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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 2/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 28/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 636/2019
απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ
Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ
Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο».
ήκεξα 22 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 18-02-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 35 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.ηδεξφπνπινο, Ν.Λαδφπνπινο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Γ.Γεκεξηδίδεο, Α.πκεσλίδνπ
Θ. Κνξσλάο, 12) Α.Λαδαξίδεο, 13) Α.Γέιιαο, 14) Λ.Αζιαλίδεο,
15) Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Βαζηιεηάδεο,
19)Κ.Παινπθίδεο,
20)Γ.Ππξηλφο,
21)Υ.Σζηνχληαο, 22)Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο,
25)Γ.Μηραειίδεο,
26)Ν.Αγγέινπ,
27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)
Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32) Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Μειηφπνπινο, 35) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ. Σζηινγηάλλεο
Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Α.Μαξθνχιεο θαη πξνζήιζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 30/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. Γ.Ράιιε θαη πξνζήιζε ν Γ.Σζαλαθηζίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξαθηηθνχ επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Β.ηεθαλφπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 12-2-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. 8693/15-10-08 (ΦΔΚ 2225Β΄/30-10-2008) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απνθαζίζηεθε ε «Μεηαηξνπή ακηγνχο δεκνηηθήο
επηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο Ν. Ζκαζίαο, ζε θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ
λ.3463/06 κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ
Βέξνηαο», χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 510/08 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 ηνπ άξ. 283 ηνπ λ.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» νξίδεηαη φηη ηα
Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ) εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία πνπ ηα δηέπεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο (λφκνπ).
Με ηελ αξηζ. 636/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νξίζηεθαλ ηα κέιε ηνπ
δ/θνχ ζπκβνπιίνπ ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο.
Με ηελ κε αξ. πξση. 2530/12-2-2021 αίηεζή ηεο, ε δεκνηηθή ζχκβνπινο Γεσξγία
Μπαηζαξά δεηά λα παξαηηεζεί απφ ηαθηηθφ κέινο θαη πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο «Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο» γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο
ιφγνπο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ λ.3463/2016 (ΚΓΚ) νξίδεηαη φηη: «Μέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηα φξηζε, ε νπνία
ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα ηεο πεξηνρήο
απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο πξφηεηλε».
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1β ηνπ λ.2839/12-9-00 (ΦΔΚ 196 Α΄)
«Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ.4604/2019: «β) ζηηο πεξηπηψζεηο
δηνξηζκνχ ή ππνδείμεσο απφ ην Γεκφζην ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο ΟΣΑ κειψλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ν αξηζκφο ησλ
δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν
ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
εθφζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλχνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (1). Σπρφλ δεθαδηθφο
αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ
ηεο κνλάδαο θαη άλσ.
πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ είλαη λφκηκε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηψλ (ex
officio) ή πξνέξρνληαη απφ εθινγή ή νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα
επνπηεπφκελα απφ απηφ λνκηθά πξφζσπα ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνχ αξηζκνχ
πξνζψπσλ ηνπ εηέξνπ θχινπ.
Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β` εθαξκφδνληαη ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ζηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο πνπ ζπγθξνηνχληαη κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ».
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 636/2019 απφθαζήο ηνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Δπεηδή δηαβάζακε ζηνλ ηχπν ηελ ζπλέληεπμε ηεο θ.Μπαηζαξά πνπ έιεγε φηη ηα
πξνβιήκαηα ηελ αλάγθαζαλ λα πάξεη ηελ αληηδεκαξρία, ζα ζέιακε κηα εμήγεζε, ηη αλάγθε είλαη
απηή γηα λα πάξεη θάπνηνο κηα αληηδεκαξρία; Γελ ππήξρε θαλέλαο άιινο; Θεσξνχκε ηνλ εαπηφ
καο φηη κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε ζε δχν αληηθείκελα θαη ηψξα μαθληθά ππάξρεη πξφβιεκα;
Θέισ κηα απάληεζε θαη απφ ηνλ Γήκαξρν γηαηί ζηε ζπλέληεπμε ηεο θ.Μπαηζαξά γξάθεη: Αθνχ ε
πξνεδξία ηνπ ΓΖΠΔΘΔ παξακέλεη ζηελ παξάηαμή καο… Θα ήζεια λα κνπ πεη ν Γήκαξρνο
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ηειηθά, ηνπο έδσζε δχν ζέζεηο; Μηιάκε πιένλ γηα ζπλαιιαγή, απηή ε ζέζε αλήθεη ζηελ παξάηαμε
ηεο θ.Μπαηζαξά;
Μειηφπνπινο: Γξάθεη βέβαηα ην εηζεγεηηθφ γηα πνηνπο ιφγνπο ε θ. Μπαηζαξά δεηάεη λα
παξαηηεζεί, εγψ ζέισ γηα λα αθνπζηεί ζηελ ζπλεδξίαζε, γηα λα κελ αδηθεζεί θαη ε θ. Μπαηζαξά,
γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξαίηεζεο, ην γλσξίδνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, φπσο ην γξάθεη θαη ην
εηζεγεηηθφ, αιιά δελ ζα πξέπεη λα ν γλσξίδνπλ θαη νη δεκφηεο ηεο Βέξνηαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο δειψλεη ηελ παξαίηεζε;
Μηραειίδεο: Γήκαξρε πιεξνθνξνχκαη ηειεπηαία θαη πείηε κνπ εζείο αλ αιεζεχεη απηφ,
ππάξρεη κηα πίεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε λα ππάξρνπλ κφλν έκκηζζεο ζέζεηο γηα ηνπο
αληηδεκάξρνπο. Θα κνπ πείηε πνπ θνιιάεη απηφ κε ην ζέκα; Ο έρσλ ψηα αθνπέησ θαη ν έρσλ λνπ
αο ζθεθηεί. Απαληήζηε κνπ κφλν.
Γήκαξρνο: Να πσ ζηνλ θ.Παπιίδε φηη απηήλ ηελ ζηηγκή απνθαζίδνπκε γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 2021, κεηά ζα δνχκε ηη ζα γίλεη.
