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επύ τησ Οδοϑ Βενιζϋλου και Παϑλου Μελϊ, ανϋγερςη αθλητικοϑ κϋντρου καλαθο-

ςφαύρηςησ ςτο νϐτιο τμόμα του, δημιουργύα κεντρικόσ δημοτικόσ βιβλιοθόκησ του 

Δόμου Πϋλλασ. Διαμϐρφωςη ψηφύςματοσ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Πϋλλασ για την 

παραχώρηςη του παλιοϑ νοςοκομειακοϑ κτηρύου καθ’ολοκληρύαν απϐ το Τπουργεύο Τ-

γεύασ ςτο Δόμο Πϋλλασ.  
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Θϋμα 1ο : Έγκριςη ό μη τησ πρϐταςησ για την ανϊπλαςη τησ πλατεύασ του Πολυκϋντρου 

επύ τησ Οδοϑ Βενιζϋλου και Παϑλου Μελϊ, ανϋγερςη αθλητικοϑ κϋντρου καλαθο-

ςφαύρηςησ ςτο νϐτιο τμόμα του, δημιουργύα κεντρικόσ δημοτικόσ βιβλιοθόκησ του 

Δόμου Πϋλλασ. Διαμϐρφωςη ψηφύςματοσ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Πϋλλασ για την 

παραχώρηςη του παλιοϑ νοςοκομειακοϑ κτηρύου καθ’ολοκληρύαν απϐ το Τπουργεύο Τ 

γεύασ ςτο Δόμο Πϋλλασ. 

Λύγουσ μόνεσ πριν, παρϐντοσ του Δημϊρχου και του μιςοϑ Δημοτικοϑ υμ-

βουλύου Πϋλλασ πραγματοποιόθηκαν ςε πανηγυρικϐ κλύμα τα εγκαύνια του Λαο-

γραφικοϑ Μουςεύου τησ πϐλησ των Γιαννιτςών. Ο Πρϐεδροσ του Λαογραφικοϑ 

Μουςεύου ςτην εναρκτόρια ομιλύα των εγκαινύων ϋκανε πρϐταςη για αλλαγό τησ 

ϐψησ του αςτικοϑ κϋντρου τησ πϐλησ με την ευκαιρύα τησ λειτουργύασ του νϋου 

μουςειακοϑ χώρου του οπούου προϏςταται. «Η πρώτη αλλαγό ςτο εδώ και χρϐ-

νια νεκρϐ αςτικϐ κϋντρο, ςτον πεζϐδρομο μασ, ϋγινε» εύχε δηλώςει. Η φρϊςη 

αυτό προβλημϊτιςε και αποτϋλεςε την αφορμό για ϋνα μεγαλεπόβολο ϋργο που 

οραματύζεται η Δημοτικό Αρχό Πϋλλασ εδώ και κϊποιουσ μόνεσ. Ο προβλη-

ματιςμϐσ εύχε να κϊνει με την αλλαγό τησ ϐψησ του κϋντρου ϐχι μϐνο για λϐγουσ 

οπτικόσ ό αιςθητικόσ αλλϊ ουςύασ. Επύ τησ ουςύασ η μεταβολό του κϋντρου τησ 

πϐλησ απϐ τη δεκαετύα του 1980 ςτη νϋα εποχό του 2020.  Η τελικό πρϐταςη 

του Δημϊρχου και του Αντιδημϊρχου Αςτικών Τποδομών αφορϊ την εξ ολο-

κλόρου αλλαγό του πϊρκου του Πολυκϋντρου επύ  τησ οδοϑ Ελευθερύου Βενιζϋ-

λου ςτο κϋντρο του πεζοδρϐμου.  

Ο Δόμαρχοσ ϋχει ςυγκαλϋςει αλλεπϊλληλεσ ςυνεδριϊςεισ την Δημοτικό του Πα-

ρϊταξη προκειμϋνου να εξηγόςει και να καταθϋςει το προςωπικϐ του ϐραμα 

τϐςο για το ςχϋδιο που επιθυμεύ να υλοποιόςει ϐςο και την αναγκαιϐτητα αυτοϑ 

του βόματοσ για την πρωτεϑουςα του Δόμου Πϋλλασ. Σο ςχϋδιο ανϊπλαςησ, υ-

πογραμμύζουν δημαρχιακϋσ πηγϋσ, χωρύζεται ςε τρύα ςτϊδια υλοπούηςησ.  

Αρχικϊ, η ανϊπλαςη θα διχοτομηθεύ ςτα δϑο μϋρη του πϊρκου. το βϐρειο και 

ςτο νϐτιο. Σο νϐτιο τμόμα , που βρύςκεται πληςύον τησ οδοϑ Βενιζϋλου ϐπου βρύ-

ςκονται το παλιϐ ςιντριβϊνι του κεντρικοϑ  πϊρκου και τα δϑο μνημειακϊ 

αγϊλματα δεξιϊ και αριςτερϊ, δε θα αναπλαςτεύ μϐνο αλλϊ πλόρωσ θα αντι-

καταςταθεύ απϐ ϋνα ςϑγχρονο ευρωπαώκών προδιαγραφών γόπεδο καλαθο-

ςφαύριςησ. το βϐρειο μϋροσ, ϐπου βρύςκεται το κτόριο του παλιοϑ Νοςοκο-

μεύου τησ πϐλησ, η Σεχνικό Τπηρεςύα ςχεδιϊζει μια ανϊπλαςη δύνοντασ μια πιο 

ευρωπαώκό νϐτα ςτην πϐλη. Η τρύτη προςδοκύα τησ Διούκηςησ του Δόμου, εύναι η 

κατϊθεςη ενϐσ ομϐφωνου αιτόματοσ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Πϋλλασ προσ 

την ηγεςύα του Τπουργεύου Τγεύασ για την παραχώρηςη του παλιοϑ νοςοκο-

μειακοϑ κτηρύου ςτην δικαιοδοςύα του  Δόμου Πϋλλασ.  
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Αναφορικϊ με το πρώτο μϋροσ του ςχεδύου για το νϐτιο τμόμα του πϊρκου, ο 

Δόμαρχοσ ςυνοψύζει την θεωρύα του ςε μια φρϊςη «ζωντανεϑουμε το κϋντρο, 

δύνουμε χώρο ςτουσ νϋουσ, ο αθλητιςμϐσ μπροςτϊ.». Η Σεχνικό Τπηρεςύα ςε 

ςυνεργαςύα με το Σμόμα Καθαριϐτητασ και Πραςύνου του Δόμου θα προχωρόςει 

ςε μερικϐ ξερύζωμα και κοπό ϐςων δϋντρων βρύςκονται ςτο ανατολικϐ μϋροσ 

του νϐτιου πϊρκου (πληςύον τησ λϋ-ςχησ αξιωματικών). Ο Αντιδόμαρχοσ 

Καθαριϐτητασ και Αςτικόσ Πανύδασ δόλωςε ςχετικϊ «δε χϊςαμε ξαφνικϊ τον 

οικολογικϐ μασ τϐνο ωσ διούκηςη αλλϊ τϐςα χρϐνια εγκληματοϑςε η λϋςχη 

αξιωματικών που ϋριχνε τα απϐβλητϊ τησ κϊτω απϐ το πϊρκο. Ο τϐτε Δόμαρχοσ 

κυριολεκτικϊ κοιμϐταν! Κϊποιοσ πρϋπει να πληρώςει ςε αυτό την υπϐθεςη. Σα 

δϋντρα κϐβονται για να μη δημιουργόςουν προβλόματα».  

Αφοϑ κατεδαφιςτεύ το κεντρικϐ ςιντριβϊνι –που για δεκαετύεσ μϋνει αναξι-

οπούητο- θα δημιουργηθεύ ϋνα ςϑγχρονο ευρωπαώκϐ αθλητικϐ γόπεδο καλαθο-

ςφαύριςησ απϐ το κϋντρο του πϊρκου και προσ τα ανατολικϊ. Ο αγωνιςτικϐσ χώ-

ροσ ενϐσ γηπϋδου καλαθοςφαύριςησ θα εύναι παραλληλϐγραμμοσ, επύπεδοσ, 

ςκληρόσ επιφϊνειασ και ελεϑθεροσ εμποδύων. Μετϊ απϐ ςχετικό αλληλογραφύα 

με την αρμϐδια επιτροπό, η Αντιδημαρχύα Παιδεύασ και Αθλητιςμοϑ κατϋληξε, ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ διαςτϊςεισ 26 μϋτρων μόκουσ και 14 μϋτρων πλϊτουσ προκειμϋ-

νου να θεωρεύται ο χώροσ αγωνιςτικϐσ. Σαυτϐχρονα ο αγωνιςτικϐσ χώροσ θα 

πρϋπει να απϋχει το λιγϐτερο 2 μϋτρα απϐ οποιοδόποτε αντικεύμενο, ςυμπερι-

λαμβανομϋνων και των καθιςμϊτων που ςχεδιϊζει να τοποθετόςει η Αντιδη-

μαρχύα περιξ του γηπϋδου. Οροφό δεν προβλϋπεται να τοποθετηθεύ ενώ ο χώροσ 

θα προςτατεϑεται απϐ ςυρματϐπλεγμα και θα παρακολουθεύται απϐ κλειςτϐ 

ςϑςτημα καμερών. «Η καταςκευό ενϐσ γηπϋδου καλαθοςφαύριςησ υλοποιεύται 

ςε δϑο ςτϊδια. Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο καταςκευϊζεται η υποδομό / υπϐβαςη 

