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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:30
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Γαβριηλίδης

Γαβριήλ,

Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία,
Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος

Αρσένιος

–

Γεώργιος,

Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά
Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γιώργος,
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου Γεώργιος,
Πλάτανος Ελευθέριος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης
Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία, Δούλος Ορέστης, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κανταρέλης Δημήτριος,
Καλύβης Γεώργιος.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Γκούμα Δανάη –
Εύα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία, διαχείριση και
ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» [Α.Μ: 141/2016 Προϋπολογισμός 800.000 € (συμπ. ΦΠΑ)] του εγκεκριμένου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
2. Έγκριση αριθ. 16/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. για την ονομασία της
αίθουσας

της

σχολικής

βιβλιοθήκης

του

3ου

Γεν.

Λυκείου

Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» σε «Αίθουσα Κακριδή».
3. Καθιέρωση νέου χώρου αφετηρίας οχημάτων δημοσίας χρήσης (ταξί),
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Απαγόρευση κυκλοφορίας, κατά τη θερινή περίοδο, για συγκεκριμένες
ώρες, στις οδούς Μιαούλη και Β.Αλεξάνδρου (Δημοτική Ενότητα Νέας
Φιλαδέλφειας), βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
5. Α. Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016
σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Β.
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος

του

Πράσινου

Ταμείου

«ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π.4 : Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα» Γ. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000 € και Δ.
Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και
μεσεγγυούχου του προϊόντος του ανωτέρω δεσμευμένου λογαριασμού.
6. Εκλογή ενός (1) Δημ. Συμβούλου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
ως τακτικού μέλους και δύο (2) αντίστοιχων ως αναπληρωματικών
μελών για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικού
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πειθαρχικού οργάνου μέχρι 28/2/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3584/07.
7. Έγκριση σύναψης σύμβασης υπηρεσίας με ιδιώτη.
8. Έγκριση

σύναψης

σύμβασης

για

την

περισυλλογή

των

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου και την
μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήματος Τέλους
Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ).
9. Διάθεση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.
10. Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο) επί της
οδού Μαραθώνος 26 - Ν.Χαλκηδόνα.
11. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού.
12. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος,
για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος.
13. Έγκριση

πρωτοκόλλου

προσωρινής

παραλαβής

του

έργου

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».
14. Έγκριση

πρωτοκόλλου

προσωρινής

παραλαβής

του

έργου

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας».
15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 1.636,15 €
για τις ανάγκες εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των
Κ.Α.Π.Η. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
16. Έγκριση

παράτασης

προθεσμίας

περαίωσης

του

«Ανακατασκευή πλατειών - κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 3/2016).
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17. Έγκριση

5ης

παράτασης

προθεσμίας

περαίωσης

του

έργου

“Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Να ενημερώσω ότι ο κ.
Δήμαρχος είναι άρρωστος και δεν θα έρθει, έχουμε την απαρτία να
αρχίσουμε, κάποιοι σύμβουλοι θα αργήσουν λίγο έχουν ενημερώσει, άρα
μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
Κατ' αρχάς καλή χρονιά σε όλους, σας εύχομαι προσωπική
υγεία και ευημερία και εύχομαι όλοι μαζί να μπορέσουμε τουλάχιστον να
βοηθήσουμε την πόλη μας και κατ’ επέκταση μια καλύτερη μέρα για τη χώρα
μας. Οι μέρες αυτές είναι μέρες που κάνουμε και τον απολογισμό μας και
έχουμε και τις ευχές για το καινούργιο έτος.
Εγώ από τη μεριά μου το μόνο που έχω να πω είναι ότι είχαμε
μια πάρα πολύ εποικοδομητική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με
ελαχιστότατες εξαιρέσεις με καλό επίπεδο και καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι εγώ
εκ της θέσεώς μου να κρίνω εάν ήταν η καλύτερη συμπολίτευση ή αν είχε
αδυναμίες η αντιπολίτευση, αυτά είναι άλλης στιγμής συζήτηση.
Είναι κομμένα 37 κομμάτια. Ήτοι: θα μοιραστούν 33 κομμάτια
στους δημοτικούς συμβούλους, το 34ο του Δημάρχου, 35 ο της Κοινότητας
Φιλαδέλφειας, 36ο της Κοινότητας Χαλκηδόνας, το 37ο του εργάτη του
Δημοτικού Συμβουλίου μα του κ. Πλέσσα, ο οποίος είναι πραγματικά
πολύτιμος βοηθός μας.
Παράλειψή μου εκ των προτέρων να πω συγνώμη έπρεπε να
έχω κόψει και κάποια κομμάτια να μοιράσουμε και στους συνδημότες μας που
παρευρίσκονται είναι δική μου η παράλειψη ζητώ συγνώμη, βέβαια δεν
μπορώ να υπολογίσω ούτε να ξέρω πόσοι θα είναι, αλλά ίσως μπορούσα κάτι
άλλο να κάνω. Τα κομμάτια είναι εδώ, θα τα μοιράσει μια κυρία ή ένας κύριος
όποιος θέλει. Έχουμε μια μικρή πίτα εδώ, θα κόψουμε ως είθισται συμβολικά
κομμάτια, απόντος του κ. Δημάρχου. Φλουρί υπάρχει και σε αυτή την πίτα …
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Όποιος πάρει το φλουρί τι θα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βρούμε μετά το φλουρί. Θα κόψω ένα κομμάτι για το κοινό
σπίτι μας, το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, το οποίο θα
το δώσω στον κ. Δήμαρχο. Το 2ο κομμάτι το κόβω για το Δημοτικό Συμβούλιο,
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θα το πάρω εγώ αυτό, ευχαριστώ και θα κόψω από ένα κομμάτι για τους
επικεφαλής που ως είθισται κάπου θα το αφιερώσουν είναι συμβολικό το
κόψιμο αυτό, οπότε μπορούν να έρθουν εδώ να το παραλάβουν και να πουν
δυο λόγια που το αφιερώνουν.
Το 1ο είναι για τον κ. Γεωργαμλή, το 2ο είναι για τον κ.
Αράπογλου, το 3ο είναι για τον κ. Κόντο, το 4ο είναι για την κα Γαϊτανά που δεν
μας κάνει την τιμή θεωρούμε ότι εκπροσωπεί ο κ. Κουτσάκης, για την κα
Αγαγιώτου και το τελευταίο κομμάτι είναι της κας Γκούμα. Κοιτάξτε πόσοι
λείπουν από την κάθε Παράταξη, η Παράταξη να πάρει τα κομμάτια αυτών
που λείπουν, είναι όλα καταμετρημένα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος
παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια
παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Ανεμογιάννης

παρών,

ο

κ.

Γεωργαμλής

Λύσανδρος

παρών,

ο

κ.

Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ.
Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ.
Δούλος Ορέστης παρών.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης απών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούω κανένα να κέρδισε το φλουρί. Τι γίνεται; Εν πάση
περιπτώσει στην πορεία ή στην επόμενη συνεδρίαση θα φανεί ποιος είναι ο
τυχερός.
Να περάσουμε στις ανακοινώσεις.
«Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Νέας Φιλαδέλφειας σας
προσκαλούν στην κοπή της πίτας την Τετάρτη 8/2/2017 ώρα 19:00
στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας».
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κ. Κουτσάκης, συγχαρητήρια, να είστε καλά και να είστε

πάντα τυχερός στη ζωή σας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεύτερη ανακοίνωση:
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας εύχομαι
καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει την χαρά και
την τιμή να σας προσκαλέσει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί 29 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Κυριακή και 11:30 στο Πνευματικό Κέντρο «Αθανάσιος Διάκος» Νίκου
Τρυπιά…»
Σύλλογος Πελοποννησίων

Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 7 μ.μ.
Εκδήλωση – παρουσίαση υλικού για τον Ελληνισμό της Κάτω Ιταλίας
«Από τους δρόμους της καρδιάς στις λέξεις της χαράς. Απουλία
Βασιλικάτα» και μουσικές από τους Εν Καρδία
«Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς
Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας υποδέχεται τον κ. Σωτήριο
Μπεκάκο διδάκτορα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε μια παρουσίαση υλικού για τον Ελληνισμό της Κάτω
Ιταλίας.
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Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό συγκρότημα Εν καρδία.
Είσοδος ελεύθερη»
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Αυτές είναι οι ανακοινώσεις και προχωράμε στην ημερήσια
διάταξη, εφόσον δεν θέλουν οι επικεφαλής να κάνουν κάποια ανακοίνωση.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ερώτηση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα. Πρώτον, στις 16 Νοεμβρίου
είχα ζητήσει κάποια στοιχεία από τη Διοίκηση σχετικά με το θέμα του
κυλικείου από παλαιότερα μέχρι και τώρα. Επίσης λίγες μέρες μετά, στις 25
Νοεμβρίου ο δημοτικός σύμβουλος της Παράταξής μας ο κ. Πλάτανος
υπέβαλλε το ίδιο αίτημα και γραπτώς στο Δήμο.
Υπενθυμίζω κ. Πρόεδρε το έχουμε ξανασυζητήσει ότι σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου τα ερωτήματα
και τα στοιχεία που ζητάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι στα πλαίσια της άσκησης
του αντιπολιτευτικού τους καθήκοντος, πρέπει να απαντώνται εντός μηνός,
λέει ο Κανονισμός.
Εν πάση περιπτώσει οι Υπηρεσίες απάντησαν στο γραπτό μας
αίτημα ότι εντός δύο μηνών θα αποδοθούν τα στοιχεία και μάλιστα εγγράφως
με χαρτί του Πρωτοκόλλου ότι μέχρι 24 Ιανουαρίου θα έχουν παραδοθεί. Ούτε
ο ένας μήνας που ισχύει σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού
Συμβουλίου τηρήθηκε, αλλά ούτε και το δίμηνο που αναφέρουν οι Υπηρεσίες.
Ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε και παρακαλώ για τις ενέργειές σας έστω και
καθυστερημένα να λάβουμε τα στοιχεία αυτά που έχουμε ζητήσει εις διπλούν
και εγώ εδώ προφορικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και γραπτά ο κ. Πλάτανος
στις Υπηρεσίες.
Αντίστοιχο θέμα είναι κι αυτά τα ερωτήματα που είχε θέσει ο
ίδιος δημοτικός μας σύμβουλος για τα θέματα της σχολικής Επιτροπής που
μάλιστα μας είχε απαντήσει γραπτά ο Δήμαρχος ότι θα μας απαντήσει η κα
Ρόκου στις 16 Νοεμβρίου. Από ό,τι ξέρω η κα Ρόκου προθυμοποιήθηκε κι
7
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άλλες φορές να μας απαντήσει, είπατε γραπτά, ο κ. Βασιλόπουλος νομίζω
έλεγε γραπτά, τελικά δεν έχουμε πάρει πάντως απάντηση ούτε κι γι' αυτό,
παρ' όλο ότι είναι από το Νοέμβριο. Κυρία Ρόκου έτσι δεν είναι; Δεν έχουμε
πάρει απάντηση. Οπότε παράκληση για τις ενέργειές σας και γι' αυτό να
απαντηθούν, έστω προφορικά, ή γραπτά με όποιο τρόπο νομίζετε εσείς.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεσμεύομαι κ. Αράπογλου όχι στην επόμενη συνεδρίαση, στην
επόμενη εβδομάδα να έχετε μια απάντηση γιατί έχουν καθυστερήσουν οι
Υπηρεσίες να σας απαντήσουν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, αλλά περισσότερο από το γιατί
καθυστέρησε, θα ήθελα τη βοήθειά σας στο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία το
συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατό μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Γιατί
σας θυμίζω ότι είναι ένας μήνας η πρόβλεψη του Κανονισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, σας λέω ότι θα ρωτήσω γιατί έχουν καθυστερήσει
οι Υπηρεσίες να βρουν τα απαραίτητα έγγραφα και γιατί καθυστερήσαμε να
σας απαντήσουν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ωραία και κυρίως την απάντηση και στα δύο. Το τρίτο θέμα
αφορά αυτό το θέμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θυμάστε είχε
ανάψει λίγο τα αίματα και είχαμε συζητήσει σε έντονο ύφος εδώ, θα ήθελα να
ρωτήσω ή την Ρόκου ή όποιος άλλος είναι υπεύθυνος τι έγινε τελικά. Τον
απολογισμό δηλαδή, πόσο κόστισαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Δεν
σας κρύβω ότι οι πληροφορίες που έχω από συμπολίτες μας που
επισκέφθηκαν δεν ήταν αντίστοιχες αυτής της περιγραφής που είχαμε ακούσει
εδώ, οπότε φαντάζομαι ότι και το κόστος δεν θα είναι αντίστοιχο.
Θυμάστε είχε γίνει μια έντονη συζήτηση με την αντιπολίτευση
για το ύψος του αντιτίμου. Υποψιάζομαι ότι τελικά δεν είναι τόσο το αντίτιμο
γιατί επαναλαμβάνω η εικόνα που έλαβα από συμπολίτες μας που ήρθαν δεν
ήταν αντίστοιχη με την περιγραφή. Αν έχετε τη δυνατότητα πολύ σύντομα μια
περιγραφή συνοπτική του τι έγινε και πόσο κόστισε, για την ενημέρωσή μας.
Και το τελευταίο αφορά ένα θέμα αισθητικής περισσότερο της
πόλης μας, στο οποίο μάλιστα με πρόλαβε ο Δήμαρχος και παρενέβην αλλά
εν πάση περιπτώσει το θέτω κι εγώ. Έχει να κάνει με την πλημμύρα της
πόλης μας από αφίσες και κυρίως από τα κηδειόχαρτα τα οποία μένουν για
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μήνες πάνω στις κολώνες της πόλης. Είχε κάνει μια παρέμβαση ο Δήμαρχος
όπως με ενημέρωσαν από τον Σεπτέμβριο που είχε ζητήσει να μη μένουν
αυτά τα χαρτιά, φαντάζομαι γενικότερα αφίσες που αφορούν εκδηλώσεις
ειδικότερα εδώ η επιστολή του Δημάρχου αναφερόταν στα κηδειόχαρτα πάνω
από δέκα μέρες, σας πληροφορώ όμως αν δεν το έχετε παρατηρήσει, ότι
υπάρχουν αφίσες που αφορούν εκδηλώσεις προ τριμήνου και κηδειόχαρτα
που αφορούν τελετές διμήνου και τριμήνου.
Ήθελα να ρωτήσω μετά από την γραπτή του αυτή παρέμβαση,
αν έχει κάνει κάτι ο ίδιος ή οι Υπηρεσίες προκειμένου να εφαρμοστεί η δική
του παρέμβαση. Αν δεν έχετε αντίγραφο αν θέλετε σας το καταθέτω, είναι μια
επιστολή του με αριθμό Πρωτοκόλλου 19559 από τις 30/9 που ζητάει την
απόσυρση αυτών χαρτιών μετά από δεκαήμερο από την ημερομηνία τελετής.
Επίσης κ. Πρόεδρε κάτι τελευταίο ως ενημέρωση. Επειδή είμαι
στο στάδιο της ανάρρωσης θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω νωρίτερα από
τη λήξη της συνεδρίασης σήμερα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αράπογλου. Άλλος επικεφαλής; Δεν θέλει
κάποιος επικεφαλής. Τα ερωτήματά σας θα απαντηθούν κ. Αράπογλου, δεν
ξέρω που βρίσκεται το θέμα ούτε με το κυλικείο, ούτε με τη σχολική Επιτροπή
για να σας ενημερώσω εγώ, οπότε θα ενημερωθείτε αρμοδίως πολύ σύντομα.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τους επικεφαλής που να θέλει
τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ:

Ένα ερώτημα ήθελα να κάνω, αν έχετε εγγράφως πάρει τις

απαντήσεις για τη σχολική Επιτροπή.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι, ούτε εγγράφως ούτε προφορικά.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν τις έχετε πάρει εγγράφως; Εγώ από ό,τι ξέρω ήταν να τις
πάρετε εγγράφως και δεν δεχτήκατε να τις πάρετε, είπατε μάλιστα να ειπωθεί.
Γιατί εγώ το έγγραφο το έχω και μάλιστα έχω και την απάντηση και για την
Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μπορώ να σας απαντήσω τώρα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κυρία Ρόκου να μη μιλάμε γενικά.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν θα πάρει πάνω από τρία λεπτά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό, είπατε κάτι ονομαστικά. Ενημερώθηκα εγώ ότι
είναι έτοιμες και αρνήθηκα να τις παραλάβω;
9
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Όχι, ο κ. Πλάτανος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να μας απαντήσει ο κ. Πλάτανος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ενημερώθηκα εγώ ότι δεν τις παρέλαβα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν ξέρω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πως δεν ξέρετε; Μιλάτε αυθαίρετα όμως.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Τέλος πάντων.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μισό λεπτό κα Ρόκου …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έχετε πάρει απαντήσεις;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μισό λεπτό, τότε ρίχνετε μομφή. Ενημερώθηκα εγώ ή ο κ.
Αράπογλου ή ο κ. Κανταρέλης κάποιος από την Παράταξή μας και δεν
ήρθαμε να τα πάρουμε; Σοβαρολογείτε;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εμένα μου είπαν ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει είναι απλά τα πράγματα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αν θα απαντήσετε τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, στο
συγκεκριμένο ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε….
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δυο λεπτά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι δυο λεπτά; Σας ρωτάω: έχετε πάρει εσείς τίποτε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όχι δεν έχω πάρει τίποτε. Ούτε κληθήκαμε να πάρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει λήξει το θέμα τότε δεν έχετε πάρει.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αν τα έχετε γραπτώς, μας τα δίνετε γραπτώς δεν έχουμε
θέμα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εντάξει θα το πάρετε και γραπτά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εμείς δεν έχουμε θέμα κα Ρόκου. Μπορείτε να μας τα δώσετε
γραπτά; Δεν έχουμε θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τελείωσε. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όσον αφορά στο ερώτημα του κ. Πλάτανου για το πρώτο
αίτημα που είχε κάνει προφορικά και γραπτά ο κ. Πλάτανος, όντως έχει
υπάρξει μια καθυστέρηση σχετικά με τα στοιχεία που ζητήσατε. Ο όγκος των
εγγράφως ήταν αρκετός, οπότε δείξτε κατανόηση. Είμαι σε θέση να γνωρίζω
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ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ετοιμαστεί στην πληρότητά του ο φάκελος και
θα τον παραλάβετε πολύ σύντομα.
Όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αν δεν κάνω
λάθος απαντήθηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να
επαναλάβω;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ίσως επειδή ήμουν απών, ή επειδή δεν μας έχουν έρθει τα
πρακτικά της συνεδρίασης, γι' αυτό και δεν το γνωρίζω. Αν νομίζετε ότι έχετε
καλυφθεί και έχετε απαντήσει, θα ανατρέξω εγώ στα πρακτικά μόλις μας
κοινοποιηθούν.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μπορώ να σας απαντήσω και τώρα, δεν έχω θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε σύντομα κ. Κουμαριανέ για να το κλείσουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Το τελικό κόστος κυμαίνεται γύρω στις 23.500 € θα
μπορούσα να σας απαντήσω αύριο αν θέλετε για το ακριβές ποσό. Σε κάποια
θέματα, ας πούμε στη συναυλία για λόγους υγείας ο τραγουδιστής δεν
μπόρεσε να έρθει, προέκυψαν κάποιες μειώσεις στο συμβασιοποιημένο
ποσό, αλλά έτσι κι αλλιώς είχαμε ήδη εξηγήσει και πριν από το πέρας των
εκδηλώσεων ότι θα είναι κάτω από τις 25.000 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά θέλω
να κάνω μια ενημέρωση στην οποία είστε ενήμεροι όλοι και γενικότερα για το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό που είπε ο κ. Αράπογλου που είναι ένα θέμα της
Παράταξής του, εμείς το έχουμε θίξει από τον Ιούνιο του 2016. Έχουμε στείλει
επιστολή, έχω ενημερώσει όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όλους
τους επικεφαλής των Παρατάξεων, εσάς κ. Πρόεδρε και μάλιστα λέω ότι
παρακαλώ πολύ όπως για το θέμα του κυλικείου να έχω γραπτές απαντήσεις.
Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σαφείς, σε δυο Δημοτικά
Συμβούλια υπήρξαν θέσεις οι οποίες έγιναν πάρα πολύ γρήγορα προφορικά
και μάλιστα λέγαμε ότι περιμένουμε να γίνουν μερικές ανακατατάξεις,
περιμένουμε κάτι δικαστικές αποφάσεις. Άρα εκείνο το οποίο θέλω να πω, δεν
ήθελα να μιλήσω και να πω ότι εδώ περιμένω επτά μήνες την απάντηση και
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δεν έχει έρθει, αλλά είδα ότι αν δεν το πω, το περνάνε εντελώς απαρατήρητο
και σας έχω στείλει και σε εσάς κ. Πρόεδρε. Αν θυμάστε, σας το έχω στείλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θυμάμαι ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και σας είχα παρακαλέσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτές οι
απαντήσεις που δώσατε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίες ήταν ενός
λεπτού ότι «ξέρετε, περιμένουμε …».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν ήταν ενός λεπτού, σας έχει απαντήσει ο Δήμαρχος σε

πολλά θέματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι, αλλά όταν κι εγώ ζητάω τις απαντήσεις πάνω στα θέματα
και σε ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό και λέω «παρακαλώ, αν είναι
δυνατό να έχω τις απαντήσεις γραπτώς» και με αγνοείτε και βλέπω ότι λέτε
αμέσως να δώσουμε

αυτό που πρέπει να το δώσετε και πολύ σωστά

τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε ο κ. Αράπογλου, αλλά εδώ προηγείται
επτά μήνες το δικό μου αίτημα και δεν έχω πάρει απάντηση.
Το μόνο που είπα είναι ότι όντως έγινε μια ολιγόλεπτη
προφορική ενημέρωση, αλλά τα προφορικά όπως ξέρετε φεύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν φεύγουν. Είναι καταγεγραμμένα τα πάντα κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση επ’ αυτού του
θέματος και θα παρακαλούσα κι εγώ ότι εφόσον το βλέπετε ότι είναι
καθυστερημένος ο κ. Αράπογλου και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται, είμαι κι
εγώ τότε καθυστερημένος πολύ περισσότερο από τον κ. Αράπογλου και πάω
στους επτά μήνες. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συγκεκριμενοποιήσετε τα ερωτήματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το έχω κάνει κ. Πρόεδρε, σας τα έχω κάνει γραπτώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για τη διαδικασία. Όταν γίνονται ερωτήματα στο
Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα ερωτήματα δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί
έγγραφο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου λέει ότι έχει καταθέσει έγγραφο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι του κ. Πλάτανου ή
του κ. Αράπογλου, έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι κάποιος έχει κάνει
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ερωτήματα. Απαντήσαμε νομίζω στον κ. Τομπούλογλου πρόσφατα και
ετοίμαζαν μια μέρα που είδα, απάντηση στον κ. Πλάτανο.
Αν υπάρχουν, πρέπει να καταγραφούν συγκεκριμένα ερωτήματα
από τον Γραμματέα του Συμβουλίου προκειμένου να τα διαβιβάσει στην
Υπηρεσία. Εννοώ άμα δεν κατατίθεται έγγραφο στην Υπηρεσία για να το
λάβει υπόψη της και γίνονται ερωτήματα μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, θα
πρέπει να είναι συγκεκριμένα ερωτήματα να καταγράφονται από το
Γραμματέα για να διαβιβαστούν στην Υπηρεσία.
Γι' αυτό ερωτώ, αν τα ερωτήματα του κ. Κόντου έχουν
διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μέσω Πρωτοκόλλου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας εξήγησα. Έστειλα στις Επιτροπές, το διαβάσατε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν μέσα έγγραφα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εδώ μέσα έχουν γίνει τα ερωτήματα δηλαδή
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Γραπτά έχουν γίνει Μιχάλη.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γραπτά έχουν γίνει στο Πρωτόκολλου του
Δήμου;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ το κατέθεσα στις Επιτροπές.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ποιες Επιτροπές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, κάποιος που θέλει να είναι τυπικός μπορεί να το
κάνει με το Πρωτόκολλο. Αλλά και οι ερωτήσεις που τίθεται εδώ από τους
επικεφαλής πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να απαντιούνται.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό θέλω να πω, είμαστε σίγουροι ότι τα
ερωτήματα καταγράφηκαν και διαβιβάστηκαν στις Υπηρεσίες; Εγώ για το δικό
μας μηχανισμό ρωτώ, που συνδέει το Δημοτικό Συμβούλιο με τις Υπηρεσίες.
Άμα το έκανε στο Πρωτόκολλο, είμαι σίγουρος ότι θα είχαν διαβιβαστεί στην
Υπηρεσία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν έχουμε το e-mail και λέμε Επιτροπές δεν πάει στο
Δημοτικό Συμβούλιο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν πάει;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι φυσικά, στις Επιτροπές πάει. Πάει στο
γραφείο του κ. Πλέσσα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας έχω στείλει επιστολή να την έχετε υπόψη
σας; Δεν έχω στείλει επιστολή στους επικεφαλής …;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τη θυμάμαι, είναι πολύ παλαιά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ξέρετε κάτι; Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι να
φωνάζουμε και να προσπαθούμε να βάλουμε αυτό, με φωνές και με
διαπληκτισμούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κατ' αρχάς επανατοποθετήθηκα και είπα ο Δήμαρχος έχει

ενημερώσει για το θέμα τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Όμως πιθανό –κι έτσι καταλαβαίνω- έχει αφήσει κάποια κενά, τα
οποία δεν έχετε καλυφθεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα γραπτές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία θα απαντηθεί, τελείωσε. Πάμε στη διαδικασία.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία, διαχείριση
και ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»
[Α.Μ: 141/2016 - Προϋπολογισμός 800.000 € (συμπ. ΦΠΑ)]
του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διαβάσει την εισήγηση, αν θέλετε να μας προσθέσετε κάτι
κ. Ανανιάδη να εμπλουτίσετε την εισήγηση.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι το μεγάλο έργο αυτό που ετοιμάζαμε, το οποίο
ακολουθεί την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με την Περιφέρεια.
Έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Παρακολούθησης του
έργου και βρισκόμαστε πολύ κοντά στα τεύχη δημοπράτησης. Έχει ξεκινήσει
η διαδικασία για την απαλλαγή από περιβαλλοντικούς όρους του έργου, έχουν
σταλεί και εγκριθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν
εκσκαφές από Αρχαιολογία, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και μπαίνουμε
στην ουσία του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Είναι 800.000 € με το ΦΠΑ με
βάση το νέο νόμο περί διαγωνισμών έργων, γίνεται με τη διαδικασία του
ανοιχτού διαγωνισμού.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ερώτηση και τοποθέτηση κ. Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και
από εμένα, υγεία σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές σας το ’17 να είναι
όπως πραγματικά θέλουμε.
Να πω για το θέμα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, συμφωνούμε
και ψηφίζουμε το θέμα, απλά θέλω όπως μας έκανε μια μικρή τοποθέτηση ο
κ. Ανανιάδης, αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το έργο και τον τρόπο που θα
γίνει, ή τι θα γίνει. Γιατί έχουμε ενημερωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχω την
εντύπωση ότι θα ήταν πολύ καλό αν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
μπορούσαμε να φρεσκάρουμε λίγο το τι έχει γίνει, τι έργα θα γίνουν μέσα, το
πώς θα γίνει.
Είχαμε και μια ενημέρωση αρκετά χρόνια πριν στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο επί Σταύρου Κόντου, έχω την εντύπωση ότι αν θεωρείτε
ότι είναι εφικτό και σωστό να μας κάνετε μια εκτενέστερη ενημέρωση σε
επόμενα Δημοτικά Συμβούλια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Επιγραμματικά νομίζω ότι ο κ. Ανανιάδης μπορεί
να σας πει σε πρώτη φάση όλα τα έργα

