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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:45
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος
– Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη,
Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Ανδρέου

Χριστίνα,

Ανεμογιάννης Γεώργιος, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης,
Κοπελούσος

Χρήστος,

Κόντος

Απόστολος,

Ντάτσης

Κωνσταντίνος,

Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία, Παπακώστας Βασίλειος, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Καλύβης
Γεώργιος.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αγγελής

Χρήστος,

Αράπογλου,

Πλάτανος,

Κανταρέλης

Δημήτριος,

Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Κουτσάκης Μιχαήλ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση καταρχήν αναγκαιότητας για την απευθείας αγορά ακινήτου με
σκοπό τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου που θα περιλαμβάνει
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Αμαξοστάσιο και συνοδά
γραφεία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

2.

Συγκρότηση επιτροπής σε εφαρμογή της αριθ. 117/2018 απόφασης Δ.Σ.
περί έγκρισης παρεμβάσεων και ενεργειών που αφορούν στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας.

3.

Τροποποίηση όρων παραχώρησης κτιρίου, εντός του Άλσους Νέας
Φιλαδέλφειας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
Δήμο.

4.

Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάστασηαναπλήρωση

διοριστέου

προκήρυξης

του

πρώην

Δήμου

Νέας

Φιλαδέλφειας που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του.
5.

Ένταξη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας στις
επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του
σχολικού έτους 2018 - 2019 για συνολικό αριθμό δέκα (10)
μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

6.

Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

7.

Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και λοιπών υλικών.

8.

Τροποποίηση αριθ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ωραρίου εργαζομένων
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου του Δήμου και έγκρισης
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

9.

Ανάκληση αριθ. 99/2018 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας της
υπηρεσίας

«Συντήρηση

και

επισκευή

κτιριακών

εγκαταστάσεων

σχολείων» (Α.Μ. 32/2018).
10. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2018.
11. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
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12. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο στα πλαίσια
κάλυψης των αναγκών του.
13. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 49/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου στις 6-6-2018 και στις 26-9-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας.
15. Έγκριση των αριθ. 2/18 και 3/18 πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για
την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει
των αριθ. 15/18 και 16/18 αντίστοιχων αποφάσεων της Ε.Π.Ζ..
16.

Έγκριση

Χρήσης

Διαδρομών

Κολυμβητηρίου

Ο.Α.Κ.Α.

για

την

υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την περίοδο
2018 - 2019.
17.

Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
και Δράσεων του Δήμου και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
19. Έγκριση

παράτασης

χρόνου

περαίωσης

του

έργου:

«Ασφαλής

πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δ.Φ.Χ.» - Α.Μ.
34/2015.
20. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή
θέσεων

στάθμευσης

μοτοποδηλάτων

–

μοτοσικλετών

στην

πλ.

Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.»- Α.Μ. 92/2014.
21.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».

22. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου
Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 02/2014).
23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Δαπάνες για τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων,
εντύπων, αεροπανό Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
προϋπολογισμού 40.000 €.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ ένα συνάδελφο
για χρέη Γραμματέα. Η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε
παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, 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 Γεώργιος
παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο
κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου απών, ο κ. Πλάτανος απών, 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 απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ.
Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Έχουμε απαρτία και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
τη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε θέλετε
να ανακοινώσετε κάτι;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους στον Πρόεδρο, στους δημοτικούς
συμβούλους και στους πολίτες που παρευρίσκονται σήμερα. Φίλες και φίλοι
όπως όλοι γνωρίζετε αυτές τις μέρες η πόλη μας αντιμετωπίζει μια πολύ
σοβαρή κατάσταση και θα έλεγα μια πρωτοφανή κρίση.
Ομάδα φερόμενων ως οπαδών έχει αποκλείσει το αμαξοστάσιο
του Δήμου με συνέπεια η λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων να έχει
ήδη υποβαθμιστεί δραματικά, σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες καθιστούν
την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη και με αυτές ξεκινούν τον μαραθώνιο
των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ήδη

στο

τελευταίο

έκτακτο

Δημοτικό

Συμβούλιο

της

Παρασκευής, συζητήθηκε εκτενώς αυτή η κατάσταση και η συντριπτική
πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα
από διαδικασίες συναίνεσης αποφάσισε να ζητήσει τον ειρηνικό τερματισμό
αυτής της κατάληψης.
Παρ' όλα αυτά οι καταληψίες με την έμμεση προτροπή
δικαιολόγηση και κάλυψη οπαδικών Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και την
ανοχή των θεσμικών οργάνων της πολιτείας συνεχίζουν. Συνεχίζουν και
σήμερα. Συνεχίζουν με εξαγγελμένο στόχο να γκρεμίσουν ολοσχερώς τις
εγκαταστάσεις καθαριότητας του Δήμου προτού ο Δήμος μας εξασφαλίσει τις
απαραίτητες εκείνες υποδομές για να καλύψει τις ανάγκες του.
Πριν προχωρήσω, θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά την
έκκλησή μου να τερματίσει αυτή η αδιέξοδο κατάληψη που όχι μόνο
δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο στους κατοίκους της πόλης μας, αλλά θα
έλεγα συκοφαντεί και την ίδια την έννοια της κατάληψης, οδηγώντας τα
πράγματα σε αδιέξοδο.
Γύρω από αυτή την υπόθεση όπως φανερώθηκε και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είτε με απουσίες είτε με παρουσίες,
υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, αναλύσεις, αφηγήσεις αλλά και προτάσεις
για το μέλλον.
Η

κυρίαρχη

κριτική

που

ακούστηκε

απέναντί

μας

και

αναπαράγεται καθημερινά σε διάφορες εκδοχές και τόνους είναι αυτή της
5
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τιμωρίας μας την οποία πληρώνουμε για την «αδιέξοδη» συγκρουσιακή
πολιτική που αναπτύξαμε γύρω από το ζήτημα του γηπέδου της ΑΕΚ στην
πόλη μας.
Αυτή η λογική που συνοψίζεται στο «καλά να πάθετε» και «είναι
απολύτως δική σας ευθύνη» και εκφράστηκε και στο περασμένο Δημοτικό
Συμβούλιο, συμπληρώνεται από την κατηγορία της διοικητικής ανεπάρκειας
και της πολιτικής σκοπιμότητας, με σκοπό υποτίθεται την καθυστέρηση
εξεύρεσης νέου χώρου για το αμαξοστάσιο του Δήμου.
Στην

πραγματικότητα

γύρω

από

αυτή

την

υπόθεση

δημιουργούνται, αλλά και στοιχίζονται πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά μπλοκ
τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια τους και στήνουν και την αφήγησή τους
ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Πριν φτάσω σε αυτό θα αναλύσω τις κατηγορίες μία – μία.
Πρώτον «είστε κακά παιδιά και τώρα σας τιμωρούν». Αν θεωρεί
κάποιος ότι οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες κινούνται με αποκλειστικό γνώμονα
το κέρδος, κινούνται με τη λογική της τιμωρίας ή της πειθάρχησης νομίζω πως
κάνει λάθος. Νομίζω πως εδώ αυτό ακριβώς το γεγονός ό,τι συμβαίνει δηλαδή
αυτή τη στιγμή στην πόλη δείχνει ότι υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική
προκειμένου συγκεκριμένα συμφέροντα να επιβάλλουν τον έλεγχό τους.
Δεύτερον, υπάρχει μια ακόμη πιο περίτεχνη κριτική θα έλεγα η
οποία κι αυτή διαμορφώνεται από ανθρώπους με εντελώς ανομοιογενή
προέλευση και εντελώς ετερόχρωμα πολιτικά μπλοκ, η οποία λέει ότι δεν
καταφέραμε με αυτό τον τρόπο να πάρουμε τα «αντισταθμιστικά» επειδή
ακριβώς δεν κάτσαμε στο τραπέζι.
Βεβαίως θα περιμέναμε και από αυτούς οι οποίοι λένε αυτά να
μας καταθέσουν έστω μία πρόταση –μία, μισή, μια λέξη…- για το τι οι ίδιοι
εννοούν αντισταθμιστικό σε αυτή την πόλη. Τι θεωρούν αυτοί αντισταθμιστικό;
Γιατί πολλά γράφονται περί αντισταθμιστικών, αλλά οι μοναδικοί που
τουλάχιστον γνωρίζω που έχουμε ψηφίσει, είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
με συγκεκριμένα αιτήματα και διεκδικήσεις γύρω απ' όλα τα ζητήματα του
ρυθμιστικού σχεδίου Αττικής, με συγκεκριμένα αιτήματα και διατυπώσεις και
διεκδικήσεις τις οποίες αυτή η Δημοτική Αρχή τις τηρεί από πριν αναλάβει,
αλλά και στη συνέχεια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
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Να εστιάσω όμως σε αυτό. Τι μας λένε δηλαδή; Πως αν
γυρνάγαμε ευγενικά το ένα μάγουλο μπορεί και να μας έδιναν και… -δεν ξέρω
το τι είναι αυτό, να μας το πει βέβαια αυτό- αλλά μπορεί να μας έδιναν το
άλσος; Την κυριότητα; Μπορεί να μας έδιναν τα 70 στρέμματα που έχουν πάει
στο υπερταμείο; Μπορεί να μας έδιναν το πέταλο νησίδας; Μπορεί να μας
έδιναν περισσότερες θέσεις στάθμευσης; Μπορεί να μας έδιναν την
κατάργηση του 5% μέσα στο άλσος; Γιατί εμείς αυτά έχουμε ζητήσει.
Άρα δηλαδή εδώ θέλω να μας πει κάποιος αν μια άλλη
στρατηγική που υποτίθεται η δική μας ήταν η κακή, ποια ήταν η καλή
στρατηγική για να πετύχει τι. Και εδώ θεωρώ ότι αυτές οι γραμμές έχουν
συγκρουστεί, συγκρούονται και θα συγκρουστούν και στο μέλλον.
Τρίτον εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ψέμα ότι χρησιμοποιήθηκαν οι
εγκαταστάσεις

του

Δήμου

προκειμένου

να

αξιοποιηθούν

ως

όπλο

καθυστέρησης του γηπέδου. Ψέμα. Εμείς έχουμε ενημερώσει από την πρώτη
μέρα και όλους τους αρμόδιους Εισαγγελείς προκειμένου να γνωρίζουν παρά
τα όσα λένε τα διάφορα παπαγαλάκια ότι αυτή η Δημοτική Αρχή με συνέπεια,
συστηματικότητα, μεθοδικότητα αλλά και με ακούραστη δουλειά των
υπαλλήλων κατάφερε τα 10,5 εκατομμύρια που ήρθαν δεν έπεσαν στο κενό.
Ήρθαν ως επιστέγασμα μιας συγκροτημένης πρότασης για συγκεκριμένα
πράγματα που έχουν παράξει οι Υπηρεσίες αυτού του Δήμου και δεν δόθηκαν
γενικώς 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν άνοιξε δηλαδή ένας κορβανάς και λέει
«πάρε

Βασιλόπουλε
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εκατομμύρια»,

ήρθαν

για

χρηματοδότηση

συγκεκριμένου φακέλου που έχει υποβληθεί από το Δήμο εδώ και
τουλάχιστον δυο χρόνια, περί αυτού μιλάμε και περί του πράσινου σημείου,
θα φτάσουμε σε αυτό στο 1ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέταρτον,

ανάγκη

εξεύρεσης

προσωρινού

χώρου.

Αυτό

ακούγεται ένθεν κακείθεν και ακούγεται πολύ ωραίο, εύκολο και πιασάρικο.
Προσωρινός χώρος; Ξέρετε τι λέει η λαϊκή σοφία; Ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού. Ο Δήμος έχει εκεί τις εγκαταστάσεις του κοντά 40 χρόνια,
προσπαθούμε από την πρώτη μέρα της θητείας μας και επαναλαμβάνω
πατώντας και σε προσπάθειες προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, δεν λέω ότι
μόνο εμείς είμαστε που το ξεκινήσαμε από το
προηγούμενοι τα κατάφεραν.

7
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Και απαιτούν από εμάς μέσα σε χρόνο ρεκόρ και χωρίς καμία
βοήθεια και στήριξη να φύγουμε από εκεί και να πάμε προσωρινά κάπου. Να
πληρώσει δηλαδή, αυτό μας λένε αυτοί οι άνθρωποι, ο δημότης προκειμένου
να φύγουμε άρον – άρον και να θέσω το ερώτημα:
Γιατί να σε χρηματοδοτήσει η πολιτεία αν μπορείς να βρεις μια
λύση; Γιατί να σε χρηματοδοτήσει αν μπορείς να βρεις λύση μόνος σου; Γιατί
να σε χρηματοδοτήσει η πολιτεία; Εμείς επιμέναμε, επιμένουμε στο ζήτημα
της δημόσιας κρατικής χρηματοδότησης ώστε να μην πληρώσει ο δημότης
ούτε ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθούν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
καθαριότητας, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης φυσικά και όλων των
υπόλοιπών συνοδών εγκαταστάσεων.
Και θεωρώ ότι τώρα είναι και το επιστέγασμα αυτής της στάσης
την οποία έχουμε κρατήσει. Διαφορετικά θα είχαμε βρεθεί ήδη στο δρόμο. Αν
ακούγαμε αυτούς που μας έλεγαν να τα πάμε στο ένα πάρκο, στον άλλο
δρόμο να τα πετάξουμε παραεκεί, δημιουργώντας και πρόβλημα στους
πολίτες φυσικά, τους οποίους αγνοούμε θα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που
δεν θα είχαμε μείνει χωρίς εγκαταστάσεις και δεν είχαμε πάρει ούτε ευρώ.
Και θέλω να κλείσω με το εξής: περιμένω ακόμη από αυτούς
που έχουν σηκώσει τόσο επιθετικά τους τόνους να καταθέσουν μία πρόταση.
Γιατί εμείς ακόμη και σήμερα επιμένουμε και λέμε: έχουμε τις διεκδικήσεις μας
για το άλσος, επιμένουμε κι έχουμε τις διεκδικήσεις μας οι οποίες αφορούν το
αμαξοστάσιο του Δήμου και τη χρηματοδότηση η οποία ολοκληρώθηκε και το
έχουμε σήμερα και ως 1ο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις
Κασσάνδρες οι οποίες διέψευδαν και δεν λέω ανθρώπους οι οποίοι είχαν
εύλογες αμφιβολίες ότι τα έχουν ξαναδεί και στο παρελθόν, αναφέρομαι σε
Κασσάνδρες οι οποίες έλεγαν «σιγά μωρέ…»!
Και μάλιστα πάνε να το υποβαθμίσουν κιόλας. Αυτή η πόλη
πρόκειται να λύσει στο μέλλον το πρόβλημα των εγκαταστάσεών της ώστε να
είναι νόμιμες, τακτοποιημένες και να πρωτοπορήσουν σε μια πρότυπη λογική
ανακύκλωσης στην πηγή με δημόσιο τρόπο, ούτε με ΣΔΙΤ αλλά που θα
μπορούμε να πουλάμε και τα απορρίμματά μας, τα ανακυκλώσιμα
απορρίμματα. Άρα δηλαδή να φέρουμε και έσοδα στο Δήμο. Όχι μόνο να
εφαρμόσουμε μια φιλοπεριβαλλοντική λογική αλλά να φέρουμε και έσοδα στο
Δήμο από αυτό που λέμε σκουπίδι και κάποιοι το αμφισβητούσαν μέχρι και
8
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χτες, και διαβάζω και σημερινά άρθρα που το αμφισβητούν ακόμη.
Ενοχλήθηκαν πάρα πολύ και δεν το κρύβουν, που ήρθαν αυτά τα χρήματα
στο Δήμο. Ενοχλούνται. Ξέρετε γιατί; Γιατί έχουν επενδύσει στην καταστροφή
της πόλης και δεν το κρύβουν. Έχουν επενδύσει στην καταστροφή,
προκειμένου να δείξουν αυτή η Διοίκηση είναι ανίκανη, ανεύθυνη, αδιάφορη,
αλλά και πολιτικά να αποδείξουν ότι όποιος αντιστέκεται και σηκώνει το
κεφάλι, πρέπει να ηττηθεί, να ταπεινωθεί και να εξαφανιστεί. Τους
ανακοινώνω ότι αυτή τη χάρη δεν θα τους την κάνουμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, παρακαλώ ο λόγος στους
επικεφαλής των Παρατάξεων. Θέλει κάποιος τον λόγο από τους επικεφαλής;
Όχι, αλλιώς προχωράμε στο δεύτερο στάδιο.
Στο δεύτερο στάδιο έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλώ να σας διαβάσω τον τίτλο και ο κ. Λάλος μια πρόταση μόνο για το
κατεπείγον. Θέμα: «Ανάκληση ποσού της σύμβασης με τίτλο «Δαπάνες για τη
δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, αεροπανό
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προϋπολογισμού 40.000 €».
Μια πρόταση κ. Λάλο για το κατεπείγον. Μόνο για το κατεπείγον
όχι για την ουσία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πρέπει να γίνει ανάκληση της πίστωσης γιατί
συμπεριλαμβάνεται στην αναμόρφωση που έχουμε σα θέμα, το ποσό αυτό.
Οπότε πρέπει να περάσει πρώτα αυτό και μετά η αναμόρφωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι η συζήτηση του
ανωτέρω θέματος; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά κ. Πρόεδρε και ο λόγος είναι ότι δεν είναι δυνατό,
εφόσον ήξερε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι θα έρθει η αναμόρφωση να έρχεται
τελευταία ώρα και να βάζει εκτός ημερήσιας διάταξης. Κατά την άποψή μου
θεωρώ ότι δεν προκύπτουν οι λόγοι της κατεπείγουσας εισήγησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να ενημερώσω ότι την Παρασκευή
υπογράφτηκε αυτή η σύμβαση και προέκυψε το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία απαντήσατε, αντιληπτό. Είναι άλλος κατά εκτός
από τον κ. Τομπούλογλου; Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Δαπάνες για τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων,
εντύπων, αεροπανό Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
προϋπολογισμού 40.000 €»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι τίποτε, είναι ανάκληση από έκπτωση που
πήραμε σε διαγωνισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς 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 απουσιάζει. Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
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;
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Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει. Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Κατά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ και 4 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Δαπάνες για τη
δημιουργία

και

αεροπανό

Δήμο

εκτύπωση
Νέας

ενημερωτικών
Φιλαδέλφειας

φυλλαδίων,
–

Νέας

εντύπων,

Χαλκηδόνας

προϋπολογισμού 40.000 €» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κάποιες ερωτήσεις θέλω να απευθύνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που να τις απευθύνετε; Ήταν στην προηγούμενη διαδικασία,
είπα οι επικεφαλής …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι να σας πω εγώ και μετά να μου πείτε. Στην πρώτη
διαδικασία οι επικεφαλής έχουν το δικαίωμα ερωτήσεων ή τοποθετήσεων.
Εκεί δεν τοποθετηθήκατε ούτε ρωτήσατε, τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του
1ου θέματος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχετε δίκιο, νόμιζα ότι ήταν σε σχέση με την ανακοίνωση
του Δημάρχου, έχετε δίκιο. Επειδή όμως είναι ούτως ή άλλως και το 1ο θέμα,
μπορώ να κάνω τις ερωτήσεις στο 1ο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς θα τις κάνετε στο 1ο θέμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένα πρόβλημα.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση καταρχήν αναγκαιότητας για την απευθείας αγορά ακινήτου
με σκοπό τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου
που θα περιλαμβάνει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,
Αμαξοστάσιο και συνοδά γραφεία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα το γνωρίζετε. Για λόγους όπως εξήγησα και στο
προπροηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ψηφίσει πριν περίπου δυο
χρόνια την έγκριση της απαλλοτρίωσης χώρου, του συγκεκριμένου χώρου
πάλι για τον ίδιο μιλάμε προκειμένου να μεταφερθούν εκεί όλες οι
εγκαταστάσεις του πράσινου σημείου, του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών, του αμαξοστασίου και του σταθμού μεταφόρτωσης.
Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα το γνωρίζετε
πολύ καλύτερα αλλά ήταν απαιτούμενη στο βαθμό που η χρηματοδότηση
προερχόταν από το ΕΣΠΑ όπως εμείς είχαμε καταθέσει τον φάκελο, ή αν
πηγαίναμε κάποια στιγμή αν δεν έβγαινε αυτό σε δανεισμό, ήταν υποχρεωτική
η απαλλοτρίωση. Διαφορετικά από το ΕΣΠΑ ή από δανεισμό από Τράπεζα
δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά
γης.
Ένας από τους λόγους που αιτηθήκαμε να βγει η πρόταση ο
φάκελος από το ΕΣΠΑ και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων

είναι

για

λόγους

επίσπευσης

προκειμένου

–όπως

κατηγορούμαστε για αβελτηρία, κωλυσιεργία, ανικανότητα- με αυτό τον τρόπο
να μπορέσουμε να πάμε ακόμη πιο γρήγορα, εφόσον όλοι έχουμε
συμφωνήσει ότι αυτή είναι η μοναδική περιοχή στην οποία να επιτρέπονται
αυτές οι χρήσεις γης, αυτό είναι το μοναδικό ακίνητο και μέσα από αυτό το
ακίνητο μπορούν να εξυπηρετούν οι ανάγκες τις οποίες εμείς περιγράφουμε,
καταλήγουμε στην πρόταση σήμερα να προχωρήσουμε κατ' αρχήν με τη
διαδικασία της απ' ευθείας αγοράς προκειμένου να κάνουμε τι.
Από αύριο κιόλας αν εγκρίνουμε, να ξεκινήσουμε ολοταχώς όλα
τα βήματα ώστε να φτάσουμε στην αγορά του χώρου και να έρθει βεβαίως
μετά η ίδια η απόφαση της αγοράς ώστε τέτοια πια συγκεκριμένη σε επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα σήμερα αυτό το οποίο εισηγούμαστε είναι εφόσον
έγινε δεκτή η πρότασή μας η χρηματοδότηση να προέλθει από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με πολύ γοργά
βήματα να ψηφίσουμε την απ' ευθείας αγορά αυτού του χώρου και να κινήσει
από αύριο όλη η διαδικασία που είναι χρονοβόρα, γραφειοκρατική αλλά
σίγουρα πολύ πιο σύντομη από την απαλλοτρίωση, ώστε γρήγορα να
βρεθούμε με μια αύξηση της περιουσίας του Δήμου λύνοντας σταδιακά κι ένα

13

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

χρόνιο πρόβλημα, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι μας έχει οδηγήσει και σε
μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Είναι δυνατό να μην είναι κάποιος
θετικός με αυτό που είπατε Δήμαρχε ότι θέλουμε να αγοράσουμε ένα χώρο να
φύγουν τα σκουπίδια από εκεί που είναι και να πάνε σε ένα άλλο χώρο; Έχω
την εντύπωση ότι κανένας δεν είναι αρνητικός σε αυτό το κομμάτι.
Εγώ θα κάνω δυο τρεις ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Είμαι
θετικός και θα το ψηφίσω και με τα δυο χέρια, απλά θέλω να πω γιατί έχουμε
ξαναδεί στο παρελθόν πολλά λεφτά που μπαίνουν σε κωδικούς και δεν γίνεται
τίποτε. Θα ήθελα αν είναι δυνατό να είστε πιο κατατοπιστικός εάν μπορείτε να
μας δώσετε να καταλάβουμε τι έχει γίνει ακριβώς και αυτά τα χρήματα
πραγματικά έχουν μπει, ή έχει μπει πρώτα ένα μικρό κονδύλι γιατί άκουσα για
3,5 … Κάνω λάθος ή όχι; Γιατί ξέρεις λένε πάρα πολλά, υπόσχονται πάρα
πολλά και μπορεί εμείς να ψηφίσουμε και να ξεκινήσουμε να αγοράσουμε το
χώρο εκείνο και μετά από ένα χρηματοδότηση να σας πουν «ξέρεις, δεν έγινε,
περίμενε....». Έχουμε κάτι στα χέρια μας; Είναι κάτι χειροπιαστό να το πω
απλά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι συμφωνώ
με πάρα πολλές τοποθετήσεις του κ. Γεωργαμλή, βέβαια εγώ εξακολουθώ να
λέω ότι το πρώτο σημείο το οποίο θα μας δείξει κατά πόσο αυτή η κατάσταση
υλοποιείται, η οικονομική στήριξη, η πίστωση την οποία περιμένουμε, θα είναι
αν δεν κάνω λάθος μέχρι 30/9 το αργότερο. Δηλαδή 30/9 θα πρέπει να
έχουμε τις 80.000 που λέει ότι είναι κατ' ευθείαν από την Τράπεζα της
Ελλάδος θα μπορεί να μας βάλουν τα χρήματα, άρα θα έχουμε μια ένδειξη
κατά πόσο μπορούν να υλοποιήσουν και αν υλοποιείται αυτή η απόφαση.
Και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, είναι τι εκτίμηση
περίπου κόστους χωρίς να έχουμε βέβαια πιστοποιημένο εκτιμητή γιατί
πρέπει να πάμε σε ειδικούς εκτιμητές του Δημοσίου για να μας πουν περίπου
ποιο είναι το κόστος αυτό σχετικά με την αναγκαιότητα της αγοράς αυτού του
οικοπέδου. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ μια απλοϊκή ερώτηση μόνο. Συμφωνώ και με τα μεν και με
τα δε, ο ιδιοκτήτης το πουλάει; Το ξέρουμε; Και αν ναι, μας έχει πει πόσο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η απόφαση έγκρισης της
χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πότε βγήκε. Ποιες είναι μέχρι στιγμής
οι απαντήσεις των Υπηρεσιών σχετικά με τις χρήσεις γης και τη
χρηματοδότηση του σημείου μεταφόρτωσης στο κτήριο για το συζητάμε στο
κτήριο δίπλα από την BSB και τι θέση παίρνει τελικά η Δημοτική Αρχή πρώτα
για τη στάση των δημοτικών της συμβούλων στην προηγούμενη συνεδρίαση
που κατήγγειλαν την απόφαση των εργαζομένων.
Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής για την τοποθέτηση του
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής για την ίδια την
απόφαση των εργαζομένων και την πρότασή τους σε τριμερή συνάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ξεκινήσω όπως τοποθετήθηκαν χρονικά οι ερωτήσεις. Ο
Λύσανδρος ρώτησε κοντολογίς αν υπάρχουν τα λεφτά μην βρεθούμε στον
αέρα και αυτό επαναλήφθηκε και από άλλους δημοτικούς συμβούλους.
Βγάλαμε δελτίο Τύπου που ενημερώσαμε για πράξη ένταξης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι δημοσιευμένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι αναρτημένο
και η πράξη ένταξης αφορά όλο το ποσό των 10,4 εκατομμυρίων που όμως
κάθε δημόσιος φορέας έχει ένα τρόπο με τον οποίο συντάσσει τους
προϋπολογισμούς του για να μπορεί να έχει τον έλεγχο των εσόδων και των
εξόδων του.
Αυτό το οποίο μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και
από το Υπουργείο Οικονομίας ήταν να τους προσδιορίσουμε με σαφήνεια το
ποσό, το μάξιμουμ που θα μπορούσαμε να εκταμιεύσουμε εντός του 2018.
Το μάξιμουμ ποσό το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα και στην αγορά γης
αλλά και άλλου εξοπλισμού, είναι 3,4 εκατομμύρια.
Άρα το ’18 η εγκεκριμένη πίστωση αυτό που μπορούμε να
τραβήξουμε να το πω έτσι, δεν τα έχω πάνω μου τα λεφτά Λύσανδρε, αλλά τα
λεφτά αυτά είναι ψηφισμένα, έχει βγει Υπουργική Απόφαση, έχει δημοσιευτεί
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Άρα ο Δήμος μας μπορεί μέχρι το τέλος του ’18 να
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απορροφήσει το κονδύλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μακάρι να μπορέσουμε
να απορροφήσουμε τα 3 εκατομμύρια.
Άρα αυτό είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Άρα δηλαδή αυτά που
έχουμε δει ή ακούσει κατά καιρούς όντως έχουμε δει και έχουμε ακούσει για
χρηματοδοτήσεις αλλά εδώ είναι στο χέρι μας τουλάχιστον να μπορέσουμε να
επισπεύσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πολύ γρήγορα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κόντο ρωτήσατε, θα προχωρήσουμε πάρα πολύ
γρήγορα. Τι ρωτήσατε ακριβώς;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω. Εδώ η νομοθεσία είναι αυτό το οποίο λέμε μέσα,
δηλαδή ο ορκωτός εκτιμητής. Εμείς όταν συναντηθήκαμε πριν από τρία
χρόνια πρώτη φορά μαζί τους να δούμε αν το πουλάνε, αυτοί μας είπαν ότι
εμείς το έχουμε εγγεγραμμένο στα βιβλία της εταιρείας μας 3,4 εκατομμύρια
ευρώ. Και έχουν βγάλει κατά καιρούς αγγελίες με 3 εκατομμύρια, 2,5
εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια, για τα 2 εκατομμύρια δεν είμαι σίγουρος
μπορεί να το λέω εγώ αυθαίρετα, αλλά σίγουρα έχουν βγάλει με 3
εκατομμύρια και με 2,5 εκατομμύρια.
Αυτό το οποίο η Διεύθυνση Οικονομικών πήρε από την ΔΟΥ την
αντικειμενική αξία και η αντικειμενική αξία αυτή τη στιγμή ορίζεται στο
1.560.000 €. Άρα εμείς όταν κάναμε και την τελευταία συνάντηση μαζί τους και
με το δικηγόρο τους την προηγούμενη εβδομάδα λέγοντας φυσικά ότι θα μπει
ορκωτός εκτιμητής προκειμένου να αποτυπώσει την αξία του ακινήτου και άρα
να φέρει την εισήγηση στην Επιτροπή και η Επιτροπή μετά να έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο, να καταθέσει την πρότασή της τους ορίσαμε ότι φυσικά
το ταβάνι, το ανώτερο που θα μπορούσε να είναι, ανεξαρτήτως τι λένε αυτοί
που έλεγαν για 1.800-1.900 είναι το 1.560.000 € που ορίζει η αντικειμενική
αξία. Άρα νομίζω πως απάντησα και στην ερώτηση του κ. Ντάτση.
Στην τελευταία συνάντηση ήταν ο δικηγόρος των ιδιοκτητριών ο
οποίος δεσμεύτηκε να μεταφέρει αυτή την πρόταση. Αλλά θεωρώ πως είναι
μια εποχή που τόσα λεφτά και ντούκου αυτά τα λεφτά κανείς δεν τα βρίσκει
τόσο εύκολα και μάλιστα εξασφαλισμένα, δηλαδή δεν θα μπλέξει με κάποιους
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μπαταχτσήδες. Από τη στιγμή που υπογράψουμε θα εκταμιευτούν τα χρήματα
πάρα πολύ γρήγορα.
Θεωρώ δηλαδή πως για οποιονδήποτε το να έχει την εγγύηση
του Δημοσίου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Άρα απάντησα και στο ερώτημα της κας Γκούμα αν υπάρχει
πράξη χρηματοδότησης, υπάρχει. Έχει ανακοινωθεί από εμάς και είναι στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4/6 τη Δεύτερα προχθές αν θυμάμαι καλά, προχθές τη Δευτέρα
υπάρχει η πράξη ένταξης.
Στο θέμα των χρήσεων γης. Κυρία Γκούμα έχουμε βγάλει και γι'
αυτό δελτίο Τύπου, έχουμε το χαρτί πλέον ύστερα από αυτό που περιέγραφα.
Θα κρατηθώ να μην πω, προσπαθήστε να παρακολουθείτε το τι λέμε, ή να
διαβάζετε το τι γράφουμε. Γιατί αυτό και η πράξη ένταξης και το θέμα των
χρήσεων γης έχουν βγει δελτία Τύπου από το Δήμο, που περιγράφουν και τα
δύο

και

με

έγγραφα.