Κε Μηραειίδε δελ ην γλσξίδσ απηφ πνπ ιέηε αιιά απηφ πνπ κπνξψ λα πσ είλαη φηη
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο έκκηζζσλ θαη άκηζζσλ αληηδεκάξρσλ, θαληάδνκαη φηη απηφ ην
μέξεηε. Απηφ είλαη ην φξην ην νπνίν βάδεη ε λνκνζεζία, ιέεη αλάινγα κε ηνλ Γήκν θαη ηνπο
αληηδεκάξρνπο πνπ έρεηο, κπνξεί λα έρεηο ηφζνπο έκκηζζνπο θαη ηφζν άκηζζνπο, πέξαλ ηνχηνπ
θάηη άιιν δελ έρνπκε, θαη νχηε έρνπκε θάπνηα αιιαγή ηψξα ηειεπηαία.
Μπαηζαξά: Πξφεδξε, ζεσξψ φηη έρνπκε έλα δεκνθξαηηθφ ζπκβνχιην θαη ζεσξψ φηη ν
θάζε Γεκνηηθφο χκβνπινο έρεη δηθαίσκα, φηαλ θξίλεη απηφο, γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ή φηαλ
ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, λα παξαηηείηαη απφ θάπνην φξγαλν ζην νπνίν δεκνθξαηηθά επίζεο έρεη
εθιεγεί.
Δπραξηζηψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ κε είρε νξίζεη ζε απηήλ ηελ ζέζε.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν, εμάιινπ ν θ.Μειηφπνπινο γλσξίδεη πάξα
πνιχ θαιά ηελ παξαίηεζε ηνπ κέινπο ηεο παξάηαμήο ηνπ απφ ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή, δελ
θαηαιαβαίλσ, δελ ζεσξψ φηη ππάξρεη ιφγνο λα δψζσ θάπνηεο εμεγήζεηο. Ο κφλνο ιφγνο πνπ
ππάξρεη είλαη λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κε ηα
νπνία ζπλεξγάζηεθα θαη επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ηνλ
Καιιηηερληθφ Γηεπζπληή ζην Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν, θαζψο θαη φινπο είηε είλαη Ν.Π.
είηε άιινη θνξείο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε θαη πξάμακε θάπνην έξγν, δπζηπρψο ειάρηζην
ιφγσ Covid. Πήγα ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2019, ηνλ Μάξηε έθιεηζε ην ΓΖΠΔΘΔ, ελ πάζε πεξίπησζε
δελ ζα θάλσ ηψξα απνινγηζκφ.
Θα παξαθαινχζα ηνλ θ.Παπιίδε λα πάξεη πίζσ ηελ ιέμε ζπλαιιαγή δηφηη ζπλεζίδεη θάζε
θνξά ν θ.Παπιίδεο λα ρξεζηκνπνηεί αλάξκνζηεο ιέμεηο. Ζ ζπλεξγαζία καο θ.Παπιίδε έγηλε βάζε
ηνπ λφκνπ, ηελ ιέμε ζπλαιιαγή ζαο παξαθαιψ λα ηελ πάξεηε πίζσ, νχηε ζπλαιιαγή γίλεηαη νχηε
ηίπνηε.
Έγηλε κηα ζπλεξγαζία γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ Γ.. θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία κάιηζηα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν. Απφ εθεί θαη πέξα φια ηα άιια θαη νη ιέμεηο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε ζπίισζε ηεο δηθήο κνπ πξνζσπηθφηεηαο,
ηεο παξάηαμήο κνπ, αιιά θαη ηνπ Γεκάξρνπ. Οχηε ζπλαιιαγή ππήξμε θάησ απφ ην ηξαπέδη, άιινη
ζπλεζίδνπλ λα γξάθνπλ άιια πξάγκαηα.
αο παξαθαιψ πνιχ ζα πάξεηε πίζσ ηελ ιέμε ζπλαιιαγή, ηελ είπαηε δεκνζίσο φρη κφλν
ελψπησλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ αιιά ελψπησλ φζσλ καο
παξαθνινπζνχλ.
Λαδαξίδεο: Αιήζεηα είλαη θ. Παπιίδε απηή ε έθθξαζε, παξαπέκπεη ζε ηαπεηλά ζηάληαξη
θξηηήξηα ζπλαλαζηξνθήο
Γήκαξρνο: Θα παξαθαιέζσ θη εγψ, επεηδή είλαη δεχηεξε θνξά ηνπιάρηζηνλ πνπ ν
θ.Παπιίδεο αλαθέξεη απηφ ην πξάγκα, λα βξεη πφηε είπα εγψ ηελ έθθξαζε «ηνπο έδσζα».
Παξαθαιψ λα ην βξεη θαη λα κνπ πεη ην είπεο ηφηε ή είλαη εδψ γξακκέλν.
Παπιίδεο: Απηφ ζα κνπ δψζεηο ιίγν ρξφλν λα ην βξσ. Να αλαθαιέζσ ηελ ιέμε ζπλαιιαγή
επραξίζησο, αιιά δελ είκαη εγψ απηφο πνπ ην ιέεη.
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ηελ ζπλέληεπμε δηαβάδσ ηελ θ.Μπαηζαξά λα ιέεη φηη απηή ε ζέζε παξακέλεη ζηελ
παξάηαμή ηεο, αξά δείρλεη απφ κφλε ηεο φηη ηεο έρεη πξνζθεξζεί κηα ζέζε γηα θάπνην ρξνληθφ
δηάζηεκα.
πγγλψκε, αιιά ην εξκελεχσ ζαλ ζπλαιιαγή, ε θ.Μπαηζαξά ην ιέεη φηη παξακέλεη ζηελ
παξάηαμή ηεο, δειαδή έρνπκε εγθισβίζεη κηα ζέζε πνπ αλήθεη εθεί. Δζείο ηα δειψλεηε απηά,
απηήλ ηελ εληχπσζε δίλεηε, αιιά λα αλαθαιέζσ ηελ ιέμε «ζπλαιιαγή», φκσο φηαλ απηή ε ζέζε
είλαη εγθισβηζκέλε ζηελ παξάηαμε ςάμηε ην.
Πξφεδξε ζε ιίγν ζα γίλεη κηα πξφηαζε, αο ην δηαςεχζνπλ θη αο ηελ πξνηείλνπλ ζε θάπνηνλ
άιιν απφ ηελ παξάηαμή ηνπο αλ ιέσ ςέκαηα .
Μπαηζαξά: Απηά πνπ δηάβαζε ν θ.Παπιίδεο, δελ δηάβαζε ηελ πιήξε ζπλέληεπμή κνπ.