περιγράφονται σαφώς που θα

γίνουν. Τα έχετε μαζί σας κ. Ανανιάδη; Ωραία, στο τέλος θα σας δώσω τον
λόγο επιγραμματικά και σε δεύτερο χρόνο να έρθει ο κ. Γεωργαμλής να του
πείτε ακριβώς αναλυτικά βήμα προς βήμα τι έργα πρέπει να γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ανοιχτό
διαγωνισμό, εδώ στην εισήγηση διαβάζω «με ανοιχτή διαδικασία» φαντάζομαι
το ίδιο πράγμα εννοείται. Τι ακριβώς είναι; Τι θα πει «ανοιχτή διαδικασία»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργαμλής
έδωσε μια σωστή διάσταση, βέβαια για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς είναι
όντως είχε έρθει εδώ, είχε αναλυθεί, είχε έρθει και ο άνθρωπος ο οποίος έχει
αναλάβει το έργο ο κ. Αποστολίδης μας έδωσε μια εικόνα. Βέβαια αυτή είναι
λίγο παλιά, είναι πέρσι νομίζω, καλό θα είναι να έχουμε μια εικόνα ξεκάθαρη.
Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης
του έργου, αλλά πολύ περισσότερο να ανανεώσουμε και να δούμε μερικά
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πράγματα τα οποία την τελευταία φορά μας τα είπατε, είχαμε συμφωνήσει και
αυτό είναι νομίζω το αίτημα το οποίο το έθιξε ο κ. Γεωργαμλής και νομίζω ότι
συμφωνούμε κι εμείς απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Κύριε Ανανιάδη σας παρακαλώ
πάρα πολύ επιγραμματικά να αναφέρετε σήμερα και στην επόμενη
συνεδρίαση να ενημερωθεί το Σώμα να ξέρει ακριβώς τι εργασίες θα γίνουν
μέσα στο δάσος μας.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η παράκληση είναι αν υπάρχει κανένα σκαρίφημα να μας το
στείλετε με e-mail και αν έχει γίνει αυτή η μελέτη εδώ και χρόνια από ό,τι
φαντάζομαι από την εποχή του Σταύρου Κόντου, έχουν περάσει πάνω από
επτά – οκτώ χρόνια, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε κάτι; Γιατί τα πάντα
εξελίσσονται και μήπως υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν και
πράγματα καινούργια που πρέπει να γίνουν; Γιατί αν φτιάχνουμε κάτι με το
πώς ήταν πριν δέκα χρόνια, καήκαμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ένα ερώτημα θέλω να κάνω κ. Αντιδήμαρχε. Εύλογα ο κ.
Γεωργαμλής αλλά και ο κ. Κόντος στη συνέχεια ζήτησαν να ανανεώσουμε λίγο
τη συζήτηση η οποία είχε γίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως, για να μη
κρυβόμαστε και δεν ξέρω κατά πόσο τόσο οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, αλλά
εγώ ήθελα να κάνω ευθέως το ερώτημα: μήπως έχει αλλάξει τίποτε, ή
σκοπεύουμε κάτι να αλλάξουμε και καλώς ζητάνε την καινούργια τοποθέτηση
και αυτό που είχαμε συζητήσει παλαιότερα με το θέμα της ΑΕΚ. Κάνω ευθέως
την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, τελείωσαν οι ερωτήσεις, ο κ. Ανανιάδης μπορεί να
απαντήσει.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αξιότιμοι συνάδελφοι έχουμε συζητήσει περισσότερες από
τρεις φορές για το συγκεκριμένο έργο στην προηγούμενη χρονιά, θα βοηθήσω
λίγο τη μνήμη σας, θέλω δυο λεπτά παραπάνω γιατί είναι πράγματα τα οποία
έχουν ειπωθεί, έχουν γραφτεί και κάθε τεύχος που συνοδεύει αυτή τη μελέτη,
είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε συναδέλφου και συναδέλφισσας να το
λάβει βεβαίως και να δει και τη διαχειριστική μελέτη πάνω στην οποία πατάει
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η νέα μελέτη και τις αλλαγές που είχαν γίνει, οι οποίες δεν είναι αλλαγές
ουσίας.
Η βασική κατεύθυνση αυτής της μελέτης ανάπλασης του
άλσους, αφορά φυτοτεχνικές παρεμβάσεις σε ένα ποσοστό του 30-35%,
παρεμβάσεις ήπιες μέσα στο άλσος για τη διαμόρφωση ειδικών πεζοδρόμων,
ξύλινες μικρές κατασκευές που συνοδεύουν τις φυτεύσεις και το μόνο που έχει
αλλάξει από εκείνη τη μελέτη επί της ουσίας είναι ο ΦΠΑ.
Ήταν μια εξαιρετική μελέτη, δεν είχαμε κανένα λόγο να
αλλάξουμε ούτε ένα κόμμα, όσον αφορά τους τομείς παρέμβασης. Θα σας πω
εν τάχει ότι περιλαμβάνει φυτεύσεις σε τμήματα του άλσους που
παρουσιάζουν μεγάλα διάκενα σε ποσοστό 8.500 δέντρων, πάνω από 12.000
θάμνους και φυτά χαμηλής βλάστησης και κοντά στις 20.000 λουλούδια και
φρύγανα και ό,τι συνοδεύουν τις υπάρχουσες ποικιλίες που δεν είναι μία μέσα
στο άλσος είναι πολλές, δεν ένα πευκόφυτο δάσος, έχει χαρουπιές έχει
διάφορα πράγματα.
Όλα αυτά υπάρχουν, είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να
ανατρέξετε και να τα δείτε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις που κάναμε.
Αυτό που λέει ο Λύσανδρος νομίζω τον κάλυψα. Να απαντήσω και στον κ.
Κοπελούσο, είναι κάτι που το έχω ξαναπεί.
Καλώς ή κακώς η μελέτη του 2009 δεν περιελάμβανε
παρεμβάσεις στο κομμάτι το οποίο βρίσκεται κάτω από την επίμαχη έκταση.
Δηλαδή οι παρεμβάσεις της μελέτης είναι περίπου μέχρι το επίπεδο της
Παιδούπολης στο ύψος της Χατζίβη, από εκεί και κάτω ούτως ή άλλως δεν
περιελάμβανε κάποιες εργασίες, άρα δεν συντρέχει κανένας λόγος να
βάζουμε ζητήματα ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν περιελάμβανε καμία μελέτη, είτε το
κομμάτι αυτό δόθηκε είτε δεν δόθηκε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι πέρα απ
αυτό.
Μια τελευταία ερώτηση του κ. Ντάτση. Όχι δεν χρειάζεται να
αλλάξει κάτι, η μελέτη αυτή έχει επικαιροποιηθεί δυο φορές, έχει ελεγχθεί από
όλες τις αρμόδιες Αρχές, έχει προχωρήσει, έχει υπογραφεί η προγραμματική
σύμβαση ξεκινάμε να δημοπρατήσουμε.
Πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του Ιούνη θα έχει γίνει η
δημοπράτηση του έργου και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τις
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ημερομηνίες οι οποίες ακολουθούν μέχρι να προκύψει ανάδοχος, πιθανές
ενστάσεις και τα λοιπά, ούτως ώστε να τρέξουμε να ξεκινήσουμε στο 2 ο
εξάμηνο του 20017.
Άλλωστε τη Δευτέρα και για τους συναδέλφους που είναι μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής, θα έρθει και στην Οικονομική Επιτροπή η
ψήφιση και των πιστώσεων, οι οποίες επειδή το έργο το τοποθετούμε στο 2 ο
εξάμηνο του 2017 ως έναρξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δείτε ότι
έχουμε αρχική ψήφιση πίστωσης 300.000 € για το 2017 και 500.000 € που
είναι το υπόλοιπο των 800.000 € το 2018. Ούτως ώστε να πάμε το
χρονοδιάγραμμα στους 18 μήνες από την έναρξη της σύμβασης και του
αναδόχου, μέχρι και την περαίωσή του. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν τοποθετήσεις;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σε εμένα δεν απάντησε ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν γνωρίζω απ' έξω, ο 4412 είναι
ο τελευταίος νόμος του Αυγούστου του ’16 για τις δημόσιες συμβάσεις
προμήθειες και έργα, αυτό που μπορώ να πω είναι τα κατώτατα όρια τα οποία
ορίζουν το τι είναι ανοιχτός διαγωνισμός, πρόχειρος, απ' ευθείας ανάθεση, δεν
έχουν αλλάξει δραματικά.
Αυτό που ξέρω είναι ότι με βάση την τελευταία Οδηγία ως
κατώτατα όρια νοούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του Νόμου
4412 και επειδή μιλάμε για δημοπρατούμενα έργα, τα κατώτερα όρια προς
την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εκτός του ΦΠΑ, ορίζονται στα 5.225.000 €
για δημόσιες συμβάσεις έργων, 135.000 € για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών από κεντρικές Αρχές, 209.000 € για δημόσιες
συμβάσεις και τα λοιπά. Μπορείτε να τα δείτε, αν ανατρέξετε στα άρθρα 5 έως
και 235 του νέου νόμου, κ. Αράπογλου.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι καλή χρονιά σε όλους και από
εμένα. Έχουμε πει κι άλλες φορές εδώ ποιες είναι οι διαφορές. Τα δημόσια
έργα γίνονται με τρεις τρόπους: απ' ευθείας ανάθεση, πρόχειρο διαγωνισμό,
ανοιχτή διαδικασία. Ο νέος νόμος όπως είπε και ο Νίκος αλλάζει κάποια όρια
από αυτά. Η ουσία είναι μία: ο πρόχειρος διαγωνισμός με την ανοιχτή
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διαδικασία, η διαφορά τους είναι στο χρονοδιάγραμμα. Πόσο χρονοδιάγραμμα
αφήνει ο ένας με τον άλλον, στο να έρθουν οι ανάδοχοι και να καταθέσουν
αιτήσεις. Δεν έχει καμία άλλη διαφορά. Όταν είναι μεγάλο το ποσό είσαι
υποχρεωμένος να πας σε ανοιχτή διαδικασία που σημαίνει, δεν θυμάμαι δεν
ξέρω αν ο Γιάννης Καλαμπόκης θυμάται το όριο, μπορεί να είναι ξέρω εγώ
τρεις μήνες το όριο που πρέπει να δημοσιευθεί και να καταθέσουν αιτήσεις.
Αν είναι πρόχειρος το κάνει σε τρεις μέρες. Αυτή είναι η διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρόνια πολλά, καλή χρονιά
και από εμένα. Κύριε Αντιδήμαρχε, η μελέτη είναι επικαιροποιημένη πράγματι,
κάποια στιγμή αν θυμάστε σε αυτό το Συμβούλιο είχε μπει το θέμα της λίμνης.
Να υπενθυμίσω σε όλους ότι η λίμνη λειτουργεί σα μια δεξαμενή για το
σύστημα πυρόσβεσης που είχε φτιαχτεί επί εποχής Γρετζελιά με αυτά τα
κανόνια που είναι περιφερειακά στο άλσος και όχι μόνο, με αποτέλεσμα όταν
έχεις μια ανοιχτή δεξαμενή η λίμνη να χρειάζεται χημικά για να μην μαζεύει
άλγη και διάφορα άλλα πράγματα και καταστραφούν οι αντλίες οι οποίες
λειτουργούν ως πυροσβεστικά συστήματα.
Είχαμε πει κάποια στιγμή στην παλαιότερη Διοίκηση ότι θα
έπρεπε να δούμε λίγο το ζήτημα διότι και δαπανηρό είναι από τη μία και κατά
τη γνώμη μου τεχνικά είναι άτοπο να έχουμε μια μεγάλη λίμνη –κ. Κουτσάκη
νομίζω τα θυμάστε, είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση εμείς πολλές φορές- να
ανοιχτή, ουσιαστικά σαν τροφοδοσία ενός συστήματος πυρόσβεσης με
πανάκριβα αντλιοστάσια, γι' αυτό λέω καλό θα ήταν αυτά τα πράγματα να τα
συζητάγαμε, διότι σε μια τέτοια δουλειά που πάτε να κάνετε, θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί ένα τέτοιο πράγμα, μιλάμε για πολύ μικρά κόστη αλλά είναι μια
πολύ μεγάλη παρέμβαση που σε βάθος χρόνου θα έχει πολύ μεγάλη
εξοικονόμηση για το Δήμο και πρακτική σημασία για να μπορεί να δουλέψει
επιτέλους αυτό το σύστημα πυρόσβεσης.
Θεωρώ ότι θα μπορούσε να μπει, μάλιστα κάποτε ο ΤΙΤΑΝΑΣ
μας έδινε δεξαμενές τσάμπα, αλλά εγώ σας λέω ακόμη και να αγοράσουμε
δυο δεξαμενές να λειτουργήσουν ως τροφοδότριες δεξαμενές για το σύστημα
πυρόσβεσης και να απαλλαγεί η λίμνη από αυτή όλη τη διαδικασία, ούτως
ώστε αν θέλουμε να την κάνουμε λίμνη όπως ήταν παλιά με ψαράκια και όχι
με χημικά και με νούφαρα, να γίνει λίμνη με νούφαρα. Θέλουμε να την
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κάνουμε πισίνα εντάξει τότε να πληρώνουμε χημικά, αλλά είναι ένα ζήτημα
νομίζω που έχουν δαπανηθεί πολλά λεφτά γι' αυτό το σύστημα πυρόσβεσης
και καλό θα είναι επιτέλους να γίνει σωστό και να μπορεί να λειτουργήσει για
να επιτελέσει το σκοπό του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κανταρέλη. Υπάρχει κάποιος δημότης που
θέλει να μιλήσει; Θα περιμένετε να τελειώσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και
μετά θα σας δώσω τον λόγο. Θέλει κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος τον
λόγο; Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, χρόνια πολλά, καλή
χρονιά, καλά μυαλά, το λέγαμε. Το λέγαμε ότι το άλσος έχει κληρονομήσει
πολλά χρόνια εγκατάλειψης και πολλά χρόνια αυθαιρεσιών, παρανομιών,
παρατυπιών. Η διαφορά είναι ότι το κάνουμε και σε αυθαιρεσίες πολλές
έχουμε βάλει τέλος και σε άλλες θα βάλουμε και προχωράμε σε ένα πολύ
μεγάλο βήμα.
Δεν ξέρω αν είναι σαφές από την εισήγηση αν καταλάβατε για τι
μεγέθους αναβάθμιση του άλσους και του πρασίνου της πόλης είναι αυτή η
μελέτη. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, που πραγματικά πέρα από τις
αισθητές βελτιώσεις που ήδη υπάρχουν, θα δώσουν ένα τελείως διαφορετικό
χαρακτήρα στη μεγαλύτερη έκταση πρασίνου δασικού, που έχει ο Δήμος μας.
Είναι σαφέστατα προβληματικό και ενδεικτικό γιατί δεν είχε γίνει
μέχρι τώρα τίποτε. Το γεγονός ότι αυτό που πολύ συχνά μας ενδιαφέρει είναι
τι θα γίνει, μην επηρεαστεί το γήπεδο. Μη ανησυχείτε, σε πολλά σημεία του
άλσους μπορείτε να πάρετε τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας
και να παίξετε μπαλίτσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος δημοτικός σύμβουλος; Όχι.
Παρακαλώ η κα Καπετάνου έχει τον λόγο.
Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Είμαι πρώην δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος της
Νέας Φιλαδέλφειας. Επειδή έχω ασχοληθεί τον καιρό που ήμουν σε θητεία
στο Δήμο με το θέμα του άλσους, θα ήθελα απλώς να ενημερώσω το Σώμα
ότι τον καιρό εκείνο με αφορμή το γεγονός ότι είχε υπάρξει μια πυρκαγιά στο
άλσος και δεν είχε λειτουργήσει το σύστημα της πυρόσβεσης, που όμοιο
σύστημα πυρόσβεσης υπήρχε και στην Ολυμπία και ξέρουμε τι ακριβώς έγινε
εκεί, με αφορμή εκείνο το γεγονός με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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είχαμε απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκειμένου να
ορίσει ειδικούς εμπειρογνώμονες για να εξετάσουν γενικά το σύστημα.
Πλήρωσε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Τεχνικό Επιμελητήριο
ένα ποσό της τάξεως 7.000 € αν θυμάμαι καλά. Αυτή η μελέτη η οποία είναι
εξαιρετικά καλή και σε βάθος μιλούσε για πάρα πολλά προβλήματα που έχει
το σύστημα πυρόσβεσης. Δυστυχώς αυτή η μελέτη δεν ήρθε ποτέ να
συζητηθεί, δεν έγινε ποτέ αντικείμενο μελέτης.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τους δημοτικούς συμβούλους να
ανατρέξουν στο αρχείο του Δήμου, να βρουν τη μελέτη γιατί ακόμη και για τα
χημικά τα οποία χρησιμοποιούνταν τότε, υπήρχε Οδηγία από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ότι είναι ακατάλληλα. Είναι κρίμα ο Δήμος να έχει επενδύει τόσα
πολλά χρήματα και αυτή η μελέτη να μην έχει αξιοποιηθεί και ακόμη να
υπάρχουν ερωτηματικά τι κάνουμε με το θέμα της λίμνης και το θέμα της
πυρόσβεσης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ερώτηση απλώς διευκρινιστική. Γιατί δεν προχώρησε η
μελέτη τότε που είπατε; Θυμάστε;
Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει αυτή η μελέτη να ανατρέξουμε να τη
βρούμε.
Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Υπάρχει η μελέτη. Εάν είναι δύσκολο να τη βρείτε από το
αρχείο του Δήμου πάρα πολύ ευχαρίστως να κάνω μια φωτοτυπία από το
αντίγραφο που είχα κρατήσει εγώ και να σας το φέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλεια.
Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Μιλάμε για το 2005.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Όταν κάποιος έχει τη Διοίκηση και
δεν κάνει κάτι και δεν μας λέει γιατί δεν το έκανε, μπορεί να μας λέει γιατί δεν
το έχουμε κάνει εμείς; Θα παρακαλούσα να μας πει ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση, ρώτησα και μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Αυτό
δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει τους μετέπειτα από τις ευθύνες τους να λύσουν
προβλήματα. Δεν θα τα ρίξουμε όλα στους προηγούμενους, προς Θεού. Πολύ
σωστά μίλησε η κα Καπετάνου.
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Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Στο μερίδιο που μου αναλογεί, θέλω να σας πω ότι μετά
την παραλαβή της μελέτης, παραιτήθηκα από την πλειοψηφία διότι έβλεπα ότι
δεν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει. Αυτό όσον αφορά γιατί δεν έγινε τότε.
Γιατί δεν έγινε μετά, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είναι προσωπική, απλώς
σας λέω ότι υπάρχει μια μελέτη, έχουν επενδυθεί χρήματα στη μελέτη, έχει
γίνει από ειδικούς των ειδικών, Καθηγητές Πανεπιστημίου, επικεφαλής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και είναι κρίμα αυτή η επιστημονική μελέτη να μην
αξιοποιηθεί. Διότι ακούω ότι το πρόβλημα ακόμη υπάρχει και αναρωτιόμαστε
ακόμη μήπως πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ανατρέξουμε και θα έχετε και
μια απάντηση από εμάς να δούμε που βρίσκεται αυτή η μελέτη. Και αν σας
είναι εύκολο, να συνεννοηθείτε με τον κ. Αντιδήμαρχο να δώσετε ένα
αντίγραφο εάν δεν μπορεί να το βρει.
Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Άκουσα με προσοχή τους περισσότερους, το θέμα άνοιξε
λιγάκι αν και γύρω από το άλσος μπορούν να μπαίνουν ζητήματα, μπορούν
να συζητούνται κι άλλα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μελέτη ενεργητικής
πυροπροστασίας του άλσους και το πώς λειτουργεί η υπάρχουσα
εγκατάσταση με τα 73 κανόνια τα οποία υφίστανται στο άλσος εδώ και
τουλάχιστον 22 χρόνια και είναι άλλο πράγμα να λέμε «ρε αδελφέ εντάξει κι
αυτοί κάτι κάνουν, κάτι που δεν έκαναν κάποιοι άλλοι και την προχώρησαν τη
δουλειά και την πάνε παρακάτω» το λέω λαϊκά και βεβαίως να έρθουμε να
συμπληρώσουμε κι άλλα πράγματα. Σκοπός μας είναι να διορθώσουμε
συνεχώς τα πράγματα.
Αλλά σχωράτε με, το αισθάνομαι και λίγο οξύμωρο αυτό το
πράγμα, γιατί. Γιατί πολλά πράγματα δεν γίνονταν κάποτε και ξαφνικά έχουμε
με ένα αυτόματο πιλότο να έρθουμε σε δυο χρόνια να τα διευθετήσουμε όλα.
Σε

χειρότερες

οικονομικά

συγκυρίες,

με

πολύ

λιγότερα

χρήματα,

ξεροσταλιάζοντας στα Υπουργεία, να υπάρχει και λίγο αυτοκριτική από
κάποιους.
Το γιατί δεν μπαίνει μέσα σε μια φυτοτεχνική μελέτη είναι φως –
φανάρι. Είναι άλλο πράγμα «κάνω ανάπλαση του άλσους», είναι άλλο
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πράγμα «κοιτάω τα Η/Μ» ξεχωριστά αυτά τα πράγματα. Ο φίλος μου ο
Δημήτρης Κανταρέλης αντιλαμβάνεται τι λέω.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν είναι ένα απλό σύστημα, εσύ σα μηχανολόγος μπορείς
να καταλάβεις τι λέω. Υπάρχουν από κάτω σωληνώσεις οι οποίες φεύγουν με
λιγότερη πίεση, να σας πω απλά ότι αν ανοίξεις όλα τα κανόνια ταυτόχρονα
από τότε που εγκαταστάθηκε αυτό το σύστημα είναι αδύνατο η πίεση στις
σωληνώσεις να δώσει πίεση για να σβήσει μια πιθανή φωτιά. Ήταν λάθος ο
τρόπος που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί αυτό το σύστημα, διότι συμφωνώ με
τον κ. Κανταρέλη ότι είναι πολύ καλύτερο να έχεις μεγάλες δεξαμενές
διάσπαρτες μέσα στο άλσος με πυροσβεστικούς κρουνούς ή φορητές
σωληνώσεις και να κάνεις πιο άμεσα πυρόσβεση.
Λέω όμως ότι εξετάστηκε στο ΕΣΠΑ, να υπενθυμίσω στους
συναδέλφους ότι διεκδικούμε ένα ΕΣΠΑ παράλληλα με το έργο το
δημοπρατούμενο 600.000 €. Σας θυμίζω ότι διεκδικούμε ένα ΕΣΠΑ και
περιμένουμε απαντήσεις στους τομείς επιλεξιμότητας αυτού του ΕΣΠΑ, είχαμε
ζητήσει να δούμε και δαπάνες που αφορούν πυροπροστασία.
Βάλαμε

