δπηρνξεγίεο θαη θάζε είδνπο παξνρήο απφ ην θξάηνο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

89 

Οξγαληζκφ Ννκηθφ ή Φπζηθφ πξφζσπν, θάζε είδνπο θιεξνλνκηέο, 

πξνζθνξέο». Γηαηί δελ ην θάλεηε κφλνη ζαο; Γειαδή εθφζνλ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί, γηαηί δελ αλαδεηάηε κφλνη ζαο ηε ρξεκαηνδφηεζε; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ. 

Πάκε ζηε ζπλέρεηα, δελ μέξσ αλ έρεηε ππφςε ζαο φηη κε ην 

θαηλνχξγην θαζεζηψο πνπ ζα πάηε λα εθαξκφζεηε, ζα ππάξμεη θαη κηα 

ηεθκαξηή θνξνινγία γη' απηφ θαη ξσηψληαο έλα νηθνλνκνιφγν, απηή ε 

θνξνινγία ζε βάζνο 25εηίαο ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ, 

δειαδή ν Γήκνο λαη κελ δελ ζα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, αιιά ζα πιεξψζεη 

1 εθαηνκκχξην επξψ, ζε βάζνο 25 εηψλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη θνξνινγία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Απφ ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ην κφλν πνπ θαηαλνψ είλαη ηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ γηαηί είλαη ζπλεπήο ζε απηφ πνπ έιεγε πξνεθινγηθά θαη ζε 

απηφ πνπ ιέεη ζήκεξα. ινπο ηνπο ππφινηπνπο δελ θαηαιαβαίλσ ηη γίλεηαη. 

Έρνπκε θνξείο, Έλσζε Γνλέσλ, Γ ΔΛΜΔ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηηο δνκέο, φινη νη είλαη ελαληίνλ, νη πάληεο. Καη  κνπ θάλεη 

εληχπσζε ηδηαίηεξα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο πνπ ππήξμε Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

Γνλέσλ, είλαη νη ςεθνθφξνη ηνπ. Ση ζα ηνπο πεη αχξην ην πξσί; Ο θ. Γνχιαο κε 

ηελ Έλσζε Γνλέσλ έβγαιε κηα αλαθνίλσζε πνπ είλαη μεθάζαξε.  

ζνλ αθνξά απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηνλ «Καιφ 

ακαξείηε», έρεη δίθην. Ζ Μεηξφπνιε αλαθαίληζε ηνλ «Καιφ ακαξείηε». 

Ξέξεηε φκσο θ. Σνκπνχινγινπ κε ηη ρξήκαηα αλαθαίληζε ηνλ «Καιφ 

ακαξείηε» ε Μεηξφπνιε; Με 735.000 € πνπ πήξε απφ ηελ θα Γνχξνπ, απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα θαη επίζεο παίξλεη επηρνξήγεζε 77.000 € ην ρξφλν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ «Καινχ ακαξείηε». Καηαιάβαηε; Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ 

Γήκνπ. Μελ απεκπνιείηε ηελ ππνρξέσζή ζαο θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο.  

Δίλαη ππνρξέσζή ζαο λα ζαο βνεζήζνπκε θη εκείο λα βξνχκε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα πάκε παξαθάησ. 

Κιείλνληαο απηφ πνπ είπε ν θ. Καληαξέιεο, δελ μέξσ αλ έρεηε 

θάπνηα κειέηε ηη ρξεηαδφκαζηε γηα βξέθε θαη ηη ρξεηαδφκαζηε γηα παηδηά, ηη 

ρξεηαδφκαζηε γηα λήπηα. Ζ εηθφλα πνπ έρσ εγψ είλαη φηη ρξεηαδφκαζηε θαηά 

βάζε βξεθηθφ ζηαζκφ, βξέθε θαη θαηά δεχηεξνλ λεπηαγσγεία, ην θελφ 

θάλεθε. 
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ην παηδηθφ λαη κελ ππάξρεη αλάγθε αιιά είλαη ην ηξίην. Ζ βάζε 

είλαη ηα βξέθε θαη κεηά ηα λεπηαγσγεία. Σν έρνπκε ξσηήζεη απηφ; Έρνπκε 

γλσκνδφηεζε απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο πάλσ ζε απηφ; Απηά ζέισ λα 

πσ, δελ έρσ θάηη άιιν, κάιινλ έρσ πνιιά λα πσ αιιά δελ είλαη… αο 

επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άζην, δελ ρξεηάδεηαη θαη εκείο επραξηζηνχκε. Ο θ. 

Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Καη' αξράο λα ζαο επραξηζηήζσ γηα 

ηελ ελφο ιεπηνχ ζηγή πνπ αηηήζεθα πνπ έγηλε γηα ηνλ ρακφ ησλ 353.000 

Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπνρξέσζή καο είλαη θ. Οπζηακπαζίδε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: έβνκαη ηελ Δθθιεζία, ην θνηλσληθφ ηεο ξφιν θαη ην 

ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ησλ δεκνηψλ καο. κσο ζεσξψ φηη ζσζηφ ε 

πξνζρνιηθή αγσγή λα είλαη δεκφζηα θαη αλ είλαη εθηθηφ, δσξεάλ. Καη επί ηεο 

αξρήο ε δεκνηηθή πεξηνπζία πξέπεη λα παξακείλεη αθφκε θαη σο πξνο ηηο 

ρξήζεηο, ζην Γήκν καο γηαηί ν Γήκνο καο αιιηψο απνδπλακψλεηαη. 

Δδψ άιινη Γήκνη θνηηάλε λα απαιινηξηψζνπλ νηθφπεδα γηαηί δελ 

ππάξρνπλ νηθφπεδα, ή δελ έρνπλ θαη ρξήκαηα θαη εκείο πάκε θαη δίλνπκε έλα 

νηθφπεδν 2.104 ηεηξαγσληθψλ. Γελ ην δίλνπκε βέβαηα ζε θάπνην… φπσο είπε 

θαη ν θ. Βνχξνο, ην δίλνπκε ζηελ Δθθιεζία. κσο ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 

ηεξάζηηα. Απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, φηη ζα έρεη θφξν, ζα έρεη θαη 

θφξν.  

Απηά πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο, ζπκθσλψ απνιχησο καδί ηνπ, 

εθηφο απφ ην ζεκείν πνπ μεθηλάεη γηα απηζηίεο. Γελ είλαη ζσζηφ. Αθφκε θη εζχ 

Γήκαξρε έβαιεο ην θεθάιη ζνπ ζηνλ ηνξβά γηα λα θηηάμεηο θάπνηα ζρνιεία 

θάπνηε, ζην Πέηαιν ηεο Νεζίδαο θαη ην μέξεηο πάξα πνιχ θαιά γηαηί έβαιεο ην 

θεθάιη ζνπ ζηνλ ηνξβά. Μελ απεηιείο ηψξα, δελ είλαη σξαία πξάγκαηα απηά. 

πσο δελ είλαη σξαία πξάγκαηα λα ιέκε θαη παξάλνκν θάπνην παηδηθφ 

ζηαζκφ. Παξαλνκνχκε φινη καο δειαδή. 

Τπάξρεη έηνηκε κειέηε θαη εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Μέλεη 

κφλν ε αλαδήηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Να ζαο πσ θάηη; αο έρεη θηηάμεη ν θ. 

Βαζηιφπνπινο ην δσκάηην, ζαο έρεη εηνηκάζεη θαη ην θξεβάηη, κέλεη λα 

ζηξψζεηε ηα ζεληφληα. Καη παξαδερηήθαηε ηψξα φινη ζαο, αθφκε θαη ν θ. 
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Κσλζηαληηλίδεο, φηη δελ είζηε ηθαλνί λα βξείηε ηε ρξεκαηνδφηεζε, δπζηπρψο. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο – πέληε θνξείο πνπ κπνξείηε λα πάηε λα πάξεηε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη νχηε απηφ δελ κπνξείηε λα θάλεηε θαη κάιηζηα ζήκεξα ην 

παξαδέρεζηε.  

Θέισ λα πσ φηη ε αξρηθή ζχκβαζε, θα Γαλάε ζέισ λα ζαο 

απαληήζσ εγψ, είρε κειέηε απφ ηελ Δθθιεζία. Ζ κειέηε απφ ηελ Δθθιεζία αλ 

ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, έπξεπε λα έρνπκε πάιη 

αιιαγή ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ, νπφηε δελ γηλφηαλ λα πεξηκέλνπκε άιια 

δπν ρξφληα λα εγθξηζεί έλα ξπκνηνκηθφ ζρέδην θαη ηα ινηπά. 

Καη πνιχ ζσζηά αθνινπζνχλ ηε κειέηε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη 

ν κεραληθφο ηεο Δθθιεζίαο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή. Καη απηφ παίδεη ξφιν θαη ζηε 

δπλακηθφηεηα. Ζ δπλακηθφηεηα, φηαλ έγηλε ε κειέηε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πνπ 

ιέεη 78 άηνκα, δελ ζα κπνξνχκε λα ηελ πάκε 100  

Γήκαξρε, ςάρλνπκε ρψξνπο θαη ιέηε «ζα θάλνπκε… ζα 

θηηάμνπκε…» ζπλέρεηα «ζα». Βγήθε ε RENAULT ζε ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 1.200 ρσξίο λα βξεζεί θαλέλαο λα ην αγνξάζεη. Γελ έπξεπε λα 

ελδηαθεξζνχκε λα αγνξάζνπκε ην ρψξν; ινη ζηα πξνγξάκκαηά καο είρακε 

ηε RENAULT λα πάκε λα θηηάμνπκε ζέαηξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην έλα 

ην άιιν, νχηε απηφ θαηαιάβακε φηη βγήθε ε RENAULT ζε ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 1.200 κφλν λα πάκε λα αγνξάζνπκε ην θηίξην θαη ηνλ ρψξν; 

Οχηε απηφ! 

ηελ Απνκάρσλ έρνπκε έλα νηθφπεδν δίθαηζν νθνχιε θαη 

Αραΐαο. Δίλαη κηθξφ, λαη. Γίλεηαη φκσο έλαο παηδηθφο ζηαζκφο. Ζ θα Γατηαλά 

έθαλε έλα παηδηθφ ζηαζκφ, λνίθηαζε θάπνηε εθεί θαη απφ ηφηε δελ ππάξρεη 

ηίπνηε.  

Θέισ λα πεξάζσ ιίγν ζηε ζχκβαζε. Σα 50 παηδάθηα είλαη δηθά 

καο απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηα άιια 50 είπε ν εθπξφζσπνο ηεο 

Δθθιεζίαο φηη ζα είλαη απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Αο γξαθηεί απηφ, δελ είλαη 

θαθφ. Οχησο ή άιισο θαη ν λφκνο –δελ ζέισ λα δηαβάδσ λφκνπο- αιιά ιέεη 

φηη θαιφ είλαη αθφκε θαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν λα πάξεη ηνλ ρψξν πξψηα 

πξνεγνχληαη νη θάηνηθνη θαη αλ πεξηζζέςνπλ ζέζεηο θελέο, ζα πάξνπλ θαη απφ 

άιιεο πεξηνρέο, ή θαη θάπνηεο αθφκε πξνδηαγξαθέο. 
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Θέισ λα πσ γηα ηα 25 θαη 25 έηε. Σα 25 δεχηεξα ρξφληα ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο ήηαλ λα ην ζέιεη ε Μεηξφπνιε λα ζπλερίζεη ην έξγν γηα 

άιια 25 ρξφληα. Καιφ είλαη λα γίλεη κε ηελ ηφηε Γεκνηηθή Αξρή, κελ 

δεζκεχζνπκε δειαδή ην νηθφπεδν γηα 12 ηεηξαεηίεο. 

Δπίζεο ζέισ λα πσ θ. Σνκπνχινγινπ κηα θαη ιέηε γηα ην ΚΖΦΖ 

λνκίδσ ρσξάλε 2 γέξνληεο πνπ δνπλ άζηεγνη πίζσ απφ ην πεξίπηεξν πνπ 

είλαη ζηελ είζνδν ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ θνληά ζηνλ «Καιφ ακαξείηε» λα ηνπο 

βάινπκε, λα ην θάλνπκε ζαλ Γεξνθνκείν. Υσξάεη έλα δσκάηην λα βάινπκε 

δπν γέξνληεο θη εκείο. Δίλαη άζηεγνη, ην μέξνπκε. Ζ θα Παπαθψζηα έρεη πάεη 

θαη πξνο ηηκή ηεο, δελ ην ιέσ ππνηηκεηηθά. Δίκαζηε ζην 2020 κπνξνχκε λα 

βάινπκε δπν ςπρνιφγνπο θαη λα θαηαθέξνπλ λα  κπνπλ απηνί νη άλζξσπνη ζε 

έλα ρψξν αλζξψπηλν. 

Κχξηε Κσλζηαληηλίδε πάιη κε μεπεξάζαηε! Βάιαηε γηα Γήκαξρνο 

θαη ιέηε φηη ν Γήκνο δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

Γήκνο; Σφηε γηαηί βάιαηε γηα Γήκαξρνο; Με μεπεξάζαηε φζνλ αθνξά ην έλα 

ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο –ιέηε- είλαη ε Έλσζε Γνλέσλ. Έλα ηκήκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο είλαη ε Έλσζε Γνλέσλ; Δίλαη ε Γ ΔΛΜΔ; Δίλαη φινη νη 

εξγαδφκελνη ζηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο; Δίλαη νη ζπληαμηνχρνη; Ση λα πσ; Γελ 

μέξσ λα ηη λα πσ…  

Πξαγκαηηθά έρεηε δηράζεη θ. Καληαξέιε ηνλ θφζκν, δπζηπρψο. 

Γελ κπνξεί λα έξρεηαη κηα ζχκβαζε έηζη, λα έξρεηαη αιιηψο, λα μαλαγίλεηαη 

έηζη γηα λα ηελ ςεθίζνπκε απηφ εθεί, απηφ εδψ, δελ γίλεηαη απηφ, φρη. Γηράζαηε 

ηνλ θφζκν! Γελ έρσ θαηαιάβεη ηελ πξεκνχξα βέβαηα, δελ μέξσ ηη ζα θάλσ 

εηιηθξηλά.  

Πεξαζηηθά ζηελ θα Παπαινπθά, ειπίδσ λα κελ είλαη θάηη πνιχ 

ζνβαξφ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε. Σν ιφγν έρεη ν θ. 

Κνζθνιέηνο.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Καιεζπέξα ζε φινπο θη απφ κέλα. Κπξηνιεθηηθά απηφ πνπ 

βιέπσ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ άθνπζα ησλ επηθεθαιήο, ζα ζηαζψ ζ’ απηφ 

πνπ είπε ζην ηέινο ν θ. Οπζηακπαζίδεο, φηη έρεη δηραζηεί ιέεη ν θφζκνο. Ναη, 

γηαηί νη ηνπνζεηήζεηο νξηζκέλσλ, είλαη δηραζηηθέο.  
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  Θα ζηαζψ πάιη ζε θάηη πνπ είπε: Ζ RENAULT ιέεη, 

δεκνπξαηήζεθε 1.200.000. Πφζα ζηξέκκαηα είλαη ε RENAULT; 20; 24; Δίλαη 

δπλαηφ λα δεκνπξαηείηαη 1.200.000 ζήκεξα έλα νηθφπεδν 20 ζηξεκκάησλ –

θαη αλ θάλσ ιάζνο δηνξζψζηε κε- θαη λα ζπδεηάκε φηη έλα νηθφπεδν 2 

ζηξεκκάησλ θάλεη 1.800.000;  

  Λνηπφλ, θνηηάμηε, επεηδή δελ έρνπκε έξζεη αιεμηπησηηζηέο απφ 

άιινλ πιαλήηε θαη θαιφ είλαη λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο, αο 

ζθεθηνχκε ιηγάθη ζαλ πνιίηεο. Σί ζέινπκε; Θέινπκε λα θηηάμνπκε άκεζα έλαλ 

Παηδηθφ ηαζκφ, ν νπνίνο Παηδηθφο ηαζκφο, αλ θνηηάμνπκε φινπο  ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αληίζηνηρνπο ζην Γήκν, έθαλαλ πάλσ απφ 5 ρξφληα λα 

γίλνπλ. εδψ ζήκεξα έρνπκε λα εμεηάζνπκε κηα ζχκβαζε ελφο νηθνπέδνπ, 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Μεηξφπνιεο, φπνπ μέξνπκε κε βάζε ηε ζχκβαζε 

πνπ ππνγξάθνπκε, φηη ζε 3 ρξφληα ιέεη, ζα έρνπκε ηηο άδεηεο θαη ζε 5 ρξφληα 

πιήξσο αδεηνδνηεκέλν ην θηίξην. 

  Γελ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα κπνπλ παηδηά κέζα; Απηφο δελ 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζήκεξα ζπδεηάκε, λα ηειεηψζνπκε άκεζα έλα 

θηίξην έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηεγάζεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο πφιεο, 

ηεο γεηηνληάο καο, ησλ δηπιαλψλ καο, ησλ δηθψλ καο παηδηψλ, ησλ εγγνληψλ 

νξηζκέλσλ;  

  Αλ ινηπφλ δε ζθεθηνχκε ην πξνθαλέο, γλσξίδνληαο πάξα πνιχ  

θαιά φινη καο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Τπεξεζίεο θαη ην Γεκφζην 

ζηελ  Διιάδα, εγψ ην ιέσ ρσξίο θφβν θαη ρσξίο πάζνο, εάλ βξηζθφηαλ 

νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ν νπνίνο ζα έθεξλε απηή ηε ζπκθσλία ζην ηξαπέδη 

θαη ζα έιεγε φηη «εγψ κπνξψ λα ζαο παξαδψζσ έλαλ Παηδηθφ ηαζκφ ζ’ έλα 

ρξφλν», ζα ζπκθσλνχζα κ’ απηή ηελ πξφηαζε. 

  ηξέθνκαη ινηπφλ θαη ιέσ ην εμήο: Μήπσο ηειηθά είλαη 

ηδενινγηθή ε δηαθνξά; Γε ζα πσ πνιηηηθή, γηαηί ζε κηα γεηηνληά δνχκε φινη. 

Ηδενινγηθή. Ο θαζέλαο καο βιέπεη ην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα απφ ην δηθφ ηνπ 

νπηηθφ πξίζκα. Καη είλαη ινγηθφ λα δηαθσλνχκε. Καη ζα ζπλζέζνπκε ηηο 

πξνηάζεηο καο, αιιά λα είκαζηε ξεαιηζηέο.  

  Γλσξίδνπκε απηή ηε ζηηγκή φηη ππάξρεη κηα κειέηε πξνο 

αδεηνδφηεζε, δελ έρεη  πάεη πνπζελά θαη μαλαπαληψ ζηνλ θ. Οπζηακπαζίδε 

φηη ε φπνηα δηαθνξά πξνθχςεη, ζα είλαη εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ 
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πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ΦΔΚ. Απφ θεη θαη πέξα θνηηάκε φινη λα δνχκε πφζν 

πην γξήγνξα κπνξεί λα γίλεη απηφ  ην έξγν ην νπνίν φινη ζέινπκε.  

  Σν αλ έρνπκε ηδενινγηθή δηαθνξά εκείο εδψ κεηαμχ καο ή φπνηνη 

θνξείο θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο  θαη ηηο δηαβάζακε ιεπηνκεξψο, είλαη έλα 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ δήηεκα. Αιιά λα ιέκε ζήκεξα, λ’ αλαδεηήζνπκε 

ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη πξαθηηθά δελ ππάξρνπλ, ην εμήγεζε ν 

Γήκαξρνο, κπνξεί θαη λα ην μαλαπεί θηφιαο, δελ ππάξρνπλ 4 πξνγξάκκαηα 

γηα λα πνχκε φηη εκείο ζέινπκε λα θηηάμνπκε Παηδηθφ ηαζκφ θαη εκείο είπακε 

φρη.  

  Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη. Αλ πάκε λα ηνπο 

αλαδεηήζνπκε, λα δεκνπξαηήζνπκε, λα βγάινπκε ηελ άδεηα, λα βγεη ν 

αλάδνρνο, λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, ζα ζπδεηάκε πάιη γηα 10 ρξφληα. Αο 

ζθεθηνχκε ινηπφλ ηί ζέινπκε πξαγκαηηθά σο πνιίηεο. Χο πνιίηεο ζέινπκε ηα 

παηδηά ηεο γεηηνληάο καο, ηεο πφιεο καο, λα κπνπλ ζ’ έλα ζχγρξνλν θαη 

πνηνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ.  

  Ξαλαιέσ, ηνπνζεηνχκαη θαη εθθξάδσ ηε γλψκε κνπ: Πνηνο είλαη 

ν πην ζχληνκνο ρξφλνο γηα λα γίλεη απηφ; Θεσξψ φηη ε ιχζε πνπ πάκε λα 

πεξάζνπκε ζήκεξα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, είλαη ε πην ζχληνκε ρξνληθά. 

’ απηφ ζπληάζζνκαη θαη απηφ θαηαζέησ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Κνζθνιέην. Σν ιφγν έρεη ν θ.  

Λέθθαο.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο. Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα 

κηθξή αλαθνξά ζε ζρέζε  κε απηφ πνπ είπε ν θ. Βνχξνο γηα ηε ζπλάληεζε 

πνπ είρακε ζηελ ΔΔΣΑΑ. Λφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ηδηφηεηαο εθεί πέξα, 

δε ζπλεζίδσ λα αλαθέξνκαη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπκε ζεζκηθά θαη 

επαγγεικαηηθά κε ηνπο Γεκάξρνπο αλά ηε ρψξα κε ηνπο νπνίνπο  ππάξρνπλ 

δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπκε λ’ αμηνπνηεζνχλ πφξνη 

είηε εζληθνί είηε πηινηηθνί, απηφ είλαη θαζαξά ζέκα ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ θαη ηί ζέιεη λα δεκνζηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε 

απηή.  

  Απιά κηα πνπ αλέθεξε ν θ. Βνχξνο, λα πσ απηφ, φηη νπδεκία 

ζπδήηεζε έγηλε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε αλέγεξζεο Παηδηθνχ ηαζκνχ, 

δηφηη πάξα πνιχ  απιά αθ’ ελφο ε ΔΔΣΑΑ θαη αθ’ εηέξνπ απηή ηε ζηηγκή δελ 
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ππάξρεη θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ λα ρξεκαηνδνηεί ηέηνηνπ 

είδνπο δξάζεηο. 

  Καη ηψξα  κηιψ σο Γεκνηηθφο χκβνπινο: Σν Γειηίν Σχπνπ πνπ 

εμέδσζε ν Γήκνο, αλαθέξεη φηη κεηαμχ άιισλ ζπδεηήζεθε ε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Παηδηθψλ 

ηαζκψλ. Φαίλεηαη πσο εξκελεχεηαη θαηά ην δνθνχλ απφ θάπνηνπο, πνπζελά 

δελ αλαθέξεηαη δήηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαηαζθεπήο. Ζ ζπδήηεζε  αθνξνχζε 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ κέζσ ηνπ γλσζηνχ πξνγξάκκαηνο 

voucher, πάλσ ζην νπνίν ζα ππάξμνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξζηλή πεξίνδν. 

  Γη’ απηφ, θαιφ ζα ήηαλ νξηζκέλνη λα κε βηάδνληαη λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα νχηε  λα εξκελεχνπλ θαηά ην δνθνχλ, δηφηη ε πξαγκαηηθφηεηα 

έξρεηαη θαη ηνπο δηαςεχδεη. Μηα κηθξή παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε νξηζκέλα 

πξάγκαηα  πνπ αθνχζηεθαλ θαη έγηλαλ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη κάιηζηα ην 

επηθαιέζηεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο: Ζ ρξεκαηνδφηεζε ελφο έξγνπ, είλαη ζαλ 

ην ηαλγθφ. Γειαδή απαηηεί δχν. Καη ην ρξεκαηνδνηνχκελν, απηφλ πνπ δεηά ηα 

ρξήκαηα, θαη ηνλ ρξεκαηνδφηε, απηφλ πνπ ηα δίλεη. 

  Σν λα ππάξρνπλ κηα ψξηκε κειέηε κε πιήξεηο ηηο άδεηεο θαη λα 

είλαη έηνηκν έλα έξγν λα ρξεκαηνδνηεζεί, εάλ δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε 

πξφζθιεζε απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα λ’ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε, δε κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Έηζη, γηα λα είκαζηε ζαθείο. 

  Καη ηψξα, λα έξζσ ζην πξνθείκελν. Αλ θαη  δελ αθνχζηεθε ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηε ζπδήηεζε σο ζήκεξα έληνλα, αιιά  ππάξρεη κηα 

πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, θαηά ηελ άπνςή κνπ ην ζεκεξηλφ ζέκα έρεη δπν 

πξνεθηάζεηο: Ζ πξψηε πξνέθηαζε είλαη πνιηηηθή θαη αθνξά ην ξφιν ηεο 

Δθθιεζίαο ελ έηεη 2020. Πνιινί ζέινπλ ηελ Δθθιεζία λα έρεη  κφλν έλα ξφιν 

πλεπκαηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη σο εθεί.  

  κσο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε Δθθιεζία δηαδξακαηίδεη έλαλ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, είηε ην ζέινπλ θάπνηνη 

είηε φρη. κάιηζηα, ζ’ αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ αθνχζηεθε γηα ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαη φηη είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη νχησ θαζ' εμήο.  

  Γελ είδα θαλέλαλ λα δηακαξηχξεηαη γηα ην γεγνλφο φηη ε 

Δθθιεζία «αζθεί θνηλσληθή πνιηηηθή» κνηξάδνληαο θαγεηφ ζε δεθάδεο 
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ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δελ έρνπλ 

πιένλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη πξνζθεχγνπλ ζηελ πφξηα ηεο 

Δθθιεζίαο θη εθείλε θξνληίδεη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έλα πηάην θαγεηφ 

θαζεκεξηλά. Δθεί δελ ελφριεζε ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δθθιεζίαο πνπ 

έξρεηαη λα θαιχςεη αδπλακίεο θαη ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Δδψ θαίλεηαη φηη ελνριεί.  

  Σν δεχηεξν δήηεκα, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, είλαη ν ξφινο πνπ 

έρνπκε σο Γεκνηηθνί χκβνπινη, πνπ πξέπεη λα ελεξγνχκε ν θαζέλαο 

βεβαίσο θαηά ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ινηπφλ ηί έρνπκε: Έρνπκε κηα ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο Μεηξφπνιεο θαη ηνπ Γήκνπ καο, φπνπ εκείο παξαρσξνχκε ην νηθφπεδν 

θαη ε Μεηξφπνιε αλαιακβάλεη ηα έμνδα αλέγεξζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ. 

  Καη λαη κελ γηα ηα έμνδα αλέγεξζεο, πξάγκαηη ζα κπνξνχζε, αλ 

πεξηκέλακε θαη είρακε ππνκνλή θαη πεξίκελαλ γνλείο λα κέλνπλ ηα παηδηά 

ηνπο θη άιιν απ’ έμσ, λα βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Παηδηθφ 

ηαζκφ, αιιά δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο αλά ηελ Διιάδα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί δνκέο αιιά ιφγσ αδπλακίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, δελ αμηνπνηήζεθαλ. 

  ήκεξα ινηπφλ ηί έρνπκε: Αλαιακβάλεη ε Δθθιεζία ηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηα νπνία αλέξρνληαη γηα έλαλ Παηδηθφ 

ηαζκφ ηέηνηαο δπλακηθφηεηαο ζε πεξίπνπ 280 κε 300 ρηιηάδεο επξψ ην ρξφλν 

πνπ ηί ζεκαίλεη απηφ: Απηφ είλαη ην ιεγφκελν θφζηνο επθαηξίαο ζηα νηθνλνκηθά. 

Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα, πεπεξαζκέλα.  

  Άξα ινηπφλ, κε έκκεζν ηξφπν, απνδεζκεχνληαη απηά ηα 

ρξήκαηα δηφηη δεκηνπξγνχληαη 100 λέεο ζέζεηο γηα παηδηά γηα ην Γήκν καο, 

απνδεζκεχνληαη θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιχςνπλ άιιεο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

  Καη αλ ζπκθσλήζνπκε φηη ε πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

αλέγεξζε ελφο λένπ Παηδηθνχ ηαζκνχ, εκκέζσο, φρη κφλν ιεηηνπξγεί εηο 

βάξνο ηνπ Γήκνπ απηή ε ζπκθσλία, αιιά θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 100 λέσλ 

ζέζεσλ θαη παξάιιεια, εκκέζσο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο 

αθφκα Παηδηθνχ ηαζκνχ ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα έμνδα απηά ησλ 300.000 πνπ 
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δε ζα έρεη ν Γήκνο λα ηα δίλεη γη’ απηφ ην λέν Παηδηθφ ηαζκφ, κπνξεί λα ηα 

δψζεη γηα θάπνηνλ άιιν. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ην ιφγν.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. γηα ηελ ηζηνξία, ν Παηδηθφο ηαζκφο ζηε 

Νέα Υαιθεδφλα, θαηαηέζεθε ν θάθειφο ηνπ ζην ΔΠΑ επί ζεηείαο Γατηαλά. Ζ 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έθαλε δπν ρξφληα λα ηνλ απνπεξαηψζεη.  

  ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηεο πφιεο καο θηινμελνχληαη θάζε 

ρξφλν 300 κε 310 παηδηά, ην εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

πεξηιακβαλνκέλεο κηζζνδνζίαο, ζίηηζεο, ζπληεξήζεσλ, ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

φπσο ειεθηξνληθφ, χδξεπζε, ηειεθσλία, ινγηζκηθφ, επνπηηθφ πιηθφ θαη είδε 

θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, αλέξρεηαη ζην 1.032.000 επξψ. 

  Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ Παηδηθψλ ηαζκψλ, ν Γήκνο 

καο εληζρχεηαη ζπλνιηθά κε 262.000 επξψ εηεζίσο θαη επίζεο εληζρχεηαη απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα κέξνο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ κφληκσλ 

ππαιιήισλ. Παξά ηαχηα θαη αθαηξψληαο ηα παξαπάλσ πνζά, ε ζπλνιηθή 

επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, είλαη πεξίπνπ 550.000 κε 570.000 επξψ ην ρξφλν 

ηειηθά.  

  Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε θηινμελία έσο 100 παηδηψλ ζην 

λέν Παηδηθφ ηαζκφ, πέξα απφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ζα έρεη θαη έλα εηήζην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο δηφινπ επθαηαθξφλεην. Απηφ ην θφζηνο, αληί λα θιεζεί λα 

ην θαιχςεη ν Γήκνο καο πνπ βξίζθεηαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φρη 

ηφζν εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ην ηειεπηαίν έηνο ηεο ζεηείαο ηεο, ζα ην θαιχςεη γηα 

ηα επφκελα 25 έσο 50 έηε, ε Μεηξφπνιε. 

  Αο ην δνχκε ιίγν απφ θνηλσληθή ζθνπηά. πσο πξνείπα, ε 

δπλακηθφηεηα ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηεο πφιεο καο είλαη 300 κε 310 παηδηά. 

Οη αηηήζεηο φκσο είλαη πάλσ απφ 400 θάζε ρξφλν. Αλαγθαζηηθά θάπνηα 

παηδηά κέλνπλ εθηφο Παηδηθψλ ηαζκψλ. Με ηελ αλέγεξζε ηνπ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε  ηε Μεηξφπνιε, ε δπλακηθφηεηα ζα πιεζηάζεη ηα 

400 παηδηά.  

  Λχλνπκε ην πξφβιεκα ζην Γήκν καο θαη ην ιχλνπκε ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ καο κε ηε Μεηξφπνιε, έρεη θνηλφ 

ζηφρν: Να εμππεξεηήζεη ηα παηδηά ηεο πφιεο καο θαη ηδηαίηεξα νηθνγελεηψλ κε 
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νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Απηφ απφ κφλν ηνπ αξθεί. Γε ρξεηάδεηαη άιιν 

επηρείξεκα.  