και κατϊ το δεϑτερο η τελικό επιφϊνεια. Η υποδομό που θα καταςκευαςτεύ ε-

ξαρτϊται τϐςο απϐ την υπϊρχουςα κατϊςταςη του χώρου, ϐςο και απϐ την 

επιλογό τησ τελικόσ επιφϊνειασ. υνόθωσ επιλϋγουμε για υπϐβαςη να κατϊ-

ςκευϊςουμε ϋνα βιομηχανικϐ δϊπεδο ό επύςτρωςη αςφαλτοτϊπητα 5-7 εκ Α265 

κλειςτοϑ τϑπου. Σο γόπεδο πρϋπει να εύναι εντελώσ επύπεδο ώςτε να μην 

κατακρατεύ νερϐ με ρϑςη η οπούα δύδεται ςτη διαγώνιο και εύναι τησ τϊξησ 5 - 

7/1000.» δόλωςε πριν λύγεσ μϋρεσ ο Δόμαρχοσ ςε τηλεοπτικϐ δύκτυο. Η επιφϊ-

νεια του γηπϋδου θα  καταςκευαςτεύ απϐ αντικραδαςμικϐ ελαςτοτϊπητα ενώ 

οι μπαςκϋτεσ θα εύναι ςταθερϋσ, οι οπούεσ θα βιδώνονται ςε ειδικϋσ βϊςεισ πϊ-

κτωςησ. Απϐ το ςιντριβϊνι και προσ δυτικϊ, ο χώροσ του πϊρκου θα αναδιαμορ-

φωθεύ ενώ παρϊλληλα θα κοποϑν ϐςα δϋντρα θεωρηθοϑν ϊρρωςτα ςϑμφωνα 

με εκτιμόςεισ του Σμόματοσ Πραςύνου του Δόμου Πϋλλασ. Σο ϊγαλμα του Ελευ-

θερύου Βενιζϋλου θα μετακινηθεύ ςε διαφορετικϐ ςημεύο ϐπωσ θα υποδεύξει η 

Σεχνικό Τπηρεςύα. το χώρο εκεύνο θα τοποθετηθεύ μια νϋα ςϑγχρονη και αςφα-
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λόσ παιδικό χαρϊ. Η ανϊπλαςη του πϊρκου περιλαμβϊνει το τμόμα του επύ τησ 

οδοϑ Παϑλου Μελϊ που θα ςυνδυϊζεται με το βϐρειο τμόμα του.  

Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, μϋςα ςτα ςτρατηγικϊ πλϊνα που ϋχει θϋςει η Δημο-

τικό Αρχό εύναι η περύπτωςη του κτηρύου που βρύςκεται ςτο βϐρειο ϊξονα του 

πϊρκου. Σο εν λϐγω κτόριο ανόκει ςτο Τπουργεύο Τγεύασ καθώσ ςτο παρελθϐν 

λειτουργοϑςε ωσ το Νοςοκομειακϐ Μϋγαρο των Γιαννιτςών ενώ η τελευταύα 

επύςημη χρόςη αφοροϑςε την ςτϋγαςη των διοικητικών γραφεύων τησ Δη-

μοτικόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ του τ. Δόμου Γιαννιτςών (ΔΕΠΑΓ). 

Όςεσ φορϋσ αξιοποιόθηκε απϐ τον Δόμο Γιαννιτςών ό το Δόμο Πϋλλασ ϋγινε για 

χρηςτικοϑσ λϐγουσ καθώσ παραχωρόθηκε με τη γραπτό διαβεβαύωςη του Δό-

μου πωσ δε πρϐκειται να παρϋμβουν ςτην υποδομό του. Η ςκϋψη γϑρω απϐ την 

αξιοπούηςη –επιτϋλουσ- του διώροφου χώρου προβλημϊτιςε τη Δημοτικό Αρχό. 

Η λϑςη όρθε μετϊ απϐ μια ςυνεδρύαςη τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ υπϐ την 

προεδρεύα του Δημϊρχου. Μετϊ απϐ ειςόγηςη του Αντιδημϊρχου Παιδεύασ και 

Πολιτιςμοϑ, η Δημοτικό Αρχό αποφϊςιςε την ειςόγηςη προσ το Δημοτικοϑ υμ-

βοϑλιο για τη δημιουργύα μιασ ενιαύασ Δημοτικόσ Βιβλιοθόκησ που θα αφορϊ ϐλο 

το Δόμο Πϋλλασ. Ο Αντιδόμαρχοσ ςε ςχετικϐ δελτύο τϑπου που εξϋδωςε το γρα-

φεύο Δημϊρχου κϊνει λϐγο για τη δημιουργύα ενϐσ μεγϊλου πνευματικοϑ φορϋα 

που κϋντρο θα ϋχει το βιβλύο. «Μια μεγϊλη βιβλιοθόκη ςτο κϋντρο τησ ιςτορικόσ 

Πϋλλασ. Βιβλύα ιςτορύασ, λογοτεχνικϊ, παιδικϊ, εγκυκλοπαιδικϊ και ακαδημαώκϊ 

θα ςτολύςουν αυτϐ το νϋο χώρο.»  

Η Σεχνικό Τπηρεςύα και ο Αντιδόμαρχοσ Αςτικόσ Τποδομόσ ςε ςυνεργαςύα με 

τον Πρϐεδρο τησ ΔΗΚΕΠΑΠ κατϋθεςαν μια λεπτομερειακό πρϐταςη ςχετικϊ με 

το εςωτερικϐ του κτηρύου και την αξιοπούηςό του. Σο κτόριο διαθϋτει δυο ο-

ρϐφουσ. Σο ιςϐγειο και το πρώτο πϊτωμα. Σο ιςϐγειο διαθϋτει δυο μεγϊλα δω-

μϊτια, ϋνα μικρϐτερο αποθηκευτικϐ χώρο και μια υπερυψωμϋνη ξϑλινη κα-

ταςκευό τϑπου μπαρ. Σο πρώτο πϊτωμα ςυνδϋεται με το ιςϐγειο με μια ξϑλινη 

ςκϊλα. Μεταξϑ των δυο ορϐφων υπϊρχει μια μεγϊλη αποθηκευτικό αύθουςα. 

Προσ το παρϐν, ς αυτό την αύθουςα φυλϊςςονται οι δύςκοι και οι ραδιοφωνικϋσ 

καςϋτεσ του παλιοϑ δημοτικοϑ ραδιοφώνου του τ. Δόμου Γιαννιτςών. τον δεϑ-

τερο ϐροφο, υπϊρχει ϋνα μεγϊλο δωμϊτιο που χωρύζεται απϐ το διπλανϐ χώρο 

με μια τζαμαρύα. Σϋλοσ, το δεϑτερο και το τρύτο δωμϊτιο εύναι λύγο μικρϐτερα. 

Μϊλιςτα, αυτϐ που βρύςκεται ςτην αριςτερό μεριϊ του μπαλκονιοϑ φιλοξενοϑςε 

τον εκϊςτοτε Πρϐεδρο τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ του 

Δόμου Γιαννιτςών (ΔΕΠΑΓ). Οι χώροι που μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτο ςϑνολϐ 

τουσ εύναι ϋξι (6). χεδιϊζεται απϐ τισ υπηρεςύεσ του Δόμου Πϋλλασ ςε κϊθε χώ-

ρο θα φιλοξενηθοϑν βιβλύα, περιοδικϊ, ςυγγρϊμματα και εφημερύδεσ ανϊ κατη-
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γορύα. Για παρϊδειγμα ςτον χώρο Α ιςτορικϊ βιβλύα, ςυγγρϊμματα και περι-

οδικϊ, ςτο χώρο Β παιδικό λογοτεχνύα κλπ.   

Σο ςχϋδιο τησ ηγετικόσ ομϊδασ αφορϊ μια Κεντρικό Δημοτικό Βιβλιοθόκη η ο-

πούα θα ςυγκεντρώνει βιβλύα, ακαδημαώκϊ ςυγγρϊμματα ό και τύτλουσ περι-

οδικών μετϊ απϐ δωρεϋσ ιδιωτών, δημϐςιων ό μη φορϋων. Σο ωρϊριο εργαςύασ 

προβλϋπεται να εύναι το εξόσ : Δευτϋρα 11:30 – 19:30 και Σρύτη ωσ Παραςκευό 

8:00 – 15:00 ενώ δικαύωμα εγγραφόσ θα ϋχουν ϐλοι οι δημϐτεσ του Δόμου Πϋλ-

λασ δωρεϊν. ε μια πρώτη ϋρευνα που πραγματοπούηςε το Ιδιαύτερο Γραφεύο 

Δημϊρχου, γνωςτϐσ ςυνταξιοϑχοσ δικηγϐροσ τησ περιοχόσ τησ Κρϑασ Βρϑςησ  

ενδιαφϋρεται να δωρύςει ςτην Βιβλιοθόκη τα ςχετικϊ νομικϊ εργαλεύα – βιβλύα 

του. Αναφορικϊ με τουσ εργαζϐμενουσ που θα προςληφθοϑν απϐ το Δόμο Πϋλ-

λασ τα κριτόρια εύναι δυο. Αρχικϊ, κϊτοικοι ό καταγϐμενοι απϐ το Δόμο Πϋλλασ 

και απϐφοιτοι των Σμημϊτων Βιβλιοθηκονομύασ. Τπολογύζεται ο αριθμϐσ των 

εργαζομϋνων να εύναι δϑο (2).  