τον

ποδηλατόδρομο,

βάλαμε

την

ενεργειακή

αναβάθμιση του άλσους, αλλά δυστυχώς στην επιλεξιμότητα κ. Κανταρέλη,
δεν έδιναν χρήματα για πυρόσβεση. Θα το δούμε στη νέα πρόσκληση και το
συγκρατώ αυτό που λέτε.
Κλείνοντας να πω για τα χημικά που ακούστηκαν και τα λοιπά,
ότι δεν ξέρω τι γινόταν στο παρελθόν υπό την έννοια ότι τα οποιαδήποτε
φάρμακα μπαίνουν μέσα στη λίμνη, μια λίμνη που επί της ουσίας είναι πισίνα
αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι λίμνη αυτό το πράγμα αυτό είναι πισίνα, που
για να έχει ωραίο χρώμα όπως τις ιδιωτικές πισίνες ορισμένων, πρέπει να
πέσει το χλώριο, πρέπει να πέσει ο ρυθμιστής του pHA πρέπει να πέσουν
πολλά πράγματα. Αυτά ελέγχονται, στέλνουμε δοκίμια στο Γενικό Χημείο του
Κράτους. Οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν τη συντήρηση ελέγχονται. Δεν
είναι δυνατό να λέμε ότι είναι επικίνδυνα, ή μπορεί να προκαλέσουν στα
φίλτρα κάποια άλατα και τα λοιπά. Μα γι' αυτό τον λόγο και πέφτουν κάποια
φάρμακα και γι' αυτό τον λόγο έχουμε δυο εργολαβίες.
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Εκτός από τη διαχείριση του υδάτινου όγκου, έχουμε και τη
συνταξιούχοι των Η/Μ της λίμνης, ακριβώς για να μην υπάρχει πρόβλημα. Να
κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε: θέλουμε να έχουμε μια λίμνη όμορφη με
χρώμα τιρκουάζ ή θέλουμε κάτι άλλο για το άλσος; Ή θέλουμε μια φυσική
λίμνη; Αυτή βεβαίως να την κάνουμε την κουβέντα και να συναποφασίσουμε,
εγώ θα χαρώ πολύ. Διότι αυτό το πράγμα λίμνη δεν είναι, ας μη ξεγελιόμαστε,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ανανιάδη.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα έχει κλείσει, έκλεισε ο εισηγητής πάμε για ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη επιτρέψτε μου διευκρινιστικά
θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που έχουμε
πει; Ότι για να γίνει η ψηφοφορία έτσι όπως πρέπει, κλείνει ο εισηγητής. Μετά
τον εισηγητή δεν μπορεί να γίνονται δευτερολογίες. Ο λόγος σας δόθηκε,
προχωράμε σε ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό δεν δόθηκε, από αυτά που είπε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψήφιση κ. Γραμματέα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσω μόλις γίνει η ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επιτρέψτε μου να σας πω, μια κουβέντα
είναι να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου τη διαδικασία την καταλαβαίνετε; Θέλετε
να σας την εξηγήσω;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εσείς κ. Πρόεδρε δεν την καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρα πολύ καλά κ. Κουτσάκη. Έχετε καμία απορία; Να σας την
εξηγήσω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ έχω μια απορία.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι θέλετε να κάνω εγώ; Να κόψω τον λόγο στο τι θέλει να πει
ο καθένας; Λοιπόν, κ. Γραμματέα πάμε σε ψηφοφορία.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δηλαδή με συγχωρείτε διευκρινιστικά
δεν μπορούμε να πούμε κάτι να βοηθήσει την κουβέντα; Τι πράγμα είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα προχωράμε στην ψηφοφορία σας παρακαλώ;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είπε κάποια πράγματα ο κ. Ανανιάδης, τα οποία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα
αλλάξετε τον τρόπο συζήτησης εδώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είπα να αλλάξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε κ. Γραμματέα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έχω κάποιες απορίες σε αυτά που είπε ο κ. Ανανιάδης,
για να ψηφίσω θέλω να μου λύσει τις απορίες σε αυτά που είπε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ψηφίσετε αν δεν μπορείτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν είναι έτσι. Πολύ ωραία διαδικασία! Σας
συγχαίρω!
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
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Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επειδή το θέμα είναι η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του
έργου, είμαστε υπέρ του εισηγούμενου ανοιχτού διαγωνισμού.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος υπέρ, ο κ. Κανταρέλης;
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αριθ. 16/2016
απόφασης Δ.Ε.Π. για την ονομασία της αίθουσας της σχολικής
βιβλιοθήκης του 3ου Γεν. Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς»
σε «Αίθουσα Κακριδή»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου τώρα να σας απαντήσω. Μη βάζετε
ζητήματα δημοκρατίας δεν πιάνουν αυτά που λέτε κ. Τομπούλογλου. Απλώς
για να σας αποδείξω ότι είστε εκτός εντελώς, θα σας πω το εξής: Κεφάλαιο Η’
παρ. 27 «Τελευταίος ομιλητής σε κάθε θέμα δευτερολογία είναι ο εισηγητής, ή
ο ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας. Εκτός αν ζητήσει τον λόγο και ο
Δήμαρχος, ή καθ' ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Στο σημείο αυτό δεν
επιτρέπεται καμία ομιλία ή δευτερολογία οποιουδήποτε».
Σας το διάβασα και ο νομοθέτης ο οποίος έχει φτιάξει τον
Κανονισμός, έχει γίνει μια αντιγραφή γενικότερα του Κανονισμού ξέρει τι λέει.
Διότι δεν μπορεί μετά τη δευτερολογία του εισηγητή, ο οποίος έχει απαντήσει
ή δεν έχει απαντήσει, να ξαναγίνει δεύτερος κύκλος ομιλιών. Άρα τα ζητήματα
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δημοκρατίας εδώ δεν κολλάνε, βάλτε τα κάπου αλλού. Εντάξει; Σας
ευχαριστώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλετε μια απάντηση σε αυτό που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας δίνω τον λόγο. Και αν έχετε απορία, σας ξαναδιαβάζω
το άρθρο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μακάρι κ. Πρόεδρε αυτό που λέτε και με επιπλήττετε
εμένα, να το τηρούσατε πάντα σε όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θα το δεχόμουν και θα έβγαζα το σκασμό, να σας το πω έτσι. Αλλά δυστυχώς
τα δικά σας πεπραγμένα αυτό που λέτε, το αναιρούν. Τίποτε άλλο δεν έχω να
πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ. Τον καταλάβατε τον Κανονισμό πάντως.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς καταλάβατε αυτό που σας είπα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια το κατάλαβα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εύχομαι να μην ξεκινάει έτσι η χρονιά και βλέπω μια συζήτηση
που και οι δυο είναι εκτός θέματος και δεν τους μαζέψατε νωρίς. Δεν
ψηφίζουμε ούτε για τα χημικά, ούτε για το νερό. Και αφού αφήνουμε τον
Αντιδήμαρχο, κατά τη γνώμη μου σωστά και μας μιλάει για νερό και χημικά, ο
συνάδελφος λέει «εδώ κάτι δεν μου κολλάει καλά», δεν γίνεται να ακούμε τον
έναν και να μην ακούμε τον άλλον. Και οι δυο ήταν εκτός θέματος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο ζήτημα του εκτός θέματος έχετε δίκιο. Μου επιτρέπει ο
Κανονισμός -άλλη παράγραφος- να επεμβαίνω και να διακόπτω γιατί είναι
εκτός θέματος. Όμως αφήνω τον συλλογισμό του καθένα να είναι ελεύθερος,
διότι έτσι όπως θέλει ο καθένας να κάνει το συλλογισμό του, δεν μπορείς να
επέμβεις είναι πολύ δύσκολο και λίγο ακραίο. Γι' αυτό αφήνω και μη μου πείτε
ότι ακούσατε να είναι εκτός θέματος σήμερα ο Αντιδήμαρχο και δεν έχετε
ξανακούσει ομιλητές να είναι εκτός θέματος, γιατί θα τρελαθώ στο τέλος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είναι τεχνικό θέμα και δεν τα ξέρουμε και ακούω μια άποψη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας βοηθώ. Αφού δεν αφορά την ψηφοφορία η
τοποθέτηση περί ηλεκτρικών και τα λοιπά, άρα δεν έχει να κάνει με δεύτερο
κύκλο ομιλίας.

28

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 25/1/2017

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση αριθ. 16/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. για την ονομασία
της αίθουσας της σχολικής βιβλιοθήκης του 3ου Γεν. Λυκείου
Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» σε «Αίθουσα Κακριδή»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διαβάσει την εισήγηση, αν έχετε να κάνετε κάποια
ερώτηση. Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι εδώ η κα Καπετάνου που είχε κάνει την εισήγηση στο
σχολείο από το 2004 ήταν δική της η εισήγηση, έχει εγκριθεί από όλη τη
σχολική κοινότητα και θα ήθελα αν θέλει να μας κάνει μια ενημέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουν τις ερωτήσεις πρώτα και αν θέλει η κα Καπετάνου
θα ξαναπάρει τον λόγο, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.
Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Βέβαια μπορεί κ. Πρόεδρε η τοποθέτηση της κας
Καπετάνου να μας καλύψει στις ερωτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προηγηθεί;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ έτσι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ η κα Καπετάνου έχει τον λόγο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε να κάνω, πέστε μου. Εγώ να βοηθήσω θέλω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν μου επιτρέπετε, η δική μου πρόταση είναι να ακούσουμε
την κα Καπετάνου, αλλά να μπορούμε να της υποβάλλουμε ερωτήματα αν δεν
καλυφθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία αλλά να γίνει λίγο σύντομα η διαδικασία, εγώ
συμφωνώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Η κα Καπετάνου έχει τον λόγο.
Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Θα ήθελα να παρακαλέσω κ. Πρόεδρε εφόσον έχουν λάβει
γνώση οι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι να κάνουν τις ερωτήσεις τους για να
είμαι ακόμη πιο σύντομη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, καμία αντίρρηση. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όπως διάβασα στην εισήγηση, αναφερόμαστε στον κ.
Φάνη Κακριδή, ο οποίος είναι ο υιός του γνωστού κλασικιστή Ιωάννη Καρκιδή;
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\Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Ναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πολύ ωραία. Εντάξει αυτή ήταν η βασική μου ερώτηση.
Αυτό που έχω να πω είναι κατ' αρχήν ο κ. Φάνης Κακριδής είναι εν ζωή.
Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Ναι είναι εν ζωή ο κ. Κακριδής.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει ωραία. Το μόνο που έχω να πω είναι επειδή ο
πατέρας του είναι σαφώς πιο γνωστός από τον ίδιο, μήπως την ονομάσουμε
βιβλιοθήκη «Φάνη Κακριδή» αντί για «Βιβλιοθήκη Κακριδή», εκτός αν θέλουμε
να υπάρχει αυτή η σύγχυση, ή εν πάση περιπτώσει η γενικότερη ονομασία
της Βιβλιοθήκης μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα
στην κα Καπετάνου, κατ' αρχάς έψαξα και είδα ότι πραγματικά είναι ένα πάρα
πολύ αξιόλογο πρόσωπο το οποίο και εμείς από τη δική μας πλευρά τη δική
μας του δίνουμε μια τιμητικότατη θέση μέσα στην πόλη μας. Όμως όταν
γίνεται μια εισήγηση, το βασικότερο απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένα
βιογραφικό του ανθρώπου που τιμάμε.
Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εισήγηση και να λέμε ότι
τιμάμε… προσέξτε να δείτε πως λέει η εισήγηση: «Ο κ. Κακριδής Φάνης κατά
τα έτη 2003, 2004 προσέφερε μεγάλη ποσότητα βιβλίων». Άρα δηλαδή τιμάμε
ένα πρόσωπο το οποίο το υποτιμούμε ουσιαστικά, δηλαδή αν ένας έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει πολλά βιβλία, μπορούμε να του δώσουμε το όνομα
σε μια άλλη Βιβλιοθήκη. Εμείς δεν τιμάμε τον κ. Κακριδή μόνο γιατί έκανε κάτι
το οποίο ήταν ουσιαστικό για τη Βιβλιοθήκη των παιδιών μας, πρέπει να τον
τιμάμε –και τον τιμάμε- για το ήθος του, για την προσφορά του στη λογοτεχνία
στην ποίηση, στα γράμματα, στις τέχνες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, με
αποτέλεσμα αυτά να εμφανίζονται εδώ.
Εμείς που δεν γνωρίζουμε να το μαθαίνουμε, να το δώσουμε
στα παιδιά μας που θα με ρωτήσει αύριο ο γιος μου ή ο εγγονός μου «γιατί
μπαμπά έδωσαν το όνομα Κακριδής στη Βιβλιοθήκη;». Αυτή είναι εισήγηση
για ένα τιμητικό και όταν τιμάς ένα πρόσωπο, το τιμάς και το αιτιολογείς. Δεν
είναι «ξέρετε, επειδή αποφάσισε η Σχολική Επιτροπή» που σεβόμαστε και
τιμούμε τους καθηγητές των παιδιών μας, να λέμε ότι τιμούμε ένα πρόσωπο.
Υποτιμάτε έτσι το τιμώμενο πρόσωπο.
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Θα παρακαλούσα πολύ η εισήγηση να είναι πληρέστατη για να
τιμήσουμε πραγματικά και συγχαρητήρια για την πρόταση της κας Καπετάνου
που δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό, αλλά εμένα με αφήνει με
πολύ μεγάλα κενά και χωρίς να έχω μια πλήρη εικόνα ποιος είναι ο άνθρωπος
ο οποίος τιμάμε. Διότι αν εμείς δεν ασχολούμαστε παραδείγματος χάριν με τη
λογοτεχνία και το ξέρουν οι λογοτέχνες και εγώ μπορώ να πω ότι τιμούμε τον
Μπέλοφ. Ξέρει κανένας γιατί τιμούμε τον Μπέλοφ; Θα πρέπει να πω ότι είναι
αυτός, αυτός, αυτός…. Δεν τον τιμούμε γιατί προσέφερε πολλά βιβλία,
δηλαδή πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο αυτό.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Είναι ελλιπής η εισήγηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι ελλιπέστατη η εισήγηση και θα παρακαλούσα κ. Πρόεδρε
εάν θέλουμε να τιμήσουμε πραγματικά και να μπει παρακαταθήκη για τα
παιδιά μας αυτή η ονομασία της Βιβλιοθήκης, να αποσυρθεί, να τοποθετηθεί
βιογραφικό, να λέει αναλυτικά τι έγινε, να έρθει ο ίδιος να μας μιλήσει.
Όταν τιμάται ένα πρόσωπο και είναι εν ζωή πρέπει να είναι
παρών εδώ. Η εισήγηση της κας Καπετάνου -την οποία πραγματικά ξέρετε ότι
όλοι την τιμούμε και την σεβόμαστε, ήταν μια υπέροχη Διευθύντρια στα
σχολεία μας- δεν μου λέει τίποτε. Θέλουμε να έρθει και ο ίδιος να μας πει
πέντε πράγματα και να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε.
Εν ζωή άνθρωπος να τιμάται δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν
υπάρχει τέτοιο πράγμα πουθενά σε κανένα σημείο του κόσμου. Είναι η
μεγαλύτερη τιμή για μια τεράστια παρακαταθήκη, η οποία μπαίνει μέσα στα
σχολεία μας και νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο αδικείται, γιατί πραγματικά σας
το λέω οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο, ένας
εξαιρετικός άνθρωπος που πραγματικά του δίνουμε αυτό που δικαιούται.
Αλλά με τον τρόπο που το κάνουμε, νομίζω είναι ελλιπέστατο και θα πρέπει
να αποσυρθεί. Να αποσυρθεί και να έρθει πλήρης αυτή η εισήγηση, για να
μπορέσουμε να τιμήσουμε πραγματικά αυτό το πρόσωπο. Δεν με καλύπτει
εμένα το τι θα πει η κα Καπετάνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συμφωνώ απόλυτα με τον κ.
Κόντο και έτσι για την ιστορία θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής. Δεν ξέρω αν
κάποιος γνωρίζει, η κα Καπετάνου ή κάποιος άλλος. Υπάρχει μια απόφαση
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του Συλλόγου Διδασκόντων το 2004 και ερχόμαστε με καινούργια απόφαση
του Συλλόγου πάλι Διδασκόντων το 2016. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί το 2004 η
απόφαση εκείνου του Συλλόγου Διδασκόντων δεν προχώρησε στο τότε
Δημοτικό Συμβούλιο, στην τότε Επιτροπή Παιδείας έτσι ώστε το θέμα να είχε
λυθεί και επανέρχεται πάλι σήμερα με καινούργια απόφαση. Τίποτε άλλο,
κατά τα άλλα με έχει καλύψει ο κ. Κόντος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κι εγώ παίρνω τον λόγο όχι για να πω τίποτε άλλο
διαφορετικό, ο κ. Κόντος με κάλυψε πλήρως. Δεν είναι δυνατό να χαρίζουμε
το όνομα σε κάποιον οποιονδήποτε εν ζωή και να λείπει από εδώ. Αυτό
παρακαλώ κ. Πρόεδρε όπως αναβάλλουμε το θέμα και να καλεστεί ο
τιμώμενος να παρευρίσκεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Σ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι από τα μαθητικά μας χρόνια
θυμόμαστε τον Ιωάννη Κακριδή φυσικά. Εδώ βλέπω την εισήγηση που λέει
για τη Βιβλιοθήκη της οικογένειας Κακριδή, εκεί πάνω δεν χωράει καμία
αμφισβήτηση σε σχέση με το τι έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι
όσοι έχουν πάει σχολείο τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρω αν
διδάσκεται ακόμη, γνωρίζουν τον Ιωάννη Κακριδή και την προσφορά του στα
γράμματα.
Βέβαια από την άλλη καλό θα ήταν πράγματι να έρθει -αφού
υπάρχει μέλος της οικογένειας και μάλιστα εν ζωή- καλό θα ήταν να
παρευρεθεί αλλά το να τιμήσουμε ειδικότερα τον Ιωάννη Κακριδή που θεωρώ
από εκεί ξεκινάει δηλαδή όλη η διαδικασία, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση
από κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο απ' όλους όσους άκουσα, όταν
αποφασίζουμε να τιμήσουμε κάποιον, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι στη
διαδικασία μπροστά. Όμως αν γίνει αυτό που λέμε, θα πρέπει να είναι την
ώρα που θα μπει η ταμπέλα. Αλλά τώρα εδώ δεν θα ήθελα να είναι μπροστά,
γιατί θα ένιωθα άσχημα το τι θα έλεγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεύτερον, όμως εγώ θα κάνω την ίδια απορία πάλι. Πως γίνεται
όταν γίνεται μια εισήγηση από κάποιον που έχει τη Διοίκηση και την εξουσία,
μετά από 13 χρόνια να πρέπει να υλοποιηθεί και όχι τότε. Αυτά νομίζω είναι
fast track, αποφασίζουμε σαν Συμβούλιο και στο επόμενο γίνεται η τιμή. Τι
αυτό που πάλι μας κράτησε τόσα χρόνια και δεν έγινε; Όλες δηλαδή οι
Δημοτικές Αρχές μέχρι τώρα ποιούσαν τη νήσσα; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Να κάνω πριν μια παρέμβαση, έχει δίκιο ο κ. Ντάτσης με την υποσημείωση
που έκανε. Δεν μπορεί να παρευρίσκεται σε απόφαση μπροστά ο τιμώμενος,
είναι αδιανόητο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα και καλή χρονιά. Η κα
Καπετάνου ήρθε σε επαφή μαζί μου ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
στο τέλος του ’16 και μου ζήτησε να επικαιροποιήσουμε μια απόφαση που
είχε παρθεί το 2004 για τη δωρεά στη Βιβλιοθήκη του Γ’ Λυκείου μεγάλης
σειράς βιβλίων που είχε γίνει το 2003-2004. Υπήρχε τότε μια απόφαση της
Σχολικής Κοινότητας και όταν εγώ κατάλαβα το μέγεθος και για ποιο
πρόσωπο πρόκειται, το είπατε όλοι σας μιλάμε για τον Γιάννη Κακριδή, της
αντιπρότεινα ότι θα ήταν πολύ φτωχό για τον Ιωάννη Κακριδή να έχει μόνο
μία απόφαση Σχολικής Επιτροπής ή επικαιροποιημένη απόφαση του 2003 ότι
έχουμε καθυστερήσει 14 χρόνια και εγώ θα αναρωτηθώ και θα ρωτήσω όλες
οι προηγούμενες Διοικήσεις τι έκαναν; Δηλαδή την ευθύνη θα πρέπει να τη
ζητήσουμε σε όλους τους προηγούμενους και στη σημερινή Διοίκηση.
Και εγώ πρότεινα τότε στην κα Καπετάνου και η κα Καπετάνου
το αποδέχτηκε αμέσως, να πάρει τη σειρά του και να φτάσει εδώ σήμερα.
Γιατί όταν μιλάς για τον Ιωάννη Κακριδή, πρέπει να τον τιμά το Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι η όποια Σχολική Επιτροπή, χωρίς να θέλω να την
υποτιμήσω. Όχι σε κλειστά δωμάτια, αλλά δημόσια και γι' αυτό ήρθε σήμερα
εδώ.
Δηλαδή

πάλι

δεν

καταλαβαίνω,

αντιπολίτευση

για

την

αντιπολίτευση; Θα γκρινιάξουμε γιατί δεν έχουμε το βιογραφικό του Κακριδή;
Ανοίξτε όποια Βιβλιοθήκη ψηφιακή ή μη και διαβάστε το, αν είχατε την
περιέργεια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Κόντο σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα και όπως
σας σέβομαι παρακαλώ πολύ να με σέβεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε κανέναν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κι εγώ σας σέβομαι, αλλά εσείς λέτε «αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, διακόψατε εσείς κ. Κόντο τον ομιλητή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι αλλά όχι να λέει «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση»,
οποιαδήποτε θέση και να παίρνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να διακόπτετε κ. Κόντο.

Ο καθένας έχει την

άποψή του, δεν θα επιβάλλουμε τις απόψεις μας.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουν περάσει από το 2003 τρεις ή τέσσερις Δημοτικές
Αρχές. Αυτές τι έκαναν; Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστό είναι το ερώτημά σας. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον
λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην κα Καπετάνου, επειδή
νομίζω ότι είναι γνώστης των πραγμάτων και επειδή έχει διατελέσει και
Διευθύντρια του σχολείου. Βάζω το εξής ερώτημα, το έβαλαν κι άλλοι
συνάδελφοι αλλά εγώ το λέω συγκεκριμένα: επειδή νομίζω ότι μπορεί να
γνωρίζετε για να μου απαντήσετε, από το 2003-2004 που έχουν περάσει 12
χρόνια και να πρέπει να είστε και εν ενεργεία τότε αν δεν κάνω λάθος αλλά
κάτι θα γνωρίζετε, διατελέσατε δημοτική σύμβουλος, θέλω ευθέως το ερώτημά
μου αυτό: γιατί από το 2003-2004 δεν έγινε αποδεκτή η εισήγηση αυτή και
έρχεται σήμερα το 2017. Αυτή είναι η ερώτησή μου, καθαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επειδή άκουσα όλους τους προηγούμενους
συναδέλφους θέλω να διευκρινίσω το εξής: δεν τοποθετηθήκαμε, ερωτήματα
προς την κα Καπετάνου κάναμε ουσιαστικά και θέλω να επαναλάβω εγώ το
δικό μου ερώτημα γιατί με όλα αυτά που ακούστηκαν μήπως μπερδεύτηκε, αν
τυχόν θέλουμε να τιμήσουμε τον Φάνη Κακριδή για τη δωρεά του για τα
βιβλία, ή την οικογένεια Κακριδή, συμπεριλαμβάνοντας και τον πατέρα και όλη
την ιστορία της οικογένειας, γιατί και ο παππούς επίσης αξίζει τιμής.
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Η ερώτησή μου είναι τι ακριβώς τιμούμε και επιτρέψτε μου μια
διευκρίνιση: μήπως θα ήταν σκόπιμο να έχουμε την απόφαση αυτή; Κύριε
Ανεμογιάννη εμείς δεν θέσαμε θέμα να κληθεί η αντιπολίτευση και τα λοιπά,
αλλά αυτή η απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών, μήπως θα ήταν σκόπιμο να
την έχουμε για να δούμε ακριβώς τι επιθυμεί να τιμήσει και ποιους λόγους
επικαλείται; Αφού αυτήν επικυρώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πραγματικά απορώ,
συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι οφθαλμοφανές, αντιπολίτευση δεν νομίζω
ότι υπάρχει κ. Ανεμογιάννη. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια και οι ευθύνες θα
μπορούσαμε να τις αναζητήσουμε ουσιαστικές ευθύνες. Αυτές τώρα είναι
ευθύνες οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι μείζονος σημασίας.
Μη ξεχνάτε ότι τέτοια θέματα και θα το δείτε πάρα πολύ καλά
στην πορεία της θητείας σας, μπαίνουν στην άκρη, πολλές φορές
καπελώνονται από άλλα ζητήματα σοβαρότερα σαφέστατα, αλλά μια και ήρθε
αυτό το θέμα γιατί επέμεινε η κα Καπετάνου και πολύ σωστά επέμενε, νομίζω
ότι είναι οφθαλμοφανές και δεν χωράει εδώ αντιπολίτευση. Ποιες ευθύνες;
Ούτε ευθύνες χρειάζεται να αναζητήσουμε, ούτε τίποτε. Να το κάνουμε και να
τελειώνει η υπόθεση. Δεν υπάρχει λόγος να τρωγόμαστε για ένα τέτοιο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε αρχίζουν οι ομιλίες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αρχίζουν οι ομιλίες.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν θα μας απαντήσει η κα Καπετάνου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε τι να απαντήσει; Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές ερωτήσεις επί
του θέματος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε στη δική μου ερώτηση αν τιμούμε την
οικογένεια Κακριδή ή τον Φάνη Κακριδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν αναφέρεται στην εισήγηση;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι δεν αναφέρεται. Λέει τα βιβλία είναι της οικογένειας
Κακριδή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Καπετάνου έχει τον λόγο.
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Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν θα είχε υπάρξει το θέμα εάν είχε
διαβιβαστεί η απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών του σχολείου σε όλους
τους δημοτικούς συμβούλους. Δυστυχώς επειδή δεν έχει γίνει αυτό, θα μου
δώσετε δυο λεπτά για να διαβάσω την εισήγησή μου.
Ιστορικό.
Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Φάνης Κακριδής τα έτη 2002 και
2003 προσέφερε μεγάλο αριθμό βιβλίων προερχομένων από τη
Βιβλιοθήκη της οικογένειας Κακριδή, για τον εμπλουτισμό της
Βιβλιοθήκης του σχολείου μας, εκτιμώντας την αξιόλογη εκπαιδευτική
πορεία καθώς και τις πολλαπλές δραστηριότητες και διακρίσεις του
3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς». Ο Φάνης
Κακριδής είναι γιος του φιλολόγου πανεπιστημιακού Καθηγητή Γιάννη
Κακριδή, ο οποίος υπήρξε ερευνητής και αισθητικός της λογοτεχνίας
από τους κορυφαίους ομηριστές σε παγκόσμιο επίπεδο και από τους
πρωτοπόρους της γλωσσικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και της
Όλγας Κομνηνού – Κακριδή, φιλολόγου και παιδαγωγού, η οποία σε
νεαρή ηλικία εργάστηκε στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης
συνεχίζοντας εκεί το έργο του Μίλτου Κουντουρά και μετά την
απομάκρυνση του ίδιου από το σχολείο».
Εύκολα συμπεραίνει κανείς πόσο μεγάλη ιστορική και συμβολική
αξία έχουν βιβλία προερχόμενα από τη Βιβλιοθήκη της οικογένειας Κακριδή
και

πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη εκείνων στους οποίους η οικογένεια τα

εμπιστεύτηκε για να τα διαφυλάξουν και να τα αξιοποιήσουν.
Ως εκπαιδευτικός και διευθύντρια του 3ου Λυκείου Νέας
Φιλαδέλφειας συνταξιοδοτήθηκα τον Ιούνιο του ’04. Πριν από την αποχώρησή
μου από το σχολείο εισηγήθηκα να ονομαστεί η αίθουσα της Σχολικής
Βιβλιοθήκης «Αίθουσα Κακριδή». Εισήγηση, η οποία έγινε ομόφωνα
αποδεκτή από το Σύλλογο των Καθηγητών του σχολείου και περιλαμβάνεται
στη σχετική απόφασή του.
Επίσης φρόντισα να κατασκευαστεί ειδική σφραγίδα «Δωρεά
Κακριδή», με την οποία και σφραγίστηκαν όλα τα βιβλία που ο κ. Φάνης
Κακριδής είχε δωρίσει.
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Δυστυχώς μέχρι το Δεκέμβριο λόγω διαφόρων κτηριολογικών,
δεν