Όηαλ ξσηήζεθα απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν «θ.Μπαηζαξά ην ΓΖΠΔΘΔ παξακέλεη ζηελ παξάηαμε
ζαο; Θα πάεη πξφεδξνο πάιη απφ ηελ παξάηαμή ζαο;», εθεί αλαθεξφηαλ ε απάληεζή κνπ, θαη ιέσ
λαη, λφκηκνο αλαπιεξσηήο κνπ είλαη ν θ.Ππξηλφο θαη είλαη ζηελ παξάηαμή κνπ, είλαη ζηελ
παξάηαμή καο. Πνηα ζπλαιιαγή; Δθηφο αλ ν θ.Παπιίδεο έρεη απηέο ηηο απφςεηο πεξί ζπλαιιαγήο.
Παπιίδεο: Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ. Γέρνκαη εξσηήζεηο, δίλεηε ηνλ ιφγν, δίλσ
απαληήζεηο, εληάμεη, φια ζε βάξνο κνπ γίλνληαη…
Λαδαξίδεο: Γελ γίλνληαη εηο βάξνο ζαο απηά, ην θιείλνπκε εδψ. Σνπνζεηήζνπ θαη πεο φηη
ζέιεηο.
Παπιίδεο: Δκείο δηαβάδνπκε δεκφζηα, ζε έληππν ηχπν θαη δελ γίλνληαη θαη δηαςεχζεηο
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Έηζη φπσο κάζακε γηα ην γπκλαζηήξην απφ ηελ εθεκεξίδα θαη
φρη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έηζη ινηπφλ δηαβάζακε ζηνλ ηχπν κηα ζπλέληεπμε πνπ έιεγε:
Αλαγθάζηεθα λα πάξσ ηελ αληηδεκαξρία αθνχ έρνπκε θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν, λα
αλαγθαδφκαζηε λα πάξνπκε ζέζεηο, ζεκαίλεη γηα εκέλα πνπ είκαη αξρεγφο παξάηαμεο φηη:
Πξψηνλ, θνηηψληαο αξηζηεξά θαη δεμηά ζηελ νκάδα κνπ δελ βξίζθσ άιινπο ηθαλνχο άξα εγψ
αλαγθάδνκαη, θαη δεχηεξνλ έρνπλ αξλεζεί πηζαλψο απφ ηελ παξάηαμε, πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ,
γηαηί είδα Αληηδήκαξρν λα ππνβηβάδεηαη, επνκέλσο αλ κνπ επηηξέπεηαη γηα κέλα θαη γηα ηνπο
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζπληζηά θαη ππνβάζκηζε θαη αλ ζέιεηε κηα πνιηηηθή αλάιπζε πνπ εγψ
πξνζσπηθά δελ ηελ δέρνκαη, φηη αλαγθάζηεθα, λα πάξσ ηελ αληηδεκαξρία. Όπνηνο είλαη
εζεινληήο πάεη ζηνλ Γήκν, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα πξνζθέξεη θαη δελ αλαγθάδεηαη λα
θάλεη θάηη, ζα θχγνπκε φινη απφ απηή ηελ αίζνπζα θαη καθάξη λα βάινπκε έλα ιηζαξάθη.
ε ιίγν είπε ν Γήκαξρνο ζα πξνηείλεη ε θ.Μπαηζαξά, δελ μέξσ πνηνο ζα πξνηείλεη.
Θα πάξσ πίζσ ηε ιέμε ζπλαιιαγή, πξνηείλεηε θάπνηνλ απφ άιιε νκάδα αθνχ δελ είλαη
αιήζεηα ε ζπλαιιαγή, δηαςεχζηε ην αθνχ δελ είλαη αιήζεηα, πείηε γηα ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζέιεηε,
ζα ηηο επηθξνηήζσ.
Μηινχζαηε θαη παιηά γηα ζπλεξγαζίεο, είπακε γηα ηα κεγάια ζέκαηα, βιέπνπκε δελ
ζπδεηηνχληαη θαλ, μεπεξληνχληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηψξα αθνχκε φηη είλαη θιεηζκέλεο
ζηηο παξαηάμεηο θάπνηεο ζέζεηο.
Γελ ηα δερφκαζηε απηά, ζέινπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε έλα δεκνθξαηηθφ πκβνχιην
ζπλεξγαζηείηε, φπσο ζέιεηε θη εκείο ςεθίδνπκε ζέκαηα θαη δελ ζηεθφκαζηε πίζσ απφ κίδεξε
αληηπνιίηεπζε. Γελ ζέιεηε λα ζπδεηήζεηε κεγάια, ζέκαηα ζέιεηε κφλνη ζαο λα ζπδεηήζεηε,
αιιηψο δηαςεχζηε ην.
Απηά είρα λα πσ, δελ κε αθνξά φηη θαη λα πξνηείλεηε εηιηθξηλά θαη ην ιέσ θαη γηα θάπνηα
άηνκα θαη απφ άιιεο παξαηάμεηο, αο κελ είλαη απφ ηελ δηθή κνπ παξάηαμε, αο είλαη απφ φπνηα
άιιε ζέιεηε, δελ έρσ πξνζσπηθέο βιέςεηο, νχηε ζέινπκε ηέηνηα πξάγκαηα, αλ είλαη λα
ζπλεξγαζηνχκε ζα ζπλεξγαζηνχκε θαη ζα ςεθίζνπκε. Απηφ ην κέρξη ηνλ Αχγνπζην πνπ είπε ν θ.
Γήκαξρνο θαη κεηά ζα ζθεθηνχκε, εθφζνλ έιεγε θαη παιηά ε θ.Μπαηζαξά ζα ηξαβήμνπκε γξακκή
κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα θαη ε ζέζε καο αλήθεη, έηζη βγαίλεη απφ ηνλ έληππν ηχπν, δελ έρσ λα
ζρνιηάζσ παξαπάλσ, ζε απηά ηα θαηλφκελα δηαθσλψ.
Δίλαη ιάζνο πνιηηηθά κελχκαηα πξνο ηνλ θφζκν έμσ θαη δελ ζέισ λα ζπκκεηάζρσ, ν
πεξεηαίξσ θνπβέληα ηέηνηα θαη έηζη θαη αιιηψο ν θφζκνο έρεη θαηαιάβεη.