Παρϐτι  η ςκϋψη τησ ηγετικόσ ομϊδασ του Δόμου φαύνεται να κινεύται προσ τη 

ςωςτό κατεϑθυνςη, ςημειώθηκαν ςοβαρϋσ ενςτϊςεισ. Ενςτϊςεισ βϋβαια ακοϑ-

ςτηκαν και απϐ τουσ εργαζϐμενουσ τησ βιβλιοθόκησ Γιαννιτςών, ζητώντασ δια-

βεβαιώςεισ πωσ δε θα υπϊρξει απομϊκρυνςη απϐ τη εργαςύα τουσ ςε περύπτω-

ςη που ιδρυθεύ και εγκαταςταθεύ η Κεντρικό Δημοτικό Βιβλιοθόκη. Οι παρατϊ-

ξεισ τησ αντιπολύτευςησ ϋχουν δηλώςει δημϐςια πωσ θα αποφανθοϑν και θα 

παρουςιϊςουν την πρϐταςό τουσ για την αξιοπούηςη του κτηρύου ςτη ςυνεδρύ-

αςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου. Ο Επικεφαλόσ τησ «Αυτοδιοικητικόσ Κύνηςησ» 

τϊςςεται ςτην αρνητικό ψόφο αναφορικϊ με το θϋμα. Απϐ την ϊλλη μεριϊ, η 

περύπτωςη του παλιοϑ νοςοκομειακοϑ κτηρύου αποτελεύ κατϊ τη ςκϋψη του 

Δημϊρχου και των ςυνεργατών του μια πολϑ καλό ευκαιρύα για τη ςτϋγαςη τησ 

ενιαύασ κεντρικόσ βιβλιοθόκησ του Δόμου Πϋλλασ. Ωςτϐςο, το ςϑνολο του Δημο-

τικοϑ υμβουλύου θεωρεύ πωσ το πρώτο βόμα εύναι η εξ ολοκλόρου παραχώ-

ρηςη του κτηρύου ςτο Δόμο Πϋλλασ προκειμϋνου να το αναπαλαιώςει. Για το 

λϐγο αυτϐ ο Δόμαρχοσ ζότηςε απϐ τον Πρϐεδρο του Δημοτικοϑ υμβουλύου να 

διαμορφωθεύ ϋνα ομϐφωνο ψόφιςμα του Δημοτικοϑ υμβουλύου Πϋλλασ προσ 

την ηγεςύα του Τπουργεύου Τγεύασ για την παραχώρηςη του κτηρύου ςτον Δόμο 

Πϋλλασ. Παρατηροϑνται βϋβαια και εςωτερικϊ προβλόματα ςτην παρϊταξη του 

Δημϊρχου. Ήδη απϐ την πρώτη ςυνϊντηςη τησ δημοτικόσ πλειοψηφύασ και πριν 

ακϐμα ο Δόμαρχοσ προχωρόςει ςτην περαιτϋρω ανϊλυςη του εγχειρόματοσ, 

υπόρξαν αναταραχϋσ. Η εντονϐτερη αντύδραςη προϋρχεται απϐ τον Πρϐεδρο τησ 

Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ και Αντιδόμαρχο Κοινωνικόσ Πολιτικόσ που ςτο πα-

ρελθϐν εύχε διατελϋςει Δόμαρχοσ Γιαννιτςών επύ μια τετραετύα (1994-1998). 
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Παρϐλα αυτϊ, τα ςχϋδια ςυνεχύςτηκαν αν και ο Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ φαύνε-

ται αρκετϊ προβληματιςμϋνοσ.  

Οι πονοκϋφαλοι για το Δόμαρχο δε ςταματοϑν εκεύ. Η διούκηςη του Δόμου ςτο 

ςϑνολϐ τησ ςυναντόθηκε με αντιπροςωπεύα των καταςτημϊτων που βρύςκονται 

πϋριξ του Πολυκϋντρου. Καταςτηματϊρχεσ επύ των οδών Βενιζϋλου, Παϑλου Με-

λϊ και Πλαςτόρα ωσ οργανωμϋνη αντιπροςωπεύα ςυναντόθηκαν επύ δϑο ώρεσ 

ςτο Γραφεύο του Δημϊρχου. Ο εκπρϐςωποσ τουσ δόλωςε ςτον Δόμαρχο πωσ δε 

μποροϑν να γύνουν αυτϋσ οι αλλαγϋσ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ γιατύ επύ τησ περι-

ϐδου των εργαςιών, τα καταςτόματϊ τουσ θα παραμεύνουν ϊδεια. Οι φωνϋσ απϐ 

τον δεϑτερο ϐροφο του Δημαρχεύου ακοϑςτηκαν ς’ϐλο το Δημοτικϐ Μϋγαρο. «Αν 

θϋλετε να πεινϊςουμε προχωρόςτε ςτη διϊλυςό τησ ζωόσ μασ» δηλώνει αγανα-

κτιςμϋνοσ πολύτησ ενώ λύγεσ ώρεσ ανακοινώθηκε επύςημη δόλωςη απϐ το 

Γραφεύο Σϑπου του Δημϊρχου «Ο Δόμαρχοσ Πϋλλασ κατϋγραψε τα αιτόματα τησ 

εμπορικόσ κοινϐτητασ του κϋντρου. Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ πλόρωσ αφοϑ εγκρι-

θεύ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο». Μετϊ απϐ αυτό την αυςτηρό και απϐλυτη 

δόλωςη τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, οι πλευρϋσ τησ αντιπολύτευςησ ϋςπευςαν να 

δηλώςουν ςυμπαρϊςταςη ςτα αιτόματα των καταςτηματαρχών. Οι Δημοτικού 

ϑμβουλοι των αντύςτοιχων Δημοτικών υνδυαςμών δόλωςαν πωσ δε μπορεύ η 

Διούκηςη να παραμερύζει επιδεικτικϊ τη βοϑληςη μιασ πολϑ ςημαντικόσ μερύδασ 

του κϋντρου τη ςτιγμό που ο οικονομικϐσ εφιϊλτησ δυναμώνει ςτην πϐλη. Ο Ε-

πικεφαλόσ τησ Μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ δόλωςε «Οι ςκϋψεισ του Δημϊρχου 

εύναι καταςτροφικϋσ. Προςπαθεύ να αφόςει ϋνα ϋργο ςτην πϐλη με τον λϊθοσ 

τρϐπο. τισ εκλογϋσ του 2019 δεν ϋχει να παρουςιϊςει τύποτα. Αν βϋβαια κατϊ-

φϋρει να βγϊλει το υπϐλοιπο τησ δημοτικόσ περιϐδου και δεν ϋχουμε δικαςτικϊ 

απρϐοπτα. Ανηςυχώ για την ψυχικό του υγεύα.» Πρωτεργϊτησ ςτισ δηλώςεισ ε-

ναντύωςησ του ςχετικοϑ ςχεδύου εύναι ο Αντιπρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ 

Ζωόσ και Δημοτικϐσ ϑμβουλοσ τησ «Αυτοδιοικητικόσ Κύνηςησ» καθώσ ϋχει το 

κατϊςτημϊ του απϋναντι απϐ τον χώρο του πϊρκου. Ο Αντιπρϐεδροσ δόλωςε ςε 

τοπικϊ μϋςα ενημϋρωςησ «Δε θα επιτρϋψω προςωπικϊ να γύνει αυτό η παρϋμ-

βαςη ςτη μοναδικό πρϊςινη γωνιϊ του κϋντρου. Αθλητικοϑσ χώρουσ ϋχει ο Δό-

μοσ Πϋλλασ.»  