υπήρχε

αίθουσα

δεν

υπήρχε

βιβλιοθήκη

τότε,

διότι

δεν

είχε

αποκατασταθεί ούτε αυτή η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ούτε η βιβλιοθήκη
από το σεισμό του ’99.
Λόγω διαφόρων κτηριολογικών και άλλων αιτιών δεν είχε
τοποθετηθεί οποιαδήποτε πινακίδα στην αίθουσα και δεν είχε οργανωθεί
κάποια εκδήλωση προς τιμή του Κακρίδη, για τη μεγάλη του προσφορά των
βιβλίων σχολείο και στο Δήμο γενικότερα.
Σημειώνω ότι κατ’ επανάληψη ο κ. Κακριδής είχε απευθυνθεί σε
εμένα ενδιαφερόμενος να μάθει «Τι απόγιναν εκείνα τα βιβλία που είχα δώσει
στο Λύκειο «Μίλτος Κουντουράς»; Απόκτησε το σχολείο βιβλιοθήκη ή έμειναν
στην αποθήκη, περιμένοντας να τελειώσει ο διάλογος για την παιδεία από
μηδενική βάση;». Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε γνωστοποιήσει πριν από 12
χρόνια στην οικογένεια Κακριδή την απόφαση του Συλλόγου για την ονομασία
της αίθουσας της βιβλιοθήκης και μέχρι σήμερα να μην έχουμε προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια. Αλλά και να μην έχουμε από ευθιξία επιστρέψει τα
βιβλία στο δωρητή.
Θεωρώ ηθικό χρέος προσωπικό μου, αλλά και του 3ου Γενικού
Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» προς την οικογένεια
Κακριδή να ζητήσω την επικαιροποίηση εκείνης της πράξης. Έτσι ξεκίνησε η
όλη η ιστορία.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εισήγηση και προς την Σχολική
Επιτροπή και προς το Δήμαρχο, συνοδευόταν από βιογραφικά και των τριών
μελών της οικογένειας Κακριδή, του Φάνη Κακριδή, της Όλγας Κακριδή και
του Ιωάννη Κακριδή.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Τώρα που μας τα είπατε κα Καπετάνου τα
γνωρίσαμε, όμως πριν δεν ξέραμε τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρία Καπετάνου, δεν μας απαντήσατε το 2004 πήρατε μια
απόφαση σα Σύλλογος Διδασκόντων, ήσασταν Διευθύντρια. Η απόφαση αυτή
συγκεκριμένα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Παιδείας στο τότε Δημοτικό
Συμβούλιο έτσι ώστε το θέμα να κλείσει, ή πήρατε μια απόφαση και παρέμεινε
στο αρχείο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, από αμέλεια από ό,τι θέλετε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτή η ερώτηση.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ερχόμαστε μετά από 13
χρόνια με καινούργια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το ίδιο θέμα.
Για την ιστορία το ρωτάω.
Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Δεν είναι καινούργια απόφαση, είναι επικαιροποίηση.
Κύριε Πλάτανε, είστε και εκπαιδευτικός το ηθικό μου χρέος να μην πεθάνω και
δεν έχω τακτοποιήσει μια ηθική εκκρεμότητα απέναντι στην οικογένεια,
έπρεπε να το παλέψω ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες που είχα συναντήσει
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έως εδώ, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ, ο καθείς απαντά ως εκείνος
νομίζει, δεν θα επιβάλλουμε στον απαντών τις απαντήσεις που θέλουμε εμείς.
Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αυτό που θέλω να πω εγώ για το θέμα είναι ότι δεν είναι
δυνατό να έχει κάποιος αντίρρηση ότι αξίζει σε αυτό τον άνθρωπο αυτή η
μεγάλη τιμή, αλλά αν είχαμε στην εισήγηση και αυτά που διάβασε η κα
Καπετάνου, έχω την εντύπωση ότι θα ήμασταν πιο ενημερωμένοι και δεν θα
γινόταν όλη αυτή η κουβέντα που έγινε τώρα με τις απορίες. Δεν έχουμε καμία
αντίρρηση ούτε κάνουμε αντιπολίτευση, δηλαδή ότι φέρνουμε αντίρρηση για
πράγματα που δεν πρέπει και να πρέπει να πούμε κάτι. Τιμούμε αυτόν τον
άνθρωπο και συμφωνούμε και με την εισήγηση που έχει κάνει και η
Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχήν νομίζω ότι ήταν εύλογο το
ερώτημά μας να ακούσουμε την εισήγηση του Συλλόγου νομίζω ότι απάντησε
στην πλειονότητα των αποριών. Αυτό που εγώ εκλαμβάνω είναι ότι με
αφορμή τη δωρεά του κ. Φάνη Κακριδή τιμούμε ουσιαστικά όλη την
οικογένεια, έχουμε ένα κομμάτι της Βιβλιοθήκης τους στα σχολεία μας
επομένως τιμούμε το σύνολο της οικογένειας. Άρα συμφωνώ και με την
ονομασία «Βιβλιοθήκη Κακριδή».
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Εδώ να συμπληρώσω στα πολύ ωραία που μας είπε η κα
Καπετάνου, όπως είπα και στο ερώτημά μου, ότι και ο παππούς ο Θεοφάνης
Κακριδής επίσης ήταν διακεκριμένος καθηγητής και είναι γνωστή η σχολική
Γραμματική της λατινικής που είχε φτιάξει ο πατέρας δηλαδή του Ιωάννη
Κακριδή. Φυσικά ο Ιωάννης Κακριδής για το μονοτονικό και ο Φάνης
Κακριδής ο εγγονός, επομένως με βάση την απάντηση που μας έδωσε η κα
Καπετάνου και επαναλαμβάνω με την εντύπωση που σχηματίζω ότι με
αφορμή τη δωρεά τιμούμε όλη την οικογένεια όχι απλώς ένα δωρητή, αλλά τη
δωρεά βιβλίων της βιβλιοθήκης Κακριδή και το σύνολο της οικογένειας
είμαστε σύμφωνοι στην απόδοση αυτής της τιμής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πρέπει να λέμε και τις δυο πλευρές του νομίσματος. Είναι τιμή
νομίζω γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που θα πάρει την απόφαση και δεν
είναι τιμή για το Συμβούλιο 2002-2006 που ενώ το είχε μπροστά του δεν την
πήρε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν με αφορά, αλλά αυτό οφείλω να το
πω.
Δεύτερον, όποιο κείμενο φύγει από εδώ μέσα, ελπίζω να μην
έχει τη φράση με το μεγάλη ποσότητα βιβλίων, η γνώση και η τιμή δεν πάει με
το κιλό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω ότι έγινε συζήτηση για πράγματα τα οποία θα
έπρεπε να λήξουν και είναι αυτονόητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ίσως
δεν ήταν πλήρης η εισήγηση, αλλά νομίζω το θέμα από μόνο του μιλάει.
Υπάρχει ένα άτομο της οικογένειας Κακριδή έχει δωρίσει βιβλία, μια πολύ
σημαντική πράξη σε ένα σχολείο της πόλης μας και εμείς τιμούμε τον
άνθρωπο και συνολικά την οικογένεια.
Δεν νομίζω ότι ταιριάζουν ούτε αντιπολιτευτική κουβέντα ούτε
θριαμβολογίες από την άλλη γιατί έγινε αυτό σε μια εποχή που κάποιοι άλλοι
δεν το είχαν κάνει. Ήταν μια υποχρέωση, δεν ήταν θέμα αν την έχει αναλάβει
η κα Καπετάνου, ήταν μια υποχρέωση γενικά της πόλης μας και σήμερα την
αποδίδουμε. Ας μη συγχαίρουμε τους εαυτούς μας, το αυτονόητο κάνουμε και
νομίζω ότι καλώς το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατ' αρχήν κα Καπετάνου απευθύνομαι σε εσάς και να
σας πω πολλά συγχαρητήρια. Είστε άξια που σήμερα φέρατε γιατί από ό,τι
φαίνεται και από την αρχή αν είχαμε την εισήγηση τη δική σας, η οποία δεν
αναφέρεται στην εισήγηση της ημερήσιας διάταξης τίποτε, απλά είναι
επιγραμματικά κάποια πράγματα, εάν γνωρίζαμε όλα αυτά νομίζω ότι δεν θα
υπήρχαν ερωτήματα από κανέναν μας, τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μου
που έθεσα το ερώτημα 2003-2004 γιατί δεν εκτελέστηκε τότε η απόφαση.
Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν και είναι τιμή για το Δημοτικό μας
Συμβούλιο που παίρνουμε μια τέτοια απόφαση. Δεν θα ελέγξουμε τώρα από
το 2003-2004 ποιοι πήραν την απόφαση, γιατί δεν την πήραν και γιατί δεν
διεκπεραιώθηκε το θέμα αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω έχει κλείσει το θέμα, δεν θέλει κανένας να μιλήσει. Είναι
ομόφωνα; Ομόφωνα. Σας ευχαριστούμε κα Καπετάνου, μας τίμησε το ότι
επιμείνατε επί μακρόν για να λυθεί αυτό το θέμα.
Κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα πριν φύγω να
συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή γιατί στους άνυδρους καιρούς που ζούμε, φέτος
υπήρξαν κάποια σεμινάρια φιλοσοφίας και το θεωρώ κάτι πάρα πολύ
σημαντικό για τη Φιλαδέλφεια, η οποία είναι μια πόλη με πνευματικότητα και
πρέπει

να

αναζητήσει

απέναντι

σε

αυτή

την

οικονομολατρεία

την

πνευματικότητά της, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες της. Μέσα στο
πλαίσιο αυτής της ενέργειας είναι και η απόφαση που παίρνετε σήμερα.
Συγχαίρω το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση αριθ. 16/2016
απόφασης Δ.Ε.Π. για την ονομασία της αίθουσας της σχολικής
βιβλιοθήκης του 3ου Γεν. Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς»
σε «Αίθουσα Κακριδή» «» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθιέρωση νέου χώρου αφετηρίας οχημάτων δημοσίας χρήσης (ταξί),
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ανδρέου επειδή είναι εδώ συνδημότες ή άνθρωποι οι
οποίοι δουλεύουν τα ταξί εδώ στο Δήμο μας, κάντε μια πολύ απλή περιγραφή
να ακούσουν που ακριβώς προτείνουμε. Για να μη ρωτάνε και ξαναρωτάνε και
τα λοιπά.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλή χρονιά και από εμένα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί
συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες, σήμερα εκεί που βρίσκεται η πιάτσα
δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην καταλαβαίνει ότι είναι ένας χώρος
ακατάλληλος, που δημιουργεί πολλά προβλήματα και επικινδυνότητα. Εκεί
στη συμβολή Προύσης και Δεκελείας πολύ κοντά στο φανάρι και πιο πολύ επί
της Δεκελείας σταθμεύουν σήμερα τα ταξί.
Εμείς προτείνουμε να μεταφερθούν στην οδό Προούσης στην
αριστερή πλευρά του δρόμου με 8 θέσεις αναμονής. Μια θέση ανά
κατεύθυνση θα υπάρχει στη Δεκελείας, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα προς
Κηφισιά και απέναντι προς την Αθήνα. Θα πάρουμε και την έγκριση από την
Τροχαία γιατί αυτή τη στιγμή εκεί που είναι η θέση αυτή, ούτε με τον ΚΟΚ είναι
σύμφωνη και νομίζω ότι ούτε καν έχει θεσμοθετηθεί, είναι κάπως αυθαίρετη
αυτή η θέση. Πέρασε και από το τοπικό Συμβούλιο της Φιλαδέλφειας, πέρασε
και από την Ποιότητα Ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήματα από τους επικεφαλής;
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πριν κάνουμε τις ερωτήσεις γιατί έχουν έρθει εκπρόσωποι
από την Ομοσπονδία των ταξί, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, αν είναι δυνατό
να μιλήσουν, αν δεν έχουν αντίρρηση τον τρόπο λειτουργίας, τις θέσεις αυτό
που είπε η κα Ανδρέου εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για το πώς
λειτουργούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συμφωνούμε, επειδή υπάρχει η Ομοσπονδία εδώ οι
άνθρωποι να πάρουν τον λόγο και από εκεί και πέρα να τοποθετηθούμε
αναλόγως και στα ερωτήματα τα οποία έχουμε;
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Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Κύριε Πρόεδρε πριν τις τοποθετήσεις έχουμε τα
ερωτήματα. Να δούμε αν τα ερωτήματα όπως λέει ο κ. Ντάτσης γίνουν πρώτα
ή μετά. Εγώ θα προτιμούσα τα δικά μου ερωτήματα να τα υποβάλλω αφού
ακούσω τη θέση των επαγγελματιών που είναι οι κατ' εξοχήν αρμόδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κάποιος από τους ενδιαφερόμενους. Το όνομα
και την ιδιότητά σας παρακαλώ, ορίστε κύριε έχετε τον λόγο.
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Είμαι αυτοκινητιστής, δημότης Νέας Φιλαδέλφειας. Κατ' αρχάς
καλησπέρα σε όλους καλή χρονιά και χίλια συγνώμη για τα προβλήματα τα
οποία δημιουργούμε, χωρίς να το θέλουμε βέβαια τη δουλειά μας κάνουμε και
δεν θέλουμε τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο από αυτό που είπε η κυρία
πριν, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Η μόνη μας παρατήρηση πάνω σε αυτό θα ήταν ότι αντί να
έχουμε μια θέση ακριβώς στην πλατεία την οποία ζητάμε για να μη
δημιουργείται πρόβλημα όταν φεύγει το ένα ταξί και μέχρι να περάσει το
επόμενο ταξί από την πιάτσα που προτείνετε τα φανάρια να φτάσει μπροστά,
θα υπάρξει πρόβλημα με τα διερχόμενα ταξί και εκεί πραγματικά θα υπάρξει
μια αναταραχή. Θα προτείναμε να υπήρχαν στο ίδιο σημείο δυο ταξί ανά
κατεύθυνση τα οποία δεν δημιουργούν πρόβλημα γιατί αντί να πιάσουμε 2
μέτρα θα πιάσουμε 4 μέτρα επί του δρόμου. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι πρέπει να μπει μια
τάξη, το βλέπουμε κι εμείς οι ίδιοι άλλωστε ότι πρέπει να μπει μια τάξη, δεν
είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα να μας βρίζουν. Απλά και η Φιλαδέλφεια πλέον
έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πόλη και νομίζω ότι υπάρχει μια ανάγκη
εξυπηρέτησης και από τα ταξί στους συνδημότες μας ή στους επισκέπτες
ειδικά τα βράδια πλέον που έχει πολύ κόσμο η Νέα Φιλαδέλφεια να μπει μια
τάξη σε αυτό το θέμα.
Και εμείς συμφωνούμε στην τάξη που πρέπει να μπει,
συμφωνούμε σε αυτό που είπε η κυρία, ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
που ασχολείται με αυτό το θέμα και γενικότερα το Δήμο που θέλει να βάλει μια
τάξη, στην οποία θέλουμε κι εμείς, δημότης είμαι κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήματα; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν θέλω να κάνω κάποιο ερώτημα, αφού συμφωνούν οι
ίδιοι δεν μπορώ να πω τίποτε. Αν μπορεί να γίνει το αίτημά τους δεκτό,
κανένα πρόβλημα, συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ θέσω κάποια ερωτήματα και στον
επαγγελματία και στην αρμόδια Επιτροπή. Κατ' αρχήν να πω ότι όχι μόνο δεν
μας ταλαιπωρείτε, είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες
να δουλεύουν καλά, είναι ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου να φροντίζει για
τους επαγγελματίες της πόλης, άλλωστε κι εσείς εξυπηρετείτε κάποιους
συμπολίτες μας. Άρα είναι υποχρέωσή μας.
Η άποψή που προσωπικά έχω και το λέω για να θέσω το
ερώτημα και στην εισηγήτρια την κα Ανδρέου, αλλά και στον εκπρόσωπο των
επαγγελματιών, η εντύπωση που είχα είναι ότι μόνο πρόβλημα δημιουργείται
από τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι του δρόμου μπροστά
από τα φανάρια, δηλαδή η παρουσία αυτοκινήτων λίγο πριν τα φανάρια
δημιουργούσε πρόβλημα. Στη Δεκελείας δεν ξέρω αν είναι παράνομο όπως
λέει εδώ, δεν νομίζω ότι δημιουργούσε πρόβλημα, στην Προύσης εκεί επίσης
δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, νομίζω το πρόβλημα δημιουργείται μόνο
σε εκείνο το κομμάτι που έκλεινε ουσιαστικά ο δρόμος μπροστά από τα
φανάρια και περιοριζόταν σε ένα ή δύο.
Όμως το ερώτημα που θέλω να θέσω, επειδή όπως είπαμε είναι
υποχρέωσή μας να βρούμε τη βέλτιστη λύση και για εσάς πρώτα απ' όλα και
για τους συμπολίτες μας που εξυπηρετείτε, θέλω κάποιες διευκρινίσεις από
την κα Ανδρέου γιατί η εισήγηση εδώ με μπερδεύει λίγο. Δηλαδή εγώ αυτό
που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η εισήγηση αναφέρει κάπου ότι η παρουσία των
αυτοκινήτων επί της Δεκελείας είναι παράνομη -έτσι γράφει- ώστε να πάρουμε
και μια απόφαση που να είναι η καλύτερη για όλους και είναι και σύννομη.
Αναφέρει εδώ κα Ανδρέου ότι «… μέχρι σήμερα τα οχήματα δημόσιας χρήσης
σταθμεύουν στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Προύσης και Δεκελείας και
Βρυούλων κατά παράβαση του άρθρου 34 του ΚΟΚ».
Το πρώτο πράγμα που θέλω να διευκρινιστεί είναι αν μπορούμε
να έχουμε αυτοκίνητα επί της Δεκελείας. Οπότε συμφωνούμε και με την
εισήγηση των επαγγελματιών είτε ένα είτε δύο αυτοκίνητα δεν νομίζω ότι
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δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αρκεί να μας διαβεβαιώσετε ότι η παρουσία
αυτοκινήτων εκεί, είναι σύννομη.
Δεύτερον. Διαπιστώνω ότι η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών
και η απόφαση που πήρε το τοπικό Συμβούλιο, αφορά μόνο την Προύσης. Η
παρουσία των δύο οχημάτων επί της Δεκελείας δεν περιλαμβάνεται ούτε στην
εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, ούτε στην έγκριση του τοπικού
Συμβουλίου και είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η προσθήκη
αυτών των δύο αυτοκινήτων. Επίσης θέλω να μου επιβεβαιώσετε αν αυτό
όντως ισχύει.
Αν αυτά τα δυο ερωτήματα απαντηθούν, θα το πω και στην
τοποθέτησή μου, φυσικά το ένα αυτοκίνητο να γίνει δύο δεν νομίζω ότι είναι
κάτι τραγικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αράπογλου. Κύριε Κόντο; Δεν έχετε κάτι. Ο
Αντιδήμαρχος ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το αίτημα το οποίο βάζει ο αγαπητός κύριος που
εκπροσωπεί τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, έχει να κάνει με τις αποστάσεις
οι οποίες πρέπει να τηρηθούν γιατί οι γωνίες στις οποίες σταθμεύουν αυτή τη
στιγμή και δημιουργούν πρόβλημα, δεν έχουν τις αποστάσεις που
απαιτούνται ούτε από τη ράμπα των αναπήρων μπροστά από τη στάση, γιατί
και στις δυο πλευρές και από την πλευρά του ενός τεταρτημορίου της
πλατείας δηλαδή από την πλευρά της Εμπορικής και από την πλευρά που
είναι τα καταστήματα του Μπόκολου, αν καταλαβαίνω καλά γιατί εκεί
σταθμεύουν, το πρόβλημα δημιουργείται επειδή παρκάρουν πάνω στο φανάρι
στη στροφή, κλείνουν τη ράμπα αναπήρων, έχουμε τοποθετήσει κατά καιρούς
κώνους γιατί δημιουργείται συμφόρηση, άρα λέμε ότι εφόσον στην πλευρά
τουλάχιστον του από εκεί τεταρτημορίου της Εμπορικής, αν χωροθετήσουμε
αν κατάλαβα καλά της 8 θέσεις από την Επταλόφου έως τη συμβολή της
Προύσης με την Αγίας Τριάδος, μπροστά στην πρόσοψη της πλατείας που
βλέπει τη Δεκελείας, χωράει ένα όχημα.
Έχουμε ράμπα αναπήρων και στάση λεωφορείου και μετά
ακολουθεί περίπτερο. Βεβαίως εάν χωρούσε, να βλέπαμε να μπουν δυο
θέσεις αλλά δεν χωράει. Το ίδιο ισχύει και από την απέναντι πλευρά, στην
κάθοδο της Δεκελείας μπροστά από την πλευρά της πλατείας που κοιτάει τον
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Γρηγόρη, έχουμε το ίδιο πρόβλημα: μια θέση με το ζόρι είναι η πρόσοψη του
περιπτέρου, η στάση και μετά κλείνει το πεζοδρόμιο. Οριακά χωράει ένα
όχημα, το οποίο φυσικά όταν αδειάζει, ο επόμενος συνάδελφος μπορεί να
προχωράει και να καταλαμβάνει τη θέση.
Πρέπει να αποσυμφορήσουμε λίγο τα δυο τεταρτημόρια και
ταυτόχρονα να μπορούν να σταθμεύσουν έστω και λίγο πιο πίσω. Αυτό είναι
το πρακτικό πρόβλημα και νομίζω η συνάδελφος το καταλαβαίνει ότι δεν είναι
θέμα βίτσιου, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει πρακτικά.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος έχει να κάνει ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο
κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε αυτό που είπε κ. Αντιπρόεδρε ο κ. Ανανιάδης,
τουλάχιστον ως προς τη Δεκελείας προς την κάθοδο ο αυτοκινητιστής ο
οποίος θα είναι από την πλευρά της Προύσης, θα πρέπει να κάνει το μάντη
και θα έχει το μάτι του συνέχεια απέναντι να δει πότε θα αδειάσει η θέση για
να πάει. Πως θα βλέπει αυτός ο αυτοκινητιστής ο οποίος είναι στην Προύσης
και θα δοθούν οκτώ θέσεις όπως λέμε αριστερά από την πλευρά του παλιού
Flocafe να έχει το μάτι του απέναντι διαγωνίως για να δει πότε θα αδειάσει
θέση για να πάει.
Και όχι μόνο αυτό, πείτε ότι υπάρχει θεομηνία, βρέχει. Αν είναι
δυο ταξί στην κάθε πλευρά, θα δίνεται η δυνατότητα στον επόμενο
αυτοκινητιστή να ξεκινήσει για να πάει να καλύψει το κενό. Διότι εάν βρέχει,
υπάρχει κόσμος στην ουρά και θέλει να φύγει, με το ένα αυτοκίνητο
τουλάχιστον από την πλευρά της καθόδου, γιατί πείτε ότι στην πλευρά της
ανόδου θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να το δει και να το τρέξει, που και πάλι
όταν βρέχει είναι δύσκολο.
Αυτό που λέει ο κ. Γούλας να μπουν τουλάχιστον δύο, τώρα
γίνεται ένας χαμός. Βάζοντάς το σε τάξη και οριοθετώντας τα οκτώ από την
Προύσης, το δύο που λέει ο κ. Γούλας είναι απολύτως εφικτό και εξήγησα τον
λόγο. Ώσπου να πάει ο ένας απέναντι, πείτε ότι βρέχει ή κάνει κρύο,
μεσολαβεί και φανάρι, δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι δηλαδή έφυγε ο ένας,
μπήκε ο άλλος, τουλάχιστον να είναι δύο όταν ο άλλος θα δει τον απέναντι ότι
φεύγει να πάει πίσω από τον άλλον. Αυτό λέει η λογική.
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Οπωσδήποτε μπαίνει μια τάξη, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε
και πως θα δουλέψει. Το δύο που λέει ο κ. Γούλας είναι απολύτως εφικτό και
ο χώρος υπάρχει στην κάθοδο είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Γιατί η ράμπα των
αναπήρων είναι στο πάνω μέρος του τεταρτημορίου, δεν είναι στο κάτω μέρος
εκεί που λένε να βάλουν τη θέση των ταξί, το παίρνει άνετα και αν δεν κάνω
λάθος, συγχωρέστε με, νομίζω το παίρνει και στην άνοδο.
Οπότε αυτό που προτείνει ο εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών
το βλέπω απολύτως εφικτό και σωστό. Όπως επίσης σωστό είναι και οι οκτώ
θέσεις επί της Προύσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Τομπούλογλου, ο κ. Πρόεδρος θέλει να
κάνει μια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ερώτηση προς τον αυτοκινητιστή γιατί κάπου δεν
καταλαβαίνω ένα σημείο. Εάν είναι τα δυο ταξί, το ένα στην άνοδο το άλλο
στην κάθοδο και έρθει ο πελάτης στην πιάτσα και πάρει το ταξί, έχασε τη
σειρά του ο ταξιτζής που είναι στη Δεκελείας;
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Προφανώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρωτώ να μου απαντήσετε σαφώς. Εγώ πάω στην πιάτσα
και παίρνω το ταξί, ο συνάδελφος έχασε τη θέση του;
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Ναι έχασε τη θέση του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν είναι προσωπική μου θέση, εγώ θα
ψηφίσω τη θέση όπως μπαίνει στην εισήγηση, για εμένα είναι λάθος έπρεπε η
πιάτσα να είναι μία και να είναι εκεί χωρίς να είναι τα μπροστινά ταξί, διότι εγώ
σας λέω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσετε να είναι
μία η πιάτσα και να μην είναι μπροστά τα ταξί γιατί μεταξύ σας θα τσακωθείτε,
σας το λέω εγώ, σήμερα σας το λέω ότι θα τσακωθείτε και θα δημιουργήσετε
πρόβλημα. Εγώ θα ψηφίσω ως έχει την εισήγηση, απλώς λέω την
προσωπική μου άποψη να τη σκεφτείτε γρήγορα μήπως και μπορέσετε και
σώσετε το πρόβλημα. Αυτή ήταν η ερώτησή μου.
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Να απαντήσω πάνω σε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι να μην απαντήσετε αυτή τη στιγμή κ. Γούλα, αν
χρειαστεί θα απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη.
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Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να μας διευκρινίσει ο κ. Πρόεδρος, δηλαδή
εννοείτε μόνο στην Προύσης τα οκτώ ταξί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η πρότασή μου είναι αυτή, δεν τη βάζω προς ψήφιση.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Εντάξει κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Αντιπρόεδρε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση
και πραγματικά θέλω να με βοηθήσετε σε αυτό, έχουμε δικαίωμα εμείς να
λέμε πόσα θα πάνε; Δηλαδή η Τροχαία δεν μπορεί; Έχουμε το δικαίωμα εμείς
να κάνουμε κανονιστική σχετικά με το θέμα, είναι δηλαδή μέσα στην
οριοθέτηση; Είναι μέσα στα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου; Δηλαδή η
Τροχαία δεν παρεμβαίνει;
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Βεβαίως αυτό θέλω να πω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα πρέπει να υπάρχει έκκληση της Τροχαίας, εμείς μπορεί
να αποφασίσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω κ. Καλαμπόκη να μου πείτε ένα πράγμα: δηλαδή εμείς αν
θα πάρουμε μια απόφαση θα την στείλουμε στην Τροχαία; Για να την
επικυρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι κ. Κόντο έτσι είναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, δεν το ήξερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οποιαδήποτε απόφαση κι αν πάρουμε ίσως διαφοροποιηθεί
από την Τροχαία. Παρακαλώ υπάρχει άλλος συνάδελφος; Ο κ. Καλαμπόκης
έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο χωροθετεί, εμείς χωροθετούμε και
λέμε ότι βάζουμε εκεί αυτό το χώρο σαν πιάτσα ταξί οκτώ – δέκα ό,τι
αποφασίσουμε τέλος πάντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάει
στην Τροχαία.
Για να διευκολύνω λίγο την συζήτηση και παίρνοντας πάσα από
τον Πρόεδρο και εγώ είμαι υπέρ της άποψης η πιάτσα να είναι μία και να μη
βγαίνει κανένα ταξί πάνω στη Δεκελείας. Το θεωρώ απίθανο η Τροχαία να
εγκρίνει πάνω στη Δεκελείας να σταθμεύουν ταξί. Δηλαδή και να πάρουμε
εμείς την απόφαση σήμερα ότι θα είναι ένα, δύο, τρία ταξί πάνω στη Δεκελείας
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στα συγκεκριμένα σημεία που είναι σήμερα οι δυο πιάτσες, το θεωρώ κατά
90% ότι η Τροχαία θα το κόψει.
Είναι πάνω σε στάσεις λεωφορείων, είναι πάνω στη στροφή,
είναι πάνω σε φανάρι, οπότε λέω αν συμφωνήσουμε εδώ να μην βγαίνουν τα
ταξί πάνω στη Δεκελείας, η πιάτσα να είναι οι οκτώ θέσεις από του
Σπανδάγου μέχρι το Flocafe. Θα καθιερωθεί σαν πιάτσα ταξί εκεί, θα μαθευτεί
από τον κόσμο και δίνεται η δυνατότητα όταν θα πάνω στην Προύσης
ξεκινώντας ταξί να πάνε είτε αριστερά είτε δεξιά, δηλαδή να κατέβουν προς
την Αχαρνών, ή να πάνε προς τη Μεταμόρφωση. Δεν δημιουργείται κανένα
πρόβλημα και ούτε υπάρχει λόγος να βγαίνουν πάνω στη Δεκελείας.
Αν το συμφωνήσουμε δηλαδή το θεωρώ πιο σίγουρη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης από την Τροχαία, το να μη βγαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Καλαμπόκη, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Τοποθετήσεις ή ερωτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μαζί γίνονται τώρα έτσι όπως γίναμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Αν περάσαμε στις τοποθετήσεις να το γνωρίζουμε, όχι
τώρα κάναμε ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν νομίζω να σας αδικήσαμε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Όχι Κύριε Πρόεδρε να γνωρίζουμε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο, παρακαλώ πολύ.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Τι παρακαλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρατηρήσεις συνέχεια!
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις κάνουμε τώρα; Δεν μπορούμε
να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο της συζήτησης είμαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις και τοποθετήσεις μαζί. Έχετε τον λόγο κ. Ντάτση,
παρακαλώ.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Αν αυθαιρετείτε εις βάρος και δίνετε και τον λόγο κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συνέχεια πνεύμα! Ησυχάστε κάποια στιγμή.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Ωραία, αυτοσχεδιάζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ορίστε κ. Ντάτση έχετε τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στην αρχή είπαμε μια πιάτσα οκτώ ή ένα ή δυο και πως θα
πηγαίνει απέναντι και τα λοιπά. Εγώ σκέφτομαι κάτι που το θεωρώ πιο
πρακτικό, να καταργηθούν οι δυο θέσεις, μια Προύσης και μία στη Βρυούλων,
τέσσερα αυτοκίνητα δεν θέλετε οκτώ, στον κύκλο που είναι στο δεξί
πεζοδρόμιο μπροστά από το «Φάλαφελ» και το μαγαζί του …
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Δεν χωράνε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πως δεν χωράνε; Αφού αυτοκίνητα χωράνε να παρκάρουν;
Παρκάρουν. Τέσσερα αυτοκίνητα εκεί. Εδώ παρκάρει εκείνο το τεράστιο που
είναι σα φορτηγό, δεν χωράνε τα ταξί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τοποθετηθείτε κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό: προτείνω δυο πιάτσες, τη μία στην Προύσης και την
άλλη στο τέλος της Βρυούλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Ντάτση. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Τοποθέτηση. Την ερώτηση που έκανα στην κα Ανδρέου
ως εκπροσώπου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή δεν απαντήθηκε.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Θα σας απαντήσω όταν μου δοθεί ο λόγος.
Γ. ΑΡΑΠΟΛΟΓΟΥ: Εντάξει γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα στον κ. Αντιπρόεδρο.
Κάναμε κάποια ερωτήματα, περιμέναμε τις απαντήσεις για να τοποθετηθούμε.
Ο Αντιπρόεδρος μας μπέρδεψε λίγο, ερωτήσεις, τοποθετήσεις και απαντήσεις
δεν πήραμε. Δεν είναι ότι φταίτε εσείς κα Ανδρέου, λέω απλώς ότι δεν
απαντήθηκε. Εμμέσως όμως μου απάντησε ο κ. Καλαμπόκης, απάντησε
εμμέσως αλλά ευθέως.
Επαναλαμβάνω: το ερώτημά μου ήταν ότι στην εισήγηση που
ήρθε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες αφήνει μια αιχμή για το θέμα της Δεκελείας
και αναφέρει ότι είναι κατά παράβαση του ΚΟΚ και ο κ. Καλαμπόκης είπε ότι
κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εγκριθεί. Επαναλαμβάνω τον προβληματισμό
μου ως τοποθέτηση: έρχεται μια εισήγηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες που
λέει μια πιάτσα στην Προύσης, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό κα
Ανδρέου. Έτσι ήρθε η εισήγηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και αυτό ενέκρινε
και το τοπικό Συμβούλιο.
Εσείς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τοποθετήσατε μια θέση
στη Δεκελείας. Η εντύπωσή μου ήταν ότι αυτό έγινε κατόπιν παρέμβασης των
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επαγγελματιών ότι ήταν δικό τους αίτημα, τους διευκολύνει και γι' αυτό ζήτησα
να ακούσουμε και την άποψή τους. Από ό,τι διαπιστώνω όμως η άποψή τους
είναι ότι θέλουν δυο θέσεις, όχι μία. Δεν επαρκεί η μία και πράγματι έχουν
δίκιο υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα.
Άρα εγώ αυτό που διαπιστώνω, επιτρέψτε μου να πω δεν
είμαστε ούτε συγκοινωνιολόγοι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε είμαστε
αρμόδιοι να συζητάμε 15 διαφορετικές λύσεις και να βρίσκουμε την καλύτερη,
βλέπουμε την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής την απορρίπτει ή την εγκρίνει και παίρνουμε απλώς την απόφαση.
Η άποψή μου είναι ότι έρχεται μια εισήγηση από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες διαφοροποιείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και οι
επαγγελματίες μας ζητάνε κάτι άλλο. Έχουμε δηλαδή τρεις διαφορετικές
λύσεις. Εκτός του ότι για άλλη μια φορά όπως και στο παρελθόν θα
συμφωνήσω με τον Πρόεδρο, δηλαδή μου φαίνεται αυτό που εξέφρασε ο
Πρόεδρος ως το πιο λογικό, με βάση τις αναφορές των Τεχνικών Υπηρεσιών
που αναφέρεται για τη Δεκελείας αλλά και αυτόν τον προβληματισμό που
εκφράστηκε από τον Πρόεδρο και από τον επαγγελματία ότι με ένα
αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να χαθεί η σειρά, να πάρει
το αυτοκίνητο από την Προύσης, να μην προλάβει το άλλο αυτοκίνητο να
ακολουθήσει, δηλαδή μου φαίνεται η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και κλείνω με αυτό, ως ένα ημίμετρο που δεν είναι ούτε απόλυτα
σύμφωνη με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών ή σύννομη αν θέλετε την
τοποθέτηση του κ. Καλαμπόκη, αλλά ούτε και ικανοποιεί απόλυτα τους
επαγγελματίες αλλά και τα τεχνικά προβλήματα που στην καθημερινότητα
μπορεί να επιβάλλει.
Αν η εισήγηση της Διοίκησης παραμένει η εισήγηση που έχουμε,
δηλαδή η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εμείς δεν θα
συμφωνήσουμε. Αν υπάρξει κάποια άλλη εισήγηση, είτε προς την πλευρά των
επαγγελματιών για δυο θέσεις, ή προς την λογική τοποθέτηση του κ.
Προέδρου