Δεν

το

λέω

επικριτικά,

αλλά

για

να

μην

επαναλαμβάνουμε.
Στο θέμα της στάσης των δημοτικών συμβούλων που ρωτήσατε,
δεν είμαι μπαμπάς κανενός, ούτε είμαι εδώ για να λογοκρίνω οποιονδήποτε
δημοτικό σύμβουλο είτε αφορά την πλειοψηφία, είτε αφορά τη μειοψηφία.
Αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι το εξής: όλη η
Δημοτική Αρχή συμπεριλαμβανομένων και των δύο δημοτικών συμβούλων
στις οποίες προφανώς αναφερθήκατε για το προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο δείχνουν την ειλικρινή τους στάση και συμπαράσταση στους
εργαζόμενους και αυτό το έχουν εκφράσει με κάθε δυνατό τρόπο. Το έχουν
εκφράσει με την ψήφο τους, το έχουν εκφράσει με την κινητοποίησή τους,
όταν άλλοι σφύριζαν αδιάφορα για θέματα εργασιακών δικαιωμάτων.
Επομένως όπως ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψής του, ο
καθένας έχει το δικαίωμα της κριτικής. Υπό αυτή την έννοια είναι διαφορετικό
το τι αγώνα δίνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι τους οποίους οφείλω και
δημόσια -εκτός από το να βρισκόμαστε δίπλα τους καθημερινά- να τους
ευχαριστήσουμε που δουλεύουν ειδικά αυτή τη στιγμή υπό πάρα πολύ
αντίξοες συνθήκες, σε συνθήκες ζέστης χωρίς να μπορούν να κάνουν ένα
μπάνιο, χωρίς να έχουν αποδυτήρια, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε μέσα
ατομικής προστασίας, με απορριμματοφόρα τα οποία βρωμοκοπάνε από
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

πέντε Τετράγωνα μακριά. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, αυτό έχουν
καταφέρει κάποιοι άνθρωποι. Και τους ευχαριστούμε, νομίζω όλοι τους
ευχαριστούμε για το έργο που παράγουν για να μπορεί αυτή η πόλη να είναι
στοιχειωδώς τουλάχιστον καθαρή ή τουλάχιστον να μην έχει βρωμίσει σε
συνθήκες καύσωνα.
Πλην όμως ο καθένας έχει δικαίωμα στην πολιτική κριτική και
αυτό δεν αφορά τους υπαλλήλους, αλλά αφορά πολιτικές εκπροσωπήσεις και
πολιτικές

Παρατάξεις

και

πολιτικά

Κόμματα

τα

οποία

εκφράζουν

συγκεκριμένες θέσεις.
Κυρία Γκούμα γνωριζόμαστε καλά σε αυτή την πόλη και
γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι άλλοι θέση εκφράζουν σε
επίπεδο πολιτικο-κομματικό κοινοβουλευτικό, άλλη θέση εκφράζουν σε
επίπεδο αυτοδιοικητικό και άλλη θέση εκφράζουν σε επίπεδο Σωματείου και
είναι αυτοί οι οποίοι ηγούνται και κάνουν την πρόταση για τριμερείς
συναντήσεις εξομοιώνοντας τις ευθύνες και νομίζω πως αυτό κυρίως καλείστε
εσείς να απαντήσετε και όχι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν μου απάντησε στην τελευταία ερώτηση ο κ. Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησε φαντάζομαι εκεί που μπορούσε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Για τον ΣΥΡΙΖΑ μου απάντησε, μου είπε ότι ο καθένας έχει
την άποψή του και μαζί και την κομματική του ταυτότητα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
Αλλά για την τριμερή δεν μου απάντησε. Η Διοίκηση απαντάει στους
εργαζόμενους για την τριμερή ή καταγγέλλει το ΚΚΕ; Συνεχίζει το ίδιο βιολί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα ο κ. Δήμαρχος σας απάντησε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταγγέλλω το ΚΚΕ;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, αφήσατε υπόνοιες ότι το ΚΚΕ άλλα λέει στο Σωματείο,
άλλα λέει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα ευθέως, δεν άφησα υπόνοια. Ευθέως το είπα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είπατε ότι νομίζετε ότι απευθύνεστε σε εμένα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευθέως σας το είπα, δεν άφησα καμία υπόνοια.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία. Άρα δεν προχωράτε, δεν απαντάτε ναι σε κάποια
τριμερή, ούτε λέτε ότι θα συναντηθείτε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα ο κ. Δήμαρχος σας απάντησε έτσι όπως εκείνος
ήθελε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ξέρω ότι μου απάντησε όπως ήθελε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Γκούμα να σας ρωτήσω κάτι; Είστε εκπρόσωπος του
Σωματείου;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι – όχι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Σωματείο απηύθυνε ένα ερώτημα και μια πρόταση στη
Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή έχει απαντήσει εγγράφως.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχετε δίκιο απλά επειδή τα δελτία Τύπου δεν τα πρόλαβα
και με συγχωρείτε που δουλεύω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Δημοτική Αρχή έχει απαντήσει εγγράφως στο Σωματείο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απλά πρόλαβα την συνέντευξή σας στο «Κόκκινο» αυτό
θέλω να ρωτήσω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε τοποθετηθεί γι' αυτό;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχω δεν έχω τοποθετηθεί. Είμαι Διοίκηση; Θέλετε να
μάθετε τι θα έκανα εγώ στα ιδιωτικά συμφέροντα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ να κρατήσουμε…
βλέπω ότι μόλις χαλαρώνω λίγο …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εσείς κ. Κουμαριανέ καταγγείλατε κατάληψη τελικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ σας παρακαλώ, κυρία Γκούμα θέλετε τον
λόγο να μιλήσετε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αργότερα με τη σειρά μου ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργότερα όχι αυτή τη στιγμή, πολύ ωραία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εκτός αν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση που μου
έκανε ο κ. Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε μια φορά να πάρετε τον λόγο. Θέλετε τον λόγο τώρα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν μπορώ να απαντήσω ναι, δεν είναι όμως τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τοποθέτηση θα κάνετε. Θα απαντήσετε τώρα και μετά θα
ξαναμιλήσετε;
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στην ερώτηση που μου απηύθυνε ο κ. Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα απαντήσω ολοκληρωμένα στη σειρά μου τότε,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Ποιος θέλει τον λόγο; Κανείς. Η κα Γκούμα έχει τον
λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είναι λογικό αυτό τώρα που γίνεται γιατί και το θέμα έρχεται
μετά από την όλη ιστορία που έγινε στις πέντε μέρες. Εγώ να σας πω τι
καταλαβαίνω; Τελικά είχαμε δίκιο και βγήκε. Ό,τι λέγαμε από την Παρασκευή
ό,τι στάση κρατήσαμε, εμείς τουλάχιστον δεν μετακινηθήκαμε καθόλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν λέτε «εμείς» συγνώμη για ποιους λέτε; Να καταλάβω.
Συγνώμη για τη διακοπή, Πρόεδρε. Εσείς, η "Λαϊκή Συσπείρωση";
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Δήμαρχε όπως γνωρίζετε το ΚΚΕ εκφράζεται μέσα
από Παρατάξεις στο ταξικό, στο εργατικό Κίνημα μέσα στη γειτονιά και …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλετε να απαντήσω συγκεκριμένα γι' αυτό κ. Ντάτση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι μισό λεπτό τρέχει χρόνος δεν τρέχει; Μπορώ να
μιλήσω; Δεν μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα εγώ σας δίνω τον λόγο μη συνομιλείτε με άλλους,
έχετε τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε τι λόγο έχω τώρα; Κοροϊδευόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κοροϊδευόμαστε καθόλου, σας παρακαλώ συνάδελφοι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν θέλει
κάποιος την υπεράσπισή σας, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκούμα έχετε τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Οι συμμαχίες ρε παιδιά έχουν γίνει, τις είδαμε και την
προηγούμενη Παρασκευή με τα χειροκροτήματα, τις βλέπουμε στην
Κυβέρνηση, τις βλέπουμε με τους πανηγυρισμούς σας. Δηλαδή φτάσατε να
έχετε στήριξη από το Λαγουδάκη με τα καζάνια του θανάτου και να το
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περηφανεύεστε; Από τον άνθρωπο που ανοίγει το δρόμο στην Cosco; Και
μιλάτε για συμμαχίες;
Ο

κ.

Τομπούλογλου

από

τη

δική

του

πλευρά

κάνει

αντιπολιτευτική πολιτική. Αυτό τι σημαίνει; Θα σας παρακαλέσω να μπορέσω
να τοποθετηθώ, καταλαβαίνω ότι ενοχλεί το ΚΚΕ, αυτό το καταλαβαίνουμε
όλοι, αλλά θα σας παρακαλέσω να μπορέσω να τοποθετηθώ. Αλλά πριν από
αυτό να μπορέσω να απαντήσω.
Το ΚΚΕ ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα από την πρώτη στιγμή είτε
σας ενοχλεί είτε όχι, έχει τοποθετηθεί και στα ζητήματα που τρέχουν τώρα,
αλλά κρατάει την ίδια στάση γιατί έχει ταξικό παρανομαστή είτε βρίσκεται στις
γειτονιές, είτε βρίσκεται στα εργοστάσια, είτε βρίσκεται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τις ίδιες κρατάει, τον ίδιο παρανομαστή κρατάει. Δεν αλλάζει.
Δεν λέει άλλα προεκλογικά, άλλα… Δηλαδή είναι αστείο από μια
πλευρά, γιατί μας κατηγορείτε γι' αυτά που κάνετε εσείς. Καταγγείλατε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το Σωματείο ωσάν…
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Οι συνάδελφοί σας που μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και να
έχουν κριτική πολιτική άποψη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε!
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και εγώ μπορώ να έχω πολιτική άποψη και καταγγέλθηκαν
οι εργαζόμενοι και από δημοτικούς σας συμβούλους και από συμμάχους σας.
Πραγματικά όλη αυτή η ιστορία μέχρι σήμερα και όλες αυτές οι αντιθέσεις, τα
δημοσιεύματα και οι ανακοινώσεις και η ανάγκη να διαχωριστούν θέσεις είναι
ακριβώς γιατί ξύσαμε το θέμα.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο. Κατ' αρχήν να πω ότι δεν
απαντήθηκε ολοκληρωμένα τι στάση κρατάει η Διοίκηση και ότι χρειάζεται να
ψάξουμε στα e-mail των εργαζομένων για να πάρουμε απάντηση.
Ένα δεύτερο: στο «Κόκκινο» δώσατε ξεκάθαρα απάντηση. Εδώ
γιατί δεν τη λέτε, δεν ξέρω.
Συνολικότερα αυτό που βάζουμε εμείς είναι το θέμα του
προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όντως έχει αποκτήσει
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εκρηκτικές διαστάσεις και ειδικά έχουν οξυνθεί τα πράγματα και στο Δήμο μας
αλλά και συνολικότερα οι Δήμοι και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα έχουν
να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα.
Η κατάσταση στο ΧΥΤΑ της Φυλής είναι στο απροχώρητο, η
καύση των σκουπιδιών, η μόλυνση του υπεδάφους και όχι μόνο, δημιουργούν
μια υγειονομική βόμβα. Είδαμε και το παράδειγμα της Κέρκυρας. Σήμερα
μάλιστα υπάρχει συγκέντρωση από δεκάδες φορείς για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ.
Ο Δήμος της Πετρούπολης κατά τη γνώμη μας δείχνει το δρόμο που πρέπει
να ακολουθηθεί για να υπάρχει φιλολαϊκή εξέλιξη στον τομέα της διαχείρισης
των απορριμμάτων και συνεχίζουμε να λέμε ότι εδώ υπάρχει ευθύνη της
Δημοτικής Αρχής που δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για το πρόβλημα, που
δεν έγιναν οι αναγκαίες προετοιμασίες για τη μετεγκατάσταση του ΣΜΑ.
Δηλαδή και τώρα αυτό φαίνεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δηλαδή τώρα είναι σα να τους λέτε «ναι, έχετε δίκιο. Πιέστε
μας για να κάνουμε τη δουλειά». Και όχι μόνο, ισχύει και ότι όταν θέλει το
κεφάλαιο να ανοίξει τους δρόμους θα βρει τα λεφτά, αλλά αυτό δεν το λέει
κανένας σας.
Η τακτική που ακολουθήθηκε ήταν για να φέρετε και με
συμφωνίες και στο γραφείο του Εισαγγελέα εγώ δεν αντιλέγω για το Δήμο το
ΔΙΚΕΦΑΛΟ, την Ερασιτεχνική, την ΠΑΕ ΑΕΚ και με όλη αυτή την ιστορία
όπως εξελίχθηκε και με το γεγονός ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να
άγεται και να φέρεται κατά το δοκούν γιατί αυτή ήταν η απάντησή σας
τουλάχιστον στα δικά μας μάτια και αυτή είναι η στάση σας αφήνει περιθώρια
για να μπορούμε να σας κατηγορήσουμε για παιχνίδια πίσω από τις πλάτες.
Το ότι είσαστε καλοί εργοδότες και βάλατε στους εργαζόμενούς
σας τεχνικό ασφαλείας και γιατρό δεν αναιρεί ότι εφαρμόσατε και στο γράμμα
του νόμου απολύσατε τους υπαλλήλους από το Πράσινο και το Νεκροταφείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε εγώ ξεκίνησα πριν λίγο την τοποθέτησή
μου. Τώρα, το ότι απαντούσα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ έχω σημειώσει εδώ πέντε λεπτά και μου λέτε ξεκινήσατε
πριν λίγο; Να μπορούμε να συνεννοηθούμε!
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή συνεννοούμαστε μια χαρά και επειδή οι
προσπάθειες να λασπολογηθεί το ΚΚΕ ήταν αρκετές, όποιος θέλει μπορεί να
γελάει δεν υπάρχει πρόβλημα και για συμμαχίες και για διάφορα που
ακούστηκαν και δεν είχατε να πείτε κάτι σε αυτό, εγώ βλέπω ότι ξεκίνησα πριν
λίγο την τοποθέτησή μου.
Και η στάση αναμονής που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια στη
διαχείριση των απορριμμάτων έφερε την κατάσταση στη διόγκωσή της ώστε
να μην μπορεί και δεν λέω μόνο στο Δήμο μας αναφέρομαι συνολικότερα για
την αντιμετώπιση του σκουπιδιού. Γιατί και το πλαίσιο στο οποίο θα έρθει να
φτιαχτεί το μεγάλο πράσινο σημείο για το οποίο είστε περήφανοι, έρχεται σε
αυτό: το αντιλαϊκό, το νεοφιλελεύθερο, το καπιταλιστικό πλαίσιο όπως αλλιώς
θέλετε να το χαρακτηρίσετε να φτιαχτεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και διογκώθηκε αυτή η κατάσταση στη διαχείριση των
απορριμμάτων στην οποία χρόνια τώρα υπάρχει ανταποδοτικότητα, ώστε να
μπορέσουν να φτάσουν σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα και να δημιουργηθεί το
άλλοθι για να μπορέσει να έρθει ο σωτήρας ιδιώτης και εδώ εμείς χτυπάμε
καμπανάκι γιατί δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις στην κρίση
όπως θέλει να τη δει ο καθένας, όπως θέλει να χαρακτηρίσει το σημερινό
περιβάλλον ο καθένας, για να ανοίξει νέα αγορά ασφαλούς κερδοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε ειλικρινά διακόπηκα πάρα πολλές φορές αν
θέλετε κλείστε μου το μικρόφωνο. Εγώ θα συνεχίσω να λέω την άποψή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι πότε κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε είχα τέσσερις διακοπές και απάντησα στις
τέσσερις ξεκίνησα να αναφέρομαι πριν δυο λεπτά για το πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων. Αν θέλετε να το αμφισβητήσετε, κλείστε μου
το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα μιλάτε επτά λεπτά, σας παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απαντούσα σε διακοπές, απαντούσα στους συναδέλφους
και πραγματικά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ασφαλούς
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κερδοφορίας

για

μια

χούφτα

επιχειρηματικούς

Ομίλους

που

δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά στα απορρίμματα.
Το λεγόμενο πράσινο σημείο που θα δημιουργηθεί στο οικόπεδο
που θέλετε να αγοράσετε και μάλιστα με απ' ευθείας ανάθεση, θα έχει
πρωταρχικό σκοπό το κέρδος από τη διαχείριση των σύμμικτων αποβλήτων.
Αυτό βέβαια φάνηκε και από την παρουσίαση του Δημάρχου. Ο σκοπός του
δεν θα είναι οικολογικός, θα είναι καπιταλιστικός. Μέσα από τη διαχείριση, τη
διαλογή,

την

επεξεργασία,

τη

μεταπώληση

των

απορριμμάτων

ο

επιχειρηματίας που θα συμμετέχει και τελικά θα το διαχειρίζεται, θα
επιτυγχάνει στο σκοπό του το οποίο θα είναι το κέρδος.
Από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι που μένουν στην περιοχή
θα βλέπουν τα δημοτικά τέλη τους να ανεβαίνουν γιατί φυσικά τα λειτουργικά
έξοδα ενός πράσινου σημείο μετακυλύονται στις πλάτες των εργαζομένων
παρ' ότι έχουν ήδη μπει στις τιμές τουλάχιστον για παράδειγμα των οικιακών
συσκευών, ενώ αυτοί που θα δουλεύουν στο πράσινο σημείο θα είναι με
χειρότερους όρους.
Εδώ για μας είστε από τους πρώτους Δήμους που στηρίζετε την
επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία πρώτα και κύρια με το 1,3
εκατομμύρια που δώσατε στον εργολάβο για το πράσινο, προετοιμάζετε το
έδαφος για να δώσετε πολλαπλάσια εκατομμύρια σε αυτούς που θα
λυμαίνονται το πράσινο σημείο, δεν περιμένετε καν να εφαρμοστεί ο
"Κλεισθένης" και ανυπομονείτε κατά τη γνώμη μας μιας και μεταφέρετε τον
τρόπο

λειτουργίας

τον

ιδιωτικοοικονομικό

τρόπο

λειτουργίας

των

απορριμμάτων και στο πράσινο.
Και για μας πρωτοπορείτε. Πρωτοπορείτε στην εφαρμογή του
"Κλεισθένη Ι", δηλαδή με δικαιολογία ακριβώς τις πραγματικές ελλείψεις που
υπάρχουν πρωτοπορείτε στην εφαρμογή αντιλαϊκής πολιτικής όπως έκαναν
και πριν από εσάς οι όμοιοί σας για να μπορέσετε να προχωρήσει η αντιλαϊκή
μεταρρύθμιση και στην τοπική Διοίκηση.
Θα δευτερολογήσω για να μπορέσω να τοποθετηθώ επί της
Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ξεπεράσατε τα δέκα λεπτά απλώς για να το γνωρίζετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι και είχα διακοπεί επανειλημμένα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, χωρίς τις διακοπές κα Γκούμα. Τις διακοπές τις έχω
αφαιρέσει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν τις έχετε αφαιρέσει κ. Πρόεδρε γιατί πριν λέγατε πέντε,
μετά λέγατε επτά, μετά είπατε δέκα, δεν τις είχατε αφαιρέσει. Συνδικαλιάρικες
απαντήσεις υπάρχουν συνεχώς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για να μπορούμε να έχουμε μια
ολοκληρωμένη εικόνα, ας απαντήσει κι αυτό που θα ρωτήσω τώρα τον κ.
Δήμαρχο. Οπωσδήποτε η έγκριση της αναγκαιότητας για την παρούσα φάση
το οικόπεδο αυτό το οποίο είπαμε στην BSB για να δώσουμε μια οριστική
λύση στο καυτό πρόβλημα αυτό το οποίο υπάρχει, όμως αυτό θα έχει μια
χρονοβόρα κατάσταση η οποία δεν ξέρουμε πόσο καιρό μπορεί να πάει,
εγκρίσεις και εργασίες που πρέπει να γίνουν.
Θα ήθελα να έχω μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο τι βλέπει
τώρα για τη σημερινή κατάσταση πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα το
οποίο υπάρχει και που βλέπουμε να έχουμε λύσεις. Δηλαδή τι βλέπουμε ότι
μπορεί να γίνει για την επόμενη μέρα στην τρέχουσα παρούσα κατάσταση η
οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί θα ήθελα μια απάντηση για να
μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα που πάμε και που
βρισκόμαστε με τα σκουπίδια. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Διαδικαστικά μόνο. Θέλω να κάνω μια σύντομη
τοποθέτηση: κάνουμε ερωτήσεις να περιμένω, ή να τοποθετηθώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνε ερωτήσεις και τοποθετήσου κιόλας.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τοποθέτηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τοποθέτηση κάνε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Γενικά πανελλαδικά κα Γκούμα η "Λαϊκή Συσπείρωση"
έχει πολύ σοβαρά επεξεργασμένες θέσεις τις οποίες τις ακούω και τις
σέβομαι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι εσείς ως επικεφαλής
της τοπικής "Λαϊκής Συσπείρωσης" αποδεικνύεται ότι έχετε λιγότερη
ενημέρωση από το μέσο δημότη της πόλης μας. Βασικά πράγματα τα έχουμε
πει και τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχετε εικόνα των εξελίξεων …
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γκούμα, σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε διακόπηκα τόσες φορές και από τον κ.
Κουμαριανό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπάρχουν βασικά πράγματα τα έχουμε ξαναπεί και δεν
σηκώνουν παρανοήσεις.
Ποτέ δεν ειπώθηκε, αντίθετα το έχουμε αρνηθεί και φαίνεται και
από την πρόταση που έχουμε κάνει, ότι τα σκουπίδια θα τα διαχειρίζεται
κάποιος επιχειρηματίας άρα δεν θα βγαίνει κανενός είδους επιχειρηματικό
κέρδος, ο Δήμος θα διαχειρίζεται τα σκουπίδια, τη συλλογή τους, τη διαλογή
τους και γι' αυτό θα έχει έσοδα από αυτό.
Καλές οι παρανοήσεις, εργαζόμενοι είμαστε όλοι μας και
κατανοητή η άγνοια σε πολλά θέματα. Αλλά από ένα σημείο και πέρα τα
ψέματα πρέπει να έχουν τέλος γιατί με ψέματα αντιπολίτευση δεν γίνεται.
Όσον αφορά το Σωματείο έγινε πολιτική κριτική από συναδέλφους δημοτικούς
συμβούλους στη θέση του Σωματείου, είναι μια θέση αιρετών του Σωματείου
καθ' όλα θεμιτή και η θέση και η κριτική σε αυτή και ως τέτοια η κριτική μπορεί
να κρίνεται πολιτικά.
Αυτά που αναφέρονται περί καταγγελίας του Σωματείου αυτά
φαντάζομαι με τη δική της πληροφόρηση η επικεφαλής της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" θα ξέρει κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Άκουσα την κα Γκούμα να
καταγγέλλει τον ΧΥΤΑ, άκουσα μετά την κα Γκούμα να καταγγέλλει την
ανακύκλωση, άκουσα την κα Γκούμα να καταγγέλλει το πράσινο σημείο,
άκουσα την κα Γκούμα να καταγγέλλει τη διαχείριση των απορριμμάτων από
το Δήμο, δηλαδή μια δημοτική διαχείριση απορριμμάτων, που θα έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των ανταποδοτικών.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει η "Λαϊκή Συσπείρωση",
πραγματικά. Δηλαδή είναι παρανοϊκό, δεν έχω καταλάβει, δεν έχει καμία
λογική.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα σου πω. Θέλει να το δώσουμε σε ιδιώτη για να μας
καταγγείλει μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ, συνεχίστε κ. Ανεμογιάννη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι σε πανικό. Αυτή ήταν μια τοποθέτηση σήμερα
χειρότερη "Λαϊκή Συσπείρωση" εγώ όσο διάστημα είμαι, δεν έχω ξαναδεί.
Τέλος πάντων να πάει εκεί που θέλω να πάω. Θέλω πρώτα απ'
όλα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Καθαριότητας, θέλω
να

ευχαριστήσω

τη

Δημοτική

Αστυνομία

για

τη

φύλαξη

των

απορριμματοφόρων και τους εργαζόμενους της Καθαριότητας για το
περίσσευμα ψυχής που έχουν δώσει όλες αυτές τις μέρες.
Θέλω να ενημερώσω το Σώμα και την πόλη ότι αυτή τη στιγμή
με τιτάνιες προσπάθειες μαζεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σκουπίδια από
την πόλη. Ήδη θα το δείτε και σε θέμα που θα έρθει, προχωρήσαμε και
βρήκαμε

πλυντήριο

για

τα

απορριμματοφόρα,

ούτως

ώστε

τα

απορριμματοφόρα να πηγαίνουν να πλένονται σε ιδιώτη και για άλλη μια
φορά κάνω έκκληση στους καταληψίες να μας αφήσουν να λειτουργήσουμε
την καθαριότητα.
Είναι υγειονομική βόμβα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και
τη στάση πολλών που δεν έχουν καταγγείλει ευθέως αυτή την κατάληψη.
Είναι τις περισσότερες ώρες 10-15 άνθρωποι στις 3 με 4 το πρωί και έχουν
σταματήσει μια ολόκληρη πόλη. Και πάλι ευχαριστώ τους εργαζόμενους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αν και συζητάμε για τον τρόπο αγοράς ενός ακινήτου,
μοιραία ανοίγει η κουβέντα και η πολιτική βεντάλια παρουσιάζει τρόπους
ανάγνωσης για το πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα μπω στη διαδικασία
αυτή έχουν απαντήσει ήδη οι συνάδελφοι, αν και σημείωσα πολλά από αυτά
που είπε η κα Γκούμα.
Θα πω μόνο ότι πραγματικά η παραποίηση της αλήθειας με
μεγεθυντικούς φακούς κατά το δοκούν σε εκθέτει όταν κάνεις αυτό το πράγμα
και ας ανατρέξουμε στα πρακτικά για να δούμε για συμβασιούχους, απολύσεις
και τα λοιπά, τα έχουμε πει κι άλλες φορές.
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Η ίδια η κατάσταση στο θέμα μας οδηγεί στο να επιλέξουμε ένα
τρόπο βάσει του πλάνου χρηματοδότησης και της διαδικασίας που έρχονται
τα χρήματα για απ' ευθείας αγορά ακινήτων. Θα συμφωνήσω με το Δήμαρχο
ότι θέλει μια λεπτότητα, θέλει να κινηθείς με προσεκτικά βήματα για να μην
αφήσεις υπονοούμενα, σκιές, ερωτηματικά όσον αφορά την οποιαδήποτε
αγοραπωλησία.
Υπάρχουν

τα

εργαλεία

για

τέτοιου

είδους

αγορές,

το

προκαθορισμένο τίμημα είναι αυτό που θα ορίσει πέρα από την αντίστοιχη
ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο βάσει αντικειμενικής και ο ορκωτός εκτιμητής ο
οποίος θα βοηθήσει και την Επιτροπή του Δήμου που έχουμε ορίσει να
προχωρήσει σε ένα τελικό πόρισμα ως προς το τίμημα το τελικό.
Όλοι γνωρίζουμε στην πιάτσα όχι στα χρόνια της κρίσης και
γενικότερα ότι πάντοτε υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θέλεις
εμπορικά και σε αυτό το οποίο σου στοιχίζει αντικειμενικά. Θεωρώ ότι από τη
στιγμή που καλύπτονται οι χρήσεις που θέλουμε, από τη στιγμή που έχουμε
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορούμε να προχωρήσουμε, έτσι όπως έχουν
έρθει τα πράγματα χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται κατανόηση και από την
αντιπολίτευση,