Μειηφπνπινο: Όζα εηζεγεηηθά παίξλνπκε ζηα ρέξηα καο δελ κπνξεί λα ηα γλσξίδνπλ θη νη
δεκφηεο, γλσξίδνπκε εκείο πνπ είκαζηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα πνηνλ ιφγν ε θ.Μπαηζαξά
επηζπκεί λα παξαηηεζεί, αιιά κε δεδνκέλν φηη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κε ηειεδηάζθεςε, δελ
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βνεζάεη ίζσο λα γλσξίδνπλ θη νη δεκφηεο, ζην πιαίζην απηήο ηεο εξψηεζεο ήηαλε, γηα λα πεη ε
θ.Μπαηζαξά γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηεο παξαίηεζεο.
Δκείο είκαζηε κηα παξάηαμε πνπ πάληα ε θξηηηθή καο είλαη πνιηηηθή γηα ηα πεπξαγκέλα
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αληηδεκάξρσλ.
Οθείινπκε λα ην πνχκε ην δηθαίσκα λα παξαηηεζεί θάπνηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο απφ
θάπνην πφζην ην ζεσξψ φηη είλαη ζεκηηφ γηα καο λα απνδερηνχκε ηελ παξαίηεζε, δεηάεη λα
παξαηηεζεί, νθείιεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα παίξλεη ηελ απφθαζε λα θάλεη απνδεθηή ηελ
παξαίηεζε. Δδψ ζα έπξεπε λα εηπσζνχλ νη ιφγνη ηεο θ.Μπαηζαξά θαη ζην πιαίζην απηφ ήηαλ θαη
ε εξψηεζε ε νπνία βάιακε.
Σζηνχληαο: Δγψ ζα ήζεια λα πσ φηη είλαη ζνβαξνί ιφγνη νη πξνζσπηθνί πνπ επηθαιείηαη ε
θ. Μπαηζαξά, είλαη ζεβαζηνί. Τθίζηαληαη νη ιφγνη απηνί κφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ζην ΓΖΠΔΘΔ θαη δελ ηζρχνπλ νη ιφγνη εθπιήξσζεο ηνλ θαζεθφλησλ, ζην φηη είλαη
ππνδηνηθήηξηα ηνπ Γήκνπ, ζην φηη είλαη αξρεγφο παξάηαμεο, ζην φηη είλαη Αληηδήκαξρνο; Γειαδή
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε φια απηά θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί φπσο κέρξη ηψξα θαη ζην
ΓΖΠΔΘΔ; Δπεηδή δελ κπνξψ λα ηα εξκελεχζσ απηφ, ζα ςεθίζσ ιεπθφ ζηελ πεξίπησζε απηή,
εθηφο αλ καο δψζεη θάπνηεο άιιεο εμεγήζεηο.
Δ.Κειεζίδεο: Γελ μέξσ αλ απηφ πνπ δηνηθεί ε θ.Μπαηζαξά είλαη παξάηαμε ή νκάδα φπσο
ζπλεζίδεη λα ιέεη, γηαηί ζεσξψ φηη αλ ήηαλ παξάηαμε, επεηδή εγψ δελ ηελ αλαγλσξίδσ, ζα έπξεπε
λα κε δηαγξάςεη.
Σα πξνζσπηθά ηεο πξνβιήκαηα δελ κε ελδηαθέξνπλ, εγψ ζέισ λα ζηαζψ θάπνπ αιινχ.
Δπεηδή ζεσξψ βέβαηα νη θηινδνμίεο είλαη ζεκηηέο, επεηδή ζεσξψ άηνκν πνιχ ππεχζπλν ηνλ
θ..Ππξηλφ θαη πνιχ ζεκλφ θαη ζέινληαο λα πξνζθέξεη σο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζε κηα πνιχ δχζθνιε επνρή, νηθνλνκηθήο θξίζεο, θνξσλντνχ, απξφβιεπησλ, αζχκκεηξσλ γηα ηελ
ππεξεζία ηνπ θαη γηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, δηφηη παίξλεη mail θαη ηα απνγεχκαηα γηα ην αλ ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία ζηα βνπλά, ζηνλ θάκπν ή νπνπδήπνηε αιινχ, δε λνκίδσ φηη
πεξηζζεχεη ρξφλνο γηα λα αζρνιεζεί πξαγκαηηθά ελεξγά κε ην ΓΖΠΔΘΔ, δειαδή κε ηνλ
πνιηηηζκφ, πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη έθθξαζεο ηεο θνηλσλίαο καο εηδηθά απηφλ ηνλ θαηξφ, πνπ
έρεη ηφζν πνιχ αλάγθε.
Γελ κπνξψ λα ζπλαηλέζσ ζε κηα ζέζε-απφθαζε ηνπ ζεαζήλαη θαη επηθνηλσληαθνχ
ραξαθηήξα θαηά εκέλα πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αληηδεκάξρνπ θαη αξρεγνχ ηεο νκάδαο.
Θεσξψ βέβαηα φηη ε πξνεδξία ηνπ ΓΖΠΔΘΔ ζα πξέπεη λα δνζεί ζε Γεκνηηθφ χκβνπιν,
φρη φηη δελ αμίδεη ν θ. Ππξηλφο ην ηνλίδσ, άιισζηε φινη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ην δηθαηνχληαη,
δελ ζέισ λα ηνλ απνθιείζσ, κε κεγαιχηεξε επειημία ρξφλνπ θαη ρψξνπ θαη αο είλαη απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Γεκάξρνπ, άιισζηε ζπλδηνίθεζε γηα έλα. Γήκν είκαζηε φινη. Θα ςεθίζσ ιεπθφ γηα
απηφλ ηνλ ιφγν.
Παινπθίδεο: Δγψ ζα ήζεια λα πσ ζηνλ θ.Μηραειίδε ζε απηφ ην ζέκα πνπ ζέηεη, φηη δελ
ππάξρεη θακηά αγσλία, θακηά αλεζπρία θη ν θ.Λπθνζηξαηεο είλαη 8 ρξφληα. Φπζηθά δελ ζα
κηιήζσ εμ νλφκαηφο ηνπ, αιιά αλ ηεζεί ζέκα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ δελ έρσ ζθνπφ λα πάξσ
κηζζφ.
Σηκή κνπ κεγάιε πνπ κνπ έθαλε ν Γήκνο θαη ε θ.Μπαηζαξά πνπ κε έρνπλ ηνπνζεηήζεη
αληηδήκαξρν ζηελ πνιενδνκία, είηε ζα πάλε ζε θάπνηα ηδξχκαηα είηε νπνπδήπνηε, δελ πξφθεηηαη
λα δεκησζεί ν Γήκνο, κπνξεί ηα ρξήκαηα λα κείλνπλ ζηνλ Γήκν, ζα απνθαζίζνπκε φηαλ ρξεηαζηεί
ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη φρη ηψξα κφλν, αιιά θαη νχηε θαη κειινληηθά πξφθεηηαη
λα δεηήζσ ρξήκαηα ή απνδεκίσζε.