και

του

κ.

Καλαμπόκη

για

μόνο

Προύσης,

θα

επανατοποθετηθούμε. Αλλά στην εισήγηση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής που επαναλαμβάνω την εκλαμβάνω ως ένα ημίμετρο που δεν
ικανοποιεί κανέναν, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αράπογλου, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον
λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ θα επανέλθω και θα πω πάλι ό,τι είπα στην πρώτη
μου κουβέντα, ότι συμφωνώ με την εισήγηση της Διοίκησης και προχωρώντας
ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα των αυτοκινητιστών γιατί θέλω να πω κάτι.
Αν υπάρχει -σε αντίθεση με αυτό που είπατε εσείς με την πρόταση που
κάνατε- πιάτσα πίσω, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας που περιμένει στη
Δεκελείας να γυρίσει και να πάει πίσω να πάρει ταξί.
Και να κάνω μια σκέψη. Αν περάσει κάποιος ταξιτζής και
σταματήσει να κάνει ένα τσιγάρο και δεν έχει καμία σχέση με την πιάτσα και
πάρει έναν και φύγει, ποιος τον ελέγχει αυτόν; Δηλαδή θα περιμένουν οι
άνθρωποι πίσω και θα περνάει κάποιος, θα σταματάει, θα παίρνει κόσμο. Δεν
θα πηγαίνει πίσω να πάρει ταξί, είναι πάρα πολύ δύσκολο στη λειτουργία του.
Θέλω να πω ότι και δυο θέσεις να είναι, αλλά συμφωνώ
απόλυτα με τον Γιάννη αυτό που είπε ότι ειδικά απέναντι είναι πάρα πολύ
δύσκολο να είναι ένας και να προλάβει. Πέρα από τον καιρό, υπάρχει το
φανάρι, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει με ένα ταξί, θα έχουν πρόβλημα
οι άνθρωποι. Οπότε συμφωνώ με την εισήγηση και με την πρόταση που
έκαναν οι αυτοκινητιστές για δυο θέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Γεωργαμλή, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ. Επειδή είμαι στην Επιτροπή και το συζητήσαμε
αναλυτικά αυτό το ζήτημα και ένα ερώτημα δικό μου είναι αυτό που έθεσε ο κ.
Πρόεδρος δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί θέμα, θα είναι σα να υπάρχουν τρεις
πιάτσες. Τι θα γίνει με τις θέσεις στη Δεκελείας; Αυτό ρώτησα κι εγώ. Ήταν
σαφέστατο ότι η πιάτσα θα είναι επί της Προύσης. Οι θέσεις που λέμε η μία
θέση από τη μια πλευρά και από την άλλη της Δεκελείας είναι καθαρά για
εξυπηρέτηση των οδηγών γι' αυτό ακριβώς που έλεγαν για τους
διερχόμενους.
Δηλαδή δεν χωροθετούμε εμείς τυπικά τρεις θέσεις οι θέσεις θα
είναι στην Προύσης, απλά θα μπορεί να αποσπάται ο πρώτος και να πηγαίνει
ή στη μια κατεύθυνση ή στην άλλη, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες
και οι οδηγοί. Κατά πάσα πιθανότητα είπαμε αυτό ούτε καν θα μας το
περάσουν από την Τροχαία, αυτό το βάλαμε εμείς με την έννοια να
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χωροθετηθεί, να βάλουμε και εμπόδια για να μπορεί μόνο ένα αυτοκίνητο να
στέκεται εκεί δηλαδή για να μπορέσει να διαμορφωθεί και ο χώρος.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή άμα μπουν και
δυο ταξί από εδώ, μετά κάνεις τρεις πιάτσες δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
Το λέω γι' αυτούς που έχουν την αμφιβολία για το πώς θα ψηφίσουν. Η
εισήγηση είναι η πιάτσα στην Προύσης, το αν τελικά η Τροχαία θα μας
επιτρέψει να τους κάνουμε τη διευκόλυνση αυτή με το ένα αυτοκίνητο, αυτό
είναι άλλου θέμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι άλλο, περιλαμβάνεται στην εισήγηση. Αυτό που
είπε ο κ. Πρόεδρος είναι άλλο, στην εισήγηση περιλαμβάνονται και οι δυο
θέσεις.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ναι, αν μας το κόψει η Τροχαία αυτό δεν έχει να κάνει.
Εντάξει εσείς μπορεί να μη συμφωνείτε καν με τη χωροθέτηση αυτή, αυτό
είναι άλλο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κα Γαλαζούλα, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω ότι μετά από τη συζήτηση φάνηκαν κάποια
προβλήματα που υπάρχουν. Στο πρώτο, όπως είπε η κα Γαλαζούλα και θέλω
να συμφωνήσω, θέλουμε πιάτσα στην Προύσης; Θέλουμε να ρυθμιστεί το
θέμα; Εμείς απαντάμε ναι και συμφωνούμε στο να γίνει η πιάτσα στην
Προύσης.
Καταλαβαίνω

τα

προβλήματα

των

επαγγελματιών,

τα

ασπάζομαι απόλυτα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα το να μετακινηθεί
κάποιος και ειδικά στην άνοδο, να κάνει 10-20 μέτρα πίσω για να πάει να
πάρει το πρώτο ταξί στην πιάτσα που θα είναι. Στην απέναντι πλευρά υπάρχει
ένα θέμα, αλλά εδώ δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το θέμα του διερχόμενου
ταξί, του επαγγελματία που δεν θα σεβαστεί ότι υπάρχει πιάτσα, η πλατεία
αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια εικόνα άναρχη. Όποιος περνάει βρίζει, οι
επαγγελματίες είναι οι πρώτοι που υφίστανται τις αντιδράσεις του κόσμου και
εγώ σαν οδηγός πολλές φορές έχω περάσει έχει τύχει να περιμένω τρία
φανάρια για να περάσω, υπάρχουν θέματα πολλά.
Άρα σα Δημοτικό Συμβούλιο το πρώτο που πρέπει να
σκεφτούμε είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη που θα εξυπηρετεί τους
κατοίκους της πόλης αλλά και τους επαγγελματίες, αυτό είναι το πρώτο. Άρα
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κατά τη γνώμη μου λέμε ναι σε μια πιάτσα ταξί και από εκεί και πέρα για την
καλύτερη διευκόλυνση είπε η κα Γαλαζούλα ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αποφάσισε να μπουν ένα ή δυο αυτοκίνητα στη Δεκελείας.
Θεωρώ ότι είναι απόφαση αυτή, θα με συγχωρέσετε που θα το
πω, λίγο άστοχη από τη στιγμή που είμαστε σίγουροι ότι και η Τροχαία θα την
απορρίψει αλλά και η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν
αυτές οι θέσεις. Άρα εγώ νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι να
γίνει η πιάτσα ταξί στην Προύσης, να δούμε πως θα δουλέψουν οι
επαγγελματίες και εδώ είμαστε, δεν βγάζουμε καμία απόφαση η οποία δεν θα
μπορεί να αλλάξει, να ακούσουμε και τη γνώμη της Τροχαίας αλλά το πρώτο
που πρέπει να βάλουμε είναι μια τάξη στην πλατεία.
Νομίζω ότι αν μάθουν οι δημότες γιατί αυτό αφορά τους δημότες
και τους ανθρώπους που είναι γύρω από την πλατεία, ότι η πιάτσα ταξί είναι
εκεί, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δουλέψει. Σε αυτή την
κατεύθυνση νομίζω ότι είναι πολύ θετική η απόφαση και πρέπει να βγουν
αυτά με το να βάζουμε μια θέση εδώ, γιατί αν είναι να μπούμε στη διαδικασία
«βάζω και μια θέση…» τότε να ακούσουμε τους επαγγελματίες και να
βάλουμε και δυο θέσεις όπως τους βολεύει και ό,τι άλλο τους βολεύει και μετά
επεκτεινόμαστε.
Ας γίνει το πρώτο θετικό βήμα: πιάτσα ταξί σε ένα συγκεκριμένο
σημείο. Μια τάξη στην πόλη και μετά εδώ είμαστε να δούμε πως μπορούν να
βοηθηθούν οι και οι επαγγελματίες που είναι πολύ βασικό κι αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε την κα Αγαγιώτου, ο κ. Κουμαριανός έχει τον
λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ. Προβληματίστηκα και εγώ και από τις
παρατηρήσεις του κ. Καλαμπόκη και του κ. Αράπογλου και της κας
Αγαγιώτου, δεν νομίζω ότι έχει νόημα εάν πιθανολογούμε και λόγω της θέσης
της Υπηρεσίας και λόγω της νομοθεσίας και του ελέγχου που θα προκύψει
από την Τροχαία να μοιράσουμε θέσεις στην πλατεία, από τη στιγμή που
κάνουμε ένα αναγκαίο νοικοκύρεμα και χωροθέτηση καλό είναι να
λειτουργήσει ως πιάτσα στην Προύσης, να δούμε πως λειτουργεί.
Οποιοσδήποτε θέλει να πηγαίνει στην Προύσης να μη δημιουργούνται ουρές
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γιατί αν αφήσουμε ένα ταξί θα φτιάξουμε μια ουρά από τη μια πλευρά και μια
ουρά από την άλλη και δεν θα πηγαίνει ο κόσμος στην Προύσης.
Έχω πειστεί ότι η καλύτερη λύση είναι να μείνει μόνο η πιάτσα
της Προύσης και όχι το ένα και ένα, ή τα δύο και δύο οχήματα που
προτάθηκαν.
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κουμαριανέ, ο κ. Πρόεδρος έχει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συμφωνήσω με την άποψη του κ. Κουμαριανού και νομίζω
ότι έτσι πρέπει να πάμε. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θέλησε να βοηθήσει
κάπως, όμως με αυτά που ανέφερα εγώ και αυτά που ανέφερε ο κ.
Καλαμπόκης πρώτον δεν μπορεί να πάρει άδεια πάνω στη Δεκελείας δίπλα
στη στάση, είναι άτοπο.
Δεύτερον, αυτό που είπα εγώ ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο
πρόβλημα με τους επαγγελματίες. Θα παίρνει άλλος από την πιάτσα και
άλλος από τη Δεκελείας, θα έχουν και πρόβλημα υπαρκτό. Επειδή άκουσα και
την σωστή τοποθέτηση της κας Αγαγιώτου κι άλλων συναδέλφων δεν
θυμάμαι ποιοι είπαν, η πιάτσα κατά την άποψή μου και έτσι προτείνω, να
κάνουμε δηλαδή μια μικρή αλλαγή στην εισήγηση και να πάμε μία η πιάτσα
στην Προύσης και όχι οκτώ θέσεις. Όπως μου είπε ο κ. Πλάτανος που πέρασε
πρόσφατα και τα είδε, είναι για οκτώ, για δέκα, για δώδεκα ταξί και ίσως και
για παραπάνω.
Άρα εγώ από την πλευρά της πλειοψηφίας προτείνω να πάμε
έτσι: μία η πιάτσα στην Προύσης να λειτουργήσει και να δούμε τα
μειονεκτήματα ή τα πλεονεκτήματα. Διότι όπως αναφέρθηκε η κατάσταση
στην πλατεία είναι εντελώς απαράδεκτη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην περίπτωση που προσφύγουμε σε μια
τέτοια λύση του να μην υπάρχει τοποθετημένο ταξί στην πλατεία, ή ακόμη και
στην περίπτωση που τελικά υπάρξει κάποιο ταξί σε θέση αναμονής στην
πλατεία, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και κάποιος χώρος ενημέρωσης στην
πλατεία των επισκεπτών, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό και για μετέπειτα.
Δεν πειράζει το να υπάρχει μια πινακίδα στην πλατεία που να υποδεικνύει και
το χώρο των ταξί.
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Δηλαδή να μπορεί κάποιος που φεύγει από τη Σάρδαιων για
παράδειγμα να βλέπει στην πλατεία μια πληροφοριακή ενημερωτική πινακίδα,
που να έχει ένα βέλος και να λέει «Πιάτσα ταξί», για να μπορεί να πάει
απέναντι ούτως ώστε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη πιάτσα που λέτε στην
Προύσης να πάνε όλοι οι πελάτες και να μην αναζητούν το ταξί στη Δεκελείας
ή στη Βρυούλων ή σε παράπλευρους δρόμους. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν
δυο τέτοιες ενημερωτικές πινακίδες για να λυθεί το θέμα της άγρας πελατών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Αντιπρόεδρε. Πάντως νομίζω ότι το
βασικότερο απ' όλα είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί εδώ ερχόμαστε και
να ικανοποιηθούν οι επαγγελματίες κατά πόσο μπορούν να δουλεύουν μέσα
σε μια νομιμότητα, να μη δημιουργείται πρόβλημα στον πολίτη και από την
άλλη πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τον πολίτη.
Αλλά εφόσον έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη της Τροχαίας, η οποία
ουσιαστικά εκείνη θα αποφασίσει κατά πόσο υπάρχει αυτή η νομιμότητα σε
σχέση με τη λειτουργία του ταξί, ας βάλουμε τις δυο θέσεις αυτές που λέμε
που τις θέλουν, για να το κλείσουμε και να τελειώνουμε.
Γιατί εάν καθίσουμε και δούμε το θέμα από πλευράς Δήμου,
αγνοήσουμε τους επαγγελματίες, οι επαγγελματίες κοιτάξουν μόνο τη δουλειά
τους και αυτοί προσπαθούν να δουν ό,τι το καλύτερο μπορούν να κάνουν,
από την άλλη για τους πολίτες νομίζω δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα με τις
εισηγήσεις του καθένα.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προέχει πάνω απ' όλα να δοθεί μια
χρυσή τομή, η οποία και να εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες αλλά και να
κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους πολίτες. Νομίζω ότι
αυτή τη στιγμή εφόσον θα έχουμε το θέμα της Τροχαίας θα πρέπει να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε με τα δυο αυτοκίνητα που ζητάνε. Τίποτε άλλο δεν
μπορούμε να κάνουμε. Αν θα πάμε στην Προύσης, είπε πολύ σωστά ο κ.
Λάλος να μπουν οι πινακίδες πάρα πολύ θετικό και ουσιαστικό, να τους
οδηγούμε εκεί αλλά δεν θα πάει από την απέναντι πλευρά στο αυτοκίνητο εκεί
και καταλαβαίνετε ότι κι αυτοί έρχονται εδώ με μια αγωνία να μπορέσουν να
δουν πως θα βγει το μεροκάματο και είναι δύσκολες οι εποχές. Πρέπει να το
δούμε αυτό το πράγμα.
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Εάν πάμε και μας το απορρίψει η Τροχαία, μας το απέρριψε και
τελείωσε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα να μπουν αυτές οι δυο
θέσεις και αν το απορρίψει εμείς το κάναμε. Ενώ ήταν μέχρι προχθές όλοι και
έκλειναν φανάρια, έκλειναν οτιδήποτε. Ας το κάνουμε αυτό το πράγμα, νομίζω
ότι αυτό λέει η λογική και αν μας το απορρίψει η Τροχαία μας το απέρριψε,
δεν θα έρθουν να μας πουν τίποτε οι επαγγελματίες. Γιατί άμα δεν δουλεύουν
θα πουν «ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο μας άφησαν και δεν μπορούμε να
βγάλουμε ένα ευρώ».
Δεν θα πάνε από την πλευρά εκεί στην Προύσης τουλάχιστον
τώρα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας να κάνω μια πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επειδή η πρόταση του Προέδρου ακούγεται πολύ λογική
όπως είπαμε αλλά είναι μια πρόταση διαφορετική από αυτή που ήρθε. Επειδή
άλλα είπαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, άλλα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εδώ
ο χώρος δεν είναι χώρος για να κάνουμε διάλογο κυρίως με τους
επαγγελματίες εγώ όπως είπα είχα την εντύπωση ότι αυτός ο διάλογος έχει
γίνει με τους επαγγελματίες και έχουν συμφωνήσει στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής απόλυτα.
Μήπως θα έπρεπε να επαναληφθεί μια συζήτηση στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τους επαγγελματίες, γιατί σωστά είναι αυτά που
είπε η κα Αγαγιώτου, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να εξυπηρετηθούν οι
επαγγελματίες και οι συμπολίτες μας. Ούτε ζημιά να προκαλούμε στην
κυκλοφορία, αλλά και ικανοποιημένοι να είναι και οι επαγγελματίες και οι
συμπολίτες μας. Μήπως να ξαναγίνει μια συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής μαζί με τους επαγγελματίες και ίσως και μαζί με τον κ. Καλαμπόκη; Δεν
είναι δυνατό κ. Καλαμπόκη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που έχει κυρίως μέλη
της Διοίκησης να φέρνει μια εισήγηση και να μας αποκαλύπτετε εσείς ότι κατά
πάσα πιθανότητα η εισήγηση δεν θα γίνει δεκτή από την Τροχαία. Δηλαδή η
εισήγηση που μας φέρνετε μας την απορρίπτετε πριν καν τεθεί σε
ψηφοφορία.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν αποκαλύπτω …
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν σας κατηγορώ, αντίθετα κι εγώ αυτή την υποψία είχα
και αυτό έθεσα. Μήπως κ. Πρόεδρε να ξαναγίνει συζήτηση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και να έρθει μια εισήγηση με την απόλυτη σύμφωνη γνώμη
των επαγγελματιών που είναι η δουλειά τους και η ζωή τους, αλλά και των
συμπολιτών μας, που κι αυτά που είπε ο κ. Κόντος και αυτά που είπαν όλοι
λογικά είναι, δηλαδή δεν μπορεί να περπατάει ο άλλος έχει συνηθίσει να το
βρίσκει μπροστά του και τώρα τον βάλαμε να περπατάει 2 χιλιόμετρα.
Και να μας έρθει μια εισήγηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές
να μην κάνουμε εμείς προσπάθεια;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι μακρηγορήσαμε.
Από ό,τι κατάλαβα και ακούω υπάρχουν δέκα διαφορετικές προτάσεις, δεν
μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να απαντήσω κι εγώ σε κάποια θέματα που τέθηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Οι επαγγελματίες μπορούν να λένε ότι χωράνε δυο θέσεις, ή
τρεις, δεν ξέρω εγώ πόσες. Οι θέσεις όταν τις θεσμοθετούμε έχουν ορισμένες
διαστάσεις, δεν είναι 2 μέτρα, είναι πάνω από 4. Εκεί είναι η στάση τα είπε
πολύ ωραία ο κ. Καλαμπόκης, είναι το φανάρι, είναι η διασταύρωση. Εγώ
κατά 99% σας λέω ότι ούτε μία θέση δεν θα εγκρίνει η Τροχαία, αλλά εμείς
γιατί πήραμε αυτή την απόφαση στην Ποιότητα Ζωής; Για να σας δείξουμε ότι
θέλουμε να σας διευκολύνουμε, αλλά δεν γίνεται. Δεν θα περάσει ούτε η μία
θέση, αλλά για να δείξουμε την καλή θέληση.
Αν έχετε πειστεί εσείς ότι δεν γίνεται, το πιο σωστό είναι να είναι
μία η θέση της πιάτσας και δεν είναι ότι χωράνε και δεν χωράνε. Δεν χωράνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ανδρέου έχει γίνει κατανοητή η θέση απ' όλους. Για να
πάμε σε ψηφοφορία και να απαντήσω στον κ. Αράπογλου να τον βοηθήσω
λέει ότι η Ποιότητα Ζωής λέει έτσι, η Τεχνική Υπηρεσία λέει έτσι, σωστά έχει
δίκιο απόλυτο, αλλά έτσι πρέπει να συμβαίνει.
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Παίρνουμε τις απόψεις όλων αυτών των Επιτροπών, αλλά εμείς
αποφασίζουμε, δεν είναι οξύμωρο ούτε λανθασμένο. Και λέω μετά την
τοποθέτηση του κ. Καλαμπόκη, του κ. Κουμαριανού και από αρκετούς από
την αντιπολίτευση, εγώ προτείνω από την πλευρά της πλειοψηφίας πάμε με
την πρόταση μόνο στην Προύσης. Αν επιμείνει κάποιος από την
αντιπολίτευση βέβαια θα μπει και η άλλη πρόταση και προχωράμε σε
ψηφοφορία. Μιλά ο κ. Γούλας από τους επαγγελματίες και κλείνει η συζήτηση.
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Κατ' αρχάς όλες οι απόψεις που ακούστηκαν είναι σεβαστές και
είναι πραγματικά εποικοδομητικές. Ας κοιτάξουμε όμως λιγάκι τον κλάδο
πραγματικά του επαγγελματία. Το θέμα είναι: θέλουμε στην πόλη μας μια
πιάτσα να μπει μια ταμπέλα και να μη λειτουργήσει ποτέ; Έχω πάρα πολλά
παραδείγματα -δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας ταλαιπωρήσω άλλομέσα στην Αθήνα ανενεργών πιατσών οι οποίες δεν λειτουργούν.
Να είστε σίγουροι όλοι ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, οι δημότες
και να θέλουμε να υπερασπίσουμε την πιάτσα μας, το οποίο το δέχομαι, θα
δείτε ότι πάντα στη Δεκελείας οι διερχόμενοι που θα έρχονται από την
Αργυρούπολη, από την Ηλιούπολη θα βρίσκουν χώρο να σταματάνε εκεί με
συνέπεια να τσακώνονται και με την πιάτσα και να μην πειθαρχούν ποτέ.
Ξέρετε, δεν ζούμε και στο πιο πειθαρχημένο κράτος της
Ευρώπης. Άρα πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι και
λειτουργικά. Πραγματικά η πρότασή σας δεν είναι άσχημη εάν θα
απευθυνόταν σε κάποια άλλη χώρα, θα ήταν λογική. Πως θα φύγει όμως
τώρα από τη Eurogroup η γιαγιά 80 ετών να πάει στην Προύσης να πάρει
ταξί; Δεν είναι δυνατό να γίνει. Θα πάρει το διερχόμενο ταξί.
Άρα εγώ ο δημότης της Νέας Φιλαδέλφειας θα γυρίσω αύριο και
θα πω «καλό το Δημοτικό Συμβούλιο παρευρέθηκα, πολύ καλοί άνθρωποι
αλλά εμένα δεν με άφησαν να δουλέψω», θα παρανομήσω με τον κίνδυνο να
με γράψει η Τροχαία πάλι. Θα μου πείτε «δικός σου ο κίνδυνος…» ναι, δική
μου και η ευθύνη, δικός μου και ο κίνδυνος πραγματικά. Πιστεύω ότι η κα
Ανδρέου είναι λίγο στην πραγματικότητα και το είπε καθαρά και ξάστερα δεν
ξέρει αν θα περάσει, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή πιο κοντά στον
επαγγελματία.
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Όλες οι τοποθετήσεις ήταν σωστές και μια διευκρίνιση για τη
διάβαση πεζών. Πραγματικά προσπαθούμε να τη διασφαλίσουμε όσο
μπορούμε, δεν τις κλείνουμε τις διαβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνονται, οι διαβάσεις κλείνονται. Περπατάω κάθε μέρα μη
μου λέτε τέτοια πράγματα.
Σ. ΓΟΥΛΑΣ: Προσπαθούμε, είπα. Ειλικρινά προσπαθούμε και με τα
ποδήλατα που κατεβαίνουν και ανεβαίνουν, προσπαθούμε να μη τις
κλείνουμε. Τέλος πάντων αυτά είχα να πω, ευχαριστώ που μας ακούσατε,
ελπίζω να συνυπολογιστούν κάποια πράγματα τα οποία να κάνουμε μεν μια
πιάτσα στην πόλη μας καλή, αλλά να είναι και λειτουργική για να μη
δημιουργήσουμε άλλη μια πιάτσα, όπως είναι διάφορες πιάτσες οι οποίες δεν
υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Το να κάνουμε οκτώ – δέκα θέσεις είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά
να μπορεί και η γιαγιά από απέναντι να έρθει να μας πάρει, γιατί θα πάρει το
διερχόμενο και δυστυχώς εγώ θα χάσω τη δουλειά μου αν έρθει ο κύριος από
την Αργυρούπολη ο οποίος κατεβαίνει από το Μενίδι εκείνη τη στιγμή και
ξέρετε ο Έλληνας είναι στη στάση του λεωφορείου και ξαφνικά θυμάται ότι
θέλει να πάρει ταξί.
Υπάρχει το 50% των ανθρώπων οι οποίοι λένε «θα πάρω ταξί»
και 50% επειδή αργεί το λεωφορείο και θέλει να πάρει ταξί. Αυτός δεν θα έρθει
στην Προύσης. Εκείνος που θα περάσει, θα του σηκώσει το χέρι, σταματάει,
έφυγε. Δεν θα κυνηγάω εγώ τον άλλον που θα φύγει. Πραγματικά σεβαστές
όλες οι απόψεις ευχαριστούμε που μας ακούσατε, συνυπολογίστε μας γιατί
είμαστε επαγγελματίες της πόλης και μιλάμε με όλους τους δημότες κάθε
μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την ίδια αγωνία κι εμείς
για την πόλη, όπως και εσείς μια όμορφη πόλη, μια καλή πόλη θα έχει
δουλειά για όλους μας. Μια πόλη η οποία είναι αναρχικά δομούμενη δεν θα
έχει δουλειά ούτε για σας ούτε για μας. Αυτός είναι ο άξονας που σκεφτόμαστε
εδώ.
Παρακαλώ το θέμα σε ψηφοφορία. Η πρόταση της πλειοψηφίας
είναι μια η πιάτσα στην Προύσης να λειτουργήσει να τη δούμε, δυο πινακίδες
ενδεικτικές που να δείχνουν που είναι η πιάτσα, άλλωστε σήμερα η
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τεχνολογία των ταξί και το πώς λειτουργούν έχει ανέβει πάρα πολύ, η γιαγιά ο
παππούς παίρνουν τηλέφωνο, το ταξί τους περιμένει κάτω από το σπίτι τους,
δεν είμαστε στις εποχές της πιάτσας που ξέραμε στη Φιλαδέλφεια, άρα οι
πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Εκείνο που ενδιαφέρει τους συναδέλφους ταξιτζήδες τους
συμπολίτες ταξιτζήδες είναι να αναγνωριστεί η πιάτσα να ξέρει ο δημότης, ο
επισκέπτης ο οποίος ρωτάει το μαγαζί, ρωτάει που είναι η πιάτσα αν τυχόν
και δεν ξέρει, τα ταξί στην Προύσης την ξέρουμε όλοι την πλατεία φαίνονται
απ' όλες τις γωνίες. Η Προύσης φαίνεται από όλες τις γωνίες της πλατείας,
ξέρουμε για τι μιλάμε είμαστε όλοι Φιλαδελφιώτες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχουμε εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι ως εισήγηση, η πρόταση της πλειοψηφίας πάει Προύσης
μία πιάτσα και τελείωσε η υπόθεση. Από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη
πρόταση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε πάρα πολύ, δέχτηκε η Διοίκηση
να αλλάξει η εισήγηση και να γίνει μόνο στην Προύσης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησα κ. Κόντο. Η άποψη της πλειοψηφίας …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δηλαδή αλλάζετε την εισήγηση
εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά. Μετά από τη συζήτηση αλλάζουν τα πάντα. Η πρόταση
είναι αυτή. Υπάρχει άλλη πρόταση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς, για το «Ζούμε μαζί» είναι η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα υπάρχει μια πρόταση για Προύσης και μια για Προύσης
συν μία – μία θέση.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπάρχει και πρόταση για δυο θέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Αυτό ρωτάω για να πάμε σε
ψηφοφορία.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι βοηθήστε με να μπορέσουμε να βγάλουμε
αποτέλεσμα. Οι προτάσεις είναι δύο. Έχετε κάποια πρόταση κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Δεν είναι δύο στην πραγματικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με να το ερμηνεύσω εγώ κ. Καλαμπόκη αν είναι δύο.
Εγώ τις ακούω για δύο, εσείς ακούτε για μία, υποχρέωσή μου είναι να
ερμηνεύω εγώ ποιες είναι οι προτάσεις.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Στην περίπτωση που μια ομόφωνη απόφαση πιθανό να
επηρεάσει ίσως κάπως την κρίση της Τροχαίας, προβληματίζομαι. Νομίζω ότι
μάλλον θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τελικά την εισήγηση και να τελειώνουμε
ομόφωνα και ας κρίνει η Τροχαία τελικά.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το σημαντικό είναι να καθιερώσουμε την Προύσης σαν
πιάτσα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό είναι το σημαντικό νομίζω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ συγνώμη θεωρείτε ότι θα είναι ομόφωνη
μια εισήγηση με την οποία έχουμε διαφωνήσει εμείς. Είπαμε η εισήγηση αυτή
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που άλλα λέει άλλα κάνει, άλλα ζητάνε οι
επαγγελματίες, άλλα λέει ο Πρόεδρος, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Άρα
το «ομόφωνη» μη το παίρνετε ως δεδομένο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Αράπογλου πολύ συχνά στο να σας καταλάβουμε
ανεβάζετε τον πήχη, πρέπει να το παραδεχτείτε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να μην παίρνετε ως δεδομένο κάτι.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Αράπογλου εσείς μιλάτε για τη δική σας Παράταξη.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είπα από την αρχή …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ο κ. Κόντος ψηφίζει την εισήγηση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ο κ. Κόντος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ο κ. Κουμαριανός
είπε ομόφωνα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Παράκληση κάνει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ξεκαθάρισε από την αρχή ότι αυτό το ημίμετρο που άλλα
λέει ο Πρόεδρος λογικά, άλλα ζητάνε οι επαγγελματίες, εμάς δεν μας βρίσκει
σύμφωνους.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Αράπογλου θα σας πω εγώ τι θα ψηφίσετε;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άρα το ομόφωνη που λέτε, παρακαλώ να το ανακαλέσετε.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα σας πω εγώ τι θα ψηφίσετε ή σε οποιονδήποτε; Είναι
δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, έτσι όπως εγώ έχω λάβει το ζήτημα έχω την
ιδιότητά μου να ερμηνεύω, υπάρχουν αυτές οι δυο προτάσεις. Εγώ λέω από
την πλευρά της πλειοψηφίας προτείνω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει αν κάποιος
καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό, ας ψηφίσει κάτι διαφορετικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Επί της διαδικασίας. Επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, εδώ υπάρχει ένα πράγμα λίγο περίεργο. Δηλαδή τώρα εγώ
θα ψηφίσω εναντίον της απόφασης που πήρα στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και η αντιπολίτευση θα ψηφίσει υπέρ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα, επιτρέψτε μου. Ό,τι εισήγηση έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο δεν έρχεται για να ψηφίζεται. Έρχεται για να συζητείται.
Έρχονται νέα επιχειρήματα γι' αυτό έχουμε την αντιπολίτευση, έχουμε
αντεπιχειρήματα, συζητάμε επί μία ώρα, εάν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που
λέμε είναι σωστό, πάμε. Εάν δεν είναι, εγώ το αποσύρω και πάμε με την
εισήγηση. Ό,τι θέλετε δεν έχω πρόβλημα.
Εσείς επιμένετε δηλαδή ότι θέλετε να πάμε με την εισήγηση.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ως εισήχθη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως εισήχθη θέλετε. Όλοι θέλετε ως εισήχθη;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν κάνω άλλο πρόταση, απλά λέω το εξής:
επειδή η νέα πρόταση πιάνει απροετοίμαστο το Δημοτικό Συμβούλιο σαν
σκεπτικό, λέω το εξής: είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να λαμβάνεται και
κάθε μήνα, ανάλογα με το πώς βλέπουμε ότι πάει η κατάσταση. Γιατί άμα
δούμε και δημιουργούνται προβλήματα παίρνουμε σε μια εβδομάδα άλλη
απόφαση.
Οπότε λέω μπορούμε, για να αρχίσουμε να ρυθμίζουμε τα
πράγματα να πάρουμε μια απόφαση ως εισήχθη και σε επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να το διορθώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει αντιληπτό. Αποσύρω εγώ τη δική μου πρόταση, πάμε
ως εισήχθη. Υπάρχει άλλη πρόταση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.