χετικϊ με το ζότημα τησ κεντρικόσ δημοτικόσ βιβλιοθόκησ, δεν ϋχουν ακουςτεύ 

αντιρρόςεισ, παρϊπονα για παρατυπύεσ απϐ τα μϋλη τησ αντιπολύτευςησ, ω-

ςτϐςο αναμϋνεται τοποθϋτηςη ςτο Δημοτικϐ υμβοϑλιο. Παρ’ ϐλα αυτϊ, ϐπωσ 

όδη ϋχει γραφτεύ, «τα ϐρια ϋχουν ξεπεραςτεύ για τη ςυνολικό παρϋμβαςη ςτο 

πϊρκο τησ πλατεύασ του Πολυκϋντρου» δηλώνει ο πρώην Δόμαρχοσ. Μϊλιςτα οι 

παρατϊξεισ τησ ελϊςςονοσ αντιπολύτευςησ δόλωςαν ϋτοιμεσ να αποτρϋψουν τα 

μηχανόματα του Δόμου ώςτε να αποτρϋψουν κϊθε λογόσ καταςτροφό. «Δε θα 
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επιτρϋψουμε την οικολογικό καταςτροφό που ςχεδιϊζει η ανύκανη διούκηςη. Σο 

μοναδικϐ πϊρκο που ϋχει ζωντϊνια κϊθε μϋρα και ειδικϊ το αββατοκϑριακο δε 

θα καταςτραφεύ» δηλώνει το Δημοτικϐ Ενωτικϐ χόμα. «Πρώτα η Πϋλλα μασ 

εύχε πει προεκλογικϊ ο Δόμαρχοσ. Πρώτα τα ςυμφϋροντα μου και τα ςυμφϋ-

ροντα των ημετϋρων ϋπρεπε να εύχε ονοματύςει το ςυνδυαςμϐ του» δόλωςε δη-

μοτικϐσ ςϑμβουλοσ τησ Νϋασ Πορεύασ. Η ηγετικό ομϊδα φιλτρϊρει τισ αντι-

δρϊςεισ τησ αντιπολύτευςησ και τησ μερύδασ των εργαζομϋνων που αντιδρϊ πα-

ρϐλα αυτϊ δεύχνει πειθαρχύα ςτην γραμμό που χαρϊςςει ο Δόμαρχοσ. Ωςτϐςο, 

ϐπωσ ϋχει αναφερθεύ, ο Αντιδόμαρχοσ που προεδρεϑει τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ 

Ζωόσ μετϊ απϐ απϐφαςη Δημϊρχου, ϊφηςε το ενδεχϐμενο ακϐμα και να κατϊ-

ψηφύςει. 

*  *  *  

Θϋμα 2ο : Έγκριςη ό μη τησ πρϐταςησ για ανϊπλαςη τησ περιοχόσ του ποταμοϑ Λουδύα 

καθιςτώντασ το αθλητικϐ και φυςικϐ κϋντρο τησ περιοχόσ ςε ςυνεργαςύα με το Αρι-

ςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ (Α.Π.Θ.) 

το πλαύςιο τησ εξωςτρϋφειασ που προςπαθεύ να πετϑχει ο Δόμοσ Πϋλλασ, η 

Δημοτικό Αρχό ϋχει θϋςει μακρϐπνοουσ ςτϐχουσ ςχετικϊ με την υλοπούηςη 

ςπουδαύων και μεγϊλων ϋργων που θα αφόςουν το ςτύγμα τουσ ςτην ευρϑτερη 

περιοχό. Η διούκηςη του Δημϊρχου εμφανύςτηκε αμφιταλαντευομϋνη ανϊμεςα 

ςτην αξιοπούηςη του ιςτορικοϑ και αρχαιολογικοϑ πλοϑτου και του φυςικοϑ 

κϊλουσ που διαθϋτει ο Δόμοσ. Σο περαςμϋνο ϋτοσ, ςε προςυμβοϑλιο τησ δημο-

τικόσ παρϊταξησ «Πρώτα η Πϋλλα» και υπϐ την προεδρεύα του Δημϊρχου, ο Α-

ντιδόμαρχοσ Αςτικών Τποδομών και Ανϊπλαςησ ϋκανε λϐγο για δυο μεγϊλα 

«ςτοιχόματα» για τη διούκηςη. Η επιλογό εύχε να κϊνει με την ανϊπλαςη, καλϑ-

τερη διαμϐρφωςη και διαφόμιςη του Αρχαιολογικοϑ χώρου του Μουςεύου που 

βρύςκεται ςτη Δημοτικό Ενϐτητα Πϋλλασ ό την ανϊπλαςη και εκ νϋου δια-

μϐρφωςη τησ ευρϑτερησ παρϐχθιασ περιοχόσ του ποταμοϑ Λουδύα που εκτύνεται 

ςε περιςςϐτερεσ απϐ μια Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ ϐπωσ τα Γιαννιτςϊ, η Κρϑα Βρϑςη. 

τη ςυνεδρύαςη, αφοϑ τοποθετόθηκαν ϐλοι οι Δημοτικού ϑμβουλοι τησ δημο-

τικόσ αρχόσ τϊχθηκαν υπϋρ του δευτϋρου ζητόματοσ. «Με δημοκρατικοϑσ τρϐ-

πουσ, η διούκηςό μασ πιςτό ςτισ μεγϊλεσ αλλαγϋσ που υποςχϋθηκε το 2014 προ-

χωρϊει και κϊνει ϋνα τολμηρϐ βόμα για την αλλαγό τησ εικϐνασ που ϋχει το ςη-

μεύο μηδϋν, ο Λουδύασ μασ. Εν καιρώ, θα δημοςιεϑςω προςωπικϊ την ολοκληρω-

μϋνη πρϐταςη μασ για το ζότημα» δόλωςε ο Δόμαρχοσ μετϊ το πϋρασ τησ ςυζό-

τηςησ.  



 

2ο Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

29/3-1/4/2018  

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

τισ αρχϋσ του 2018, το ιδιαύτερο γραφεύο του Δημϊρχου προχώρηςε ςε μια ςϑ-

ντομη ανακούνωςη ςχετικϊ με το ζότημα τησ αναμϐρφωςησ τησ περιοχόσ περι-

μετρικϊ του ποταμοϑ Λουδύα ςημειώνοντασ μεταξϑ ϊλλων «[…] χϊθηκαν πολλϋσ 

ευκαιρύεσ για το φυςικϐ μασ ςτολύδι. Όμωσ δεν εύναι καιρϐσ για μνημϐςυνα αλλϊ 

οϑτε και για μεγαλοςτομύεσ. Ο Δόμοσ Πϋλλασ και η Σεχνικό Τπηρεςύα του θα 

ςυνϊψουν μνημϐνιo ςυνεργαςύασ με το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύ- 

κησ προκειμϋνου οι μηχανικού του Δόμου με τουσ καλϑτερουσ ακαδημαώκοϑσ 

τουσ εύδουσ (μηχανολϐγοι, γεωπϐνοι, τοπογρϊφοι, βιολϐγοι) ωσ εξωτερικοϑσ ςυ- 

νεργϊτεσ». Εκ μϋρουσ τησ Πρυτανεύασ του Πανεπιςτόμιου παραχωρόθηκε μια 

τηλεφωνικό παρϋμβαςη ςε τοπικϐ κανϊλι τησ περιοχόσ των Γιαννιτςών που επι- 

βεβαιώνει με ενθουςιαςμϐ τη ςυνεργαςύα με τη δημοτικό αρχό. «Με μεγϊλη 

χαρϊ υποδεχϐμαςτε τισ ςυνεργαςύεσ με τουσ οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτο- 

διούκηςησ (Ο.Σ.Α.). Ο Πρϑτανησ όδη ϋχει ςυνομιλόςει με τουσ Κοςμότορεσ των 

χολών και Προϋδρουσ των Σμημϊτων ώςτε να βρεθοϑν οι καταλληλϐτεροι» 

αναφϋρει ςυνεργϊτησ των πρυτανικών αρχών.  

Ο Αντιδόμαρχοσ Αςτικών Τποδομών ϋχοντασ ϋνα ςαφϋσ πλϊνο και εντολϋσ απϐ 

τον Δόμαρχο, προχώρηςε ςε μια λεπτομερϋςτατη καταγραφό των προδιαγρα-

φών τησ περιοχόσ με τη βοόθεια του Προϋδρου του Ναυτικοϑ Ομύλου Γιαννι-

τςών (Ν.Ο.Γ.). την εν λϐγω ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν ο Αντιδόμαρχοσ Πραςύνου, 

Καθαριϐτητασ και Αςτικόσ Πανύδασ και ο Αντιδόμαρχοσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ και 

Αναπτυξιακόσ Προοπτικόσ. Οι τρεισ Αντιδόμαρχοι περιηγόθηκαν ςτουσ χώρουσ 

(φυςικοϑσ και μη) του ποταμοϑ τουλϊχιςτον για τϋςςερισ ώρεσ. «Η αλόθεια εύ-

ναι πωσ κϊθε χρϐνο επιςκεπτϐμουν τον Λουδύα μαζύ με πολλοϑσ ςυναδϋλφουσ 

μου απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο. Σώρα ϐμωσ κατϊλαβα τι ςτολύδι εύναι για την 

περιοχό. Έχω μεύνει ϋκθαμβοσ. Ευχαριςτοϑμε πολϑ τον Πρϐεδρο του ΝΟΓ!» το-

νύζει ςτην ανακούνωςό του ςτο Facebook ο Αντιδόμαρχοσ Αναπτυξιακόσ Προο-

πτικόσ και Αγροτικόσ Πολιτικόσ. Με τη ςειρϊ του ο Πρϐεδροσ του ΝΟΓ ευχαρύ-

ςτηςε τη Δημοτικό Αρχό που θα αςχοληθεύ –ϋςτω και καθυςτερημϋνα- με το ζό-

τημα του ποταμοϑ Λουδύα και καλεύ το ςϑνολο του Δημοτικοϑ υμβουλύου να 

ψηφύςει ομϐφωνα το θϋμα και τισ προδιαγραφϋσ του ενώ δϋχτηκε με χαρϊ να 

παρευρεθεύ ςτη ςυνεδρύαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου για να γνωμοδοτόςει 

ςχετικϊ.  

