ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-9-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 202
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/1-9-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 202/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης –Συκεών
σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των
σχολείων
Σήμερα, 1-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 19683/28-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένα (41) μέλη, συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
21. Ζησάκος Χρήστος
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
22. Ακριτίδης Δημήτριος
2. Απατσίδης Δημήτριος
23. Σαγινίδης Αναστάσιος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
24. Βέλλης Χαράλαμπος
4. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
25. Σταματίου Χρήστος
5. Γκατζές Στέλιος
26. Λαθήρας Ιωάννης
6. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
27. Κυπραίου Μαρία
7. Συμεωνίδης Απόστολος
ΑΠΟΝΤΕΣ
8. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
1. Σαουλίδης Αντώνιος
9. Τερζίδου Αλεξάνδρα
2. Ζιγκερίδης Δημήτριος
10. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Καγιαμπίνη Ειρήνη
11. Ανδριανίδου Σοφία
4. Κυζιρίδης Θεόδωρος
12. Καλτσίκας Αθανάσιος
5. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
13. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
6. Ασβεστά Σοφία
14. Παπάζογλου(Πενλόγλου)
7. Ζαρίφης Ιωάννης
Απόστολος
8. Ζάχαρης Ηλίας
15. Καδίκας Αθανάσιος
9. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
16. Βαρσάμης Νικόλαος
10. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
17. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
11. Ασβεστάς Βασίλειος
18. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
12. Καλλινικίδης Νικόλαος
19. Ωραιόπουλος Λάζαρος
13. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
20. Πάππου Μιχαήλ
14. Μασλαρινός Δημήτριος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1348/2018 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαρρενάκη Ελισσάβετ.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 17ο
και 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση
κ. Ασβεστά Σοφία.

του

1ου

έκτακτου
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Δ.Σ.

Η Δ.Σ. κ. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ) απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 4 ου και του
5ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Σαουλίδης Αντώνιος, Ζιγκερίδης Δημήτριος και Καγιαμπίνη Ειρήνη
Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ.
Μπαμπούλας Κωνσταντίνος.
Μετά την ψήφιση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κ.
Ασβεστά Σοφία.
Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ.
Ζαρίφης Ιωάννης.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα
διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης –Συκεών σχετικά με τους όρους
και προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το
σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Πόλη Αλλιώς και κάλεσε τα μέλη να προβούν σε
ένα ομόφωνο ψήφισμα.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα
μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Πόλη
Αλλιώς και 3) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης –Συκεών
σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των
σχολείων.
Η δημόσια δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά καθώς και η ασφαλής
πρόσβαση σε αυτήν αποτελεί αφενός θεμελιώδες δικαίωμα όλων των μαθητών και
των μαθητριών και αφετέρου υποχρέωση του κράτους.
Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου και του ανοίγματος των σχολείων,
και λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεων απαιτεί :

•

Καθημερινή λειτουργία των σχολείων με ολιγομελή τμήματα από 12-15 μαθητές
ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις.

•

Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ σε όλους τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλο το προσωπικό (καθαρίστριες, φύλακες κλπ)

•

Μόνιμους διορισμούς επιπλέον εκπαιδευτικών άμεσα για την κάλυψη όλων των
αναγκών.

•

Εύρεση\ διαμόρφωση \χρήση των απαραίτητων δημόσιων χώρων για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών που δημιουργούνται.

•

Άμεση και γενναία χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την
ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων όλων των οικοπέδων που προορίζονται για
σχολεία.

•

Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην
καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη
τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

•

Πρόσληψη σχολιάτρων, σχολικών νοσηλευτών καθώς και ψυχολόγων και
κοινωνικών λειτουργών για την αναγκαία επικοινωνία με το οικογενειακό
περιβάλλον

•

Κατάργηση του νόμου για την παιδεία (4692/20) , ο οποίος ανάμεσα στα άλλα
αντιεκπαιδευτικά μέτρα προβλέπει αύξηση ορίου μαθητών στους 25-27 μαθητές
ανά τμήμα

•

Δημιουργία όλων των απαραίτητων δομών ενισχυτικής διδασκαλίας (παράλληλη,
κατ΄ οίκον, πρόσθετη) για τους μαθητές που δε μπορούν λόγω πανδημίας να
παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και παραμένουν
περιορισμένοι στο σπίτι και ταυτόχρονα παροχή όλου του αναγκαίου τεχνολογικού
εξοπλισμού σε αυτούς.

•

Δωρεάν διάθεση του αναγκαίου υλικού προστασίας στα σχολεία (μάσκες, γάντια,
αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας, θερμομετρήσεις) με έκτακτη επιχορήγηση στις
σχολικές επιτροπές.

•

Αύξηση των δαπανών για την παιδεία με έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

•

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με άνεργους γονείς μαθητών
-τριών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 202/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Γκατζές Στέλιος
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Συμεωνίδης Απόστολος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Ασβεστά Σοφία
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