62

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 25/1/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία πάει καλά κ. Ντάτση, μην ανησυχείτε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να μη κάνουμε λάθη και στα επόμενα. Όταν έρχεται μια
εισήγηση ποιος έχει δικαίωμα από την πλειοψηφία να την αλλάξει; Ο
Πρόεδρος νομίζω δεν είναι μέλος της Διοίκησης. Πρότεινε κάποιος από εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ, μην κουράζεστε. Η πλειοψηφία μπορεί να
εκφραστεί και δια του Δημάρχου και δια του Αντιδημάρχου και δια του
Προέδρου και μέσω δημοτικού συμβούλου.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα πρέπει να κατέβει από την έδρα κ. Ντάτση και τότε θα
έχει δικαίωμα δηλαδή; Να κατέβει κάτω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχει μια πρόταση, απέσυρα εγώ τη δική μου.
Πάμε ως εισήχθη. Υπάρχει δεύτερη πρόταση; Δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση.
Παρακαλώ το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου αποχώρησε. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος παρών, ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης αποχώρησε. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθιέρωση νέου χώρου
αφετηρίας οχημάτων δημοσίας χρήσης (ταξί), βάσει σχετικής απόφασης
-

εισήγησης

της

Επιτροπής

Ποιότητας

Ζωής»

εγκρίνεται

κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος
(Διαλογικές συζητήσεις)

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Απαγόρευση κυκλοφορίας, κατά τη θερινή περίοδο, για συγκεκριμένες
ώρες, στις οδούς Μιαούλη και Β.Αλεξάνδρου
(Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας), βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Νομίζω υπάρχει προϊστορία στην πλατεία, αν ξέρει η Τεχνική
Υπηρεσία ή ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος ή αν υπάρχει κάποιος δημοτικός
σύμβουλος παλιός, είχε γίνει μια διαδικασία εκεί και υπήρχε ένα έργο που
είχαν μπει… τα είπα «σαμάρια» και με μάλωσαν, επιβραδυντές ταχύτητας, για
να υπάρχει ήπια κυκλοφορία. Αυτό το έργο έχει τελειώσει; Έχει παραδοθεί;
Έχει πληρωθεί;
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Δεύτερον, συμφωνούμε να κλείσουν οι δυο αυτοί δρόμοι, αλλά
ρωτάω το εξής: κλείνουμε τους δρόμους γιατί δεν χωράνε τα παιδιά στην
πλατεία γιατί τα γκαζόν στη μια πλευρά είναι κατειλημμένα από τραπεζάκια
και από αποθηκευτικός χώρος του περιπτέρου; Άμα πάμε να φτιάξουμε τέτοια
πράγματα, αλλά επιτρέπουμε τα άλλα δώρο – άδωρο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Μπορεί να απαντήσει
κάποιος στην ερώτηση του κ. Ντάτση;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ναι απαντήσω. Δεν είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά, αλλά παίζουν
τα παιδιά και μπορεί να βγουν στο δρόμο. Είναι αίτημα των κατοίκων εκεί να
κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους γιατί τα παιδιά που παίζουν στην
πλατεία εκτίθενται σε κίνδυνο. Πέρασε από την Ποιότητα Ζωής κατά τους
θερινούς μήνες δηλαδή όταν βγαίνουν τα παιδιά έξω και θα μπει μια
κατάλληλη σήμανση. Και το 12ωρο επειδή πρέπει να επιλαμβάνεται η
Δημοτική Αστυνομία γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο το χρονικό διάστημα της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις υπάρχουν; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση αφού οι κάτοικοι τον τρόπο
λειτουργίας της πλατείας κάπως έτσι για την προστασία των παιδιών, αλλά
έχω την εντύπωση ότι και αυτό θα το δούμε στην πράξη, δηλαδή κατά πόσο
βολεύει. Γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση στην Ποιότητα Ζωής και είχαμε πει
ότι οι μπάρες που θα μπαίνουν το απόγευμα ή το βράδυ που θα κλείνει, ποιος
θα τις βγάζει την επόμενη μέρα το πρωί γιατί ξημερώματα πρέπει να πηγαίνει
κάποιος να τις βγάζει, έχω την εντύπωση ότι θα δημιουργηθούν αρκετά
προβλήματα. Αν τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα
και θέλει η γειτονιά αυτό τον τρόπο λειτουργίας, έχω την εντύπωση ότι κι εμείς
δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνει έτσι όπως θέλουν. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πάλι θα ξαναρωτήσω: κι αυτό χρειάζεται έγκριση της Τροχαίας;
Δηλαδή αυτή η απαγόρευση που κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο χωρίς να γνωρίζω σίγουρα, είναι προφανές. Η κα
Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι εύκολο να πούμε ότι «ναι, αφού το θέλουν οι κάτοικοι
πρέπει να γίνει». Εγώ θέλω να ρωτήσω είναι η μόνη πλατεία που παίζουν
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παιδιά; Εγώ για να ψηφίσω στη συγκεκριμένη πλατεία να κλείσει, πρέπει να
δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα κλείσουν όλες οι πλατείες, να
προστατευτούν όλα τα παιδιά.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλατείες, δεν ξέρω αν περπατάτε,
υπάρχουν πάρα πολλά σημεία της πόλης που τα παιδιά παίζουν, φεύγει η
μπάλα και το αυτοκίνητο περνάει και κάνεις τον Σταυρό σου εκείνη την ώρα αν
το παιδί θα ζήσει ή όχι. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για μια πλατεία,
γιατί πιθανό εκεί υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι πιο ζωηροί ή που ενδιαφέρθηκαν
περισσότερο και θέλουν να κλείσει.
Εγώ κάνω πρόταση όταν θα πάρουμε αυτό το μέτρο κι αν αυτό
το μέτρο το να κλείνουμε με μπάρες τους δρόμους γύρω από τις πλατείες
είναι ένα μέτρο που συμφωνείτε ότι έτσι πρέπει να γίνει στην πόλη μας, να
γίνει για όλες τις πλατείες. Δικαίωμα έχουν όλα τα παιδιά στο να παίξουν
ήσυχα και να έχουν χώρους ελεύθερους. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση.
Θέλω να πω ότι αυτές οι αποφάσεις οι επιμέρους κρύβουν
άλλες σκοπιμότητες από πίσω, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν αλλά δεν
μπορώ και να ψηφίσω έτσι άκριτα. Η λογική «θέλουν οι κάτοικοι» δεν μου λέει
κάτι. Παλαιότερα οι κάτοικοι δεν ήθελαν τους κάδους μπροστά στα σπίτια τους
και έπαιρναν όλους τους κάδους από ένα δρόμο και τους έβαζαν σε ένα
σημείο, μπροστά σε μια πλατεία.
Ή θα φερθούμε υπεύθυνα σα Δημοτικό Συμβούλιο ή θα κάνουμε
μικροπολιτική. Εγώ θα ψηφίσω μόνο αν συμφωνήσουμε ότι θα κλείσουν με
μπάρες όλοι οι χώροι που παίζουν τα παιδιά όπως το στρατιωτικό εργοστάσιο
ας πούμε. Υπάρχουν δρόμοι που ανεβαίνουν που κατεβαίνουν και που εκεί
φεύγουν οι μπάλες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα κλείσουν όλοι, εμείς θα
την ψηφίσουμε την πρόταση. Αλλιώς πραγματικά θέλω να το σκεφτείτε πάρα
πολύ και να μην γίνονται τέτοιες πράξεις οι οποίες υποκρύπτουν
μικροπολιτική. Πραγματικά δεν θέλω να σας τη χρεώσω, νομίζω ότι είναι πολύ
άστοχη αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πρώτα απ' όλα οπουδήποτε υπάρχουν λόγοι ασφάλειας
για να γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση, εδώ είμαστε και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι
κι εμείς και ως δημοτικοί σύμβουλοι και εμείς ως κάτοικοι κάποιων
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συγκεκριμένων περιοχών εάν εντοπίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτημα
ασφάλεια για παιδιά ή για ενήλικες, πρέπει να είμαστε εδώ και να τα
διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε για όλες τις πλατείες, για όλους τους
χώρους που παίζουν παιδιά παντού να κλείσουμε την κυκλοφορία. Είναι
συγκεκριμένα σημεία της πόλης που υπάρχει πρόβλημα.
Εγώ έχω να πω για το συγκεκριμένο σημείο γιατί έχει
ιδιαιτερότητα όντως, αυτή η πλατεία άλλαξε σχετικά πρόσφατα η μορφή της.
Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πλατεία έχει προβλήματα κατασκευαστικά, ακόμη
κι αυτά που λέμε οι επιβραδυντές λειτουργούν ως…

Το έχω δει εγώ

τουλάχιστον τρεις φορές με τα μάτια μου, να τα χρησιμοποιούν για να
ανέβουν πάνω στην πλατεία τα αυτοκίνητα και να περάσουν δια μέσου της
πλατείας και να βγουν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή για να μην κάνουν τον
κόπο προς το κέντρο της Αθήνας, να στρίψουν και να ξαναστρίψουν,
χρησιμοποιούν αυτά για να επιβραδύνουν την κυκλοφορία για να ανέβουν
πάνω από την πλατεία και το έχω δει.
Επομένως μην είμαστε μηδενιστικοί και σας το λέω εγώ που
μένω εκεί και έχω να καταθέσω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το
ίδιο σε άλλα σημεία, να το πούμε να το επισημάνουμε αλλά δεν μπορούμε να
πούμε δεν συμβαίνει εκεί, γιατί συμβαίνει. Άρα πρέπει να λάβουμε μέτρα.
Είναι υπερβολικό; Να δεχτώ ότι μπορεί να είναι υπερβολικό, να πει κάποιος
«πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό;». Αλλά από τη στιγμή που γίνεται και
νομίζω ότι κι άλλοι το έχουν δει αυτό το πράγμα να γίνεται, πρέπει να λάβουμε
μέτρα.
Και εγώ ως κάτοικος της περιοχής θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
σημαντικό και μακάρι αν υπάρχουν κι αλλού τέτοια προβλήματα να γίνει
καταγγελία και να τα λύσουμε. Εδώ είμαστε. Η μικροπολιτική είναι μια έννοια..
μικροπολιτική μπορεί να είναι το να πεις ότι υπάρχει στη γειτονιά ένα
πρόβλημα x μια λακκούβα και να πιέσεις οι κάτοικοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι
της περιοχής, οι τοπικοί σύμβουλοι να λυθεί με μια έννοια μπορεί να είναι
μικροπολιτική. Αλλά έλα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να λύνει
ζητήματα τέτοια μικρά. Αν είναι μικροπολιτική, κάνουμε μικροπολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Άκουσα με προσοχή την κα Αγαγιώτου, νομίζω ότι έχει δίκιο
ως προς το ένα σκέλος. Αυτό που καλούμαστε εμείς να απαντήσουμε και να
αποφασίσουμε είναι αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα
μιας πλατείας. Βεβαίως μπορεί μετά από αυτή μας την απόφαση να είμαστε
υποχρεωμένοι να πράξουμε το ίδιο και σε ανάλογα αιτήματα, δεν διαφωνώ
καθόλου. Συμφωνώ κιόλας.
Αλλά λέω ότι αν δεσμευτούμε ότι αυτό θα γίνει χωρίς αίτημα σε
κάθε πλατεία, νομίζω ότι ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου κα Αγαγιώτου, με
την έννοια ότι ποιες είναι οι πιο επισκέψιμες πλατείες; Ποιες είναι από την
άποψη της χωροταξίας οι πιο επικίνδυνες πλατείες; Ναι, να το δούμε και να
το

συζητήσουμε.