χρειάζεται

ομοθυμία

και

γρήγορα

πολύ

γρήγορα

να

προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις για να υλοποιηθεί αυτό το όνειρο όχι
μόνο της Δημοτικής Αρχής και προηγούμενων Δημοτικών Αρχών.
Ας μην παρουσιάζουμε ότι μόνο εμείς τα καταφέρνουμε όλα,
είναι ένα δύσκολο πρόβλημα χρόνων, να μπουν οι βάσεις και να δοθεί και
αυτή η παράταση που απαιτείται για να γίνει πραγματικά μια επένδυση
αντάξια μιας υπηρεσίας η οποία πληρώνεται από το δημότη και πρέπει να
είναι σωστή για το δημότη. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καταλαβαίνω τον πανικό και το αδιέξοδο που βρίσκεται
ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή αλλά δεν τους φταίει κανείς, μόνοι τους το
έφτασαν εκεί που το έφτασαν το θέμα και ζητάνε τα ρέστα και από τους
υπόλοιπους.
Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι βλέπει κάτι περίεργες συμμαχίες, να
μιλάνε περίεργα κάποιοι που είναι σε άλλους πολιτικούς χώρους που θα το
έδινε ως προετοιμασία για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ήθελα να ήξερα
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εκείνος τι κάνει. Μήπως κάνει κι εκείνος τα ίδια; Με προσλήψεις προεκλογικές
για να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους από άλλες Παρατάξεις από τον ευρύτερο
χώρο της Δεξιάς, από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς για να έχουμε
μαξιλαράκι μετά. Εκείνος τα κοιτάει αυτά που κάνει; Τι έχει να μας πει γι' αυτά;
Για τις προσλήψεις που κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο τις κάνει, έχει να
πει τίποτε; Και ποιους παίρνει; Και πως τους παίρνει και με τι μισθούς τους
παίρνει; Ας κοιτάξει πρώτα το τι κάνει εκείνος και ας αφήσει τους υπόλοιπους
τι κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να κάνετε καταγγελίες κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν σας διέκοψα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρωτάω, κάνετε καταγγελίες …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν κάνω καταγγελίες,
ερωτήσεις κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε καταγγελίες οι οποίες είναι σοβαρές.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ερωτήσεις κάνω. Λέω: κάνει ή δεν κάνει; Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σημειώστε το λοιπόν να του το δώσετε. Από εκεί και
πέρα μιλάει συνέχεια και λέει ότι εγώ την έκανα την πρόταση για το τι θα γίνει
αύριο, για να μην πω χτες όσον αφορά τον στόλο των απορριμματοφόρων.
Εγώ ήμουν ξεκάθαρος αλλά φαίνεται μάλλον δεν το καταλαβαίνετε, τι να πω.
Δεν θέλω να νομίζω ότι είστε μειωμένης νοητικής αντίληψης. Εγώ είπα απλά
ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος τουλάχιστον να μπορέσει να πηγαίνει να
σταθμεύει ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα του Δήμου, η
περιουσία.
Εγώ ούτε για μεταφόρτωση είπα, ούτε να μεταφερθούν κάπου
αλλού. Τα πράγματα που έχουμε που θα πάνε; Θα είναι στο δρόμο; Θα είναι
στο ΚΕΝΤΑΥΡΟ εκεί έξω όπως είναι αυτό το χάλι και θα έχουμε ανθρώπους
της Δημοτικής Αστυνομίας να περιφρουρούν; Είναι κατάσταση αυτή; Δεν
πρέπει να βρούμε ένα χώρο που να σταθμεύουν; Δεν λέμε τίποτε άλλο, αλλά
μάλλον δεν το καταλαβαίνετε, φαίνεται μέσα στον πανικό σας δεν μπορείτε να
το καταλάβετε.
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Δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί το μηχάνημα της μεταφόρτωσης
κάπου. Σαφέστατα η μεταφορά πλέον για το διάστημα μέχρι το οποίο αν
βοηθήσει ο Θεός και μπορέσουμε και πάμε στην BSB όταν τελειώσει, που θα
είμαστε αυτό το διάστημα. Που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα; Απλά
πράγματα.
Και δεν υπάρχει καμία πρόταση από εσάς. Να μείνουν εκεί. Λες
και οι της ΑΕΚ με την απόφαση που έχει βγει για την κατεδάφιση θα μείνουν
έτσι, με σταυρωμένα τα χέρια.
Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι
κάνουμε τον αγώνα μας και κάποια στιγμή κερδίζουμε και χάνουμε, δεν
υπάρχει κάτι άλλο. Ή κερδίζεις ή χάνεις. Το έχετε καταλάβει αυτό; Δεν το έχετε
καταλάβει. Και καλά, εσείς μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, η πόλη τι φταίει;
Η πόλη τι φταίει να τραβάει αυτά που πρόκειται να τραβήξει;
Εσείς μπορεί να έχετε όποια απόφαση θέλετε. Η πόλη όμως
γιατί να τραβάει αυτό που τραβάει αυτό το μαρτύριο; Καθίστε και βρείτε ένα
χώρο τουλάχιστον που να πηγαίνουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν
είπα τίποτε άλλο, που θα πάει προσωρινά να σταθμεύουν. Που θα τα έχετε;
Στο δρόμο θα τα έχετε συνέχεια;
Επί του θέματος τώρα. Μακάρι να έρθουν και να συμφωνήσουν
σε κάποιο τίμημα. Είπε ο κ. Ανανιάδης ότι δεν είναι δυνατό, θα πρέπει
πορευτούν σε αυτό που λέει η αντικειμενική. Ποιος το διασφαλίζει αυτό
αγαπητέ Νίκο; Τι θα του πεις; «Όχι πρέπει να το δώσεις τόσο»; Τι δικαίωμα
έχεις εσύ να το κάνεις αυτό το πράγμα;
Λέω λοιπόν Νίκο μου ωραίο αυτό που λες κι εγώ μαζί σου και
πως είναι η κατάσταση και τα λοιπά. Αν αυτός αύριο τρελαθεί και ζητάει 5
εκατομμύρια και σου πει «όχι ρε φίλε εγώ 5 εκατομμύρια θέλω», τι θα του
πεις; «Όχι, σήκω φύγε»; Πως θα το πάρεις Νίκο; Με ευχολόγια; Μακάρι, εγώ
ειλικρινά στο λέω και μακάρι να έχουμε μια βάση ότι αυτό που είπε ο
Δήμαρχος ότι υπάρχουν αγγελίες που ξεκίνησε στα 3 εκατομμύρια, το έβαλε
στα 2,5 και το έφτασε και στα 2 εκατομμύρια για να μπορέσουμε κάπως να
του πούμε… στο φιλότιμο να τον ρίξεις. Και άμα δεν θελήσει; Τι θα κάνεις; Το
έχετε σκεφτεί αυτό;
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Εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια καλή
εξέλιξη. Μακάρι να προχωρήσει και να ξεκινήσει, γιατί αυτή η όλη διαδικασία
για την τελική μετεγκατάσταση θα θέλει τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια,
εννοώ η αγορά και αυτά τα οποία θα πρέπει να φτιαχτούν στο συγκεκριμένο
σημείο.
Από εκεί και πέρα όμως σας το λέω και πάλι εσείς νομίζετε ότι
το κάνω απλά για την αντιπολίτευση και τουλάχιστον εγώ έχω δείξει σε
παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ποια είναι η στάση μου
και αν κάνω κάτι μόνο και μόνο για την αντιπολίτευση και να έχω ψηφίσει
κάποια πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου τα θεωρώ σωστά.
Από εκεί και πέρα αφήστε τις αγκυλώσεις και προσπαθήστε να
βρείτε τουλάχιστον ένα χώρο προσωρινής στάθμευσης. Δεν είναι δυνατό αυτό
το πράγμα να συνεχιστεί και να ξέρετε ότι η ιστορία του γκαράζ εκεί, εάν δεν
το κάνετε αυτό, θα έχει άσχημες επιπτώσεις, δηλαδή θα βρεθούμε σε τραγικές
καταστάσεις μπροστά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Θα είναι η
μπουλντόζα και από την άλλη θα κοιτάμε να μαζέψουμε τα εργαλεία, τα
μηχανήματα.
Όπως τα μαζέψατε στα δυο γραφειάκια και είναι κενά τα
γραφειάκια, κοιτάξτε να μεταφέρετε τους κάδους, τα μηχανήματα και το
υπόλοιπο συνεργείο. Έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει, να έχετε σκεφτεί χώρους
ή τουλάχιστον τμηματικά να γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εννοείται ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, σέβομαι τους
ενδοιασμούς και του κ. Γεωργαμλή και του κ. Τομπούλογλου, κουβεντιάζουμε
για προσωρινούς χώρους και γιατί να μην κάνουμε τα πράγματα πιο απλά; Το
ταχύτερο δυνατό που μπορούμε να πάμε αφού το αγοράσουμε, πότε είναι;
Μετά από μερικούς μήνες; Τέλος του χρόνου; Δεν ξέρω πότε.
Γιατί να μην πάμε από τώρα στους ιδιοκτήτες εφόσον δεχτούν
να το πουλήσουν και να τους προτείνουμε μέχρι τότε να το νοικιάσουμε και να
είναι αυτός ο χώρος και ο προσωρινός και ο οριστικός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όπως δείχνει και αυτό το μπουκαλάκι πολλοί θέλουν να
μας παρουσιάσουν την πραγματικότητα ανάποδα. Το Δημοτικό Συμβούλιο
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πριν από λίγες μέρες έκανε έκκληση να λήξει η κατάληψη και ο συνάδελφος ο
κ. Τομπούλογλου ζητάει αντί να λήξει η κατάληψη να πάμε σε παράνομο
χώρο. Κάποιοι δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια όπως είπε ο κ.
Τομπούλογλου, αλλά σίγουρα άλλοι τρίβουν τα χεράκια τους με την
αναμπουμπούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, δυο λόγια θέλω να πω κι εγώ. Θέλω να πω ότι
αυτό …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας όμως θα σας πω
για να δείτε ότι εγώ την τηρώ την διαδικασία, αλλά ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι πείτε μας κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όταν είναι να μιλήσετε, πρέπει να κατεβείτε κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ στη ζωή μου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δείτε τον Κανονισμό τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το λέει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν το λέει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κάνετε λάθος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να πω δυο πράγματα. Είναι φανερό πλέον ότι η επιτυχία
του Άρη Βασιλόπουλου και της Παράταξης στην επιμονή του για να φέρουμε
ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πόλη και όχι μπαλώματα, έφερε
αποτέλεσμα. Άρα δικαιώνεται η πολιτική μας. δικαιώνεται διότι όσοι και να
τρέξουν τώρα και να πουν πολύ καλά είναι τα 10 εκατομμύρια, μπράβο στο
ΣΥΡΙΖΑ που τα έδωσε, μπράβο στην αντιπολίτευση που το έλεγε, μπράβο
στην ΑΕΚ που το έλεγε ό,τι και να βρούμε και να πούμε κανείς δεν το έλεγε.
Μόνο η Παράταξή μας είπε από την αρχή ότι η μόνη εναλλακτική
είναι η χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση. Πήγε με συγκεκριμένα χαρτιά
εδώ και πάρα πολλούς μήνες στους αρμόδιους υπουργούς και έκτοτε όπως
σας ανέλυσε και ο κ. Δήμαρχος έγιναν όλες οι απαραίτητες, χρονοβόρες
γραφειοκρατικές ενέργειες για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και αυτό
απέδωσε. Είναι το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει στην πόλη μας και στο Δήμο
μας, εγώ δεν θυμάμαι το προηγούμενο τόσο μεγάλο παρ' ότι είμαι από μικρό
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παιδί ασχολούμενος με τα δημοτικά, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο το άξιζε η
πόλη και έπρεπε να το πάρουμε.
Όσοι να τρέξουν και να πουν ότι το είχαν στο μυαλό τους και
καλό είναι που γίνεται, λένε ψέματα και θα αποδείξω πολύ εύκολα γιατί λένε
ψέματα. Η Κυβέρνηση που έφτιαξε το νομοσχέδιο για να φτιάξει το γήπεδο η
ΑΕΚ, είχε μπροστά της ένα χάρτη και όλοι είδαν τα σκουπίδια. Η τότε
Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου έκαναν πως δεν είδαν τον χάρτη. Η ΑΕΚ η
οποία παλεύει και για τα συμφέροντα του δάσους και για τα συμφέροντα της
πόλης, ενώ είχε στο χάρτη ένα χώρο, τον έκρυψε από τον Υπουργό και του
είπε «άστα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, άστους να πνιγούν στα σκουπίδια». Η
Περιφέρεια εκ των υστέρων όταν ανέλαβε η καινούργια Περιφέρεια ήξερε το
πρόβλημα και απάντηση δεν είχε. Έψαχνε πότε θα χρηματοδοτήσει την ΑΕΚ.
Οι υπουργοί; Σιωπή μέχρι χτες.
Ξέρετε κάτι που δεν το ξέρω εγώ τέσσερα χρόνια που είμαστε
εδώ; Δεν ξέρετε τίποτε, αυτά που σας λέω εγώ ξέρετε όλοι. Κανένας δεν
ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημα. Εμείς είδαμε ότι η μόνη λύση και αυτή είναι η
λύση, είναι ότι είναι παράνομα τα σκουπίδια εκεί το είπαμε από την αρχή και
πρέπει να φύγουν και θα φύγουν όχι με τα λεφτά του δημότη, όχι με ενοίκια σε
άλλους Δήμους, όχι με πήγαινε – έλα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και το
κόστος των σκουπιδιών έχει ανεβεί δεν ξέρω να το πω με ακρίβεια αλλά
σίγουρα 20-30% ή 40-50-60% παραπάνω και πληρώνει ο δημότης
περισσότερα λεφτά λιγότερη καθαριότητα.
Άρα οι μόνοι οι οποίοι ήμασταν σταθεροί και προσηλωμένοι σε
αυτό το στόχο, βγήκαμε κερδισμένοι.
Είπε ο κ. Τομπούλογλου ότι έχουμε πανικό. Δεν έχουμε κανένα
πανικό κ. Τομπούλογλου. Είπατε ότι ψάχνετε για χώρο στάθμευσης. Μα σας
είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το θέμα: δεν είναι Ι.Χ.
να πας να το σταθμεύσεις σε μια γωνία. Είναι φορτηγά τα οποία κάνουν μια
συγκεκριμένη

δουλειά,

θέλουν

συγκεκριμένη

καθαριότητα,

ενοχλούν

κατοίκους, ενοχλούν την υγεία της πόλης και δεν πάνε οπουδήποτε.
Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να κάνουν μπάνιο μια
και δυο φορές την ημέρα από την εργασία που κάνουν. Έχουμε αμαξοστάσιο
το οποίο διορθώνει βλάβες, έχουμε ανταλλακτικά, έχουμε, έχουμε. Δεν μπορεί
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αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρουμε ούτε στη Δεκελείας ούτε σε κανένα
οικοπεδάκι της γειτονιάς.
Άρα η λύση είναι μονόδρομος. Σωστά στοχεύσαμε, σωστά
φτάσαμε στο αποτέλεσμα και σωστά θα προχωρήσουμε και στο μέλλον.
Εκείνο που αναλογεί στον καθένα ας το κάνει, εμείς κάναμε αυτό που μας
αναλογούσε. Αναλογεί στην Κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα,
αναλογεί και πέφτει και το βλέπω και από την αντιπολίτευση ότι έδειξε μια
πραγματική ικανοποίηση ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και αυτό μας τιμά όλους
μας. Σας ευχαριστώ.
Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω το θέμα

που συζητάμε σήμερα είναι μια θετική

εξέλιξη στο μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών. Είναι πολύ θετικό ότι θα
μπορέσει ο Δήμος να αποκτήσει ένα ιδιόκτητο χώρο όπου μέσα θα γίνονται
πολλές ενέργειες. Δεν ξέρω γιατί επιμένει η κα Γκούμα και ήθελα να ρωτήσω
το Δήμαρχο αν είναι αλήθεια αυτό. Θα μπει ιδιώτης Δήμαρχε ή μέσα εκεί θα
αποκλειστικά ο Δήμος όλη η διαλογή, η συγκέντρωση γιατί είναι σοβαρό θέμα
αυτό αν είναι έτσι όπως το καταγγέλλει.
Θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη αγορά πραγματικά είναι ένα
μεγάλο έργο για το Δήμο. Πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.
Δεν είναι μομφή αυτό σε κανέναν αλλά είναι μια προστασία και σε όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο, στη Διοίκηση, στο Δήμαρχο πρέπει να γίνει με τη
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, πρέπει να μπουν εκτιμητές να δούμε τις τιμές
και από εκεί και πέρα διάβασα και τις διαδικασίες που υπάρχουν μέσα στον
Κώδικα πως θα κινηθούμε.
Θέλω να πω κάτι γιατί γίνεται πολύ συζήτηση για το
μεσοπρόθεσμο, για το τώρα μάλλον εγώ θα έλεγα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη
συζήτηση πέρα του χώρου που υπάρχει τώρα. Δηλαδή δεχόμαστε όλοι ότι
έχει καταληφθεί ο χώρος από την ΑΕΚ και ότι πια αυτός ο χώρος δεν θα
διατεθεί στο Δήμο; Για εμένα είναι ανεπίτρεπτο.
Πρέπει άμεσα και εδώ θέλω στη δευτερολογία σας να μας πείτε
και τι ενέργειες έχουν γίνει από τη μεριά του Δήμου, αν έχει καταγγελθεί γιατί
θυμάμαι σε άλλες που δεν ήταν παρόμοιες οι καταλήψεις που δεν
διακυβεύονταν και η δημόσια υγεία, όπως παραδείγματος χάριν η κατάληψη
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στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ. Ήμασταν όλοι εναντίον μιας κατάληψης τότε γιατί είναι ένας
δημόσιος χώρος που είχε καταληφθεί, που δεν είχαμε και προβλήματα
δημόσιας υγείας.
Εδώ τι γίνεται; Έχετε κάνει καταγγελία; Πρέπει να φύγουν
άμεσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος χώρος σήμερα να συζητάμε. Όπως
είπαμε, πρέπει εκεί μέσα να μπουν τα απορριμματοφόρα, υπάρχουν τα
συνεργεία, γιατί σε λίγο όπως είπε κι ένας συνάδελφος θα αρχίσουν να
βγάζουν προβλήματα τα αυτοκίνητα αν δεν συντηρούνται, εκεί πρέπει να
μπουν

οι

εργαζόμενοι

να

πλένονται,

στοιχειώδεις

κανόνες

υγιεινής

καταπατώνται. Και εμείς τώρα συζητάμε αν η ΑΕΚ και πέντε φίλαθλοι της ΑΕΚ
κλείνουν το χώρο και αυτό το θεωρούμε δεδομένο και λογικό και θα
συζητήσουμε τι άλλο θα κάνουμε παραπέρα; Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ εκ των
ων ουκ άνευ, πρέπει να αδειάσει ο χώρος, να φύγει η κατάληψη, να
λειτουργήσει σωστά ο Δήμος.
Το γήπεδο δεν θα λειτουργήσει αύριο ώστε να του δημιουργεί
προβλήματα και το γήπεδο θέλει ένα και δυο χρόνια να γίνει, άρα ο χώρος
μπορεί άνετα να λειτουργήσει. Τα υπόλοιπα είναι για να χαϊδεύουμε τα αυτιά
των οπαδών και εμείς εδώ είμαστε για να λύνουμε προβλήματα της πόλης όχι
να χαϊδεύουμε τα αυτιά κάποιων οπαδών.
Ας προχωρήσουμε με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν,
καταλαβαίνω και όλα αυτά που είπε κάποιος κύριος αν είμαστε σίγουροι αν θα
πουληθεί, προχωρήστε όμως. Προχωρήστε, γιατί πρέπει να γίνει αλλά
ταυτόχρονα προχωρήστε με τρόπους που θα πρέπει η πολιτεία πια να πάρει
την ευθύνη στο να αδειάσει από τους δήθεν καταληψίες τα δέκα – είκοσι
άτομα εκεί, να αδειάσει ο χώρος και να λειτουργήσουν άμεσα από αύριο
σωστά οι Υπηρεσίες του Δήμου. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Να πω από την αρχή για να μην πουν ότι ήμουν εκτός
θέματος κατ' αρχήν ότι θα ψηφίσω και θα στηρίξω την αγορά του οικοπέδου
και το δεύτερο δεν θα απαντήσω στον κ. Τομπούλογλου γιατί μπορεί να
θεωρηθώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος εν τέλει, αλλά συνεχίζει στο ίδιο
μοτίβο.
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Θέλω να πω το εξής που δεν έχει με το θέμα γι' αυτό είπα στην
αρχή ότι μπορεί να θεωρηθώ εκτός θέματος. Είχα βάλει ένα στόχο στον εαυτό
μου να είμαι συνεπής, τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι στην
υπηρεσία των εργαζομένων, των ανέργων από τη θέση αυτή. Από όταν
συζητάγαμε το 1.300.000 εδώ έχω βάλει κι ένα μικρότερο: να υπάρξει μια
συνεδρίαση που πρωτίστως οι εργαζόμενοι όταν διαφωνούν με τη Διοίκηση ή
δυστυχώς και η "Λαϊκή Συσπείρωση" να μη διακοπεί και να της επιτραπεί -και
αυτό δεν αποτελεί ούτε ένδειξη συμφωνίας ούτε διαφωνίας με αυτά που
λέγονται- στάση όσον αφορά στην ανάγκη να γίνεται σε ένα επίπεδο και με
ένα τρόπο ο διάλογος.
Επίσης θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε ένα πολύ φίλο
μου δημοτικό σύμβουλο, ότι ανενημέρωτοι μερικές φορές μπορεί να είμαστε
πάρα πολλοί και θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και κόσμιοι γιατί
δυστυχώς δεν είναι ούτε επαγγελματίες πολιτικοί ούτε αυτάρκεις οικονομικά οι
δημοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν σύμβουλοι οι περισσότεροι θα έλεγα που και
πουλάνε την εργατική τους δύναμη και να είναι πιο κόσμιοι, πιο ταπεινοί, πιο
σεμνοί και να μην καταγγέλλουν.
Γιατί υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που τις περισσότερες ώρες
της ημέρας πουλάνε την εργατική τους δύναμη για να επιβιώσουν, ή κάποιοι
που προσπαθούν να βρουν που θα πουλήσουν την εργατική τους δύναμη για
να επιβιώσουν. Άρα επειδή ξέρω ότι ο συγκεκριμένος δεν πιστεύω ότι πρέπει
τα Συμβούλια και οι θέσεις να καταλαμβάνονται είτε από οικονομικά
αυτάρκεις, είτε από επαγγελματίες πολιτικούς, ας συγχωρεθεί κι ένα τέτοιο
ατόπημα κάποια στιγμή.
Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω πριν την κατάληξή
μου είναι ότι όπως δήλωσαν πρωτίστως ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ότι τα
σκουπίδια μαζεύονται, η πόλη ακόμη τουλάχιστον δεν έχει βρωμίσει χάρις την
προσπάθεια των εργαζομένων και είναι πολύ θετικό που τους ευχαρίστησε
και το οφείλουμε κι εμείς να το κάνουμε.
Αλλά μάλλον διάλεξαν αφεντικό, όπως τους καλούσαν οι
εργαζόμενοι. Μάλλον η Διοίκηση δεν είχε κατανοήσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν
διαλέξει αφεντικό και είναι ο λαός της Φιλαδέλφειας, ασχέτως Δημοτικής
Αρχής και σε αυτόν λογοδοτούν.
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Δυο σημεία πολύ σύντομα κ. Πρόεδρε. Η λύση στο θέμα του
που θα παρκάρουν τα απορριμματοφόρα είναι απόλυτη και συγκεκριμένη. Στο
χώρο στάθμευσης που είχε ο Δήμος μέχρι να μπορέσει να κάνει τη
μετεγκατάσταση. Αυτή είναι η μόνη λύση και η λύση αυτή είναι πολιτική. Αντί
να ευχαριστούμε την Κυβέρνηση για τα 10,4 εκατομμύρια που όφειλε και όχι
μόνο αυτά να δώσει, θα μπορούσε με δυο τρόπους να λύσει το πρόβλημα.
Είτε χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις με τον κ.
Μελισσανίδη να τον πείσει να πάρει τους καταληψίες από εκεί γιατί ξέρουμε
πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να το κάνει, ή να πω και κάτι extreme γι' αυτή την
Κυβέρνηση και την Περιφέρεια, θα μπορούσε να το κάνει απειλώντας τον ότι
θα κόψει τα πολλά εκατομμύρια που έχει δώσει για χάρη του σε αυτή την
υπόθεση. Άρα είναι πολιτική η λύση, δεν είναι η βούληση πολιτική για να
λυθεί, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί.
Και τέλος να δηλώσω ότι θα στηρίξω χωρίς να σημαίνει την
απόλυτη συμφωνία με τον τρόπο διαχείρισης με χίλια δυο είναι πολύ μεγάλο
θέμα πραγματικά η αγορά του οικοπέδου και εύχομαι να ολοκληρωθεί ως
έργο, γιατί αυτό θα σημαίνει αν δεν συμβεί την υποβάθμιση των Υπηρεσιών
παραπέρα, το οποίο ασχέτως πρόθεσης της οποιασδήποτε Δημοτικής Αρχής
αποτελεί δυσφήμιση η έλλειψη δυνατότητας παροχής στους πολίτες το πρώτο
βήμα μιας στρατηγικής ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών Υπηρεσιών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο επί προσωπικού.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επειδή μπήκε θέμα προσοχής και κοσμιότητας από τον
συνάδελφο κ. Παπακώστα, εγώ προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου και όταν
είμαι ήπιος και όταν γράφω γραπτά που είναι μηνύσιμα ή επιδεκτικά αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση αν πρόσεξες τι είπα, είπα ότι κατανοώ ότι κάποιος
δημοτικός σύμβουλος εργάζεται όπως συνάδελφος επικεφαλής της "Λαϊκής
Συσπείρωσης", αλλά από ένα σημείο και πέρα η έλλειψη ενημέρωσης δεν
συγχωρείται.
Και διαφωνώντας και με τον συνάδελφο κ. Κόντο που είπε ότι
κάνουμε εθελοντισμό, να πω ότι δεν κάνουμε εθελοντισμό εδώ πέρα. Εδώ
πέρα παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις, έχουμε εξουσία άρα έχουμε
ευθύνες. Και οι ευθύνες είναι και στην αντιπολίτευση να κάνει την κριτική της ή
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να συμφωνεί και με τίποτε δεν καλύπτονται οι ευθύνες από εύκολα ψέματα και
μεγάλα ψέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε για να καταλάβω, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας επιτρέπω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι εννοείτε; Δηλαδή δεν είμαστε εθελοντές εδώ; Εσείς πως
αισθάνεστε; Εγώ αισθάνομαι σαν εθελοντής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ αυτές είναι απόψεις φιλοσοφικές τώρα που βάζετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε είπε ο κ. Κουμαριανός ότι ο κ. Κόντος είπε
ότι κάνουμε εθελοντισμό. Βεβαίως κάνουμε εθελοντισμό, αγαπάμε την πόλη
μας και είμαστε κοντά και κάνουμε εθελοντισμό. Δεν είμαι επαγγελματίας εγώ
πολιτικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι, κ. Κουμαριανέ σας παρακαλώ μη το συνεχίζουμε,
δεν θα πάμε τώρα σε φιλοσοφίες. Έτσι θέλει να το εκφράσει ο κ. Κόντος, έτσι
το αισθάνεται και έτσι είναι.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Απλά είπα ότι δεν αισθάνομαι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έχετε δικαίωμα να μην αισθάνεστε έτσι εσείς. Ο κ.
Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρακολουθώ όλη αυτή την ώρα με
πολύ μεγάλη προσοχή και τις τοποθετήσεις της Διοίκησης αλλά και ιδιαίτερα
της αντιπολίτευσης και δεν

