
                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ                                                   

Αριθ.Αποφ   7/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 2/15-2-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του 
∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: : Αντικατάσταση υδραυλικών και εγκατάσταση 

καµερών στην αύλειο του 1ο ∆ηµ. Σχολείο Περαίας.  

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 19η 

Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση (δια περιφοράς), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 3/15-01-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε 

καθένα µέλος του Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία βάσει των απαντήσεων τους την προκαθορισµένη ώρα µε τηλετυπία 

(email), δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονοµαστικά οι 

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (11) ΑΠΟΝΤΕΣ (0) 

1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

4. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

5. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

6. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

7. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

8. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

9. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

10. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

11. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Η τοπικός σύµβουλος κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία εισηγήθηκε την αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων στο 1ο 

∆ηµοτικό και την εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής στον αύλειο χώρο του, διότι όπως 

αναφέρει Στο 1ο ∆ηµ. Σχ. Περαίας παρατηρείται το φαινόµενο της έντονης δυσοσµίας στους χώρους υγιεινής κάτι που 

κατ’ επανάληψη έχει δηλωθεί από τους µαθητές. Για την άπαξ αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνεται η αντικατάσταση 



των αγωγών αποχέτευσης και η τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας αντεπιστροφής που θα αποτρέπει την επιστροφή των 

αναθυµιάσεων των λυµάτων. Η ίδια σχολική µονάδα έχει γίνει επανειληµµένα στόχος εξωσχολικών, οι οποίοι βανδαλίζουν 

τον εξωτερικό χώρο. Προτείνεται η εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής µέσω καµερών τις ώρες 

που το σχολείο είναι κλειστό. . Οι τοπικοί σύµβουλοι τοποθετήκαν ως εξής:η κ. Αδαµίδου Ουρανία υπέρ µε την εξής 

παρατήρηση: ∆ηλώνω υπέρ καθώς οτιδήποτε έχει να κάνει µε υγιεινή και σχολείο είναι ευαίσθητο ζήτηµα . Πρέπει άµεσα 

να αποκατασταθούν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις .Για το θέµα της φύλαξης του σχολείου , δυστυχώς αυτό είναι ένα 

θέµα που πάντα αποτελεί πρόβληµα . Οι εξωσχολικοί πάντα βρίσκουν τρόπο να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Εάν 

το χρηµατικό ποσό συγκεντρωθεί από τους γονείς .δασκάλους και φορείς του σχολείου δεν βλέπω γιατί να µην µπει 

σύστηµα παρακολούθησης. Μην ξεχνάµε όµως ότι οτιδήποτε καταγράφεται δεν θα είµαστε ποτέ σίγουροι για την χρήση 

αυτού του υλικού διότι δεν θα είναι ζωντανής µετάδοσης µιας και δεν γνωρίζω αν µπορούµε να διορίσουµε κάποιον για 

τον έλεγχο της κάµερας 24ωρες το 24ωρο. Οπότε θα είναι κάµερες καταγραφής. Και θα πρέπει να αποφασίσουµε αν θα 

αποτελέσει αρχή η τοποθέτηση συστήµατος ασφάλειας και για τα υπόλοιπα σχολεία. ∆ιότι αν δεν µπορούν τα παιδιά 

αυτά να πάνε σε ένα σχολείο θα βρουν ένα άλλο. Η κ.Αγγελίδου Ελένη υπέρ λέγοντας ότι αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της τρέχουσας Νοµοθεσίας (σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και 

εφόσον το διδακτικό προσωπικό µας δηλώσει ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την δια ζώσης παρακολούθηση, ο κ.Βογιατζής 

Αντώνιος δήλωσε υπέρ, η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα υπέρ, η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία υπέρ, η κ. Καραµανίδου Πολυξένη 

υπέρ, η κ.Στρογγύλη Σουλτάνα υπέρ, ο κ. Καζάκος Μαυρουδής υπέρ. Η κ. Κρουστάλη Μαρία δήλωσε υπέρ µε την 

προϋπόθεση ότι οι κάµερες θα λειτουργούν ΜΟΝΟ για τις βραδινές ώρες και εφ όσον είναι υπεύθυνος για την 