Η μελϋτη που με πυρετώδεισ ςυναντόςεισ ετοιμϊζεται απϐ τουσ μηχανικοϑσ του 

Δόμου και τουσ εξωτερικοϑσ, ακαδημαώκοϑσ ςυνεργϊτεσ περιλαμβϊνει ςε πρώτο 

πλϊνο την αναδιαμϐρφωςη και εγκατϊςταςη ενϐσ ςϑγχρονου αθλητικοϑ μοντϋ-

λου για την κωπηλαςύα. Οι εγκαταςτϊςεισ ϐπου γυμνϊζονται, αθλοϑνται και κα-

θημερινϊ προπονοϑνται οι αθλητϋσ του εύδουσ δεν εύναι αυτϋσ που αρμϐζουν ςε 

ϋνα αθλητικϐ κϋντρο που ϋχει ςτραμμϋνο το βλϋμμα ςτην κορυφό. τα προ-
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τεινϐμενα ςχϋδια αναγρϊφεται ξεκϊθαρη πλϋον πρϐταςη για τη εγκαθύδρυςη 

ενϐσ Δημοτικοϑ Κωπηλατοδρομεύου ώςτε να κοςμεύ τουσ κϊμπουσ τησ Πϋλλασ 

και να ςυγκεντρώνει ςτα όρεμα νερϊ του Λουδύα τουσ αθλητϋσ. τα πλαύςια των 

αλλαγών γϑρω απϐ το αθλητικϐ ςκϋλοσ τησ περιοχόσ εντϊςςονται και οι 

ανακαινύςεισ ό δημιουργύεσ αντύςτοιχων ξενώνων παραποτϊμια. Οι ξϑλινοι ξε- 

νώνεσ που τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ παραμϋνουν αναξιοπούητοι θα εξελιχθοϑν. Η 

φιλοξενύα των αθλητικών ςωματεύων προβλϋπεται να εύναι υψηλό ώςτε να 

προςελκϑονται μεγϊλοι αριθμού αθλητών γεγονϐσ που θα επιτευχθεύ αν οι εγκα-

ταςτϊςεισ αποτελοϑνται απϐ κλιματιςμϐ, W.C, ςϑνδεςη ςε Wi-Fi, κουζύνα και 

φυςικϊ τραπεζαρύα.  

Εκτϐσ του αθλητικοϑ ςκϋλουσ, η μελϋτη που ετοιμϊζει κατϊ κανϐνα το Αρι-

ςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο με την παρουςύα μεγϊλων βιολϐγων και γεωλϐγων ε-

πιςτημϐνων αγγύζει και τη φυςικό ϐψη τησ περιοχόσ. «Σα μαϑρα νερϊ, οι πυκνϋσ 

λωρύδεσ πραςύνου, τα παρϐχθια δϊςη που δε βλϋπει το γυμνϐ μϊτι εϑκολα πρϋ-

πει να αξιοποιηθοϑν με το καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο. Ευχαριςτοϑμε για τη βοό-

θεια του Πανεπιςτόμιου τησ Θεςςαλονύκησ. Ευχαριςτώ προςωπικϊ τον Πρϑτα-

νη!» δόλωςε ο Δόμαρχοσ. Οι μελϋτεσ προβλϋπουν μια μεγϊλη αλλαγό ςτο ϑψοσ 

του ποταμοϑ που ενώνει την πϐλη των Γιαννιτςών με την Κρϑα Βρϑςη. Ο Α-

ντιδόμαρχοσ Αςτικών Τποδομών, ϋκανε λϐγο για ϋνα οριοθετημϋνο χώρο ςτο 

παραποτϊμιο μϋτωπο μεταξϑ των δϑο δημοτικών ενοτότων που εντϊςςονται 

ςτα διοικητικϊ ϐρια του Δόμου Πϋλλασ ςτον οπούο θα δημιουργηθοϑν τϐςο ςτη 

βϐρεια ϐςο και ςτη νϐτια παρϐχθια πλευρϊ του ποταμοϑ δυο πϊρκα αναψυχόσ 

μϋςα ςτην καρδιϊ του πρϊςινου τοπύου. Έτςι ϐςοι προςϋχουν την υγεύα τουσ και 

θα όθελαν να επιλϋγουν το ποδόλατο για τισ καθημερινϋσ μετακινόςεισ τουσ με-

ςα ςτην πϐλη, ϐςοι αναζητοϑν ϋνα μϋςο ϊθληςησ ςε ςυνδυαςμϐ με τη βϐλτα δύ-

πλα ςτο υγρϐ ςτοιχεύο, ϐςοι θϋλουν να διαςκεδϊςουν με τουσ φύλουσ, την οικο-

γϋνειϊ τουσ και τα κατοικύδιϊ τουσ, η νϋα προοπτικό που ςχεδιϊζεται να ϋχει ο 

Λουδύασ θα τουσ φανεύ παρϊδειςοσ. «Με το δικϐ τουσ ποδόλατο, ό ενοικιϊζοντασ 

ϋνα απϐ ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςτην περιοχό των Γιαννι-

τςών, μποροϑν να κϊνουν μια ποδηλατϊδα εκπληκτικό.» δόλωςε Δημοτικϐσ 

ϑμβουλοσ τησ πλειοψηφύασ. Φώροι αναψυχόσ, δενδροφυτεϑςεισ, αμϋτρητεσ 

παρεμβϊςεισ και πϊρκα θα μεταμορφώςουν κυριολεκτικϊ την παλιϊ, ταλαιπω-

ρημϋνη ϐψη του ποταμοϑ ςε ϋνα μοναδικϐ απϐ πολλϋσ απϐψεισ χώρο.  

Σο ςχϋδιο τησ Δημοτικόσ Αρχόσ και τησ Πρυτανικόσ Αρχόσ του Πανεπιςτόμιου 

παρϐτι φαύνεται πλόρεσ, οργανωμϋνο και ςπουδαύων προδιαγραφών δεν ϋχει 

λϊβει την ςτόριξη που περύμεναν απϐ τουσ ςυνδυαςμοϑσ τησ αντιπολύτευςησ. 

ϑςςωμοι οι Δημοτικού υνδυαςμού τησ αντιπολύτευςησ δεν εύδαν «με καλϐ 

μϊτι» την ςυνεργαςύα με το Α.Π.Θ. λϐγω τησ αυθαύρετησ και αναιτιολϐγητησ 
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επιλογόσ μελών του ωσ εξωτερικών ςυνεργατών του Δόμου. «Σην ακαδημαώκό 

και ερευνητικό εγκυρϐτητα του Ιδρϑματοσ δε μπορεύ να κανεύσ να την αμφιςβη-

τόςει. Άλλωςτε αρκετού απϐ εμϊσ εύμαςτε απϐφοιτοι του Αριςτοτελεύου. Οφεύλω 

ϐμωσ να υπογραμμύςω την παρϊξενη αναιτιολϐγητη επιλογό του ωσ ςυνεργϊτη 

του Δόμου. Οϑτε ϋνα επιχεύρημα. Ο Δόμαρχοσ δεν μασ ϋχει ενημερώςει για 

τύποτα. Οϑτε για τουσ μηχανικοϑσ.» δόλωςε προβληματιςμϋνοσ ο τϋωσ Δόμαρχοσ 

και επικεφαλόσ τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ. ε καυςτικϐ κϑμα κινόθηκε ο Επι-

κεφαλόσ του «Ενωτικοϑ Δημοτικοϑ χόματοσ» καθώσ δόλωςε «ο Δόμαρχοσ 

θυμόθηκε τον παλιϐ του ςυμφοιτητό και ϋτςι ϋκλειςε το deal. Πολλϊ ακοϑγονται 

για το ϊτομο του Πρϑτανη. Θα μου πεύτε, εδώ ακοϑγονται για τον Δόμαρχο…». Η 

«Νϋα Πορεύα» ςχολύαςε επύςησ το θϋμα «Ο Δόμαρχοσ νομύζει πωσ εύναι δόμαρχοσ 

ςε μια μεγϊλη πρωτεϑουςα ςτην Ευρώπη. Αντύ να διορθώςει την πϐλη ονει-

ρεϑεται ποδόλατα ςτα μαϑρα όρεμα νερϊ. Δεν ϋχει καταλϊβει πωσ θα τον πνύ-

ξουν ςτο τϋλοσ με τισ ευλογύεσ ενϐσ διεφθαρμϋνου Πρϑτανη».  