Στρατιωτικό

εργοστάσιο,

πλατεία

Μιαούλη

αυτή

η

συγκεκριμένη που μιλάμε να τις πάρουμε μία – μια βεβαίως εγώ τις γυρνάω
καθημερινά και σίγουρα δεν είναι μόνο η πλατεία Απομάχων.
Λέω όμως ότι αν a priori πούμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε
για κάθε πλατεία, ίσως έτσι εμείς δημιουργήσουμε θέμα. Σίγουρα δεν πρέπει
να πούμε όχι σε οποιοδήποτε ανάλογο αίτημα και από τη Χαλκηδόνα και από
τη

Φιλαδέλφεια

και από

το Κουκλάκι, αλλά

λέω ότι θέλουμε

να

ικανοποιήσουμε ένα αίτημα; Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Μπορούμε να το
δούμε και να αποφασίσουμε;
Προφανώς με αυτό τον σκοπό το έφερε και η Ποιότητα Ζωής
εδώ, νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι. Και σε νησιά αν έχουμε επισκεφθεί και σε
χωριά το καλοκαίρι ακόμη και στα λιμάνια κάποιες ώρες μπορεί να κλείνουν
με μπάρες κάποια τμήματα δρόμων. Μιλάμε για το κομμάτι της Βασιλέως
Αλεξάνδρου

σε

ένα

τμήμα

δηλαδή

όπου

μπορούμε

να

δώσουμε

παρακαμπτήρια από την οδό Θεσσαλονίκης και το ίδιο και από την άλλη
πλευρά αν θέλουν τα οχήματα που έρχονται από την Φλέμινγκ να κατέβουν
τον παράλληλο δρόμο της Βασιλέως Αλεξάνδρου της από εδώ πλευράς, να
δώσουμε γραμμή προτεραιότητας και να κατέβουν από Σοφούλη.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε το αίτημα και να
δεσμευτούμε ότι σε ένα ανάλογο αίτημα, θα δείξουμε την ίδια ευαισθησία.
Αυτό μπορώ να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κ. Ανανιάδης με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό αυτό που
ήθελα να πω, θα συμφωνήσω κι εγώ με την κα Αγαγιώτου σε ένα κομμάτι.
Επειδή έχει τύχει κι έχω κουβεντιάσει με κατοίκους της περιοχής που έχουν
μικρά παιδιά, έχουν συμβεί κατ’ επανάληψη μικροατυχήματα εκεί και μας έχει
ζητηθεί σχεδόν από τότε που πήραμε τη Διοίκηση, από πολλούς γονείς να
κλείνει κάποιες ώρες -το καλοκαίρι τα Σαββατοκύριακα συγκεκριμένα- η
πλατεία.
Εγώ προσωπικά δεν θα είχα αντίρρηση να συμβεί και σε άλλες
πλατείες εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Και σε αυτά τα πράγματα πρέπει
να κρατάς μια ισορροπία δηλαδή τις ανάγκες της περιοχής, αν θέλετε τις
ανάγκες των αυτοκινήτων γιατί δεν μπορείς έτσι να κλείνεις ένα δρόμο. Θα
συμφωνήσω και με τον κ. Ντάτση γι' αυτό που είπε το συγκεκριμένο μαγαζί
και θα πω ότι κι εγώ επιθυμώ ο συγκεκριμένος κύριος να σέβεται τη γειτονιά
του και που βάζει τα τραπεζοκαθίσματα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιατί δεν
είναι δυνατό πάνω στο πράσινο να έχει τραπεζοκαθίσματα και μάλιστα
απολογούμαι κιόλας που πιο πριν δεν το έχω βάλει και εγώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και το περίπτερο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και το περίπτερο, όπως το λέτε. Δεν θα διαφωνήσω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Καλύφθηκα από το Νίκο, αλλά Βάσω έχεις μισό δίκιο. Ότι
πρέπει να εξεταστούν όλες οι πλατείες, πρέπει να εξεταστούν. Το ότι δεν θα
ψηφίσεις, θα καταψηφίσεις αν έρθει μόνη της η Μιαούλη, είναι μια αρχή. Να
εξετάσουμε όλες τις πλατείες, δεν είναι απαραίτητο σε μια πλατεία να πας να
κόψεις την κυκλοφορία. Δηλαδή στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως έφευγαν
τα παιδιά δεξιά – αριστερά, να κόψεις το δρόμο; Όχι. πήγαμε και βάλαμε
κάγκελα και κόψαμε την άμεση πρόσβαση των παιδιών πάνω στους δρόμους
δεξιά – αριστερά. Δηλαδή η κάθε πλατεία πρέπει να εξεταστεί. Η πλατεία
Κρήτης κάθε μέρα πετάγεται ένα παιδί μπροστά, το ξέρω, πηγαίνω σιγά.
Πρέπει να δούμε: μπορούμε να κόψουμε την Κρήτης; Ή, αν δεν μπορούμε τι
πρέπει να κάνουμε στην πλατεία.
Δηλαδή να πιάσουμε μία – μία την πλατεία να δούμε η πλατεία
Χρυσαλίδας νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Έχει τον πεζόδρομο
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από τη μια πλευρά, από την άλλη από τη Λαμπράκη είναι ένας δρόμος ο
οποίος…
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι τα φορτηγά του Σκλαβενίτη.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Ναι από την πάνω πλευρά, σωστά, δίκιο έχεις. Τέλος
πάντων μία – μία πλατεία, δηλαδή μη το γενικεύουμε ότι θα πάμε να
κλείσουμε τους δρόμους, δεν μπορούμε να πάμε να κλείσουμε τους δρόμους.
Κάποιους δρόμους είναι εφικτό να τους κλείνουμε κάποιες ώρες, σε κάποιους
άλλους δρόμους που βλέπουμε την επικινδυνότητα να βάλουμε κάποια
εμπόδια, να πάρουμε κάποια μέτρα να περιορίσουμε το πέρασμα να το
δούμε. Αλλά μην λες ότι «θα καταψηφίσω την Μιαούλη», είναι μια αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά σωστά πράγματα από όλες τις
πλευρές και η κα Αγαγιώτου έθεσε μερικά ερωτήματα τα οποία είναι
ουσιαστικά και η εισήγηση της κας Παπαλουκά, αλλά και ο κ. Καλαμπόκης
τώρα έδωσε μια άλλη διάσταση. Νομίζω αν καθίσουμε τώρα ο καθένας και
καταθέσει την επικινδυνότητα των πλατειών, που έχουμε πάρα πολλές
πλατείες, δηλαδή αν πάμε τώρα στο στρατιωτικό εργοστάσιο το πρωί
πραγματικά είναι μια καρμανιόλα.
Μάλιστα είχα παρακαλέσει τον κ. Καλαμπόκη να βάλει δυο
ταμπέλες STOP γιατί κάθε μέρα είχαμε ατυχήματα εκεί. Και έχει δίκιο η κα
Αγαγιώτου στο πρώτο κομμάτι που λέει ότι «ξεκινάμε μια διαδικασία επί όλων
των πλατειών» και από την άλλη έρχεται ο κ. Καλαμπόκης ο οποίος λέει κι
αυτό κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό ότι «ας το δούμε τώρα όπως εξελίσσονται
τα πράγματα», ας το δούμε με το σημερινό πρόβλημα. Δηλαδή στο
συγκεκριμένο που έχει έρθει αυτή η εισήγηση μπορούμε να κάνουμε κάτι το
οποίο και να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στη συγκοινωνία και να
βοηθήσουμε και τα παιδιά; Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Γιατί τα προβλήματα είναι πολλαπλά, έχουμε προβλήματα πάρα
πολύ μεγάλα στις πλατείες, η ασφάλεια είναι πάρα πολύ περιορισμένη,
μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει καθόλου ασφάλεια για τα παιδιά που παίζουν,
είναι και μικρές οι πλατείες νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ
μεγάλη ευαισθησία.
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Γιατί να σας πω και κάτι άλλο; Αν συμβεί κάτι –εύχομαι ποτέ να
μη συμβεί- σε ένα παιδί, εάν κάποιοι από εμάς έχουμε ψηφίσει κάτι
διαφορετικό, δεν θα κοιμόμαστε για μια ζωή, θα πεθάνουμε την άλλη μέρα.
Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε το συγκεκριμένο, να δούμε την εισήγηση και
να δούμε τι θα κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να πω δυο λόγια κι εγώ και θα σας δώσω τον λόγο πάλι.
Οι τοποθετήσεις είναι όλες σωστές και της κας Αγαγιώτου που έβαλε ένα
ζήτημα γιατί αυτή η πλατεία και όχι όλες οι πλατείες, κατ' αρχάς τα
προγράμματα αυτά και σε μεγάλα έργα, γιατί είναι μεγάλο έργο να πεις «θα
κλείσω όλες τις πλατείες» είναι ένα τεράστιο έργο δεν έχει γίνει σε κανένα
Δήμο του κόσμου, όχι της Ελλάδας.
Όμως όλα τα μεγάλα έργα γίνονται πιλοτικά, δεν γίνεται
εφαρμογή εις ολόκληρη την Ελλάδα. Κάνεις ένα πιλοτικό, εγώ θα το έλεγα
πιλοτικό και εγώ έχω αμφιβολίες πως θα λειτουργήσει, είπαν ποιος θα το
κλείνει, πότε θα το ανοίγει. Σωστό. Το κυκλοφοριακό φαντάζομαι το έχουν
ρυθμίσει, από πού θα περάσουν εγώ δεν έχω προσωπική άποψη παρ' ότι
περνάω δεν διαμένω εκεί και δεν έχω πλήρη προσωπική άποψη.
Όμως θα το πάρουμε σαν πιλοτικό να δούμε: θα δουλέψει; Και
φυσικά όταν μιλάμε για κάθε πλατεία, κάθε πλατεία έχει τον δικό της
σχεδιασμό, τη δική της αποφόρτιση, το δικό της χώρο. Πρέπει να έχεις
δηλαδή άποψη για την κάθε πλατεία ξεχωριστά. Δεν λειτουργούν όλες οι
πλατείες με τον ίδιο τρόπο, δεν απευθύνονται όλες οι πλατείες στις εισόδους,
στις εξόδους, στην κυκλοφορία, μεγάλη κυκλοφορία, μικρή κυκλοφορία,
επικίνδυνο και τα λοιπά.
Άρα θέλω να πω ότι χωρίς να έχω προσωπική άποψη αλλά
μετά την εισήγηση η οποία φαίνεται ότι ανησυχεί διότι δεν υπάρχει καμία
μικροπολιτική, εμείς όλοι κάνουμε μικροπολιτική υπό μία έννοια. Μικρή
πολιτική κάνουμε. Πάμε να λύσουμε το πρόβλημα και του ενός πολίτη, αυτή
είναι η θέση μας εδώ πέρα, αν το μικροπολιτική είχε αυτή την έννοια. Αν είχε
μια κακή έννοια που αντιλαμβάνομαι εγώ, προφανώς δεν κολλάει στη δική
μας Διοίκηση.
Άρα εγώ νομίζω ότι μπορούμε με επιφύλαξη να δούμε πως θα
λειτουργήσει. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μπορούν να
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παίξουν λίγο καλύτερα και να μην δημιουργήσουμε οπωσδήποτε και
πρόβλημα τεράστιο κυκλοφοριακό, δεν γίνεται να κλείσουμε τα αυτοκίνητα και
τα λοιπά. Αυτά ήθελα να πω εν ολίγοις, τον λόγο έχει ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ θέλω να συμφωνήσω και με εσάς και με τη δική σας
τοποθέτηση, με κάλυψε όσον αφορά το πιλοτικό. Γιατί όπως είπα στην πρώτη
μου κουβέντα θα δούμε στην πράξη αν θα δουλέψει όλο αυτό το εγχείρημα.
Απλά θέλω να πω αν είναι δυνατό το 6 με 6 το πρωί, μπορεί να γίνει 12 η
ώρα το βράδυ, δηλαδή 6 με 12.
Να σας πω γιατί; Γιατί είναι πολύ δύσκολο, το θυμάμαι που
είχαμε κάνει μια κουβέντα είχαμε προβληματιστεί το ποιος θα πηγαίνει να
βγάζει τις μπάρες 6 η ώρα το πρωί. Αν σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, έχετε
βρει τη λύση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά εγώ λέω 12 ή 1 η ώρα να
πηγαίνει κάποιος υπάλληλος δεν ξέρω αν γίνεται. Εντάξει παιδιά είναι, έχω
την εντύπωση ότι στην παιδική χαρά δεν θα μπαίνουν μέχρι τις 12 ή 1 η ώρα
το βράδυ. Έτσι δεν είναι;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το καλοκαίρι παίζουν.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εντάξει άμα έχει βρεθεί λύση συμφωνώ απόλυτα με την
εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε με επιφύλαξη κ. Γεωργαμλή, δεν λειτουργούν εύκολα
αυτά τα πράγματα. Ωραία τα ψηφίζουμε, δεν ξέρω πως θα λειτουργήσουν.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα πρωινά πληρώματα κ. Πρόεδρε. Το πλήρωμα των
Απομάχων που μαζεύει τα σκουπίδια στις 5 και μισή, ανοίγει την μπάρα, δεν
είναι πρόβλημα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Ανανιάδη συμφωνώ. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα επανέλθω σε κάτι που το θεωρώ σημαντικό γιατί απάντηση
δεν πήρα. Έχει ξαναγίνει σε αυτή την πλατεία προσπάθεια. Ξέρω ότι δεν είστε
έτοιμοι να μου απαντήσετε. Ψάξτε, δέστε, έχει τελειώσει η προσπάθεια; Είναι
ημιτελής; Έχει πληρωθεί κάποιος για ένα έργο που δεν έχει γίνει και μήπως
μας το χρωστάει;
Και δεύτερο, γιατί δεν πέτυχε. Να δούμε τι έγινε, μην κάνουμε τα
ίδια λάθη πάλι σήμερα μετά από 10-12 χρόνια και έχουμε τα ίδια
αποτελέσματα και τσάμπα κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν έχουν μια λογική.
Πλην όμως υπάρχει μια εισήγηση σήμερα της Διοίκησης και εγώ θα την
ψηφίσω το λέω προκαταβολικά, θα έλεγα όμως να γίνει ένα ξεκίνημα μη
βάζουμε σε όλες τις πλατείες όπως είπε η κα Αγαγιώτου που μπορεί να έχει
δίκιο, το βλέπουμε όμως στη συνέχεια. Ας δούμε ξεκινώντας από τη Μιαούλη
να δούμε πως θα λειτουργήσει.
Άλλωστε για τρεις μήνες μιλάμε, είναι καλοκαιρινοί μήνες, που
και ο κόσμος τους μήνες αυτούς και τα παιδιά λείπει στα χωριά τους, στα
νησιά. Ας κάνουμε τη δοκιμή το ξεκίνημα αυτό και βλέποντας και κάνοντας.
Αυτή είναι η δική μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Συμφωνώ με την πρωτοβουλία ελπίζω να λειτουργήσει
και να λειτουργήσει καλά. Απλά για να διαλευκανθεί και να μην υπάρχει
κανένα σύννεφο στους αγωνιούντες, διευκρινίζω ότι δεν επηρεάζει καθόλου
την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό που έχω να πω επειδή εδώ εσείς μιλάτε για πλατείες,
εγώ μίλησα για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ασφάλεια. Εσείς μιλάτε
για τις πλατείες, πως θα ελέγξετε. Εγώ λέω ότι εδώ πρέπει να γίνει μια
συζήτηση για το αν έχουν τα παιδιά από τους Απομάχους μέχρι το κάτω
Κουκλάκι, το ίδιο δικαίωμα στην ασφάλεια. Αν θα το βάλουμε αυτό μπροστά,
τότε θα βρούμε και τα χωροταξικά και οι δρόμοι που θα φεύγουν και οι δρόμοι
που θα έρχονται.
Σας λέω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε
πολλά σημεία και με αυτή την έννοια το ανέφερα και νομίζω ότι αυτό θα το
φέρω και σε επόμενο Συμβούλιο πραγματικά να εξεταστούν μία προς μία οι
πλατείες γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι όπως το διατυπώνετε συμφωνούμε νομίζω όλοι απόλυτα.
Είναι δυνατό να μην είναι στη μέριμνα του Δημοτικού Συμβουλίου και του
Δήμου η ασφάλεια των παιδιών; Αν είναι δυνατόν! Υπάρχει άλλος ομιλητής;
Όχι. Ψηφίζουμε ομόφωνα;
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ΜΕΛΗ: Ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

4ο

Το

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Απαγόρευση

κυκλοφορίας, κατά τη θερινή περίοδο, για συγκεκριμένες ώρες, στις
οδούς

Μιαούλη

και

Β.Αλεξάνδρου

(Δημοτική

Ενότητα

Νέας

Φιλαδέλφειας), βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α. Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016
σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
«Α.Π.4 : Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
Γ. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000 €
και Δ. Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ανωτέρω
δεσμευμένου λογαριασμού»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Α. Προσχώρηση στους
όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π.4 :
Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» Γ. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000
€ και Δ. Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή
και

μεσεγγυούχου

του

προϊόντος

λογαριασμού» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εκλογή ενός (1) Δημ. Συμβούλου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
ως τακτικού μέλους και δύο (2) αντίστοιχων ως αναπληρωματικών
μελών για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής
ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου μέχρι 28/2/2017,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπληρωματικά υπάρχει μεταβολή στην εισήγηση, έχει
παραιτηθεί κι άλλη σύμβουλος από την Επιτροπή (η κα Παπαλουκά), ως εκ
τούτου πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Η εκλογή απαιτεί 2 συν 2, δύο τακτικούς –
δύο αναπληρωματικούς. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε πως ακριβώς γίνεται;
Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Έχω επικοινωνήσει με όλους τους επικεφαλής των
Παρατάξεων, δεν μου δόθηκε η δυνατότητα γιατί πήρα τηλέφωνο και την κα
Γκούμα αλλά και την κα Γαϊτανά, δεν πήραν πίσω τις πήρα δυο τρεις φορές, η
«απόφαση» που πήρε η αντιπολίτευση όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε
αυτή την Επιτροπή, είναι ότι εφόσον θέλει ένα μήνα είπαμε να μη
συμμετέχουμε.
Θα ολοκληρώσουμε αν φυσικά το θέλει και η Διοίκηση στο
δεύτερο μισό της θητείας σας, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά
τις θέσεις στα Νομικά Πρόσωπα, σε όλες τις Επιτροπές αυτό που δεν έχει
γίνει φυσικά αν το θέλετε κι εσείς την πρώτη χρονιά και θα είμαστε έτοιμοι να
σας κάνουμε προτάσεις λίγο πριν τις καινούργιες δημαιρεσίες. Τώρα δεν θα
συμμετέχουμε, η άποψη με αυτούς που μίλησα είναι ότι είναι ένας μήνας είναι
πολύ λίγο το χρονικό διάστημα δεν λέει τίποτε το να συμμετέχουμε σε ένα
μήνα στο τέλος της θητείας, κάτι που δεν έχει γίνει από την αρχή.
Αυτό μου είπαν, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιος επικεφαλής
να πάρει τον λόγο να μιλήσει. Αυτή είναι η κουβέντα που κάναμε, είπαμε ότι
ναι, θα θέλαμε να είναι, θα το κάνουμε από την καινούργια θητεία αν το θέλετε
κι εσείς θα συμμετέχουμε σε όλες τις Επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κ.
Γεωργαμλή αυτά που είπε, έτσι είναι τα πράγματα, θέλει όμως ένα μήνα.
Παραδείγματος χάριν μας είχατε πει στο 17ο θέμα στις 21/12 «Παραλαβή και
παράδοση ακινήτων» και είχαμε πει εδώ για να προχωρήσει το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά μιλάω παράλληλα με το ίδιο θέμα, να παραιτηθούν δυο
μέλη για να μπορέσουμε να βάλουμε. Γιατί έλειπαν, δεν είχαμε απαρτία τότε
και μάλιστα θα σας πει τα ονόματα, αν θέλετε να τα σημειώσετε για να το
φέρετε στο επόμενο Συμβούλιο, για να τακτοποιηθεί αυτό.
Τώρα όμως με μια λογική να προχωρήσουμε. Θέλει ένα μήνα να
λήξει και μετά η επόμενη Επιτροπή θα πάει μέχρι τέλος της Διοίκησης.
Δηλαδή αρχές Μαρτίου όλες οι Παρατάξεις θα καταθέσουν προτάσεις σχετικά
για να ενσωματωθούν σε όλες τις Επιτροπές. Ας τελειώσετε τη θητεία αυτού
του 20ημέρου που έχει ακόμη και στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου να
καθίσουμε να κάνουμε μία συγκεκριμένη πρόταση τι θα γίνει και που θα
μπούμε μέσα στις Επιτροπές. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα για 20 μέρες να
μας λέτε ότι έχουν να μπουν τέσσερα άτομα. Εμείς δηλώνουμε σαν «Ζούμε
μαζί» ότι θέλουμε να μπούμε σε όλες τις Επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα αντιληπτό. Θέλει άλλος επικεφαλής τον λόγο; Όχι. εγώ
έχω μια ερώτηση προς την αντιπολίτευση που δεν την καταλαβαίνω, αν
θέλετε να δευτερολογήσετε. Τι σας ενοχλεί να μπείτε αυτό το μήνα; Δηλαδή
δεν το καταλαβαίνω. Σας δίνεται μια θέση, γιατί δεν μπαίνετε τώρα. Αυτό δεν
το καταλαβαίνω. Ότι «θα μπω

μετά» το καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπαίνετε

τώρα δεν καταλαβαίνω εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να σας απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι φυσικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή δεν καταλαβαίνετε εσείς γιατί θέλουμε να μπούμε, κι
εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί σε ένα μήνα δεν περιμένουν να τελειώσει η
θητεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα δεν το καταλαβαίνετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ούτε κι εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Και επειδή δεν το
καταλαβαίνουμε κι εμείς δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, αφήστε να περάσει
ένας μήνας και θα το καταλαβαίνουμε κι εμείς και εσείς και θα πάμε τότε να
κάνουμε την καινούργια πρόταση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αντιληπτό.

Κατ'

αρχάς

για

να

προχωρήσουμε

σε

αντικατάσταση, στην αρχή της διαδικασίας πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι
παραιτήσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι ομόφωνα γίνονται
αποδεκτές οι παραιτήσεις φαντάζομαι, για να προχωρήσει η διαδικασία.
Γίνονται αποδεκτές δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τις κάνει αποδεκτές.
Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να βοηθήσω λίγο την αντιπολίτευση. Κάποια
Νομικά Πρόσωπα όπως είναι αυτό της Σχολικής Επιτροπής που είμαι εγώ και
η 1η και η 2η θέλουν κάποιους χρόνους. Δηλαδή η Τράπεζα για να σε
νομιμοποιήσει, θέλει ένα 20ήμερο.
Έχω ζητήσει ήδη από τέλος Δεκέμβρη να συνεννοηθούμε με την
αντιπολίτευση οτιδήποτε πρέπει να γίνει με τις Σχολικές Επιτροπές, πρέπει να
γίνει άμεσα. Δηλαδή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει εισήγηση για
τις δυο Σχολικές Επιτροπές ούτως ώστε να μην μείνει κενό, μη
χρηματοδότησης των σχολείων.
Γιατί έτσι και καθυστερήσουμε και μετά καθυστερήσει και η
Τράπεζα

και

περάσαμε

τα

μέσα

Μαρτίου,

έχουμε

μπλοκάρει

τη

χρηματοδότηση των σχολείων. Είναι και θέμα δικό σας να πάρετε μια
απόφαση γρήγορα, ποια στελέχη θέλετε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πάμε σε άλλο θέμα όμως.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή το άνοιξε κάποιος και είπε μαζί με τα υπόλοιπα
Νομικά Πρόσωπα γι' αυτό το είπα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Μια ερώτηση. Εγώ παραιτήθηκα τον 7ο του
’15. Γιατί δεν το συμπληρώσατε αυτό το μέλος μέχρι τώρα; Δεν λέει τι λέει ο
νόμος αυτό δεν το έχω διαβάσει αν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, αλλά
γιατί από το ’15 μέχρι σήμερα δεν συμπληρώθηκε το αναπληρωματικό μέλος
και το προτείνετε σήμερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κα Αναγνώστου. Κάποιος άλλος συνάδελφος;
Ποιος θα απαντήσει;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ανανιάδη έχει τον λόγο.

78

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 25/1/2017

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες το διευρυμένο πειθαρχικό
όργανο απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής δηλαδή από τους πέντε Αντιδημάρχους, το Δήμαρχο και τα δύο
τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους.
Επειδή η Διοίκηση κρίνει ότι μπορεί τώρα, αυτή τη στιγμή που
συζητάμε, να πρέπει να συνεδριάσει το πειθαρχικό όργανο, οφείλει να
απευθυνθεί στην αντιπολίτευση και να ζητήσει τη συνδρομή της. Αυτό κάνει.
Βεβαίως και θα μπορούσαμε εφόσον δεν δέχεστε, να πάμε σε αναπλήρωση
των δύο τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους.
Με αυτή τη λογική απαντώ και στην ερώτηση που έκανε η κα
Αναγνώστου, δεν χρειάστηκε να συνεδριάσει το πειθαρχικό όργανο. Δεν
χρειάστηκε. Και σαφώς τώρα που χρειάζεται να συνεδριάσει, αυτός είναι ο
λόγος που έρχεται δεν είναι ότι έχουμε για τον ένα μήνα δεν θα μπορούσαμε
να το κάνουμε μετά, μπορεί και να χρειάζεται το πειθαρχικό όργανο να
συνεδριάσει και εφόσον έχουμε παραιτήσεις μελών, οφείλουμε έστω μέχρι τις
δημαιρεσίες να το κάνουμε να λειτουργήσει.
Άρα αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε τη συμμετοχή της
αντιπολίτευσης. Αν δεν δέχεται, θα προχωρήσουμε να εκλέξουμε δυο μέλη
από τη συμπολίτευση. Απαντώ ότι μπορεί να είναι ειλημμένη απόφαση να
λειτουργήσει και αύριο και μεθαύριο το πειθαρχικό. Υπάρχουν υποθέσεις για
τις οποίες έχετε βάλει ερωτήματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουμε
αναφέρει και σχετίζονται με υποθέσεις εγγυητικές… δεν χρειάζεται να τα
ξαναπούμε και μπορεί να πρέπει να συγκροτηθεί σε Σώμα αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό κ. Ανανιάδη σας ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη
τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να συμμετάσχει έχει
τους δικούς της λόγους, θα κάνουμε τρία λεπτά διάλειμμα.
Κύριε Κουμαριανέ, θέλω από τη συμπολίτευση δυο ονόματα για
τακτικούς και δυο για αναπληρωματικούς. Πέντε λεπτά διάλειμμα να βρεθούν
τα άτομα. Να μου φέρετε τα άτομα δύο και δύο, τέσσερα. Δύο τακτικά, δύο
αναπληρωματικά. Πρέπει να γίνει ψηφοφορία σήμερα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σας έχω καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ.
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Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Αγαγιώτου Βασιλική
και ο κ. Σιώρης Νικόλαος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ, πέστε μου τα ονόματα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Οι προτάσεις της πλειοψηφίας για τα τακτικά μέλη είναι η
κα Ανδρέου Χριστίνα και ο κ. Γιώργος Ανεμογιάννης και για αναπληρωματικά
η κα Γαλαζούλα Αλίκη και ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος – Ευλόγιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω η διαδικασία έχει ως εξής: όλα τα μέλη της
πλειοψηφίας πρέπει να πουν ότι ψηφίζουν κατ' αρχάς για να πάμε μετά σε
μυστική ψηφοφορία. Είναι η διαδικασία πολύπλοκη.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ψηφίζουν ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τακτικά μέλη προτείνονται από τη Διοίκηση η κα Ανδρέου και ο
κ. Ανεμογιάννης και αναπληρωματικά προτείνονται η κα Γαλαζούλα και ο κ.
Αντωναρόπουλος. Παρακαλώ ένας – ένας να λέει ότι ψηφίζει δύο και δύο,
όπως προτείνεται.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλέγονται οι υποψήφιοι, συνεχίζουμε με μυστική ψηφοφορία.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία έχει ως εξής: θα διαβάζονται τα ονόματα, θα
περνάτε ένας – ένας από την κα Χαραμαρά, θα παίρνετε το ψηφοδέλτιο,
βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς, δύο για τους τακτικούς και δυο για τους
αναπληρωματικούς. Μέχρι δύο. Θα διαβάζει τα ονόματά σας, θα περνάτε θα
παίρνετε το ψηφοδέλτιο, θα πηγαίνετε μέσα στην κάλπη, θα ψηφίζετε, θα
παίρνετε μαζί κι ένα λευκό και μετά θα γίνει η καταμέτρηση. Ευτυχώς η
διαδικασία είναι πολύπλοκη συνάδελφοι και πρέπει να τηρηθεί, σας
παρακαλώ πάρα πολύ δείξτε μια κατανόηση.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας επειδή κάτι δεν έχω
καταλάβει, μπορώ να ρωτήσω;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια να ρωτήσετε.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Επειδή είπατε «μέχρι δύο» δηλαδή σταυρούς θα βάλουμε;
Έναν και έναν; Δεν θα τους ψηφίσουμε όλους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι κι όλοι είναι δύο και δύο. Μπορούμε να βάλουμε δύο και
δύο.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Εντάξει γιατί έτσι όπως το είπατε δεν το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα γίνεται ψηφοφορία για τα τακτικά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Τώρα το κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρέου 21, Ανεμογιάννης 22, άκυρα 1.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για τα αναπληρωματικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 Αντωναρόπουλος, Γαλαζούλα 21, άκυρο ένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία ψηφίζεται ομόφωνα δεν υπάρχει κάποιος να έχει
θέμα. Η διαδικασία έγινε όπως πρέπει κανονικά με τον Κανονισμό, όλα έγιναν
προσεκτικά και όπως πρέπει, ομόφωνα εγκρίνεται η διαδικασία.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
και η κα Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ

κ.