νομίζω ότι καμία πλευρά του Δημοτικού

Συμβουλίου δεν θέλει και δεν πιστεύει και δεν υπηρετεί τα συμφέρον του
Δήμου. Νομίζω ότι μέσα στο χώρο αυτό που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο όλοι
το ίδιο πράττουμε, το συμφέρον του Δήμου, του δημότη μας γενικότερα.
Από ό,τι είδαμε και από την τοποθέτηση και την ενημέρωση του
κ. Δημάρχου και γενικότερα της αντιπολίτευσης η αντιπολίτευση είναι θετική
στις προσπάθειες αυτές που γίνονται από τη μεριά της Διοίκησης νομίζω αυτή
την εντύπωση μου έδωσε και αυτή είναι η πραγματικότητα και η δική μου μαζί,
ότι είναι θετική γενικότερα η αντιπολίτευση στην προσπάθεια αυτή.
Όμως δεν μπορώ να καταλάβω το εξής: υπάρχει δημοκρατία και
ο καθένας μας μπορεί να παίρνουμε το λόγο να λέει τις απόψεις του τις
προτάσεις του και γενικότερα αυτό που εκείνος νομίζει ότι υπηρετεί. Γιατί
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ενοχλεί τη συμπολίτευση όταν η αντιπολίτευση μπορεί να έχει μια άλλη
αντίθετη γνώμη; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και το λέω αυτό και
παραδειγματίζομαι στο θέμα το σημερινό που ανακοινώθηκε όσον αφορά το
χώρο και γενικότερα τα χρήματα και όλα αυτά πως είναι θετική η
αντιπολίτευση αλλά αντιπαρατιθέμεθα σε αυτά που μπορεί να λέει κατά τη
γνώμη της. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα αγαπητοί συνάδελφοι.
Έχει το δικαίωμα ο καθένας να διαφωνεί. Δεν θα του
αφαιρέσουμε τον λόγο. Γιατί να του αφαιρέσουμε τον λόγο; Εγώ είμαι υπέρ
αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται από τη μεριά του Δήμου και νομίζω
ότι όλοι συμφωνούμε. Όμως έχουμε ένα ερωτηματικό που θέλω να το θέσω
στον κ. Αντιδήμαρχο στον κ. Ανεμογιάννη, δεν ξέρω που είναι ο κ.
Ανεμογιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι ο κ. Ανεμογιάννης σας ακούει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με πολύ χαρά είδα και χτες και προχθές και μάλιστα σε
ώρες πολύ διαφορετικές από τα ωράρια των εργαζομένων χτες το απόγευμα
φέρ' ειπείν που είδα αργά και μάζευαν τα σκουπίδια και συγχαρητήρια στους
εργαζόμενους. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής: αύριο το πρωί ή μεθαύριο το
πρωί τι θα γίνει; Θα συνεχίζουν τα απορριμματοφόρα να κάνουν την
αποκομιδή των σκουπιδιών ή θα έχουμε τους πέντε δέκα καταληψίες να
παρεμποδίζουν και τι σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς σα Δήμος και σα
Δημοτική Αρχή εσείς για να λήξει το θέμα αυτό; Ήρθαμε σε καμία επικοινωνία
μαζί τους; Κάναμε κάποιο διάλογο; Δεν το ξέρω, αυτή την ενημέρωση θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα κατ' αρχάς να πω ότι σίγουρα
μεταξύ μας μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις. Αλλά θα έκρινα
σωστό να προσπαθεί ο καθένας από εμάς να μη στρέφεται προσωπικά κατά
εναντίον άλλου συναδέλφου ανεξάρτητα από την άποψη την οποία θα
εκφράσει. Γιατί ξεφεύγουν κάποιες φορές τα πράγματα και έχουν ξεφύγει,
δυστυχώς.
Όσον αφορά το θέμα της αναγκαιότητας για τη μεταστέγαση των
απορριμμάτων είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει την πόλη μας πάρα πολλά
χρόνια, σίγουρα το άλσος δεν ήταν η κατάλληλη λύση αλλά ήταν μία λύση
προσωρινή και παρέμεινε 30 χρόνια όπως είναι σήμερα και σίγουρα θα
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πρέπει να φύγει από εκεί από τη στιγμή μάλιστα που όπως όλοι γνωρίζαμε
και οι εγκαταστάσεις ήταν παράνομες και βεβαίως από τη στιγμή που υπάρχει
απόφαση από τον Άρειο Πάγο για την κατεδάφιση των κτηριακών
εγκαταστάσεων, αν δεν κάνω λάθος.
Εδώ μπαίνει το θέμα της πίεσης βέβαια κάποιων οπαδών
φιλάθλων οι οποίοι έχουν κάνει την κατάληψη του χώρου με σκοπό να μην
μπορεί να γίνει σωστά η αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης μας. Αυτό
βέβαια είναι τραγικό σαν γεγονός και σίγουρα προσωπικά θα το χαρακτήριζα
ανεπίτρεπτο και βέβαια θα πρέπει να δοθεί και μια άμεση λύση. Αυτό αφορά
βέβαια περισσότερο τη Διοίκηση για το τι λύση θα δώσει.
Και μπαίνω σε αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο Συμβούλιο
που είπε ο κ. Δήμαρχος ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Εδώ μπαίνει το
άλλο θέμα που είναι προσωπικό πάλι σε αυτό που σας είχα πει σε ένα άλλο
Δημοτικό Συμβούλιο περί ευελιξίας κ. Δήμαρχε όσον αφορά το θέμα των
σκουπιδιών σε συνάρτηση με το γήπεδο της ΑΕΚ. Σας το είχα πει αν θυμάστε
σε κάποιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης τα γήπεδα είναι μέσα στον
ιστό της πόλης, είναι μέσα στην πόλη δεν είναι έξω από την πόλη και
αποτελούν κομμάτι της πόλης και θα πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί
Δήμοι χρηματοδοτούν κιόλας τα γήπεδα, συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται
γήπεδο της πόλης τους και κερδίζουν από αυτό. Κερδίζουν με όποια μορφή
εκμετάλλευσης έχει το γήπεδο, πάρτε το γήπεδο της Μπαρτσελόνα να δείτε τι
γήπεδο στην Μπαρτσελόνα …
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι κοινωνικοποιημένη ομάδα η Μπαρτσελόνα.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Μάλιστα είναι κοινωνικοποιημένη ομάδα η Μπαρτσελόνα,
μάλιστα. Το ανέφερα τυχαία δεν το έφερα για παράδειγμα. Εκτός από τη
Μπαρτσελόνα να σας πάω στο γήπεδο της Άρσεναλ, να σας πάω στο γήπεδο
της Γιουβέντους, να σας πάω σε γήπεδα που οι Δήμοι συμβάλλουν σε αυτό
που λέγεται ποδόσφαιρο, σε αυτό που λέγεται γήπεδο, σε αυτό που λέγεται
εξέλιξη και οικονομική ανάπτυξη.
Και βέβαια θα σας πάω ακόμη πιο μακριά, υπάρχουν γήπεδα
στην Ολλανδία που έχουν γίνει τα γήπεδα δίπλα από τα απορρίμματα.
Χρησιμοποιούν και τα απορρίμματα τόσο στην Ολλανδία όσο και στη
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Σουηδία. Ψάξτε το και εκτός βέβαια από αυτό απαιτούν οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι
να κάνεις το γήπεδο αλλά θα το κάνεις με νέες πηγές ενέργειας και όταν λέω
με νέες πηγές ενέργειας ότι «φίλε μου ναι, αλλά θα κερδίζει και ο Δήμος». Τι
θα κερδίσει ο Δήμος; Θα κερδίσει η πόλη γιατί αυτή είναι η ουσία για εμένα. Η
πόλη θα μπορούσε να κερδίσει πάρα πολλά από ηλεκτρισμό, από
ανακυκλώσιμα υλικά, από φυσικά αέρια από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, οι
μηχανικοί ίσως τα ξέρουν καλύτερα από εμένα.
Αυτά βέβαια απαιτούν ένα πρόγραμμα και απαιτούν και κάποιες
ιδέες για το τι συμφέρει και το τι είναι καλύτερο. Αυτό είναι σε αντιδιαστολή
περί ευελιξίας που είχα πει σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί θα
μπαίναμε σε μια άλλη λογική και σε ένα άλλο πνεύμα ακόμη και στο να μην
αποχωρήσουν τα σκουπίδια από εκεί που είναι σήμερα, αν θυμάστε σας το
είχα πει, ανεξάρτητα από το αν είναι παράνομα ή όχι. Γιατί αν πρόκειται να
συμβεί ένα μεγάλο έργο ναι υπάρχει κατανόηση …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Επομένως θα πρέπει κάποια πράγματα εξ αρχής βέβαια τώρα
δεν είμαστε στο –παρά, είμαστε στο –και και στο –και πρέπει να βρεθεί μια
άμεση λύση. Η άμεση λύση ναι είναι αυτή που προτείνετε, δεν θα μπω σε
αυτό που αναφέρεται κόστος πόσο κάνει, θα μείνω μόνο στο αν πραγματικά
μπορούμε να το αγοράσουμε γιατί πραγματικά θα το πουλήσουν οι υπόλοιποι
αυτοί που το έχουν οι ιδιοκτήτες. Αν είναι ιδιώτες; Είναι εταιρεία; Γιατί κάποια
στιγμή μας είπατε για εταιρεία ότι το έχει γράψει μια εταιρεία για 3.400 αν
θυμάμαι καλά και εν συνεχεία είπατε ότι αν θα έρθετε σε επαφή με κάποια
ιδιοκτήτρια, δεν το πολυκατάλαβα γιατί τη μια ήταν εταιρεία το άλλο είναι
ηλικιωμένη δεν ξέρω, μιλήσατε με το δικηγόρο.
Εγώ θα έλεγα αν μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα και όσον
αφορά το κόστος ίσως να μην είναι ούτε τα 3 εκατομμύρια ούτε τα 2,5 ούτε τα
2 ούτε το 1,5 που είναι η αντικειμενική αξία αλλά πιθανό να είναι και 1
εκατομμύριο, ουδείς γνωρίζει. Άρα θα το εξηγήσετε. Απλά λέω ότι ούτε μένω
στο 1,5 εκατομμύριο της αντικειμενικής αξίας γιατί πιθανό να είναι 1. Δεν
μιλάω για τιμή κόστους αγοράς από εκεί και έπειτα θα πρέπει να μας πείτε ότι
μέχρι τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια που είναι η αγορά, η πρώτη εκταμίευση αν
πραγματικά γίνει αυτό, τα υπόλοιπα χρήματα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός
που θα τα δαπανήσουμε; Δεν έχετε αναφερθεί μέχρι στιγμής στο τι θα γίνουν
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τα χρήματα, τι θα κάνουμε τέλος πάντων σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι θα
πρέπει να μας μιλήσετε λίγο πιο αναλυτικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε ψηφίσει Νίκο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να έλειπε εκείνη την ημέρα ο κ. Σιώρης αλίμονο, εντάξει.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, δεν θυμάμαι αν έχω γράψει άλλο ομιλητή για
πρωτολογία. Συνεχίζουμε με τις δευτερολογίες …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη επί της διαδικασίας επειδή
πρέπει να αποχωρήσω εγώ είμαι θετικός, υπάρχει η δυνατότητα η ψήφος μου
να χαρακτηριστεί θετική γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα καθυστερήσει λιγάκι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς παρουσία καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απλά τουλάχιστον να καταγραφεί στα πρακτικά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφεται στα πρακτικά ότι δεν μπορείτε να καθίσετε και
ψηφίζετε υπέρ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι ότι είμαι θετικός. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άκουσα με προσοχή όλους τους ομιλητές και τον κ.
Ντάτση που είναι δίπλα μου και αυτό που είπε ακούστηκε καλά, δηλαδή
προσωρινά να πάμε γρήγορα μήπως το πάρουμε, μήπως το νοικιάσουμε
εμένα μου ακούστηκε καλά. Αλλά η πραγματική προσωρινή λύση είναι εκεί
που είναι το αμαξοστάσιο. Εκεί που είναι το αμαξοστάσιο σήμερα θα πρέπει
να καταλάβουμε όλοι ότι έχει αποδυτήρια, έχει πλυντήριο, έχει συνεργείο, έχει
τη μεταφόρτωση. Αυτό δεν γίνεται μαγικά σε μια μέρα να μεταφερθεί κάπου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Τομπούλογλου.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η προσωρινή
λύση που θα πάρει κάποιους μήνες να μετακομίσουμε, να πάμε προσωρινά
σε αυτό που θα αγοράσουμε, να πάμε να του ζητήσουμε να το νοικιάσουμε να
μας το παραχωρήσει πριν ολοκληρωθεί η πώληση, να φτιάξουμε ένα
προσωρινό parking ίσως να πάρουμε και κάποια προκάτ στην αρχή αλλά
αυτό θα πάρει μήνες. Δεν είναι στο πανικό πάνω βρήκαμε ένα οικόπεδο
βάλαμε τα απορριμματοφόρα δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Δεν ψάχνουμε
οικόπεδο, το θέμα των απορριμμάτων δεν είναι απλό.
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Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται σε λεπτομέρειες και αυτή τη
στιγμή το έχουμε χάσει όλο. Το μόνο που έχουμε είναι προσωπικό,
αυτοκίνητα που κάνω το Σταυρό μου κάθε πρωί μη χαλάσει κανένα και την
ψυχή των εργαζομένων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Και έχει επιλεγεί ένα parking προσωρινό που δεν ενοχλεί τον
ιστό της πόλης.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Ούτε το γήπεδο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτε το γήπεδο όπως λέει και η Χριστίνα. Τώρα
κάποιοι θέλουν να μας κάνουν ισότιμους συνομιλητές με το μεγάλο κεφάλαιο.
Αυτό που καταγγέλλουν το μεγάλο κεφάλαιο, θέλουν να μας κάνουν ισότιμους
συνομιλητές. Το παράλογο συνεχίζεται, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω στο προσωπικό ζήτημα γιατί όσον
αφορά το πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση του ΚΚΕ και τι έχετε να απαντήσετε σε
αυτό, είναι ενδεικτικά αυτά που ακούστηκαν. Αλλά όσον αφορά στο
προσωπικό είναι πολύ ουσιαστικό να γίνεται ενημέρωση ολοκληρωμένη μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι κατά καιρούς ενοχλεί η θέση μου
ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένη ενημέρωση από τα πριν, ερχόμαστε κατόπιν
εορτής αφού έχουν δημιουργηθεί θέματα και γίνεται ολοκληρωμένες
ενημερώσεις όπως έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα δελτία Τύπου είναι γενικά, δίνουν μια αίσθηση του τι
συμβαίνει, δεν είναι τα δελτία Τύπου ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου,
των δημοτικών συμβούλων είτε είναι στην Παράταξη της Δημοτικής Αρχής είτε
είναι σε άλλες αντιπολιτευόμενες Παρατάξεις.
Και δεν νομίζω ότι πρέπει την ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου των εκλεγμένων από τους δημότες να γίνεται μονάχα μέσα από
τα δελτία, αλλιώς μπορούμε να στέλνουμε και e-mail με το τι στηρίζουμε και
να το λύσουμε εκεί, ή να κάνουμε ένα Chat για να ανταλλάξουμε και δυο
απόψεις παραπάνω.
Οι ερωτήσεις γίνονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να
μπορέσουν να διευκολύνουν, ή για να μπορέσουν να αναδείξουν θέματα. Εγώ
ας πούμε αυτές τις ερωτήσεις τις έκανα για να αναδείξω θέματα γιατί υπήρξε
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μια αντιπαράθεση απέναντι στην ανακοίνωσή μας ότι εδώ υπάρχει ήδη
υπογεγραμμένη έγκριση απόφαση από το Υπουργείο. Δεν ήταν έτσι.
Δηλαδή πριν φτάσουμε στα προσωπικά και πριν προσπαθούμε
να μειώσουμε τους ανθρώπους θέλω να ξέρετε ότι όποιος κι αν είναι στη θέση
μου από τη "Λαϊκή Συσπείρωση", πάντα θα προσπαθεί να καταδείξει τη θέση
του ΚΚΕ για την τοπική Διοίκηση. Αν θεωρείτε ότι δεν το κάνω εγώ σωστά
είναι ένα θέμα, ο χαρακτηρισμός είναι άλλο. Αυτό όσον αφορά το προσωπικό.
Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση κατά τη γνώμη μας
συσκοτίζει την πραγματικότητα και ίσα - ίσα που ο χαρακτήρας εδώ της
κατεπείγουσας της έκτακτης κατάστασης ενός προβλήματος που πρέπει να
λυθεί εδώ και τώρα και είπαν κι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι είτε με την… να
μην την πω προσωρινή μιας και έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας αυτή τη
στιγμή ως προσωρινό, αλλά τέλος πάντων είτε με τη λύση τώρα του
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ και του Π.Π.Ι.Ε.Δ., τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρια Γκούμα σας παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά τη γνώμη μας όπως εμφανίζεται η λύση στο θέμα των
σκουπιδιών προωθείτε τον κυβερνητικό και ευρωενωσιακό σχεδιασμό για τη
διαχείριση των απορριμμάτων, όπως έχω ξαναπεί και όπως έχουμε
ξανασυζητήσει εδώ για τα πράσινα σημεία.
Επιβεβαιώνεται η θέση μας ότι η κατάληψη δεν ωφελεί κανένα
και πρώτα και κύρια τους δημότες και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το
ακίνητο να ανέβει το κόστος του να είναι μια χειρότερη τιμή σε βάρος των
δημοτών γιατί και ο αγοραστής ξέρει ότι βρίσκεται… Και για να είμαι και
ξεκάθαρη στο τι ψηφίζουμε χωρίς να αφήνω υπόνοιες για την Επιτροπή που
θα δημιουργηθεί, για το αν θα λειτουργεί με ήθος ούτε να λέω ότι θα έχει μέσα
προσωπικό όφελος δεν υπαινίσσομαι κάτι τέτοιο, θα καταψηφίσω για την
πολιτική που εκπροσωπείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα γι' αυτή την τεράστια προσπάθεια
που κάνουν τις τελευταίες μέρες οι οποίοι με αυτοθυσία καθαρίζουν την πόλη
έτσι ώστε να δείχνουν την ευαισθησία τους απέναντι στο λαό της
Φιλαδέλφειας.
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Θα ήμουν ευτυχής αν κι άλλοι Δήμαρχοι εξέφραζαν και τη
συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο Δήμος
μας και αναφέρομαι για τον κ. Λαγουδάκη που είπε η κα Γκούμα, μακάρι και ο
κ. Πελετίδης να είχε εκφραστεί ανάλογα, εν πάση περιπτώσει επειδή είναι
ΚΚΕ δηλαδή τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται τη δυσκολία μας;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι κα Ανδρέου έχει την ίδια θέση με εμάς ότι είναι ένα
παιχνίδι που παίζεται σε βάρος των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ!
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με ρώτησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Αν είναι δυνατόν!
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν σας ρώτησα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τι είναι δυνατό κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι δυνατό να σας δίνω τον λόγο να μιλάτε περισσότερο
από το Δήμαρχο και να θέλετε να επεμβαίνετε και στους ομιλητές.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τι λέτε τώρα; Σοβαρά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι δυνατόν, πιστέψτε με. Σας έχω χρονομετρήσει 9 λεπτά
την πρώτη φορά και 4 λεπτά την άλλη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σας ζήτησα θέμα προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε κα Ανδρέου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω θέμα επί προσωπικού μετά την κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ προσπάθησα να καταλάβω την πρόταση της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" για ένα σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλά
δυστυχώς δεν κατάλαβα τίποτε, μπορεί να φταίω κι εγώ βέβαια. Ευχαριστώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε μας έχει γίνει
μια εισαγωγή, έχουμε ξεφύγει από την εισαγωγή και αναπτύσσει ο καθένας τις
θεωρίες του, μπορούμε να αναπτύξουμε κι εμείς 15 λεπτά θεωρία εγώ δεν
μιλάω για κανένα συνάδελφο μιλάω για το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όλη μέρα να λέμε, να λέμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ να παρέμβω στις ομιλίες δεν μου επιτρέπεται. Ο κ.
Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέρα από το θέμα όντως αναπτύχθηκε μια κουβέντα αρκετά
έξω, που όμως θεωρώ πως είναι αναγκαία γιατί το ίδιο το θέμα έρχεται ως
επιστέγασμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας και υπό πολύ δύσκολες
συνθήκες που αυτές τις μέρες περνάει η πόλη μας. Πριν προχωρήσω στην
τοποθέτησή μου σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν, νομίζω πως πρέπει να
απαντήσω σε μερικά ερωτήματα ή προτάσεις οι οποίες τέθηκαν.
Πρώτον το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή για να
πιάσω και το σκέλος που τέθηκε όσον αφορά τη στάση δυο δημοτικών
συμβούλων της πλειοψηφίας ενιαία στάση έχουμε, στρατός δεν είμαστε, ώστε
να υπάρχει η φίμωση και η λογοκρισία απόψεων.
Δεύτερον η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται –όπως κατέγραψαμέσα σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο. Βεβαίως σε καπιταλιστικό πλαίσιο έρχεται,
το οποίο δεν το ορίζουμε εμείς και οι πλατείες που κάνουμε σε καπιταλιστικό
πλαίσιο γίνονται και οι παιδικές χαρές που φτιάχνουμε σε καπιταλιστικό
πλαίσιο γίνονται. Δηλαδή δεν είναι επιλογή μας να υπάρχει αυτό το
καπιταλιστικό πλαίσιο, ούτε πρόθεσή μας επίσης.
Τρίτον, να έρθει ο σωτήρας ιδιώτης. Συγχωράτε με υπάρχει ένας
Δήμος στη χώρα όπου η διαλογή των απορριμμάτων της ανακύκλωσης
γίνεται από ιδιώτη και η αποκομιδή. Για ψάξτε το κα Γκούμα. Εγώ θα
επανέλθω σε

επόμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο

που η

αποκομιδή της

ανακύκλωσης γίνεται από ιδιώτη. Ψάξτε το λίγο και ελάτε στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο γιατί τουλάχιστον σε αυτή την πόλη η αποκομιδή και των
σύμμικτων και των ανακυκλούμενων γίνεται από το δημόσιο.
Τέταρτον το ίδιο το σχέδιο και ο λόγος ο οποίος παλεύαμε με
ένα ενιαίο τρόπο για κρατική χρηματοδότηση έχει να κάνει και με την ίδια την
κρατική λειτουργία. Δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση ώστε να αποφύγουμε
είτε δανεισμό είτε ΣΔΙΤ, άρα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να
προσλάβουμε υπαλλήλους για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτές τις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
Πέμπτον, οι εγκαταστάσεις αυτές μιας και ρώτησε ο κ. Σιώρης
τον οποίο δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή το έχουμε ψηφίσει ήδη και το ποσό
επιμερίζεται, Νίκο το ποσό να στο πω αρκετά πρόχειρα αύριο κιόλας αν θέλεις
πέρνα από το δημαρχείο ή πάρε ένα τηλέφωνο για να μην το ξεχάσουμε το
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αναφέρω αυτό, να σου στείλω αναλυτικά τα τεχνικά δελτία που με βάση την
πρότασή μας έχουμε επιμερίσει τα χρήματα. Αλλά μπορώ να τα πω
συνοπτικά:
Είναι η διαμόρφωση του χώρου περιφράξεις και τα λοιπά, είναι
το πράσινο σημείο ως τέτοιο και οι εγκαταστάσεις και τα μηχανολογικά του
πράσινου

σημείου,

είναι

προφανώς

απορριμματοφόρων και πράσινων και

οικοδομικά,

είναι

αγορά

καφέ κάδων προκειμένου να

εισαγάγουμε… Συγνώμη, εφόσον είναι εδώ η Διευθύντρια των Τεχνικών
Υπηρεσιών είναι στη διάθεσή σου, να μην μπω αναλυτικά, εδώ υπάρχει ο
προϋπολογισμός που μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά όλα αυτά τα 10.400 πως
επιμερίζονται και σε τι δράσεις.
Αλλά προχωρώ: θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη;
Τα δημοτικά τέλη συγχωράτε με στη χειρότερη περίπτωση θα παραμείνουν τα
ίδια. Στην καλύτερη περίπτωση να φτάσω στο 7 ο σημείο τα δημοτικά τέλη θα
μειωθούν. Γιατί θα μειωθούν; Γιατί ο Δήμος θα βγάλει κέρδος, όχι κάποιος
ιδιώτης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι από εκεί που τώρα πάνε στην Ελληνική
Εταιρεία Ανακύκλωσης αυτά θα τα επεξεργαζόμαστε εμείς και θα μπορούμε
να τα πουλάμε εμείς και να εισπράττει ο Δήμος.
Και άρα ως εκ τούτου γι' αυτό σας λέω ότι ο Δήμος θα μπορεί
μετά να κάνει επενδύσεις σε προσωπικό σε άλλες υποδομές και αν μη τι άλλο
ή να κρατήσει τα τέλη εκεί που είναι που τα χαμηλώσαμε, ή να τα μειώσει κι
άλλο. Ο στόχος αυτός είναι να μειωθούν κι άλλο τα δημοτικά τέλη μέσα από
αυτή την ιστορία.
Άρα η αιτίαση περί αύξησης των τελών είναι όχι μόνο
ανυπόστατη, δεν εδράζεται σε κανένα δεδομένο απολύτως, είναι μια εντελώς
παραμορφωμένη και αντεστραμμένη εικόνα». Είμαστε από τους πρώτους
Δήμους που εφαρμόζουμε την επιχειρηματικότητα»… Τώρα τι να πω; Δεν
θέλω να προχωρήσω, άρα νομίζω πως έδωσα μια σαφή εικόνα τι ακριβώς
σχεδιάζεται, με τι τρόπο να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο.
Κατ' αρχάς συμφωνώ και το θεωρώ πολύ θετικό ότι υπάρχει μια
ομοθυμία όσον αφορά το ότι καταφέρνουμε ύστερα από χρόνια και δεν
αναφέρομαι μόνο στα δικά μας χρόνια, αναφέρομαι και σε προηγούμενα
χρόνια ότι φτάνουμε επιτέλους στην οριστική επίλυση ζητημάτων. Εμείς
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προσπαθήσαμε επαναλαμβάνω να συνδέσουμε όχι τσάτρα – πάτρα τη
μεταφορά του αμαξοστασίου, δεν το είδαμε αποσπασματικά.
Προσπαθήσαμε να το εντάξουμε σε ένα συνολικό πλάνο που να
έρχεται

και

να

κουμπώνει

με

ένα

εναλλακτικό

τρόπο

διαχείρισης

απορριμμάτων με κέντρο τη διαλογή στην πηγή και αυτό είναι η τεράστια
επιτυχία

ότι

δεν

το

είδαμε

αποσπασματικά

απομονωμένα

για

να

εξυπηρετηθούν οι ΧΥΤΑ κα Γκούμα.
Εμείς πάμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο που στοχεύει στη
διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση που δεν εξυπηρετεί τα μεγάλα
συμφέροντα που είναι κόντρα σε αυτά τα συμφέροντα και αυτό ακριβώς
υπηρετούμε.
Τώρα,

υπήρξαν

και

κάποια

ερωτήματα.

Ρώτησε

ο

κ.