Μϋλοσ τησ αντιπολύτευςησ ςε ραδιοφωνικό του παρϋμβαςη ϋκανε λϐγο για ϋναν 

Πρϑτανη που ςτο παρελθϐν ϋχει κατηγορηθεύ για διαςπϊθιςη χρημϊτων απϐ ε-

ρευνητικϊ προγρϊμματα, για ϑποπτεσ διαδικαςύεσ και αδιαφϊνεια την περύοδο 

που διατϋλεςε Αντιπρϑτανησ του Ιδρϑματοσ. Η Δημοτικό Αρχό εξϋδωςε ϋνα οργι-

ςμϋνο δελτύο τϑπου υπογραμμύζοντασ πωσ «οι ςυκοφαντύεσ δε θα περϊςουν. Δεν 

εύναι δυνατϐν να ςπιλώνεται η φόμη ενϐσ ολϐκληρου πανεπιςτημιακοϑ ιδρϑ-

ματοσ. Οι κϑριοι τησ αντιπολύτευςησ δε καταλαβαύνουν πωσ με την τακτικό τουσ 

αμαυρώνουν την εικϐνα των ακαδημαώκών δαςκϊλων, των ερευνητών και των 

μεταπτυχιακών φοιτητών που εργϊζονται ςκληρϊ για τη δικό μασ περιοχό. Ο 

Πρϑτανησ εύναι απλώσ η εικϐνα του Πανεπιςτόμιου. Δε ςυμμετϋχει ςτισ διαδικα-

ςύεσ.» ενώ το θϋμα δε ςχολιϊςτηκε καθϐλου απϐ τουσ πρυτανικοϑσ κϑκλουσ. Ο 

Πρϐεδροσ του Δημοτικοϑ υμβουλύου λαμβϊνοντασ υπϐψη οι αψιμαχύεσ και τα 

δελτύα τϑπου απϐ τισ παρατϊξεισ, αποφϊςιςε να προςκαλϋςει επύςημα τον Πρϑ-

τανη του Α.Π.Θ. ώςτε να απαντόςει ςτισ ςχετικϋσ μομφϋσ και ςαφώσ να επιβε-

βαιώςει τη ςυνεργαςύα του Ιδρϑματοσ με τον Δόμο Πϋλλασ.  

Επύ τησ ουςύασ του θϋματοσ, η αντιπολύτευςη φαύνεται εξ ύςου διχαςμϋνη. Η μεύ-

ζων αντιπολύτευςη φαύνεται να δύνει το πρϊςινο φωσ για την υλοπούηςη του 

ςχεδύου αντιλαμβανϐμενη την ανϊγκη του χωρύσ ϐμωσ να εύναι ςϑμφωνη με τον 

τρϐπο διαχεύριςησ και ςυνεργαςύασ φορϋων. Οι δϑο μικρϐτεροι ςυνδυαςμού πα-

ρουςιϊζονται για την ώρα αρνητικού ο καθϋνασ για διαφορετικοϑσ λϐγουσ τη 

ςτιγμό που υπϐγειεσ φωνϋσ κϊνουν λϐγο για κρυφό πολιτικό και οικονομικό 

ςυμφωνύα μεταξϑ Δημϊρχου και Ιδρϑματοσ χωρύσ να υπϊρχουν ςαφεύσ μαρτυ-

ρύεσ. Σα γεγονϐτα αυτϊ, ςυςπειρώνουν ακϐμα περιςςϐτερο την Δημοτικό Αρχό. 

Η δημοτικό ομϊδα του Δημϊρχου φαύνεται περιςςϐτερο απϐ ποτϋ ενωμϋνη και 
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υπεραςπύζεται ςθεναρϊ την επιλογό τησ ανϊπλαςησ τησ περιοχόσ. ε ςυνομιλύεσ 

που ϋχει ο Αντιδόμαρχοσ Οικονομικών εϑςτοχα τονύζει «[…] πολλϊ ακοϑγονται 

για το πώσ –οικονομικϊ- θα υλοποιηθεύ αυτϐ το ϋργο. Σο ϋχουμε ξεκαθαρύςει ωσ 

Οικονομικό Τπηρεςύα. Η χρηματοδϐτηςη προϋρχεται απϐ ευρωπαώκϊ προ-

γρϊμματα ϐπωσ το ΕΠΑ 2014-2020, το Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ και αν 

χρειαςτεύ απϐ τα κονδϑλια που ϋχουμε απϐ το Τπουργεύο Εςωτερικών. Η μϋχρι 

τώρα πορεύα μασ, φανερώνει χρηςτό διούκηςη. Άλλοι ςτο παρελθϐν ϋκαναν ςπα-

τϊλεσ τισ οπούεσ ακϐμα και ςόμερα προςπαθοϑμε να μαζϋψουμε.» Παρ’ϐλα αυτϊ 

τα γεγονϐτα και τα ϐςα ακοϑςτηκαν και γρϊφτηκαν,  οι Παρατϊξεισ τησ αντιπο-

λύτευςησ δηλώνουν ϋτοιμεσ για τη ςυνεδρύαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου 

αφόνοντασ να εννοηθεύ πωσ ενδεχομϋνωσ να αντιπροτεύνουν με αλλαγϋσ ςτο 

ςχϋδιο.    

*  *  *  

Θϋμα 3ο : Έγκριςη ό μη του αιτόματοσ για την εγκατϊςταςη του Σμόματοσ 

Γεωπονύασ και Σεχνολογύασ του Αλεξϊνδρειου ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ ςε περιοχϋσ 

του Δόμου Πϋλλασ.  

Ο Δόμοσ Πϋλλασ ςϑμφωνα με ςτατιςτικϋσ μελϋτεσ των διϊφορων πανεπιςτη-

μιακών ιδρυμϊτων ϋχει ενταχθεύ μϋςα ςτουσ πιο αγροτικοϑσ δόμουσ ϐχι μϐνο 

τησ Βορεύου Ελλϊδασ, αλλϊ εν ςυνϐλω. Η πλειοψηφύα των δημοτών αςχολεύται 

επαγγελματικϊ με εργαςύεσ του πρωτογενό τομϋα –που ομολογουμϋνωσ ϋχει 

χτυπηθεύ απϐ την κρύςη. Άλλωςτε, ςε μερικϋσ Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ το ποςοςτϐ 

των πολιτών που επαγγελματικϊ δηλώνουν πωσ τα ειςοδόματϊ τουσ προ-

ϋρχονται απϐ την γεωργύα, εντοπύζεται ϊνω του 70%. τα μϋςα του 2016, η Α-

ντιδημαρχύα Αγροτικόσ Πολιτικόσ και Αναπτυξιακόσ Προοπτικόσ εύχε διοργα-

νώςει ςτο Πνευματικϐ Κϋντρο τησ Κρϑασ Βρϑςησ μια ημερύδα για τουσ νϋουσ εκ-

κολαπτϐμενουσ αγρϐτεσ τησ διοικητικόσ περιοχόσ του Δόμου και διαπιςτώθηκε 

πωσ ο αριθμϐσ των εν λϐγω επαγγελματιών εύναι ανϋλπιςτα μεγϊλοσ. «Προςδο-

κοϑμε απϐ τον Δόμο μασ να ςταθεύ δύπλα μασ ωσ αρωγϐσ και ςυμπαραςτϊτησ. 

Εύμαςτε η νϋα γενιϊ! Εύμαςτε το αγροτικϐ -και ϐχι μϐνο- μϋλλον του Δόμου 

Πϋλλασ!» εύχε δηλώςει με ενθουςιαςμϐ νϋοσ αγρϐτησ. «Η πλειοψηφύα του κοινοϑ 

την ημϋρα τησ ημερύδασ όταν νϋοι ϊνθρωποι. Κοντϊ ςτο 60% όταν μεταξϑ 20-25 

ετών. Πραγματικϊ χϊρηκα την ςημερινό μασ ςυνϊντηςη» εύχε δηλώςει μετϊ το 

πϋρασ τησ εκδόλωςησ ο αρμϐδιοσ Αντιδόμαρχοσ Αναπτυξιακόσ Προοπτικόσ.   

τα πλαύςια τησ ςτρατηγικόσ κοινωνικο-οικονομικόσ ανϊπτυξησ του Δόμου Πϋλ-

λασ και ςε ςυνδυαςμϐ με την πϊγια θϋςη  τησ ςϑνδεςησ τησ ιςτορικϐτητασ τησ 

περιοχόσ με την αγροτικό προοπτικό τησ , ωσ βαςικών ςυςτατικών τησ πολιτι-

ςμικόσ ταυτϐτητασ τησ, η Δημοτικό Αρχό ϋχει εκπονόςει και δρομολογόςει μια 
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ςειρϊ ςυγκεκριμϋνων ενεργειών, μϋροσ των οπούων αφορϊ ςτην ενεργοπούηςη 

και ςτην αναβϊθμιςη τησ περιοχόσ που ϋχει παρακμϊςει λϐγω των χαλεπών οι-

κονομικών –κυρύωσ- ςυνθηκών. Μετϊ την κατϊργηςη τοπικοϑ ςτρατοπϋδου 

πριν λύγα χρϐνια ςτα Γιαννιτςϊ, την απομϊκρυνςη μερικών υπηρεςιών κυρύωσ 

απϐ τα χωριϊ του Δόμου Πϋλλασ, ο τϐποσ δε θυμύζει καθϐλου το παρελθϐν. H Δη-

μοτικό Αρχό ςτοχεϑοντασ ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ καλϑτερου μϋλλοντοσ για τη 

νϋα γενιϊ, διεκδικώντασ για δεϑτερη φορϊ το δημαρχιακϐ θώκο και με αφορμό 

την πρϐςφατη ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ του Τπ. Παιδεύασ για τη ςυγχώνευςη 

των ΣΕΙ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ επικρϊτειασ, η διούκηςη του Δημϊρχου, προ-

τεύνει την μεταφορϊ και εγκαθύδρυςη του Σμόματοσ Σεχνολογύασ και Γεωπονύασ 

ωσ παρϊρτημα του Αλεξϊνδρειου ΣΕΙ απϐ τη ύνδο ςτα Γιαννιτςϊ.   