  Καλνληθά ζα κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ εδψ, ζέισ φκσο λα 

πξνζζέζσ θαη θάηη ηειεπηαίν: Σν δήηεκα ηεο αλέγεξζεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 

απφ ηε Μεηξφπνιε, δελ είλαη νχηε κφλν θνηλσληθφ νχηε κφλν νηθνλνκηθφ, είλαη 

ηειηθά θαη ηδενινγηθφ. Κάπνηνη θαηεγνξνχλ ηελ Δθθιεζία φηη έρεη ηεξάζηηα 

πεξηνπζία θαη δε βνεζά αλάινγα. Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη δελ πξέπεη λα 

πιεξψλνληαη νη ηεξείο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

  Πψο ηψξα πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ δπν Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δειαδή δπν θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, νη ίδηνη άλζξσπνη 

αξλνχληαη κηα επέλδπζε εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δθθιεζίαο, πνπ 

κφλν θαιφ ζα θάλεη, κφλν πξνβιήκαηα ζα ιχζεη θαη πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί 

πιήξσο θαη ε αλέγεξζε θαη ε δηαηήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία;  

  Μήπσο θάπνηνη δελ επηζπκνχλ ην δέζηκν ηεο Δθθιεζίαο κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία; Μήπσο δελ είλαη κφλν φηη ζέινπλ δηαρσξηζκφ θξάηνπο θαη 

Δθθιεζίαο, αιιά ζέινπλ λ’ απνθνπεί ε Δθθιεζία απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν; 

Δίλαη ρξένο καο λα κελ αθήζνπκε λα γίλεη απηφ, επηθπξψλνληαο κε ηε ζεηηθή 

καο ςήθν απηή ηε ζπλεξγαζία πξνο φθεινο ηεο πφιεο καο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ  ηνλ θ. Σάθα. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ην 

ιφγν γηα 3 ιεπηά.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Παλνζηνινγηφηαηε, Γήκαξρε, Πξφεδξε, αγαπεηνί  

ζπλάδειθνη, εηιηθξηλά κε ππνκνλή άθνπζα φιν ην ζθεπηηθφ ηνπ θαζελφο απφ 

ζαο θαη εηιηθξηλά έρσ κηα απνξία: Κχξηε Πξφεδξε, εδψ έρνπκε παξαρψξεζε 

ρψξνπ ή παξαρψξεζε ηεο θπξηφηεηνο; Γελ ην έρσ θαηαιάβεη. 

  Οη πην πνιινί απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ζηαζεί ζηελ  παξαρψξεζε 

ηεο θπξηφηεηνο. Ναη, αιιά έρνπκε παξαρψξεζε ρψξνπ φπνπ θάλνπκε ζηνπο 

πιιφγνπο, φπσο θάλνπκε ζηα γήπεδα, φπσο θάλνπκε ζε φια απηά, ηηο 

παξαρσξήζεηο πνπ θάλνπκε θάζε θνξά. Δθηφο απφ ην Γήκαξρν πνπ έζεζε, η 

γλσξίδεη πάξα πνιχ  θαιά ηε ζχκβαζε αιιά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, 

ηεθκεξησκέλε ηνπνζέηεζε έθαλε κφλν ν θ. Σνκπνχινγινπ.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ, ρσξίο λα ζέζσ λα ηνλ εθζεηάζσ ή λα ηνλ 

επαηλέζσ, έθαλε πξαγκαηηθά ηεθκεξησκέλε θαη απηνδηνηθεηηθή ηνπνζέηεζε. 

Θέισ ινηπφλ λα ζαο πσ, φηη ην δήηεκα εδψ δελ είλαη νχηε λνκηθφ νχηε πάζεο 
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άιιεο θχζεο, είλαη θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαθσλεί γηαηί έηζη ηνπ αξέζεη. Αιιά, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλάγθε πνπ έρεη 

απηή ηε ζηηγκή  ν Γήκνο γηα 100 επηπιένλ παηδηά πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε 

θαη είλαη ακαξηία θάζε θνξά λα κέλνπλ εθηφο Παηδηθψλ ηαζκψλ, δελ ηα 

ππνινγίδεη θαλέλαο.  

  Γε ζα καθξεγνξήζσ, δε ζα πσ ηίπνηε άιιν, ζέισ λα πσ φηη 

ζσζηά πήξακε ηελ απφθαζε απηή λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηε Μεηξφπνιε θαη 

λα θαιχςνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ην Γήκν, 50 ηνπιάρηζηνλ 

παηδηά θαη η’ άιια ηεο Μεηξφπνιεο, δε λνκίδσ λα είλαη άιιεο πεξηνρήο, ζα 

είλαη απφ ην Γήκν καο θαη απφ άιιεο πεξηνρέο πνπ έρεη ηε δηθαηνδνζία ηνπο ε 

Μεηξφπνιε. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, απηά ηα νιίγα είρα λα πσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Σν ιφγν έρεη ν θ. εξεηάθεο, ν θ. 

Γνχιαο, θιείλνπκε κε ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζαο παξαθαιψ πνιχ 

λα κνπ δειψζνπλ νη χιινγνη, λα πάξνπλ ην ιφγν λα κηιήζνπλ, λα πνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ, πάηεξ Ζιία, 

εθπξφζσπε ηεο Μεηξφπνιεο, γίλεηαη κηα ζπδήηεζε  εδψ γηα έλα πάξα πνιχ  

ζνβαξφ ζέκα θαη λνκίδσ νξηζκέλα πξάγκαηα  ήδε έρνπλ θαλεί.  

  Ννκίδσ φηη γίλεηαη κηα κεγάιε ιαζξνρεηξία απφ νξηζκέλα κέιε 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα παξνπζηάζνπλ έλα θαη’ εμνρήλ πνιηηηθφ δήηεκα, σο 

πξφβιεκα πίζηεσο νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα. ε ηειεπηαία αλάιπζε, αλ 

θάπνηνη έρνπλ ζην ζηελφ ηνπο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ εδψ κέζα αλζξψπνπο 

απφ ηνλ θχθιν ηεο Δθθιεζίαο, έλαο απ’ απηνχο είκαη εγψ.   

  Σί αθνχζακε φκσο: Απηφ πνπ γίλεηαη είλαη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή 

πξνζπαζεί λα θξχςεη ηνλ αληηιατθφ ραξαθηήξα, θξπβφκελε πίζσ απφ ηε 

Μεηξφπνιε. Αθνχζακε φηη ε πξνζρνιηθή αγσγή είλαη θφζηνο θαη φηη ζα 

θεξδίζνπκε απ’ απηφ. Άκα είλαη απηή ε ινγηθή ζαο, γηαηί δελ θιείλεηε φινπο 

ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο; Γψζηε ηνπο φινπο ζε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, 

ζε Κνηλ..ΔΠ., ζε ηδηψηεο, λα κελ έρεηε θφζηνο.  Δίλαη ε ινγηθή πνπ ζέιεη 

θφζηνο ζηηο δσηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη είλαη ε ινγηθή πνπ ζέιεη θφζηνο 

ζηα δηθαηψκαηα. 

  Φπζηθά, απηφ πνπ έρνπκε εδψ κπξνζηά καο είλαη  κηα 

θαξακπηλάηε πεξίπησζε ΓΗΣ, κηα θαξακπηλάηε πεξίπησζε επηρεηξεκαηηθήο 
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δξάζεο θαη ην πξφβιεκα δελ είλαη πνηνο ην παίξλεη, ην πξφβιεκα είλαη πνηνο 

ην δίλεη. Ζ θνηλσλία πνπ ιέηε, ή νη δπλάκεηο απηέο κέζα ζηελ θνηλσλία, δελ 

είλαη δηαηξεκέλνη. Δίλαη απέλαληί ζαο. Δίλαη απέλαληί ζαο νη εξγαδφκελνη ηνπ 

Γήκνπ κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ σκαηείνπ ηνπο. Οκφγλσκε. Δίλαη φινη 

παηδαγσγνί αληίζεηνη, νχηε θαλ ηνπο ξσηήζαηε. 

  Δίλαη αληίζεηεο νη καλάδεο κέζα απφ ην γπλαηθείν θίλεκα, κε 

πάλσ απφ 200 ππνγξαθέο ζε κηάκηζε κέξα. Δίλαη αληίζεηεο νη νηθνγέλεηεο 

κέζα απφ ην γνλετθφ θίλεκα. Δίλαη αληίζεηνη νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο 

κέζα απφ ην πλδηθάην ησλ ζπληαμηνχρσλ. Δίλαη νη δάζθαινη, νη 

εθπαηδεπηηθνί, φιε ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, γηαηί απηνί μέξνπλ πάξα πνιχ  

θαιά ηί θηλδχλνπο εγθπκνλεί ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ θξάηνπο εηδηθά 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή πνπ είλαη ην πην 

επαίζζεην ζεκείν ζηε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζε ηξίηνπο. 

  Καη θπζηθά ππάξρνπλ επζχλεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ ζπλδηαιέρζεθε, πνπ έθξπςε φια απηά  ηα ραξηηά θαη 

ηε ζπλδηαιιαγή ζηα ζπξηάξηα. Πνπ δελ ελεκέξσζε. Τπάξρεη έλα εξψηεκα: Με 

ηί δηθαίσκα ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ θ. Βνχξνπ, παξαρσξεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πνπ αθνξά ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, φηαλ ε θαηάζηαζε ζηα Νεπηαγσγεία 

είλαη λα θξέκνληαη ηα παηδηά απφ ηα ηαβάληα θαη ηα βξέθε λα πεηάγνληαη θαηά 

δεθάδεο έμσ απφ ηνπο Βξεθηθνχο ηαζκνχο.  

  Σν εξψηεκα είλαη επίζεο, ηί Γήκν ζέινπκε. Θέιεηε έλα Γήκν, 

έλα θξαηηθφ Οξγαληζκφ, ην θξάηνο ζπλνιηθά πνπ ζα θνξηψλεη ηελ θξίζε 

ζηνπο δεκφηεο. Θα παξαρσξεί ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο, ζε Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο, ζε Κνηλ..ΔΠ., ζήκεξα ηνπο θάδνπο, αχξην ην Πξάζηλν, 

κεζαχξην ηελ Καζαξηφηεηα, ηψξα έρνπκε ην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, πνπ ζα 

ηελ πιεξψλεη ηειηθά θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

  Καη αθνχζακε νξηζκέλα, φηη ηέινο πάλησλ δε ζα ππνδείμνπκε 

θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ή πνηνλ ζα πξνζιακβάλεη κε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαη 

μέξνπκε ηί γίλεηαη ζηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο, πφζνη δνπιεχνπλ θαη 

πφζα παηδηά δνπιεχνπλ ζαλ πξαθηηθάξηνη θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο, κε ηί 

φξνπο θαη κε ηί ζπλζήθεο, θαη ε ηζέπε ησλ δεκνηψλ. 

  Δμάιινπ έρεη ηαρζεί αλνηρηά ππέξ ησλ ΓΗΣ θαη ππέξ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε αληαπνδνηηθή βάζε. Γηαηί; Γηα λα 
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θάλεη θαβάηδα ην θξάηνο, γηα λα θάλεη θαβάηδα θαη ν Γήκνο, γηα λα δίλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξα ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Σν επηρείξεκα ησλ ρξεκάησλ. 

  Δκείο ζα πνχκε ην εμήο: «Οπαί πκίλ Φαξηζαίνη ππνθξηηέο». 24 

δηζεθαηνκκχξηα ζήκεξα έηαμε ν θ. Μεηζνηάθεο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 4 δηο ην ρξφλν δίλνπκε ζην ΝΑΣΟ. Δδψ ζηελ πεξηνρή κάο, ε 

Πεξηθέξεηα θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηεο  Νέαο Γεκνθξαηίαο, έρνπλ εθηξέςεη φρη 

ιεθηφδεληξν, αιιά ιεθηφδαζνο. 10 εθαηνκκχξηα ζην ......... 35 εθαηνκκχξηα 

γήπεδν, 1 εθαηνκκχξην θ. Βνχξνο γηα πιαθάθηα πέξημ  θαη πεδφδξνκνη θαη δε 

κπνξνχκε λα βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα βξέθε; 

  Λέηε ςέκαηα. Γε ζα έρεη ε Νέα Φηιαδέιθεηα έλαλ θαηλνχξγην 

Παηδηθφ ηαζκφ. Γε ζα γξάθεη  3νο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ηνπ Γήκνπ. Γε ζα 

έρεη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, δε ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ πξφηππν 

θαλνληζκφ. Θα ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθή ζχκβαζε, φπσο ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα ν 

Δθθιεζηαζηηθφο ηαζκφο θαη θαιά θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί απ’ ηε 

ζηηγκή πνπ απηφ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηελ Αιεμαλδξείαο.   

  Φπζηθά  θαη δελ πιεξνί ν ζηαζκφο απηφο ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Οχηε θαη ν 3νο. Καη ηί θάλνπκε; Κάλνπκε έμσζε ζην 

Γεκνηηθφ ηαζκφ απφ ην δηθφ ηνπ αθίλεην, απφ ην ζπίηη ηνπ, γηα λα ην 

ζηείινπκε θαη θαιά ιέεη, ζα ςάμνπκε λα βξνχκε ελνηθηαδφκελν αιινχ. Καη γηαηί 

λα κελ ςάμεη λα βξεη ελνηθηαδφκελν αιινχ ν ηξίηνο πνπ ζέιεη; Ο φπνηνο ηξίηνο. 

Καη κάιηζηα φηαλ μέξεηε φηη ην θηηξηαθφ ζα επηδεηλσζεί ιφγσ Covid. 

  Σν ζέκα ινηπφλ είλαη πψο ηηζέκεζα ζην ζέκα εληαία δεκφζηα 

πξνζρνιηθή αγσγή, πνπ πξέπεη λα είλαη θαζνιηθή θαη εληαία γηα ηα παηδηά. 

πψο ζα ιεηηνπξγεί ν λένο ζηαζκφο; Θα ηζρχεη ν πξφηππνο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο; Πνηα είλαη ε πξννπηηθή; ήκεξα ε Μεηξφπνιε, αχξην πνηνο; Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ζην 3ν Λχθεην δε βξίζθακε ρξεκαηνδφηε ηί ζα ιέγακε, λα ην 

πάξεη ν Λάηζην λα ην θηηάμεη;  

  Σα ίδηα ζα ζαο ιέγακε αθξηβψο αλ πεγαίλαηε ηνλ Παηδηθφ 

ηαζκφ  θαη ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε. Γηαηί απηφ πνπ πξνσζεί ζήκεξα ε 

θπβέξλεζε, ην θεθάιαην.... 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κχξηε εξεηάθε, κηιάηε ήδε 6 ιεπηά..  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Ο θ. Σάθαο κίιεζε 12 ιεπηά.. Θα νινθιεξψζσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο κίιεζε πξψηε θνξά.  
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Κη εγψ πξψηε θνξά κηιάσ 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μηιάηε δεχηεξε θνξά.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δξσηήκαηα έβαια 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ινη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη 3 ιεπηά κηιάλε. Έρεηε έλα ιεπηφ 

θαη ζα ζαο θιείζσ ην κηθξφθσλν.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δξσηήκαηα έβαια, φπσο κνπ δίλεη ην δηθαίσκα ν 

θαλνληζκφο. Μφλν ην ΚΚΔ μέξεηε λα δηαθφπηεηε. Απηφ πνπ πξνσζείηε, είλαη ε  

πνιπδηάζπαζε ζ’ έλα πιέγκα δνκψλ. Ο θαζέλαο ιεηηνπξγεί φπσο ζέιεη, κε 

φ,ηη εξγαζηαθέο ζέιεηο, κε φ,ηη πξφγξακκα ζέιεη, πνπ ζα κεηαηξέπεηαη ζε 

εκπφξεπκα. Καη ζηνπο άιινπο Παηδηθνχο ηαζκνχο απηνχ ηνπ θνξέα, αθφκα 

θαη ζηνπ Ζξαθιείνπ πνπ ήηαλ ζε δεκφζηα νηθφπεδα, πέθηνπλ ηα ηξνθεία. 

  Καη αθήλεηε παξάζπξν ζην 12.4 λ’ αιιάδνπλ νη ζπκβάζεηο θαη 

αθνχζακε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, φηη ην πξάγκα ζα ιπζεί  θαη ζε δεκνηηθφ 

επίπεδν. Καη μέξεηε πνιχ θαιά πνηνη θαη πψο θαηήξγεζαλ ηα ηξνθεία ζ’ απηφ 

ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ. Σελ αλάγθε ινηπφλ γηα εληαία δεκφζηα πξνζρνιηθή 

αγσγή, δε ζα ηε κεηαηξέςεηε ζε εκπφξεπκα ζηε ιατθή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε 30 δεπηεξφιεπηα, ζεβαζηείηε απηνχο πνπ ζέινπλ λα 

κηιήζνπλ, πνπ έρεηε ζηείιεη δέθα κελχκαηα θαη δελ ηνπο αθήλεηε λα κηιήζνπλ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αθήζαηε εζείο λα κηιήζνπλ νη δεκφηεο.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάκε 7 ιεπηά.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μ’ έρεηε δηαθφςεη ηέζζεξηο θνξέο θαη πξέπεη λα ληξέπεζηε! 

Γελ είδα λα δηαθφπηεηε θαλέλαλ άιινλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πξέπεη λα ληξέπεζηε! Δίπαηε φηη ζα κηιήζεηε ζα Γεκνηηθφο 

χκβνπινο. Αιιά μέξσ ηελ ηαθηηθή ζαο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην επφκελν, καο  θέξλεηε ηελ Δπξσπατθή Υάξηα, ζα 

ζπδεηήζνπκε παξαθάησ, άξζξν πνπ ιέεη φηη δεζκεχεηαη ν Γήκνο λα 

ελζαξξχλεη ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο, Παηδηθνχο ηαζκνχο, 

απηφ καο θέξλεηε, αθνχζηε ηί ιέηε «απφ άιινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπο ηεο 

δηάζεζεο ή παξνρήο ππνζηήξημεο γηα παηδηθή θξνληίδα απφ ηνπο ηνπηθνχο 

εξγνδφηεο». Μέρξη ηνπο ηνπηθνχο εξγνδφηεο  πξνβιέπεηαη λα δψζεη ηνπο 

Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηελ παηδηθή θξνληίδα.  
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  Δκείο ιέκε: Μελ πάκε ζηα παξαδείγκαηα, ηί γίλεηαη ε Ηξιαλδία, ηί 

γίλεηαη ε  Γεξκαλία... ηνλ θαπηηαιηζκφ ζαο πνπ δε κπνξεί λα ιχζεη έλα ζέκα 

γηα ην παηδί: Ζ πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη νχηε ράξε νχηε δηεπθφιπλζε νχηε 

θηιαλζξσπία. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Καη απηή δελ έρεη δηθαίσκα ..... 

Να κελ πάξεη θαλέλαο Γεκνηηθφο χκβνπινο ηελ επζχλε λα δεζκεχζεη  ην 

Γήκν γηα 50 ρξφληα θαη λ’ απνζηεξήζεη έλα αλαληηθαηάζηαην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. 

  Πνηνο θνξέαο εληφο ή εθηφο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα 

πάξεη ηελ επζχλε γη’ απηά πνπ καο είπε επζαξζψο ν θ. Καληαξέιεο, θαη ηα 

είπε φια. ρη βξέθε είπε. Βεβαίσο, γηαηί είλαη αθξηβά ηα βξέθε. ε φιε ηε 

Φηιαδέιθεηα έρνπκε δχν βξεθηθά ηκήκαηα, κέρξη 20 παηδηά ζηεγάδνπλ. Πέξπζη 

μέξεηε πφζεο αηηήζεηο είρακε ζην Γήκν; 97. Αο πάξεη ινηπφλ εδψ φπνηνο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο πηζηεχεη φηη απηφ είλαη ην δίθαην ηελ επζχλε θαη λ’ 

απνθιείζεη ηελ ίδξπζε Βξεθηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 3ν Βξεθηθφ ηαζκφ. 

  Καη λνκίδσ φηη θη απηέο ηηο παξακέηξνπο δελ ηηο γλψξηδε ε 

Μεηξφπνιε θαη παξαθαιψ πνιχ λα ηηο πάξεη ππ' φςηλ θαη λα μαλαζθεθηεί θαη 

ηηο επηδηψμεηο ηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Γνχιαο έρεη ην ιφγν.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Πάηεξ Ζιία, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κπνξεί ε Γεκνηηθή Αξρή λα 

κελ έιαβε ππ' φςηλ ηεο θάπνηεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, αιιά δελ πηζηεχσ 

φηη ηα θίλεηξά ηεο είλαη ζθνηεηλά θαη ζέιεη απιψο λα εθρσξήζεη δεκφζηα 

πεξηνπζία. ηελ πνιηηηθή βέβαηα ιέλε πσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη φια άγηα θαη 

ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα. 

  Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε αλαθνξά ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ 

ηξαγσδία «Φάνπζη» ηνπ Γθαίηε. Καηαλνψ βέβαηα θαη ηελ πξφζεζε ηεο 

Μεηξφπνιεο Νέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο γηα αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο 

έξγνπ, θαζψο ππάξρεη ζηελ Αιεμαλδξείαο 35, έλαο Δθθιεζηαζηηθφο Παηδηθφο 

ηαζκφο ηεο Μεηξφπνιεο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο θαη πξνθαλψο θαη δηθαηνινγεκέλα ζα έιεγα, ηα παηδηά  ζα 

κεηαθεξζνχλ ζην θηίξην πνπ ζ’ αλεγεξζεί κειινληηθά. 

  Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηα αζάθεηεο ζα έιεγα θη έρσ θαη κηα 

αλεζπρία πσο απηνχ ηνπ είδνπο νη αζάθεηεο κπνξεί  θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζην κέιινλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαη εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ, ηδηαίηεξα ζε κηα 
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ζχκβαζε πνπ άπηεηαη ζεκάησλ εθπαίδεπζεο. Ζ Παηδεία δελ είλαη φκσο ηνπηθφ 

ζέκα, είλαη εζληθφ ζέκα. είκαη αλαγθαζκέλνο αγαπεηνί ζπλάδειθνη λ’ 

αλαξσηεζψ, σο πφηε ζα δίλνπκε άθεζε ακαξηηψλ ζε κηα πνιηηεία πνπ δε 

ζέιεη λα επελδχζεη ζε απηά πνπ νθείιεη; Κη ελλνψ ζηελ Παηδεία θαη ζηελ 

Τγεία. 

  Θπκίδσ πσο πνιινί απφ ηνπο Τπνπξγνχο θαη Βνπιεπηέο ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ ζπρλά επηζθέπηνληαη ην Γήκν, έιεγαλ πσο κε ηα ρξήκαηα 

πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζα ρηηζηνχλ ζρνιεία θαη 

λνζνθνκεία. Πνχ είλαη ινηπφλ ηα ζρνιεία θαη ηα λνζνθνκεία πνπ 

ππνζρέζεθαλ  φινη απηνί πνπ επηζθέπηνληαη ζπρλά ην Γήκν καο  πξνθαλψο 

γηα ηνπο δηθνχο ηνπο, αιιά γλσζηνχο ιφγνπο; 

  Μήπσο ελλννχζαλ ηειηθά ζπξξίθλσζε δεκφζηαο Παηδείαο θαη 

Τγείαο; Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζή Παηδηθνχ ηαζκνχ, ππάξρεη θαη ζρεηηθή κειέηε, ζα 

έπξεπε λ’ αζθεζεί πνιηηηθή πίεζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε γηα ηελ εχξεζε θαη 

άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε κε εχξεζήο ηεο, λα 

θαηαγγειζεί ε αδηαθνξία ηεο πνιηηείαο. Απελαληίαο, δηαιέγνπκε ηνλ εχθνιν 

δξφκν. είλαη θξίκα λα κηιάκε γη’ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μεηξφπνιεο λα 

ρηίζεη ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί ηφηε 

ζπλεηξκηθά κηιάκε γη’ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ.  

  Ζ ζχκβαζε πνπ ηίζεηαη πξνο έγθξηζε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζηελ νπζία θαηαζηξαηεγεί ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγεί θαηά ηελ άπνςή κνπ θη έλα θαθφ 

πξνεγνχκελν. Γηα άιινπο βέβαηα θαιφ.  

  Γηαηί ζε θάζε παξφκνην έξγν πνπ ζα ζέιεη λα θάλεη έλαο Γήκνο, 

ζα επηθξαηεί απφ ηελ πνιηηεία ε άπνςε θαη ε αηάθα λα ην πσ ζ ηελ 

θαζνκηινπκέλε, «θάληε ην φπσο ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο, βξείηε δειαδή ρξεκαηνδφηε, βνιεχεη αλ είλαη ε Μεηξφπνιε, πνπ 

κάιηζηα είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  θαη φρη ηδηψηεο, γηα λα κελ 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο αληηδξάζεηο.  

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε εθπαίδεπζε σο δηαδηθαζία θαη ε παηδεία 

σο πξντφλ ηεο, είλαη έλλνηεο ζπζηεκηθέο θαη νη παξεκβάζεηο ζε απηέο 

απαηηνχλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη φρη θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ. Ζ κε 
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θξαηηθή εθπαίδεπζε είλαη εθρψξεζε δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηξίηνπο, 

ππφ απζηεξή επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαη κε εηδηθή λνκνζεζία.  Απηή άιισζηε 

είλαη θαη ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο. 

  Χο εθ ηνχηνπ θαη παξ’ φιν πνπ θάπνηα απφ ηα επηρεηξήκαηα  

ππέξ ηεο ζχκβαζεο ηεξνχληαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζα θαηαςεθίζσ 

ζήκεξα ηελ πξφηαζε, γηαηί πξψηα απ’ φια έρσ σο αξρή ηελ πξνάζπηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, αθξηβψο επεηδή ε εθπαίδεπζε είλαη 

δεκφζην θνηλσληθφ αγαζφ. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ην 

ιφγν.  

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ:  Θα μεθηλήζσ, γηαηί έρσ πξνθιεζεί απφ ηνπνζεηήζεηο 

ζπκβνχισλ θαη ζα πξέπεη λ’ απαληήζσ. ηαλ ιέγεηαη ε  ηζηνξία, ζα πξέπεη  ε 

ηζηνξία λα ιέγεηαη φιε γηα λα είλαη αιεζηλή.  

  Κχξηε Σάθα φλησο, ν Παηδηθφο ηαζκφο ηεο Υαιθεδφλαο ζηελ 

Οδπζζέσο, δεκνπξαηήζεθε απφ ηελ θα Γατηαλά θαη εληάρζεθε απφ ηελ θα 

Γατηαλά αλ ζπκάκαη θαιά. Αιιά μεράζαηε λα πείηε φηη ην 2014 πνπ αλαιάβακε 

εκείο, ηνλ βξήθακε ζηε ζεκειίσζε, κε δηαθνπή εξγαζηψλ έλα ρξφλν. Σν έξγν 

ήηαλ ζηακαηεκέλν γηα έλα ρξφλν, απεληάρζεθε, εληάρζεθε θαη 

θαηαζθεπάζηεθε κέζα ζε δπν ρξφληα φιε απηή ε δηαδηθαζία.  

  Κχξηε Γήκαξρε, κελ απαμηψλεηε ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. Ήηαλ πνιχ ππνηηκεηηθή ε έθθξαζή ζαο «βξήθακε ζηα 

ζπξηάξηα κηα κειέηε γηα ην ΚΑΠΖ». Σν ζεσξψ πνιχ ππνηηκεηηθφ. Ζ κειέηε γηα 

ην ΚΑΠΖ δνπιεχηεθε αξθεηά ρξφληα θαη νινθιεξψζεθε πέξπζη. Άξα δελ ηε 

βξήθαηε ζηα ζπξηάξηα, βξήθαηε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε έηνηκε, γηα λα 

ςάμεηε λα βξείηε ρξεκαηνδφηεζε φπσο είρακε θάλεη θη εκείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απ’ φ,ηη θαηάιαβα ην είπε γηα θαιφ.  

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ο ηξφπνο «ην βξήθαηε ζηα ζπξηάξηα» είλαη κηα 

ππνηηκεηηθή.... Να δερζψ φηη ηνπ μέθπγε. Αιιά δελ ην βξήθακε ζηα ζπξηάξηα, 

«βξήθακε κηα κειέηε».  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Σν είπα ζηε ινγηθή πνπ πάληα ιέσ φηη πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα 

ην θξάηνο, νη Γήκνη, νη ΟΣΑ. Γηα θαιφ ην είπα. Σψξα αλ ην βξήθα πάλε ζ’ έλα 

γξαθείν ή ζ’ έλα ζπξηάξη, δελ έρεη ζεκαζία.  
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λνηπφλ, έρνπκε θαηαζέζεη απφ ηαηο 14 ηνπ κελφο κηα 

ζεηξά απφ εξσηήκαηα γηα φ,ηη αθνξά ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηεο Μνπζηαθιή. 

Δίλαη 16 εξσηήκαηα. Απηά ηα εξσηήκαηα έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο; Θα ήζεια απάληεζε αλ γίλεηαη.. 

  ,ηη αθνξά ηψξα ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, έρσ έλα αμίσκα πνπ ιέεη 

φηη ε θνηλσληθή κέξηκλα είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, φπσο είλαη θαη 

δηθαίσκα ηνπ πνιίηε. Φνξνινγνχκαζηε νη πνιίηεο,  γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

απηέο νη δνκέο. Άξα ζεσξψ φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα δεκηνπξγεί 

απηέο ηηο δνκέο, λα  έρεη ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

  Μεξηθά ιφγηα θαη κεξηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, 

γηα ην ζρεδηαζκέλν Παηδηθφ ηαζκφ, απηφλ πνπ βξήθαηε ηε κειέηε ηνπ. Ο 

Παηδηθφο ηαζκφο έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΦΔΚ 

141/2017. Πξφζθαηεο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο ζρεδηάζηεθε αθνινπζψληαο ηηο 

αλαινγίεο δνκεκέλνπ θαη ειεχζεξνπ ρψξνπ, φπσο επίζεο δφζεθε έλα ζρήκα, 

ψζηε λα κελ πεηξαρηεί ην Πξάζηλν. 

  Έγηλε κηα αξθεηά ζνβαξή πξνζπάζεηα γηαηί ζην θνκκάηη γεληθά 

ηεο Μνπζηαθιή, ππάξρνπλ πνιχ κεγάια δέληξα, λα κελ θνπνχλ ηα δέληξα, λα 

πξνζαξκνζηεί ην ζρήκα ηνπ θηηξίνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη. 

Καη λνκίδσ φηη ηειηθά ην θαηαθέξακε, ην θαηάθεξαλ κάιινλ νη Αξρηηέθηνλεο 

πνπ ην ζρεδίαζαλ, ψζηε αλ ρξεηαζηεί ζα θνπεί λνκίδσ έλα δέληξν θαη φρη 

ηδηαίηεξεο αμίαο.  

  Ο Παηδηθφο ηαζκφο ηψξα ν ζπγθεθξηκέλνο: Πξνβιέπνληαη ζ’ 

απηφλ  66 παηδηά, 50 λήπηα, 16 βξέθε. Οη πξνδηαγξαθέο ζηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο πξνβιέπνπλ φηη ζηνλ 1ν φξνθν πεγαίλνπλ κφλν λήπηα. Άξα, δε 

κπνξνχλ λα πάλε νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο, θάησ ηα λήπηα, επάλσ ηα βξέθε. 

ην ζρεδηαζκφ ππάξρεη έλαο πνιπρψξνο πνπ είλαη ηξαπεδαξία ειεχζεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θάπνηεο εθδειψζεηο θαη 

επεηδή είλαη αξθεηά κεγάινο, πηζαλά θαη εθδειψζεηο  απφ άιινπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο εάλ απηφ ρξεηάδεηαη. 

  Πψο ηψξα ζα κπνξνχζακε λα κεγαιψζνπκε απηφ ηνλ Παηδηθφ 

ηαζκφ: Καηαξγψληαο απηφ ηνλ πνιπρψξν. ’ απηφ  ηνλ πνιπρψξν ζα 

κπνξνχζακε λα εληάμνπκε άιια 12 βξέθε. Γη’ απηφ ην λνχκεξν κηιάκε. Αλ 

γηλφηαλ απηφ ην πξάγκα, ζα δεκηνπξγνχζακε έλαλ ηδξπκαηηθφ ραξαθηήξα 
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ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, ζε φιν απηφ ην ζπγθξφηεκα. Θεσξψ φηη ζα ήηαλ 

άζηνρν.  

  Καηά ηελ άπνςή κνπ, 100 παηδηά δε ρσξάλε ζε θακία 

πεξίπησζε κέζα ζ’ απηφ ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ. Αλ ζα έπξεπε ηψξα λα 

μαλαζρεδηάζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηο λα ρσξέζεηο 100 παηδηά, ζα έπξεπε λα 

θάλεηο ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, γηαηί αιιηψο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηο ην πεξίγξακκα ην νπνίν έρεη νξηζζεί απφ ην ΦΔΚ 128 πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, ρψξνο Παηδηθνχ ηαζκνχ.  

  Κιείλνληαο, ζέισ λα επρεζψ ζηνλ θ. Καληαξέιε, κεηά απφ 4 

ρξφληα, λα θαηαθέξεη λ’ αθήζεη κηα πξνίθα ζηελ επφκελε Γεκνηηθή Αξρή, ηηο 

δηπιάζηεο καθέηεο απφ εκάο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε. Ο Νίθνο Αλαληάδεο έρεη ην ιφγν.  

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Αθνχγνληαο ηηο ηνπνζεηήζεηο 

πνιιψλ ζπλαδέιθσλ, θπξίσο ηεο Γηνίθεζεο θαη κέξνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο, 

αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πσ φηη δηαθσλψ θάζεηα θαη ξηδηθά κε ινγηθέο πνπ 

βάδνπλ αγαζά αδηαηίκεηεο αμίαο φπσο είλαη ε Παηδεία θαη ε Τγεία ζε θφζηε 

επθαηξίαο, αλειαζηηθέο δαπάλεο θαη  νηηδήπνηε κπνξεί λα ζθεθηεί ν θαζέλαο.  