Κοπελούσος αν θα μαζεύονται τα σκουπίδια τις επόμενες μέρες. Θα
μαζεύονται για κάποιες λίγες μέρες ακόμη και καλή τη πίστη και τη βοήθεια
των εργαζομένων. Και τι σκοπεύουμε να κάνουμε; Πρόταση δεν άκουσα.
Εσείς ο ίδιος αρνηθήκατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσετε
ένα ψήφισμα το οποίο με απλά ελληνικά έλεγε «σας παρακαλούμε αφήστε το
χώρο για να μπορέσετε να λειτουργήσετε» και διαφωνήσατε ακόμη και με
αυτό. Άρα τι ακριβώς προτείνετε εσείς να κάνουμε;
Και έρχεστε σήμερα η Παράταξή σας και στην ουσία αυτό το
οποίο εισηγήθηκε, είναι να αποδεχτούμε την έξωσή μας. Ο κ. Τομπούλογλου
αυτό είπε. Έτσι δεν είναι; Καλά, δεν θα λύσω τα ενδοπαραταξιακά σας
Λύσανδρε, εγώ το άκουσα και το άκουσα πολύ καθαρά και σε αυτό και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο σε
αυτό που ειπώθηκε «Καλά να πάθετε έτσι όπως τα κάνατε», αυτό τον τίτλο θα
έβαζα στην τοποθέτησή του.
Άρα εμείς επιμένουμε σε αυτό το οποίο λέμε, ενημερώνουμε,
έχουμε ενημερώσει όλα τα θεσμικά όργανα και κάνουμε έκκληση να
αποχωρήσουν ειρηνικά γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να οξυνθεί η
κατάσταση γιατί πιθανό και αυτός να είναι ο στόχος: να οξυνθεί μια
κατάσταση.
Από εκεί και πέρα βεβαίως είμαι στη διάθεση όλων των
δημοτικών συμβούλων και των επικεφαλής για συναντήσεις μπορώ να σας
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ενημερώσω αναλυτικά τι ακριβώς έχει γίνει όλες τις τελευταίες μέρες και σε τι
ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε αυτό να
γίνει και θα το ήθελα και εγώ.
Η πρόταση της κας Αγαγιώτου που θεωρώ ότι απάντησα και σε
κάποια ερωτήματα τα οποία έβαλε, όμως η πρόταση την οποία έκανε για τη
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Προσέξτε, η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια
θεωρητικά διασφαλίζεται από την ίδια τη νομοθεσία και το τι προβλέπει, από
την άλλη όμως εγώ εφόσον αν δείτε μέσα η ίδια η εισήγηση αναφέρεται στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή που ορίζεται από τη νομοθεσία που είναι
Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, έχει ήδη ψηφιστεί και είναι ένας υπάλληλος
όπως ορίζει η νομοθεσία και δύο αιρετοί.
Εγώ όχι απλώς δεν έχω κανένα πρόβλημα, στο βαθμό που
έχουμε τη θετική γνώμη από τη Νομική Υπηρεσία να μπορέσουμε να
προσθέσουμε και δυο μέλη της πλειοψηφίας η Επιτροπή αυτή στο βαθμό που
θέλουν να προστεθούν και δυο μέλη από την αντιπολίτευση, είμαι πάρα πολύ
θετικός απλώς μη δημιουργήσουμε κάποιο κώλυμα νομικό.
Αλλά σας λέω είμαι πολύ θετικός, δηλαδή και τώρα να
ψηφίσουμε είναι ο κ. Καλαμπόκης και ο κ. Μανωλεδάκης, άρα σας το λέω
είμαι πολύ θετικός στο βαθμό κιόλας που να μας πει η Νομική Υπηρεσία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα εξεταστεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι πρέπει να εξεταστεί τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν μπορεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εξεταστεί τώρα αν μπορεί να προστεθεί. Τριμελής. Τότε
προτείνω την αντικατάσταση του ενός από εμάς και να υπάρξει κι ένα μέλος
της αντιπολίτευσης. Δηλαδή σήμερα στο τέλος να είναι κι ένα μέλος της
αντιπολίτευσης προκειμένου σε όλη αυτή την διαδικασία να μπορέσει να
παρακολουθήσει και να συνδράμει βεβαίως και στην αγορά και στην εκτίμηση
του ακινήτου σε συνεργασία και βλέποντας τα στοιχεία από τη ΔΟΥ αλλά και
με τον ορκωτό εκτιμητή που αναγκαστικά από το νόμο θα επιλέξει ο Δήμος.
Άρα στο τέλος εγώ προτείνω στη λήψη απόφασης και τον ορισμό και την
αντικατάσταση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, με αλλαγή ενός εκ των
δύο. Δηλαδή κάποιος θα φαγωθεί ή ο Μανωλεδάκης, ή ο Καλαμπόκης.
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Για να τελειώσω θεωρώ πως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για
την πόλη μας έστω και υπό αυτές τις συνθήκες να δημιουργήσει ένα έργο το
οποίο πραγματικά θα είναι ωφέλιμο για όλες τις επόμενες γενιές. Σίγουρα
θέλω να συγχαρώ όλους όσους βοήθησαν σε αυτό και να εξάρω σε αυτό το
σημείο όχι μόνο τη συμπολίτευση αλλά και την αντιπολίτευση τουλάχιστον
στην πλειοψηφία της γιατί αυτό το έργο δεν είναι έργο μόνο δικό μας, είναι
έργο όλων και το οποίο νομίζω ο καθένας έχει μερίδιο στο να μπορέσει να το
καρπωθεί και να το παρουσιάσει και ως δικό του στους δημότες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει γίνει μια παρερμηνεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ διάλογο δεν θέλω αυτή τη στιγμή,
συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τελείωσα. Εγώ στη λήψη απόφασης θέλω να προτείνω
στην Επιτροπή αυτή στο τέλος να γίνει προσθήκη για τη συγκρότηση αυτής
της Επιτροπής και την αντικατάσταση από εκεί που είναι δύο της
συμπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε αφήστε να το χειριστώ εγώ αυτό το πράγμα
τώρα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν είπα ότι το λέει ο νόμος κα Αναγνώστου, εγώ είπα ότι
είναι δύο της συμπολίτευσης αυτή τη στιγμή και προτείνω να αντικατασταθεί ο
ένας της συμπολίτευσης από έναν της αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο θέλω να σας απαντήσω ότι μετά την ομιλία του κ.
Δημάρχου σε κάθε θέμα δεν επιτρέπεται καμία μα καμία παρέμβαση, σας
ευχαριστώ.
Επί της πρότασης του κ. Δημάρχου. Επειδή δεν γνωρίζω αλλά
έχω την αμφιβολία και το πρόβλημα ότι δεν θέλω να ψηφίσουμε κάτι εάν δεν
μας το εγγυηθεί η Νομική Υπηρεσία έχουμε τη δυνατότητα στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει η αλλαγή αυτή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά και έχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα ήθελα να μην το κάνουμε τώρα. Δεσμευτήκατε
ενώπιον του Σώματος ότι διατίθεστε να κάνουμε και την αλλαγή εάν δεν
παίρνει άλλο άτομο, άρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι κοντά,
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παρακαλώ τη Νομική Υπηρεσία να μας συμβουλέψει τι θα κάνουμε. Θα
προσθέσουμε άτομο ή θα αφαιρέσουμε και θα προσθέσουμε; Σας ευχαριστώ
πολύ πάμε σε ψήφιση του θέματος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας παρακαλώ πάρα πολύ το έχω εξηγήσει δεν
γίνεται δεύτερος κύκλος άπαξ και μιλάει ο Δήμαρχος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπε η εισήγηση, μιλάμε για δυο συμβούλους …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είπε η εισήγηση, το λέει ο κ. Δήμαρχος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι πάει να πει «το λέει ο κ. Δήμαρχος»; Το Δημοτικό Συμβούλιο
θα αποφασίσει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μετά την ψήφιση θα σας δώσω τον λόγο να
μιλήσετε, αν δεν το έχετε διευκρινίσει. Τώρα πάμε σε ψήφιση.
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.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
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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. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει αποχωρήσει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ της αναγκαιότητας αυτής της αγοράς
με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα νόμιμα μέσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 24 υπέρ, 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καταρχήν
αναγκαιότητας για την απευθείας αγορά ακινήτου με σκοπό τη
δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου που θα περιλαμβάνει Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Αμαξοστάσιο και συνοδά γραφεία, για
την

εξυπηρέτηση

των

αναγκών

της

Δ/νσης

Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συγκρότηση επιτροπής σε εφαρμογή της αριθ. 117/2018 απόφασης
Δ.Σ. περί έγκρισης παρεμβάσεων και ενεργειών που αφορούν
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόκειται για συγκρότηση Επιτροπής μην ανοίξουμε θέμα σας
παρακαλώ, έχει συζητηθεί το θέμα, το θέμα συγκρότηση Επιτροπής. Κυρία
Ρόκου πέστε μας τι έχετε καταλήξει για την Επιτροπή.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Σύμφωνα με την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας έχετε την
πρόταση αλλά έχετε και το ρόλο της Επιτροπής. Η πρόταση είναι να είναι
επταμελής η Επιτροπή, να αποτελείται από δυο δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας, δυο δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας, την Πρόεδρο του
Κοινοτικού και δυο κατοίκους. Αν έχετε διαβάσει τον ρόλο να μην το πω, να
είστε ενήμεροι αν θέλετε να διαβάσω λίγο τον ρόλο της Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχουμε διαβάσει.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ωραία.

53

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: Δεν θα μάθουν οι δημότες;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αν θέλετε, μπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου έχει διαβαστεί, έχουν σταλεί εισηγήσεις σε όλους
τους επικεφαλής.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Τα περισσότερα σημεία ήταν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αν
θέλετε όμως εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κα Ρόκου σας παρακαλώ έγινε συζήτηση εμπεριστατωμένη
στο προηγούμενο Συμβούλιο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ωραία. Να πω και την πρόταση της πλειοψηφίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πείτε την πρόταση.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Η πρόταση της πλειοψηφίας είναι η Επιτροπή να είναι επταμελής
και να συμμετέχουν σε αυτήν ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος, η Ρόκου
Χαρίκλεια, η Δήμητρα Αθανασίου, ο κ. Μιχάλης Παπάζογλου με την ιδιότητα
του πολίτη αλλά και με τη νομική του ιδιότητα και ο κ. Πλεύρης Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία και ζητάμε δύο από την αντιπολίτευση.

Ο κ.

Κόντος έχει τον λόγο και μετά ο κ. Γεωργαμλής και να βρούμε και τις δυο
θέσεις κύριοι της αντιπολίτευσης, παρακαλώ. Και κα Ρόκου πρέπει να βρείτε
αναπληρωματικούς, τώρα, πριν κλείσει το θέμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να
προσέξουμε ιδιαίτερα ένα θέμα: έγιναν δυο πολύ σημαντικότατες εισηγήσεις
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από την κα Ρόκου και τον κ. Πλεύρη που
πράγματι ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, είχε μελετηθεί και τώρα
ερχόμαστε, προσέξτε αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα
απέχω αλλά θα είμαι και κατά αυτής της απόφασης να συγκροτηθεί Επιτροπή
δημοτών, η οποία να υποκαθιστά όργανα και θεσμούς που είπαμε εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του νόμου.
Τι λέει ο νόμος; Αυτό να κάνουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια να
δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων, η οποία θα εποπτεύει την πόλη, θα
εποπτεύει το κομμάτι αυτό το οποίο πραγματικά είναι προβληματικό και έχει
υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής, δεν αμφισβητείται από κανέναν και
επαναλαμβάνω ήταν εισηγήσεις πάρα πολύ σημαντικές και λέει το εξής: να
συνεργάζεται με τη Νέα Ιωνία η Πολεοδομία, δηλαδή να πηγαίνει η Επιτροπή,
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με την Υγειονομική Υπηρεσία να μπαίνει μέσα στο μαγαζί και να λέει ότι δεν
είναι καθαρά τα πιάτα.
Με την Τροχαία να παίρνει τηλέφωνο η Επιτροπή, δηλαδή σε
αρμόδιες Υπηρεσίες και καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα δρόμο ο οποίος
είναι πάρα πολύ άσχημος και νομίζω μια Διοίκηση η οποία έχει τέτοια σκέψη
δεν νομίζω ότι εκφράζει αυτά τα αισθήματα τα οποία έχει ως προς το θέμα
πως μπορεί να λύνονται με ένα δημοκρατικό τρόπο τα προβλήματα.
Έχουμε θεσμούς, έχουμε Αστυνομία, έχουμε τα όργανα. Το να
συνεδριάσει μια Επιτροπή και μέσω του Δήμου μέσω ενός κομματιού το
οποίο μπορεί να ενημερώσει και να πει «Κύριοι, σας ενημερώνουμε ότι
αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα εκεί αλλά όχι να πηγαίνουμε εμείς.
Δηλαδή να μπαίνω εγώ στην Επιτροπή μέσα να πάω να εποπτεύω τα
μαγαζιά; Να πάω να εποπτεύω σα δημότης εάν κάνουν…. Δεν έχουμε
όργανα; Δεν έχουμε θεσμούς; Δεν έχουμε υπηρεσίες; Δεν έχουμε Δήμο; Δεν
έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν την υποχρέωση; Και μάλιστα
τονίσαμε όλοι με πολύ σημαντικό τρόπο ότι κύριοι ο νόμος να εφαρμοστεί με
αυστηρότητα.
Έχετε δίκιο κα Ρόκου, έχετε δίκιο κ. Πλεύρη και μάλιστα δεν
νομίζω ότι κανένας έφερε αντίρρηση ακόμη και οι καταστηματάρχες και όλοι
να κοιτάξετε να κάνουμε με νόμιμο τρόπο. Αλλά τώρα ερχόμαστε εδώ να
βάλουμε επταμελή; Και εγώ σας λέω να κάνουμε άλλη μια επταμελή
Επιτροπή στο στρατιωτικό εργοστάσιο και να αστυνομεύσουμε γιατί τα σκυλιά
κάνουν τις ακαθαρσίες τους και δεν μπορεί να κυνηγάμε και να του λέμε «Έλα
εδώ, ο Γιώργος το σκυλί το άφησε και κατούρησε».
Ή να πάμε παραδείγματος χάριν πιο κάτω που γίνονται
βανδαλισμοί και να σημειώνουμε ποιοι το κάνουν. Αυτά ξέρετε τι μου
θυμίζουν; Νομίζω ότι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα γιατί είστε πιο
πολιτικοποιημένα πρόσωπα από εμένα και ξέρετε πολύ καλύτερα τι μου
θυμίζουν αυτές οι καταστάσεις. Εγώ σας προφυλάσσω και σας λέω: μη
διανοηθείτε να κάνετε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο να γίνει
Επιτροπή δημοτών η οποία θα εποπτεύει κομμάτι της πόλης. Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ήθελα να πω κι εγώ πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά
το θέμα αυτό γιατί ζητώ συγνώμη έλειπα στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και δεν ήμουν ενημερωμένος. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Κόντο
και με κάλυψε απόλυτα και εγώ αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι
υπάρχουν όργανα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν υπηρεσίες που μπορεί να
κάνουν πολύ ωραία τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά τη δουλειά
τους.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό που με ξενίζει μπορώ να πω με
τρομάζει γιατί θα υπάρξει κακή συνέχεια και να είστε σίγουροι γι' αυτό γιατί θα
δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του, είναι οι κάτοικοι
και διαφωνώ και με την Επιτροπή γενικά και με τον τρόπο που θα
λειτουργήσει, γιατί υπάρχουν όργανα, υπάρχει και Αστυνομία. Γιατί εδώ
κάποια στιγμή λέει για την ηχορύπανση από ό,τι ξέρω έχω κι εγώ μαγαζί
υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν έχω τη μουσική δυνατά απλά βλέπω
απέναντι δεξιά και αριστερά που πηγαίνει συνέχεια η Αστυνομία, κάνει
ελέγχους, έρχεται το Υγειονομικό, έρχεται η Δημοτική Αστυνομία και ελέγχει
για τα τραπεζοκαθίσματα, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι ειδικά στον
πεζόδρομο και στην πλατεία έχω την εντύπωση σε όλη την πλατεία, γίνονται
πάρα πολλοί έλεγχοι και σε καθημερινή βάση.
ΜΕΛΟΣ: Ναι αλλά η μουσική δεν σταματάει καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ακούστε τι ωραία πάσα μου δίνει. Και θα τη σταματήσει
αυτός; Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας δημότης είναι και είπε την άποψή του.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Επίσημα ρουφιάνος; Θα πάει να λέει αυτός έχει τη
μουσική δυνατά; Πήγαινε Αστυνομία εκεί; Εσύ Πολεοδομία εσύ Υγειονομικό,
είστε καλά; Είναι δυνατό; Επίσημα ρουφιάνος θα γίνουμε, επίσημα πλέον με
βούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ρουφιάνοι υπάρχουν και συνεργάτες επίσημα.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Συγνώμη που παραφέρθηκα λίγο γι' αυτό που είπα για το
ρουφιάνος αλλά αυτό πάει να γίνει. Είναι δυνατό; Δηλαδή δεν υπάρχει
Δημοτική Αστυνομία που ελέγχει; Πολλά πράγματα, είναι φοβερό αυτό που
πάει να γίνει. Στην πόλη δηλαδή να κάνουν βόλτα οι δημοτικοί σύμβουλοι και
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οι κάτοικοι να βλέπουν… τι είναι αυτό… είναι φοβερό αυτό που πάτε να
κάνετε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, προσέξτε τι πάτε να κάνετε, μόνο αυτό
σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Νομίζω ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο και συμφωνήσαμε με όλους με τις προτάσεις που έγιναν
από την κα Ρόκου και γενικότερα. Όμως αυτό που πάει να γίνει σήμερα όσον
αφορά το θέμα της Επιτροπής είναι ανεπίτρεπτο. Να δίνουμε το δικαίωμα και
να μην αναλαμβάνουν τα όργανα του Δήμου, γιατί υπάρχουν τα όργανα να
ελέγξουν τους πάντες και τα πάντα, και να κάνουμε μια Επιτροπή και με
δημότες για να ελέγχουν τα μαγαζιά. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα,
δεν μπορούν να γίνουν.
Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος αυτός που πρέπει
να γίνεται και να αφαιρούνται και άδεις και να μαζεύονται και τα καθίσματα και
να μπαίνουν οι ποινές και οτιδήποτε. Αλλά αυτό που προτείνεται αυτή τη
στιγμή είναι απαράδεκτο και δεν θα το ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα παρακαλούσα σήμερα να αποσυρθεί το θέμα ώστε να
επανεκτιμηθεί η λίστα των επιμέρους ρόλων της Επιτροπής ώστε να μην
έχουμε επικαλύψεις με τον ρόλο των οργάνων του Δήμου και της πολιτείας και
να επανέλθει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δυο

λόγια

να

πω

κι

εγώ.

Αγαπητοί

συνάδελφοι

ο

προβληματισμός που βάζετε έχει μια βάση, όμως δεν έχετε εξετάσει
ολόπλευρά το θέμα. Θα έλεγα γιατί μιλήσατε για πολιτικοποίηση, αν θέλετε και
γι' αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε στην πόλη σε σχέση με αυτά που
έχουμε

πει

στα

προγράμματά μας τα προεκλογικά

και αυτά

που

προσπαθούμε να μετουσιώσουμε ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας, ότι είμαστε
υπέρ της ισότητας των δημοτών και ως εκ τούτου είναι μέσα στις
υποχρεώσεις μας να ελέγχουμε και τα λοιπά.
Προφανώς επειδή διάβασα πρόχειρα την εισήγηση επικαλούμαι
και την κα Ρόκου δεν φαντάζομαι ότι γράφει πουθενά ότι θα μπαίνουν
Επιτροπές μέσα στα μαγαζιά και θα ελέγχουν. Άρα αυτό δεν ισχύει, να
ξέρουμε τι λέμε. Στο παρελθόν στο δικό μας Δήμο και σε άλλους Δήμους της
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Ελλάδας σε πάρα πολλούς υπάρχει ένας Δήμαρχος που κάνει τις συζητήσεις
με τα μαγαζιά. Το έχετε ακούσει αυτό; Συμβαίνει; Εγώ λέω συμβαίνει. Αν δεν
το έχετε ακούσει εσείς, εγώ το έχω ακούσει στα χρόνια που ασχολούμαι.
Υπάρχουν Αντιδήμαρχοι που συζητούν με τα μαγαζιά. Στην
πόλη μας; στο παρελθόν σε άλλες πόλεις; Ψάξτε το. Εγώ τα έχω ακούσει
αυτά τα πράγματα και τα έχω δει με τα ματάκια μου. Υπάρχουν ενός ανδρός
εξουσία και κανείς δεν ξέρει πως δεν μπαίνουν πρόστιμα, πως παίζει εδώ
μουσική, πως εκεί δεν παίζει μουσική και εμείς λέμε: είναι λάθος; Διαφάνεια.
Γιατί η αντιπολίτευση να μην ξέρει που σβήνουμε τα πρόστιμα και που
ρίχνουμε τα πρόστιμα; Εγώ λέω ιδού η διαφάνεια, σας τη δίνουμε στο χέρι.
Δύο από την αντιπολίτευση θα συμμετέχουν στην Επιτροπή και θα βλέπουν.
Πάμε και γράφουμε συνέχεια τον κ. Γεωργαμλή γιατί τον έχουμε άχτι; Λέω εγώ
ένα ερώτημα. Όχι. Θα είναι η Επιτροπή εκεί που θα πει του κ. Γεωργαμλή
ποιο είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής ότι τηρούμε ένα πρόγραμμα στους
ελέγχους και ότι τα πρόστιμα πρέπει να μπαίνουν και καλώς μπαίνουν γιατί
προστατεύουμε το δημότη.
Εάν αυτό δεν είναι διαφάνεια και θέλετε ενός ανδρός εξουσία
ένας Αντιδήμαρχος που θα κάνει κουμάντο με τα πάντα και κανείς δεν θα
ξέρει τίποτε, εγώ δεν συμφωνώ. Άρα η πρότασή μας είναι υπέρ της
διαφάνειας, υπέρ της συμμετοχής της αντιπολίτευσης, υπέρ της συμμετοχής
του δημότη και δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους. Όμως έχει την
αρμοδιότητα και το προβλέπει ο Κανονισμός μας αυτό και όλοι οι Κανονισμοί
όλων των Δήμων ότι μπορούν να συστήνονται Επιτροπές κατά θέμα, οι
οποίες θα έχουν ποιο ρόλο; Γιατί μαζεύονται; Να έχουν ένα τρόπο να
ελέγχουν εάν η δουλειά μας αυτά που αποφασίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
προχωρούν και σε τι ρυθμούς. Και αυτό να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο της
διαφάνειας και της συμμετοχής όλων.
Εάν δεν συμφωνείτε να μην συμμετέχει η αντιπολίτευση κακώς.
Αν συμφωνείτε να μην συμμετέχουν οι πολίτες πάλι κακώς. Όλοι μαζί είμαστε
ένα Σώμα αντιπροσωπευτικό για να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και η
κατάσταση αυτή είναι πολύ σοβαρή για την πόλη διότι πολύ καλά υπάρχουν
τα μαγαζιά, πολύ καλά υπάρχουν οι επιχειρήσεις αλλά υπάρχουν και 60.000
κάτοικοι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θα ξεκινήσω με την έκκληση που έκανε ο κ. Ντάτσης:
αποσύρετε σήμερα αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η
αναγκαιότητα να υπάρχουν Επιτροπές οι οποίες θα αντικαθιστούν τους
θεσμούς και τις Υπηρεσίες του Δήμου. Το θέμα αυτό με την Επιτροπή είναι σα
να λέμε, σα να παραδεχόμαστε ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να
λειτουργήσουν και βάζουμε εξωθεσμικούς παράγοντες να λειτουργήσουν.
Διαβάζω το τελευταίο μόνο κομμάτι στο ρόλο της Επιτροπής:
«Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης και η
ενημέρωση των καταστηματαρχών και των δημοτών για τη μείωση της
ηχορύπανσης, την ανάγκη διατήρησης της καθαριότητας». Δηλαδή τι θα γίνει;
Θα μπαίνει η Επιτροπή αυτή στα μαγαζιά και θα συνδιαλλέγεται αυτή; Θα
αποκτήσουμε υπό

μορφή ράμπο κάποιους οι οποίοι θα μπαίνουν και θα

κάνουν παρατηρήσεις στους μαγαζάτορες;
Αυτή εδώ η πολιτεία έτσι όπως έχει δομηθεί δεν έχει αρμόδιες
Υπηρεσίες; Θεωρώ ότι στην προσπάθεια το να πλατειάσουμε τη συμμετοχή
κάποιων ανθρώπων στον έλεγχο, δημιουργούμε εξωθεσμικούς παράγοντες οι
οποίοι στο τέλος δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να
βάλουμε

τους

κατοίκους

και

κάποιους

δημοτικούς

συμβούλους

να

τσακώνονται με τους καταστηματάρχες αν συμφωνούν στα ντεσιμπέλ ή δεν
συμφωνούν στα ντεσιμπέλ.
Υπάρχει η Αστυνομία, υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία σε αυτό το
κομμάτι. Υπάρχουν το Υγειονομικό αν κάποιοι κανόνες δεν τηρούνται.
Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα της Εφορίας όπως έκλεισε προχθές κατάστημα
στην πλατεία της Φιλαδέλφειας γιατί δεν έκοβε αποδείξεις για οποιονδήποτε
λόγο.
Υπάρχουν αρμόδια όργανα και μας έχει δώσει και μέσα από τη
Δημοτική Αστυνομία και κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες σα Δήμο. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ μην μπούμε σα Δήμος σε αυτή τη διαδικασία.
Θυμηθείτε που σας το λέω το μόνο που θα γίνει είναι στο τέλος να παίξουν
ξύλο

αυτή

η

Επιτροπή

με

κάποιους

καταστηματάρχες.

Είναι

ένας

συμβουλευτικός ρόλος απέναντι στο Δήμο αυτής της Επιτροπής θα τον
καταλάβαινα, στις παρεμβάσεις όμως με τους καταστηματάρχες εκεί το χάνετε
το δίκιο σας.
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Η πρότασή μου είναι να το αποσύρετε να το ξαναδούμε, εγώ
πάντως αυτό έτσι όπως είναι θα το καταψηφίσω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Η σημερινή εισήγηση έρχεται σε συνέχεια της εισήγησης
της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ύστερα από
πρόταση του Δημάρχου αποδεχτήκαμε να φτιαχτεί μια Επιτροπή για την
υποβοήθηση της αντιμετώπισης του προβλήματος που υπάρχει που έχει
πολλές διαστάσεις στο θέμα των καταστημάτων κυρίως στο κέντρο της
πόλης.
Πρόκειται για μια Επιτροπή του Δήμου με μέλη υπηρεσιακούς
παράγοντες, αιρετούς και πολίτες κατοίκους. Συγκρότηση Επιτροπής όπως
μας δίνει τη δυνατότητα και το προβλέπει ο νόμος δεν έχει τίποτε το
εξωθεσμικό. Είναι μια θεσμική δυνατότητα από τις λίγες παρέμβασης και
συμμετοχής των πολιτών που μας δίνει το νομοθετικό πλαίσιο που λέγεται
"Καλλικράτης" που μπορούμε να το κατηγορήσουμε για τα περισσότερα από
τα οποία προβλέπει, αλλά δίνει μια δυνατότητα δημιουργίας Επιτροπών.
Μικρή; Μικρή. Θεσμικής παρέμβασης, όχι εξωθεσμικής.
Ο χαρακτήρας έτσι όπως το εισηγήθηκε και ο Δήμαρχος στο
προηγούμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο

ένας

χαρακτήρας

υποβοήθησης

συμβουλευτικής των αιρετών και των υπηρεσιακών οργάνων. Στην κουβέντα
που είχαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προέκυψαν κάποιες
σημαντικές αδυναμίες, κακά τα ψέματα.
Και λόγω της υποστελέχωσης αλλά και του ασφυκτικού νομικού
πλαισίου που υπάρχει όσον αφορά τον έλεγχο της καλοδεχούμενης κατά τα
άλλα γενικά δραστηριότητας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
παραδεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα και από την πλευρά μας
όλων των αρμόδιων οργάνων Υγειονομικό, Αστυνομία, Δήμος τα Ελεγκτικά
όργανα του Δήμου, εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Υπηρεσίες
και γι' αυτό ανοίγουμε αυτό το πράγμα λίγο στην κοινωνία με ένα ρόλο
υποβοηθητικό και συμβουλευτικό.
Αν δείτε τα περισσότερα σημεία των αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής είναι να κάνει εισηγήσεις να διαμορφώνει προτάσεις, να βλέπει
που υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Είναι αντικειμενικές αδυναμίες
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που έχει

ένας Δήμος όχι μόνο εμείς, εμείς επειδή έχει αναπτυχθεί η

δραστηριότητα αυτή στο κέντρο το έχουμε λίγο παραπάνω τα τελευταία
χρόνια.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό τον χαρακτήρα της
Επιτροπής. Αν κάποια από τα σημεία των αρμοδιοτήτων χρειάζονται
παραπάνω διασαφήνιση ως προς την ακριβή οριοθέτηση του τι κάνει και τι
δεν κάνει, εδώ είμαστε να το δούμε. Αν δηλαδή υπάρχει αμφισημία στο
τελευταίο ή στο προτελευταίο σημείο στο τι εισηγείται η κα Ρόκου να το
συζητήσουμε.
Δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα ότι θα καταλήξει η κα Ρόκου για
παράδειγμα ως μέλος της Επιτροπής να κάνει τη δουλειά του δημοτικού
αστυνομικού, αντί να την υποβοηθεί αυτό να το δούμε να το ξεκαθαρίσουμε
και να το διατυπώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τις προτάσεις σας κ. Κουμαριανέ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό που προτείνω είναι να δούμε ποια σημεία είναι
θολά,