Η εγκατϊςταςη του Σμόματοσ Σεχνολογύασ και Γεωπονύασ απϐ το Αλεξϊνδρειο 

ΣΕΙ δε θα φϋρει αλλαγϋσ ςτο πρϐγραμμα ςπουδών των ςπουδαςτών ό μετακι-

νόςεισ ςε διοικητικϐ προςωπικϐ. Αρχικϊ, η βϊςη του Σμόματοσ που εύναι η χο-

λό Σεχνολογύασ, Γεωπονύασ και Σεχνολογύασ Σροφύμων θα παραμεύνει ωσ ϋχει 

ςτην Θεςςαλονύκη καθώσ η μετακύνηςη αφορϊ αποκλειςτικϊ το Σμόμα Σεχνο-

λϐγων Γεωπϐνων. Σο υπϐ ςυζότηςη Σμόμα διαθϋτει τετραετεύσ προπτυχιακϋσ 

ςπουδϋσ ενώ ςε προχωρημϋνο εξϊμηνο γύνεται χωριςμϐσ ςε τρεισ κατευθϑνςεισ 

– τομεύσ (αγροτικό οικονομύα, ζωικό και φυτικό παραγωγό).  

Η ηγετικό ομϊδα του Δημϊρχου ϋχει θϋςει πολϑ ψηλϊ τον πόχη γϑρω απϐ το εν 

λϐγω ζότημα. Η πρώτη κύνηςη του Δημϊρχου όταν η πρϐςκληςη ςε ςυνεδρύαςη 

των Επικεφαλόσ των δημοτικών ςυνδυαςμών ςτο γραφεύο του. Η ςυνϊντηςη 

των τεςςϊρων Επικεφαλόσ κϑληςε ςε τυπικϐ αλλϊ θετικϐ κλύμα καθώσ ομολο-

γύα ϐλων εύναι πωσ απϐ μια τϋτοιου εύδουσ ενϋργεια ο Δόμοσ Πϋλλασ θα όταν α-

ναφανδϐν κερδιςμϋνοσ ςε πολλοϑσ τομεύσ. Σο θετικϐ κλύμα επιβεβαύωςαν ϐλεσ 

οι πτϋρυγεσ του Δημοτικοϑ υμβουλύου με το Γραφεύο Σϑπου τησ Δημοτικόσ 

Αρχόσ να ςυγχαύρει επύςημα την αντιπολύτευςη.  

«Η δημιουργύα ενϐσ πανεπιςτημιακοϑ τμόματοσ ςτα Γιαννιτςϊ εύναι αύτημα 

πολλών ετών. Ωσ δημοτικό αρχό, τισ προηγοϑμενεσ τετραετύεσ εύχαμε θϋςει επύ 

τϊπητοσ το ζότημα αλλϊ δεν εύχαμε τη ςτόριξη τησ τϐτε αντιπολύτευςησ. Ωσ ώ-

ριμη αντιπολύτευςη και μελλοντικό δημοτικό αρχό, ςτηρύζουμε την απϐφαςη 

του προςωρινοϑ Δημϊρχου» δόλωςε ο Επικεφαλόσ τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ. 

«Απϐ την πρώτη κιϐλασ ςτιγμό του τηλεφωνόματοσ του Δημϊρχου, ςτϊθηκα θε-

τικϊ χωρύσ κανϋνα φϐβο ςτη βοόθεια που μασ ζότηςε. Ωσ δημοτικϐσ ςϑμβουλοσ 

αλλϊ κυρύωσ ωσ Βουλευτόσ που προϋρχεται απϐ τον Δόμο Πϋλλασ δεςμεϑομαι να 

ςυμβϊλλω με ϐλεσ τισ δυνϊμεισ μου» δόλωςε ο Επικεφαλόσ του «Ενωτικοϑ Δη-

μοτικοϑ χόματοσ». το ύδιο μόκοσ κϑματοσ και η παρϊταξη τησ Νϋασ Πορεύασ 
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«Εύναι η ςημαντικϐτερη και ουςιαςτικϐτερη εξϋλιξη των τελευταύων χρϐνων 

ςχετικϊ με το Δόμο Πϋλλασ. Υυςικϊ ςτηρύζουμε την απϐφαςη του Δημϊρχου 

αρκεύ το ϐποιο αποτϋλεςμα να προκϑψει ϋπειτα απϐ ομαδικό δουλειϊ. Δεςμευϐ-

μαςτε ϐτι μετϊ απϐ το 2019, ωσ νϋα Δημοτικό Αρχό να τελειοποιόςουμε τισ ϐ-

ποιεσ αποφϊςεισ λϊβουμε την τρϋχουςα περύοδο» δόλωςε ο Επικεφαλόσ.  

Η Διούκηςη του Δόμου, ϋχοντασ εξαςφαλύςει ϋςτω και κατϊ δημϐςια δόλωςη τη 

ςτόριξη του Δημοτικοϑ υμβουλύου, ςχεδιϊζει και προγραμματύζει τα επϐμενα 

βόματϊ τησ. Η πρώτη και καύριασ ςημαςύασ εργαςύα εύναι η ςυνϊντηςη με τον 

αρμϐδιο Τπουργϐ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Σο ιδιαύτερο γραφεύο του Δη-

μϊρχου ςε ςυνεννϐηςη με το ιδιαύτερο γραφεύο του κ. Τπουργοϑ ϋκλειςαν ςυ-

νϊντηςη ςτην οπούα θα παρευρύςκονται αφενϐσ εκπρϐςωποι του Δόμου Πϋλλασ 

και αφετϋρου η πολιτικό ηγεςύα του Τπουργεύου. Η επιλογό των προςώπων που 

θα εκπροςωποϑν το Δόμο Πϋλλασ ςτη επύμαχη ςυνϊντηςη προτϊθηκε απϐ τον 

Δόμαρχο. Η πενταμελόσ επιτροπό αποτελοϑνταν απϐ τον Δόμαρχο, τον Πρϐεδρο 

και τον Αντιπρϐεδρο του Δημοτικοϑ υμβουλύου, τον Επικεφαλόσ τησ «Νϋασ Πο-

ρεύασ» και τον Βουλευτό Πϋλλασ που ςυνϊμα διατελεύ Δημοτικϐσ ϑμβουλοσ απϐ 

το «Ενωτικϐ Δημοτικϐ χόμα».  

Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςε καλϐ κλύμα. Ο Τπουργϐσ ϊκουςε και κατϋ-

γραψε ϐλα τα αιτόματα που ομϐφωνα εύχαν ςτην ημερόςια διϊταξη και του πα-

ρουςύαςαν οι εκπρϐςωποι του Δόμου με επικεφαλόσ τον Δόμαρχο Πϋλλασ. Ο 

Δόμαρχοσ ζητϊ τη μεταφορϊ του Σμόματοσ Γεωπονύασ απϐ τη ύνδο και το Αλε-

ξϊνδρειο ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ, ςτα Γιαννιτςϊ ωσ παρϊρτημα του ΣΕΙ . Ο Τπουργϐσ 

δεςμεϑτηκε προσ την ομϊδα του Δόμου Πϋλλασ πωσ θα ςυνδρϊμει ώςτε να πα-

ραχωρηθεύ ϊδεια για την μεταφορϊ και την εγκατϊςταςη του Σμόματοσ Γεωπο-

νύασ καθώσ το ςχϋδιο του Τπουργεύου εύναι η αποςυμφϐρηςη των μεγϊλων πα-

νεπιςτημιακών ιδρυμϊτων μϋςα απϐ μια ακαδημαώκό αποκϋντρωςη. Για να δρο-

μολογηθοϑν οι εξελύξεισ, οι υπηρεςιακού παρϊγοντεσ του Τπουργεύου Παιδεύασ 

θα ϋρθουν ςε επαφό με τισ πρυτανικϋσ αρχϋσ του Αλεξϊνδρειου ΣΕΙ Θεςςαλο-

νύκησ ενώ παρϊλληλα ζητοϑν επύςημο ομϐφωνο ψόφιςμα – απϐφαςη απϐ το Δη-

μοτικϐ υμβοϑλιο Πϋλλασ υπογεγραμμϋνο απϐ ϐλουσ τουσ παρϐντεσ Δημοτικοϑσ 

υμβοϑλουσ που αποφαςύζει τη εγκατϊςταςη και δημιουργύα του Σμόματοσ Γε-

ωπονύασ ςτα Γιαννιτςϊ. το ψόφιςμα οφεύλεται να αναγρϊφεται ευκρινώσ η 

διαβεβαύωςη υποδομόσ για τισ λειτουργύεσ τουσ Σμόματοσ και αρμϐδιων υπηρε-

ςιών. Σϋλοσ, ο Τπουργϐσ δεςμεϑτηκε προφορικϊ ςτουσ παρϐντεσ αιρετοϑσ πωσ 

το ΣΕΙ δε θα μεύνει ςτα χαρτιϊ καθώσ Δόμοσ, Βουλευτϋσ και το Τπουργεύο θα 

ςυμβϊλουν τα μϋγιςτα. O Επικεφαλόσ τησ «Νϋασ Πορεύασ» ςτον προςωπικϐ του 

λογαριαςμϐ ςε social media δόλωςε ανηςυχύα ςχετικϊ με τη προφορικό δϋςμευ-

ςη του Τπουργοϑ καθώσ ςτο παρελθϐν ϋχουν παραχωρηθεύ διαβεβαιώςεισ για 
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πολλϊ ϋργα απϐ αξιωματοϑχουσ και υλοποιόθηκαν μϐνο ϐςα εύχαν καταγραφεύ 

επύςημα ςε μορφό εντϑπου (λ.χ. πρακτικϊ ςυνϊντηςησ).  