Μηραειίδεο: Ζ εξψηεζε θ.Παινπθίδε δελ αγγίδεη εζέλα, μέξσ απηφ πνπ ιεο, είλαη απηφ ην
νπνίν ηζρχεη θαη ζα ηζρχεη
Ζ δηθή κνπ ε εξψηεζε ήηαλ αλ ππάξρεη πιεξνθνξία γηα ηηο άκηζζεο ζήκεξα αληηδεκαξρίεο
θαη δελ βάδσ νλφκαηα, δελ βάδσ ηακπέιεο θαη δελ ζα γίλεη κφλν γηα ηνλ Γήκν Βέξνηαο, ζα γίλεη
γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Ζ εξψηεζε κνπ ινηπφλ ήηαλε αλ ηπρφλ απηέο νη αληηδεκαξρίεο ζα
πάςνπλ θάπνηα ζηηγκή, φρη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ, λα είλαη άκηζζεο θαη λα είλαη φιεο
έκκηζζεο; Μαζαίλσ φηη αζθνχληαη πηέζεηο ζε θπβεξλεηηθά ζηειέρε, είηε είλαη αληηδεκαξρίεο πνπ
είλαη κε άκηζζε ζρέζε, είηε είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη.
Λαδαξίδεο: Γηψξγν δελ λνκίδεηο φηη είκαζηε εθηφο ζέκαηνο;
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Μηραειίδεο: Καζφινπ
Λαδαξίδεο: Μηιάκε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θ.Μπαηζαξά απφ ηνλ θ.Ππξηλφ πηζαλά,
αληηδεκαξρίεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαξγεζνχλ, έκκηζζεο, άκηζζεο, δελ είκαζηε εθηφο ζέκαηνο;
Μηραειίδεο: Άξε επίηξεςε κνπ λα μέξσ αλ είκαη εθηφο ζέκαηνο, φηαλ ηειεηψζσ ζα
θαηαιάβεηο, αλ είκαη ή φρη εθηφο ζέκαηνο. Λνηπφλ είηε αθνξνχλ αληηδεκαξρίεο, είραλ ηνλ άκηζζν
ηίηιν, είηε αθνξά θάπνηεο αληηδεκαξρίεο πνπ θάπνηνη είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηηο έρνπλ, είηε
είλαη θάπνηεο αληηδεκαξρίεο πνπ θάπνηνη είλαη ζπληαμηνχρνη θαη ράλνπλ ηε ζχληαμή ηνπο. Αθνχσ
ινηπφλ θαη καζαίλσ φηη ππάξρνπλ πηέζεηο ζε θπβεξλεηηθά ζηειέρε απηφ λα αξζεί.
Αλ απηφ ην πξάγκα αξζεί γεληθφηεξα, είηε απηφ αθνξά ηνπο ζπληαμηνχρνπο είηε αθνξά
ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, είηε αθνξά ηνπο άκηζζνπο αληηδεκάξρνπο, αληηιακβάλεζηε φηη ζα
ππάξρνπλ θαη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Άξα αλ έλαο ζα
έπξεπε λα επηιέμεη, λα παξακείλεη ζε κία Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε Υ ρξήκαηα θαη ζε κηα άιιε
αληηδεκαξρία κε 2Υ ρξήκαηα, πξνθαλψο θαη ζα επέιεγε λα πάεη ζηελ αληηδεκαξρία κε ηα
δηπιάζηα ρξήκαηα απφ απηά πνπ έρεη ε Πξνεδξία θαη δεδνκέλν φηη δελ κπνξεί λα επηιέμεη θαη ηηο
δχν ζέζεηο, επηιέγεη απηή πνπ είλαη ε θαιχηεξε θαη ε πην πξνζνδνθφξα ελδερφκελα ζην κέιινλ
κε νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Ζ δνπιεηά φισλ πξέπεη λα ακείβεηαη, απηφ είλαη αιήζεηα, άξα ινηπφλ
ιέσ: Τπάξρνπλ θαη αιεζεχνπλ απηέο νη θήκεο, πηέζεηο ζε θπβεξλεηηθά ζηειέρε; Κάπνηνη αλά ηελ
Διιάδα θαη φρη κφλν ζην Γήκν καο ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν φθεινο.
Κ.Θενδσξίδεο: Γηα καο ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο φηαλ ππάξρεη ηδενινγηθή απφζηαζε
αλάκεζα ζε Γεκνηηθέο παξαηάμεηο απαηηεί πξνγξακκαηηθή βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
θηλεζνχλ. Όηαλ δελ ππάξρεη ηδενινγηθή απφζηαζε, δελ ππάξρεη ιφγνο εκείο ηνπιάρηζηνλ λα ην
ζπδεηάκε, άιισζηε εγψ δελ πξφθεηηαη λα πσ θαη θάηη πνπ ζα ζηελαρσξήζεη ηελ θ.Μπαηζαξά,
ππήξμα καζεηήο ηεο παξφηη λεφηεξε ζε ειηθία απφ εκέλα.
Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη ζπξψρλνπκε ζην κέιινλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΓΖΠΔΘΔ
κε ηελ ειπίδα λα ζθάζνπλ ζηα ρεξηά ηνπ επφκελνπ. Αληί ινηπφλ λα ζπδεηάκε δεηήκαηα
παξαγσγήο, ηα θφζηε ηε ζρέζε ηνπ ΓΖΠΔΘΔ θνληνινγίο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, επηζηξέθνπκε
ζηελ αθεηεξία ηεο Γεκνηηθήο Πεξηφδνπ, δειαδή ην πνηνο ζα είλαη Πξφεδξνο ζην ΓΖΠΔΘΔ.
Ση ζεκαίλεη φκσο απηνηειέο ΓΖΠΔΘΔ; εκαίλεη πιήξε δηνηθεηηθή δνκή κε αληίζηνηρε
ρξεκαηνδφηεζε, ε ρξνληθή πεξίνδνο δξαζηεξηφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζηνπο 6-7 κήλεο. Σν
πξνζσπηθφ ηνλ ππφινηπν ρξφλν πψο απαζρνιείηαη; Απηφ είλαη ην δηθφ καο δήηεκα.
Γελληέηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: Έρεη ε ηνπηθή θνηλσλία ηηο αληνρέο, ηελ πνιπηέιεηα, λα
ζεθψλεη ζηνπο ψκνπο ηεο δχν πιήξεηο πνιηηηζηηθέο δνκέο; Ζ απάληεζε απφ εκάο είλαη φρη.
Δηζεγνχκαζηε ζηνλ λέν Πξνέδξν λα θηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ
ΓΖΠΔΘΔ κε ηελ ΚΔΠΑ.
Δκείο φπσο θαηαιαβαίλεηε ζηελ ςεθνθνξία δελ ζα ζπκκεηέρνπκε, γηαηί ζεσξνχκε φηη δελ
καο αθνξά. Δκείο ζέινπκε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δπν πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ γηα
επλφεηνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
Μπαηζαξά: Καηαξράο δελ μέξσ αλ είκαη ηφζν ζεκαληηθή ή ηφζν αζήκαληε γηα λα
αζρνινχληαη ηφζνη πνιχ κε κηα παξαίηεζε. Κάπνηνο δεκνζηνγξάθνο μέξεηε ηη έγξαςε ζην site
ηνπ; Καη ηειηθά κάιινλ έηζη πξέπεη λα είλαη: «Ζ άρξεζηε είδεζε ηεο εκέξαο, παξαηηείηαη ε
Μπαηζαξά απφ ην ΓΖΠΔΘΔ». Δδψ ηειηθά θαίλεηαη φηη είλαη κηα πάξα πνιχ ζεκαληηθή είδεζε,
ζαξξείο θαη δελ μέξσ ηη γίλεηαη θη φινη λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο παξαηηήζεσο ηεο Μπαηζαξά, ζαο
επραξηζηψ πάξα πνιχ ζπλάδειθνη.
Κε Παπιίδε, λεθάιηα θαη ήξεκα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ πάξηε πίζσ ηελ ιέμε
ζπλαιιαγή, δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, ππήξμε κηα Γεκνθξαηηθφηαηε ζπλεξγαζία, ην έρσ ηνλίζεη,
ε ζπλεξγαζία έγηλε κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο πεξηφδνπ ηεο απηνδηνηθεηηθήο αξρήο θαη δελ έγηλε
θάησ απφ ην ηξαπέδη.
Όζνλ αθνξά ην «κέλεη απηή ζηελ παξάηαμε καο», δελ κέλεη, γλσξίδεηε πνιχ θαιά, ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε, απηήλ ηελ απφθαζε αιιάδνπκε ηψξα. Αλαπιεξσηήο ηεο
Μπαηζαξά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΖΠΔΘΔ είλαη ν Ππξηλφο Γεκήηξηνο. Αλαπιεξσηήο
ηεο Μπαηζαξά, απηφ ιέεη θη απφ εθεί θαη πέξα ζα ςεθηζηεί ζαλ κέινο απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη κεηά σο Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΠΔΘΔ. Δίλαη αλαπιεξσηήο κνπ ν Ππξηλφο, εζείο ζα
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ζέιαηε λα ππάξμεη θάηη άιιν γηα λα δεκηνπξγήζεηε πάιη πξφβιεκα, δπζηπρψο δελ ππάξρεη, ηη λα
θάλνπκε; Γηαθάλεηα ππάξρεη παληνχ.
Δπέιεμα φηη απηφο ήηαλ ν θαηάιιεινο ρξφλνο λα παξαηηεζψ απφ ηελ Πξνεδξία ηνπ
ΓΖΠΔΘΔ, λα γπξίζνπκε πίζσ θαη γηαηί ηε Γεκαξρία θαη γηαηί ηελ αληηδεκαξρία, δελ σθειεί ζε
ηίπνηα. Δκείο ζα ζπλερίζνπκε φζν κπνξνχκε λα δνπιεχνπκε ππεχζπλα.
ε επραξηζηψ Κπξηάθν γηα ηνλ έπαηλν, γηα κέλα πξνζσπηθά αιιά θαη γηα ηηο ππαιιήινπο
ηεο Πξφλνηαο πνπ πξαγκαηηθά έρσ πεη θαη ην ιέσ φηη είλαη «κειηζζνχιεο» θαη ζα ζπλερίζνπκε
ζηελ πξφλνηα λα παξέρνπκε έξγν. Οη ππνρξεψζεηο είλαη πάξα πνιιέο κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε
θαη απηφ είλαη φιν. Δάλ ν θαζέλαο ζέιεη λα θάλεη ζελάξηα θαη έρεη ζελάξηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ
κπαινχ ηνπ, λνκίδσ πσο φια πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη ν θαζέλαο θαη φρη ηη ζέισ
εγψ απηήλ ηε ζηηγκή.
Παπιίδεο: Γελ ζα ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία, πάξα κφλν αλ πξνηαζεί θάηη άιιν απφ
ηνλ Γήκαξρν γηαηί έηζη ζα δηαςεπζηνχλ απηά, φηη ε ζέζε καο αλήθεη. Απηή είλαη ε άπνςή καο.
εβφκαζηε ηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηεο θ.Μπαηζαξά πνπ ηνπο έρεη ηψξα θαη δελ ηνπο είρε ηφηε,
δηθφ ηνπο ζέκα είλαη θαη δελ αζρνινχκαζηε, απιψο δελ ζέινπκε απηά πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα καο,
απηά πνπ δηαβάδνπκε, λα δηαςεχδνληαη ηελ άιιε κέξα.