είναι

επικίνδυνα

να

ακούσουμε

τις

απόψεις

και

να

το

συνδιαμορφώσουμε. Διαφορετικά κακά τα ψέματα, πως θα συνδιαμορφωθεί
αν το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Θα μας πάρεις τηλέφωνο Κώστα και
Βάσω για να το δούμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μα πάλι εδώ θα το συζητήσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν λέμε αυτό.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έτσι λέει ρε παιδιά;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Στο βαθμό που κάποια από αυτά που περιγράφονται
στην εισήγηση είναι ασαφή, είναι προβληματικά τουλάχιστον να τα
εντοπίσουμε. Γιατί η επόμενη εισήγηση θα έρθει πάλι εκ του μηδενός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ποιος είναι ο επόμενος ομιλητής; Ο κ. Σιώρης έχει
τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλό είναι να συμμετάσχουν οι πολίτες, καλό
είναι η συμμετοχή των πολιτών των δημοτών των κατοίκων στο Δήμο, σε κάθε
Δήμο είναι και σωστό. Είναι σωστό το να ακούς τα προβλήματά τους, είναι
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σωστό να λαμβάνεις υπόψη σου τη γνώμη τους, είναι σωστό να λαμβάνεις
υπόψη σου τις καταγγελίες που πιθανό σου κάνουν και βέβαια η χώρα μας
δεν είναι ίδια σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Υπάρχουν κομμάτια της χώρας
μας που δεν υπάρχει καν Αστυνομία και τον ρόλο της Αστυνομίας για
παράδειγμα τον κάνουν κάποιες άλλες Υπηρεσίες, το κάνει το Λιμενικό, το
κάνει η Υπηρεσία της ΑΔΕ.
Θέλω να πω ότι σωστό είναι να ακούμε. Το να διαμορφώνουμε
όμως Επιτροπές το να φτιάχνουμε Επιτροπές οι οποίες όπως λέτε όντως να
είναι και κατοχυρωμένες, να έχουν νομική υπόσταση ναι, αλλά πρέπει να
πείτε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος της Επιτροπής και τι ακριβώς θα κάνει.
Το να κάνουμε μια διαμόρφωση σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο
ενός θέματος που εισηγείστε, είναι λίγο δύσκολο. Αν θέλετε και θα
συμφωνήσω στο να το αποσύρετε με την πρόταση που είπε ο κ. Ντάτσης και
αν θέλετε να κανονίσουμε να μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι να δούμε αυτά τα
θέματα που θέλετε και στη συνέχεια να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για παράδειγμα η κα Αγαγιώτου μίλησε για το τελευταίο, δεν
μιλάω γι' αυτό, συνεργάζεται με την Πολεοδομία της Νέας Ιωνίας την
υγειονομική Υπηρεσία, δηλαδή τι συνεργασία έχει, ή στο αστυνομικό Τμήμα
της Φιλαδέλφειας. Θα πάει στο αστυνομικό Τμήμα; Θα παίρνει τηλέφωνο το
αστυνομικό Τμήμα; Και ποιες ώρες θα μπορεί αυτή η Επιτροπή να είναι; Πότε
θα μαζεύεται; Είναι πενταμελής, επταμελής, τριμελής δεν εξετάζω τα πόσα
άτομα θα αποτελείται. Αυτά τα άτομα τι θα κάνουν; Θα βγαίνουν μια βόλτα
στην πόλη από ό,τι καταλαβαίνω και όπου βλέπουν κάποιο πρόβλημα θα
λένε «α αυτό είναι ένα πρόβλημα» και θα το καταγράφουν, αν έχω καταλάβει
και σωστά. Ίσως να μην το έχω καταλάβει σωστά.
Και τι θα λέει η Επιτροπή; Το μαγαζί αυτό έχει πολύ μεγάλο
θόρυβο. Πως θα το διαπιστώνει η Επιτροπή αυτό; Έχει το όργανο για να
μετρήσει πόσα ντεσιμπέλ βγάζει ο θόρυβος; Γιατί κάποιος κάτοικος μας έκανε
παράπονα ότι ενοχλείται. Δεν το καταλαβαίνω.
Ή την Τροχαία. Δηλαδή τι θα κάνει; Θα παίρνει βόλτα που θα
κάνει και θα λέει «αυτός εδώ έχει παρκάρει παράνομα. Τροχαία έλα, έχω εδώ
ένα αυτοκίνητο που έχει παρκάρει παράνομα». Δηλαδή θέλω να πω ότι
πρέπει να το εξειδικεύσουμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στο τι θέλουμε να
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κάνει η Επιτροπή αυτή και στη συνέχεια να το αποσύρετε, να συνεννοηθούν
κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους από τους συναδέλφους να κάνουν
μια Επιτροπή, να διερευνήσουν ακριβώς το τι μπορεί να κάνει και στη
συνέχεια πραγματικά να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν ένα μαγαζί παραδείγματος χάριν δεν κόβει αποδείξεις θα μπει
μέσα και θα δει ότι δεν βλέπει ότι δεν κόβει αποδείξεις. Τι θα κάνει; Θα πάρει
τηλέφωνο και θα πει «ελάτε παιδιά δεν κόβει αποδείξεις»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αρμοδιότητά μας αυτό κ. Σιώρη.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Αν δεν είναι στην αρμοδιότητά μας αυτό πως είναι στην
αρμοδιότητά μας να πάμε στον καταστηματάρχη και να του πούμε «μειώστε
την ηχορύπανση»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πάει η Επιτροπή κ. Σιώρη.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό λέει μέσα Πρόεδρέ μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να το διαβάσετε;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: «… Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής περιλαμβάνεται
επίσης και η ενημέρωση των καταστηματαρχών και των δημοτών για τη
μείωση της ηχορύπανσης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχω διαβάσει ξέρω ποιο σημείο λέτε, μπορεί να μην είναι
σωστά διατυπωμένο. Κύριε Σιώρη συγνώμη που σας διακόπτω …
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Είμαι υπέρ του διαλόγου κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ. Σας ζητώ συγνώμη που σας διέκοψα απλώς για να
σας διευκρινίσω εάν θέλει το σημείο αυτό να το διευκρινίσουμε. Όταν λέει
ενημέρωση εννοεί μόνο και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι βγάζει κάποια φυλλάδια
και ενημερώνει τους καταστηματάρχες και όχι να κάνει επιτόπιο έλεγχο.
Εάν η διατύπωση είναι ελλιπής να αναδιατυπωθεί καλύτερα. Το
λέω για να το ακούσει η κα Αντιδήμαρχος, η κα Ρόκου.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Πολύ ωραία, εξηγήστε μου κι αυτό: «… Συνεργάζεται με το ΔΟΥ
Νέας Ιωνίας, Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία, το Α.Τ. Φιλαδέλφειας,
την Τροχαία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου».
Μπορείτε να μου πείτε τι εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ εύκολα θα σας το απαντήσω. Θα κάνει ακριβώς αυτό που
είναι υπεύθυνος να κάνει ο Αντιδήμαρχος. Δίνουμε την εξουσία και στην
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αντιπολίτευση για να είμαστε ακριβείς και διαφανείς να συμμετέχει. Λέμε ότι
δεν θα παίρνει τηλέφωνο ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας ή ο Αντιδήμαρχος
τεχνικών Υπηρεσιών, θα έχει και η αντιπολίτευση τον λόγο και θα λέει «εδώ
παιδιά δεν την έχετε δει την παρανομία τόσο καιρό»; Δηλαδή έτσι προσπαθώ
να ερμηνεύσω με απόλυτη σαφήνεια τη συμμετοχή.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κατάλαβα κ. Πρόεδρε. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω κι εγώ αυτό
που είπε ο κ. Ντάτσης να το αποσύρετε και αν θέλετε μπορείτε να κανονίσετε
με τους επικεφαλής να κάνετε μια Επιτροπή που να μιλήσουν πρώτα και στη
συνέχεια αφού διευκρινίσουν ακριβώς το τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή να το
φέρετε το θέμα ως εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όντως στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε πληρέστατη
ενημέρωση το τι γίνεται και τι συμβαίνει στην πλατεία. Αυτό το οποίο
τονίστηκε από πάρα πολλούς και μεταξύ αυτών και εγώ προσωπικά ήταν ότι
είπαμε να γίνει εφαρμογή του νόμου. Εμείς δεν δώσαμε καμία εξουσιοδότηση
που είπε τώρα προηγουμένως ο κ. Κουμαριανός να φτιαχτεί μια Επιτροπή η
οποία να έχει τέτοια μορφή και μάλιστα ακούστε να δείτε τι λέει εδώ.
Λέει: «… Παρακολουθεί κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση».
Μπαίνουμε μέσα και κοιτάμε έχετε συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων και μετά υποβάλλει έκθεση αυτή η Επιτροπή. Δηλαδή
υποβάλλω εγώ έκθεση για λήψη την απαραίτητων μέτρων που προβλέπονται
από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές του Δήμου. Αφού έχουμε υπαλλήλους
για τις κανονιστικές. Η νομοθεσία υπάρχει.
Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχουν
καταλυθεί τα πάντα και ερχόμαστε εμείς να επιβάλλουμε το νόμο; Εγώ
συμφωνώ απόλυτα και με τον κ. Πλεύρη και με την κα Ρόκου για την πολύ
ενημερωμένη έκθεση που μας έφερε, την οποία την αποδεχτήκαμε και την
επικροτήσαμε, αλλά σας ενημερώνω ότι αυτό που πάει να γίνει κ. Πρόεδρε το
θεωρώ πάρα πολύ άσχημο για μας, το θεωρώ πολύ άσχημο για τις απόψεις
μας και τις θέσεις μας ότι βάζουμε δημότες να αστυνομεύσουν κατά πόσο…
ό,τι λέει εδώ η έκθεση. Κατά πόσο δηλαδή οι νόμοι, η κανονιστική, τα πάντα
τα προβλέπονται πρέπει να είναι στο Δήμο γίνονται, επιτηρούνται και είναι
μέσα στη νομοθεσία να το κάνουμε εμείς οι δημότες.
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Όχι κ. Πρόεδρε τέτοιο πράγμα δεν επιτρέπεται να το κάνουν οι
δημότες, να το κάνουν τα θεσμοθετημένα όργανα, να το κάνουν οι Επιτροπές
να το κάνει ο Δήμος. Αυτή είναι η θέση της λογικής, δεν είναι θέση δική μου.
Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν, έχουν δίκιο που έχουν αυτά τα
προβλήματα αλλά πλήρη εφαρμογή του νόμου. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Τι
λέει; Εκεί κλείσιμο του μαγαζιού; Κλείσιμο. Τι λέει ο νόμος; Ότι πρέπει να
κατεβούν τα ηχητικά όργανα; Ναι, να κατεβούν. Τι λέει εδώ δεν μπορεί να
καταλαμβάνει πεζοδρόμιο;

Ναι, να του πάρουμε τις καρέκλες να μην

καταλαμβάνει.
Αλλά να βάλουμε Επιτροπή κ. Πρόεδρε; Εγώ θα θεωρήσω τη
μεγαλύτερη ντροπή για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να είμαι σε αυτή την
Επιτροπή και είναι από τις φορές που το λέω ολόψυχα κατά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άριστες οι προθέσεις όμως η λίστα με τους ρόλους έγινε λίγο
βιαστικά και θα πω κι ένα παράδειγμα. Νομίζω αυτή η Επιτροπή το μόνο που
θα μπορεί να κάνει για να είμαστε και σύννομοι είναι να ενημερώνει τα
αρμόδια όργανα του Δήμου. Δηλαδή το όργανο του Δήμου θα επικοινωνήσει
με την Πολεοδομία, το όργανο του Δήμου θα επικοινωνήσει με την Αστυνομία.
Θα πάω εγώ να πω στον καταστηματάρχη «σε παρακαλώ
ακούγεται δυνατά» να τον ενημερώσω. Και πάω στο προτελευταίο: «…
Εξετάζει θέματα που απασχολούν την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων και
την προστασία τους από αυθαίρετες καταλήψεις». Ξέρουμε καμία κατάληψη
που δεν είναι αυθαίρετη; Υπάρχουν και μη αυθαίρετες; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αδειοδοτημένες καταλήψεις, αυτό εννοεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κατάληψη

πεζοδρομίου

αδειοδοτημένη.

Κατάληψη

κοινοχρήστου χώρου, νομίζω ότι η έκφραση είναι δόκιμη στο δημοτικό λόγο.
Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Είναι αλήθεια ότι την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό
Συμβούλιο κάναμε μια πλούσια συζήτηση γι' αυτό το θέμα και τεκμηριώθηκε
και από δημοτικούς συμβούλους και από πολίτες, θυμάμαι τον κ. Πλεύρη, την
κατάσταση που αντιμετωπίζουμε.
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Είναι όμως αλήθεια ότι αποδεικνύεται σήμερα ότι αυτό χρειάζεται
περισσότερη συζήτηση ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Και με αυτή την έννοια εγώ θα
συμφωνούσα στην απόσυρση αλλά γιατί. Για να ξανάρθει με την μικρή τάδε
διευκρίνιση την επόμενη φορά; Εγώ νομίζω και είμαι από θέση αρχής στην
εμπλοκή του κόσμου από τα κάτω στη ζωή της πόλης και με αυτή την έννοια
καθόλου δεν είμαι απέναντι στις Επιτροπές, αντίθετα είμαι υπέρ της
δημιουργίας των Επιτροπών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα
από αιρετούς. Αλλά χρειάζεται νομίζω μια περισσότερη δουλειά και
προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία συμμετέχει και
η αντιπολίτευση και μπορεί να εκφράζεται μέσα από τη συζήτηση εκεί και το
έργο της όποιας Επιτροπής, νομίζω ότι θα μπορούσε και θα ήταν θετικό αφού
συζητηθεί το θέμα να συγκαλέσουμε την Επιτροπή διαβούλευσης στο οποίο
να συζητήσουμε τη συμμετοχή και φορέων σε αυτή τη διαδικασία. Μου
έρχεται πρόχειρα στο μυαλό ο Σύλλογος Γονέων της Φιλαδέλφειας και
βεβαίως και άλλοι φορείς που θα είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε αυτή
τη διαδικασία.
Μιας και δεν έχουμε και δυστυχώς δεν διεκδικούμε επαρκώς ένα
πλαίσιο τέτοιο, όπως παραδείγματος χάριν συνοικιακών Συμβουλίων, λαϊκών
συνελεύσεων που θα μπορούν πραγματικά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις
που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι και δεσμευτικές προς το Δήμο και
το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον κάποια μικρά
βήματα συμμετοχής νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε προς αυτή την
κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί το θέμα, ένα.
Δεύτερον πιστεύω ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι πρέπει σε
αυτό το ζήτημα να εμπλέξουμε όσο γίνεται περισσότερο τους φορείς της
πόλης και τις συλλογικότητες σε μια προσπάθεια πραγματικά να πάρουν ένα
μικρό κομμάτι και κόντρα στο πλαίσιο που υπάρχει, όπου εμποδίζεται από
αυτό τη ζωή τους και την ποιότητα της ζωής τους στα χέρια.
Ένα τελευταίο σημείο κ. Πρόεδρε αν προχωρήσει όσον αφορά
αυτό και για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση για άλλα μέλη της Επιτροπής
και επειδή δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύω αυτιά ή που κάνω δημόσιες
σχέσεις εγώ παρεμπιπτόντως διαφωνώ και με μέλος της Επιτροπής και
αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συμμετοχή του κ. Παπάζογλου. Σε έναν
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άνθρωπο που γνωρίζω, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε στους
εργαζόμενους και τους απειλούσε με απολύσεις για να διαλέξουν αφεντικά και
ξέρω ότι αυτό είναι μια εγγυημένη συνταγή για τη μη λειτουργία της όποιας
Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα πρέπει να δούμε: υπάρχει πρόβλημα; Νομίζω ότι
υπάρχει. Έχει λυθεί το πρόβλημα διαχρονικά ιστορικά; Όχι δεν έχει λυθεί.
Συνεχίζουν οι παρανομίες στην πόλη; Συνεχίζουν. Η μουσική είναι δυνατά τα
βράδια; Είναι δυνατά. Καταλήψεις πεζοδρομίων γίνονται παράνομες; Γίνονται
παράνομες. Μπορούμε να το αστυνομεύσουμε; Στο 100% όχι, σε ένα κομμάτι
του ίσως ναι. Έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες; Την
έχουμε χάσει.
Αυτοί είναι οι λόγοι που πάμε σε μια λύση τέτοια της Επιτροπής.
Και τι θα διασφαλίσουμε με αυτή τη λύση της Επιτροπής; Τι θα πρέπει να
κοιτάξει; Να καταλάβουν αυτοί που παρανομούν και παρανομούν κατ’
επανάληψη ότι είμαστε όλοι μαζί απέναντί τους και όχι ένας δημοτικός
αστυνόμος που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή εκεί, ή ένας πολίτης που
αποσπασματικά θα πάει να κάνει παράπονο στο μαγαζί, ή ένας Αντιδήμαρχος
που θα περάσει από εκεί και θα του πουν «έλα να σε κεράσουμε ένα ποτό».
Αυτά όλα θα πρέπει να τα απαντήσουμε και θα πρέπει να τα
απαντήσουμε όλοι μαζί. Γιατί σήμερα είναι αυτή η Διοίκηση, αύριο θα είναι μια
άλλη Διοίκηση και αυτό θα πρέπει να λυθεί.
Προς Θεού δεν μιλάμε για Επιτροπή που θα πηγαίνει θα απειλεί
και θα εκβιάζει καταστηματάρχες οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα. Μιλάμε για μια
Επιτροπή η οποία θα πρέπει να βάλει τελεία σε αυτό που συμβαίνει σήμερα
στην πόλη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής έχουν ζητήσει
τον λόγο δυο δημότες. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ έλειπα στην προηγούμενη συζήτηση ήμουν εκτός
Αθήνας εκείνη την ημέρα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει
ξανασυζητηθεί το θέμα και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε
προηγούμενα γιατί όντως είναι διαχρονικό το πρόβλημα, απλά υπάρχει
κάποια εκτίμηση ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν λειτουργεί επαρκώς
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πάνω σε αυτό το ρόλο; Γιατί ούτως ή άλλως της έχουν αφαιρεθεί στο
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες αρμοδιότητες σε σχέση με τα
καταστήματα, αλλά μπορούμε να το δούμε συνδυαστικά με το κοινοτικό.
Απλά θέλω αυτό να ρωτήσω: υπάρχει κάποια τέτοια εικόνα ότι
δεν μπορεί να το επωμιστεί συνολικότερα και πιο συγκεκριμένα για το κέντρο,
μιας και είναι Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται
στο κέντρο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Αναγνώστου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ οι δημότες.
Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μένω στη Σάββα Σταματιάδη μεταξύ Σάρδεων και
Βρυούλλων. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση έγινε αν όχι
ομόφωνα κατά πλειοψηφία αποδεκτή μετά από τη διευκρίνιση που έκανε ο
Δήμαρχος και ζήτησε ο Δήμαρχος να γίνει μια Επιτροπή η οποία θα βοηθήσει
το ρόλο και της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και των υπεύθυνων
Αντιδημάρχων ανάλογα ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο
κέντρο για να προχωράνε οι δουλειές ταυτόχρονα με άλλες πολύ πιο σοβαρές
δουλειές που έχει να ανταπεξέλθει ο Δήμος.
Κανένας δεν είπε ότι οι τοποθετήσεις ήταν «ναι, να ακολουθηθεί
ο νόμος κατά γράμμα», δεν το αμφισβήτησε κανείς απλώς όταν πάρθηκε η
απόφαση ξαναδιάβασε η κα Ρόκου αυτά που ήδη είχε εισηγηθεί συν κανά δυο
σημεία που προστέθηκαν από τους κατοίκους και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο
δεν έφερε καμία αντίρρηση.
Τώρα, αν υπάρχει αντίρρηση για τα πρόσωπα αυτό είναι ένα
άλλο θέμα. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά το ποια θα είναι τα πρόσωπα της
Επιτροπής, με αφορά όμως ότι θέλω να ελέγχω σα δημότης με τα
προβλήματα του κέντρου εάν η Δημοτική Αστυνομία, ή η Αστυνομία ή όποια
άλλη Υπηρεσία κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.
Γιατί αν η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να δουλέψει μέχρι τις 11
το βράδυ την Παρασκευή και το Σάββατο, εμένα δεν μου λύνει κανένα
πρόβλημα. Γιατί η μουσική από τις 12 και από τη 1 η ώρα παίζει δυνατά, δεν
παίζει μέχρι τις 11 που ξέρουν τα μαγαζιά ότι θα βγει η Δημοτική Αστυνομία.
Γιατί δεν μπορεί να βγει μετά τις 11 για τους λόγους που έχουμε πει.
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Άρα εμένα σα δημότη με ενδιαφέρει ο νόμος να λειτουργεί 24
ώρες το 24ωρο και όχι τις ώρες που εργάζεται η εκάστοτε Δημοτική
Αστυνομία. Είτε είναι επαρκής σε αριθμό να κάνει τη δουλειά της, είτε δεν είναι
και την κάνει αποσπασματικά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Πλεύρης έχει τον λόγο.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Καλησπέρα σας είμαι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας. Το πρώτο
που θα ήθελα να πω είναι ότι με προσέβαλλε θα έλεγα αρκετά ο
χαρακτηρισμός του «ρουφιάνου» και με προσβάλλει διότι με επιλογή μου ζω
60 χρόνια στη Φιλαδέλφεια περπατάω όρθιος με ψηλά το κεφάλι και έχω
αποδείξει με τη στάση ζωής μου εάν είμαι ρουφιάνος ή όχι. Νομίζω ότι
καταλαβαίνω ελληνικά και προσπαθώ να είμαι συγκεκριμένος δεν είπα για
εσάς, μιλάω για τον κ. Γεωργαμλή.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε τον ομιλητή.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Επί προσωπικού κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω επί προσωπικού μετά τον λόγο.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Προσέξτε, το επί προσωπικού είναι για κάποιον που
προσβάλλεται, εγώ δεν σας προσέβαλλα. Λέω το εξής: επειδή το
χρησιμοποιώ αυτό με την έννοια ότι είναι τιμή για εμένα να με προτείνουν. Θα
ήθελα να διευκρινίσω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, Λύσανδρε
δεν χρειάζεται ούτε να πεις συγνώμη, ούτε τίποτε, απλά λέω θα πρέπει να
είμαστε …
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Ότι είπατε ότι θα γίνουν οι πολίτες ρουφιάνοι;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Άφησέ με να μιλήσω λίγο…
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Όχι σε παρακαλώ να τελειώσω και μετά μπορείς να πεις ό,τι θα
θέλεις. Λέω το εξής: μου έκανε εντύπωση ότι όλη η επιχειρηματολογία
στήθηκε στο ρόλο των πολιτών, ξεχνώντας ότι είναι δύο στους επτά. Εγώ δεν
έχω καμία αντίρρηση να μην συμμετέχω πουθενά, έτσι κι αλλιώς εθελοντικά
προσφέρομαι να βοηθήσω. Υπάρχει πρόβλημα; Υπάρχει δυσνόηση; Ναι κατά
τη γνώμη μου υπάρχει. Για εμένα η Επιτροπή αυτή πρέπει να έχει
αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Είναι σαφές αυτό ή όχι;
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Τι θα πει συμβουλευτικός χαρακτήρας; Βλέπει τα προβλήματα
της πόλης, αναδεικνύει τα προβλήματα της πόλης και προτείνει λύσεις τις
οποίες θα τις εφαρμόζουν μόνο και μόνο τα θεσμοθετημένα κατά το νόμο
όργανα. Είναι σαφές αυτό ή όχι; Οτιδήποτε άλλη ερμηνεία κατ’ εμέ αλλοιώνει
τον ρόλο της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.
Εάν υπάρχουν σημεία τα οποία χρειάζονται επαναδιατύπωση
Κώστα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και δεν μου πέφτει λόγος βέβαια, να
επαναδιατυπωθούν. Εγώ όμως λέω σε εισαγωγικά γιατί εγώ δεν μπορώ να
βάζω προϋποθέσεις ότι είναι μία συζήτηση την οποία τη θέλουμε; Είναι μια
Επιτροπή την οποία την θέλουμε με αυτό τον χαρακτήρα, που με δυο λόγια
είπα τώρα; Ή είναι μια αντίδραση για να μην υπάρχει η Επιτροπή;
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η Επιτροπή αυτή να γίνει, πρέπει να
έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, πρέπει να βοηθά τα όργανα τα οποία
εκτιμήσατε και εκτιμήσαμε όλοι μαζί ότι έχουν αδυναμίες και όχι έχουν
αδυναμίες στην εφαρμογή τους, σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχει
πολίτης ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μπει σε ένα μαγαζί και θα
ασκήσει έλεγχο και δεν θα τον πετάξει έξω με τις κλωτσιές; Είναι δυνατό να
λέγονται αυτά τα πράγματα σε αυτή την αίθουσα; Δεν υπάρχει καμία τέτοια
περίπτωση.
Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι το θέμα γιγαντώνεται και
πιθανά όχι μόνο αυτή η Διοίκηση αλλά όλες οι Διοικήσεις να χρειάζονται μια
βοήθεια. Τώρα, αν θέλετε σε αυτή τη βοήθεια τους πολίτες απ' έξω εγώ δεν
έχω καμία αντίρρηση να αποσυρθώ άλλωστε τον ελεύθερο χρόνο μου θα
διαθέσω, εγώ είμαι ακόμη εργαζόμενος καλώς ή κακώς. Δεν θέλω να πω
τίποτε παραπάνω, καμία αντίρρηση να επαναδιατυπωθεί αλλά τουλάχιστον
να συμφωνήσουμε ότι με τον συμβουλευτικό γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πρέπει
να υπάρχει μια τέτοια Επιτροπή. Αν με ρωτούσατε τη γνώμη μου μπορώ να
σας πω πως.
Παράδειγμα με την ΙΔΟΜ με την αφαίρεση για παράδειγμα των
αρμοδιοτήτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο
δεν είναι κακό να υπάρχει ένα αίτημα για να δούμε τις χρήσεις γης. Για
παράδειγμα δεν είναι κακό να προσπαθήσει να γίνει μια προσπάθεια να
δούμε υπερσυγκέντρωση ή όχι αλλαγή, γιατί υπάρχει κι άλλη Επιτροπή για
τον προσφυγικό οικισμό. Μόνο και μόνο για τέτοια πράγματα. Μακριά από
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εμάς τους πολίτες ειδικά ο έλεγχος, το να μπαίνουμε στα μαγαζιά να λέμε
«χαμήλωσε τη μουσική», τουλάχιστον εγώ προσωπικά τυχαίνει να έχω
τελειώσει τη βασική εκπαίδευση και να καταλαβαίνω ότι δεν έχω καμία
αρμοδιότητα και δεν μπορώ να υποκαταστήσω κανένα απολύτως όργανο.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ δεν θέλω να πω συγνώμη όπως είπε ο κ. Πλεύρης,
απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ διαφωνώ γενικά με το στήσιμο της
Επιτροπής και είπα ότι ήμουν απών στο προηγούμενο Συμβούλιο γι' αυτό
κιόλας έκανα αυτή την αναφορά και είπα για ρουφιάνο γιατί διαβάζοντας
προσεκτικά και τα έχω σημειώσει εδώ τον ρόλο που θα παίξει αυτή η
Επιτροπή μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι αυτό θα κάνει. Όχι ότι θα είναι
ρουφιάνοι απλά θα ενημερώνει την Αστυνομία, θα ενημερώνει το Υγειονομικό,
θα ενημερώνει την Πολεοδομία.
Και μου είπε ο κ. Κουμαριανός για το ρουφιάνος και εγώ του
είπα συγνώμη εν τη ρύμη του λόγου μου είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω,
αυτό είπα και το πήρα πίσω. Δεν είπα ότι τον είπα ρουφιάνο, αυτός τώρα το
συνεχίζει και το έχει κάνει θέμα.
Και κάτι άλλο. Όταν έφερε ένα παράδειγμα όταν η Δημοτική
Αρχή δεν θα περάσει 11 η ώρα και η μουσική είναι δυνατά, τι μπορείτε να
κάνετε μετά τις 12 ή μετά 1. Ένας πολίτης που θα είναι στην Επιτροπή τι θα
κάνει; Θα πάει στο μαγαζί και θα του πει να χαμηλώσει, ή θα πάρει την
Αστυνομία τηλέφωνο και θα πει «πήγαινε να κάνεις έλεγχο». Τι μπορεί να
κάνει ρε παιδιά επί του πρακτέου πραγματικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κακό να το κάνει δηλαδή για σας;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μα το κάνουν και τώρα δεν χρειάζεται να γίνει η
Επιτροπή. Γίνεται τώρα και η Πολεοδομία έρχεται. Να σας πω και κάτι άλλο;
Έχουν διορθωθεί τα τελευταία χρόνια τα πράγματα στον πεζόδρομο και στην
πλατεία πάρα πολύ και με αυτό που κάνατε για τα μηχανάκια που εγώ
διαφωνώ με τα κολωνάκια αυτά, έχει διορθωθεί μια κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνείτε αλλά ….
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Διαφώνησα με τον τρόπο που έχει γίνει, αλλά σας λέω την
αλήθεια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τιμά.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Και με τα ποδήλατα μίλησα με τον Δήμαρχο και με τον κ.
Ανανιάδη κάποια στιγμή άλλαξαν ορισμένα πράγματα και διευκόλυναν τα
καταστήματα και το είπα και στον κ. Ανανιάδη και στο Δήμαρχο προχθές ότι
έχουν γίνει κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία, έχουν αλλάξει τα σχέδια.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα και για τα τραπεζοκαθίσματα και για την
κατάληψη των πεζοδρομίων έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
Έχω την εντύπωση ότι ειδικά στον πεζόδρομο δεν ξέρω για τη
μουσική γιατί πραγματικά εγώ κατά τη 1 με 1 και μισή δεν ξέρω τι γίνεται με τα
άλλα μαγαζιά αν κλείνουν τις πόρτες ή τις ανοίγουν, αλλά έχω παρατηρήσει
ότι αν όχι κάθε μέρα δυο και τρεις φορές την εβδομάδα η Αστυνομία για
ηχορύπανση τους μετράει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε μια Επιτροπή;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Γεωργαμλή.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αυτό ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται καν η Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έκανε προηγουμένως η κυρία που βλέπω απέναντί μου
δεν θυμάμαι το όνομά σας, μια τοποθέτηση και είπατε –το έχω σημειώσει και
το επανέλαβε ο κ. Γεωργαμλής τώρα- για την Δημοτική Αστυνομία ότι εσείς
μετά τις 10-11 η ώρα δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία και θέλετε την
αστυνόμευση μέχρι το πρωί. Ποιος θα την κάνει τη δουλειά αυτή μέχρι το
πρωί, εάν δεν την κάνει η Δημοτική Αστυνομία; Η Επιτροπή; Ο πολίτης ή η
Επιτροπή γενικότερα;
Σας ρωτώ εσάς που τοποθετηθήκατε με αυτή τη θέση. Θα πάει
η Επιτροπή ο πολίτης να πάει να κάνει τι μέσα στο μαγαζί; Να του πει; «Βγάλε
τις καρέκλες και κατέβασε τη μουσική, είσαι παράνομος;» αυτή την εντύπωση
δώσατε και το έχω σημειώσει. Αυτό το 24ωρο που λέτε μπορούν να το
κάνουν και τα όργανα του Δήμου και όχι η Επιτροπή, αστυνόμευση από
ανθρώπους δημότες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κ. Πλεύρη ήταν στην
κατεύθυνση της τοποθέτησης της δικής μου, ή η δική μου στην κατεύθυνση
του κ. Πλεύρη, απλώς χρονικά επειδή προηγήθηκε.
Μίλησε και είπε τι ότι θα καταγράφουμε και θα απευθυνόμαστε
στο Δήμο. Είναι διαφορετικό αυτό που ακούσαμε ότι μετά τις 11 θα
συνεχίζεται η αστυνόμευση από την Επιτροπή. Δηλαδή όταν λέμε να το
αποσύρετε, αυτό ακριβώς μιλάμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια
πράγματα.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. Πλεύρης. Είπε να
καταγράφουμε. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια Επιτροπή που
να καταγράφουμε τα προβλήματα, να απευθυνόμαστε στο Δήμο και ο Δήμος
με τις Υπηρεσίες του να τα λύσει.
Είναι άλλο αυτό, είναι άλλης τάξεως μέγεθος αυτό και άλλο ότι
μετά τις 11 που δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία ή μετά τις 12 που το Τμήμα
δεν έχει κόσμο θα βγαίνει η Επιτροπή. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί
να διαφωνείτε, προχωρήστε και ψηφίστε το απλώς θέλω να γίνει κατανοητό.
Και μετά είπε κάτι το οποίο το είχα πει κι εγώ: θα παίξουμε ξύλο.
Το είπε και ο κ. Πλεύρης κατανοώ –λέει- ότι αν μπει ο οποιοσδήποτε μέσα θα
παίξουμε ξύλο. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα δημοτών και εγώ να μπω μέσα που
είμαι δημοτική σύμβουλος, θα με δείρουν και καλά θα κάνουν. Δεν είναι η
δουλειά μου αυτή.
Άρα αν μιλάμε για μια Επιτροπή που θα καταγράφει
προβλήματα και θα απευθυνθεί στο Δήμο γι' αυτό και γι' αυτό, νομίζω δεν θα
έχει κανείς αντίρρηση. Αν μιλάμε για μια Επιτροπή όπως είπε η κυρία που
μετά τις 11 που δεν υπάρχουν Υπηρεσίες θα παίξει αυτό το ρόλο, εκεί εγώ
διαφωνώ κάθετα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, παρακαλώ ο κύριος.
Μ. ΘΕΜΕΛΗΣ: Καλησπέρα σας, είμαι δημότης της πόλης. Θα ήθελα να
ρωτήσω ο λόγος που θα συσταθεί αυτή η Επιτροπή είναι για να ελέγξει το τι
κακώς γίνεται στην πόλη και συγκεκριμένα στην πλατεία; Δηλαδή αύριο –
μεθαύριο θα γίνει μια άλλη Επιτροπή για να ελέγξει και κάποιο άλλο χώρο,
αύριο – μεθαύριο θα χρειαστεί να γίνει κάποια άλλη Επιτροπή για να ελέγχει
σε άλλο χώρο.
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Δηλαδή τι θα κάνουμε; Θα έχουμε εδώ Επιτροπές οι οποίες θα
ελέγχουν πέντε άτομα τα οποία θα συμμετέχουν σε μια Επιτροπή, όλους τους
άλλους πολίτες και θα φοβόμαστε όλοι το πώς θα συμπεριφερθεί αυτή η
Επιτροπή; Και αν αυτή η Επιτροπή έχει προσωπικά με εμένα θα έχει
αμεροληψία ως προς τη συμπεριφορά της απέναντί μου;
Και να κάνω κι ένα ρητορικό ερώτημα στην Επιτροπή που
τυχαίνει να είμαι κάτοικος κοντά στην πλατεία Πατριάρχου. Αν εγώ θέλω να
καταγγείλω το όχι γρήγορο μάζεμα των σκουπιδιών και απευθυνθώ στην
Επιτροπή που θα απευθυνθεί η Επιτροπή; Στην ίδια Επιτροπή; Δηλαδή ο
Πρόεδρος θα απευθυνθεί στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής; Και ποιος είναι
αυτός που θα υποκαταστήσει τα νόμιμα και τους συνταγματικούς θεσμούς
αυτής της πόλης; Ποιος μπορεί να υποκαταστήσει την Αστυνομία, τη Δημοτική
Αστυνομία; Ποιος είναι αυτός; Θα γίνουμε όλοι δηλαδή αστυνομικοί και θα
κρυβόμαστε πίσω από τη γωνία να μην μας παρακολουθούν. Να βάλουμε και
κουκούλες στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις κουκούλες να τις αποσύρετε σας παρακαλώ.
Μ. ΘΕΜΕΛΗΣ: Σε εισαγωγικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί άμα πιάσουμε συζήτηση για κουκούλες εδώ μέσα…! Ο κ.
Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομολογουμένως εξεπλάγην και εξεπλάγην αρνητικά μπορώ να
πω, γιατί περίμενα ότι αναλογιζόμενοι τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το κέντρο της πόλης θα αναγνωρίζαμε το αυτονόητο. Ποιο είναι το
αυτονόητο; Ότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η πόλη ή οι καταστηματάρχες
από την ύπαρξη μιας Επιτροπής που θα έχει μέσα της και δυο πολίτες.
Η πόλη και το κέντρο της κινδυνεύει από την ασυδοσία του
κέρδους μπροστά στο οποίο κάποιοι δεν σέβονται ούτε ιερό ούτε όσιο και
πραγματικά απορώ με πόση ευκολία γίνονται τοποθετήσεις που δείχνουν ότι
δεν έχουμε καν διαισθανθεί το πρόβλημα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πλέον και προσωπική εμπειρία να
καταθέσω, πέρα από την εμπειρία ως Δημάρχου έχω και προσωπική
εμπειρία να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 4 το πρωί σε καθημερινή σχεδόν
βάση. Και πείτε ότι εγώ κοιμόμουν ούτως ή άλλως αργά, ο εργαζόμενος που
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πρέπει να ξυπνήσει 6 η ώρα το πρωί χρωστάει τίποτε; Φέρνω ένα
παράδειγμα. Ο μαθητής που έχει να δώσει πανελλήνιες;
Θέλω να πω εδώ ότι ξεκινάμε με εντελώς διαφορετική
ανάγνωση της πραγματικότητας και από πού κινδυνεύει. Κινδυνεύουμε από
την αυθαιρεσία των δύο ανθρώπων που είναι συγκεκριμένοι κιόλας που
προτάθηκαν, οι οποίοι θα πάνε και θα γίνουν…. Ξέρετε τι κατάλαβα; Ότι
συζητάμε εδώ λες και θα φτιάξουμε κόκκινο στρατό, KGB, STAZY, λαϊκό
Δικαστήριο και θα ξεκινήσουμε με ρόπαλα. Αν είναι δυνατό!
Άρα έχω μια διαφωνία ως προς την ανάγνωση της ίδιας της
πραγματικότητας εδώ. Από πού κινδυνεύει η ησυχία, η ευταξία, το ευ ζην στο
κέντρο. Δεν κινδυνεύει από μια Επιτροπή που θα μπουν μέσα και δυο
πολίτες, δεν κινδυνεύει. Προς Θεού ρε παιδιά!
Δεύτερο θέμα. Εδώ τα μαγαζιά στο κέντρο ούτε ευλογία είναι
από μόνα τους ούτε κατάρα είναι. Τα μαγαζιά καλά κάνουν και υπάρχουν,
αλλά υπάρχουν κανόνες. Και εδώ οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και
εμείς έχουμε δηλώσει και έχουμε την παρρησία να το πούμε ότι πρώτον μας
έχουν αφαιρεθεί αρμοδιότητες. Πλέον ούτε αδειοδότηση δεν βγάζουν οι Δήμοι.
Μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο είχαμε και την αδειοδότηση άρα μπορούσαμε
να έχουμε κι ένα εργαλείο όποιου ελέγχου, τώρα ούτε καν αυτό δεν έχουμε.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη λαϊκή συμμετοχή, την όποια
λαϊκή συμμετοχή και να την οργανώσουμε για να έρθει πιο κοντά στις
Υπηρεσίες του Δήμου; Το φοβόμαστε; Τι έχουμε να φοβηθούμε από αυτό; Να
καταλάβω. Πρέπει να το στηρίξουμε ολόψυχα από το να φοβόμαστε ότι θα
αυθαιρετήσει ο Πλεύρης, ο Παπάζογλου, ο x. Γιατί δεν κινδυνεύουμε από εκεί.
Ίσα - ίσα να τον ενισχύσουμε θέλουμε.
Τρίτον, δεν θεωρώ ότι το όραμα που θα έπρεπε να έχουμε για
την Αυτοδιοίκηση είναι εμείς ψηφίζει ο κόσμος μια φορά στα πέντε ή τέσσερα
χρόνια, υπάρχουν οι αιρετοί που είμαστε εμείς εδώ και υπάρχουν από κάτω
τα υποζύγια που το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παρακολουθούν τι
αποφάσεις παίρνουμε εμείς και να μας κρίνουν μια φορά τα τέσσερα – πέντε
χρόνια.
Οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα και να οργανώνονται και να
κρίνουν και να αξιολογούν και να ελέγχουν και εμείς με βάση το πρόγραμμά
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μας θέλοντας να το ενισχύσουμε αυτό τον ρόλο, προτείνουμε αυτό. Αν
θεωρείτε πως υπάρχει σημείο που να είναι ασαφές αλλά σε αυτή την
κατεύθυνση να το διορθώσουμε και να το διορθώσουμε και τώρα, αλλά επί
της αρχής πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή.
Τέλος εγώ προτείνω και προς άρση παρεξηγήσεων ή απόδοσής
μας οποιασδήποτε κακής πρόθεσης τώρα να αντικατασταθεί ένας δημοτικός
σύμβουλος είτε από την πλειοψηφία είτε από τη μειοψηφία, ποσώς με
ενδιαφέρει και να μπει ο Πρόεδρος του Συλλόγου των καταστηματαρχών
μέσα, ή όποιον άλλον μας ορίσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου των
καταστηματαρχών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, για να συνοψίσουμε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσέξτε και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες έχουν κάθε συμφέρον
αυτή η κατάσταση να σταματήσει για να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο καζάνι.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να κλείσω λίγο γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που ήταν στην
εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Ρόκου έπρεπε να μιλήσετε …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Μα σήκωσα το χέρι μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας είδα κα Ρόκου, εν πάση περιπτώσει να μην
επανέλθουμε ξανά, να μην κάνουμε κύκλο αυτή τη στιγμή.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν θα επανέλθω σε όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω και το είπε
δηλαδή και ο Δήμαρχος είναι ότι δεν υποκαθιστά αυτή η Επιτροπή τους
θεσμούς. Έλεος! Δεν το λέει πουθενά. Στα περισσότερα σημεία «εξετάζει,
μελετά, παρακολουθεί, συνεργάζεται, δύναται να παρίσταται…» έτσι είναι όλα,
δεν υπάρχει κάπου που να λέει ότι η Επιτροπή τι είναι; Μπαίνει μέσα και
ελέγχει τα μαγαζιά; Πως θα μπει η Επιτροπή να ελέγξει; Με συγχωρείτε
μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να μπεις για να τα ελέγξεις. Όταν παίζει ο
άλλος μουσική με ανοιχτές τις πόρτες που απαγορεύεται, δεν χρειάζεται. Δεν
το βλέπεις; Το ακούς και το βλέπεις. Όταν ο άλλος κάνει κατάληψη στα
τραπεζοκαθίσματα, το περνάμε και δεν το βλέπουμε;
Και πρέπει να βάζουμε κάθε φορά τους κατοίκους από μόνοι
τους να πηγαίνουν στην Αστυνομία αντί να πηγαίνουν κάπως πιο
οργανωμένα; Αντί να τους βοηθήσουμε δηλαδή;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου έχουν γίνει αντιληπτά όλα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Με συγχωρείτε θέλω να πω τη γνώμη μου. Όποιος καταγγέλλει
παρανομίες είναι ρουφιάνος; Δηλαδή παρανομίες που τις κάνουν κάποιοι που
έπρεπε να κάνουν το σωστό. Γιατί αυτοί είναι και το πρόσωπο της
Φιλαδέλφειας και δεν θέλω να πω για όλους τους καταστηματάρχες, αλλά γι'
αυτούς που παρανομούν.
Τι έχουν να φοβηθούν, ήθελα να ήξερα οι καταστηματάρχες αν
κάνουν σωστά τη δουλειά τους από μια τέτοια Επιτροπή.
Για ενημέρωση το γράψαμε αυτό, καθαρά για ενημέρωση.
Μπορεί να είναι για τα σκουπίδια, μπορεί να είναι για τον ήχο για ενημέρωση
με φυλλάδια και τέτοια πράγματα, δεν είναι τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ
να σου δώσω ένα χαρτί; Αν υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούν να
διορθωθούν όπως ειπώθηκε, ήθελα να επισημάνω ότι σας έχει σταλεί η
εισήγηση αρκετό καιρό πριν και η προηγούμενη που ψηφίσατε ήταν
ομόφωνη, άρα αν είχατε κάτι γιατί δεν το λέγατε τότε, δηλαδή δεν μπορώ να
το καταλάβω.
Σας έχει σταλεί πολύ έγκαιρα η εισήγηση που θα μπορούσατε
εδώ να κάνετε τις δικές σας προτάσεις και να πείτε ότι αυτό φεύγει, αυτό δεν
υπάρχει. Μάλιστα βλέπω εδώ ότι μάλλον δεν την είχατε διαβάσει κάποιοι την
εισήγηση και συγνώμη που το λέω αλλά δεν πρέπει να την είχατε διαβάσει
γιατί αν την είχατε διαβάσει δεν θα μου λέγατε ότι παίζει αυτό το ρόλο. Τι είναι;
Αστυνομία είναι η Επιτροπή;
Το να αναβληθεί εγώ δεν καταλαβαίνω σε τι θα βοηθήσει,
ιδιαίτερα στον καιρό που ζούμε τώρα που αυτό τον καιρό αν καταλαβαίνετε τι
γίνεται με τα μαγαζιά που είναι καλοκαίρι. Για την Ποιότητα Ζωής επικουρική
είναι αυτή η Επιτροπή στην Ποιότητα Ζωής. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί
τα υπόλοιπα έχουν ειπωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν ειπωθεί ήταν σαφέστατη και η τοποθέτηση του κ.
Πλεύρη και του κ. Δημάρχου. Έχω σημειώσει τα εξής: από ό,τι
αντιλαμβάνομαι με τη θέση της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης δεν
προτίθεται να συμμετάσχουν. Έχω καταλάβει σωστά;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο για να πάμε σε ψηφοφορία πρέπει να μαζέψω, να
δούμε αν συσταθεί η Επιτροπή από την αντιπολίτευση. Λέω, ότι έχω την
αίσθηση αλλιώς ερμηνεύστε το εσείς ότι δεν υπάρχει υποψηφιότητα. Υπάρχει;
Δεν υπάρχει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ και έχω διαβάσει και μπορώ να ερμηνεύσω
αυτά που ακούστηκαν με τον σωστό τρόπο, άλλωστε έχει γίνει πλήρης
καταγραφή των ομιλιών μας, της δικής σας ομιλίας και του κ. Δημάρχου οι
οποίες είναι δεσμευτικές και αν κάπου εκ των υστέρων δούμε ότι μέσα στο
κείμενο υπάρχει κάτι, έρχεται μια ορθή επανάληψη και τελειώνει η υπόθεση,
άρα δίδεται και αυτή η δυνατότητα. Δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα, εάν κάτι
υπάρχει λάθος θα το φέρουμε στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και θα το αλλάξουμε.
Παραμένουμε στην ουσία. Προτείνουμε επταμελή Επιτροπή. Η
αντιπολίτευση δεν δέχεται. Ο κ. Δήμαρχος έκανε επιπλέον πρόταση για
εκπρόσωπο των καταστηματαρχών, άρα μπορούμε να το αποφασίσουμε κ.
Δήμαρχε και αν καταληφθεί;
Η αντιπολίτευση δεν συμμετέχει στην Επιτροπή, μπορούμε
δηλαδή να ψηφίσουμε χωρίς συζήτηση μαζί τους;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή να το προβλέψουμε και αν θέλουν να συμμετέχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άρα σας ρωτώ κ. Δήμαρχε για να μην κάνω
κάποιο λάθος. Λέμε ότι η Επιτροπή θα είναι εξαμελής είναι πέντε μέλη αυτά
που πρότεινε η κα Ρόκου για να πάμε σε ψηφοφορία, συν αποφασίσουμε και
προσθέτουμε ένα άτομο που θα το προτείνει ο Σύλλογος καταστηματαρχών
υγειονομικού ενδιαφέροντος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Εφόσον
πληρωθεί η θέση, καλώς. Δεν πληρωθεί; Συνεχίζει η πενταμελής.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμάς η πρότασή μας είναι όπως εισηγήθηκε η κα Ρόκου και ο κ.
Πλεύρης απόλυτη πλήρη εφαρμογή των νόμων, όπως είχαμε πει και την
περασμένη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
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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.
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. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει αποχωρήσει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι σε τέτοιου είδους Επιτροπές.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατά και το «κατά» έχει την έννοια ότι αν θα έλεγα «ναι»,
αυτόματα θα δήλωνα ότι ο Δήμος δεν έχει την ικανότητα να εφαρμόσει το
νόμο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου αποχώρησε, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά με τη λογική ότι πρότεινα μεγαλύτερη εμπλοκή των
κατοίκων και των φορέων και διαφωνώ και με τον εκπρόσωπο της
Επιτροπής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 16 υπέρ, 7 κατά, 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής σε
εφαρμογή