  Δίλαη αδηαλφεην, είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο δηαθσλίαο πνπ 

έρνπκε πνιηηηθφο θαη απηνδηνηθεηηθφο. Δκείο πνξεπζήθακε φια ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα κε πξνκεησπίδα σο Γεκνηηθή Αξρή, φηη νη αξκνδηφηεηεο 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ απνξξένπλ απφ ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο, 

αθνξνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

  Καη πνηεο είλαη απηέο ινηπφλ: Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή απνηειεί έλα 

ζχλνιν νξγαλσκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ εθ κέξνπο θάζε 

Γηνίθεζεο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

δεκνηψλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ  εμαζθάιηζε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

  Έηζη, ε θνηλσληθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

παξνρψλ ζε είδνο θαη ρξήκα γηα ηηο Γηνηθήζεηο, ηα νπνία αληινχληαη απφ 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη θηλδχλσλ. Δίλαη ππνρξέσζε ινηπφλ ηνπ θάζε 

Αηξεηνχ, ηνπ θάζε δηνηθεηηθνχ, λα ελλνεί ηε ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο.  
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  Καη ε ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη απηή αθξηβψο πνπ είπε θαη ν 

Γηάλλεο Καιακπφθεο θαη αξθεηνί ζπλάδειθνη: ηαλ έρσ δξνκνινγήζεη 

πξάγκαηα, φηαλ έρσ κηα δεκφζηα πεξηνπζία, ηελ έρσ εληάμεη, εγθξίλεη ζε 

αιιαγέο ξπκνηνκηθνχ, ρξήζεηο θηι. θαη ζέβνκαη ηε ινγηθή ηνπ φηη ε δεκφζηα 

πεξηνπζία νθείιεη λα κεγαιψλεη θαη φρη λα παξαρσξείηαη ζε ηξίηνπο, θαη δελ 

αθνξά ηε Μεηξφπνιε απηφ πνπ ιέσ, ην ιέσ κε θάζε ζεβαζκφ, ζε θάζε ηξίην 

ζπκβαιιφκελν κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ιεπθέο επηηαγέο, ρσξίο πνζά, 

ρσξίο ρξνλνδηαγξάκκαηα, tabula rasa, άγξαθεο πιάθεο δειαδή,  εγψ απηφ 

μέξσ, εθεί έξρεηαη ινηπφλ θαη κπαίλεη έλα δήηεκα πνιηηηθήο θαη έλα δήηεκα 

αμηνπξέπεηαο. 

  Καη ηί ιέεη απηφ: ηη φηαλ δελ εμαζθαιίδεηο ν ίδηνο πφξνπο πνπ 

νθείιεηο απφ ηνπο λφκνπο λα θάλεηο, ηφηε είζαη αλαμηφπηζηνο θαη εχθνια, πνιχ 

εχθνια βξίζθεηο ινγηθέο γηα λα πξνρσξήζνπλ εθρσξήζεηο, παξαρσξήζεηο θαη 

νηηδήπνηε άιιν ζέιεηε. Δίλαη αδηαλφεην απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Καη είλαη 

αδηαλφεηε θαη φιε ε δηαδηθαζία. Υσξίο δηαβνπιεχζεηο, ρσξίο ζπλαληήζεηο, 

μαθληθά έξρεζηε απφ ην παξάζπξν κε έθηαθηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, κε 

έθηαθηεο Δπηηξνπέο Πνηφηεηαο Εσήο γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα θαη θέξλεηε 

εζείο νη ίδηνη ηε Μεηξφπνιε ζε δχζθνιε ζέζε ή ηνλ θάζε ζπκβαιιφκελν ηξίην.  

  Δζείο νη ίδηνη δεκηνπξγείηε δεηήκαηα δηρφλνηα θαη δεηήκαηα 

πξνβιεκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηά ηα ιίγα είρα λα πσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Σν ιφγν έρεη απφ ην σκαηείν, ε 

εθπξφζσπνο ηνπ σκαηείνπ, ε θα ρίδα. 

θα ΥΗΕΑ: Θέισ λα μεθηλήζσ κε θάηη ζπγθηλεηηθφ πνπ είπε ν πάηεξ φηαλ 

κίιεζε. Αλέθεξε φηη ζθέθηεηαη θαη αγσληά γηα ηα παηδηά πνπ ηψξα πεγαίλνπλ 

ζην ζηαζκφ ηνπ «Καινχ ακαξείηε». 

  Ο πάηεξ αγσληά γηα ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ εθεί θαη 

πξνζπαζεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο. Γελ μέξσ αλ ζπκβαίλεη 

ην ίδην κε ην Γήκν, ζηε δηθή καο πεξίπησζε, γηαηί εκείο  πνπ ζηεγαδφκαζηε 

φια απηά ηα ρξφληα ζε αθαηάιιειν θηίξην θαη ήκαζηε ελεκεξσκέλνη φηη ζα 

κεηαθεξφκαζηαλ  ζε  ηδηφθηεην δηθφ καο θηίξην ζηε Μνπζηαθιή, κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο εμαηξεηηθά ζχληνκεο γηα ηηο νπνίεο δελ ελεκεξσζήθακε θαλ, γηαηί 

αλέθεξε ν Γήκαξρνο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ φηη θαηεγνξείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή 

φηη ελ θξππηψ πξνρψξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγψ 
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δελ μέξσ αλ πξνρψξεζε ελ θξπηπψ ή φρη, απηφ πνπ έρσ λα κεηαθέξσ είλαη 

φηη δελ έγηλε θακία ζπλάληεζε ηνπ πνιηηηθνχ καο Πξντζηακέλνπ, ηνπ θ. 

Κσλζηαληηλίδε κε ηε Γηεχζπλζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

  Καη ζέισ λα πσ φηη ε επηζηνιή πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη 

Παηδαγσγνί, είλαη ππνγεγξακκέλε απφ φινπο θαη είλαη ζχζζσκε ε αληίξξεζε 

ζε απηφ πνπ πεγαίλεη λα γίλεη. ηαλ άθνπζα ηνλ Παηέξα λα εηζεγείηαη, άθνπγα 

ζπλέρεηα φηη κηιά γηα ην ζηαζκφ ηεο  Μεηξφπνιεο. Γε βιέπσ νχηε θαλ ιεθηηθά 

λα ππνζηεξίδεη θαλείο φηη ζα είλαη ν ηαζκφο ηνπ Γήκνπ.  

   Καη θπζηθά δε ζα είλαη ν ηαζκφο ηνπ Γήκνπ. Γηαηί απηή ηε 

ζηηγκή απηφ πνπ γίλεηαη είλαη λα παξαρσξεζεί, λα δσξίζνπκε έλα νηθφπεδν 

πνπ ήηαλ δξνκνινγεκέλν, κε ηειεησκέλεο κειέηεο, κε δξνκνινγεκέλεο 

κειέηεο φπσο είπε θαη ν θ. Καιακπφθεο θη φπσο πνιχ θαιά γλσξίδνπκε, απφ 

ηνπο  ζπλαδέιθνπο καο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, λα πεηαρηνχλ φια απηά  ζηνλ 

θάιαζν ησλ αρξήζησλ γηα λα γίλνπλ λέεο. 

  Δγψ ινηπφλ, ζέισ λα κεηαθέξσ ζηνλ Παηέξα, φηη εκείο νη 

εξγαδφκελνη, γηα λα ην κεηαθέξεη θαη ν ίδηνο ζην Μεηξνπνιίηε, αληηδξνχκε φρη 

απφ ηδενινγηθή δηάζηαζε, ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε ηελ εξγαζηαθή καο 

αγσλία. Γηφηη, παξ’ φιν πνπ ν Γήκαξρνο δηαβεβαηψλεη φηη ν 3νο Παηδηθφο ζα 

ζπλερίζεη ηελ χπαξμή ηνπ, απηφ δελ ηζρχεη.  

  Σνπιάρηζηνλ εκείο δελ έρνπκε θακία ηέηνηα πιεξνθφξεζε φηη ζα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί, εθ' φζνλ αλεγεξζεί θαη απηφ ην κεγαζήξην πνπ 

πεξηγξάθεηε θαη είζηε θαη πεξήθαλνη θηφιαο θαη απνηειεί λνκίδσ θαη θφζκεκα, 

θάπσο έηζη ραξαθηεξίζηεθε. Άξα ινηπφλ, φηαλ εθεί θαηαθέξνπλ 100 παηδηά λα 

βξνπλ ηε ζέζε ηνπο, εγψ δελ θαηαιαβαίλσ κε πνηνλ ηξφπν ζ’ έλα πιαίζην πνπ 

ν Γήκνο πξνζπαζεί θηφιαο λα βγάιεη απφ πάλσ ηνπ ην θφζηνο, γηα πνην ιφγν 

λα ζπληεξήζεη ηνλ 3ν Παηδηθφ.  

  Κη εγψ επεηδή είκαη εξγαδφκελε θαη δελ έρσ ηδενινγηθά 

δεηήκαηα, ζα ήζεια λα πσ φηη θιείλνληαο έλα ζηαζκφ, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

απιψο ζα κεηαθεξζεί ζε άιινπο ζηαζκνχο θαη επεηδή κεηαμχ καο ε αλαινγία 

είλαη κηζνί-κηζνί κφληκνη θαη ζπκβαζηνχρνη, λα καο πείηε ηί ζα  θάλεηε ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο φηαλ ζα κεηαθεξζνχκε ζηνπο άιινπο ηαζκνχο θαη ζα είλαη 

ππεξάξηζκνη.  
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  Καη δε κπνξεί απφ ηε κία λα ζηεξίδεηε λνκηθέο δηαδηθαζίεο, φηη 

δήζελ ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη απφ ηελ 

άιιε λα θιείλεηε Παηδηθνχο. Γηα κέλα, ζα έπξεπε λ’ αλνίμεηε Παηδηθνχο θαη λα 

θξνληίζεηε λα πξνζιάβεηε πξνζσπηθφ. Καη λα πξνζιάβεηε πξνζσπηθφ, 

αθνινπζψληαο ην λφκν θαη ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.  

  Πνπζελά δε δηαζθαιίδεηαη κέζα ζηε ζχκβαζε φηη ζε απηφ ην 

ζηαζκφ ηεο Μεηξφπνιεο, ζ’ αθνινπζείηαη ν πξφηππνο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο. Δθ' φζνλ δελ αθνινπζείηαη ν πξφηππνο ιεηηνπξγίαο, ηφηε θαη ηα 

θξηηήξηα είλαη αδηαθαλή. Γηφηη ηα θξηηήξηα γίλνληαη απνδεθηά ζηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα. Καη φηαλ κηιάκε γηα ην πψο ζ’ απνξξνθεζνχλ απηά ηα 50 παηδηά 

πνπ ιέηε, δελ έρεηε δηαζθαιίζεη ηα θξηηήξηα, φρη, γηαηί δε ζα πεξλνχλ Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. Γηαηί ν ζηαζκφο ηεο Μεηξνπφιεσο, δελ αλήθεη ζηνπο ΟΣΑ.  

  Πξνζπαζήζαηε λα καο πείζεηε φηη ηα παηδηά ζα βξίζθνληαη ζην 

ηαζκφ ηεο Δθθιεζίαο δσξεάλ. Σα κηζά παηδηά δσξεάλ. Σα άιια κηζά ηί; Σα 

παηδηά ηεο Δθθιεζίαο, φπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο, ζηνλ «Καιφ ακαξείηε» 

ηνπιάρηζηνλ, πιεξψλνπλ ηξνθεία. Γηαζθαιίδεη θαλείο φηη ηα παηδηά ηνπ Γήκνπ 

πνπ ζα είλαη δσξεάλ, ζ’ απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο; Πνχ ην ιέεη απηφ 

κέζα ζηε ζχκβαζε; 

  Καη έλα ηειεπηαίν πνπ είλαη πάξα πνιχ  ζνβαξφ: Αθνχσ εδψ λα 

ιέηε φηη ππάξρεη πάξα πνιχ  κεγάιν ζέκα κε ηηο αηηήζεηο, φηη ηα παηδηά κέλνπλ 

απ’ έμσ θαη δελ απνξξνθψληαη. Δίρακε πιήξε θάιπςε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ησλ λεπίσλ. Γελ έκεηλε θαλέλα απ’ έμσ. Αληηζέησο, έκεηλαλ απ’ έμσ πάξα 

πνιιά βξέθε. Πνχ ιέεη κέζα ζηε ζχκβαζε ηεο Δθθιεζίαο πφζα βξέθε ζα 

γίλνπλ δεθηά; Απαληήζηε κνπ, πφζα βξέθε ζα γίλνπλ δεθηά.  

  Απηή είλαη ε αλάγθε ηεο  νηθνγέλεηαο ζηηο κέξεο καο θχξηνη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη, θ. Γήκαξρε, πάηεξ. Πείηε καο ηνλ αξηζκφ ησλ βξεθψλ 

πνπ ζα γίλνπλ δεθηά ζην ηαζκφ ηεο Μεηξφπνιεο. Οιφθιεξε ε Φηιαδέιθεηα, 

εμππεξεηεί 16 βξέθε. Οιφθιεξε ε Φηιαδέιθεηα.. Πφζα βξέθε ζα θηινμελήζεη 

ν ηαζκφο ηεο Μεηξφπνιεο; 50 παηδηά θαη κε αδηαθαλή θξηηήξηα. Καη ρσξίο λα 

δηαζθαιίδνληαη νη ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη κε ζπκβαζηνχρνπο πνπ δε 

ιέηε ηί ζα θάλνπλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Κάπνηνο άιινο ζέιεη λα κηιήζεη; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Δγψ ζα ήζεια λα κηιήζσ, απφ ηελ Οκάδα Γπλαηθψλ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε ην ιφγν.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Δίκαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκάδαο 

Γπλαηθψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, πνπ αλήθεη ζηελ 

Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδαο. 

  Γπν ιφγηα λα ζαο πσ πξνο ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ Οκνζπνλδία  

Γπλαηθψλ Διιάδαο. Αλέθαζελ έδηλε αγψλεο γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, έρεη 

θάλεη πάκπνιιεο θηλεηνπνηήζεηο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη πάληα έρεη 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη ην δηθαίσκα 

ησλ λέσλ γπλαηθψλ λα ζηεξηρζνχλ κε φιν ην θξαηηθφ δίθηπν πνπ απαηηείηαη 

ζην δήηεκα ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο.  

  Ζ πξνζρνιηθή αγσγή δελ αθνξά ζην πνχ ζ’ αθήζεη ν γνληφο ην 

παηδί επεηδή δνπιεχεη, δελ είλαη ρψξνο θχιαμεο νχηε parking γηα ηα παηδηά. 

ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο, αζθείηαη παηδαγσγηθφ έξγν.  

Σα παηδηά καζαίλνπλ  λα ζπκβηψλνπλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο, αλαπηχζζνληαη 

θαη εμειίζζνληαη λνεηηθά, θηλεηηθά, αηζζεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά.  

  Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζρνιηθή 

αγσγή γηα έλα βξέθνο ή λήπην θαη απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο πνπ 

δελ πξέπεη λα παδαξεχεηαη, ελψ ην δήηεκα απηφ δελ πξφθεηηαη  γηα αηνκηθή 

επζχλε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, αιιά πξέπεη σο θαζνιηθή αλάγθε θαη δηθαίσκα 

ησλ παηδηψλ, λα δηαζθαιίδεηαη απφ ην θξάηνο εληαία θαη δσξεάλ. 

  Απηή ηε ζηηγκή, ε θπβέξλεζε, πάλσ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιέεη φηη ν Παηδηθφο ηαζκφο είλαη θφζηνο γηα ηα θξαηηθά 

Σακεία, εηδηθά ν Βξεθηθφο, πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε αλαινγία παηδηψλ-

παηδαγσγψλ αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλεο δνκέο. 

  Έηζη, βιέπνπκε νη Παηδηθνί ηαζκνί απφ θξαηηθνί λα γίλνληαη 

δεκνηηθνί θαη έπεηηα λ’ αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηδησηηθνπνηήζεηο 

παξεκβαίλνληαο άιινη θνξείο ή ηδηψηεο γηα λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη ην θξάηνο λα ράλεη νπζηαζηηθά ηελ θχξηα επζχλε ηνπ 

θαη νπζηαζηηθά κε απηή ηελ ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ηψξα, πνπ πξνρσξά ν 

Γήκνο, λα παξαρσξεί δειαδή ην νηθφπεδν γηα ηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ 
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θαη ηελ επζχλε ηνπ ζηε Μεηξφπνιε, ππνλνκεχεηαη απηφκαηα ν ραξαθηήξαο 

ηεο δεκφζηαο, ηζφηηκεο θαη δσξεάλ πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα φια ηα παηδηά.  

  Θεσξείηαη ινηπφλ πεξίζζην θφζηνο ε πξνζρνιηθή αγσγή. 

Δπνκέλσο λα ζαο πσ φηη ε πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη δήηεκα νχηε 

θηιαλζξσπίαο, γηαηί ζήκεξα παξαρσξείηαη ζηε Μεηξφπνιε, αχξην ζα είλαη 

θάπνηα ΜΚΟ θαη κεζαχξην ζα είλαη θάπνηνο ηδηψηεο πνπ κπνξεί λα παξέκβεη. 

Καη λα ζαο πσ εδψ δπν παξαδείγκαηα επξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία φπνπ ππάξρεη ν ζεζκφο ηεο γεηηνληάο, κε άλεξγεο ή 

ζπληαμηνχρεο γπλαίθεο, λα πεξλνχλ απφ ηεηξάκελα ζεκηλάξηα παηδαγσγηθά, 

κηα Γεκνηηθή Αξρή λα εμεηάδεη ην ζπίηη ηνπο γηα λ’ απνθαλζεί πφζα παηδηά 

ρσξάλε κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά θαη ν Γήκνο λα καδεχεη ραξάηζηα απφ ηνπο 

πην θησρνχο γνλείο. 

  ηελ Ηξιαλδία νη Παηδηθνί ηαζκνί δέρνληαη ηα παηδηά αλάινγα κε 

ηα σξάξηα ηεο κεηέξαο ηνπ παηδηνχ, δειαδή αλ δνπιεχεη ε κεηέξα 4σξν, ηφζν 

ζα πάεη ην παηδί ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ.  

  Θα ήζεια ινηπφλ λα καο πνπλ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή ηί ζα γίλεη 

κε ηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, πνχ ζα εγθαηαζηαζεί θαη επνκέλσο ηί ζα 

γίλεη κε ην πξνζσπηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ήζαζηε απφ ηελ αξρή ηεο θνπβέληαο, ηα έρεη απαληήζεη ν 

Γήκαξρνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Καη λα ζαο πσ θαη δπν ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζχκβαζε 

θαη κε ηε ζπδήηεζε έσο ηψξα, γηαηί έρνπλ εληζρχζεη ηηο αλεζπρίεο καο.  

  ηε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε Μεηξφπνιε ζ’ απνθαζίδεη 

θαη ζα είλαη ππεχζπλε γηα ην πξνζσπηθφ. Γειαδή κηζζνδνζία θαη αζθάιεηα...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, έρεη δψζεη απαληήζεηο ν Γήκαξρνο. 

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηα ζέκαηα πνπ είπαηε, αλ αθνχζαηε, αλ ήζαζηε 

απφ λσξίο...  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Γελ έρσ νινθιεξψζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μηιάηε πάξα πνιιή ψξα. Θα δεπηεξνινγήζνπλ νη Γεκνηηθνί 

χκβνπινη, δελ έρνπκε ρξφλν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Γελ έρσ νινθιεξψζεη. 
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Γ. ΓΚΟΤΜΑ: ηαλ κηινχζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ιέγαηε φηη πξέπεη λα 

δνζεί ρξφλνο ζηνπο θνξείο. ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μηιάεη 6-7 ιεπηά, θξαηάσ ρξφλν.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Ζ άιιε νκηιήηξηα κίιεζε 12.12..  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κπξία Γθνχκα ζαο  παξαθαιψ πνιχ κελ παξεκβαίλεηε, λα 

νινθιεξψζεη ε θνπέια.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Αλαθέξεηαη φηη νη ζπκβάζεηο ησλ Παηδαγσγψλ ζα είλαη κε 

βάζε ηηο λφκηκεο ζπκβάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχ 

ηαζκνχο θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη σο Παηδαγσγφο πνπ είλαη ηδησηηθά κνπ, 

γλσξίδσ πσο επηθξαηνχλ ζηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο, φπνπ 

ηεξνχληαη απηέο νη λφκηκεο ζπλζήθεο απηέο είλαη ζπλζήθεο γαιέξαο.  

  Σα παηδηά ηα 50 πνπ  ζα επηιέγνληαη απφ ηελ Δθθιεζία θαη 50 

απφ Γήκν, δελ αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γίλνληαη δεθηά, αθνχ ή 

Δθθιεζία απνηειεί μερσξηζηφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη δε ζα 

είλαη ππεχζπλε ε Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

Δ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Καιεζπέξα, έρσ δεηήζεη λα πάξσ ην  ιφγν εδψ θαη 

πνιιή ψξα, απφ ηελ Σνπηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΖ: Παξαθαιψ πνιχ, κε πεηάμαηε έμσ ρσξίο λα έρσ 

νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζή κνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίζηε εθηφο ρξφλνπ.  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ε θα 

Παπαληθνιάνπ έρεη ην ιφγν.  

Δ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Ο ΤΡΗΕΑ απφ ζέζε αξρήο, ππεξαζπίδεηαη θαη ζηεξίδεη 

ην θνηλσληθφ θξάηνο, ην δεκφζην ραξαθηήξα ζηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία. 

Καηαλνεί πιήξσο ηνλ θαζνξηζηηθφ θαη ηδηαίηεξν ξφιν ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ ζηελ επεμεξγαζία θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ πνπ άκεζα ζα 

βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπβεξλεηηθήο ηνπ ζεηείαο, θάησ απφ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο θεδεκνλίαο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ΤΡΗΕΑ 

θαηάθεξε κε ζεζκηθέο αιιαγέο θαη νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε πφξσλ 

δεκφζησλ θαη επξσπατθψλ λα δεκηνπξγήζεη έλα δίρηπ θνηλσληθήο 
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πξνζηαζίαο γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο θαη λα εληζρχζεη ην ζχζηεκα 

Τγείαο θαη Παηδείαο. (Κνηλσληθφ επίδνκα, ελνπνίεζε επηδνκάησλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ειεχζεξε πξφζβαζε φισλ ησλ 

αλαζθάιηζησλ ζην ΔΤ, ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Βνήζεηα ζην πίηη, πξνζιήςεηο θαη αλαζρεδηαζκφο ζηελ Τγεία θαη 

Παηδεία). 

  Αθφκα θαη νη πην πνιέκηνη επηθξηηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ 

επηινγψλ ηνπ, ζήκεξα παξαδέρνληαη φηη κφλν νη δεκφζηεο δνκέο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο 

δχζθνιεο ζηηγκέο. 

  ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηνλ «Κιεηζζέλε» θαη ηελ 

θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ....  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Σν ζέκα καο είλαη ν Παηδηθφο ηαζκφο, φρη νη εθινγέο, ζαο 

παξαθαιψ πάξα πνιχ.  

Δ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: ..... ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» θαη ινηπέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο .... 

ΜΔΛΟ:  Δίλαη εθηφο ζέκαηνο.  

Δ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Δπί ηνπ ζέκαηνο είκαη θαη πεξηκέλσ 5,30 ψξεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Καιά θάλεηε θη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, αιιά ιίγν πην 

ζχληνκα ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

Δ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Με  κε δηαθφπηεηε, ζα είρα ηειεηψζεη. Ηδηαίηεξα ζηελ 

Νέα Φηιαδέιθεηα  θαη Νέα Υαιθεδφλα, κε ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ηεο 

πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζήκεξα έρνπκε έλα ηζρπξφ απνηχπσκα απηήο ηεο πνιηηηθήο: 

2 ΣΟΜΤ, Κέληξν Κνηλφηεηαο, 100 λέεο ζέζεηο βξεθψλ ζηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο, 2 λέα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη  3 ζρνιεία. 

  Ζ ζεκεξηλή Γηνίθεζε ηνπ θ. Βνχξνπ αλαηξέπεη ηνπο ππάξρνληεο 

ζρεδηαζκνχο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο νδεγεί ζηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ αξλνχκελε, ζηελ νπζία, λα πινπνηήζεη ππάξρνπζεο 

κειέηεο θαη λα δηεθδηθήζεη ηηο αλαγθαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε ηειεπηαία εηζήγεζε ηεο 

Γηνίθεζεο, ελ κέζσ παλδεκίαο  πξνο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο 
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Φηιαδέιθεηαο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο θαη 

Φηιαδειθείαο γηα ηε δεκηνπξγία Παηδηθνχ – Βξεθηθνχ ηαζκνχ θαη 

Νεπηαγσγείνπ, κε παξαρψξεζε δεκνηηθνχ νηθνπέδνπ ζηελ πιαηεία 

Μνπζηαθιή γηα 50 ρξφληα, ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν λα ηνπ έρεη 

δεηεζεί θαη κε αιιαγή θαηαζθεπαζηηθψλ πιάλσλ πνπ ζα επηθέξνπλ 

θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ αιιά θαη πξφζζεηα θφζηε πνπ ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Γήκν. 

  Ο ηνπηθφο ΤΡΗΕΑ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, είλαη αληίζεηνο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε παξαρψξεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. Δθρσξεί δεκνηηθή πεξηνπζία ρσξίο λα έρεη εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπ παξέρεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα θξαηηθψλ θαη 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

2. Απεκπνιεί θαη εθρσξεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα θαζνιηθή θαη δσξεάλ 

παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο θαη θχιαμεο ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ ηνπ 

δήκνπ καο, δεδνκέλνπ φηη ην ήκηζπ ηεο δνκήο ζα θηινμελεί παηδηά κε 

ηξνθεία θαη κε φρη ηζφηηκε θαη εληαία δηαδηθαζία επηινγήο. 

3. Πξνσζεί κειινληηθή ιεηηνπξγία ππνρξεσηηθήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

(Νεπηαγσγείν) ππφ ηελ Μεηξφπνιε, κε φξνπο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθρσξψληαο κάιηζηα ην δηθαίσκα δηνίθεζεο. 

Βαζηθή αξρή ηνπ ΤΡΗΕΑ είλαη ν δηαθξηηφο ξφινο κεηαμχ 

Δθθιεζίαο θαη θξάηνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία ζηελ 

βάζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Έκπξαθηε απφδεημε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο απφ ηελ θα Ρέλα Γνχξνπ, κε ηελ ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Νέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο γηα αλαθαηαζθεπή ηεο Μνλάδαο 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, ζηελ πφιε καο «Ο θαιφο ακαξείηεο» κε 835.000 

επξψ θαη ηαθηηθή επηρνξήγεζε θαη’ έηνο 77.000 επξψ. 

Καινχκε ην Γήκν λα απνζχξεη ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε θαη 

λα εξγαζζεί γηα ηελ εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη 

ην έξγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Πάκε ζηελ ςεθνθνξία.  

Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΝΩΖ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ: 

Δθπξνζσπψληαο ηελ Έλσζε Γνλέσλ, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ 
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Γηνηθεηηθνχ κάο πκβνπιίνπ, ηνπο πνιινχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία 

ηεο πφιεο καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζαο κεηαθέξσ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

γνλετθνχ θηλήκαηνο ηεο πφιεο, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί κε ηηο άιιεο θσλέο 

απφ ηνπηθνχο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, λα πξνρσξήζεη ηε ζχκβαζε κε ηε Μεηξφπνιε Νέαο 

Ησλίαο – Νέαο Φηιαδέιθεηαο, γηα ηελ νπνία θαιείζηε ζήκεξα λ’ απνθαζίζεηε.  

Μηα ζχκβαζε πνπ καο βξίζθεη αληίζεηνπο. πγθεθξηκέλα: ην 

Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, ππάξρνπλ ηεξάζηηεο αλάγθεο 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, εηδηθά ζε Βξεθηθά Σκήκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ 

ηαζκψλ θαη ζε Νεπηαγσγεία. Γεθάδεο παηδηά κέλνπλ θάζε ρξφλν εθηφο 

ηαζκψλ, ελψ παξάιιεια έρνπλ γίλεη  θαζεζηψο νη αθαηάιιειεο πξνζσξηλέο 

ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα Νεπηαγσγεία. 

Ζ πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, αθνξά κηα εμαηξεηηθά 

επαίζζεηε ειηθία θαη απνηειεί βαζηθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπλνιηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο λα δηαζθαιίδεη ηε δεκφζηα, δσξεάλ θαη θαζνιηθή παηδεία γηα φια ηα 

παηδηά. 

Καηά ζπλέπεηα, ε  Έλσζε Γνλέσλ δηαθσλεί κε ηελ πξφζεζε ηνπ 

Γήκνπ λα παξαρσξήζεη ζηε Μεηξφπνιε Ν. Ησλίαο – Ν. Φηιαδέιθεηαο ην 

νηθφπεδν πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλέγεξζε λένπ θηεξίνπ γηα 

ηνλ 3ν Γεκνηηθφ Παηδηθφ Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ν νπνίνο 

ζήκεξα ζηεγάδεηαη ζε αθαηάιιειν θηίξην. 

Γεδνκέλνπ πσο εθηφο απφ ην ρψξν ππάξρνπλ έηνηκεο θαη νη 

κειέηεο γηα ην λέν Γεκνηηθφ Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, δεηάκε απφ ην Γήκν λα 

δηεθδηθήζεη άκεζα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ επζχλε γηα 

ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ ζηαζκνχ αμηνπνηψληαο ηηο έηνηκεο κειέηεο πνπ 

αλαθέξακε. 

 Τπελζπκίδνπκε πσο ην γνλετθφ θίλεκα δηαρξνληθά αγσλίδεηαη 

θαη δηεθδηθεί: 

1. Γεκφζηνπο, δσξεάλ Παηδηθνχο ηαζκνχο πνπ λα θαιχπηνπλ  φιεο ηηο 

αλάγθεο. 

2. Πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θάζε εηδηθφηεηαο. 

3. Γελλαία θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξνρψλ. 
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  Γε ζαο θνχξαζα, επραξηζηψ πνιχ γηα ηε θηινμελία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ. Θέιεη λ’ απαληήζεη ζε νξηζκέλεο 

εξσηήζεηο ν πάηεξ Ζιίαο. Σνπ δίλνπκε ην ιφγν λ’ απαληήζεη.  

Πάηεξ Ζ. ΚΑΡΑΣΕΑ: Απιά δπν ηνπνζεηήζεηο λα θάλσ θαη λα ηνλίζσ φηη δελ 

είλαη θαζφινπ σξαίν λα κηιάκε νχηε γηα εξγαιεηνπνίεζε νχηε γηα νηαδήπνηε 

ρξήζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο Μεηξνπφιεσο. Θεσξψ φηη ήηαλ ζαθήο ε 

ηνπνζέηεζή καο θαη ζαθήο ε παξνπζία καο.  Γε ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα 

πάλσ ζ’ απηφ, δηφηη πνλάεη λα δίλνπκε φινη έλαλ αγψλα κε ζαθή, θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, κε ζαθή πξνζθνξά θαη λα ζίγνληαη άιιεο παξάκεηξνη  πνπ 

δελ πθίζηαληαη. 

  Δπεηδή ηέζεθε ην ζέκα, ην πψο ζα ρεηξηδφκαζηε, πψο ζα 

πεξηπνηνχκαζηε, ηί ζα πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά απηά πνπ ζα είλαη εμ εκηζείαο 

απφ ηε Μεηξφπνιε θαη εμ εκηζείαο απφ ην Γήκν, είλαη ηα παηδηά καο θαη 

ζεσξψ ληξνπή, ζπγρσξέζηε κε γηα ηε θξάζε, αιιά ηφζα είπαηε φινη ζαο, λα 

ηίζεηαη δήηεκα παηδηψλ εκεηέξσλ θαη παηδηψλ ηνπ Γήκνπ. 

  Σα ζρνιεία καο, κέρξη ζήκεξα θηινμελνχλ παηδηά δνκψλ, παηδηά 

πξνζθχγσλ, παηδηά αιιφζξεζθα αλ ζέιεηε θαη κέρξη ζήκεξα ζηεξίδνπλ 

νηθνγέλεηεο απ’ φπνπ θη αλ έξρνληαη θαη φπνηα ηδενινγηθή θαηεχζπλζε θη αλ 

έρνπλ. πγρσξέζηε κε, αιιά δελ επηηξέπσ σο κέινο θη εγψ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θη σο έλαο άλζξσπνο πνπ παζρίδσ καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δείρλνπκε ζπλερψο ηελ αγάπε καο πξνο ηα παηδηά, λα αθεζεί νπνηαδήπνηε  

ππφλνηα, φηη άιια παηδηά ηα ηηκνχκε θαη άιια ζα η’ αθήζνπκε πην πίζσ. 