επεξεργασία των δεδοµένων ΜΟΝΟ ο ∆ήµος. Η κ.Λιάπη Χρυσούλα δήλωσε τα εξής: Για τις εργασίες αποκατάστασης 

υδραυλικών νοµίζω ότι δεν υπάρχει θέµα να συζητήσουµε. Είναι αυτονόητα πράγµατα ότι άµεσα πρέπει να γίνονται όλες 

οι εργασίες που αφορούν στην καλή λειτουργία των σχολικών µονάδων όχι µόνο του 1ου ∆.Σ. αλλά και όλων. Για τις 

κάµερες έχω ενδοιασµό θα µπορούσα να συµφωνήσω µόνο αν λειτουργούν τις βραδινές ώρες και αφού δεν υπάρχουν 

αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή κάθε άλλη εκδήλωση. Επίσης επειδή πρόκειται για ιδιαίτερο χώρο µήπως θα πρέπει 

να µάθουµε πρώτα από ποιες διατάξεις διέπετε τέτοια ενέργεια. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία αρµόδιος για την 

επεξεργασία των δεδοµένων των καµερών είναι ο ∆ήµος. Ο κ.∆ούκας ∆ηµήτριος τοποθετήθηκε ως εξής: Όσον αφορά 

το θέµα του σχολείου εδώ θέλουµε να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήµατα και είναι 

λάθος να µπαίνουν στην ίδια εισήγηση. Προφανώς τα υδραυλικά χρειάζονται αντικατάσταση και οι τουαλέτες συνολική 

ανακαίνιση και όχι µόνο στο 1ο δηµοτικό αλλά επειδή σ’ αυτό αναφέρεται η εισήγηση συγκεκριµένα. Εποµένως θα πρέπει 

να τεθεί το θέµα και στη σχολική επιτροπή κι ενδεχοµένως να γίνει κι ένα διάβηµα στον οργανισµό σχολικών κτηρίων, 

να βρεθούν δηλαδή τα απαραίτητα κονδύλια και απ’το δήµο και γενικότερα για να προχωρήσει αυτό. Το ζήτηµα των 

καµερών όµως είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και µε το νοµοσχέδιο για την παιδεία που ψηφίστηκε πρόσφατα(δε θα 

ήθελα να πιστέψω ότι έχει κάποια σχέση µε το γεγονός ότι έρχεται αυτή η εισήγηση τώρα στο τοπικό συµβούλιο) αυτή 

η ένταση της καταστολής και ο ξαφνικός πόνος που έχει πιάσει πολλούς για την πάταξη των έκνοµων ενεργειών(κυρίως 

για µικροφθορές µιλάµε σ’ αυτήν την περίπτωση) µάλλον άλλο στόχο έχει τελικά. Είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την ύπαρξη 

καµερών παρακολούθησης σε δηµόσιους χώρους γενικότερα, αλλά ειδικά στο χώρο των σχολείων, ακόµα και αν γίνονται 

διαβεβαιώσεις ότι δε θα λειτουργούν κατά το ωράριο λειτουργίας του. Θεωρούµε ότι αυτό ανοίγει έναν επικίνδυνο δρόµο 

και είναι παντελώς αντίθετο µε το πνεύµα και τις αρχές που θα έπρεπε να πρεσβεύει και να διδάσκει το σχολείο, δηλαδή 

την ελεύθερη έκφραση των παιδιών και  των εκπαιδευτικών κι όχι αυτό το διάχυτο φόβο που καταντάει να είναι 

τροµοκρατία σε τελική ανάλυση. ∆ε θα είχε νόηµα να επεκταθώ περαιτέρω, ειδικά µε τον τρόπο που διεξάγονται αυτήν 

την περίοδο οι συνεδριάσεις µέσω ενός απλού email. Εποµένως αναγκαστικά λέµε κατά στη συγκεκριµένη εισήγηση 

λόγω του 2ου σκέλους της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  



Όλοι οι τοπικοί σύµβουλοι είναι υπέρ που 1ου σκέλους της εισήγησης δηλαδή την άµεση αποκατάσταση των 

φθορών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σχολείου, ενώ για το 2ο σκέλος, τοποθέτηση καµερών στον αύλειο χώρο 

του σχολείου, οι ψήφοι είναι 8 υπέρ και 3 κατά σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναγράφεται παραπάνω. 

Η απόφαση διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις δικές της ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