της

αριθ.

117/2018

απόφασης

Δ.Σ.

περί

έγκρισης

παρεμβάσεων και ενεργειών που αφορούν στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση όρων παραχώρησης κτιρίου, εντός του Άλσους
Νέας Φιλαδέλφειας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στο Δήμο»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να ρωτήσω γιατί ψηφίζετε παρών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να καταλάβω. Ερώτημα: γιατί ψηφίζετε παρών;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησε, τέλος.
Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση όρων παραχώρησης
κτιρίου, εντός του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δήμο» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Γεωργαμλής.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέου προκήρυξης του πρώην Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής
αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου
προκήρυξης του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που δεν αποδέχθηκε
τον διορισμό του» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ένταξη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας
του σχολικού έτους 2018 - 2019 για συνολικό αριθμό δέκα (10)
μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν έχω ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ποια
ήταν η εμπειρία μας κατά κύριο λόγο από τους προηγούμενους που
απασχολήθηκαν. Τελικά σε ποιους τομείς, πως λειτούργησε, αν είχε κρατηθεί
ημερολόγιο εργασίας και τέλος πάντων μια εμπειρία πως ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ειδικότητες που είχαμε ψηφίσει στο
Συμβούλιο, η εμπειρία ήταν εξαιρετική. Δηλαδή και τα παιδιά πραγματικά
ένιωσαν ότι έμαθαν γιατί βρέθηκαν δίπλα σε ανθρώπους, παρών είστε
δηλαδή είχατε κι ένα μαθητευόμενο και έχετε ακόμη, η εικόνα είναι ότι και τα
παιδιά βρέθηκαν και έμαθαν και έμαθαν δίπλα σε ανθρώπους που τους
σεβάστηκαν τήρησαν την εργατική νομοθεσία και πήραν έστω και κάποια
χρήματα, αυτά που ορίζει η νομοθεσία.
Άρα δηλαδή από αυτή την άποψη δεν τους χρησιμοποιήσαμε
ως υπαλλήλους που δεν είχαμε και βρήκαμε την ευκαιρία να τους
ξεπατώσουμε, αλλά ίσα - ίσα αυτό που είχαμε πει ότι θα είναι παιδιά, τα οποία
να μπορέσουν να πάρουν χρήματα που στον ιδιωτικό τομέα είναι ζήτημα αν
θα πάρουν έστω και ένα ευρώ και να μάθουν σε ένα περιβάλλον σεβασμού
και κατανόησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να επισημάνω το θέμα της μαθητείας όπως το
είχα επισημάνει και την προηγούμενη φορά που ψηφίζαμε και να πω τώρα
ιδιαίτερα και με τα αντίμετρα που προωθεί η Κυβέρνηση διαφημίζει ακριβώς
τη στήριξη της εργασίας με παραπέρα ενίσχυση γνωστών προγραμμάτων,
είτε με πρόσχημα την κατάρτιση, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και
επιμένω σε αυτή τη θέση ότι δημιουργούν μαθητεύουν τρόπον τινά τους νέους
σε τσάμπα στην εργασία, στην αρχή μέσα από το Δήμο. Αλλά αυτός ο στόχος
δυστυχώς.
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Ακριβώς με την ενίσχυση τέτοιου είδους προγραμμάτων η
Κυβέρνηση στηρίζεται στο να μαθητεύσει τους νέους στην τσάμπα εργασία
και τη συμπίεση περαιτέρω της εργασιακής δύναμης, το ξήλωμα των
δικαιωμάτων και ούτω καθεξής ώστε να μπορέσει να γενικευτεί η ευέλικτη
εργασία, ή ακόμη καλύτερα η ευέλικτη απασχόληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ένταξη του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας

-

Νέας

Χαλκηδόνας

στις

επιχειρήσεις/φορείς

που

μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018 - 2019
για

συνολικό

αριθμό

δέκα

(10)

μαθητευόμενων

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΙΨΗΦΙΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μήπως κάποιος δεν το έχει αντιληφθεί και δεν το έχει διαβάσει,
1.600 € το 2011 βεβαιώθηκαν αλλά δεν πήγε στον οφειλέτη το βεβαιωτικό,
έγιναν προσαυξήσεις οι οποίες πήγαν 2.500 € ερχόμαστε να πάρουμε πίσω
αυτή την απόφαση του 2011 και ερχόμαστε πάλι να ξανακάνουμε νέα
εγγραφή για τα 1.600 €.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε και μία επιβάρυνση διπλή
του ποσού αυτού στην οποία βέβαια δεν έχει καμία ευθύνη η παρούσα
κατάσταση, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το άφησαν το 2011 δεν τον
ειδοποίησαν, έκανε την ένστασή του αυτός δικαιώθηκε και ερχόμαστε εμείς
τώρα να κάνουμε νέα εγγραφή για να πάρουμε τα χρήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι έτσι, να σας πω τι έχει γίνει. Το 2011
ήταν η Πρωτομαγιά εκείνη που είχε κάποια διαφυγόντα έσοδα που τα έβγαλε
το ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν του πορίσματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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βεβαιώθηκαν κάποια ποσά και είχε βεβαιωθεί ένα ποσό και σε αυτό τον κύριο,
ο οποίος όμως δεν έλαβε ποτέ –λέει- το ειδοποιητήριο και δεν μπόρεσε.
Επειδή η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να έρχεσαι, δεν
με νοιάζει ποιος έκανε λάθος, το 2011 η αλήθεια είναι ότι ζήτησαν σε
κάποιους ανθρώπους κάποια λεφτά. Τα έδωσαν. Το αν έρχεται τώρα το
δημόσιο το 2016 και λέει «ξέρετε, είναι λάθος τα λεφτά που χρεωθήκατε…»
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν του το λέει γι' αυτό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ξέρω ακριβώς τι έγινε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη ένα λεπτό, δεν λέει αυτό το πράγμα. Προσέξτε τι λέει η
εισήγηση για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν λέει κ. Λάλο τέτοιο πράγμα. Λέει «δεν
παρέλαβε πριν την οριστική βεβαίωση του άνω χρηματικού καταλόγου
απόσπασμα ώστε να μπορέσει να ασκήσει εντός προθεσμίας…».
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακριβώς αυτό λέω, ακούστε με τι θέλω να πω.
Σε όλους τους ανθρώπους αυτούς επειδή ακριβώς υπάρχει και μια αδικία στη
μέση γιατί φανταστείτε εσείς να έχετε πληρώσει το Ταμείο μιας δημόσιας
Υπηρεσίας και να έρθει μετά από πέντε χρόνια και να σου λέει «ξέρεις, σου
κράτησαν λάθος λεφτά», γιατί έτσι έγινε το 2011 με την Πρωτομαγιά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είχε πληρώσει προκαταβολή αυτός και δεν …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήρθε το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει ότι δεν
πληρώθηκαν σωστά τα μέτρα και άμα ήταν μαγαζί σας θα την πληρώνατε
εσείς. Στο δημόσιο την πληρώνει ο πολίτης και έρχεται στον πολίτη χαρτί μετά
από πέντε και έξι χρόνια και λέει «έλα να μου πληρώσεις…».
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άλλο λέω εγώ κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με τι θέλω να πω. Αυτοί οι άνθρωποι
πρέπει να έχουν το δικαίωμα της προσφυγής σε ένδικα μέσα. Επειδή αυτός ο
άνθρωπος δεν είδε ποτέ το ειδοποιητήριο του κάνουμε το εξής: διαγράφουμε
τον βεβαιωτικό κατάλογο και κάνουμε επανακατάρτιση ώστε να μετρήσουν οι
40 μέρες που έχει δικαίωμα να προσφύγει στα ένδικα μέσα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα το πρώτο είναι γιατί δεν πήγε η βεβαίωση να πάρει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με κ. Κόντο, πήγε η βεβαίωση το
απόσπασμα, δεν θα το είδε, δεν θα το παρέλαβε. Έλειπε… τι να σας πω.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εδώ, έχει γίνει όλο αυτό διότι δεν εστάλη. Εδώ δεν λέει τέτοιο
πράγμα η εισήγηση λέει άλλο πράγμα. Η εισήγηση λέει «δεν παρέλαβε πριν
την οριστική βεβαίωση του ως άνω χρηματικού απόσπασμα αυτού, ώστε να
μπορέσει να ασκήσει…».
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι ότι δεν του εστάλη, δεν το παρέλαβε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ποιος φταίει που δεν το έστειλε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι δεν το έστειλε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας παρακαλώ να ολοκληρώσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει τελείωσε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσαμε να
εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας και να μην κάνουμε τίποτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καλά κάνετε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αλλά για να του δώσουμε το δικαίωμα να
προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πολύ καλά κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ λέω ότι δεν εστάλη ένα απόσπασμα με αποτέλεσμα εμείς
τώρα να έχουμε… Εσείς που ξέρετε ότι δεν παραλήφθηκε; Εστάλη; Μπορεί
να μην εστάλη καθόλου. Ο κ. Λάλος λέει, η εισήγηση τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας παρακαλώ έδωσα τον χρόνο σε διαλογική
συζήτηση, διευκρινίστηκε κατά τον καλύτερο τρόπο το θέμα. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και λοιπών υλικών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πόσα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί την τελευταία τριετία και
αν είχαμε κάποιο έσοδο από αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 2017 κ. Ντάτση απομακρύναμε περίπου 40
αυτοκίνητα, το 2018 έχουμε απομακρύνει 22 αυτοκίνητα. Το 2016 δεν υπήρχε
εργολαβία γι' αυτό.
Επίσης αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία
γιατί ξεκινάμε πια να απομακρύνουμε μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα, μηχανάκια,
βάρκες, τρέιλερ εγκαταλειμμένα και δεν είναι μέσα στην ίδια νομοθεσία που
είναι τα Ι.Χ., υπάρχει μια διαφορετική νομοθεσία.
Η εισήγηση δεν αναφέρει ποσά ενώ θα έπρεπε, τέλος πάντων
τα έχω τα ποσά γιατί μετά από 15 μέρες που θα έχουμε κολλήσει ένα
αυτοκόλλητο πάνω σε αυτά, τα παίρνουμε και έχουμε την υποχρέωση να τα
φυλάμε για ένα μήνα σε χώρο του Δήμου. Σε περίπτωση που ο κάτοχος έρθει
και τα ζητήσει, θα πρέπει εμείς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να έχουμε
ορίσει το ποσό που θα πρέπει να δώσει.
Η Υπηρεσία προτείνει 50 € για τις μοτοσικλέτες, 200 € για
οχήματα πάνω από 3,5 τόνους, 100 € για τρέιλερ, 200 € για τροχόσπιτο και το
ίδιο για βάρκες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση ή διευκρίνιση;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα αυτοκίνητα αυτά που απομακρύνονται έχουμε μια
εργολαβία που εισπράττουμε 200 και κάτι ευρώ το κάθε αυτοκίνητο, δηλαδή
είναι η διαδικασία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός δαπάνης
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και λοιπών
υλικών» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση αριθ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ωραρίου
εργαζομένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου
του Δήμου και έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Απλά να κάνω μια διευκρίνιση. Επειδή έχει ξανάρθει το
θέμα και είχε αλλάξει το ωράριο σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και
του προσωπικού ενημερωθήκαμε από την αντίστοιχη υπάλληλο της
Διαχειριστικής Αρχής ότι επειδή το αρχικό ωράριο που αναφερόταν στην
απόφαση ένταξης ήταν το προηγούμενο το οποίο αλλάξαμε, ότι δεν
μπορούμε κατόπιν να το αλλάξουμε, παρ' όλο που της εξηγήθηκε ότι γίνεται
για λόγους αναγκαιότητας και μας είπε εμμέσως πλην σαφώς ότι «εμένα με
ενδιαφέρει να φαίνεται το ωράριο τυπικά γι' αυτούς τους λόγους και από εκεί
και πέρα εσείς κάντε ό,τι θέλετε», δηλαδή το αναφέρω απλά για να μη
νομίζετε ότι φέρνουμε το ίδιο θέμα. Είναι καθαρά τυπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα αναφερθώ στο δεύτερο κομμάτι που μιλάει για τον
εσωτερικό Κανονισμό, νομίζω έρχεται πρώτη φορά ο εσωτερικός Κανονισμός.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Τον έχουμε ψηφίσει εδώ και πολλούς μήνες, έχει έρθει τρεις
φορές ο Κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά μόνο ως προς το ωράριο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάνω που ετοιμάστηκα να πω ότι μια ακόμη πολύ καλή
δουλειά από την κα Γαλαζούλα και ότι πλέον αυτή πρόταση είναι κοινότυπη
έκφραση πλέον εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κομπλιμέντα! Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση αριθ.
15/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ωραρίου εργαζομένων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του Συσσιτίου του Δήμου και έγκρισης Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρούν ο κ. Σιώρης και η κα
Αγαγιώτου.
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9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάκληση αριθ. 99/2018 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας
της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
σχολείων» (Α.Μ. 32/2018)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσό, πως επιλέγονται κάθε φορά
οι εργασίες και πως ιεραρχούνται. Ποιο ήταν το συνολικό ποσό στα τελευταία
τρία και αν υπήρξαν και συμπληρώσεις από το Δήμο στο ποσό αυτό. Έχει
παρατηρηθεί πως στο κτήριο που βρισκόμαστε, αρκετά χρήματα δαπανώνται
στις μονώσεις. Αν σε δυο χρόνια όπως φαίνεται τελειώνει το 3 ο και φύγουμε
από εδώ, μήπως πάνε όλα αυτά τα χρήματα στράφι, αφού θα εγκαταλειφθεί
το κτήριο;
Και με την ευκαιρία μήπως ξέρουμε αυτό το κτήριο τι θα γίνει
μετά, αν έχουμε καθόλου στοιχεία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ελπίζω στον κ. Ντάτση η απάντηση να μην είναι ότι δεν
είναι ενημερωμένος και υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν έχει βγει δελτίο Τύπου, είναι η αλήθεια.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γράφεται όμως στην εισήγηση το ποσό κ. Κουμαριανέ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα προηγούμενα που ρώτησε, δεν το γράφει στην εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε κα Γκούμα σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ντάτσης, κα Γκούμα αν υπάρχει συμπλήρωση του Δήμου
στο ποσό. Αυτό ρώτησε και ρώτησε ποιο είναι το ποσό των προηγούμενων
ετών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα έχετε τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είστε σίγουρος κ. Πρόεδρε ότι έχω τον λόγο; Γιατί δεν το
βλέπω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας προστατεύω κα Γκούμα πάντα, σας παρακαλώ κύριοι
συνάδελφοι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εάν ο κ. Ντάτσης και να με συγχωρεί που τον χρησιμοποιώ
δεν ρώτησε, θεωρώ ότι η πρώτη του ερώτηση είχε να κάνει με το ποσό. Τώρα
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αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι άκουσα κάτι άλλο, δεκτό δεν υπάρχει τέτοιο
θέμα.
Παρ' όλα αυτά το ότι μπαίνετε στη λογική όχι ένας αλλά
περισσότεροι να επεξηγήσετε το ότι είμαι ανενημέρωτη πραγματικά μου
δείχνει τι κατεύθυνση έχετε χαράξει ως προς αυτό.
Όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ
γιατί επιλέχτηκε αυτό το ποσό, γιατί επιλέχτηκε ο χρόνος, ποιες εργασίες θα
καλύπτονται τελικά, γιατί θεωρείτε αναγκαία αυτή τη συντήρηση πως το
αιτιολογείτε, ως Διοίκηση όχι ως Υπηρεσία και να τοποθετηθώ μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Η ερώτηση είναι επειδή εγώ όντως δεν είμαι
ενημερωμένος αν έχει την καλοσύνη ο Αντιδήμαρχος ή οποιοσδήποτε άλλος
να μας απαντήσει για το ποσό, δεν το είδα. Τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν και
τη βασικότερη ερώτηση, αν ανάλογες εργασίες πέρσι με ποιο τρόπο έγιναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Ο κ.
Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτό το θέμα είναι ήδη ψηφισμένο
και όταν ψηφίστηκε δεν έγινε ούτε μισή ερώτηση και τώρα που έρχεται να
τροποποιηθεί έχουν γίνει δεκαπέντε ερωτήσεις, πραγματικά μου προκαλεί
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπάρχουν και οι εξετάσεις των μετεξεταστέων τον Σεπτέμβριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί να πάτε εσείς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι ομολογία όμως ότι υπάρχουν μετεξεταστέοι εδώ, να
τα λέμε αυτά.
Πάμε ένα - ένα. Το ποσό είναι αυτό το οποίο έχουμε ψηφίσει,
υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι χρήματα της ΣΑΤΑ και είναι 220.000 €.
Δεύτερον υπάρχει μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
που αφορά τη συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων. Τι είναι
αυτή η μελέτη; Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις μας αλλά και τη δουλειά που
κάνει η Τεχνική Υπηρεσία