  Δχρνκαη ην ζρνιείν λα γίλεη θαη λα βξεζνχκε ζηελ επράξηζηε 

ζέζε λα ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί, κε δηθά ζαο παηδηά, κε παηδηά ζπγγελψλ 

ζαο, κε παηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ ζαο θαη ην νηθνγελεηαθφ ζαο 

πεξηβάιινλ. Άιισζηε, επηηξέςηε κνπ λα ην πσ, ραίξνκαη γηαηί εηο εμ εκψλ 

πνπ είλαη πνιχ νξθηζκέλεο ερζξφο απηήο ηεο θίλεζεο, έρεη ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν καο.  

  Δπραξηζηψ θαη ράξεθα πάξα πνιχ  γηαηί ζήκεξα δερζήθαηε ηελ 

παξνπζία καο, ηηο ζέζεηο καο θαη μαλαιέσ, δελ ήξζακε λα ηε ράζνπκε, 

ήξζακε λα θάλνπκε απηφ πνπ θάλνπκε ρξφληα, λ’ αγαπνχκε θαη λα 

πξνζθέξνπκε ηνλ εαπηφ καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε, κηα θξάζε κφλν, επίηξεςέ κνπ, δε ζα 

δεπηεξνινγήζσ: Απ’ φ,ηη θαηαιάβακε απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε πνπ ήδε 

θιείλεη 5 ψξεο, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ έρνπλ αθνπζηεί κέρξη  ηψξα  θαη 

απφ ηα κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο αιιά θπξίσο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

4-5 Οξγαλψζεσλ, ην πξφβιεκα δελ είλαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε ζηέγαζεο 

θάπνησλ βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ, αλαγλσξίζηεθε απ’ φινπο φηη ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ζηέγαζεο απηψλ ησλ παηδηψλ, είηε γηαηί είλαη ιίγνη νη 

ρψξνη είηε γηαηί είλαη αθαηάιιεινη. 

  Σν πξφβιεκα Πξφεδξε είλαη ηδενινγηθφ. Αλ ζα ζπλεξγαζηνχκε ή 

δε ζα ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Δθθιεζία. Δίλαη ζα λα ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο 

αηκνξξαγεί, έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα είζαη δίπια ηνπ, λα είζαη αηκνδφηεο θαη λα 

πεξηκέλεηο ην ΔΚΑΒ, πνπ μέξνπκε πψο ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλεο δνκέο. 

Μέλνπκε ζηε ινγηθή ινηπφλ λ’ αληηπαξαηεζνχκε ηδενινγηθά θαη φρη βάζεη ηεο 

αλάγθεο πνπ έρεη πξνθχςεη θαη αλαγλσξίδνπλ φινη. 

  Αθφκα θαη νη χιινγνη πνπ εκθαλίζηεθαλ απηή ηε ζηηγκή κε 

αληηπξνζψπνπο, δελ θαηέζεζαλ αληίξξεζε πνπ είρε λα θάλεη κε ηε ζηέγαζε, 

κε ηελ αλέγεξζε λέσλ δνκψλ, είπαλ φηη ην πξφβιεκά ηνπο είλαη λα κε 

ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Δθθιεζία. Δίλαη ηδενινγηθφ ην πξφβιεκα, 

επαλαιακβάλσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Γήκαξρε ζα ήζεια λα επαλαιάβεη απηφ πνπ είπεο ζηελ αξρή 

γηαηί πνιινί απφ ηνπο πιιφγνπο δελ άθνπζαλ λνκίδσ, ή ζέινπλ λα ιέλε φηη 

δελ άθνπζαλ, απηφ πνπ είπαηε ζηελ αξρή γηα ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, φηη δε ζα 

θχγεη θαλέλαο ππάιιεινο θηι., αλ κπνξείηε κε δπν ι έμεηο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Δίπα φηη αθνχζηεθαλ απφ κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο θάπνηεο 

αληηξξήζεηο. Απφ κέιε, αληηπξνζψπνπο ησλ Οξγαλψζεσλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ επίζεο αθνχζηεθαλ θάπνηεο αληηξξήζεηο. Οη αληηξξήζεηο δελ 

ηέζεθαλ επί ηνπ αλ ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ 

παηδηψλ, αλαγλσξίζηεθε απ’ φινπο φηη ππάξρεη πξφβιεκα σο πξνο ηα 

ππεξάξηζκα, σο ην αλ είλαη αθαηάιιεια ηα θηίξηα, σο πξνο ην αλ ππάξρνπλ 

θηίξηα πνπ πξέπεη λα δνκεζνχλ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Γήκαξρε, ιέσ γη’ απηφ πνπ είπαηε φηη δε ζα θχγεη θαλέλαο 

ππάιιεινο.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γε ζα θιείζεη ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο, δε ζ’ απνιπζεί 

θαλέλαο ππάιιεινο. Αληίζεηα, εθεπξίζθνπκε απηή ηε ζηηγκή ηνλ ηξφπν λα 

θεξδίζνπκε ρξφλν γηα λα ςάμνπκε φια απηά  πνπ ιέλε νη ζπλάδειθνη, λ’ 

αλνίμνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηα ρξεκαηνδνηηθά, γηα λα κπνξέζνπκε παξάιιεια 

κε ηηο ελέξγεηεο θαηλνχξγησλ ζηαζκψλ, λα ζηεγάζνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξα 

παηδηά. Κη απηή ηε ζηηγκή ην πξψην βήκα είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηε 

Μεηξφπνιε, απηφ είπα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  Έρνπλ ην ιφγν νη επηθεθαιήο ησλ 

παξαηάμεσλ γηα 2 ιεπηά ν θαζέλαο, λα δεπηεξνινγήζεη λα θιείζνπκε.  

  Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρεηε ην ιφγν.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηάθη θ. Βαζηιφπνπιε. Πξφεδξε, βιέπσ ζηελ νζφλε 

φηη γξάθεη «ΚΚΔ Γαλάε», «ΚΚΔ εξεηάθεο». Γελ είλαη θνηλνβνπιεπηηθνί 

εθπξφζσπνη ηνπ θφκκαηνο, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ ελφριεζε; 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: αο παξαθαιψ, ελνριεί εκέλα! Να βάιεηε πάλσ ζαο 

παξαθαιψ «Λατθή πζπείξσζε», φρη «ΚΚΔ». Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη νη 

ππφινηπνη έπξεπε λα βάινπλ ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ θαη Νέα Γεκνθξαηία.  αο 

παξαθαιψ πνιχ, θαηεβάζηε ην θαη βάιηε «Λατθή πζπείξσζε». 

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Γεκνθξαηία έρνπκε.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γεκνηηθνί χκβνπινη είζηε! 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σνπ ΚΚΔ.  

ΜΔΛΟ:  Δίλαη παξάηαμε ηνπ ΚΚΔ πχξν! 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρεηε ην ιφγν.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα μεθηλήζσ απφ θάηη πνπ είπε ν πάηεξ Ζιίαο, 

γηαηί λνκίδσ φηη έπηαζε κηα ιέμε κνπ θαη κάιινλ παξαλφεζε απηφ ην νπνίν 

ήζεια λα πσ. 

  Δπαλαιακβάλσ ινηπφλ φηη θάπνηνη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, 

έζεζαλ ην ζέκα ζε ζξεζθεπηηθή άπνςε, ελψ θαλέλαο Γεκνηηθφο χκβνπινο, 

δελ ηνπνζεηήζεθε κε ζξεζθεπηηθφ θίλεηξν θαη ζθνπηκφηεηα. Καη ρξέσζαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο, αληηζξεζθεπηηθέο πξνζέζεηο θαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχλ δηραζκνχο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ ελλννχζα φηη θάπνηνη 

εξγαιεηνπνίεζαλ ηελ πξφηαζε ηεο Μεηξφπνιεο, γηα λα είκαη απφιπηα ζαθήο.  



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 120 

  Δπαλαιακβάλσ ινηπφλ, ην ζέκα δελ έρεη λα θάλεη νχηε κε ηα 

ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ηνπ θαζελφο, ε Μεηξφπνιε θαιά ζα θάλεη λα 

θαηαζθεπάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη Βξεθηθνχο ηαζκνχο. Γλσξίδσ κάιηζηα, 

έρσ ηελ ηχρε λα γλσξίδσ απφ παιηά θαη αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη 

Παηδαγσγνί ζε Βξεθηθνχο ηαζκνχο ηεο Μεηξφπνιεο θαη πξαγκαηηθά ην πνιχ 

άμην έξγν ην νπνίν επηηεινχλ. 

  Σν ζέκα φκσο εδψ δελ είλαη απηφ. Σν ζέκα είλαη αλ ν Γήκνο ζα 

παξαρσξήζεη έλα νηθφπεδν ζηε Μεηξφπνιε γηα 25 ρξφληα ζπλ 25 ρξφληα γηα 

ηελ αλέγεξζε Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ θαη κάιηζηα ζ’ έλα νηθφπεδν πνπ ν 

Γήκνο, φπσο εηπψζεθε θαη πξηλ, είλαη θαζ’ φια έηνηκνο γηα λα  πξνρσξήζεη ν 

ίδηνο ζηελ αλέγεξζε Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. 

  Σί αθνχζακε σο επηρεηξήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο, ηα 

νπνία θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε είλαη αλαιεζή θαη εληειψο δηάηξεηα: Πξψηνλ, 

νη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί αθνχζακε φηη έρνπλ κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν ινηπφλ πξέπεη λα μεθνξησζεί ν Γήκνο. Απηφ καο είπε ν Γήκαξρνο, 

απηφ καο είπε ν Αληηδήκαξρνο, απηφ καο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο. Λεο θαη δελ 

είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λ’ αλεγείξεη θαη λα ιεηηνπξγεί Βξεθηθνχο 

ηαζκνχο, αιιά είλαη θάπνηνπ είδνπο ειεεκνζχλε πνπ παξέρεη ζηνπο 

δεκφηεο, ηελ νπνία επηιέγεη λα μεθνξησζεί απφ πάλσ ηνπ θαη λα δψζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

  Απηφ ινηπφλ είλαη ε πνιηηηθή επηινγή, λα κε δηεθδηθήζεηε λα 

βξείηε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα θηηάμεηε έλαλ Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ αιιά λα ην 

δψζεηε θάπνπ αιινχ γηαηί φπσο ξεηά είπαηε, μεθνξηψλεζηε θφζηε 

ιεηηνπξγίαο. Απηή είλαη ε άπνςή ζαο, φζν θαη αλ πξνζπαζείηε λα ην 

παξνπζηάζεηε θαη θάπσο αιιηψο. Αιιά ζαο μεθεχγεη θαη ην ιέηε. 

  Γεχηεξνλ: Οη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ιέηε, απαηηνχλ πνιιά 

ρξφληα, κέρξη θαη 10 ρξφληα είπε θάπνηνο, φηη ζέιεη λα θηηαρηεί έλαο Παηδηθφο 

ηαζκφο. Μφλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απηφ ην νπνίν θάλεηε, φρη 

κφλν δελ επηζπεχδεη ηε δηαδηθαζία γηα λα θηηαρηεί Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο, 

αιιά θαζπζηεξεί θηφιαο. Καζπζηεξεί θπξίεο θαη θχξηνη. 

ΜΔΛΟ:  Καη πνχ ζα ην θηηάμνπκε, λα καο πείηε πνχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Να ζαο πσ γηαηί θαζπζηεξεί: Γηαηί ν Γήκνο ζα πξέπεη λα 

ζπλάςεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Ζ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πξέπεη λα 
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πεξάζεη έιεγρν λνκηκφηεηαο. Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, ζα πξέπεη λα πάεη 

γηα έιεγρν ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Δθεί ζα πξέπεη λα θηηαρηεί λέα κειέηε ή 

ηξνπνπνίεζε κειέηεο, γηαηί θαη ε ηξνπνπνίεζε κειέηεο είλαη λέα κειέηε. 

  Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο απαηηεί ρξφλν. Αλ ηξνπνπνηεζεί ε 

κειέηε ζε βαζκφ πνπ αιιάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, πηζαλφηεηα λα 

ρξεηαζηεί θαη ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Άξα ινηπφλ θπξίεο θαη 

θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο, ην επηρείξεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πεξί 

θαζπζηέξεζεο, είλαη αλαιεζέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ην 

πάηε, δεκηνπξγείηαη πνιχ κεγαιχηεξε ρξνλνηξηβή θαη θσιπζηεξγία απφ απηήλ 

ηνπ αλ αλαδεηνχζε ν Γήκνο ρξεκαηνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα θηηάμεη ην 

Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ φπσο ην έρεη ζρεδηάζεη. 

  Σξίηνλ: Δλψ ν Γήκνο  δείρλεη κηα ζαθή κειέηε, γηαηί νη 

ζπκβάζεηο νθείινπλ λα πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο απηφ γηα ην νπνίν ζπδεηάκε, 

ν Γήκνο έρεη κηα κειέηε ζπγθεθξηκέλε πνπ κηιάεη γηα 50 λήπηα θαη 16 βξέθε, 

66 παηδηά κε ζαθή αλαινγία, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Μεραληθνχο ηνπ Γήκνπ 

κπνξεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ, λα 

θηάζεη ζηα 78, λα πξνζηεζνχλ δειαδή άιια 12 βξέθε. 

  Άξα ζηελ νπζία έρνπκε ζηα ρέξηα καο  κηα κειέηε πνπ ιέεη 50 

λήπηα θαη κάμηκνπκ 24 βξέθε. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ εζείο έξρεζηε θαη 

εηζεγείζηε έλαλ αξηζκφ, πξψηνλ 100 θαη δεχηεξνλ, ρσξίο θακία πεξηγξαθή ηεο 

αλαινγίαο,  ηνπ πφζα ζα είλαη λήπηα θαη πφζα ζα είλαη βξέθε. Καη πξαγκαηηθά 

δε κπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ γηαηί δελ έρεηε κειέηε ζηα ρέξηα ζαο. Άξα 

ζπδεηάκε πάλσ ζε κηα βάζε εληειψο απζαίξεηε. 

  Καη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθ' φζνλ εληάζζεηαη ζε  

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, απηφ ζα έπξεπε λα νξηδφηαλ επαθξηβψο θαη γηα 

έλαλ επηπιένλ ιφγν: Ζ εηθφλα φπσο κπήθε πξνεγνπκέλσο, είλαη φηη απηή ηε 

ζηηγκή δε κέλεη θαλέλα παηδί έμσ απφ Παηδηθνχο ηαζκνχο, αληίζεηα έρνπκε 

πάξα πνιχ  κεγάιε δήηεζε γηα βξεθηθά ηκήκαηα θαη άξα, ε αλάγθε ηνπ Γήκνπ 

θαη ε ζηφρεπζε, ζα έπξεπε λα είλαη ζηε δεκηνπξγία θπξίσο   βξεθηθψλ 

ηκεκάησλ, ηα νπνία  βεβαίσο δελ είλαη δχν, απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν αλ 

ζπκάκαη θαιά ιεηηνπξγνχλ 4 ηνπιάρηζηνλ βξεθηθά ηκήκαηα.  

  Σέινο, δελ απνζαθελίζηεθε ην εμήο απφ ηελ πνξεία ηεο 

ζπδήηεζεο. Λέεη, εηζεγείζηε χζηεξα απφ ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε απφ ηελ 
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αξρηθή πξφηαζε, ηα κηζά παηδηά, ηα 50 ιέηε λα είλαη δσξεάλ, ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεηε δπν πξάγκαηα: Πξψηνλ, αλ ζα είλαη δσξεάλ θαζνιηθά θαη φρη κε 

βάζε ην voucher ηνπ ΔΠΑ, γηαηί κε ην voucher ηνπ ΔΠΑ, φια ηα παηδηά 

πάλε δσξεάλ θαη ζηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο. Καη δεχηεξνλ, ηί 

ζπκβαίλεη κε ηα ππφινηπα 5 παηδηά. 

  Γειαδή είηε 40 είηε 50, δελ έρεη ζεκαζία, λα δηεπθξηληζηεί φκσο 

απηφ ην ζέκα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ην ιφγν.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, αθνχζηεθαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά. 

Άθνπζα θαη πνιιά παξάμελα. Κχξηε Σνκπνχινγινπ,  αλαθεξζήθαηε ζηε 

δσξεάλ Press. Ζ δσξεά έγηλε θαη πινπνηήζεθε επί επνρήο κνπ. Καη 

ζηειερψζεθαλ θαη ηα δσκάηηα κε θξεβάηη λνζνθνκεηαθά, πνπ έδσζε ν 

καθαξίηεο ν Γηψξγνο Απνζηνιάθεο φηαλ ήηαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο. ηε 

ζπλέρεηα ζ’ απηφ ην ρψξν είρε θηηαρηεί θαη ηδηαίηεξν δσκάηην γηα ηε 

καθαξίηηζζα νθία Πξέζπε ε νπνία πέζαλε κε ηνλ ηειεησκφ  ηνπ έξγνπ. Έγηλε 

θαη ην εθθιεζάθη, ν Άγηνο Νηθφιανο. Πάλησο ήηαλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

  Κάπνηνη άιινη έθαλαλ πξνζθπγέο (Σνκπνχινγινπ) ηελ επνρή 

θαηά ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ην ζηακαηήζνπλ. Σν ηειείσζαλ, ην ηί έθαλαλ 

νη  επφκελνη Γήκαξρνη, άιινλ λα ξσηάηε. 

  Πάκε ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη γίλεη ν 

δηθνιάβνο ηεο παξέαο. Γε ζέιεη ιέεη ε αληηπνιίηεπζε λα παξαρζεί έξγν ζην 

Γήκν. Σνπιάρηζηνλ ν Γξεηδειηάο θαη ν πλδπαζκφο ηνπ θεκίδεηαη γηα ην έξγν 

ηεο 12εηίαο ηνπ. Καη ζαο αλέθεξα κεξηθά γηα ηα ζρνιεία, γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζην ρψξν καο φηαλ αθφκα θαη ζήκεξα, ηα ζρνιεία πνπ ρηίδνληαη αγνξάζηεθαλ 

ζηελ επνρή κνπ. 

  Να πάκε θαη ζην ΚΑΠΖ, απηφ πνπ είλαη απέλαληη ζην Γεκαξρείν, 

ε ζηξνχγθα; Δπί επνρήο κνπ δεζκεχηεθε.   

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί πξνζσπηθνχ ζέισ ην ιφγν.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε δε ζαο δηέθνςα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με πξνζβάιιεηε θαη πξέπεη λ’ αλαθαιέζεηε ηψξα. 

Νηξνπή ζνπ λα κε ιεο δηθνιάβν, δηθεγφξνο άλζξσπνο! Νηξνπή ζνπ!  



7
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 20/5/2020 

 

 

 

123 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ θχξηε, δε ζαο δηέθνςα. Σελ απάληεζε ηελ 

έδσζαλ νη ζπλάδειθνί ζνπ απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ θαη δελ μέξσ ηί ζα πεηο 

ζηελ Έλσζε Γνλέσλ πνπ ηφζα ρξφληα ππεξεηνχζεο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλαθάιεζε απηφ πνπ είπεο! Δίλαη πξνζβιεηηθφ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζε παξαθαιέζσ λα κε κε δηαθφπηεηο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλαθάιεζε ην «δηθνιάβνο» ηψξα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με κε δηαθφπηεηο θχξηε. Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ, κελ 

επηηξέπεηε ηηο δηαθνπέο. Σελ απάληεζε ηνπ ηελ έδσζαλ θαη ν ζπλάδειθφο ηνπ 

θαη ν θχξηνο ηεο Έλσζεο. Γε ζα ηνπ θάλσ κάζεκα. Πνιιέο θνξέο αζρνιείηαη 

κε η’ φλνκά κνπ ρσξίο λα ην ιέεη, αιιά θαηξφο είλαη λα ζηακαηήζεη απηφο ν 

θχξηνο πνπ ην παίδεη πξνζηάηεο δηθνιαβηθά. Πξνρσξάκε. 

  Αθφκα θαη ν ρψξνο ηνπ ΚΑΠΖ πνπ έρεη  γίλεη κειέηε γηα λα 

ρηηζηεί απέλαληη απφ ην Γεκαξρείν, επί επνρήο κνπ δεζκεχηεθε. Καη ραίξνκαη 

πνπ ζα γίλεη ην ΚΑΠΖ ζ’ έλα ρψξν πνπ δπζεχξεηα βξίζθεηο ζηε Φηιαδέιθεηα. 

Καη απνξψ πψο ζα βξεη ρψξν ν θ. Βνχξνο, άκα δσξίζνπκε απηφ ην νηθφπεδν, 

λα ρηίζνπκε έλαλ Παηδηθφ ηαζκφ θάπνπ αιινχ.  

  Πάηεξ Ζιία, λα μέξεηε φηη δε ζίμακε ην έξγν ηεο Μεηξνπφιεσο 

σο  παξάηαμε ζην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ε Μεηξφπνιε. Απελαληίαο, επεηδή ην έρσ παξαθνινπζήζεη θη έρσ 

έξζεη θαη ζηε λέα Ησλία ζε εθδειψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, είλαη πάξα πνιχ  

θαιφ. Μελ ην εκπιέθνπκε φκσο κε ην ηδηνθηεζηαθφ πνπ απφςε ζπδεηάκε, γηαηί 

απηφ είλαη ην αληηθείκελν ηεο θνπβέληαο καο.  

  Καη ζα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε: Έρεη νηθφπεδα ε Μεηξφπνιε ζηε 

Νέα Φηιαδέιθεηα απφ δσξεέο; Έρεη.  Καη έρεη αξθεηά. Γηαηί δελ εθκεηαιιεχεηαη 

απηνχο ηνπο ρψξνπο ή κέξνο απηψλ γηα  λα νηθνδνκήζεη θαη απηή έλαλ 

Παηδηθφ ηαζκφ; Γηφηη θαη δχν αθφκα δε θηάλνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο πφιεο. Γελ ην θάλεη, ζέιεη έλα έηνηκν Γεκνηηθφ, φηαλ ν Γήκνο καο 

δελ έρεη νηθφπεδα γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο.  

  Δίλαη απηφ ην νηθφπεδν, είλαη ηνπ ΚΑΠΖ θαη είλαη ζηε Μάδπηνο, 

ζηελ Κσζηή Παιακά, γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, έλα νηθνπεδάθη ζηνπο 

Απνκάρνπο. πσο αληηιακβάλεζηε, δελ είλαη αληηπαιφηεηα Γήκνπ θαη 

Δθθιεζίαο, κελ ην βάδεηε εθθιεζηαζηηθά ην ζέκα, δηφηη ηειέθσλα έξημε ε 
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Δθθιεζία ζε πνιινχο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο γηα ηελ ςεθνθνξία ηελ 

απνςηλή.  

  Καη απηφ δελ είλαη θαιφ, γηαηί πξέπεη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη λ’ 

απνθαζίδνπλ θαηά ζπλείδεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γήκνπ. Καη ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, λα 

γίλεη ν ηαζκφο Γεκνηηθφο, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρεη θαη ηηο κειέηεο 

έηνηκεο, ελψ ε Μεηξφπνιε δελ ηνπο έρεη, ζα θηηάμεη, δε ζπληξέρεη ην 

θαηεπείγνλ γηα ην νπνίν δε κίιεζε θαλείο, δελ ππάξρνπλ η’ αληίζηνηρα 

θνλδχιηα πνπ αλαθέξεη εηδηθά ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Κψδηθα φηη πξέπεη 

λ’ αλαθέξνληαη θαη δε κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ θ. Πξφεδξε κεηά, δηφηη ε 

εηζήγεζε ππάξρεη κε φια ηα θελά. 

  Μέζα ζηελ εηζήγεζε είλαη φια ηα θελά πνπ έπξεπε λα 

ππάξρνπλ, πνζά, κειέηεο θηι. Αθφκα θαη ε ίδηα ε εηζήγεζε δελ αλαθέξεη νχηε 

ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο. Σπραία πηζηεχεηε; ρη. Γηαηί 

ππάξρνπλ κηα ζεηξά παξαιείςεηο πνπ παξέιεηςε ε Γηνίθεζε λα θάλεη πξηλ 

θηάζεη ζηελ απνςηλή ζπλεδξίαζε. 

  Σν γεγνλφο ινηπφλ πνπ ζπδεηηέηαη ρσξίο ηε δσληαλή παξνπζία 

φισλ ησλ θνξέσλ, λα ππάξρεη δσληαλή κεηάδνζε, δσληαλή αληηπαξάζεζε, 

φρη εθθιεζηαζηηθή αληηπαξάζεζε, θαζαξά ηδηνθηεζηαθή θαη φπσο ε Δθθιεζία 

θαιά θάλεη θαη θξνληίδεη ηα ηνπ νίθνπ ηεο, θαιφ ζα είλαη λα ζέβεηαη θη εκάο, λα 

πξνζηαηεχνπκε ηα ηνπ νίθνπ καο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κη εγψ επραξηζηψ. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ην ιφγν.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί πξνζσπηθνχ έρσ δεηήζεη Πξφεδξε ην ιφγν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να νινθιεξψζνπλ νη επηθεθαιήο θαη κεηά.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κάπνηνο κε πξνζέβαιε, πξνζσπηθά. Έρσ δεηήζεη επί 

πξνζσπηθνχ ην ιφγν, παξαθαιψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο γηα έλα ιεπηφ, φρη παξαπάλσ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη παξαπάλσ Πξφεδξε. Δηπψζεθε η’ φλνκά κνπ 

αξθεηέο θνξέο. Σελ πξψηε θνξά θαθψο δελ πξνζεβιήζελ, αιιά ηψξα απφ 

ηνλ θ. Γξεηδειηά πξνζεβιήζελ θαη ην έρεη μαλαθάλεη. Σν δηο εμακαξηείλ, νπθ 

αλδξφο ζνθνχ. 
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  Κχξηε Γξεηδειηά, είλαη ληξνπή έλαο πξψελ Γηθεγφξνο, εθηφο αλ 

έρεη μεράζεη ηε ηδηφηεηά ηνπ θαη δελ ηε ζέβεηαη, είλαη ληξνπή λα ιέεη έλαλ 

ζπλάδειθφ ηνπ «δηθνιάβν» δεκφζηα. Απηφ είλαη πβξηζηηθφ θαη ζπθνθαληηθφ. 

Παξαθαιψ λ’ αλαθαιέζεηε, γηαηί φπσο μέξεηε, εγψ δελ είκαη ζαλ θάηη άιινπο 

θαη ηα δηθαηψκαηά κνπ ηα ππεξαζπίδνκαη φπσο πξέπεη. Δγψ δε ζαο έζημα 

νχηε ζαο πξνζέβαιια πξνζσπηθά νχηε εμέθξαζα θάπνηνλ πξνζσπηθφ 

ραξαθηεξηζκφ. 

  Ο ραξαθηεξηζκφο «δηθνιάβνο» ζ’ έλαλ ελ ελεξγεία δηθεγφξν, 

είλαη πξνζβιεηηθφο θαη ζπθνθαληηθφο θαη ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ άλζξσπν πνπ 

ην ιέεη. Νηξνπή ελ πάζε πεξηπηψζεη. Καιφ είλαη βέβαηα ην φηη ζήκεξα θάπνηα 

κέζα βηληενζθνπνχλ, γηα λα δεη ν θφζκνο φηη θάπνηνη άλζξσπνη δελ αιιάδνπλ, 

παξακέλνπλ νη ίδηνη. Πξνζπαζήζηε παξαθαιψ λα ζπγθξαηεζείηε θαη λα κελ 

πβξίδεηε. Καη αλαθαιέζηε, δε δέρνκαη απφ θαλέλαλ θαη απφ ζαο θαη ηνλ 

πξψελ ζπλάδειθφ κνπ λα κε ραξαθηεξίδεη έηζη. Δίλαη αίζρνο θαη ληξνπή ζαο. 

επηηέινπο ππάξρνπλ θάπνηα φξηα ηα νπνία έρεηε ππεξβεί. 

  Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε η’ φλνκά κνπ απφ ζπλαδέιθνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ. Κάπνηνο είπε φηη έρσ θαη πειαηεία απφ 

θεη. Ζ Έλσζε Γνλέσλ αγαπεηνί θίινη, εθθξάδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο θάζε θνξά. Ίζσο λα έπξεπε λα εθθξάζεη θαη ηηο ςήθνπο πνπ 

παίξλεη ν θαζέλαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δθθξάδεηαη φκσο απφ κηα 

ηζνξξνπία. 

  Δγψ ινηπφλ, απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ απηή, είλαη ληξνπηαζηηθφ 

φηη εθεί έρσ ηελ πειαηεία κνπ. Σί είλαη απηφ ην πξάγκα; Σί είλαη απηά πνπ 

αθνχγνληαη δεκφζηα; Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηί ιέκε. Ζ Έλσζε Γνλέσλ είλαη 

απηή πνπ είλαη, εθπξνζσπείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,  απφ θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ εθεί, θαη επαλαιακβάλσ, ε ηζνξξνπία 

απηή πνπ έρεη  είλαη ε ζπγθεθξηκέλε, άιιε ηζνξξνπία είλαη ηψξα, άιιε πξηλ 5 

ρξφληα θ. Αλεκνγηάλλε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά.  Με κπεξδεχνπκε ηα 

πξάγκαηα ινηπφλ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη ππνςήθηνί ζαο δελ είλαη απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε; Απφ ην γνλετθφ θίλεκα δελ πήξαηε ςήθνπο; Δθεί ζ’ 

απνινγεζείηε, ζ’ απηνχο ζα απνινγεζείηε, φρη ζ’ εκέλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε θαη νη δπν καδί  παξαθαιψ πνιχ.  



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 126 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα εξψηεζε πνπ έθαλα, δελ έρεη απαληεζεί, αλ 

ππάξρεη νηθνλνκηθφ θφζηνο ζην Γήκν απ’ απηή ηε ζπκθσλία, ΔΝΦΗΑ θαη αλ 

πξνθχπηεη θφξνο. Πεξηκέλσ απαληήζεηο απφ ην Γήκαξρν ή απφ ηνλ 

Αληηδήκαξρν ...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μνπ είπαλ φηη θφξνο δελ πξνθχπηεη αιιά ζα ζνπ απαληήζνπλ 

κεηά λνκίδσ.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ην ιφγν.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, θαη' αξράο λνκίδσ φηη είλαη ζεηηθφ φηη έγηλαλ απνδεθηέο φιεο νη 

πξνηάζεηο πνπ ππνβάιιακε σο παξάηαμε, ηηο ππνβάιιακε ππεχζπλα γηα ηε 

βειηίσζε απηήο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ θαινχκεζα ζήκεξα λα 

ππεξςεθίζνπκε. 

  Καη είλαη νη πξνηάζεηο καο ζηε ινγηθή αθ’ ελφο ηεο ζπληφκεπζεο 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα έρεη απηή ε ζπλεξγαζία καο κε ηε Μεηξφπνιε θαη αθ’ 

εηέξνπ, φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ φινπ έξγνπ κε 

ηελ Δπηηξνπή ε νπνία ζ’ απνηειείηαη απφ ηξία κέιε θαη ε νπνία ζα έρεη ηελ 

επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Σί ζεκαίλεη απηφ; Κάπνηα πξάγκαηα 

ζήκεξα ηα ζπκβαζηνπνηνχκε, η’ απνθαζίδνπκε.  

  Απηή ε Δπηηξνπή ινηπφλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη αλ πινπνηνχληαη απηά ηα νπνία έρνπκε ζήκεξα 

απνθαζίζεη ή ζ’ απνθαζίζνπκε. Ξεθηλψ ινηπφλ απφ κηα παξαδνρή: Δίπε 

πξνεγνπκέλσο ν θ. Γξεηδειηάο, δελ επαξθνχλ νη ππάξρνπζεο ζέζεηο ζηνπο 

Παηδηθνχο ηαζκνχο ηεο πφιεο.  Κάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ 

ηζρπξίζηεθαλ άιινη ζπλάδειθνη. 

  Πξάγκαηη δελ επαξθνχλ. Καη δε κηιψ γηα ηα βξέθε, κηιάσ γηα ηα 

παηδηά. Δίρακε θέηνο πνιιέο δεθάδεο αληθαλνπνίεηεο αηηήζεηο. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαλείο δε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη έλα ηδησηηθφ έξγν, 

γηαηί έηζη ζα γίλεη ε θαηαζθεπή, ηδησηηθφ έξγν κε ρνξεγφ, ζα κπνξεί λα έρεη 

ηνπο ίδηνπο ρξφλνπο  κ’ έλα δεκφζην έξγν. Ναη κελ ζσζηά ν θ. Καιακπφθεο 

είπε φηη δπν ρξφληα θξάηεζε ε θαηαζθεπή, ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο, αιιά ε 

δηαδηθαζία μεθίλεζε απφ ην καθαξίηε ηνλ Απνζηνιάθε, γηα λα κελ πσ πην 

πξηλ αθφκα, απφ ηνλ Παπακηθξνχιε σο ζθέςε. 8εηία πήξε ε δηαδηθαζία.  
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  Γηφηη πνιχ απιά, ζ’ έλα δεκφζην έξγν εκθηινρσξνχλ νη 

ελζηάζεηο ησλ εξγνιάβσλ θαη ηα δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ. 