Ο Δόμαρχοσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ Αντιδόμαρχουσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ και Α-

ναπτυξιακόσ Προοπτικόσ, τησ Αςτικόσ Τποδομόσ και τησ Παιδεύασ, ερεϑνηςαν 

προςεκτικϊ και μελϋτηςαν επιμελώσ ϐλεσ τισ ευκαιρύεσ εγκατϊςταςησ του νϋου 

Σμόματοσ που ςχεδιϊζεται να μεταφερθεύ ςτα Γιαννιτςϊ. Η πρϐταςη τησ Δημο-

τικόσ Αρχόσ εύναι το ακαδημαώκϐ τμόμα να ςτεγϊζεται ςε δυο κτόρια. Οι λει-

τουργύεσ τησ Γραμματεύασ και των εκπροςώπων τησ Διούκηςησ του Σμόματοσ  

θα ςτεγϊζονται ςτο τϋωσ Δημαρχεύο τησ Κρϑασ Βρϑςησ ενώ οι διδαςκαλύεσ των 

μαθημϊτων προβλϋπεται να πραγματοποιοϑνται ςτο ςχολικϐ μϋγαρο του 11ου 

Δημοτικοϑ χολεύου Γιαννιτςών. Ο Πρϐεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτο-

βϊθμιασ Εκπαύδευςησ που εύναι υπεϑθυνοσ για τη κτηριακό λειτουργύα των ςχο-

λεύων τησ εν λϐγω βαθμύδασ δόλωςε «Η λειτουργύα ενϐσ τμόματοσ ΣΕΙ ςτην πϐ-

λη, θα δώςει ϋνα ϊλλο τϐνο ς΄ ϐλη την περιοχό. Πρϋπει να κϊνουμε ϋνα βόμα πύ-

ςω για να προχωρόςουμε με ϐραμα. Προςωπικϊ, αν ο Δόμαρχοσ μου ζητόςει να 

υπογρϊψω την παραχώρηςη του Δημοτικοϑ για τισ ακαδημαώκϋσ ανϊγκεσ, θα το 

κϊνω με χαρϊ και περηφϊνια». το ύδιο μόκοσ κϑματοσ και ο αρμϐδιοσ Αντι-

δόμαρχοσ Παιδεύασ «Σο Δημαρχεύο τησ Κρϑασ Βρϑςησ εύναι το κατϊλληλο κτόριο 

για τη φιλοξενύα διοικητικών υπηρεςιών ακϐμα για τισ ανϊγκεσ ενϐσ ΣΕΙ. Ο η-

μιώροφοσ του κτηρύου διαθϋτει μεγϊλα και ευρϑχωρα γραφεύα με τον κατϊλ-

ληλο ηλεκτρονικϐ και ϐχι μϐνο εξοπλιςμϐ ενώ παρϊλληλα τα γραφεύα των αντι-

δημϊρχων του τϋωσ Δόμου, μποροϑν να παραχωρηθοϑν ςτον Πρϐεδρο και ςτη 

Γραμματεύα του Σμόματοσ» και κατϋληξε.  

Η πρϐταςη για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ για τη φιλοξενύα του Σμόματοσ ςαφώσ 

διαθϋτει πλεονεκτόματα για την περιοχό, ϐπωσ δηλώνουν ςε κϊθε τϐνο μϋλη τησ 

δημοτικόσ αρχόσ αλλϊ μπορεύ να οδηγόςει ςε δυςλειτουργύα ϊλλουσ τομεύσ τησ 

πϐλησ. Σϐςο ο Επικεφαλόσ ϐςο και μϋλη τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ παρϐτι 

καλοδϋχονται την ϐλη πρϐταςη κρατοϑν μια επιφϑλαξη για τη μετακύνηςη των 

παιδιών του 11ου Δημοτικοϑ χολεύου ςτο διπλανϐ κτόριο του 6ου Δημοτικοϑ 

χολεύου. «Καλοϑμε την Δημοτικό Αρχό να κοιτϊξει πιο προςεκτικϊ το ζότημα 

τησ φιλοξενύασ των φοιτητών του τμόματοσ. Η μετακύνηςη του μαθητριών και 

των μαθητών του νϋου 11ου Δημοτικοϑ χολεύου ασ εύναι η τελευταύα δυνατό λϑ-

ςη. Κρατϊμε μια επιφϑλαξη για τη υνεδρύαςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτο-

βϊθμιασ  για να ακοϑςουμε πρώτα τισ απϐψεισ των Διευθυντών των 6ου και 11ου 

Δημοτικών χολεύων αλλϊ και τον Πρϐεδρο του υλλϐγου Γονϋων του 6ου Δημο-

τικοϑ, ςχετικϊ με τη λειτουργικό/κτηριακό ςυγχώνευςη των δυο μονϊδων.»  



 

2ο Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

29/3-1/4/2018  

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Σο «Ενωτικϐ Δημοτικϐ χόμα» δόλωςε θετικϐ ςε οποιαδόποτε ενϋργεια προ-

γραμματύςει ο Δόμοσ Πϋλλασ καθώσ η παρουςύα και μϐνο ενϐσ Σμόματοσ ςτην 

πϐλη ό την ευρϑτερη περιοχό αυξϊνει τον καθημερινϐ κϐςμο τουλϊχιςτον κατϊ 

100 ϊτομα. «Η πϐλη των Γιαννιτςών θα ςφϑζει απϐ ζωό. Δε θα περιμϋνουν οι 

καταςτηματϊρχεσ καρτερικϊ τουσ ντϐπιουσ φοιτητϋσ κϊθε διακοπϋσ. Ο Γιαννι-

τςιώτησ θα ανανεωθεύ.» δόλωςε ο Επικεφαλόσ. ε πιο ςκληρϐ κλύμα, δημο-

ςιεϑθηκε η ανακούνωςη απϐ τη «Νϋα Πορεύα» που ςημειώνει «ε ύδιο μόκοσ κϑ-

ματοσ Δόμαρχοσ και ντϐπιοσ Βουλευτόσ. Για ακϐμα μια φορϊ η Πϋλλα δεν ϋχει 

την ηγεςύα που αξύζει. Φωρύσ γραπτό δϋςμευςη του Τπουργοϑ, διαφημύζουν μια 

ενϋργεια για την οπούα εμεύσ εργαζϐμαςτε ςκληρϊ. Θϋλει μελϋτη και ψϑχραιμεσ 

κινόςεισ. Μϊλλον μερικού και μερικϋσ βλϋπουν τισ εκλογϋσ να ϋρχονται και ψϊχ-

νουν να φωτύςουν κϊπωσ την περύοδο τουσ. Θα τουσ κϐψουμε το ρεϑμα!».  

Μϋλη τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ, φημολογεύται, πωσ θα φϋρουν ςτο δημοτικϐ 

ςυμβοϑλιο μια αντιπρϐταςη. Η περύπτωςη του 11ου Δημοτικοϑ χολεύου δε φα-

ντϊζει για το επιτελεύο του τϋωσ Δημϊρχου κατϊλληλη. Ο Αντιπρϐεδροσ του Δη-

μοτικοϑ υμβουλύου αποκϊλυψε ςε ςυνϋντευξό του ςε τοπικό εφημερύδα «[…] η 

περύπτωςη του 1ου Γενικοϑ Λυκεύου Γιαννιτςών εύναι ιδανικό για μασ. Ένα ϋργο 

που εγκαινιϊςτηκε επύ των ημερών μασ και εύναι πλόρεσ. Διαθϋτει μεγϊλεσ και 

μικρϋσ αύθουςεσ, γραφεύα για τουσ καθηγητϋσ, αύθουςεσ πολλαπλών χρόςεων 

που μποροϑν να μεταβληθοϑν με εϑςτοχεσ παρεμβϊςεισ ςε ςϑγχρονα διδαςκα-

λύα.» και κατϋληξε «[…] το εγχεύρημα για τη δημιουργύα του ΣΕΙ θα τη ςτηρύ-

ξουμε. Όχι ϐμωσ με παςαλεύμματα και μεγαλοςτομύεσ».   

Εν κατακλεύδι, η Δημοτικό Αρχό παρουςιϊζεται φανερϊ ευχαριςτημϋνη απϐ τη 

ςυζότηςη γϑρω απϐ το θϋμα τησ εγκατϊςταςησ του Σμόματοσ Γεωπονύασ και 

Σεχνολογύασ ςτην περιοχό του Δόμου Πϋλλασ ενώ αναμϋνει τισ τοποθετόςεισ 

ϐλων των υμβοϑλων ςτην Ολομϋλεια του Δημοτικοϑ υμβουλύου. Φαρακτηρι-

ςτικϊ, ο Πρϐεδροσ του Δημοτικοϑ υμβουλύου που διαμορφώνει κϊθε φορϊ την 

ημερόςια διϊταξη, υπογρϊμμιςε πωσ εύναι θετικϐσ ςτισ ουςιαςτικϋσ αντιπροτϊ-

ςεισ απϐ μεριϊσ αντιπολύτευςησ.  

 