Γήκαξρνο: Σν εξψηεκα είλαη πάξα πνιχ απιφ θαη θαληάδνκαη έρεη ηεζεί παληνχ ζηελ
Διιάδα φπνπ ππήξμαλ ζπλεξγαζίεο. Πψο γίλεηαη κηα ζπλεξγαζία; Λέγνληαο ζην ζπλεξγαδφκελν
κέινο φηη ζα δηνηθψ απνθιεηζηηθά εγψ, νη ζέζεηο επζχλεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά δηθέο κνπ θαη
εζχ κφλν ζα ςεθίδεηο; Πνπ έρεη γίλεη απηφ ην πξάγκα; Πείηε καο λα ην μέξνπκε θαη αλ έγηλε
θάπνπ πνπ πεξπάηεζε λα καο πείηε, φινη μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη νη επζχλεο κνηξάδνληαη θαη
ην ίδην αθξηβψο πξάγκα ζα γηλφηαλ αλ δελ ήηαλε ε θ.Μπαηζαξά, ζα ήηαλ ν θ.Παπιίδεο θη ν
θ.Μαξθνχιεο ή ν θ.Σζαλαθηζίδεο ζηελ ζέζε ηεο, ην ίδην αθξηβψο πξάγκα ζα γηλφηαλ, φινη πξέπεη
λα έρνπλ επζχλεο, έηζη γίλεηαη ε δηνίθεζε, αιιηψο δελ γίλεηαη
Μηραειίδεο: Δγψ ζέισ λα πσ ζηελ θ.Μπαηζαξά φηη ζηε ξεηνξηθή εξψηεζε αλ είλαη
ζεκαληηθή ή αζήκαληε, φηη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θη είζηε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ζπλδηνηθείηε ηνλ Γήκν, είζηε επηθεθαιήο παξάηαμεο, είζηε ην ππφινηπν κηζφ ή ην 1/3
απφ ην φινλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη είζηε ζεκαληηθή επίζεο δηφηη αλ δελ είζηε ζεκαληηθή
δελ ζα είραηε πξνθαιέζεη ηφζνπο ηξηγκνχο κέζα ζηελ Γεκνηηθή ζαο νκάδα, απηήλ ηε δηρνηφκεζε.
Άξα απηά φηαλ ιέγνληαη απφ θάπνηνλ άλζξσπν, αλ δελ είλαη ζεκαληηθφο δελ πξνθαινχλ
αλαηαξάμεηο. Πξνθαλψο θαη είζηε πνιχ ζεκαληηθή θη εκείο ζέινπκε λα παξακείλεηε ζεκαληηθή
γηα λα κπνξέζνπκε λα ιέκε θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα.
ε φηη αθνξά απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο ζέισ λα ηνπ πσ ην εμήο: Πξνθαλέζηαηα θη έρεη
δίθην ζε απηφ πνπ ιέεη, φκσο ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά, ε νπνία Γήκαξρε ιέεη ην εμήο: Όηη
θπζηθά θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ δχν θαη ηξεηο θνξείο δχν θαη ηξείο παξαηάμεηο πνπ ζα
ζπλδηνηθήζνπλ ηνλ Γήκν, αιιά ε άιιε άπνςε ιέεη φηη ππάξρεη απηή ε ζπλεξγαζία βαζηζκέλε ζε
κηα πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε απφςεσλ, ζέζεσλ θηι. Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν εκείο δελ ην είδακε
ζηνλ Γήκν Βέξνηαο, ηελ πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε ηεο κίαο ή ηεο άιιεο παξάηαμεο, απηφ πνπ
είδακε είλαη λα θαηεβάδεηε ζέζεηο, λα θαηεβάδεηε ζέκαηα θαη λα ςεθίδεη ε παξάηαμε ηεο
θ.Μπαηζαξά. Αλ απηφ γίλεηαη θαη ζηνπο άιινπο Γήκνπο, ζαο πιεξνθνξψ φηη ππάξρνπλ θη άιινη
Γήκνη πνπ θάλνπλ ην αθξηβψο αληίζεην, λαη κελ λα ςεθίζνπλ νη παξαηάμεηο φηη πξέπεη λα
ςεθίζνπλ, αιιά έρεη πξνεγεζεί έλα θνηλφ θείκελν, κηα θνηλή πξνγξακκαηηθή ζέζε ζε έξγα, ζε
ζέζεηο, ζε πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ απηφ δελ ππάξρεη ζηνλ Γήκν Βέξνηαο.
Σζηνχληαο: Έρσ πεη παιηφηεξα φηη θηλδπλεχνπκε λα γίλνπκε ην ρεηξφηεξν Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ίζσο έξρεηαη ε ψξα, αθνχγνληαη πξάγκαηα θαη δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Αθνχζηεθε γηα ζπλαιιαγή, απηφ πνπ έρσ λα πσ εγψ, γηαηί έρεη μαλά ηεζεί ην ζέκα, είλαη φηη εγψ
πξνζσπηθά δελ γλσξίδσ ηέηνην πξάγκα λα έγηλε, γηαηί δελ ζπκκεηείρα ζε θακία ζπδήηεζε πξηλ
ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ 2019 πνπ ήηαλ ε αξρή ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο, νχηε πξνζσπηθά, νχηε
ηειεθσληθά κε ηνλ Γήκαξρν σο παξάηαμε, πνπ αλήθα ζηελ παξάηαμε ηεο θ.Μπαηζαξά.
Αθνχγνληαη ηέηνηα πξάγκαηα, πξέπεη απηφ λα θχγεη, φηη έγηλε ζπκθσλία, γηα ηε
ζπλεξγαζία έγηλε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ παξάηαμε Μπαηζαξά έγηλε κφλν κε ηελ θ.Μπαηζαξά,
ήηαλ θη έλαο ιφγνο γηαηί είρακε ζπκθσλήζεη λα πάλε θαη άιινη δχν ζπλάδειθνη ζε κία ζπλάληεζε
κε ηνλ Γήκαξρν θη ε θ.Μπαηζαξά δελ καο είπε πφηε ζα γίλεη ε ζπλάληεζε απηή θαη ζε πνην
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κέξνο, πάξα καο θαηεγφξεζε θαη καο είπε δελ ήξζαηε. Άξα δελ μέξσ εγψ γηα ζπλαιιαγέο φηη
μέξεη ην μέξεη ε θ. Μπαηζαξά,
Σν δεχηεξν πνπ αθνχζηεθε ζήκεξα, πάιη γηα δεχηεξε θνξά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
κέινο παξάηαμεο ηεο θ.Μπαηζαξά λα ιέεη γηα δεχηεξε θνξά ζηελ θ. Μπαηζαξά «Γελ αλαγλσξίδσ
ηελ αξρεγφ κνπ». Απηά ηα πξάγκαηα δελ έγηλαλ πνπζελά. θεθηείηε ζήκεξα λα βγεη έλαο
αληηδήκαξρνο θαη λα πεη φηη δελ αλαγλσξίδσ ηνλ θ.Βνξγηαδίδε γηα Γήκαξρν θαη λα βγαίλεη ν
Γήκαξρνο θαη λα ιέεη ν αληηδήκαξρνο πνπ δελ κε αλαγλσξίδεη παξακέλεη αληηδήκαξρνο θαη ζηελ
παξάηαμε, ή έλαο Τπνπξγφο ηνπ Μεηζνηάθε λα ιέεη φηη δελ αλαγλσξίδσ ηνλ Μεηζνηάθε γηα
Πξσζππνπξγφ θαη ηελ επφκελε λα παξακέλεη Τπνπξγφο. Γελ γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα, γηα απηφ
είπα ηελ πξνεγνχκελε θνξά δελ δήηεζα εγψ ηελ παξαίηεζε ηεο θ. Μπαηζαξά απφ ην ΓΖΠΔΘΔ.