Καλείο ινηπφλ δε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ήηαλ ηδησηηθφ έξγν, κπνξεί λα έρεη 

ηνπο ίδηνπο ζχληνκνπο ρξφλνπο κ’ έλα δεκφζην. Απηφ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

αλ ζέιεηε αδχλαην λα ζπκβεί.  

  Έξρνκαη ινηπφλ λα πσ θάηη ζπγθεθξηκέλν. Γελ είλαη κφλν φηη 

ζήκεξα θαινχκαζηε λα ππεξςεθίζνπκε κηα πξνηεηλφκελε ζχκβαζε κε ηε 

Μεηξφπνιε, έρνπλ ζεκαζία θαη ηα πξφζσπα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

θαιψο ή θαθψο, ην μέξεηε φινη θαη είλαη θνηλφ κπζηηθφ, ε ζεκεξηλή εγεζία ηεο 

Μεηξφπνιεο δελ απνηειείηαη απφ ηπραίν πξφζσπν, είλαη επινγία γηα ηνλ 

ηφπν καο φηη ζήκεξα ππάξρεη έλαο Μεηξνπνιίηεο λένο, ρσξίο λ’ αθπξψλσ 

θαλέλαλ παιαηφηεξν, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζ’ απηφ  ηνλ 

ηφπν θαη λ’ αλαδείμεη ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. 

  Κάηη ην νπνίν δελ ην θάλακε εκείο σο Γήκνο πνιιέο θνξέο. Καη 

ην έθαλε ε Δθθιεζία. Πνηνο αλέδεημε ηε κηθξαζηαηηθή καο θαηαγσγή σο Γήκν; 

Ζ Δθθιεζία ην έθαλε. Πνηνο έρεη ηνλ νίθν επγεξίαο πιήξσο αλαθαηληζκέλν 

ζηνλ νπνίν φινη πεγαίλνπκε λα δεηήζνπκε; Γηα λα κελ πσ γηα ηνλ Παηδηθφ 

ηαζκφ ζηελ Αιεμαλδξείαο, πνπ εθεί πέξα θαιείηαη θάπνηνο λα πιεξψζεη 180 

επξψ φηαλ είλαη πάλσ απφ 200 ην voucher πνπ δίλεη ην θξάηνο γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε είλαη δηθαηνχρνο. 

  Γειαδή πνιχ ιηγφηεξα απ’ φ,ηη δίλεη ην θξάηνο δίλνπλ εθεί φπνηνη 

πξνζθεχγνπλ γηα λ’ αμηνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Καη βέβαηα, ζα πξέπεη λ’ 

απαληήζσ θαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηα νπνία εηέζεζαλ. Κχξηε Γξεηδειηά, 

θαλέλαο Σνκπνχινγινπ δελ έθαλε πξνζθπγή γηα ην ΚΖΦΖ. Γηα ηηο απεπζείαο 

αλαζέζεηο πνπ θάλαηε ζην άιζνο θαη ζε άιια έξγα ηα νπνία εθηειέζαηε, 

θάλακε πξνζθπγέο, φρη εγψ, ν αδεξθφο κνπ θαη δηθαησζήθακε. Καη κάιηζηα 

επί εκεξψλ ηνπ ηζρπξνχ θαη παιαηνχ ΠΑΟΚ. 

  Σν άιιν πνπ ζέισ επίζεο λα ζαο πσ είλαη φηη εάλ έζησ εζείο, 

θάλαηε φ,ηη θάλαηε γηα λα εθηειέζεηε ηελ επηζπκία ηεο Πξέζζε ζην 

Γεξνθνκείν, ηί ζεκαζία έρεη αλ ην θάλαηε εζείο; Πνηα είλαη ε θαηάιεμε; Ήηαλ 

ζπλεπήο ν Γήκνο ζ’ απηά ηα νπνία δήηεζε ε δσξήηξηα; ρη. Απηφ δήηεζε, πνπ 

ζήκεξα δνχκε θαη καο είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη είλαη κηα δνκή πνπ θαλείο δε 

κπνξεί λα πεη φηη δελ είλαη ζσζηή; 
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  σζηή δνκή κπνξεί λα είλαη, δε δήηεζε απηφ απηή πνπ ην 

δψξηζε φκσο. Άιιν πξάγκα δήηεζε εθείλε. Καη ζα κπνξνχζε θάπνηνο 

θαθφπηζηνο, δελ ππάξρνπλ φκσο θαθφπηζηνη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο, λα καο 

δεηήζνπλ θαη απνδεκίσζε. Δπίζεο, απηφ ην νπνίν εηπψζεθε γηα ην 

Νεπηαγσγείν ηεο Κάιβνπ, ην Νεπηαγσγείν ζήκεξα, ππήξμε ρξνληθφ δηάζηεκα 

επί ζεηείαο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πνπ ν ζηαζκφο ζηελ Κάιβνπ δελ ήηαλ νχηε 

Νεπηαγσγείν νχηε Παηδηθφο – Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο. Γε ιεηηνπξγνχζε 

θαζφινπ. Καη είλαη γλσζηφ απηφ. 

  Καη φζνλ αθνξά γηα ηελ νηθία Αξψλε ζηε Νέα Υαιθεδφλα, πφζα 

ρξφληα ήηαλ θ. Βαζηιφπνπιε Αζηπλνκηθφ Σκήκα; Γη’ απηφ ην έδσζε ε 

νηθνγέλεηα Αξψλε; Γηα λα δείηε πφζν ζπλεπήο είλαη ν Γήκνο  πξνο ηνπο 

δσξεηέο ηνπ.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Γε θηαίσ εγψ γη’ απηφ φκσο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη θ. Βαζηιφπνπιε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφζα ρξφληα ήηαλ; Γη’ απηφ ην 

έδσζε ν Αξψλεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ θηαίσ γη’ απηφ;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν έδσζε γηα Γεκνηηθφ Ηαηξείν 

θαη φκσο μέθπγε απφ ηνλ πξννξηζκφ..  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί αλαθέξεη εκέλα φκσο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  πλερίζηε θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο 

παξαθαιψ πνιχ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπίζεο παξαθξάζηεθε θαη θάηη 

άιιν. Δηπψζεθε φηη εκείο είπακε λα κπνπλ ηξνθεία ζηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο. Δ, φρη βέβαηα. Δκείο είπακε έλα πνιχ ινγηθφ πξάγκα πνπ 

πηνζεηήζεθε θαη απηφ πξέπεη λα είλαη ζαθέο ζηε ζχκβαζε: πνηα πνιηηηθή 

ππάξρεη γηα ηνπο γνλείο νη νπνίνη πξνζθεχγνπλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο 

γηα λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο, φπνηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ππάξρεη, απηή 

πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη θπζηθά γη’ απηφλ 

γηα ηνλ νπνίν ζπδεηάκε ηψξα.  

  Γε κπνξεί λα ππάξρνπλ ηαζκνί δπν ηαρπηήησλ, λα έρνπκε 

ηξνθεία ζηνπο κελ ή λα  έρνπκε δσξεάλ ζηνπο δε θαη λα ππάξρνπλ γνλείο νη 
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νπνίνη πιεξψλνπλ ή δελ πιεξψλνπλ. ,ηη ηζρχεη γηα φινπο ηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο, θαη ε δηθή καο ζέζε είλαη φηη απηφ πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ, ην 

δηεπθξηλίδσ ζε φινπο ηνπο ηφλνπο, απηή ε  ππεξεζία πξέπεη λα παξέρεηαη 

δσξεάλ είηε κε επηρνξήγεζε ηνπ θξάηνπο είηε κε έμνδα πνπ ζα θάλεη ν Γήκνο, 

ζα πξέπεη λα  ηζρχεη γηα φινπο ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο. 

  Καη ελλνείηαη φηη γηα ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηνλ νπνίν ζπδεηάκε  θαη 

ηα 100 παηδηά ηα νπνία ζα θηινμελεζνχλ εθεί, θαη δε ζα είλαη 66, ζα είλαη  100, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε φινπο ηνπο 

Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ καο. Θεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ζήκεξα λα 

μεπεξάζνπκε θάπνηνη ηηο αγθπθιψζεηο καο.  

  Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη έρνπκε αληηπνιηηεπζεί ζθιεξά ηνλ θ. 

Βνχξν, πάξα πνιχ  ζθιεξά. Δδψ φκσο δελ είλαη ζέκα Βνχξνπ, νχηε 

Βαζηιφπνπινπ νχηε Γξεηδειηά νχηε Σνκπνχινγινπ, εδψ πέξα είλαη ζέκα γηα 

ην εάλ ζέινπκε ν Γήκνο λ’ απνθηήζεη θάηη πνπ ηνπ ραξίδνπλ. Γηφηη ηδηνθηεζία 

έρεη ν Γήκνο επί ηνπ ηαζκνχ, δηφηη ν Γήκνο δε ζα πιεξψλεη ηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο ηα νπνία είλαη πνιιά θαη γηαηί, αλ ζέιεηε, ηί πηζηεχσ: Οη ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Παηδηθφ ηαζκφ ιφγσ ηνπ φηη ζα έρεη 

ηελ επζχλε ε Δθθιεζία ζα είλαη θαιχηεξεο, πνηνηηθφηεξεο θαη απηφ  αληαλαθιά 

ζηελ θνηλσλία, ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά. 

  Γη’ απηφ θη εκείο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππνβάιιακε σο 

πξνηάζεηο θαη έγηλαλ απνδεθηέο θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, ζα 

ππεξςεθίζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηείλακε, ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνηεηλφκελε ζχκβαζε. Καη φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηά ηεο, παξαθαιψ πνιχ 

αο αθήζνπλ άιινπο λα ην θξίλνπλ απηφ.  

  Τπάξρεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Γελ είλαη νχηε ν Σνκπνχινγινπ 

νχηε ν Βνχξνο νχηε ν Γξεηδειηάο πνπ ζα θξίλνπλ ηε λνκηκφηεηα κηαο ηέηνηαο 

ζχκβαζεο. Τπάξρεη πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο, ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ηνπ 

θξάηνπο  θαη θπζηθά εθείλνη ζα θξίλνπλ εάλ είλαη λφκηκε ή φρη ε ζχκβαζε.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε, είπαηε θαη ηα παηδηά ηεο Μεηξφπνιεο θνηλή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε ηα 50 ηνπ Γήκνπ αλ θαηάιαβα θαιά; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθξηβψο θ. Οπζηακπαζίδε. Καη 

ηα 100.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ην ιφγν.  



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 130 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε θ. Πξφεδξε, ζηνλ θ. 

Αλεκνγηάλλε: Δπεηδή επηθνηλψλεζαλ θ. Αλεκνγηάλλε, ν «Καιφο ακαξείηεο», 

κηιψ γηα ηνλ Οίθν Δπγεξίαο, δελ έρεη πάξεη νχηε έλα επξψ, γηα ηελ αλαθαίληζε 

πνπ έγηλε, ηελ αλαθαίληζε ηελ έθαλε ηδίνηο εμφδνηο ν ζπγθεθξηκέλνο, ν Υηνχη, ν 

νπνίνο ζα θάλεη θαη ηα έμνδα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. Οχηε 

έλα επξψ. φρη 700.000 επξψ. 

  Σν κφλν πνπ έρεη  δψζεη ε θα Γνχξνπ είλαη 5 εθαηνκκχξηα πνπ 

δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, γηα ην Ησληθφ Κέληξν θαη 40 εθαηνκκχξηα γηα ηελ ΑΔΚ θ. 

Αλεκνγηάλλε. Απηά έρεη δψζεη ε θα Γνχξνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη γη’ απηφ ηε θψλαμα ζηα εγθαίληα ζηνλ «Καιφ 

ακαξείηε».  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πνηνο ζα είλαη ν ρνξεγφο δελ άθνπζα, θάηη είπε ν θ. 

Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Υνξεγφο ζα είλαη απηφο ν 

νπνίνο αλαθαίληζε θαη ηνλ «Καιφ ακαξείηε», ηνλ Οίθν Δπγεξίαο θαη ηελ 

«Αγία Διενχζα». Ο ίδηνο. Ο Υηνχη, απηφο ν Ληβαλέδνο ρξηζηηαλφο. Δπεηδή είλαη 

ρξηζηηαλφο, ειπίδσ λα κε ζαο ελνριεί θαη απηφ!  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γε βάδσ ζεξκφκεηξν ζηε ζξεζθεία θ. Σνκπνχινγινπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη πξέπεη λα βάιεηε 

ιίγν, λ’ αθνχηε θαη ηε κεηέξα ζαο ιίγν πεξηζζφηεξν..  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ο θ. εξεηάθεο έρεη ην ιφγν.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φπζηθά θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, εδψ 

ππάξρεη κηα άπνςε πνπ δηθαηνινγεί ην γξεγνξφζεκν ην νπνίν έρεη 

ζεζκνζεηήζεη ην αζηηθφ θξάηνο απέλαληη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, σο θάηη ην 

θπζηνινγηθφ, σο θάηη πνπ πξέπεη λα δερφκαζηε, λ’ αθνινπζνχκε, λα κελ 

ππάξρεη θαλέλα δήηεκα, λα είλαη επηρείξεκα γηα ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

ζην λα γίλνληαη πεγέο θεξδνθνξίαο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

  Θα ήζεια λα πσ, εδψ έρνπκε κηα θιαζηθή πεξίπησζε ΓΗΣ, 

θπζηθά νη εθπξφζσπνη πνιχ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεγαζεξίσλ, κία απφ 

ηηο 25 κεγαιχηεξα θαηαζθεπαζηηθά κνλνπψιηα ζηνλ θφζκν, θάλνπλ θαη απηνί  

ηα θνπκάληα ηνπο. Καη κε ηηο ρνξεγίεο ηνπο θαη κε ηηο ζπκπξάμεηο ηνπο θαη κε 

ηα άιια. Σν εξψηεκα είλαη ηί γίλεηαη κε ηηο ιατθέο αλάγθεο.  
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  Δγψ ζα πσ φηη είλαη άζηνρε, ζα κε ζπγρσξέζεη ν θ. 

Σνκπνχινγινπ, είλαη άζηνρε ε εκπινθή πνπ επηρεηξήζεθε πάιη ζην πνηα 

πξφζσπα είλαη. Θα κπνξνχζε λα είλαη θαιφο ζαλ πξφζσπν ν εξεηάθεο ζην 

ΚΚΔ ή θαθφο, ή ζα Γήκαξρνο ν θ. Βνχξνο. Δκείο δε κπνξνχκε λα πάκε κε 

ηέηνην θξηηήξην. Πξνζσπηθά δελ έρσ θακία δπζθνιία κε  ηε ζξεζθεία, κε ηνπο 

ζξεζθεπφκελνπο, κε ηελ Δθθιεζία, ν κπαηδαλάθεο κνπ είλαη πξσηνςάιηεο 

άιισζηε. 

  Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα πσ, είλαη φηη αθξηβψο ζε απηφ 

ζπκθσλψ απφιπηα κε  κηα βαζηθή ζέζε πνπ είπε ν πάηεξ Ζιίαο, ν νπνίνο 

είπε, είλαη ληξνπή λ’ αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά εκεηέξσλ θαη άιια. Καη λνκίδσ 

λα ην θξαηήζνπκε θαη γη’ απηφ ην ιφγν επηπιένλ ζαο θαιψ φινπο λα 

θαηαςεθίζνπκε κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ε νπνία ρσξίδεη ηα παηδηά, ζε 

παηδηά ηνπ Γήκνπ θαη παηδηά ηεο Μεηξφπνιεο. 

  Γηαηί κφλν ν  θξαηηθφο ηνκέαο, κφλν ε πνιηηεία ε νξγαλσκέλε 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε, εληαία, θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. Θεσξψ φηη δελ πξέπεη λα είζηε πεξήθαλνο θ. Γεσξγακιή πνπ  

κπξνζηά ζε απηά πνπ έρνπκε δεη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη έρνπκε 

αθνχζεη ζηε ζεηεία ζαο,  θαηαθέξαηε λα θιείζεηε ην κηθξφθσλν ζε κηα λέα 

θνπέια πνπ εθπξνζσπεί ην κνλαδηθφ νξγαλσκέλν χιινγν ησλ Γπλαηθψλ ζ 

ηελ πφιε καο, πνπ έρεη καδέςεη εθαηνληάδεο ππνγξαθέο γηα ηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο, γηα ηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ θαη  πνπ ε ίδηα είλαη 

Βξεθνλεπηνθφκνο.  

  Καηαιαβαίλσ θπζηθά θαη ηε δπζαλεμία πνπ έρεη ε Γεκνηηθή 

Αξρή , φρη απέλαληη ζην ΚΚΔ, ζ’ απηφ είκαζηε ζπλεζηζκέλνη θαη ζε απηά  πνπ 

είπε ν θ. Γξακκέλνο, αιιά απέλαληη ζηηο ιατθέο αλάγθεο, ζηε ξηδνζπαζηηθή 

δηεθδίθεζε, γηαηί αθξηβψο ζεσξεί ηηο ιατθέο αλάγθεο θφζηνο θαη ηξνρνπέδε ζ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θεθαιαίνπ.  

  Αιιά αο δνχκε πψο κεηξάκε ηηο αλάγθεο. Δίλαη αλάγθε κφλν νη 

Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί; Γελ είλαη ε Τγεία; Γελ είλαη ε Παηδεία; Γελ είλαη ν 

Αζιεηηζκφο; Ή ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Βξεθηθνχο ηαζκνχο επεηδή 

ππάξρεη θαη ην voucher ηνπ ΔΠΑ; Καη ηέινο πάλησλ, αο κηιήζνπκε γηα ηηο 

αλάγθεο θαη πψο εμππεξεηνχληαη. 97 αηηήζεηο πέξπζη γηα βξέθε. Γηα 17 

ζέζεηο. 97 γηα 16. Σί απφθαζε παίξλνπκε ζήκεξα; Παίξλνπκε απφθαζε, εάλ  
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γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα, ζα θιείζνπκε ηελ πφξηα ζηα βξέθε πνπ  κέλνπλ 

απ’ έμσ. Καη δελ είλαη ηα λήπηα, είλαη ηα βξέθε. 

  Δάλ ζα ηα πεηάμνπκε ζην δξφκν θαη φπνπ βξνχκε ή ζηνλ 

Καηάδα αθφκα θαιχηεξα, γηαηί δε ρσξάλε, γηαηί ζέινπλ κεγαιχηεξε θξνληίδα. 

Δάλ ζα πάξνπκε ηελ επζχλε λα θάλνπκε έμσζε ζηνλ 3ν Βξεθνλεπηαθφ 

ηαζκφ απφ ην ζπίηη ηνπ, απφ ην νηθφπεδφ ηνπ θαη λα ηνλ ζηείινπκε λνηθάξε 

φπνπ βξεη, αλ βξεη. Δάλ ζα βάινπκε ζην ηθξίσκα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη φια 

απηά  πεξί ππνζρέζεσλ. 

  Έρνπκε αθνχζεη θη άιια, θαη απ’ απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ 

άιιε. Καη δελ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ην φηη ζηνπο εξγαδνκέλνπο νχηε 

θνπβέληα δελ είπαλ. Να πάξνπκε ινηπφλ ηελ επζχλε καο, ζα θξηζνχκε φινη 

θαη ζα γξαθηνχλ ηα νλφκαηά καο θάησ απ’ απηή ηελ απφθαζε πνπ 

παίξλνπκε. πνηνο δεζκεχζεη γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα θαη πνηνο ζηέθεηαη 

απέλαληη ζηα βξέθε, απέλαληη ζηνπο Βξεθηθνχο ηαζκνχο, πψο ζηεθφκαζηε 

απέλαληη ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζηνπο γνλείο, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο θαζεγεηέο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, ζηηο γπλαίθεο, πνπ ηί 

ιέλε: Να θηηαρηεί ηψξα 3νο Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο κε επζχλε ηνπ 

θξάηνπο ζην νηθφπεδν πνπ ηνπ αλήθεη. 

  Καη απηφ θαινχκε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, 

αλεμαξηήησο απφ ηελ άπνςε πνπ είραλ ή έρνπλ γηα ην ζέκα ΓΗΣ θαη ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα, λα ηνπνζεηεζνχλ απνξξίπηνληαο κηα πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε, ε νπνία θαη' αξράο δηαηξεί ηα παηδηά ζε απηά θαη η’ άιια θαη ε νπνία 

θιείλεη ην δξφκν, θιείλεη ηελ πφξηα κε ηνλ πην άγξην ηξφπν ζηα βξέθε, ηα 

νπνία δελ έρνπλ πνχ λα ζηαζνχλ ζηελ πφιε καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη θάηη λα θιείζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έςεμε ηνλ Πξφεδξν γηαηί αθαίξεζε ην ιφγν απφ 

ηελ εθπξφζσπν ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ήζεια λα πσ, κηιάκε 7 ψξεο θαη ε θνπέια πνπ κηινχζε 

κίιεζε 7 ιεπηά αληί γηα 3 πνπ ηεο είπα θαη έιεγε  γηα ηνπο ηαζκνχο, ηί έγηλε 

ζηελ Ηξιαλδία..  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  πγραξεηήξηα... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, έρεηε θαη παξάπνλν. Δίπαηε ΄ζα 

κηιήζεηε ζα Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη κηιήζαηε 25 ιεπηά. Καη έρεηε ην 

ζξάζνο λα πείηε θνπβέληεο γηα καο!  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μηιήζαηε φινη, θαη ν θ. Εαραξηάδεο κίιεζε, κηιήζαηε φινη απφ 

ηελ παξάηαμή ζαο. Απφ ηηο άιιεο παξαηάμεηο δε κίιεζε θαλέλαο.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Δπηηξέςηε κνπ ιίγν. Απαληψ ζηνλ θ. εξεηάθε. Καηεγνξείηε 

ηνλ Πξφεδξν φηη δελ ηήξεζε δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθέο. Σν φηη δελ έρεηε 

ζεβαζηεί ηε δηαδηθαζία εζείο πξνζσπηθά, ν Λχζαλδξνο ζαο έδσζε ηέζζεξηο 

θνξέο ην ιφγν. πλνιηθά ε παξάηαμε ε δηθή ζαο πξέπεη λα έρεη κηιήζεη πάλσ 

απφ 55 ιεπηά, ζε κηα δηαδηθαζία 6 σξψλ. Να βιέπνπκε ηα πξάγκαηα 

αληηθεηκεληθά θαη φρη φπσο καο ζπκθέξεη. 

  Κχξηέ Πξφεδξε, θχξηνη χκβνπινη, αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ, ν 

θαζέλαο πξνθαλψο ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ιέεη ηα δηθά ηνπ. Πξέπεη λα πεη ηα 

δηθά ηνπ. Απηφ εθπξνζσπεί, απηνχο ηέινο πάλησλ πνπ απεπζχλεηαη, ν 

θαζέλαο έρεη ην αθξναηήξηφ ηνπ. Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηθαιεζηήθαηε 

θάπνηεο Οξγαλψζεηο πνπ έθεξαλ αληηξξήζεηο θαη ηνπνζεηήζεθαλ κέζσ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, ππάξρνπλ εδψ  100 ππνγξαθέο θαη δηαβάδσ, ζα κνπ 

επηηξέςεηε θη εκέλα λα δηαβάζσ κηα ηνπνζέηεζε. 

  «πσο έρεη γίλεη επξχηεξα γλσζηφ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο 

Φηιαδέιθεηαο, ν Μεηξνπνιίηεο πξνζπαζεί εδψ θαη 6 ρξφληα λα εμαζθαιίζεη 

ρψξν θαηάιιειν γηα ηελ αλέγεξζε ελφο λένπ, ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ λ’ 

αληαπνθξίλεηαη θηηξηαθά ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε 

θαη δξαζηεξηνπνίεζε ελφο ζρνιείνπ.  

  Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, είρε δψζεη πνιιέο θνξέο 

ππφζρεζε γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δίθαηνπ απηνχ αηηήκαηνο, πξάγκα πνπ 

πνηέ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Θεηηθή ππάξρεη ε ζηάζε ηεο λέαο Γεκνηηθήο 

Αξρήο ε νπνία θαη αλέιαβε ηελ παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ πάξθνπ Μνπζηαθιή, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ εμππεξέηεζε παηδηψλ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο θαη ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε. 
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  Απηή ε εμέιημε ζεσξνχκε πσο απνηειεί ηελ πην πξφζθνξε ιχζε 

γηα ηελ αλέγεξζε λένπ ζρνιείνπ. Εεηάκε ινηπφλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

επφκελνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηαζέηνπκε ηελ νκφθσλε απαίηεζή 

καο λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ψζηε άκεζα λ’ αλεγεξζεί ν λένο Παηδηθφο 

ηαζκφο ζην αλαθεξζέλ ζεκείν, θαζψο ζ’ απνηειεί γηα ηελ πφιε καο έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζηνιίδη. 

  Ζ Δθθιεζία θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νθείινπλ σο ζεζκνί λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

παηδηψλ καο, εηδηθά ζήκεξα πνπ φινη αγσληδφκαζηε λα ηνπο εμαζθαιίζνπκε 

ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επθαηξίεο ζηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ αλαηξνθή ηνπο. 

Θα ζεσξήζνπλ δε ζνβαξά ππεχζπλνπο φζνπο ζε κηα ηφζν απαηηεηηθή ζηηγκή 

θαη επθαηξία δε ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

  Πξνζδνθνχκε ζηε ζχκπξαμε φισλ, ζε κηα επεξγεηηθή θίλεζε γηα 

ηε Φηιαδέιθεηα θαη ηηο νηθνγέλεηεο, ηφζν ηε δηθή καο φζν θαη ησλ επεξρνκέλσλ 

γνλέσλ πνπ ζα σθειεζνχλ πνιιαπιψο».  

  Καη ζπλππνγξάθνπλ 100 ζπλδεκφηεο καο. Σν θαηαζέησ ζηα 

πξαθηηθά, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο δηθέο ζαο θαηαγγειίεο θαη ηηο δηθέο ζαο 

ηνπνζεηήζεηο απφ θάπνηεο Οξγαλψζεηο. 

  Κχξηε Πξφεδξε ζα πξνρσξήζεηε ζε ςεθνθνξία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, ν θ. 

Γήκαξρνο απνδέρζεθε θάπνηεο απφ ηαηο πξνηάζεηο καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξαθαιψ πνιχ, φπσο ηηο 

δηαηχπσζε εθείλνο, ζπκθσλνχκε, δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε. απιψο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ απφθαζε φπσο ηα δηαηππψζεηε θ. Γήκαξρε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  πκπεξηιακβάλνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ  θ. Σνκπνχινγινπ  

φπσο έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Τπέξ ηεο εηζήγεζε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ θαη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε.  
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Πξφεδξε ζπγλψκε, θαηαζέησ ζε ςήθηζε ηελ πξφηαζε 

ηελ νπνία θάλακε, ηελ έρσ ζηείιεη θαη γξαπηψο θαη ζέισ λα δηαβαζηεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Πνηα πξφηαζε θάλαηε; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Να ηε δηαβάζσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δίλαη νη ηξεηο ζειίδεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  ρη. Απνθαζίδνπκε, ν Γήκνο θαη ζχζζσκν ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα αγσληζηνχκε καδί κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο, γηα ηελ εμεχξεζε ηεο 

απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ζην πάγθν Μνπζηαθιή,  πινπνηψληαο ππάξρνπζεο 

κειέηεο ηνπ Γήκνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα ηηο ζηείιεηε ζην email ηνπ θ. Πιέζζα. 

  Πάκε ζε ςεθνθνξία.  

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξνρσξάκε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπαίλνπλ θαη νη δπν καδί.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε 

ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο πξνηάζεηο  ηνπ θ. 

Σνκπνχινγινπ θαη ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν απηφ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξηνο.  

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο πξνηάζεηο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παπαθψζηα Αλζή. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οκνίσο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κνζθνιέηνο σηήξηνο. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο σο απηή ηξνπνπνηείηαη. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μπεξδέζεο ππξίδσλ. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο σο απηή  ηξνπνπνηείηαη.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Οκνίσο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο. 

Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κνπηζάθεο Μηραήι. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κνπεινχζνο Υξήζηνο. 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο πνπ θαηέζεζα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα. Αλαληάδεο Νηθφιανο. 

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο Γχλακεο Πνιηηψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο πνπ θαηέζεζε ν επηθεθαιήο ηεο 

Γχλακεο Πνιηηψλ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιακπφθεο Ησάλλεο. 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γχλακεο Πνιηηψλ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δκκαλνπήι Γαλάε. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γξεηδειηάο Παληειήο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γξεηδειηάο Υξήζηνο. 

Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:  Οκνίσο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο, νκνίσο. Λαδαξίδεο Πέηξνο.  
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Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Δπεηδή είκαη ππέξ ηνπ λα γίλεη ν ηαζκφο θαη ζεσξψ φηη ε 

Γηνίθεζε δελ είλαη ηθαλή λα ηνλ θηηάμεη, είκαη ππέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο Γηνίθεζεο.  

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Δίκαη ππέξ γηαηί ζεσξψ φηη ε Γηνίθεζε δε κπνξεί λα ην θάλεη 

απφ κφλε ηεο. Καη είκαη ππέξ ηεο πξφηαζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο. 

Α. ΛΔΚΚΑ:  α 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο 

Γηνίθεζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απνδέρηεθε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο.  

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.   

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γθνχκά Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Εαραξηάδεο Ησάλλεο. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

Α. ΓΟΤΛΑ:  Θεσξψ φηη ζα έπξεπε λα εμαληιήζνπκε θάζε ελδερφκελν 

εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία εμ ηδίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ηαζκνχ, σο εθ ηνχηνπ, θαηά ηεο πξφηαζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:  Καηά ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αιεθξαγθή νθία. 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ απνδέρζεθε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο 

Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, 18 ςήθνη. Τπέξ ηεο 

πξφηαζεο Βαζηιφπνπινπ, 6 ςήθνη. Καηά, 8. Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

 

1o ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο Λαδάξνπ Σνκπνύινγινπ, ηηκήο έλεθελ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Φεθίδνπκε νκφθσλα ην 1ν ζέκα;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε ην ιφγν.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ζπδεηήζακε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα ην νπνίν 

απαίηεζε ζπδήηεζε θαη ε ψξα έθηαζε 1:30, ζεσξψ πσο ζ’ αδηθήζνπκε ηνπο 

εαπηνχο καο θαη φια ηα ππφινηπα ζέκαηα πιελ ηνπ 1νπ πνπ ζεσξψ φηη πξέπεη 

λα ζπδεηεζεί θαη λ’ απνθαζηζζεί, ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λ’ αλαβάιινπκε ην 

ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα ην κεηαθέξνπκε κηα άιιε κέξα, γηαηί 

ζεσξψ φηη ζήκεξα δε κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε επί ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ, 

πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηα ζέκαηα η’ άιια. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γπν κήλεο δελ θάλακε πκβνχιην φκσο, δε κπνξεί λα 

ζπδεηάκε ζήκεξα, λα μεθηλά ε ζπλεδξίαζε ζηελ νπζία 1:20, δε γίλεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θάλακε πκβνχιην γηα ηνπο ιφγνπο πνπ γλσξίδεηε πάξα 

πνιχ  θαιά. Κη ελψ ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη, ζπλερίδεηε λα επαλαιακβάλεηε 

έλα ζέκα πνπ ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη μέξνπκε ηί έρεη γίλεη. Θα είρακε 

ηειεηψζεη ηψξα, 5-6 ζέκαηα ζα ηα είρακε ηειεηψζεη.  
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Μελ ην ιεο, εγψ βιέπσ έλα δπν ζέκαηα πνπ ζέινπλ κία 

ψξα ηνπιάρηζηνλ. Να ζνπ πσ θαη πνηα είλαη.  Δκείο αληέρνπκε θαη κέρξη αχξην 

ην απφγεπκα πνπ γηνξηάδεη ε αδεξθή κνπ, δελ έρσ πξφβιεκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δγψ λα δεηο, ζα ην πάσ ζεξί, γηνξηάδεη θαη ν Κψζηαο, ζα κε 

βγάιεη κεηά έμσ..  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο; Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα είλαη 

εγθξίζεηο. Θεσξψ πσο δελ ηίζεηαη ζέκα ηδηαίηεξεο αλάιπζεο απηψλ ησλ 

ζεκάησλ. Δπνκέλσο πξνηείλσ λα ζπλερηζηεί ε ζπλεδξίαζε θαη αλ ππάξμεη κηα 

πξφηαζε απφ ηνλ θ. εξεηάθε πνπ είπε φηη ππάξρνπλ δπν ζέκαηα πνπ 

ρξήδνπλ αλάιπζεο, απηά κπνξψ αλ ζέιεηε λα ηα θξαηήζσ, πξνηείλσ κάιινλ 

λα ηα θξαηήζνπκε. Αιιά ηα ζέκαηα ησλ εγθξίζεσλ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ, 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Γήκαξρε έρσ θη εγψ ηελ ίδηα άπνςε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε θάλσ κηα πξφηαζε: Να εγθξίλνπκε κε κηα  θσλή 

φια ηα ζέκαηα πιελ ησλ δχν πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο, λα πάλε ζε άιιε 

ζπλεδξίαζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, δε ζπκθσλνχκε, ζα πάκε ζέκα-ζέκα, ζα βιέπνπκε αλ 

ππάξρεη νκνθσλία..  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη 10 ζέκαηα, κφλν πνπ ζα η’ αλαγλψζνπκε ρξεηάδνληαη 

έγθξηζε. Να θξαηήζνπκε ηα δχν πνπ ιεο...  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε ζην 3, ζην 4, ζην 5, ζην 6, 

ζην 8, ζην 9, ζην 10, ζην 11 ... 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μαο είπεο 2 θαη βγάδεηο 15 ηψξα... 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ’ απηά φια ζα ηνπνζεηεζνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Θέιεη λα καο ηξνκάμεη κσξέ.. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ ηελ άπνςή κνπ. Καλνληθή ζπλεδξίαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ζέβεζηε ηίπνηε, κεηά ιέηε φηη ζέβεζηε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καλνληθή ζπλεδξίαζε, θαλνληθφηαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ην ιφγν. 
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Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπάξρεη θαη ςψλην ζηε κέζε, εγψ θαηαιαβαίλσ ηψξα εδψ 

πέξα, ηψξα θαηαιαβαίλσ θη εγψ ηί γίλεηαη εδψ πέξα. Κχξηε εξεηάθε, εδψ 

πέξα δελ είλαη Βνπιή. Γελ έρεη ζεκαζία αλ έρεηε ΚΚΔ κπξνζηά..  

