
 
 

 

 

Γεπηέξα 30 Σεπηεκβξίνπ 2019 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σηήξημε ζπκβαζηνύρσλ θαη ρξόληα πξνβιήκαηα επί ηάπεηνο ζην 1ν Γεκνηηθό Σπκβνύιην 

ε ζπλαηλεηηθό θιίκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε – νπζηαζηηθά -  ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε 26 επηεκβξίνπ 2019. 

Δθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ησλ 54 ζπκβαζηνύρσλ πνπ απαζρνινύληαη από 

ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε ζην πιαίζην ην Πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ θαη νη 

νπνίνη δηεθδηθνύλ από ηελ θπβέξλεζε –όπσο θαη άιινη ζπλάδειθνί ηνπο εληαγκέλνη ζην 

πξόγξακκα ζε άιινπο Γήκνπο- λα επεθηαζεί ε ηζρύο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην επηρείξεκα όηη  

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ Γήκσλ. 

Μεηά από πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αξηζηνηέιε θ. Σηέιηνπ Βαιηάλνπ πνπ ππεξςεθίζηεθε 

θαηά πιεηνςεθία (26 ΝΑΙ, έλα ιεπθό), ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απνθάζηζε λα ππνζηεξίμεη 

ην αίηεκα ησλ 54 ζπκβαζηνύρσλ, θαζώο, όπσο ηόληζε ν Γήκαξρνο «θαιύπηνπλ ζέζεηο γηα ηηο 

νπνίεο δελ επαξθεί ην κόληκν πξνζσπηθό θαη έρνπλ επηδείμεη εμαηξεηηθή επίδνζε θαη επζπλεηδεζία 

ηόζν ζην αξρηθό νθηάκελν ηεο απαζρόιεζήο ηνπο, όζν θαη ζην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο». 

Από πιεπξάο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο εηέζε εξώηεκα γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο 

ηνπ Λπθείνπ ηεο Ιεξηζζνύ, πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θακπή, ιόγσ αζηνρηώλ ηνπ παξειζόληνο. 

Ο θ. Βαιηάλνο  ελεκέξσζε ην Γ.Σ.  όηη ηα πξνβιήκαηα έρνπλ εληνπηζηεί θαη  «ζε θιίκα 

ζπλεξγαζίαο Τερληθήο Υπεξεζίαο, Μειεηεηώλ, Αλαδόρνπ θαη Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο, γηα λα δνζνύλ ιύζεηο θαη λα 

πινπνηεζεί ην έξγν». 

Δπίζεο, κεηά από ζρεηηθά εξσηήκαηα, ν Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Σηέιηνο Βαιηάλνο 

απνθάιπςε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη γεληθόηεξα ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ θαη ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Πνιενδνκηθό Γξαθείν ηνπ 

Γήκνπ, όπνπ ε λέα Γεκνηηθή Αξρή βξήθε κόλν έλαλ κόληκν ππάιιειν, βξηζθόκελν πιένλ ζε 

λνκόηππε αλαξξσηηθή άδεηα. 

«Γώζακε ήδε ιύζε εθ ησλ ελόλησλ, κε ηελ αλάζεζε παξάιιεισλ θαζεθόλησλ ζην 

Πνιενδνκηθό Γξαθείν, ζε ζηειέρε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο», ηόληζε θ. Βαιηάλνο. «Γελ ζα 

θαζόκαζηαλ λα θνηηάκε ην πξόβιεκα κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Φπζηθά μέξνπκε όηη ε ιύζε είλαη 

πξνζσξηλή θαη όρη ε ηδαληθή, αιιά ζεκαζία έρεη λα αλαιακβάλεηο δξάζε θαη όρη λα ζηέθεζαη 

άπξαγνο απέλαληη ζην πξόβιεκα. Δπηπιένλ έρνπκε ήδε θηλεζεί επηζεκαίλνληαο πξνο ην 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηελ αλάγθε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ κεραληθώλ πνπ ζα εληζρύζνπλ 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ηελ Πνιενδνκία.» 

Όζνλ αθνξά ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά ηνλ νξηζκό ησλ 

λέσλ δηνηθήζεσλ ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, επηθεθαιήο αλαιακβάλνπλ νη εμήο: 

«Αξηζηνηέιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Αξηζηνηέιε»: Πξόεδξνο ν θ. Αζηέξηνο Τδηηδηξίθαο, 

Αληηπξόεδξνο ε θ. Διέλε Καξαληώλα. 



 
 

 

 

«ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αξηζηνηέιε»: Πξόεδξνο ε θ. Δπγελία 

Γηαλλνύζε, Αληηπξόεδξνο ε θ. Σηέιια Καξίλα  

«ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αξηζηνηέιε»: Πξόεδξνο ν θ. Δπξηπίδεο 

Αηδηακήο θαη αληηπξόεδξνο ν θ. Ισάλλεο Πνιπδσξάθεο. 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Αξηζηνηέιε «Η ΦΡΟΝΣΙΓΑ»: Πξόεδξνο ν θ. Βαζίιεηνο 

Βαζηιεηάδεο, Αληηπξόεδξνο ν θ. Αζαλάζηνο Τζηάιαο 

ΑΞ.Σ.Α.Γ.Α.: ην Γ.. νξίζηεθαλ νη θ. Μαξία Διέλε Εακάλε, θ. Κιενπάηξα Ατβαδίδνπ, θ. 

Εαραξνύια Εήθα, θ. Αηθαηεξίλε Μήηξνπ θαη θ. Τξύθσλ Μίηηληδεο 

Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε θαγείσλ Βόξεηαο Υαιθηδηθήο: Πξόεδξνο ν Γήκαξρνο θ. Σηέιηνο 

Βαιηάλνο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Νίθν Απγεξηλό. 

Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Αξηζηνηέιε: Πξόεδξνο ν Αληηδήκαξρνο θ. Παλαγηώηεο Μνπζιήο θαη 

Αληηπξόεδξνο ε θ. Διεπζεξία Φαηδεζηακαηίνπ. 

Δπηηξνπή Παηδείαο: Πξόεδξνο ε θ. Ιθηγέλεηα Φατδεπηνύ. 

 

Δπηπιένλ, νξίζηεθαλ νη εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ ζε Δπηηξνπέο Δπίβιεςεο, ή Παξαιαβήο έξγσλ θαη 

ζηελ ΑΝΔΣΥΑ, ελώ απνθαζίζηεθε ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019. 

 