Πλέσσα,

σας

παρακαλώ

ξαναπέστε

τα

αποτελέσματα γιατί δεν γράφτηκαν.
κ. ΠΛΕΣΣΑΣ: Τακτικά μέλη: Ανεμογιάννης 22, Ανδρέου 21, άκυρα 1. Για τα
αναπληρωματικά μέλη: Αντωναρόπουλος 22, Γαλαζούλα 21, άκυρα 1.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλέγονται όλοι.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης σύμβασης υπηρεσίας με ιδιώτη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ανανιάδη υπάρχει στον προϋπολογισμό
αυτό; Το έχουμε βάλει;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Υπάρχει τοποθέτηση; Δεν
υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης
σύμβασης υπηρεσίας με ιδιώτη» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης σύμβασης για την περισυλλογή των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου
και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήματος
Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και περσινή σύμβαση, έτσι δεν είναι κ. Ανανιάδη;
Ν.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ:

Ο

ενδεδειγμένος

τρόπος

να

απομακρύνουμε

εγκαταλελειμμένα δημοπρασία, εισπράττουμε κατ’ ελάχιστο 130 € το κάθε
όχημα το οποίο αποσύρεται παίρνει βεβαίωση τέλους κύκλου ζωής
ανακύκλωσης. Συνολικά προσδοκώμενα έσοδα 16.120 € για το Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν έχουν εντοπιστεί τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία πρέπει να
συλλέξουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ποια τιμή ήταν η προηγούμενη; Τον προηγούμενο χρόνο
δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον
λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι πολύ περισσότερα τα καταγεγραμμένα οχήματα από
τα 100, επειδή όμως υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι 90 συν 35 μέρες,
από την ημέρα που κολλάμε το αυτοκόλλητο του εγκαταλελειμμένου και μέχρι
την ημερομηνία που θα το σηκώσει ο ανάδοχος, μεσολαβούν 145
ημερολογιακές ημέρες. Οι 35 μέρες οι δεύτερες, είναι το διάστημα της
ένστασης εάν έχει κάποιο θέμα ο ιδιοκτήτης.
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Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στους έξι μήνες δεν μπορεί να
σταματήσει τη διαδικασία ο ξεχασιάρης συνδημότης μας, ή όποιος το έχει
αφήσει. Επειδή 400 είναι αδύνατο να σηκωθούν μέσα σε μια χρονιά, όταν
πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το διάστημα υποχρεωτικά των 135 ημερών, και
επειδή έχουν φύγει πάνω από 230 αυτοκίνητα την προηγούμενη διετία, εμείς
λέμε ότι ξεμπουκώνει η πόλη και για φέτος ο στόχος είναι να σηκωθούν άλλα
100. Η περσινή τιμή κυμαινόταν εκεί κ. Κοπελούσο στα 130 €.
Σκεφτείτε ότι η Αθήνα που είναι πολύ μεγαλύτερος Δήμος και
έχει πολύ περισσότερα οχήματα, της δίνουν 90 €. Άρα από αυτή την άποψη
είναι μια συμφέρουσα τιμή για το Δήμο. Μακάρι να δώσουν πάνω από 130, το
130 είναι το κατώτερο που μπορούν να δώσουν. Είναι πλειοδοτικός, αν
υπάρχει ανταγωνισμός στη διαδικασία, ας δώσουν και 150 € το αμάξι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν
υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης
σύμβασης για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
εντός των ορίων του Δήμου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο
σύστημα συλλογής Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ)» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Διάθεση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση
των Νομικών Προσώπων του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γίνεται κάθε χρόνο φαντάζομαι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι τα Νομικά Πρόσωπα κ. Κόντο. Υπάρχει κάποια
ερώτηση; Δεν υπάρχει. Τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Διάθεση πιστώσεων για
την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης
των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο)
επί της οδού Μαραθώνος 26 - Ν.Χαλκηδόνα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση νέας παράτασης
σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Κοινωνικών Υπηρεσιών
του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο) επί της οδού Μαραθώνος 26 Ν.Χαλκηδόνα» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Ανανιάδη;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το θέμα έχει να κάνει με μια διαδικαστική επανεισαγωγή. Το
είχαμε ψηφίσει σε περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο το Νοέμβρη, στείλαμε τα
χαρτιά στην Αποκεντρωμένη για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε την
πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ. Ήρθε μια νέα εγκύκλιος και απλά μας ζητάει να
υποβάλλουμε

ξανά

το

αίτημα.

Ξανά

αφού

πάρουμε

απόφαση

να

προσληφθούν οι οδηγοί οι απαραίτητοι, πρέπει να στείλουμε τα χαρτιά στην
Αποκεντρωμένη και η Αποκεντρωμένη στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι μέσω ΑΣΕΠ πάλι;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: ΑΣΕΠ είναι, τακτικό προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ανανιάδη πέστε μου ένα πράγμα επί τη
ευκαιρία που το είπατε, ήρθε ο προϋπολογισμός από την Αποκεντρωμένη;
Εγκρίθηκε; Είναι όλα εντάξει; Έχουμε τίποτε παρατηρήσεις; Όχι. Αν έχετε, να
μας ενημερώσετε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει έρθει το Δεκέμβριο, όχι τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι, αλλά δεν μας ενημερώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επίσης αν έχει συμπεριληφθεί

αυτό το κόστος στον

προϋπολογισμό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γύρω στις 20 κάτι ήρθε ο προϋπολογισμός, δεν
είχαμε κάνει Συμβούλιο τότε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είχαμε, τέλος πάντων δεν πειράζει. Αλλά μου λέτε ότι
είναι όλα εντάξει, έγινε ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα αναλυτικά κόστη κ. Πρόεδρε επειδή ρώτησε ο κ. Κόντος
αναφέρονται στην εισήγηση και φυσικά υπάρχουν στον προϋπολογισμό για
να πληρωθούν οι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ανανιάδη. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την
κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Ηλεκτροφωτισμού» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη
του προγράμματος, για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Κουμαριανέ; Όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς είμαστε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Συμφωνούμε, αρκεί οι προσλαμβανόμενοι αφού είναι μόνο
πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, αν ασκούν και ελεύθερο
επάγγελμα, να μη το ασκούν ούτε στο Δήμο μας ούτε σε όμορο Δήμο. Και αν
είναι εύκολο να μας πείτε το ποσό, τι αμοιβή θα έχουν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Κύριε Κουμαριανέ μπορείτε να
απαντήσετε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Οι όροι της πρόσληψης είναι οι όροι που βάζει το
πρόγραμμα στην προκήρυξή του, δεν τους βάζουμε εμείς. Είναι προσλήψεις
οι λεγόμενες με όρους ΑΣΕΠ, όπου ουσιαστικά η προκήρυξη καθορίζει τους
όρους, εμείς στέλνουμε την ανακοίνωση στον ΑΣΕΠ τους εγκρίνει και
προχωράμε.
Αν δεν τους εγκρίνει

επειδή δεν είναι σύμφωνοι, δεν

προχωράμε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα βάλουμε έναν όρο να δουλεύει στην
πόλη ή να δουλεύει σε άλλη πόλη δεν θα προχωρήσουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή μπορεί το ΑΣΕΠ να δώσει άδεια σε έναν που έχει
εργαστεί 100 μέτρα δίπλα;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Φοβάμαι πως ναι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Άποψη εκφράζω.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πάντως σε αντίθεση με την Κοινωφελή εργασία κριτήριο
εντοπιότητας θετικά δεν υπάρχει. Ούτε αρνητικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς το ερώτημα που κάνει ο κ. Ντάτσης πατάει στη
λογική όμως οι όροι από ό,τι αντιλαμβάνεστε κ. Ντάτση υποβάλλονται από
αλλού και όχι από εμάς.
87

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όσον αφορά το μισθό και αυτός πάλι καθορίζεται από το
πρόγραμμα, ουσιαστικά το πρόγραμμα είναι δυο μισθοδοσίες και ένα 40% επί
των μισθοδοσιών όπου καλύπτουν διαχειριστικά έξοδα computer, γραφική
ύλη, φυλλάδια και τα λοιπά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ρωτάω το ποσό για τη μηνιαία αμοιβή γιατί πολύ φοβάμαι ότι
ευτελίστηκε και να είναι αντίστοιχο και το προϊόν που θα πάρουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι, είναι αξιοπρεπής για πλήρους απασχόληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία έγινε αντιληπτό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τη στελέχωση της
δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο 14ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»»
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι τυπικό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Υπάρχει ερώτηση; Όχι. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να ψηφίσουμε την προσωρινή
παραλαβή, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κληθεί άμεσα ο εργολάβος της Νέας
Φιλαδέλφειας να καλύψει κάποιες κακοτεχνίες που έχουν γίνει, προκειμένου
να γίνει η οριστική παραλαβή μετά στη βόρεια και στη νότια πλευρά του
δημαρχείου ειδικά στον 3ο όροφο που έχουμε εισροή υδάτων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρησή σας κ. Λάλο, είναι γνωστή στον κ.
Αντιδήμαρχο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να καταγραφεί και στην απόφασή μας για
να μπορούμε να προχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρησή σας αλλά εδώ είναι προφανές ότι μιλάμε
για προσωρινή παραλαβή. Η προσωρινή παραλαβή γιατί γίνεται; Για να
διαπιστώσει ο παραλαβών ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει να διορθωθεί για να
γίνει η οριστική. Άρα είμαστε εντάξει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να επιβεβαιώσουμε και στην οριστική ότι
διορθώθηκαν για να ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, σωστή η παρατήρηση. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα το εξής κ. Πρόεδρε να γραφτεί για να συμφωνήσουμε με
τον κ. Λάλο, ότι η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής θα γίνει
με τις υποδείξεις του κ. Λάλου που έχει πει ότι υπάρχουν κακοτεχνίες, για να
προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο να γραφτεί στα πρακτικά. Ο κ.
Μανωλεδάκης είναι υπεύθυνος για να τηρηθεί αυτή η διαδικασία.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπάρχει ήδη έγγραφο …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν έχει γίνει, μας καλύπτει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα θέματα αυτά τα γνωρίζει ο κ. Μανωλεδάκης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κανένα πρόβλημα.
Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής

παραλαβής

του έργου

«Ολοκληρωμένη

παρέμβαση

εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» και το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση

πρωτοκόλλου

προσωρινής

παραλαβής

του

έργου

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας» εγκρίνονται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
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15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 1.636,15 €
για τις ανάγκες εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
των Κ.Α.Π.Η. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και
ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού
εκδήλωσης

κοπής

της

1.636,15 € για τις ανάγκες

Πρωτοχρονιάτικης

πίτας

των

Κ.Α.Π.Η.

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Ανακατασκευή πλατειών - κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 3/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη, εδώ λέει «… Προτείνει να χορηγηθεί
παράταση του έργου ανακατασκευή πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κατά 70
ημέρες…» εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με την παράταση γιατί
αιτιολογείτε τους λόγους που γίνεται, αλλά λέει «… με αναθεώρηση». Είναι
αναθεώρηση επί των τιμών;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Έτσι πάει αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς το ψηφίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε
αναθεώρηση από τη στιγμή κατά την οποία δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι
νέες τιμές εφόσον μιλάει για αναθεώρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι εντελώς τυπικό το ζήτημα, μπαίνει σε όλες τις
συμβάσεις που ζητάνε παράταση του χρόνου, διότι οι τιμές σε ένα δημόσιο
έργο καθορίζονται από ένα κατάλογο που έρχεται από το πρώην Δημοσίων
Έργων.
Αυτές οι τιμές εδώ και χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Άλλαζαν παλιά
περίπου ανά τρίμηνο. Αλλά και πάλι ποτέ ανά τρίμηνο. Όταν δηλαδή έτρεχε ο
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πληθωρισμός, εγώ τα πρώτα χρόνια που προσλήφθηκα στην Υπηρεσία και
έτρεχαν οι πληθωρισμοί, ανά τρίμηνο – τετράμηνο μας έρχονταν αλλαγές στις
τιμές. Επομένως σε αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί να είχαν έρθει αλλαγές
τιμών. Τώρα δεν γίνεται, αλλά είναι τυπικό πρέπει να το βάλουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω το εξής όμως ότι εάν δεν είχε πάρει, αυτό είναι να μας
δώσετε να καταλάβουμε όλοι, δηλαδή αν δεν πάρει την παράταση των 70
ημερών εδώ, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι η αναθεώρηση δεν θα του
δώσει μεγαλύτερη τιμή. Και ρωτώ: η αναθεώρηση δεν λέει προς τα πάνω ή
προς τα κάτω, λέει «αναθεώρηση τιμής». Εμείς λέμε ότι άμα του δώσουμε την
παράταση των 70 ημερών, ήτοι 22/3/17 με αναθεώρηση.
Εκεί είναι το ζήτημά μας και να το κλείσουμε. Εάν μας λέτε εσείς
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από την τιμή που ξεκίνησε αυτός
την προσφορά του δεν έχουμε καμία αντίρρηση και το ψηφίζουμε υπέρ και
είναι και τα δυο θέματα ίδια παρ' όλο ότι υπάρχει και 5 η παράταση αλλά δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο να τελειώνουμε με τις υποθέσεις αυτές. Εμείς
αυτό θέλουμε κ. Πρόεδρε να τονίσουμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με την
εισήγηση, με τη διαβεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι η αναθεώρηση δεν
υπερβαίνει τις προτεινόμενες τιμές των κατασκευαστών. Συμφωνούμε κ.
Μανωλεδάκη;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Απόλυτα συμφωνώ, αλλά είναι τυπικό. Δηλαδή δεν
μπορώ να το παραλείψω. Είναι βάσει νομοθεσίας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτός όμως αν δεν έπαιρνε παράταση δεν θα μπαίναμε σε αυτή
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη, λέτε ότι αυτό είναι τυπικό. Αφού είναι
τυπικό γιατί το έχουν μέσα και δεν θα υπάρχει αναθεώρηση; Δεν το αποκλείει.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ακριβώς αυτό σας λέω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Λέτε είναι τυπικό.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το προβλέπει η νομοθεσία, δεν μπορώ να το
παραλείψω. Όταν κάνω παράταση δεν μπορώ να παραλείψω την
αναθεώρηση, με υποχρεώνει ο νόμος των δημοσίων έργων να βάλω
αναθεώρηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τις αναθεωρούμε εμείς τις τιμές.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι παράταση για συγκεκριμένους λόγους. Αν
εγκρίνουμε την παράταση θα εγκρίνουμε στην περίπτωση που τύχουμε σε
αυτό το πράγμα που δεν έχει γίνει εδώ και δέκα χρόνια….
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και την αναθεώρηση της τιμής.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ναι, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Μπορεί να
πάει και προς τα κάτω, εμείς παίρνουμε την περίπτωση να πάει προς τα
πάνω. Γιατί δεν λέμε τώρα που έχουμε μείωση, αποπληθωρισμό ότι μπορεί
να πάει προς τα κάτω; Το λογικό είναι να πάει προς τα κάτω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να το κλείσουμε, επειδή συμφωνούμε με τη λογική που λέει
ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Περισσότερες πιθανότητες αν γίνει αναθεώρηση σε
αυτό το διάστημα των 70 μερών, να πάει προς τα κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε πως θα το διατυπώσουμε
εφόσον εμείς υιοθετούμε και ψηφίζουμε την παράταση εξ αντικειμένου
πηγαίνουμε και στην αναθεώρηση παρ' όλο ότι δεν συμφωνούμε σε
περίπτωση κατά την οποία η αναθεώρηση θα είναι υπερβάλλουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς την αναθεώρηση δεν είμαστε υπεύθυνοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό λέω επειδή υποχρεωνόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποχρεωνόμαστε ακριβώς έχετε δίκιο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απόλυτα σύμφωνο με βρίσκει η παρατήρηση σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να κάνουμε με το 16 λίγο προθέρμανση για το 17. Διάβασα
στο 16, από όσο είδα στη λίστα και ζητάω να μας εξηγήσει η Τεχνική
Υπηρεσία το Δίκαιο και το νόμιμο της χορήγησης της παράτασης. Έψαξα να
βρω δίκαιους και νόμιμους λόγους στις δυο σελίδες κείμενο, δεν βρήκα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Η νόμιμη αιτία είναι οι αστικές συγκοινωνίες άργησαν να
στείλουν την απάντηση ότι επιτρέπουν τη μεταφορά των στάσεων από εκεί
που ήταν, στα σημεία που θα τους βάλει. Ήρθε η απάντηση του ΟΑΣΑ την
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έχω εδώ, ο ΟΑΣΑ απάντησε 21/11/2016 και πέρασε από Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής 19/12/2016.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε αντιληπτό, καλύφθηκε ο κ. Ντάτσης νομίζω.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
προθεσμίας

περαίωσης

του

έργου

«Ανακατασκευή

πλατειών

-

κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 3/2016)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν τις μισές από τις ώρες που έχει καταναλώσει ο ανάδοχος
για τη συγγραφή των διαφόρων αιτήσεων παράτασης τις είχε αφιερώσει ο
ίδιος σαν προσωπική εργασία στην πλατεία της Νησίδας το έργο θα είχε
τελειώσει. Και αν κι εμείς από τις πέντε έξι φορές που έχουμε ασχοληθεί για τη
Νησίδα δεν ασχολιόμασταν και είχαμε πάει να δουλέψουμε, θα είχε τελειώσει.
Θυμάμαι στα δυο χρόνια αυτά ή ένα ή δύο Δημοτικά Συμβούλια που δεν
δώσαμε παράταση στη Νησίδα στη συγκεκριμένη ανάδοχο εταιρεία.
Που ακούστηκε να ζητάει ανάδοχος εταιρεία, αυτή η εταιρεία
προκαταβολή ουσιαστικά για να κάνει το έργο. Μη το πάρεις αν δεν έχεις τα
χρήματα να το κάνεις. Αφού το σενάριο δεν είναι win – win, ας είναι lose –
lose. Παράκληση προς τη Νομική και Τεχνική Υπηρεσία αν υπάρχει
διαδικασία οικονομικών αιτημάτων από εμάς προς τον ανάδοχο για την όλη
κωλυσιεργία και αν μπορεί να εγγραφεί η εταιρεία σε τιμητική λίστα σχετικά
θολά επιθυμητών εταιρειών για συνεργασία με το Δήμο μας.
Αλήθεια, εκείνα τα χωμάτινα λοφάκια που είναι στα δέντρα γύρω
- γύρω σε μια δυνατή βροχή, θα κάτσουν εκεί που είναι; Τα υποχρεώνει
κανένας να κάτσουν εκεί ή θα σκορπίσουν σε όλη την πλατεία;
Και να παραμείνω λίγο στο χώρο της πλατείας της Νησίδας. Μια
Κυριακή απόγευμα πριν από αρκετούς μήνες μετείχα σε μια Επιτροπή του
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Δήμου για την εκτίμηση της κατάστασης των πυλώνων της ΔΕΗ στην πλατεία
της Νησίδας. Όλοι οι μετέχοντες ορεξάτοι μόνο το «Στά ‘ρματα – στά ‘ρματα»
δεν τραγουδήσαμε εκείνη την ημέρα. Τι έχει γίνει τελικά;
Εδώ και πολλά χρόνια σε κάθε δημοτική εκλογή οι πυλώνες
ξηλώνονται δέκα φορές το χρόνο. Αυτή τη συζήτηση γιατί την κάναμε τότε; Για
να δουλευτούμε μεταξύ μας ή για να κάνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία,
νομίζοντας ότι τους γκρεμίσαμε τους πυλώνες και τους έχουμε εκεί;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να πούμε για να φέρουμε λίγο και την
αλήθεια στο φως. Σχεδόν καθόλου δεν είναι ευθύνη του αναδόχου. Έχουμε
μια τέτοια περίπτωση εδώ. Η ευθύνη για τη Νησίδα βαραίνει σχεδόν
αποκλειστικά το Πράσινο Ταμείο, το οποίο αναίτια τελείως και φερόμενο όχι
φερέγγυα απέναντί μας, διότι όταν διαβεβαίωναν και μας διασφάλιζαν και
ερχόμασταν εδώ και ενημερώναμε ότι σε μια εβδομάδα τελειώνει ή σε ένα
μήνα τελειώνει, είχαμε τη διαβεβαίωση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
εν λόγω έργου που είναι το Πράσινο Ταμείο.
Πλέον τουλάχιστον από τη μεριά μας αίρεται η εμπιστοσύνη
προς το Πράσινο Ταμείο, έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπου τους ζητάμε το
εξής πλέον, ζητάμε να προχωρήσουμε το έργο με ίδια έσοδα και εκ των
υστέρων, αφού έχουν τόσες διαδικασίες που επικαλούνται και τόσα
προβλήματα εκ των υστέρων να μας διαβεβαιώσουν ότι θα μας αποδώσουν
τα χρήματα.
Στην ύστατη περίπτωση -γιατί αυτό έχει συζητηθεί και να το
πούμε εδώ, διότι εμείς θέσαμε και θέματα ασφάλειας προς το Πράσινο
Ταμείο, ασφαλείας, λόγω της συνεχούς ύπαρξης του εργοταξίου για τους
κατοίκους εκεί τριγύρω- θα εγκαταλείψουμε και τη συνεργασία και θα το
φτιάξουμε με ίδια έσοδα με ίδιους πόρους. Να τελειώσει το έργο επιτέλους.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έχει τραβήξει τόσο και σας λέω δηλαδή θα
κάνουμε το παν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, πλέον έχουμε καταλάβει ότι η
συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο δεν τραβάει και δεν μπορούμε να
συνεχίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον δεν είναι τόσο πράσινο…
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι τόσο πράσινο, μήπως είναι μπλε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Φίλε Κώστα, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του
εργολάβου, αλλά όπως είπε και ο Μιχάλης έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση.
Δεν είναι έτσι όπως το είπες ότι του προχρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο το
έργο. Το Ταμείο για να πληρώσει και ο κάθε φορέας ο οποίος χρηματοδοτεί
ένα έργο, πρέπει να έχει βεβαιωμένη εργασία για το τι έγινε από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες, στην περίπτωσή μας από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Σε αυτό τον άνθρωπο το Πράσινο Ταμείο χρωστάει δυο
λογαριασμούς τον 5ο και τον 6ο που έχουν βεβαιωθεί οι εργασίες, συν τους
πυλώνες που έβαλε και τους οποίους τους άφησε ημιτελείς δεν τους έχει
συνδέσει, και επειδή δεν είναι συνδεδεμένοι δεν έχουν βεβαιώσεις σαν
Τεχνική Υπηρεσία ότι είναι εντάξει, επομένως συνολικά πρέπει να του
χρωστάμε είτε λεγόμαστε Πράσινο Ταμείο είτε Δήμος, πάνω από 30.000 €.
Συν το πρόστιμο που του επιβάλλει το ΙΚΑ για τις διακοπές των
εργασιών. Άρα δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και δεν κάνω το δικηγόρο
του εργολάβου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει αντιληπτό το θέμα, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επειδή έβαλε κι ένα δεύτερο ζήτημα ο κ. Ντάτσης και επειδή
φέρω την ευθύνη σαν Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής για το θέμα των
πυλώνων της υψηλής στάθμης …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε εκτός θέματος κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό όμως να το απαντήσουμε κι αυτό γιατί είναι
σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εντός θέματος δηλαδή θέλετε να μου πείτε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν είναι εντός θέματος, αλλά δώστε μου ένα δευτερόλεπτο
να πω κάτι ειλικρινά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Από τη
στιγμή που δεν μπορείς να ολοκληρώσεις μια πλατεία και ντρέπομαι που το
λέω μέσα σε δυο χρόνια, με τι μούτρα ρε Κώστα θα πηγαίναμε εμείς οι δυο
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να πιάσουμε τους κατοίκους της Νησίδας, σαν άλλοι Μαυρογιαλούροι να τους
πούμε ότι θα βάλουμε και θέμα απομάκρυνσης υπογειοποίησης των
πυλώνων υψηλών τάσης; Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια προς το Σώμα.
Εδώ δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ρημάδι το
έργο, θα πηγαίναμε εκεί με τις ντομάτες θα μας έπαιρναν Κώστα και εσένα και
εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Παράταση 26 μέρες; Πως δεν του δίνουμε 7 ώρες!
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Εσύ ο ίδιος είπες ότι αν δουλεύαμε με προσωπική
εργασία θα το είχαμε τελειώσει. Είναι πολύ λίγα τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει
πληρωθεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άρα ούτε το 36 θα ισχύσει. Δεν αποφασίζουμε τώρα να το
τελειώσει ο Δήμος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Περιμένουμε απάντηση από το Πράσινο Ταμείο
από μέρα σε μέρα. Όταν απαντήσει στην επιστολή που κάναμε, θα έρθουμε
εδώ και θα πάρουμε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία με την απάντηση του κ. Λάλου νομίζω ότι έκλεισε το
θέμα, περιμένουμε απάντηση από το Πράσινο Ταμείο πρέπει να είναι
σύντομη για να δούμε πως θα προχωρήσουμε, έχει βαλτώσει το έργο και τα
λοιπά.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς δίνουμε τη καλή πίστη σχετικά όπως εισηγήθηκαν οι
Αντιδήμαρχοι, αποδεχόμαστε όλες τις διαδικασίες, αλλά σε καμία περίπτωση
το λέμε από τώρα δεν μπορούμε να δεχτούμε πάλι να ξαναγίνει αυτή η
διαδικασία. Δίνουμε αυτό πάλι, αλλά αυτή τη διαδικασία δεν την ξανακάνουμε
και σας το λέμε για να μην υπάρχει…
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αποστόλη, τα ίδια είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή το είχαμε πει έχει δίκιο ο κ. Κοπελούσος είχε ειπωθεί
αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα και
νομίζω για να πάρουμε μια θέση, μπορεί να λέμε εμείς σαν Παράταξη αυτή τη
στιγμή έχουμε υποχρέωση για να μπορέσουμε να πιέσουμε να πούμε ότι
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αποχωρούμε από αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχουμε ξαναπεί πάλι ότι «ξέρετε,
εμείς δεν ξαναμπαίνουμε» το είχαμε πει το Δεκέμβριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Κόντο.
Στο σημείο αυτό αποχωρούν από την ψηφοφορία ο κ. Κόντος
Απόστολος, ο κ. Ντάτσης Κων/νος, και ο κ. Κοπελούσος Χρήστος
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Χωρίς να υπάρχει ευθύνη από ό,τι καταλάβαμε, αλλά για την
πίεση της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, το καταλάβαμε. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν. Ο κ.
Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μήπως θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε αυτό και με
ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Πράσινο Ταμείο σα Δημοτικό Συμβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιθανότατα έχετε δίκιο κ. Ανεμογιάννη, απλώς επειδή δεν
είμαστε έτοιμοι εκ του προχείρου δεν μπορούμε.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω να γραφτεί στην απόφαση να το έχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας εξουσιοδοτήσουμε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και Δήμαρχο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλή
χρονιά και πάλι σε όλους, γεια σας. Ευχαριστούμε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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