Εήηεζα παξαίηεζε ηεο θ.Μπαηζαξά απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνζηαζία ρξεηάδεηαη.
Μειηφπνπινο: Πξφεδξε ζα ςεθίζνπκε ιεπθφ πξνθαλψο ζην θαηλνχξγην πξνηαζέληα κέινο
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, γηα ηελ παξαίηεζε δελ λνκίδσ λα ηίζεηαη ζέκα, ην είπακε απφ ηελ αξρή.
Γήκαξρνο: Να απαληήζσ ζηνλ θ.Μηραειίδε, απηά πνπ γίλνληαη ζπδεηηνχληαη, δελ μέξσ αλ
έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν θ.Μηραειίδεο ην λα βγεη έλα καληθέζην απφ απηά πνπ έβγαηλαλ θάπνηε, φρη
πξνθαλψο θάηη ηέηνην. Απηά πνπ γίλνληαη φκσο ζπδεηηνχληαη, λα είζηε ζίγνπξνη.
ε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαηηεζείζαο δεκνηηθήο ζπκβνχινπ Γεσξγίαο Μπαηζαξά,
πξνηείλσ σο ηαθηηθφ κέινο θαη πξφεδξν ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν
Γεκήηξην Ππξηλφ (πνπ ήηαλ σο πξφηηλνο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν Νηθφιαν Λαδφπνπιν
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο,
Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε απείραλ απφ ηελ
ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο, Υ.Σζηνχληαο,
Δ.Κειεζίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ εηθνζηέλα (21) δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, νη: Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο,
Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο,
Α.Λαδαξίδεο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο,
Γ.Ππξηλφο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε
Ππξηλφο: Ήζεια λα πσ επραξηζηψ αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ.
Θα ήζεια πξψηα λα επραξηζηήζσ ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ εμαξρήο νξηζκφ σο αλαπιεξσηή
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΓΖΠΔΘΔ θαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθινγή κνπ.
Γηαδέρνκαη ηελ θ.Μπαηζαξά ε νπνία έρεη έλα απαηηεηηθφ έξγν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Με
πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ην ΓΖΠΔΘΔ ζα πξνάγεη ηνλ Πνιηηηζκφ πξνο
φθεινο ησλ Γεκνηψλ. Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ γλσξίδσ θαιά φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δελ είρε ηηο
εθδειψζεηο πνπ ζα γίλνληαλ, σζηφζν απφ φζν έρσ κάζεη έρεη γίλεη κηα άξηηα πξνεηνηκαζία θαη
κφιηο κε ην θαιφ ε παλδεκία ηειεηψζεη ή κπεη ζε χθεζε ηέινο πάλησλ, ζεσξψ φηη έρσ ηηο
δπλάκεηο θαη ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν λα μαλαθέξσ ην ΓΖΠΔΘΔ ζηνλ θφζκν θαη λα ην βάισ
ζηελ πςειή ζέζε πνπ ηνπ αξκφδεη.
Όζνλ αθνξά ζην ζρφιην πνπ είπε ν αγαπεηφο ηάζεο Κειεζίδεο γηα ηνλ ρξφλν πνπ
δηαζέησ, ζα πσ φηη ην ζέαηξν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θη φηη ν ρξφλνο
πνπ δηαζέησ γηα ηελ εξγαζία κνπ δε λνκίδσ φηη δηαθέξεη απφ ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεη γηα ηελ
εξγαζία ηνπ έλαο άιινο επαγγεικαηίαο, έλαο δηθεγφξνο, γηαηξφο, έλαο αγξφηεο, αθφκα θαη έλαο
δηαλνκέαο πεηξειαίνπ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ δνπιεηά ηνπ, πνπ ηελ θάλεη ζσζηά θαη
ζπλεηζθέξεη επίζεο θαη ζηα θνηλά.
Δπίζεο γηα ηνλ αγαπεηφ Κπξηάθν Θενδσξίδε πνπ πξφηεηλε ηελ ζπγρψλεπζε, λα πσ φηη δελ
είλαη νπζίαο ε ζπγρψλεπζε δπν πξνεδξείσλ δπν θνηλσθειψλ ζεζκψλ, ε νπζία είλαη λα γίλεη
νηθνλνκία είηε καδί είηε μερσξηζηά θαη λα βάινπκε ηελ ιέμε θνηλσθειήο κπξνζηά, έρσ θαηξφ λα
ηνλ αθνχζσ.
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Σν ΓΖΠΔΘΔ είλαη ζεκαληηθφο ζεζκφο θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζπλερίζεη. Γηα ηελ
ζπγρψλεπζε ή φρη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε απιά έηζη γηα κηα ζπγρψλεπζε, πξέπεη λα δνχκε θαη ηα
δεδνκέλα.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 12-2-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 636/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 2530/12-2-2021 αίηεζε παξαίηεζεο ηεο δεκνηηθήο ζπκβνχινπ Γ.Μπαηζαξά
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ
λ.3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2839/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ
λ.4604/2019.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 636/2019 απφθαζήο ηνπ, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
κέινπο ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία
«Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο» θαη εηδηθφηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
παξαγξάθσλ Η.Α.1, ΗΗ.Α.1, ΗΗΗ, IV.1, σο εμήο:
«Η. Οξίδεη σο ηαθηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο «Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο»:
Α) Σνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο:
1.- Γεκήηξην Ππξηλφ (ππνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν).
ΗΗ. Οξίδεη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο:
Α) ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ:
1.- Νηθφιαν Λαδφπνπιν (ππνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
ΗΗΗ) Οξίδεη πξφεδξν ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
«Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο» ηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν Γεκήηξην Ππξηλφ θαη
αληηπξφεδξν ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ηνλ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν Λεσλίδα Αθξηβφπνπιν.
IV) πγθξνηεί ην Γ/θφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο «Γεκνηηθφ
Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Γήκνπ Βέξνηαο», σο εμήο:
1) Γεκήηξηνο Ππξηλφο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο Πξφεδξνο».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 636/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 28 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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