ΜΔΛΟ:  Πξφεδξε, θαη θάπνηνη δνπιεχνπλ. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Κάπνηνη δνπιεχνπλ, πξψηνλ, θαη δεχηεξνλ εδψ δελ είλαη 

Βνπιή. Δδψ δελ είλαη Βνπιή θ. εξεηάθε, μέξσ ην ςψλην ζνπ, ην έρσ 

θαηαιάβεη, γηα λα ζε ζηακαηήζνπκε πξέπεη λα θάλνπκε ηάκα.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θνηηάμηε ζηνλ θαζξέθηε γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ζαο.  

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Πνηνπο ραξαθηεξηζκνχο; Μεηά απφ 7 ψξεο δε κπνξείο λα 

είζαη επηζεηηθφο.. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηα απνζχξεηε..  

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Γελ είλαη απηά πνπ ιεο, είλαη ν ηξφπνο πνπ ηα ιεο, «ζα κείλεηε 

εδψ κέρξη ην πξσί», έηζη καο ιεο, ε; Απηφ είλαη ην ρφκπη ζνπ; Γηα λα 

θαηαιάβσ, είζαη ρνκπίζηαο;  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Δίλαη δπλαηφλ; δελ αλαγλσξίδεηε φηη πξέπεη λα κηιάκε γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα θαη βέβαηα αλαγλσξίδνπκε Γαλάε, απιά ην πάεη εθδηθεηηθά. 

Δίπε δχν.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Μπξάβν ζηνλ θ. Μπίγαιε πνπ ηνπ επηηξέςαηε λα δηαθφςεη θαη 

λα ιέεη «ςψλην» ηνλ επηθεθαιήο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο!  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Γαλάε  κε ζπγρσξείο, δεηήζακε γηα παξάδεηγκα, 

δηεπθξηλίζεηο γηα ην ζέκα ηεο Μπξηηάληα. Θέιεηε λα δηαβάζσ ηελ απάληεζε 

ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  ρη, δε ζα δηαβάζεηε ηίπνηα. Θέινπκε λα μεθηλήζνπκε ηα 

ζέκαηα.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ην ιφγν.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Υάξε ζνπ δεηψ ζπγλψκε. Γεδνκέλνπ φηη ππήξμε κηα πξφηαζε 

σο πξνο ην πψο αληηκεησπίζακε  εκείο ην ζάλαην ηεο νηθνγέλεηαο 

Σνκπνχινγινπ θαη  ε πξφηαζε πνπ έγηλε απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ έγηλε 

απνδεθηή, παξά ην γεγνλφο φηη εγψ είκαη εηζεγεηήο απηνχ ηνπ ζέκαηνο, 
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ζεσξψ πσο κε ηελ πξάμε καο έρνπκε πεη απηά πνπ έπξεπε λα πνχκε θαη λα 

ηηκήζνπκε ην λεθξφ ηεο νηθνγέλεηαο Σνκπνχινγινπ. 

  Δπνκέλσο λνκίδσ φηη δηθαίσο δίλνπκε ην ιφγν ζηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο θ. Γήκαξρε, θ. 

Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο είρα 

επραξηζηήζεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηηκή πνπ θάλαηε 

ζηνλ παηέξα καο, λα ηαθεί ζηε δηαθεθξηκέλε δψλε.  

  Θέισ ινηπφλ λα δηεπθξηλίζσ θάηη θαη παξαθαιψ ηνλ θ. Γήκαξρν 

λα  επηβεβαηψζεη ή λα κελ επηβεβαηψζεη απηφ πνπ ζα πσ. Ζ κνλαδηθή 

επηθνηλσλία πνπ είρε ε νηθνγέλεηά καο κε ην Γήκν θαη ελ πξνθεηκέλσ κε ηνλ θ. 

Γήκαξρν, ήηαλ έλα κήλπκα  γξαπηφ ην νπνίν ην έρσ θαη ην νπνίν έζηεηια 

κφιηο πέζαλε ν παηέξαο καο ζηηο 25/3/2020, δεηψληαο ηνπ, λα ηαθεί ζηε 

δηαθεθξηκέλε δψλε σο πξψελ Γεκνηηθφο χκβνπινο, ηηκήο έλεθελ. 

  Φπζηθά, ζην κήλπκα εθείλν δελ αλέθεξα πνηέ ηε ιέμε 

«δσξεάλ». Σηκήο έλεθελ, ζηε δηαθεθξηκέλε δψλε, φπσο ν παιαηφο θαλνληζκφο 

ηνπ λεθξνηαθείνπ φξηδε θαη ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή 

Αξρή. Καη πξάγκαηη, ε εληνιή πνπ δψζακε ζ’ απηφ ηνλ άλζξσπνο πνπ είρε 

αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, ήηαλ λα πάεη θαη λα ηαθηνπνηήζεη θαη ηελ νηθνλνκηθή 

καο νθεηιή. ηαλ πήγε λα ην θάλεη απηφ ζην λεθξνηαθείν, ηνπ είπαλ «δε ζα 

πιεξψζεηε».  

  Γε ζέισ λα κπσ ζε πξάγκαηα ηα νπνία ίζσο καο 

ζηελνρσξήζνπλ θαη ίζσο καο πηθξάλνπλ. Γέρνκαη ην φηη ίζσο λα ιέρζεθαλ  

θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ έπξεπε λα ιερζνχλ, αιιά λνκίδσ θ. Γήκαξρε θαη θ. 

Πξφεδξε, φηη δε ζα έπξεπε λ’ αθήζεη θαλέλαλ καο λα κηιήζεη απαμησηηθά γηα 

έλα λεθξφ, ελ πξνθεηκέλσ γηα ηνλ παηέξα καο, ηνλ νπνίν φινη γλσξίδαηε, ν δε 

θ. Γξεηδειηάο είρε ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ, αληηπνιηηεπφκελνο ν παηέξαο καο 

ηφηε, γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ, ην ήζνο ηνπ θαη ηελ  αλ ζέιεηε πνξεία ηνπ ζ’ απηή 

ηελ πφιε. 

  Γε δέρνκαη απφ θαλέλαλ λα κνπ ιέεη «ζάςακε ηζάκπα ηνλ 

παηέξα ζνπ». Θα έπξεπε λ’ αλαθαιέζεη ν ζπλάδειθνο θαη ζα έπξεπε λα 

ζθεθηεί πάξα πνιχ  θαιά πξηλ ζίμεη λεθξνχο. Δγψ νθείισ λα πσ φηη απφ ηή 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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ζέκαηνο ζα απνρσξήζεη, ζα ζαο κηιήζεη θαη ν αδεξθφο κνπ γηαηί είλαη 

πξνζσπηθφ ην ζέκα γηα ηνλ θαζέλα καο θαη απφ θεη θαη πέξα ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην  αο πξάμεη φ,ηη λνκίδεη. 

  Γηεπθξηλίδσ φκσο, φηη εκείο πνηέ δε δεηήζακε δσξεάλ ηαθή. ηε 

δηαθεθξηκέλε δψλε, ηηκήο έλεθελ γηαηί ην εδηθαηνχην, φπσο πάξα πνιινί 

Γεκνηηθνί χκβνπινη έρνπλ ηαθεί ζχκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν θαλνληζκφ η 

νπζηαζηηθά Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηηξέςηε κνπ λ’ απνρσξήζσ θαη λα 

επραξηζηήζσ θαη πάιη ηα νπνία Γήκαξρν, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φζνπο 

ηελ θαινζχλε λα καο ζπιιππεζνχλ. 

  Απφ θεη θαη πέξα λνκίδσ φηη απηέο νη ιέμεηο νχηε πξέπεη λα 

μαλαθνπζηνχλ γηα θαλέλαλ. Σίπνηε άιιν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κχξηε Σνκπνχινγινπ, λα μέξεηε φηη δελ θάλακε ράξε ζε 

θαλέλαλ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε άιιν είπα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξσ, ην θαηαιαβαίλσ πνιχ θαιά, ην άμηδε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε, ζέισ λα πσ θάηη. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο 

θνξέο θάησ απφ κηα ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη κε ηα λεχξα 

ηελησκέλα απφ πνιχσξεο ζπδεηήζεηο, γηα επαίζζεηα ζέκαηα, 

παξεθηξεπφκεζα. Πνιινί, θη εγψ ην έρσ θάλεη θαη κάιηζηα ην έρσ παξαδερζεί 

θη έρσ δεηήζεη ζπγλψκε γηα ηε δηθή κνπ έθξεμε ζε θάπνην πκβνχιην πάλσ 

ζην ρψξν πνπ θάλνπκε ηα θαλνληθά πκβνχιηά καο θαη φρη κε ηειεδηαζθέςεηο. 

  Θα ήζεια ην ζέκα απηφ, παξαθαιψ θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη 

ηνλ θ. Σάθα, λ’ αθήζνπκε πίζσ ην ηί έρεη  ιερζεί, είκαη ζίγνπξνο φηη κεηά απφ 

κηα δπν ψξεο, φηαλ έρνπλ πέζεη νη ζθπγκνί θαη είκαζηε κφλνη καο, πνιιέο 

θνξέο κεηαληψλνπκε γη’ απηά πνπ έρνπκε πεη. Καη είκαη ζίγνπξνο φηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη νχηε ζηε ινγηθή νχηε ζηελ πνηφηεηα νχηε ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα νχηε ζην ραξαθηήξα. έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην ζπκηθφ.  

  Θα ζαο παξαθαιέζσ λα ζηακαηήζεη απηή ε θνπβέληα πνπ 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία. ,ηη 

ιέρζεθε, ιέρζεθε. Έρεη μεραζηεί, ζεσξψ πσο ζε κηα επφκελε ζπλάληεζε, 

πηζαλφλ απηά ηα δπν κέξε ηα αληηπαξαηηζέκελα ζα κπνπλ «λαη, πάλσ ζην 

ζπκφ κνπ θη εγψ είπα κηα ιέμε παξαπάλσ», αιιά ζα ήζεια απηή ε 
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αληηπαξάζεζε λα ζηακαηήζεη εδψ. παξάθιεζε θαη ζηνπο δχν, θαη ζηνλ θ. 

Σνκπνχινγινπ θαη ζηνλ θ. Σάθα.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Ναη. αιιά δε κπνξψ λα κελ πσ 

κηα θνπβέληα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Να παξέκβεη ν θ. Σάθαο θαη λα κηιήζεηε κεηά.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Δίρα ζθνπφ λα κηιήζσ, αιιά κε απηά πνπ είπε ν 

Γήκαξρνο, ελ κέξεη κ’ έρεη θαιχςεη. Δκείο απηφ πνπ ζέινπκε, είλαη ν παηέξαο 

καο λα είλαη θαζαξφο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. Καη απηφ ην έρεη απνδείμεη 

φια απηά  ηα ρξφληα πνπ ήηαλ ζηα δεκνηηθά θαη ηα θνηλά ηεο πφιεο, είηε σο 

επαγγεικαηίαο είηε θαη σο δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζε δηαθφξνπο πιιφγνπο θαη 

Οξγαλψζεηο. 

  Θέινπκε λα έρεη κηα θαζαξή θξίζε, ηίπνηε παξαπάλσ. Θ’ 

απνρσξήζσ, κε θάιπςε ν Γήκαξρνο ελ κέξεη αιιά πξέπεη θη εζχ Πξφεδξε λα 

πξνζηαηεχεηο κλήκεο λεθξψλ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ο θ. Σάθαο έρεη ην ιφγν.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ήζεια λα θνηηάμσ ηνλ θαλνληζκφ αιιά ιέεη «δχλαηαη λα 

παξαρσξείηαη δσξεάλ ην δηθαίσκα ηαθήο ηηκήο έλεθελ». Γελ είλαη εθεί ην ζέκα 

καο. Σέινο πάλησλ..  

  Δγψ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ζηε δεπηεξνινγία κνπ θαη αθνχ 

είρα πξνθιεζεί επεηδή θνίηαμα ηελ θάκεξα, πήγα λα θάλσ έλαλ 

παξαιιειηζκφ. Να πσ φηη δπν άλζξσπνη είλαη ζακκέλνη ζην ίδην ρψκα. Απηφ 

ήζεια λα πσ φιν θη φιν. Καη θπζηθά δελ πξνζέβαια θαλέλα λεθξφ, είπα φηη 

φ,ηη θάλακε ην θάλακε κε ραξά γηαηί ν άλζξσπνο ην άμηδε, απηφ αθξηβψο είπα. 

πνηνο ζέιεη αο κε δηαςεχζεη. Αλ παξεξκελεχζεθαλ απηά πνπ είπα, δεηψ 

ζπγλψκε. Δπραξηζηψ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:   Δπραξηζηνχκε αιιά πάιη απνρσξνχκε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:  Πξφεδξε, κηα θνπβέληα κφλν. εγψ απιά ζα δεηνχζα 

απφ ην ψκα λα ζεβαζηνχκε ηελ επηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο, ηίπνηε άιιν.   

Γειαδή φπσο ζέιεη ε νηθνγέλεηα Σνκπνχινγινπ, απηή ηελ απφθαζε λα 

πάξνπκε. Δπραξηζηψ.  



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 144 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηή ηελ απφθαζε ζέιεη λα ηηκήζεη ηνλ 

παηέξα ηνπο φπσο πξαγκαηηθά ηνπ άμηδε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο δελ έρνπκε αληίξξεζε ζηελ πξφηαζε, θπζηθά 

πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα δνχκε γεληθφηεξα ην ζέκα ηνπ θαλνληζκνχ θαη 

γεληθφηεξα δε καο αξέζεη ε ηδέα φηη ν αλζξψπηλνο πφλνο ηεο νηθνγέλεηαο 

αληηκεησπίδεηαη σο έζνδν απφ ην Γήκν. Σψξα ζε ζρέζε κε άιια πνπ 

αθνχζηεθαλ, θαη' αξράο θαίλεηαη φηη ππήξρε αλάγθε λα γίλεη ζπδήηεζε αθφκα 

θαη γηα λα δηεπθξηληζηνχλ δεηήκαηα πνπ θαιψο ή θαθψο έρνπλ πεξάζεη θαη ζηα 

πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλνχκε; 

ΜΔΛΖ: Δλλνείηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

  Πάκε ζην επφκελν ζέκα.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε ζέισ λα ζ’ ελεκεξψζσ, φηη εθ' φζνλ  

ζπλερίδεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 1:35, εκείο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λ’ 

απνρσξήζνπκε. Γε ζα ζπκκεηάζρνπκε ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, πξνηείλνπκε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα γίλεη ηε Γεπηέξα. Να έρνπκε ηε δηαχγεηα θαη ην ρξφλν 

λα ζπδεηήζνπκε.  Καη φρη 2 ε ψξα ηε λχρηα.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ είλαη πάξα πνιιά ζέκαηα..  

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη θη αιιηψο ην θχθισκα 3.30 

ε ψξα θιείλεη. Πξνηείλσ κέρξη ηηο 3.30 λα πάκε φζα ζέκαηα κπνξνχκε λα 

πάκε. ζα κπνξνχκε λα θαιχςνπκε, έρεη θαιψο. Ζ ψξα είλαη 2 παξά 20. 

Οπζηαζηηθά κηάκηζε ψξα αθφκα είλαη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε, επαλέξρνκαη ζηελ πξφηαζε πνπ έθαλα, 

δηαθνξεηηθά ζ’ απνρσξήζνπκε θη εκείο. πξνηείλσ μαλά, λα εγθξίλνπκε ηα 

ζέκαηα πιελ ελφο-δχν, πνπ ζεσξνχλ θάπνηνη φηη είλαη ζνβαξφηεξα..  

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Παξαπάλσ είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δκείο δελ είπακε φρη, θαη ηξία λα είλαη δελ είπακε φρη. Ο θ. 

εξεηάθεο δε ζέιεη, ελψ είπε δχν-ηξία, κεηά είπε νθηψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:  Δκείο ζα ηα εγθξίλακε φια απηά πνπ ζαο ιέκε, αιιά δε 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε κ’ απηή ηε ινγηθή. Θ’ απνρσξήζνπκε. ζν δελ 
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πεξηνξίδνπκε ζε έλα, δχν, ηξία λα πάλε ζε κηα επφκελε ζπλεδξίαζε θαη λα 

εγθξίλνπκε φια η’ άιια, δελ έρεη λφεκα λα ζπλερίζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα, άιισζηε ην είπε θαη ν Γήκαξρνο 

απηφ. Απιά ηα δπν ζέκαηα έγηλαλ 6, 7.. Γε γίλεηαη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία, αο θαζίζνπλ λα ηα θνπβεληηάζνπλ κφλνη ηνπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνηα είλαη απηά ηα δπν ηξία ζέκαηα λα ηα 

βγάινπκε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Γελ είλαη δπν ηξία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είπα φια, λα πάκε κπξνο έγθξηζε. Ο θ. εξεηάθεο είπε 

δχν φηη ζέινπλ θνπβέληα. Καη ζην ηέινο εκθάληζε έμη.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, είλαη παξαπάλσ. Γχν ζέινπλ πνιιή θνπβέληα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Αο πξνηείλεη ν θ. εξεηάθεο πνηα είλαη απηά ηα δπν ζέκαηα πνπ 

ρξήδνπλ  ζπδήηεζεο θαη αλάιπζεο  θαη αο απνδερζνχκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. 

Γξεηδειηά. Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο κε ηηο ζπγθξνηήζεηο Δπηηξνπψλ, 12, 13, 14 δελ 

έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πείηε ζε πνηα έρεηε πξφβιεκα. Αθήζηε απηά πνπ δελ έρεηε. 

ε πνηα έρεηε πξφβιεκα.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  ην 3 έρνπκε πξφβιεκα, ζην 5, ζην 6, ζην 8, πνιχ κεγάιε 

ζπδήηεζε θαη δελ έρνπκε θαη απαληήζεηο, νπσζδήπνηε ζην 9 θαη ην 10..  

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Άξα είλαη πνιιά, δελ είλαη δχν. Να πξνηείλσ θάηη Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ναη Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθνχζηε ιίγν ηελ πξφηαζε, λνκίδσ ζα 

ζπκθσλήζεηε. Σν 8 λνκίδσ κπνξνχκε λα ην αλαζηείινπκε, αιιά κφλν γηα ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο, λα ην πάκε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηε Γεπηέξα. 

Σα ππφινηπα λα πεξάζνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Πξφεδξε κπνξψ λα πσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ναη. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: ζνλ αθνξά ην 8, πνπ είλαη ε Μπξηηάληα, δε ζεσξνχκε φηη είλαη 

κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ην ζέκα 6 απφ κφλν ηνπ είλαη  
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γλσκνδφηεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εθθξαζηνχλ φιεο νη γλψκεο θαη λα  

θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά. 

  ζνλ αθνξά κηθξφηεξεο εκβέιεηαο ζέκαηα φπσο αο πνχκε ηα 

ηέιε δηαθήκηζεο, ζέινπκε απιά λα θάλνπκε κηα ηνπνζέηεζε. ην πξφγξακκα 

θηινμελίαο παηδηψλ, ζέινπκε θη εθεί λα θάλνπκε κηα ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πξφεδξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο... 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Μηζφ ιεπηφ θ. Γήκαξρε..  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαδηθαζηηθά: Πάκε λα ζπδεηήζνπκε φια ηα ζέκαηα θαη φπνπ 

θάηζεη κέρξη ηηο 3.30.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε απνρσξνχκε, επραξηζηνχκε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα λα νινθιεξψζσ, ην ζέκα ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, είηε 

πξφθεηηαη  γηα Γεκνηηθή Δπηηξνπή είηε γηα ηε Υάξηα,  θαη απηφ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Απηφ ιέσ, πάκε λα ηα ζπδεηήζνπκε.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία, εκείο δε δηαθσλνχκε λ’ αλαβιεζεί γηα ηε Γεπηέξα ή λα 

πάξεηε ηα πην απιά ζέκαηα. 

ΜΔΛΟ:  Πξφεδξε πξέπεη λα νξίζεηο Γξακκαηέα, κάιινλ θαη Αληηπξφεδξν.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν Γξακκαηέα ζα ηνλ θάλεη ν θ. Πιέζζαο.. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Δκείο είρακε φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα πεξάζνπκε δχν ζέκαηα. 

Γελ ην ζέιεη ε θα Γθνχκα, πάκε κε ηελ πξφηαζε... 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Θέισ λα επηζεκάλσ, δελ έρνπκε πξφβιεκα απιά φηαλ μεθηλάκε 

ζηε 1.30 λα ζπδεηάκε 15 ζέκαηα  πξέπεη λα έρνπκε θαη ην γλψζη ζαπηφλ, φηη 

δε ζα πάλε ζχληνκα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήδε ηψξα ηα 5 ζα ηα είρακε πξνρσξήζεη. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Γε δηαθσλψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Πάκε ζην 2ν ζέκα.  

ην ζεκείν απηό απνρώξεζαλ νη: Π. Γξεηδειηάο, Γ. Αλαγλώζηνπ, Υ. 

Γξεηδειηάο 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Δθ' φζνλ δε γίλεηαη δεθηή ε δηθή καο πξφηαζε, ζ’ 

απνρσξήζνπκε θη εκείο.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ:  Μέρξη ηηο 3.30 δελ αληέρεηε; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:  Γελ αληέρνπκε. Γε γίλεηαη λα μεθηλήζνπκε ζηελ νπζία 

πκβνχιην 2 παξά 20. Αο εγθξίλνπκε ηα ζέκαηα πνπ δε ζέινπλ θακία 

ζπδήηεζε  θαη αο πάλε ηα άιια ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. 

ΜΔΛΟ:  Πξφεδξε, λα θάλσ κηα πξφηαζε θάπσο ζπκβηβαζηηθή: Μήπσο ην 

ζπλερίζνπκε αχξην θαη λα ζεσξεζεί ε ζπλεδξίαζε ζπλερηδφκελε; Υσξίο λέα 

πξφζθιεζε, λα ην θάλνπκε αχξην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έηζη θη αιιηψο  ζπλερηδφκελε ζα είλαη.  

ΜΔΛΟ:  Υσξίο λέα πξφζθιεζε, λα ην θάλνπκε αχξην;  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Δίκαη δεζκεπκέλνο κε δπν πνιχ ζνβαξά ξαληεβνχ, δπζηπρψο.. 

ΜΔΛΟ:  Θέιεηε ηελ Παξαζθεπή; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πεξάζνπκε ηα ζέκαηα απηά πνπ εγθξίζεηο θη φια απηά  θαη ηε 

Γεπηέξα λα θάλνπκε πάιη; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο ζπκθσλνχκε ζ’ απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ηί ιεο; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Πνηα ζεσξείο φηη είλαη ηα ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ φπσο είπεο ζηελ αξρή;  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πξνηείλσ κέρξη ηηο  3.30 πνπ θιείλεη ην θχθισκα, λα 

πεξάζνπκε φζα ζέκαηα πξνιάβνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα είρακε πεξάζεη ηψξα δπν ηξία.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Σν γεγνλφο φηη κέρξη 2 παξά ηέηαξην ζα έρνπκε εμαληιήζεη 

κφλν έλα ζέκα, είλαη γηαηί αθξηβψο νη δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο ηνπ 

Λχζαλδξνπ ζαο επέηξεςαλ λα κηιάηε ηέζζεξηο θαη πέληε θνξέο...  

 

ην ζεκείν απηό απνρώξεζαλ νη: Α. Βαζηιόπνπινο, Γ. Αλεκνγηάλλεο,  

Ν. Αλαληάδεο, Η. Καιακπόθεο, Γ. Δκκαλνπήι, Π. Λαδαξίδεο, Η. 

Εαραξηάδεο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Μεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 210/2017 απόθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο 

απνδέζκεπζεο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ 

(επανεισαγωγή)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δίλαη νκφθσλν; 

ΜΔΛΖ: Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

ΜΔΛΟ:  Πξφεδξε, γηα ηελ ηάμε πείηε πνηνη παξακέλνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αληηπξφεδξνο νξίδεηαη ν θ. Λέθθαο θαη Γξακκαηέαο.... Αιιά πψο 

ζα ην δηαβάζεη; Γελ έρεη θαηάζηαζε ν άλζξσπνο. 

ΜΔΛΟ:  Θα ηνλ βνεζήζεη ν θ. Πιέζζαο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ρξεηάδεηαη Αληηπξφεδξνο κνπ είπαλ, Γξακκαηέαο ε θα 

Παπαθψζηα, γηα λα έρεη θαηάζηαζε, λα δηαβάδεη ηα νλφκαηα.  

  Πάκε ζην 3ν ζέκα.  

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έληαμε ππεξεζηώλ είζπξαμεο νθεηιώλ Γήκνπ ζην Γηαηξαπεδηθό 

ύζηεκα (ΓΗΑ) πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δίλαη νκφθσλν; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαςεθίδνπκε 

ην ζεκείν απηό απνρώξεζε ν θ. Η. Οπζηακπαζίδεο 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βέβαηα θ. Σάθα, εδψ έρεη ξεκάμεη ν θφζκνο θη εζείο πψο ζα 

εηζπξάμεηε ζθέθηεζηε. 

Ζ. ΣΑΦΑ:  Μα ηί ιέηε ηψξα.. Γηεπθνιχλνπκε ηνλ θφζκν λα πιεξψζεη κε 

φινπο ηνπο ηξφπνπο, θάηη πνπ έπξεπε λα γίλεη εδψ θαη ρξφληα. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Απηφ ιέκε. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Μ’ έλαλ θσδηθφ ζα κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ φ,ηη ζέινπλ... 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αληί λα θνπβεληηάδνπκε πψο ζα ειαθξχλνπκε..  
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Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ελεκεξψλεηαη ην Σακείν απηφκαηα. Με θάξηα, κε θσδηθνχο 

taxisnet. Γελ είλαη ψξα λα γίλεη απηφ κεηά απφ ηφζα ρξφληα;  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βεβαίσο, είλαη εθζπγρξνληζκνί νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη 

θαη βνεζνχλ ....  

Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα πείηε κνπ εζείο ηί επηζπκείηε.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μελ θάλεηε δηάινγν, πάκε λα ηειεηψζνπκε, είλαη 2 ε ψξα..  

Ζ. ΣΑΦΑ: Δζείο ηί επηζπκείηε; Γελ απαληάηε.. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο επηζπκνχκε λα γίλεη Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα 

παξζεί απφθαζε γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, πάκε ζε ςεθνθνξία.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Δζείο επηζπκείηε λα πξνρσξήζεηε .... 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κχξηε εξεηάθε αθνχηε; Πάκε ζε ςεθνθνξία.  

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ..  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπηζάθεο Μηράιεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνζθνιέηνο σηήξεο. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξεο. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ναη. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπίγαιεο Κψζηαο. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπεξδέζεο πχξνο. 
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. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο.  

Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παπαθψζηα Αλζή, ππέξ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο. 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, απψλ. Παπαινπθά Δπηπρία, 

απνχζα. Αλαληάδεο Νηθφιανο, απψλ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απψλ, Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο απψλ, Καιακπφθεο Ησάλλεο, απψλ, Δκκαλνπήι Γαλάε 

απνχζα. Γξεηδειηάο Παληειήο, απψλ, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλψζηνπ 

Γεψξγηνο, απψλ. Λαδαξίδεο Πέηξνο, απψλ. Λέθθαο Αζαλάζηνο. 

Α. ΛΔΚΚΑ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Τπέξ. . 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γθνχκα Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά θαη ππελζπκίδσ φηη ππάξρνπλ πξνηάζεηο. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Εαραξηάδεο Ησάλλεο, απψλ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, απψλ. Αιεθξαγθή νθία. 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ:  Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έρνπκε 18 ππέξ, 2 θαηά. Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκόο ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 

θαη εθεμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 48/2020 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. 

Δπηηξνπήο (επανεισαγωγή)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οκφθσλα; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Έρσ κηα εξψηεζε: εκείο ςεθίδνπκε ππέξ, φκσο έρνπκε κηα  

εξψηεζε θαη ζέινπκε λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά καδί κε ηελ απάληεζε. 

Φεθίδνπκε ππέξ. Έρεη μαλαβγεί ζηε δεκνζηφηεηα, ζε κεγάια ΜΜΔ, ζηνλ 

αζιεηηθφ Σχπν, ε ζπδήηεζε γηα ηελ εκπνξηθή νλνκαηνδνζία ηνπ γεπέδνπ ηεο 

ΑΔΚ. Θέινπκε λα ξσηήζνπκε ινηπφλ, πψο ζα εληαρζεί ε φπνηα απηή  

εκπνξηθή  ζπκθσλία ε νπνία έρεη δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα, ζην ζέκα ησλ 

ηειψλ δηαθήκηζεο απφ κεξηάο Γήκνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηφ ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ θαη' αξράο  ην αλαγλσξίδεηε ζα ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μήπσο ζέιεη λ’ απαληήζεη ν Γήκαξρνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ξαλαπέο ζε παξαθαιψ ηελ εξψηεζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Λέσ, πξφζθαηα, πνιχ πξφζθαηα, κέζα ζηνλ Απξίιε, 

μαλαβγήθε ζε πνιχ κεγάιεο αζιεηηθέο ζειίδεο θαη κε νλφκαηα, ε ζπδήηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή νλνκαηνδνζία ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ. Θέισ 

λα ξσηήζσ, γηα λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά θηφιαο, ην έρσ μαλαξσηήζεη, πψο 

απηφ ζα εληαρζεί ζηελ πνιηηηθή ηειψλ δηαθήκηζεο ηνπ Γήκνπ, εάλ ην 

αλαγλσξίδνπκε ζαλ πξφβιεκα θαη ηί πξφβιεςε ζα ππάξμεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ απάληεζή κνπ είλαη φηη δε γλσξίδσ, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ 

ζα ηεζεί, ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε.  

ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Μα ε απφθαζε είλαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο. Γελ είλαη γηα ηηο 

δεκνηηθέο δηαθεκίζεηο, είζπξαμε ηειψλ απφ δηαθεκίζεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οκφθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. εξεηάθε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Αθνχζηε, δηαθεκίζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ζαθψο δελ έρεη 

θακία δηθαηνδνζία ν Γήκνο. Δάλ ππάξρεη θάπνηα νλνκαηνδνζία πνπ άπηεηαη 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ, ζα ην ζπδεηήζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  
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Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Γε βάδνπκε ηέιε γηα ηε δηαθήκηζε ηεο θάζε κπχξαο κέζα ζηα 

κπαξ, ελλνείηαη απηφ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:   ρη, απηφ πνπ ξψηεζε ν θ. εξεηάθεο είλαη εχινγν, ζαθψο 

είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ λα ζπδεηεζεί θάηη ηέηνην ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη νλνκαηνδνζία ζ’ έλα ρψξν πνπ είλαη ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε. Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Α. πγθξόηεζε θαη Οξηζκόο κειώλ Δπηηξνπήο θαη Β. Έγθξηζε 

θξηηεξίσλ επηινγήο δηθαηνύρσλ γηα ην Πξόγξακκα Φηινμελίαο Παηδηώλ 

ηνπ Γήκνπ ζε Παηδηθέο Καηαζθελώζεηο γηα ην έηνο  2020» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Μέρξη λα εηζεγεζεί ν θ. Κσλζηαληηλίδεο λα θάλσ εγψ ηελ 

εξψηεζε πνπ έρσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Δπεηδή βξηζθφκαζηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηψξα κε ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ην λέν θχκα θηι. ζθνπεχεηε λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

θαηαζθελψζεηο; Γηαηί πνιιέο θαηαζθελψζεηο ηέινο πάλησλ ζα παξακείλνπλ 

θιεηζηέο. Δπίζεο, γηαηί γίλεηαη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο; Απηά ηα δχν αλ 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηζήγεζε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Γαλάε, είκαζηε ζε κηα ζπλερή επαθή κε ην Τπνπξγείν, 

αλάινγα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο εγθπθιίνπο, εκείο κε ηνλ εληεηαικέλν χκβνπιν 

Αζιεηηζκνχ, Πνιηηηζκνχ, κε ην Γηεπζπληή, ηνλ θ. Εέην, ηνλ θ. ππξφπνπιν θαη 

κάιηζηα ζήκεξα πάιη ην κεζεκέξη είρακε κηα ζχζθεςε, πξνεηνηκάδνπκε ην 

πξφγξακκα θαλνληθά θαη αλ δνζεί ε εληνιή, αλ έξζνπλ νη εγθχθιηνη πνπ ζα 

καο επηηξέςνπλ, ζα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο ιεηηνχξγεζαλ θαη πέξπζη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οκφθσλα; 

ΜΔΛΟ: Πξέπεη λα νξηζηνχλ κέιε Δπηηξνπψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ναη, ηα νλφκαηα λα πνπλ. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο κπνξεί λα πεη 

ηα νλφκαηα; 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είκαη ν εηζεγεηήο, είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηελ 

Αλζή, αιιά εληάμεη. Λνηπφλ, ε πξφηαζε ηνπ νξηζκνχ κειψλ Δπηηξνπήο γηα 

θηινμελία παηδηψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, ζηηο 

παηδηθέο θαηαζθελψζεηο .......  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπή. Πξφεδξν θαη 

Αλαπιεξσηή απφ ηε ζπκπνιίηεπζε, έλαλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο 

αληηπνιίηεπζεο κε αλαπιεξσκαηηθφ θαη έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο. Απηφ θαινχκεζα λ’ απνθαζίζνπκε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ θάηη ζην ελδηάκεζν, κηα θαη πεξηκέλνπκε; Δπεηδή 

πέξπζη  είραλ πάεη ηα παηδηά κε απηφ ην πξφγξακκα, πέξαζαλ πάξα πνιχ  

σξαία, σζηφζν δηαπίζησζα φηη ππάξρεη κηα αλάγθε λα ππάξρεη έλαο πην 

ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ζηα δεηήκαηα πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο νξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ, γηαηί φζν λα’ λαη έλα ηξίην κάηη εμσηεξηθφ βιέπεη νξηζκέλα 

πξάγκαηα πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φηαλ ηα ζπλαληάο κπνξεί λα ηα 

ππνηηκάο. Οπφηε αο παξζεί απηφ ππ' φςηλ απφ ηελ Τπεξεζία. Σψξα ζε φ,ηη 

αθνξά ζηα ππφινηπα, είλαη πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο ηα θξηηήξηα ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ ηελ 

εηζήγεζε. Δλλνψ ηε κνξηνδφηεζε πνπ δίλνπκε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Ζ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην κέξνο πνπ καο αθνξά, είλαη ν 

θ. Μπεξδέζεο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.                                                                                                                                                                                                   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σαθηηθφο είλαη ν θ. Μπεξδέζεο, ν πξψηνο δειαδή θαη 

αλαπιεξσκαηηθφο... Ή αλάπνδα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ο θ. Μπεξδέζεο ηαθηηθφο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο 

αλαπιεξσκαηηθφο. Ζ αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα πξνηείλεη... 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε εξεηάθε ζέιεηε λα πάεη θάπνηνο απφ ζαο 

ηαθηηθφο θαη έλαο δηθφο καο αλαπιεξσκαηηθφο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Γε ζέιεηε; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Γε ζεσξνχκε φηη είκαζηε ζπλδηνίθεζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Σνλ θ. Αζαλαζφπνπιν βάιηε ηαθηηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Καη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, άιιν έλα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέιεη λα πάεη ν θ. Λέθθαο; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ:   Αλ δελ είλαη ν θ. Λέθθαο εδψ, πξνηείλσ ηελ θα Αιεθξαγθή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κπξία Αιεθξαγθή δέρεζηε; 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Καη έλαο ππάιιεινο, έλαο δηνηθεηηθφο. Ζ θα Κπξηαθίδνπ κε 

αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. ππξφπνπιν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Κάλνπκε δεθηά θαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία κέλνπλ, ε 

βαζκνινγία. Έρεη δπν ζθέιε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ναη, έρεη δηνξηζκφ κειψλ θαη έγθξηζε θξηηεξίσλ. Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Φεθίδνπκε «παξψλ».  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, νκφθσλα θαη 2 «παξψλ». θαηαγξάθνληαη.  

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Γλσκνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ  Ν. 

3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), επί ησλ πξνηεηλόκελσλ θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΩΝ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ», βάζεη ηεο αξηζ. 

14/2020 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε. (επανεισαγωγή)" 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο ην ιφγν;  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Κχξηε Πξφεδξε, λα πσ θάηη επί ηεο δηαδηθαζίαο; Δπεηδή είλαη 

θαη ζέκα γλσκνδφηεζεο θαη έρεη κηα αμία λα κε γίλεη ηέηνηα ψξα, πξνηείλσ λ’ 

αλαβιεζεί. Να είλαη θαη νη άιιεο παξαηάμεηο.  

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Αλ ζπκάζηε, νη θπθινθνξηαθέο  ξπζκίζεηο είραλ δπν 

ζθέιε, α’ θαη β’ θάζε. Ζ α’ θάζε πξνέβιεπε ην έξγν απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζην Γήκν Νέαο Ησλίαο θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζαο ην παξνπζηάζακε θαη 

ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη κάιηζηα κε πξνηδέθηνξα δείρλακε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.  

  Σν ζέκα απηφ γηα θαζαξά ηππηθνχο ιφγνπο, ρξεηάδεηαη 

μερσξηζηά ηε γλσκνδφηεζή καο γηα ην Γήκν Νέαο Ησλίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα. 

κσο ππελζπκίδσ θαη φζνη ην ζπκνχληαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη, ην έρνπκε 
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πξνβάιιεη, είπακε φηη ζα γίλεη παξάιιεια κε ηελ ππνγεηνπνίεζε θη έλα 

δεχηεξν έξγν πνπ αθνξά αγσγνχο νκβξίσλ, απνρεηεπηηθνχο ζηελ Δι  

Αιακέηλ, θαληάδνκαη νη πεξηζζφηεξνη ην ζπκνχληαη θαη κάιηζηα ην έρνπκε 

εγθξίλεη ζαλ παθέην.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Καληαξέιε. Θέιεη θάπνηνο λα θάλεη 

θάπνηα εξψηεζε; 

  Ζ θα Γθνχκα έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Δγψ  ζέισ λα μεθηλήζσ θαη' αξράο  ιέγνληαο φηη αθξηβψο 

επεηδή πξφθεηηαη  γηα δπν θάζεηο θαη αθξηβψο επεηδή είλαη έλα έξγν πνπ 

θαίλεηαη πφζν απνζπαζκαηηθφ είλαη, ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα ζπδεηήζνπκε, 

γηαηί απηή ηε ζηηγκή, ελψ δελ έρνπλ φινη μεθηλήζεη λα κεηαθέξνληαη ζηηο 

δνπιεηέο ηνπο, βιέπνπκε ηνλ ηξνκεξφ θφξην πνπ δέρνληαη νη άιιεο νδνί. 

  Καη είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ θάπνηνο, εθηφο αλ 

ζεσξνχκε φηη πξαγκαηηθά παίξλνπκε κηα απφθαζε θαη ηειεηψζακε εκείο, δελ 

έρνπκε θάηη άιιν λα πνχκε σο πξνο ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, είλαη πνιχ  

ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε καο λα ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο ηί ζα γίλεη φηαλ ζα 

θιείζεη θαη ε Δι Αιακέηλ. Γηαηί απηή ηε ζηηγκή έρεη θιείζεη ε Παηξηάξρνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη ε θίλεζε, είλαη αζηείν πφζν κεγάιε είλαη ελ θαηξψ 

επαλφδνπ κεηά ηελ θαξαληίλα, ελψ φινη δελ έρνπλ πάεη ζηηο δνπιεηέο ηνπο, 

ελψ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ μεθηλήζεη. 

  Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηεχζπλζεο πνπ βάδεη ε Γηνίθεζε, 

ηεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο, ην γεγνλφο φηη φρη κφλν ην ζπδεηάκε 2 ε ψξα ην 

βξάδπ ην ζέκα, αιιά αθφκα θαη ζε απηά πνπ έρεηε ήδε δηαπηζηψζεη, κε ην 

θιείζηκν ηνπ δξφκνπ πνπ έρεη ήδε δηαπηζησζεί, δελ έρνπλ παξζεί κέηξα γηα λα 

κπνπλ ζσζηέο πηλαθίδεο, γηα λα κπνξέζεη λ’ απαγνξεπζεί ή λα 

ζεζκνζεηεζνχλ ζέζεηο παξθαξίζκαηνο ζε δηάθνξεο πιεπξέο, ησλ δεκνηηθψλ 

δξφκσλ ηνπιάρηζηνλ. 

  Αιιά αθφκα θαη ηε γλσκνδφηεζε πξνο ηε Νέα Ησλία, πξνο ηνπο 

έηεξνπο Γήκνπο, αθφκα θαη ηε γλσκνδφηεζε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα γηα ην πψο 

ρξεηάδεηαη λα θηλνχληαη ηα απηνθίλεηα, λα παξζνχλ κηα ζεηξά κέηξα, ηε 

ξχζκηζε ησλ θαλαξηψλ, είλαη, αζηείν αλ ην δείηε, φηη αθφκα ιεηηνπξγεί ην 

θαλάξη ηεο Δι Αιακέηλ, ιεο θαη απνδέρεηαη ην κεγαιχηεξν θφξην ζ’ εθείλν ηνλ 

θφκβν. Αληίζηνηρα ην θαλάξη πνπ βξίζθεηαη εδψ, ζηε ιεσθφξν Γεθειείαο. 
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  Δίλαη αζηείν ην φηη ην επηηξέπεηε θαη δελ έρεηε πεη ηίπνηα. Κχξηα 

Καληαξέιε κπνξείηε ηελ παξνπζίαζε λα ηελ θάλεηε κε πξνηδέθηνξεο θαη 15 

θνξέο, αιιά ηα πξνβιήκαηα είλαη εδψ.  Καη απηά νθείιεη λα ηα ζπδεηήζεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα πάξεη θαη κέηξα γη’ απηά. Γελ είλαη δπλαηφλ ν 

θφξηνο λα κεηαθέξεηαη ζε δεκνηηθέο νδνχο. 

  Απηή ηε ζηηγκή έρεηε παξαηεξήζεη φηη ε Δι Αιακέηλ ιεηηνπξγεί 

σο πξνο ην λα θάλνπλ ηελ παξάθακςε πξνο ηα δεμηά γηα λα θάλνπλ ην γχξν 

ηνπ άιζνπο φζνη θάλνπλ. Οη ππφινηπνη, γπξλάλε απφ ηε ιεσθφξν Ζξαθιείνπ 

αξηζηεξά γηα λα θαηέβνπλ απφ ηνλ Πεξηζζφ θαη λα γίλεη ν θαθφο ρακφο κ’ έλα 

θαλάξη ζηελ πιαηεία, πνπ επηηξέπεη ην πνιχ έμη ακάμηα, εάλ η’ ακάμηα 

γλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα ζηαζνχλ δίπια-δίπια, νη ηαξίθεο δελ έρνπλ 

θαηαιάβεη κεγαιχηεξν κέξνο απ’ φ,ηη θαηαιακβάλνπλ θηι.  

  Απηά είλαη πξνβιήκαηα πνπ ηα έρνπκε δεη φινη καο. Καη 

επαλαιακβάλσ, ζεσξψ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ζε θαιχηεξν επίπεδν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ιέηε ηαξίθεο  γηαηί παξεμεγήζεθε έλαο ηαμηηδήο. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ζπγρσξείηε, κε ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο. Δληάμεη, δελ 

ήζεια λα πξνζβάιισ θαλέλαλ. Σνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο πνπ ην ρψξν 

ηνλ θαηαιακβάλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, έρνπκε κάηηα θαη βιέπνπκε 

πφζν θηλείηαη θαη ην ηαμί. Απηά ήζεια λα πσ σο πξνο ηα επηκέξνπο. 

  Χο πξνο ην γεληθφηεξν, ζα πξέπεη λα δνχκε νπζηαζηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηελ θπθινθνξία, ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε μαλά, λα μαλακπεί 

ζην ηξαπέδη ν θφκβνο ζηνπ Βιάρνπ, λα μαλακπεί ζην ηξαπέδη ε 

ππνγεηνπνίεζε απφ ηελ  Δζληθήο Αληηζηάζεσο, κέρξη λα θηάζεη ζηε ιεσθφξν 

Ζξαθιείνπ, πνπ ζα πεξλά θαη ζα ζπλαληά ηελ εζληθή. Απηά πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ. Καη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζέζεη ζνβαξά απφςεηο, 

ψζηε θαη αξγφηεξα ν εθάζηνηε κειεηεηήο λα ηηο ιάβεη ππ' φςηλ ηνπ. 

  Θα κνπ πείηε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Ναη, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δε γίλεηαη ην αλάπνδν, λα έξρεηαη κ’ έλαλ  νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ 

πγθνηλσληνιφγσλ θαη έξρνληαη απνζπαζκαηηθά ηα έξγα, θάπνηνο πξέπεη λα  

δεη πψο ζα θηλεζνχλ θη απηά  ηα ακάμηα.  

  Θπκίζηε κνπ, είλαη ε νδφο Παπαληθνιή πνπ πεξλάεη απφ ην 

ζηαζκφ ηνπ Πεξηζζνχ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παπαλαζηαζίνπ είλαη.  
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Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ, λαη.  Ζ νδφο Παπαλαζηαζίνπ έρεη ζπλερψο 

παξθαξηζκέλα ακάμηα. Απηά πξέπεη λα κπνπλ ζε ζπδήηεζε. θαη πξέπεη λα 

κπνπλ ζε ζπδήηεζε, εηδηθά ηψξα πνπ είλαη πξνο γλσκνδφηεζε ζην Γήκν ηεο 

Νέαο Ησλίαο. Να κπνπλ θαη πξνηάζεηο πξνο ηε Νέα Ησλία. Καη αθφκα 

θαιχηεξα, λα ζπδεηεζνχλ πην εληαία νη πξνηάζεηο πνπ έβαια θαη κε ηνπο 

έηεξνπο Γήκνπο.  

  Δίκαζηε πεξηνρή πνπ ε θίλεζε καο δηαηξέρεη, είκαζηε δπζηπρψο 

ζηνλ άμνλα Αλαηνιήο-Γχζεο, πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππ' φςηλ απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Δθηφο απηψλ πνπ είπε ε θα 

Γθνχκα, έρνπκε θη έλα άιιν ζέκα. πσο μέξεηε, δηνρεηεχεηαη έλαο ζεκαληηθφο  

αξηζκφο απηνθηλήησλ κέζα απφ ηε ζπλνηθία Δηξήλε. Σα παξάπνλα ησλ 

θαηνίθσλ είλαη θαζεκεξηλά πνιιά. Θα πξέπεη ινηπφλ λ’ αληηκεησπηζζεί θαη 

απηφ. Γηφηη φζν δελ έρεη θιείζεη ε Δι Αιακέηλ, ε δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Λεχθεο. 

  Καη εθηφο απηνχ, ππάξρεη θη έλα άιιν ζέκα, απφ ηε Λπθνχξγνπ 

θαηεβαίλνπλ ηα απηνθίλεηα πξνο ηελ Δηξήλεο, δεκηνπξγνχλ έλα ηεξάζηην 

θνκθνχδην δηφηη κπιέθνληαη κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνηθίαο, κε, 

απνηέιεζκα λα έρνπκε  θαζεκεξηλά παξάπνλα, ζα έρεηε θη εζείο ππνζέησ, 

απφ ηνπο  θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.  

  Θα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε απηφ θ. Καληαξέιε, δελ είλαη 

απιφ πξάγκα, λα πάξνπκε κηα απφθαζε λα γλσκνδνηήζνπκε έηζη ζην πφδη 

λνκίδσ.  

ην ζεκείν απηό απνρώξεζε ν θ. Α. Λέθθαο 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη απηφ  πνπ βιέπνπκε 

ηψξα, είλαη αθξηβψο απηφ ην νπνίν ζαο πξνεηδνπνηνχζακε ζ’ εθείλν ην 

πεξίθεκν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπδεηνχζακε ζηηο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε. Πνπ είρακε πεη φηη  ππάξρνπλ άιια ηξία 

κεγάια έξγα ηεο Πεξηθέξεηαο, ππάξρεη ε Δι Αιακέηλ, ππάξρεη ε δηαπιάηπλζε 

ηεο ιεσθφξνπ Ζξαθιείνπ θαη ππάξρεη θαη ε ππνγεηνπνίεζε ηεο Μειίλαο 

Μεξθνχξε. 

  Καη έξρνληαη ζαιακσηά θαη δελ ππάξρεη κηα ζπλνιηθή 

αληηκεηψπηζε, κε απνηέιεζκα, κπινθάξηζκα εδψ, κπινθάξηζκα παξαθάησ, 
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λα έρνπκε έκθξαγκα. Καη πξνο ηα εθεί νδεχνπκε. Καη  έρνπκε θαη ην 

πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Γειαδή εάλ είρε πινπνηεζεί ν αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο ηφηε απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο γηα ππνγεηνπνίεζε κεγάιε 

κέρξη εθεί, νπζηαζηηθά θαη ην θφζηνο ζα ήηαλ ηξία έξρεηαη γα     ζε έλα. 

  Μηα δεχηεξε παξάκεηξν πνπ ζέισ λα βάισ, είλαη ην εμήο: ηη 

πξέπεη νη φπνηεο ξπζκίζεηο λα ηεξνχληαη. Κη εδψ δελ ηεξνχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ππνγεηνπνίεζε ηε δηθή καο, ην εξγνηάμην ζα ήηαλ θάπνπ 

θνληά ζηελ Columbia, ελψ πξφζθαηα δηαπίζησζα φηη ηα πεξίθεκα νρήκαηα 

πνπ ξσηάσ θαη δε κνπ απαληάηε, κεηαμχ γεπέδνπ θαη άιζνπο, είλαη ηεο 

Intrakat. Σα νπνία δελ είλαη ρσξνζεηεκέλα εθεί.  

  Άξα ππάξρεη έλα δήηεκα πάξα πνιχ  ζνβαξφ, εάλ νη φπνηεο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ρσξνζεηήζεηο γίλνληαη, γίλνληαη γηα λα ηεξνχληαη 

ζηνηρεησδψο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Γξακκέλνο έρεη ην ιφγν.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Άθνπζα πξνεγνπκέλσο ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ λ’ 

αλαθέξεηαη ζηνπο δξφκνπο φπσο Λεχθεο, Λπθνχξγνπ θηι. Κάπνηα ζηηγκή κε 

απαζρφιεζε πάξα πνιχ  ην γεγνλφο, γηαηί δέρηεθα ηειεθσλήκαηα απφ 

θάπνηνπο θαηνίθνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κίιεζα κε ηνλ θ. 

Παπαζενθάλνπο, ν νπνίνο κε παξέπεκςε ζ’ έλαλ ζπλάδειθφ ηνπ, ην Γηψξγν 

Γεσξγφπνπιν, Πνιηηηθφ Μεραληθφ. 

  Πήγακε φινη κε ηα πφδηα, γπξίζακε φια ηα ζεκεία, απφ 

κχξλεο, Ησλίαο, Λεχθεο, Λπθνχξγνπ θαη έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηακπέιεο, δελ 

μέξσ αλ ηηο έρεηε πξνζέμεη πνπο είλαη νδεγνχλ πξνο ηε Νέα Ησλία ή πξνο ηε 

Φηιαδέιθεηα, αλάινγα κε ην απφ πνχ έξρεζαη. Γελ μέξσ αλ ηηο έρεηε πξνζέμεη 

απηέο. Υαλφηαλ ν νδεγφο ηέινο πάλησλ ζ’ εθείλα ηα ζεκεία θαη κάιηζηα θαη 

πνιιέο θνξέο θάπνηνο πνπ εξρφηαλ δηαζρίδνληαο ηελ Αγ. Σξηάδνο, 

πεξλψληαο απέλαληη θαη επξηζθφκελνο ζην χςνο ηεο Λπθνχξγνπ θαη Ησλίαο, 

αληηκεηψπηδε θάπνηα απηνθίλεηα πνπ έξρνληαλ απφ ηε Λπθνχξγνπ πξνο ηελ 

Ησλίαο, αληίζηξνθα δειαδή. 

  Γηαηί ήηαλ ηφζν κεγάιν ην κπιέμηκν, πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ 

κηα άθξε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πηζηεχσ φηη νη πηλαθίδεο απηέο, έρνπλ 

βνεζήζεη πνιχ ην θπθινθνξηαθφ, δελ μέξσ αλ πξέπεη λα γίλνπλ θαη θάπνηεο 

άιιεο.  
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξακκέλε, ζεσξείηε φηη 

ππάξρεη αλαθνχθηζε; Οη ηακπέιεο έρνπλ κπεη, δελ έρνπκε απνηέιεζκα φκσο.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κνηηάμηε, θάπνηα ζρεηηθή αλαθνχθηζε ζαθψο ππάξρεη, απηφ 

ην θνκθνχδην ην θπθινθνξηαθφ πνπ γηλφηαλ ζηα ζεκεία Λεχθεο θαη 

Λπθνχξγνπ έρεη κεησζεί, δε ιέσ φηη έρεη εμαιεηθζεί αιιά έρεη κεησζεί αξθεηά. 

Γηαηί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηακπέιεο πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο νδεγνχο ζε 

θάπνηα ζεκεία ψζηε λ’ απεγθισβηζηνχλ. Δίλαη γεγνλφο βέβαηα φηη ζηελ  

Παπαλαζηαζίνπ κπνηηιηάξεηαη πλέρεηα. είλαη θαη ζηελφο δξφκνο, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα θαξδχο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζν γηα ηελ Ζξαθιείνπ, είπε ν 

θ. εξεηάθεο  φηη πξέπεη λα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο Ζξαθιείνπ; Κάηη ηέηνηνη 

εηπψζεθε.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: ηη είλαη ζηα ζρέδηα.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη εληαγκέλν έξγν θέηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Απηφ είλαη επηθίλδπλν λα πάξνπλ ην κηζφ θηίξην ηνπ ΚΚΔ θ. 

εξεηάθε.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Μελ αγρψλεζηε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μελ αλεζπρείηε, εδψ δε κπφξεζαλ λα καο ην πάξνπλ ν 

Άγγινη...  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δίλαη πνπ είλαη κηζνπαξάλνκν εθεί ζηελ φρζε ηνπ 

πνηακνχ.. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Πάιη ηα ίδηα..  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ:  Γηα ην θηίξην ιέσ ηψξα.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ είλαη παξάλνκν ην θηίξην. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ:  Ήηαλ ρηηζκέλν ζηελ φρζε... 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: ηελ φρζε ήηαλ; Γε καο ιέηε πνχ είλαη απηή ε φρζε; 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ήηαλ θάπνηε.. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Κνηηάμηε ιηγάθη ηελ φρζε ηνπ Γηακπνπξιά θαη αθήζηε ...  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  ηε Λεχθεο πνπ ιέηε, λα πάηε λα ηνπο εμεγήζεηε πφζν 

έιεγε ε Λατθή πζπείξσζε θαη ην ΚΚΔ φηη ζα θηάζεη ε  θπθινθνξία ζηελ 
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Δηξήλεο φηαλ ζαο ξσηνχζακε γηα ηνπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο κε ηελ 

ππνγεηνπνίεζε θαη καο ιέγαηε ηξέιεο.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ:  ρη θ. εξεηάθε, πνηέ δε ιέσ ηξέιεο.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Κχξηε Πξφεδξε, λα πσ επίζεο φηη κάιινλ ν θ. Γξακκέλνο 

αλαθέξζεθε ζηηο ηακπέιεο παξάθακςεο πνπ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ θαη 

ζρεδηαζκέλεο πψο ζα κπνπλ θαη ήηαλ  θαη επζχλε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο αλ 

θαηάιαβα θαιά, γηαηί άιιεο ηακπέιεο δελ ππάξρνπλ. εγψ κηιάσ γηα θαλάξηα 

θαη γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία. 

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ..  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξεο. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παπαθψζηα Αλζή. Τπέξ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπεξδέζεο πχξνο. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπίγαιεο Κψζηαο. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο.  

Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπηζάθεο Μηράιεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.  
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπεινχζνο Υξήζηνο.  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Ζ Γχλακε Πνιηηψλ έρεη απνρσξήζεη. Οη Ξαλά Μαδτ έρνπλ 

απνρσξήζεη.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά γηαηί είλαη απνζπαζκαηηθφ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε πνπ είρακε θάλεη αλαθνξηθά κε ηελ ππνγεηνπνίεζε, 

ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γθνχκα Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν απηφ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Εαραξηάδεο Ησάλλεο, έρεη απνρσξήζεη. Κσλζηαληηλίδεο 

Αλαζηάζηνο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, έρεη απνρσξήζεη. Αιεθξαγθή 

νθία. 

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ:  Απέρσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έρνπκε 13 ππέξ, 2 θαηά θαη θαηαγξάθνληαη 4 απνρέο.  

  Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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«Έγθξηζε δηάιπζεο ζύκβαζεο ηεο κειέηεο «Πξάμε εθαξκνγήο Π.Μ.Δ. 

Μπξηηάληα» (επαλεηζαγσγή)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζεγεηήο είλαη ν θ. Κνζθνιέηνο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, απηφ κήπσο λα ην 

πάκε πίζσ;  Δίλαη ζνβαξφ ζέκα.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Γηα πνην ιφγν λα ην πάκε πίζσ;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί είλαη ζνβαξφ ζέκα θ. 

Κνζθνιέην, λα είλαη θαη νη ππφινηπεο παξαηάμεηο θαη λα πνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο, γη’ απηφ. Θέκα δεκνθξαηίαο είλαη.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Αο κελ απνρσξνχζαλ θ. Σνκπνχινγινπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: 2 θαη ηέηαξην ην πξσί; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξράο ηί έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ζα ην δνχκε ζηε 

ζπδήηεζε, δε ζα ζαο ην πσ ηψξα απηφ.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία, εδψ είκαζηε, Γεκνηηθφ πκβνχιην θάλνπκε, λα ην 

ζπδεηήζνπκε.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπί Γεκαξρίαο Βαζηιφπνπινπ ηειείσλαλ 5 ε ψξα ηα 

πκβνχιηα.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Δγψ δελ ήκνπλ Γεκνηηθφο χκβνπινο ηφηε θ. Γξακκέλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρεη ζεκαζία πχξν..  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Κη εγψ πνπ ήκνπλ ηνπο θαηήγγεηια γη’ απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ έθεπγα.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Λνηπφλ, λνκίδσ έρεηε ιάβεη ηελ εηζήγεζε..  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Με ζπγρσξείηε, πξηλ μεθηλήζεη ε εηζήγεζε, θη εκείο πξνηείλνπκε 

λ’ απνζπξζεί ην ζέκα, φπσο αλέθεξε πξηλ θαη ν Γήκαξρνο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπείγεη ην ζέκα ιέεη ν Γήκαξρνο νπφηε πξέπεη λα ζπδεηεζεί. Ο 

θ. Κνζθνιέηνο έρεη ην ιφγν.  
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη απιφ ζέκα, είλαη δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ 

ΠΛΑΝΖΣΗΚΖ, κηα ζχκβαζε πνπ είρε μεθηλήζεη ην 2003 γηα ηε κειέηε ηεο 

Πξάμεο Δθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο ηεο Μπξηηάληα. Ννκίδσ φηη έρεηε ιάβεη ηελ 

εηζήγεζε, αλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο λα ην ζπδεηήζνπκε, λ’ αθνχζνπκε ηηο 

εξσηήζεηο ζαο. Ννκίδσ φηη ην ζέκα είλαη πνιχ απιφ, απιά δηαιχεηαη ε 

ζχκβαζε πνπ είρε γίλεη κε ηελ εηαηξεία ΠΛΑΝΖΣΗΚΖ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ ζχκβαζε δηαιχεηαη. Έρνπκε 

πιεξψζεη ρξήκαηα γηα ηε ζχκβαζε απηή πνπ δηαιχεηαη; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο έρεη έξζεη θαη ζηα ζπλεκκέλα, ε αίηεζε ηεο 

ΠΛΑΝΖΣΗΚΖ ε νπνία ιέεη φηη θαη απηή ζπλαηλεί κε ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαη δελ έρνπλ πιεξσζεί ρξήκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σν κφλν πνπ 

δεηά είλαη ε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο θαιήο εθηέιεζεο. Απηφ δεηά πίζσ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή δελ έρνπκε πιεξψζεη 

ηίπνηα.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη, δελ έρεη πιεξσζεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Άιινο έρεη λα θάλεη θάπνηα εξψηεζε; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Θέισ λα κηιήζσ.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  πγλψκε, θα Γθνχκα πξηλ κηιήζεηε, λα μαλαπψ ην εμήο: 

Εεηάκε κφλν γηα ηε δηάιπζε ηεο παιαηάο ζχκβαζεο, ε νπνία ζεσξήζεθε 

ιήμαζα ιφγσ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ. Γειαδή  ην 2003 έγηλε ε ζχκβαζε, θαη 

είρε ηζρχ γηα έλα ρξφλν κφλν. Οπζηαζηηθά δηαιχεηαη, είλαη θάηη ην νπνίν ζε 

πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο είραλ πξνζπαζήζεη λα ηελ νινθιεξψζνπλ, έρεη γίλεη 

κηα κνλνκεξήο πξάμε εθαξκνγήο γηα η’ αθίλεηα ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο..  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί δηαιχεηαη κεηά απφ 16 

ρξφληα αθνχ είλαη γηα ηνλ επφκελν ρξφλν ιήμαζα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ζ θα Γθνχκα έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Λφγσ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηζήγεζε θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ αληαιιάρζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, ην απηνηειέο 

Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ μαλά, ηε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην 2004, δεηήζακε φηαλ είρε πξσηνέξζεη ην ζέκα 

γηαηί είλαη θαη επαλεηζαγσγή, κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 71/60, ζηηο 

23/3/2020, πνπ ηφηε θαηαγξάθεθε, δήηεζα ηα εμήο:  
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  «ζνλ αθνξά ηνλ θσδηθφ γηα ηελ Πξάμε Δθαξκνγήο ηεο 

Μπξηηάληα, παξαθαιψ φπσο καο απνζηείιεηε φιε ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ 

ησλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη κε ηελ εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη, φπσο θαη 

ζχληνκν  ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο αλά Τπεξεζία» θαη απηφ ην ξσηήζακε γηα λα 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε θη εκείο θαιχηεξα φια ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

κε ηηο εθθιήζεηο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία πνπ αλαθέξνπλ αθξηβψο: 

«Παξαθαιψ λα καο ελεκεξψζεηε αλ κπνξνχκε λα δψζνπκε εληνιή ζην 

κειεηεηή λα ζπληάμεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιιεη 

πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ». Έλα αίηεκα πνπ, φπσο βιέπεηε θη απφ ηηο  

εηζεγήζεηο ζαο, γίλεηαη μαλά θαη μαλά.  

  ηηο 27/4/2020, βάιηε θάησ πφζεο κέξεο είλαη κεηά ηηο 23/3, 

ήξζε ε απάληεζε ε νπνία ιέεη: «ε ζπλέρεηα ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θηι. θαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβείηε ζε αληίζηνηρε απάληεζε ζαο γλσξίδνπκε φηη ηζρχεη 

ην πεξηερφκελν δ’ ζρεηηθήο εηζήγεζήο καο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηελ 

νπνία επηζπλάπηνληαη ηα (β) θαη (ζη), δηάθνξα δειαδή αηηήκαηα θηι.», φπσο 

αλαθέξνληαη ηέινο πάλησλ ζην ελεκεξσηηθφ. 

  «ε θάζε πεξίπησζε, φπσο γλσξίδεηε, νη ελδηαθεξφκελνη», απηφ 

ην ζπληάζζεη ηψξα ε  Τπεξεζία Γφκεζεο ζηηο 21/4/2020, «κπνξνχλ λα 

πξνζέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία καο, γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηερληθή άπνςε 

επί ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ». Απηφ ππνγξάθεη ν θ. Κνζθνιέηνο, ζηε κέζε 

ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. Απηφ έηζη, γηα λα ην ζπγθξαηήζνπκε, σο πξνο 

ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη. 

  ζνλ αθνξά ηψξα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, ε πεξηνρή απηή, έρεη 

αλαθεξζεί πάξα πνιιέο θνξέο φηη κπνξεί λα αμηνπνηήζεη εκπνξηθέο, 

κνλνπσιηαθά ζπκθέξνληα. Ζ πεξηνρή απηή φκσο, έρεη νξηζζεί φηη ζα γίλεη ζην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο, ρψξνο πνιηηηζκνχ, ρψξνο αζιεηηζκνχ θαη ρψξνο 

εθπαίδεπζεο. Παιαηφηεξεο δηεθδηθήζεηο, είρακε αθφκα θαη εηδηθφ ζρνιείν ζ’ 

εθείλν ην ρψξν. 

  Οπφηε ην εξψηεκα είλαη: Αθνχ ε Ννκηθή Τπεξεζία, απαληά φηη 

ζεσξείηαη ιήμαζα ε ζχκβαζε, γηαηί θέξλεηε απηφ ην ζέκα ηψξα θαη δε θέξλεηε 

ην επφκελν βήκα ηεο ζπδήηεζεο; Σί δειαδή, ζα δηαηάμνπκε λα γίλεη κε ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο, Απηφ πφηε ζα ην θέξεηε; Θα πεξάζεη απφ 

Γεκνηηθφ πκβνχιην;  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Κνζθνιέηνο ζ’ απαληήζεη.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κπξία Γθνχκα, ζήκεξα πεξλάκε ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα έξζεη ν δηαγσληζκφο πνπ έρεη πεξάζεη  

θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα γίλεη ε πξάμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. 

ήκεξα είλαη κφλν ε δηάιπζε, κηα ζχκβαζε ε νπνία έρεη ιήμεη θαη πξαθηηθά ε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο δελ επηθαηξνπνηήζεθε πνηέ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

έξρεηαη ζήκεξα θαη απφ θεη θαη πέξα νη φπνηεο ελέξγεηεο έρνπλ λα γίλνπλ γηα 

ηελ Πξάμε Δθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο ηεο Μπξηηάληα, ζα μαλαέξζνπλ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ θάηη: Δκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λ’ απνζπξζεί ην 

ζέκα, νη απαληήζεηο ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ είλαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηε κία 

απάληεζε πνπ έδσζε ζε γξαπηφ εξψηεκα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη 

απαληήζεηο θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηα έγγξαθα  πνπ δεηάκε, ηα 

νπνία γηα θάπνην ιφγν θξίλεη φηη δελ πξέπεη λα δνζνχλ θαη δεχηεξνλ, δελ 

εμεγεί ηε κε αλαβνιή πνπ δεηά ν θ. Γήκαξρνο, έλα ζέκα ην νπνίν εθθξεκεί 

θακηά 15αξηά ρξφληα.  

  Άξα, εκείο δελ πεηζφκαζηε νχηε γη’ απηά πνπ καο ιέηε θαη θπξίσο 

πνπ δε καο ιέηε θαη πνπ δε καο δίλεηε.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηε ζπδήηεζε πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: Δίλαη κηα ζχκβαζε ε νπνία φζνλ αθνξά ηελ Πξάμε Δθαξκνγήο, δελ 

ηζρχεη, δελ έρεη θαηαβάιιεη ν Γήκνο ρξήκαηα γη’ απηήλ, δελ έρνπλ πάεη δειαδή 

ρξήκαηα ζηξάθη θαη παξάιιεια  έρνπκε πάξεη απφθαζε λα ππάξμεη αλάζεζε 

κειέηεο γηα λα πινπνηεζεί ε Πξάμε Δθαξκνγήο. Σα ιέσ θαιά κέρξη ηψξα; 

  Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή δεκηά θαη ζα 

έξζεη, απηφ απαληά ζηελ θα Γθνχκα, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε κειέηε  ε 

νπνία έρεη ήδε πξνγξακκαηηζζεί λ’ αλαηεζεί, λνκίδσ φηη δελ έρνπκε ιφγν, είλαη 

ηππηθφ ζέκα δειαδή. Δγψ απηφ αληηιακβάλνκαη. Αιιηψο ην είρα αληηιεθζεί 

ζηελ αξρή θαη κ’ ελδηέθεξε βεβαίσο βαζηθά εάλ έρνπκε πιεξψζεη ρξήκαηα ηα 

νπνία νπζηαζηηθά δε ζα είρακε απνηέιεζκα.  

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη απηφ, λνκίδσ φηη δελ είλαη θάηη 

ην νπνίν καο θσιχεη, ζα ην δνχκε ζην κέιινλ ηί πξνηείλεηαη φζνλ αθνξά ηελ 
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πινπνίεζε ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο, κε ηε κειέηε πνπ ζα πξνζέιζεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έηζη αθξηβψο είλαη φπσο ην ιεο.  

  Κπξία Παπαθψζηα πάκε ζε ςεθνθνξία.  

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ναη. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξεο. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παπαθψζηα Αλζή, ππέξ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπεξδέζεο πχξνο. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπίγαιεο Κψζηαο. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο.  

Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπηζάθεο Μηράιεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπεινχζνο Υξήζηνο.  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Ζ Γχλακε Πνιηηψλ έρεη απνρσξήζεη. Οη Ξαλά Μαδί έρνπλ 

απνρσξήζεη.  Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Τπέξ.  
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη πνπ επηηείλνπλ ηηο 

αλεζπρίεο καο....  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γθνχκα Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Εαραξηάδεο Ησάλλεο, έρεη απνρσξήζεη. Κσλζηαληηαλίδεο 

Αλαζηάζηνο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:  Λφγσ θνξσλντνχ έρσ επηζηξέςεη ζπίηη κνπ, απφ ην 

επφκελν ζέκα γηα λα ην παξαθνινπζήζσ. Γε ζα ζπκκεηάζρσ ζε απηή ηελ 

ςεθνθνξία, απφ ην επφκελν αλ ζέιεηε. αο επραξηζηψ Πξφεδξε.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Αιεθξαγθή νθία.  

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ:  Τπέξ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε 17 ππέξ, 2 θαηά. Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  

 

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο – Καλνληζηηθό Πιαίζην 

Λεηηνπξγίαο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαθψζηα είλαη εηζεγήηξηα.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξνηείλνπκε λ’ απνζπξζνχλ απηά ηα δπν ζέκαηα, πνπ 

ζέινπκε λα θνπβεληηαζηνχλ θαη λα πεξάζνπκε ηα άιια  πην ζχληνκα θαη λα 

θιείζνπκε ηε ζπλεδξίαζε. Γελ είλαη δηαδηθαζία θαη ηφζν επείγνλ απηφ. 
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σί πξφβιεκα ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν γηα λα κελ ην 

ζπδεηήζνπκε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Πξφεδξε, ζην 9ν ζέκα, ζηελ 

εηζήγεζε, ζην ζ’, ιέεη φηη ζπγθξνηείηαη κηα Δπηηξνπή Ηζφηεηαο,  κεηαμχ άιισλ, 

απφ έλαλ ή κία Γεκνηηθφ ή Γεκνηηθή χκβνπιν, ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νξίδεηαη κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία. 

  Σψξα δειαδή ηί ζα θάλνπκε ζήκεξα; Ο θ. εξεηάθεο θη εκείο 

πνπ έρνπκε κείλεη; Ννκίδσ φηη  κφλν θαη κφλν γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξέπεη λ’ αλαβιεζεί ην ζέκα. Λέεη, ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ 

παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Γηαδηθαζηηθά, ζπκθσλψ, εηδηθά γηα κηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

κε απνχζεο ηηο άιιεο παξαηάμεηο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη ζσζηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη εζηθά ζσζηφ, λνκίδσ φηη εηδηθά γηα κηα ηέηνηα 

Δπηηξνπή ε νπνία αθνξά κηα δηαζηξσκάησζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηελ απνηειέζνπλ θαη απφ κέιε Οξγαλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

απφ κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο, είλαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα κπνξνχζε άλεηα 

λα πεξάζεη θαη λα ζπγθξνηεζεί, έηζη θη αιιηψο ζε κηα επφκελε ζπλεδξίαζε.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Ννκίδσ φηη πάεη καδί κε ην 10 ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε ηα δχν ζέκαηα απηά λα η’ αλαβάινπκε Γήκαξρε, ην 9 θαη 

ην 10; Να ηα απνζχξνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:   Μηζφ ιεπηφ λα δσ πνην είλαη ην 10ν.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν 10 είλαη ε Υάξηα ηνπ 1νπ, ηεο Δπηηξνπήο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ζ έγθξηζε ππνγξαθήο είλαη δεδνκέλε, δελ πξφθεηηαη  λα 

ζπδεηήζνπκε θάηη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππνγξαθήο ηεο Υάξηαο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Έρεη δίθην ν Γήκαξρνο ζ’ απηφ, 

απηφ είλαη κηα ηππηθή αλαγλψξηζε νπζηαζηηθά θαη ππνγξαθή...  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Δπεηδή γηα εκάο  ε ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ είλαη ηππηθή θαη είλαη 

ηαπηφρξνλε, δειαδή ζ’ απηήλ έρεη παηήζεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ε 

Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε νινθιεξσκέλα, λα κελ ηξψκε 

θαη ην ρξφλν, γηα ην πψο ζεσξνχκε εκείο ην γπλαηθείν δήηεκα.  



7
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  Θα ζαο θάλσ κηα παξάθιεζε:  Δίκαζηε ζ’ έλα Γεκνηηθφ 

πκβνχιην πνπ έρνπκε 5 γπλαίθεο ζηνπο 33 εθιεγκέλνπο. Αθήζηε λα 

ζπδεηεζεί απηφ φηαλ ζα είλαη φιεο νη παξαηάμεηο εληαία, γηα ην ηί ελλννχκε 

«ηζφηεηα» ν θαζέλαο. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Να ζπδεηεζεί ηί αθξηβψο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Να πξνηείλσ θάηη; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ νπζία ηεο Υάξηαο. Ζ νπζία. Δίλαη πνιηηηθέο απνθάζεηο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ζπδεηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο Υάξηαο.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν πεξηερφκελν. Θέιεηε λα ππνγξάςεηε; Πεγαίλεηε ππνγξάςηε. 

Γελ έρεη λα θάλεη απηφ. Ζ νπζία ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζέινπκε λα 

ζπδεηεζεί. Δγψ έρσ κηα ηνπνζέηεζε δπν ζειίδσλ. ηαλ ζ’ αξρίζσ λα κηιάσ 

ζα κνπ πείηε φηη είλαη 2.30.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, άιιν ζέισ λα πσ, επίηξεςέ κνπ. Δπεηδή φινη εδψ είκαζηε  

ππέξ απηήο ηεο έγθξηζεο, θαληάδνκαη φηη νκφθσλα ζα πεξάζεη, πξνηείλσ λα 

θαηαηεζεί ζηα πξαθηηθά ε δηθή ζνπ ηνπνζέηεζε, ηνπ θ. εξεηάθε, ηνπ φπνηνπ, 

λα θαηαηεζεί ζηα πξαθηηθά, αθνχ έηζη θη αιιηψο νκφθσλα ζα πεξάζεη, 

ππάξρεη θάπνηνο απφ δσ πνπ ζα πεη  φηη δελ εγθξίλεη; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηνο ην είπε θ. Βνχξν; Θα πεξάζνπκε νκφθσλα ηελ 

άπνςε πνπ ιέεη φηη ν Γήκνο  παξαρσξεί ζηνπο εξγνδφηεο ηελ παηδηθή 

θξνληίδα;  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Πνχ αλαθέξεηαη απηφ θ. εξεηάθε; Πνχ ην έρεηε δεη απηφ; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να δηαβάζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Θα βάιεηε έλα ηέηνην ζέκα; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ..... Κνηηάμηε πάξα πνιχ  θαιά, είλαη ζηελ νπζία ην 

πξνθάιπκκα  θαπλνχ γηα ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο αληζνηηκίαο θαη ην θφξησκα ησλ ζπλεπεηψλ ..... Καη απηφ ην 

εκθαλίδνπλ σο ηζφηεηα. πσο ηζφηεηα ζεσξνχλ ην λ’ αλεβάδνπλ γπλαίθα ζην 

απνξξηκκαηνθφξν θαη λα βγαίλεη ζηε ζχληαμε ζηα 65.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Δκείο κηιάκε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ε πξνάζπηζε ηεο ζπληξηβήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ...  
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σν νπνίν εθαξκφδεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, ην μέξσ, θαη μέξσ θαη πψο θέξνληαη ζηηο γπλαίθεο νη 

Γήκνη, πξψηα απ’ φια ζε εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Αιιά αθξηβψο επεηδή είλαη 

κεγάιε ζπδήηεζε αο ην θνπβεληηάζνπκε θαη αο έξζεηε εζείο λα ηελ 

ππεξαζπηζηείηε απηή ηε Υάξηα. Θα ην θάλεηε έηζη θη αιιηψο γηαηί είλαη ε 

πνιηηηθή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Σν 9ν ζέκα απνζχξεηαη.  

 

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ππνγξαθήο από ηνλ Γήκν ηεο Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ 

Ηζόηεηα ησλ Φύισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο» 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Πάκε ζε ςεθνθνξία.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σί ςεθνθνξία; ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Σνπνζεηείηε, ζαο ην ιέκε ηφζε ψξα. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  αο παξαθαιψ πνιχ κε κε δηαθφςεηε, γηαηί είλαη θαη 

πεξαζκέλε ε ψξα, ην έρσ γξαπηά αιιά θαηαιαβαίλεηε, φηη είλαη γηα εκάο 

πάξα πνιχ  ζνβαξφ ζέκα.  

  ρεηηθά κε φιε απηή ηελ ηζηνξία, ζέισ λ’ αλαθέξσ φηη επί ηεο 

νπζίαο αλαθπθιψλνληαη νη γλσζηέο ζπληαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα άληξεο θαη γπλαίθεο, ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ηνπ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ εμάιεηςε αληζνηήησλ θαη δηαθξίζεσλ ζηελ 

εξγαζία, αιιά θαη ηεο επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ηζφηεηα.  

  Θεζκνζεηείηαη έηζη, κηα ζεηξά φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

ηνπηθήο Γηνίθεζεο πνπ ζ’ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα  απηά, θαζψο θαη κε 

μελψλεο θηινμελίαο ζπκάησλ βίαο θηι. Κάησ απφ ηνλ ηίηιν ηεο πξνψζεζεο 

ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο 

επηδηψθεηαη λα παξνπζηάζεη ηί: Ζ αληηιατθή πνιηηηθή ζηνιηζκέλε κε ην 

πεξηηχιηγκα ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο. 



7
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  ηελ νπζία δελ πξφθεηηαη  γηα λέεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, 

λέα δηθαηψκαηα, λέεο παξαρσξήζεηο ζε δηθαηψκαηα, αθνχ νη βαζηθέο 

ξπζκίζεηο είλαη λνκνζεηεκέλεο ήδε απφ πξνεγνχκελα.  

  Γηα καο, αληί λα κηιάκε γηα ζχγρξνλα δηθαηψκαηα ζηε ζηαζεξή 

εξγαζία, κε ζηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο, κε απμήζεηο  ζηνπο κηζζνχο, αληί γηα 

κέηξα νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, ηνπ γπλαηθείνπ νξγαληζκνχ 

ζην ρψξν εξγαζίαο, αλαθέξνληαη νη γλσζηέο ζπληαγέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο θα ίζσλ επθαηξηψλ. Καη απηφ ε γπλαίθα ην έρεη 

βηψζεη ζην πεηζί ηεο κε ηελ εκηαπαζρφιεζε, φπσο αλέθεξε θαη ν Νίθνο ζηα 

παξαδείγκαηα κε ην ζπληάμηκν ρξφλν λα εθηνμεχεηαη θαη λ’ αθνινπζεί ηνπ 

άληξα, κε γπλαίθεο λα πξέπεη λα ζέξλνπλ θαη λα θνπβαιάλε θάδνπο θαη 

αλάινγα ηέινο πάλησλ ζηελ θάζε δνπιεηά θαη λα επίθεηηαη ζηνλ εξγνδφηε αλ 

ζα ζεβαζηεί ην γπλαηθείν ζψκα. 

  Πξφθεηηαη  γηα ηελ πνιηηηθή πνπ θαηαθεξκαηίδεη ηελ  θνηλσληθή 

δσή ηεο γπλαίθαο, θέξλνληαο ζε αληηπαξάζεζε ην δηθαίσκά ηεο ζε εξγαζία, 

κε ηελ θνηλσληθή αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, ηεο νηθνγέλεηαο. Απηέο 

νη πνιηηηθέο πξαθηηθέο, παξνπζηάδνπλ σο δήηεκα  αηνκηθήο επζχλεο θαη 

ηθαλφηεηαο ηεο γπλαίθαο, ηελ επηινγή αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε 

θαη ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. 

  Έηζη πξνζδίδεηαη έλαο  πξννδεπηηθφο καλδχαο ζηελ έληαζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ. ήκεξα έρεη ζπγθεληξσζεί 

πινχζηα πείξα απφ ηηο γπλαίθεο. ην φλνκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαηαξγήζεθαλ κηα ζεηξά ζεηηθά κέηξα πνπ είραλ θαηαθηεζεί ζε πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο κε ηνπο αγψλεο ηνπ εξγαηηθνχ αιιά θαη ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. 

  Σέηνηεο ξπζκίζεηο πνπ ζπζηάζηεθαλ ζην βσκφ ηεο ππνηηζέκελεο 

ηζφηεηαο, είλαη ε απαγφξεπζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο ζε θιάδνπο ηεο 

βηνκεραλίαο, ε 5εηήο ζηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ φπσο πξνβάιιεηαη, δε ζεκαίλεη βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ. Αληίζεηα, απνηειεί ην δήζελ 

πξννδεπηηθφ καλδχα γηα λα θξπθηεί ε αληηιατθή πνιηηηθή. 

  Γηα παξάδεηγκα, ε εμίζσζε ησλ κηζζψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 

δε ζεκαίλεη θαη απμήζεηο ηνπο κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ. Ζ ηζφηεηα πνπ ζπκθέξεη 
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ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνινζζψλ, είλαη ην ηζάθηζκα πξνο  ηα θάησ 

ησλ κηζζψλ θαη γηα ηα δχν θχια. Πψο γίλεηαη απηφ; Μέζα απφ ηε γελίθεπζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαη γηα ην γπλαηθείν αιιά θαη γηα ην αληξηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

  Δάλ ήζειαλ ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο λα εμαζθαιίζνπλ ηζφηηκα 

δηθαηψκαηα ζηελ εξγαζία ζα θαηαξγνχζαλ ην αίζρνο ησλ ειαζηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη εξγαδφκελεο κε ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, 

δπζθνιεχνληαη λα ζπγθεληξψζνπλ αθφκα θαη 200 έλζεκα θαη λα πάξνπλ ην 

επίδνκα άδεηαο κεηξφηεηαο ελψ αθφκα θαη ζην δεκφζην ηνκέα, νη 

αλαπιεξψηξηεο εθπαηδεπηηθνί, νη ζπκβαζηνχρνη Τγεηνλνκηθνί, νη γπλαίθεο 

ζπκβαζηνχρνη ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, ζηεξνχληαη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο 

κεηξφηεηαο θαη άιια δηθαηψκαηα κε ηηο κφληκεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

  Σν αληεξγαηηθφ λνκνζεηηθφ νπινζηάζην πνπ πξνβάιιεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, δίλεη αέξα ζηα παληά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, λ’ 

απνιχνπλ εγθχνπο, λα δηαιχνπλ ηε δσή καο, κε ηα ζπαζηά θαη αθαλφληζηα 

σξάξηα, θαηαξγψληαο ηελ θπξηαθάηηθε αξγία, γηα λα κελ έρνπκε ηνλ ειάρηζην 

ρξφλν γηα λα ηνλ αθηεξψζνπκε ζηηο νηθνγέλεηέο καο, ζηνπο θίινπο καο, ζηα 

ελδηαθέξνληά καο, ζηελ θνηλσληθή δξάζε. 

  Δπηδηψθεηαη ηειηθά λ’ απνδερζνχκε κηα δσή κε επέιηθηα 

δηθαηψκαηα πνπ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επέιηθηεο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Δληζρχεηαη ε πνιηηηθή πνπ θαζηζηά αηνκηθή, 

νηθνγελεηαθή ππφζεζε,  φ,ηη ζα έπξεπε λα είλαη θνηλσληθφ δηθαίσκα. Ζ θξαηηθή 

πξνζηαζία βξίζθεηαη πνιχ πίζσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγεί 

απιά σο έλα δίρηπ γηα ηελ εθηφλσζε ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο.  

  Απνηέιεζκα είλαη νη γπλαίθεο λ’ αθξηβνπιεξψλνπλ ηηο αλαγθαίεο 

ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηα θάξκαθα, ηνλ πξνγελλεηηθφ 

έιεγρν, ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ, ην 

εκβφιην, ηε ινγνζεξαπεία, ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ ΑκΔΑ.  

  Σελ επνρή ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο, νχησο ή άιισο ζηνλ 21ν 

αηψλα, γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη πξνσζήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ 

θαη παξακέλεη, ην επίδνκα ηνθεηνχ λα δίλεηαη κφλν ζε φζεο γπλαίθεο γελλάλε 

ζην ζπίηη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζπληνκεχεηε. 

Σειεηψζαηε; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Γπζηπρψο φρη, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη πην ζχληνκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κπξία Γθνχκα, αληί λα καο δηαβάδεηε απηά φια ηα πνιχ 

σξαία, ζα κπνξνχζαηε αλ ζέιεηε λα ζπκκεηάζρεηε σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

θαη καδί, απφ θνηλνχ λα  θάλνπκε πξάγκαηα.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πνπ ιέηε ...  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηνπνζεηεζείηε ζηελ ψξα ζαο θαη λα κελ θάλεηε 

ππνδείμεηο ζην πψο ζα ηνπνζεηεζνχκε.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μηιάκε γηα νπζία ηψξα, φρη γηα ηνπνζέηεζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ:  Ζ νπζία είλαη φηη ζηεξίδεη κηα πνιηηηθή...  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  αο ελδηαθέξεη λα ππάξρεη νπζία ζην ζέκα ή φρη; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη βέβαηα καο ελδηαθέξεη.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Χξαία, αθνχ ζαο ελδηαθέξεη είκαη εδψ θαη ην μέξεηε πνιχ 

θαιά.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπηηξέςηε κνπ λ’ απαληήζσ. Δπεηδή αθξηβψο κ’ ελδηαθέξεη, 

είκαη κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδνο, πνπ δελ έρεη γηα Υάξηα ηεο 

ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο...  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Ζ νπνία δε δέρηεθε λα είλαη ζηελ Δπηηξνπή...  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σεο νπνίαο θιείζαηε ην κηθξφθσλν, ε Γηνίθεζή ζαο.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: ηαλ ηνπο θαιέζακε εκείο λα είλαη ζηελ Δπηηξνπή δε 

δέρηεθε.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη βέβαηα δε δέρηεθε, γηαηί εκείο δε κηιάκε γηα ηζφηεηα.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γηα ηί κηιάηε; 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δζείο αληηιακβάλεζηε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Δκείο 

δηαθσλνχκε κε απηήλ. Δκείο παιεχνπκε γηα ηελ ηζνηηκία ησλ γπλαηθψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ:   πλερίζηε ηψξα ην κνλφινγν, κελ θάλεηε δηάινγν.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ:  Πξνζπαζψ λα απαληήζσ θαη ζε απηά. Γε κπνξψ λα 

ζπκκεηέρσ ζε κηα Δπηηξνπή πνπ βάδεη φια απηά  ηα ζέκαηα. θαη λα αο πσ θαη 
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θάηη; Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πνπ πξνείπα, 6 γπλαίθεο ζηνπο 33. Σί 

κνπ ιέηε ηψξα λα ζπκκεηέρνπκε ζε κηα Δπηηξνπή; Δδψ κέζα  πνηνο είλαη ν 

ιφγνο καο; Μέζα ζηνπο εθιεγκέλνπο πνηνο ήηαλ ν ιφγνο καο;   

  Δκείο εληάμεη, ζα καο πείηε «είζηε  έλαο ζηνπο 3, απφ ηνπο 3 ε 

κία είλαη γπλαίθα». Αιιά  ζα κνπ πείηε, «εζείο φκσο θάλεηε ζηαπξνθνξία». Κη 

εζείο θάλεηε πξηκνδνηήζεηο. ηα 10 άηνκα ηεο Γηνίθεζεο είλαη κία ε γπλαίθα. 

ηα 13 άηνκα ζπλνιηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε,  πάιη παξακέλεη κηα 

γπλαίθα. Σί λα ζπκκεηέρνπκε ζε θάζε Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπάην; Δδψ είλαη ε 

νπζία ηνπ ηί γίλεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ έρνπκε κηα γπλαίθα ηί λα θάλνπκε; Να βξνχκε πέληε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σί λα θάλνπκε ηψξα; Κπξία Γθνχκα κνπ...  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίδαηε ηψξα; Αθήζηε ηα «αγάπε κνπ» θαη ηα «κνπ», ζαο 

παξαθαιψ, ηνπιάρηζηνλ ζεβαζηείηε ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δζείο λα ζεβαζηείηε ηελ ψξα.  

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: ηακαηάσ, ζα θαηαηεζεί ζηα πξαθηηθά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Παπαθψζηα πάκε ζε ςεθνθνξία.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γπν ιεπηά κφλν, γηα λα ιπζνχλ νη απνξίεο ηεο θαο 

Παπαθψζηα ε νπνία αθξηβψο επεηδή έρεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, μερλά φηη ππάξρεη θαη ν εξγαηηθφο θφζκνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ, λα ζέβεζηε, απηφ πνπ ιέηε ηψξα, δελ ηε 

γλσξίδεηε ηελ θα Παπαθψζηα.. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηιάεη ινηπφλ ε Υάξηα γηα ηνλ θίλδπλν.... πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφο γηα ηηο γπλαίθαο.  Πψο απαληάεη ε Υάξηα: Με ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο θαη άιιεο ππνζηήξημεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αθνχζηε ηί καο θαιείηε λα ππεξαζπηζηνχκε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ:  Σν παξειζφλ ηεο θαο Παπαθψζηα θαη αλ έρεη δνπιέςεη ζηε 

δσή ηεο... 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ είπα απηφ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Πνηνο είπε φηη δε δνπιεχεη ε θα Παπαθψζηα; 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ είπα απηφ, είπα φηη ζήκεξα  καο θαιείηε λα 

ζηεξίμνπκε ηί θ. Βνχξν, αλ ην έρεηε δηαβάζεη ην θείκελν, γηαηί ζπλήζσο δε 

δηαβάδεηε ηηο εηζεγήζεηο ζαο: «Δλζάξξπλζε ησλ εξγνδνηψλ-εξγνδνηξηψλ, λα 

πξνζιακβάλνπλ γπλαίθεο καζεηεπφκελεο θαη εθπαηδεπφκελεο». Να παίξλνπλ 

γπλαίθεο θαη λα ηηο απνιχνπλ. Καη απηφ  ην ππεξαζπίδεζηε ζαλ ηζνηηκία θαη 

ζέιεηε θαη Δπηηξνπέο γηα λα ην πξνσζνχλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Κπξία Παπαθψζηα πάκε ζε 

ςεθνθνξία.  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αλ ήμεξαλ ην επίπεδν ηεο θαο Παπαθψζηα δε ζα 

κηινχζαλ..  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Κχξηε εξεηάθε ζα κπνξνχζα λ’ απαληήζσ, δε ζα ην θάλσ 

γηαηί ζέβνκαη ηελ ψξα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζηελ ςεθνθνξία.  

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξεο. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παπαθψζηα Αλζή, ππέξ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπεξδέζεο πχξνο. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπίγαιεο Κψζηαο. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο.  
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Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπηζάθεο Μηράιεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπεινχζνο Υξήζηνο.  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Ζ Γχλακε Πνιηηψλ έρεη απνρσξήζεη. Οη Ξαλά Μαδί έρνπλ 

απνρσξήζεη.  Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γθνχκα Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Εαραξηάδεο Ησάλλεο, έρεη απνρσξήζεη. Κσλζηαληηλίδεο 

Αλαζηάζηνο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Μάιινλ έρεη απνρσξήζεη.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Αιεθξαγθή νθία.  

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ:  Τπέξ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  
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11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αληηθαηάζηαζε Πξνέδξνπ νκάδαο αζθαιείαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνηείλνπκε ηνλ θ. Πιέζζα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα παξαηήξεζε: Δίρε ππνρξέσζε λ’ αλαξηεζεί  ζηελ 

Δθεκεξίδα ηνπ Γήκνπ ην πφζελ έζρεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Πνηφηεηα Εσήο απφ ην Ννέκβξην. Γελ έρεη γίλεη  

απηφ. Ο θ. Σάθαο ην γλσξίδεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Θα ην δνχκε αχξην.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ:  Να ξσηήζσ θάηη: ηα ζηείιακε ζηελ αξρή δηαθάλεηεο, 

έπξεπε λα ην αλαξηήζνπκε θαη ζην site ηνπ Γήκνπ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ην ιέεη ην ίδην ην έγγξαθν..  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Θα ην δνχκε ...  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πνπ καο είρε έξζεη θαη καο 

ππνρξέσλε λα θάλνπκε απηή ηελ αλάζεζε, ζην πφζελ έζρεο, έιεγε φηη πξέπεη 

λα κπεη θαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Γήκνπ. 

ΜΔΛΟ:  Γελ έιεγε γηα φινπο, έηζη; Γηαηί εγψ ηα έρσ ζηείιεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έιεγε γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:  Ο Γήκνο δελ έρεη παξαιάβεη ηίπνηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Γελ έρεη έξζεη ζέιεηε λα πείηε απφ εθεί πνπ ηα ζηείιακε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη, κε κπεξδεχεζαη, εθεί πνπ ηα ζηείιακε, ηα 

ζηείιακε. Θα έπξεπε λα ηα ζηείινπκε κ’ έλαλ ηξφπν ζπγθεθξηκέλν, ν θ. 

Πιέζζαο ην γλσξίδεη θαη ν θ. Σάθαο, θαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Γήκνπ λα είλαη 

αλαξηεκέλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην δνχκε αχξην λα ην θάλνπκε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίκαζηε εθηεζεηκέλνη ζ’ απηφ  φζνη ζπκκεηέρνπκε. Καη 

δελ είλαη επζχλε καο, είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. ....  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. Αληηθαηαζηάηεο είλαη ν θ. Πιέζζαο. Οκφθσλα;  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, κε ην η’ αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα γίλεη θη απηή 

ε αλάξηεζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο έρνπκε θαηαςεθίζεη ην πιαίζην νιφθιεξν, νπφηε 

ςεθίδνπκε «παξψλ». 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δγθξίλεηαη νκφθσλα θαη θαηαγξάθνληαη δπν «παξψλ».  

 

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαθηηθνύ θιήξσζεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 

197/2017) (επαλεηζαγσγή)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα θάλσ ηελ θιήξσζε. Λαδαξίδεο Πέηξνο, ηαθηηθφ 

κέινο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

  Δίλαη νκφθσλν; 

ΜΔΛΖ:  Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

 

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Κιήξσζεο θαη πγθξόηεζε επηηξνπήο  

πξνζσξηλήο  & νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ» (Α.Μ. 64/2016)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, ηαθηηθφ κέινο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη: Δκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα, άκα ππάξρεη 

άξλεζε ηί ζα θάλνπκε; Άκα δελ ππάξρεη πξφβιεκα, εκείο δελ έρνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα πνπλ φρη, είλαη θιήξσζε κεηαμχ 

αηξεηψλ. 

ΜΔΛΟ:  Μπνξεί λα παξαηηεζεί θάπνηνο, απηφ είλαη άιιν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άκα παξαηηεζεί ζα θάλνπκε πάιη θιήξσζε.  
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14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Κιήξσζεο θαη πγθξόηεζε επηηξνπήο  

πξνζσξηλήο  & νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ» (Α.Μ.101/2016)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γξεηδειηάο Παληειήο, ηαθηηθφ κέινο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

  Δίλαη νκφθσλν; 

ΜΔΛΖ: Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

 

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ-ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

(επανεισαγωγή)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οκφθσλα; 

ΜΔΛΖ: Απέρνπκε. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Να πάκε ζε ςεθνθνξία θαιχηεξα. 

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σάθαο Ζιίαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γξακκέλνο ππξίδσλ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καληαξέιεο Γεκήηξεο. 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παπαθψζηα Αλζή, ππέξ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο.  
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπεξδέζεο πχξνο. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Μπίγαιεο Κψζηαο. 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ:  Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καξαβίαο Γηψξγνο.  

Γ.  ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπηζάθεο Μηράιεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κνπεινχζνο Υξήζηνο.  

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Ζ Γχλακε Πνιηηψλ έρεη απνρσξήζεη. Οη Ξαλά Μαδί έρνπλ 

απνρσξήζεη.  Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:  Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: εξεηάθεο Νηθφιανο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γθνχκα Γαλάε. 

Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν απηφ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Εαραξηάδεο Ησάλλεο, έρεη απνρσξήζεη. Κσλζηαληηλίδεο 

Αλαζηάζηνο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:  Τπέξ.  

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Γνχιαο Αιέμαλδξνο.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ. 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:  Παξψλ. 
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ:  Αιεθξαγθή νθία.  

. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ:  Τπέξ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έρνπκε 14 ππέξ, 3 απνρέο θαη 3 «παξψλ». Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα .  

  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θαιφ βξάδπ, θαιφ μεκέξσκα ζε 

φινπο.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ   ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΖ    ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ 

 

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ    ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ   ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ    ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 
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ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ    ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ    ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ    ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ   ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ 

 

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ    ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ Υ. ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ ΔΤΑ  

 

  

 