έχει κάτσει κι έχει καταγράψει τις στοίβες των

αιτημάτων από τους διευθυντές των σχολείων που είναι στη διάθεσή σας να
δείτε ότι υπάρχουν σε εβδομαδιαία βάση, τα ξέρει ο Μανωλεδάκης και γελάει
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και δεν θέλει να τα ακούει, πράγματα από τουαλέτες που θέλουν αλλαγή, από
πλακάκια, από μονώσεις που είναι βασικό μέχρι βαψίματα.
Αυτά είναι συντηρήσεις για να φτάσω και σε ένα άλλο ερώτημα
που τέθηκε, που ο Δήμος τις κάνει ετησίως. Και πως τις κάνει; Κάθε χρόνο με
εργολαβία. Κάθε χρόνο. Ούτε η πρώτη είναι ούτε η τελευταία. Και την ίδια
στιγμή να απαντήσω και σε ένα άλλο ερώτημα, όταν το εργατοτεχνικό
προσωπικό που έχουμε που είναι 8 άτομα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
εκ των οποίων οι δυο είναι υδραυλικοί και οι οποίοι αντί να κοιτάνε το
αρδευτικό σύστημα της πόλης να το συντηρούν, που οι δύο υδραυλικοί
φτάνουν μόνο γι' αυτό, είναι χτίστες είναι κουβαλητές, είναι σκαφτιάδες,
καταλαβαίνετε πως δεν φτάνει ούτε για «ζήτω».
Το τελευταίο ερώτημα και απορώ πραγματικά μερικές φορές
χάνεται η λογική. Αντί κάποιος να ρωτήσει γιατί φέρνουμε ανάκληση της
προηγούμενης απόφασης και τι σημαίνει ανάκληση, ρωτάτε όλα τα άλλα που
θα έπρεπε να τα έχετε ρωτήσει στην εισήγηση. Δεν σας απαντάω. Δεν σας
απαντάω, γιατί θα έπρεπε να το έχετε εσείς το ερώτημα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ότι ένα ποσό θα δοθεί και το άλλο δεν θα δοθεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λες ρε Κώστα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετεξεταστέος κ. Ντάτση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντί να ρωτήσετε το ερώτημα που είναι το ουσιαστικό και είναι
αυτό που είναι το θέμα συζήτησης, κανένας δεν το έβαλε είναι τρομερό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς δεν θα το απαντήσουμε. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Εμάς δεν μας καλύπτει σε καμία περίπτωση η
εισήγηση όπως καταγράφονται τα αιτήματα και οι προτεραιότητες που
μπαίνουν. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της πεπατημένης που έχετε αποδείξει το
τελευταίο διάστημα είναι μια ακόμη ιδιωτικοποίηση, είναι χαρακτηριστικό ότι
αυτές οι ανάγκες ενώ είναι καταγεγραμμένες και είναι ανάγκες που έχει
αναλάβει

ο

Δήμος

καταγεγραμμένες

σε

και

τις

αναλαμβάνει

οργανόγραμμα,

το

τι

ετησίως

δεν

εργατοτεχνικό

υπάρχουν
προσωπικό

χρειάζεται τελικά ο Δήμος για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Δίνετε και τα βαψίματα και τα πάντα και δεν είναι αλήθεια ότι έτσι
γινόταν και πέρσι, δίνετε και τις πιο απλές εργασίες σε ιδιώτη εργολαβία για
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ετήσια συντήρηση και κατά τη γνώμη μας αυτό το πράγμα είναι ένα ακόμη
βήμα ιδιωτικοποίησης. Δίνετε ακόμη μία υπηρεσία με τα πραγματικά
προβλήματα που υπάρχουν σε έλλειψη προσωπικού, σε έλλειψη δυνατότητας
να μπορέσει ο Δήμος να τα κάνει, τα δίνετε σε έναν ακόμη εργολάβο. Αυτό
είναι μετά το 1,3 εκατομμύρια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Πολύ σύντομα πραγματικά για να μην σας κουράζουμε.
Θυμάμαι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι να εξηγούμε πόσο καλά
βάφτηκαν τα σχολεία, ότι αυτό ήταν μέρος και κατά κύριο λόγο το είχε κάνει η
Τεχνική Υπηρεσία και διάφορες άλλες εργασίες. Νομίζω ότι για μια ακόμη
φορά δεν διερευνούμε δυνατότητες ούτε από την Υπηρεσία ούτε με άλλους
τρόπους απασχόλησης ανθρώπων, πάμε στον εργολάβο στην εύκολη λύση
στη λογική του «τι να κάνουμε…» νομίζω έρχονται και εκλογές και πρέπει να
προσπαθήσουμε να δείξουμε πολύ περισσότερο έργο, ασχέτως του τρόπου.
Και με αυτή την έννοια δεν θα στηρίξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπάρχει η ΣΑΤΑ των σχολείων και αυτή πρέπει να την
απορροφήσουμε. Είναι σωστό αυτό που λέτε ότι κάνουν και κάποιες
συντηρήσεις και τα συνεργεία του Δήμου, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Αλλά με
τη ΣΑΤΑ των σχολείων τι θα κάνουμε; Θα την αφήσουμε εκεί να στέκει;
Πρέπει να την απορροφήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να θυμίσω ότι κάποιες εργασίες είχαν
γίνει στο σχολείο με κάποιους συμβασιούχους πεντάμηνος – οκτάμηνους,
τετράμηνους τη μια χρονιά την άλλη με οκτάμηνους. Φέτος είναι οκτώ άτομα
από ό,τι ακούω όλοι κι όλοι, έξι είναι το συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Έξι άτομα θα πάνε το καλοκαίρι που θα κλείσουν τα σχολεία να τα
συντηρήσουν, να αλλάξουν τα υδραυλικά, να αλλάξουν τις μονώσεις; Δηλαδή
ας τα αφήσουμε να ρημάξουν να έχουν κι ένα σπαρματσέτο να διαβάζουν τα
παιδιά! Ξέρω εγώ… τι να πω…!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Η ΣΑΤΑ σχολείων όπως καταλαβαίνετε κ. Ντάτση είναι ένα
ποσό και ένα άλλο ποσό το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετα
από τη ΣΑΤΑ σχολείων είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το οποίο έχουμε
κάνει αποδοχή και περιμένουμε παρεμβάσεις που αφορούν τους αύλιους
χώρους. Εκεί είναι παρεμβάσεις σε αύλιους χώρους, το άλλο είναι συντήρηση
κανονικών κτηριακών εγκαταστάσεων.
Η Τεχνική Υπηρεσία πέρσι έκανε με δικά της μέσα κάποιες
εργασίες όχι όλες, όσες μπορεί και όσες γνωρίζει να κάνει, τις έκανε στο μέτρο
του δυνατού. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν και πράγματα τα οποία δεν
λειτουργούσαν παράλληλα και άρα επέλεξε η Δημοτική Αρχή ότι τις
συγκεκριμένες εργασίες θα τις κάνει με τον τρόπο που ανέφερε ο κ. Λάλος.
Φέτος που υπάρχει η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που
πρέπει να ετοιμάσουμε τους Παιδικούς Σταθμούς, που πρέπει να ετοιμάσουμε
τα νέα νηπιαγωγεία, που, που, που… δυστυχώς ένα τόσο μεγάλο ποσό το
οποίο πρέπει να ισομοιραστεί στα σχολεία για να βελτιωθεί η εικόνα τους και
για τα βασικά ζητήματα τα οποία ποτέ δεν επαρκούν, πάντοτε ζητούν οι
διευθυντές, αλλά τουλάχιστον να είναι σε μια ευπρεπή κατάσταση θα
καλυφθούν από δημοπράτηση συγκεκριμένης εργολαβίας.
Εάν θα έπρεπε να γίνονται από προσλήψεις στην Τεχνική
Υπηρεσία, αυτό ανέφερε η κα Γκούμα και θα πρέπει να της απαντήσω.
Βεβαίως καλό θα ήταν να μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις σε μόνιμο και
εξειδικευμένο προσωπικό, πλην όμως το γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές δεν
γίνονται εκτός ανταποδοτικών. Πόσες φορές να το πούμε δηλαδή; Να το
πούμε πεντακόσιες φορές; Κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε.
Βεβαίως να έρθουν 100 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στην
Τεχνική Υπηρεσία και να σταματήσουμε να δημοπρατούμε και να μην
παίρνουμε τίποτε άλλο. Τι να κάνουμε δηλαδή; Να διυλίζουμε τον κώνωπα; Ή
θα πούμε στους διευθυντές «επειδή ξεπουλάμε και ιδιωτικοποιούμε την
Τεχνική Υπηρεσία να πέσουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη κάτω!» Τι προτείνετε
δηλαδή να κάνουμε; Πείτε μας, για να καταλάβουμε.
Να μην κάνουμε τίποτε επειδή δεν έχουμε το προσωπικό;
Πηγαίνετε να το πείτε εσείς, δεν θα το πω εγώ στα σχολεία, ας το πει η "Λαϊκή
Συσπείρωση".
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού γιατί καταλαβαίνω κάποια
πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Δεν άκουσα το όνομά σας να
κατηγορείστε πουθενά. Συνεχίστε κ. Αντιδήμαρχε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Προφανώς και δεν το ακούσατε, ζητάω από το Δημοτικό
Συμβούλιο θέμα επί προσωπικού. Πολύ ξεκάθαρα ανέφερε το όνομά μου, ο κ.
Πρόεδρος δεν το άκουσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κατηγορία δεν άκουσα κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ότι κάνω ότι δεν καταλαβαίνω και ότι δεν ξέρει ακριβώς ο
κ. Ανανιάδης τι έχω πει και τι προτείνω. Η ερώτησή μου ήταν αυτές τις θέσεις
τις βάλατε στο οργανόγραμμα ή κολλήσαμε στη δικαιολογία ότι τώρα η κακιά
Κυβέρνηση μας δίνει μόνο για ανταποδοτικά; Αυτό το κατανοήσατε ως
ερώτημα; Γιατί αυτό το ερώτημα έκανα. Δεν είπα να πάρετε 100 εργαζόμενους
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει έγινε αντιληπτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Την κόκκινη τη σημαία την καταλαβαίνω, παντιέρα δεν
σηκώνετε το έχουμε καταλάβει αυτό. Ρώτησα και δεν απαντήθηκε αν έχουν
μπει στο οργανόγραμμα, αν έχει αξιολογηθεί ότι χρειάζονται μόνιμες κι άλλες
ειδικότητες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δανάη θα απαντήσω εγώ, πάμε ένα - ένα. Το οργανόγραμμα
ευτυχώς το ψηφίσαμε πριν από ενάμιση χρόνο και έχει αύξηση στον αριθμό
του εργατοτεχνικού προσωπικού προκειμένου να καλύπτουμε τουλάχιστον τις
στοιχειώδεις μας ανάγκες, ένα. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε είναι
δημοσιευμένο και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Δύο, στο θέμα των συντηρήσεων των σχολείων είπα ότι είναι
κάτι που γίνεται κάθε χρονιά. Πως γίνεται κάθε χρονιά; Γιατί θα πρέπει να
ενημερώνεστε για πράγματα που ψηφίζετε, δεν τα ψηφίζω εγώ το Δημοτικό
Συμβούλιο τα ψηφίζει. Την πρώτη χρονιά έγινε εργολαβία, τη δεύτερη χρονιά
με τη ΣΑΤΑ έχουμε μια ΣΑΤΑ το είπε η κα Ανδρέου ότι υπάρχει μια ΣΑΤΑ
μειωμένη και κουτσουρεμένη η οποία διατίθεται στα σχολεία και αυτή κάπως
πρέπει να δοθεί κάπου.
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Την πρώτη χρονιά έγινε εργολαβία, τη δεύτερη είχαμε τους
πεντάμηνους του ΟΑΕΔ, την τρίτη έγινε εργολαβία, την τέταρτη επειδή δεν
έχουμε αυτούς για τους οποίους κάποιοι περηφανεύονται κιόλας ότι έκαναν
Κοινωφελή εργασία και έγιναν και πρότυπα στη χρήση των οκτάμηνων, φέτος
δεν θα έχουμε Κοινωφελή εργασία οπότε πρέπει να πάμε σε εργολαβία για να
διατεθούν αυτά τα χρήματα με βάση τις ανάγκες των σχολείων. Άρα
μονόδρομος είναι να γίνει αυτό το πράγμα.
Ευτυχώς μου αρέσει να μας ασκούν άνθρωποι κριτική από τα
αριστερά. Άνθρωποι, που αλλού προτείνουν τριμερείς συναντήσεις, καθήμενοι
από τα αριστερά μας προτείνουν τριμερείς συναντήσεις στο Σωματείο και από
την άλλη έρχονται εδώ να μας κουνήσουν το δάχτυλο, σας παρακαλώ λοιπόν.
Στο

θέμα

της

αυτεπιστασίας

το

οποίο

υπονοήσατε

κ.

Παπακώστα, το έθεσα εγώ στη συνάντηση με το Σωματείο και ξέρετε ποια
ήταν η απάντηση του Σωματείου; Με αντιδράσεις μάλιστα παραδόξως
εκπροσώπων της Αριστεράς πάλι στο Σωματείο, «μην το κάνετε, θα το
ξαναδούμε» και τα λοιπά. Άρνηση.
Άρα σας παρακαλώ όταν λέτε κάτι, να συμβουλεύσετε και τους
ανθρώπους σας να πουν ναι, να έχουν την ίδια στάση τουλάχιστον. Δεν
μπορεί μια στάση στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλη στάση στο Σωματείο. Μετά
χαράς να κάνουμε δέκα έργα με αυτεπιστασία, να πείσετε και τους
ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε να αποδεχτούν την πρόταση της
Δημοτικής Αρχής και όχι να πάνε κόντρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς 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.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
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. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου έχουν αποχωρήσει,
ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζουν, η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης έχουν αποχωρήσει, η κα
Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου αποχώρησε, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 21 υπέρ, 2 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση αριθ. 99/2018
απόφασης Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και
επισκευή

κτιριακών

εγκαταστάσεων

σχολείων»

(Α.Μ.

32/2018)»

εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εκτός από τη βασική εισήγηση για την τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος σας ήρθε και μια πρόσθετη τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος λόγω του κατεπείγοντος της αποστολής των
χρημάτων για την καθαριότητα ένα ποσό των 3 εκατομμυρίων το οποίο
έπρεπε να σπάσει και σε ανάλογους κωδικούς κάδων, ανταποδοτικά και τα
λοιπά.
Άρα ως εισάγεται και όποιες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις ό,τι
θέλετε με ρωτάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

10ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Πριν συνεχίσουμε με το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
συμπολίτευση ζητάει διάλειμμα 5 λεπτών. Ταυτόχρονα να ανακοινώσω και
πρέπει να ντραπώ γιατί το ξέχασα γιατί είμαι και Ηπειρώτης, ότι μου είχε δοθεί
μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Ηπειρωτών και δεν την ανακοίνωσα.
«Το Σάββατο 16 Ιουνίου 9 μ.μ. στη Λίμνη του άλσους της Νέας
Φιλαδέλφειας θα υπάρχει ηπειρώτικο πανηγύρι αφιερωμένη στη
μνήμη του Ηπειρώτη πρώην Δημάρχου Αλέκου Λάλου. Η οργάνωση
γίνεται από το Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη
συμπαράσταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»
Συγνώμη που το διαβάζω τέτοια ώρα, παρακαλώ διάλειμμα 5 λεπτών.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας ακούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, εδώ είμαστε για να κάνουμε
πέντε πράγματα για την πόλη. Αν είναι κάθε φορά να γίνεται μια κατάσταση …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί κάθε φορά βρε Απόστολε, γιατί είσαι άδικος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πολλές φορές κ. Δήμαρχε. Δεν λέω ότι ευθύνεστε εσείς κ.
Δήμαρχε, πρέπει να ελέγξουμε μια κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να ελέγξουμε μια κατάσταση. Πολλά έχουν γίνει εδώ
μέσα!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τώρα μου κάνετε παρατήρηση εμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, στο Σώμα μιλάω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε κάτσε να τελειώσουμε, θα τελειώσουμε σε πέντε
λεπτά κρίμα είναι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί η κα Γκούμα.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα κάνετε λίγο υπομονή γιατί είναι κρίσιμες οι
καταστάσεις που ζει ο Δήμος μας και βίαιες. Σε σχέση με την απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ο κωδικός 207135004 «Προμήθεια πλαστικών
κυλιόμενων κάδων», δεν μειώνεται κατά 24.800 € που ήταν, μειώνεται κατά
39.446,16 €.
Ο κωδικός 206277001 «Υπηρεσία ανακύκλωσης» είναι η
διαχείριση των μπαζών μειώνεται κατά 353,84 €. Δημιουργείται η πίστωση
5.000 € ο Κωδικός 206117001 «Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων», δημιουργείται η
πίστωση 10.000 € ο Κωδικός 206232001 «Μισθώματα κτηρίων για τις
Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου» και από εκεί και πέρα δημιουργούνται
μια σειρά κωδικοί εξόδων σε αντιστοιχία με το Κωδικό εσόδων που είναι τα 3
εκατομμύρια της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για το Πράσινο Σημείο που συζητάμε.
Αυτοί οι κωδικοί έχουν να κάνουν με την αγορά του οικοπέδου,
με τη δημιουργία της μονάδας συλλογής ανακυκλώσιμων, είναι πολλοί
κωδικοί είναι έξι – επτά κωδικοί και θεωρώ είναι καλύτερα να τους δώσω στον
Γραμματέα μην τους απαριθμήσω έναν – έναν εδώ και όλοι έχουν να κάνουν
με την αγορά οικοπέδου και τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία να τους δώσετε στο Γραμματέα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι αντίστοιχη, δηλαδή το άθροισμά τους
είναι 3 εκατομμύρια ευρώ όσο είναι και το έσοδο που βάζουμε στο σκέλος των
εσόδων.
Δημιουργείται το έσοδο 162.200 € που είναι επιχορήγηση από
το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την επισκευή αύλιων χώρων σχολικών
κτηρίων και αντίστοιχο έξοδο. Και ο Κωδικός 356279008 μειώνεται κατά
25.000 € είναι η εισήγηση που πέρασε προ ημερήσιας και ο Κωδικός
356279004 μειώνεται κατά 15.865,80 € κι αυτό προ ημερήσιας θέμα η
ανάκληση.
Και μειώνεται και ο Κωδικός 02156474001 κατά 22.473,80 €
είναι ανάκληση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Και φτιάχνουμε νέο
Κωδικό Αριθμό που είναι σύμφωνα με το έγγραφο 12248 της Τεχνικής
Υπηρεσίας δημιουργείται Κωδικός 24.500 € που είναι «Προμήθεια αντλιών
ανταλλακτικών εξαρτημάτων για τα αντλιοστάσια» και Κωδικός με το ίδιο
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έγγραφο 306661001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας κτηρίων του
Δήμου για νέες εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις, βελτιώσεις υφισταμένων»
20.000 € είναι για τις αδειοδοτήσεις τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας των
Παιδικών Σταθμών κυρίως αυτός.
Αυτές είναι οι αλλαγές, συγνώμη που είναι τόσες αλλά τα
πράγματα τρέχουν με ταχύτητες που δεν μπορεί να ανταποκριθεί όχι η
Υπηρεσία….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε το Λογιστήριο του Κράτους.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πιο πολύ καιρό κάνει κι αυτό. Το τελικό
αποθεματικό διαμορφώνεται στις 21.611,38 €
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είμαι υπέρ αυτής της αναμόρφωσης που είχε ο κ. Λάλος στην
Οικονομική Επιτροπή. Αγαπητέ Μιχάλη δεν πήρα εγώ την αναμόρφωση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ποια αναμόρφωση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τη δεύτερη αυτή που έκανες την τροποποιητική.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η τροποποιητική, το μεσημέρι τα φτιάξαμε,
αυτά που έχουν να κάνουν με το Πράσινο Σημείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θα απέχω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγκρίνετε υπόλοιποι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

11ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

6ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο
στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών του»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανωτέρω θέμα αποσύρεται.

99

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 49/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

13ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

4ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ.
49/2018

απόφασης

του

Διοικητικού του

Συμβουλίου»

εγκρίνεται

ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου στις 6-6-2018 και στις 26-9-2018 ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ο εξωτερικός συνεργάτης είναι αποδεδειγμένης αξίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω να σας απαντήσω εγώ. Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει τον
λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι σοβαρός συνάδελφος από την πόλη, έχει
εκπροσωπήσει τον έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και στην Κοινωφελή
Επιχείρηση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το είδα το θέμα, το διάβασα λίγο και το μόνο που έχω να πω
είναι ότι στο παρελθόν δεν ξέρω ποια χρονιά σταμάτησε, δεν ξέρω αν ήταν
όλα ή μερικά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας που έπαιρναν εκτός έδρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στις 6-6-
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2018 και στις 26-9-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση των αριθ. 2/18 και 3/18 πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής
για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου,
βάσει των αριθ. 15/18 και 16/18 αντίστοιχων αποφάσεων της Ε.Π.Ζ.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Ανανιάδη; Όχι. Ο κ. Ντάτσης έχει
τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θυμάμαι στα πρώτα μας Συμβούλια ότι γινόταν ολόκληρος
έλεγχος «και που σηκώθηκαν οι πλάκες, τι έγινε…;» και βάζαμε και κάμερες
να δούμε έχουν χαλάσει τα καλώδια ή όχι. Εντάξει λογικό το θεωρούσα.
Τώρα βλέπω πολύ γρήγορα, σηκώθηκε η πλάκα πάει το δέντρο.
Τότε κάναμε τη δουλειά μας λάθος ή τώρα; Ευχαριστώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Ντάτση, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κανένας δεν παίρνει μια απόφαση πόσο μάλλον η
Επιτροπή της οποίας έχω διατελέσει και Πρόεδρος, τώρα είναι ο κ.
Ανεμογιάννης, η οποία έχει πορίσματα τα οποία πιστοποιούν ή συνηγορούν
στο να γίνει μια κοπή ή να μην γίνει.
Αν σε κάποια παλαιότερα ζητήματα κοπής ήταν πιο αναλυτική η
αιτιολόγηση της κοπής ή της απόρριψης της κοπής μπορούμε να το δούμε
βήμα – βήμα. Εδώ όμως εμείς σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνουμε την
εισήγηση της Επιτροπής Κοπής, η οποία δεν λέει «ναι» σε όλα όπως είδατε,
απορρίπτει και κάποιο αίτημα για κοπή επειδή δημιουργεί κατά τον αιτούντα
πρόβλημα.
Δεν έχουμε καθολική αποδοχή των αιτημάτων, είναι νομίζω δυο
και ένα, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Άρα εμείς συζητώντας με τον κ.
Ανεμογιάννη, που είναι και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εξηγώντας μας με ποιο σκεπτικό γνωμοδοτούν, δεν έχουμε κανένα λόγο να
μην υιοθετήσουμε την εισήγηση των γεωπόνων. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα σας έλεγα κ. Ντάτση ότι έχω το ακριβώς
αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή για να σας φέρω ένα παράδειγμα ένα πεύκο που
ανέβαιναν, έκλεβαν το σπίτι κατ’ επανάληψη είχε βάλει ο άνθρωπος
συρματοπλέγματα, είχαν γίνει κλοπές και οι γεωπόνοι δεν ήθελαν να κοπεί το
δέντρο.
Οι γεωπόνοι μας καλά κάνουν, είναι πολύ ευαίσθητοι και εγώ
τουλάχιστον και σε ό,τι μου εισηγούνται ακολουθώ την εισήγηση της
Υπηρεσίας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση των αριθ. 2/18
και 3/18 πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την κοπή ή μη δένδρων
εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει των αριθ. 15/18 και 16/18
αντίστοιχων αποφάσεων της Ε.Π.Ζ.» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Χρήσης Διαδρομών Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.
για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης
για την περίοδο 2018 - 2019»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται κάθε χρόνο και νομίζω πως δεν έχουμε να συζητήσουμε
κάτι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Χρήσης
Διαδρομών

Κολυμβητηρίου

Ο.Α.Κ.Α.

για

την

υλοποίηση

του

Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την περίοδο 2018 – 2019»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων και Δράσεων του Δήμου
και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα ήθελα να κάνω μια τροποποίηση όσον αφορά μία εκ
των εκδηλώσεων, διότι αλλάξαμε για κάποιους λόγους τα σχέδια και την
πρόταση.

Αφορά

συγκεκριμένα

τον

«Κλήδωνα»

που

πρόκειται

να

πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου, θα γίνουν δυο αλλαγές
και ως προς το χώρο στον οποίο θα γίνει η εκδήλωση, διότι έχει γίνει πρόταση
για να γίνει στην είσοδο του άλσους αλλά σύμφωνα με τη συζήτηση που
κάναμε προέκυψε ότι εκεί δεν μπορεί να γίνει σε περίοδο αντιπυρική γιατί
υπάρχει κίνδυνος με τη φωτιά που ανάβουμε βάσει του εθίμου, οπότε
προτείνεται

να

γίνει

ακριβώς

απέναντι

από

το

σημείο

αυτό

στην

«Κομπαρσίτα» στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και θα γίνει και με τη συνδρομή
του 3ου συστήματος αεροπροσκόπων που έχουν εκεί την έδρα τους, τους
έχουμε παραχωρήσει τον χώρο και θα μας βοηθήσουν και με τη φωτιά και με
την διοργάνωση.
Επίσης θα θέλαμε να κάνουμε μια αλλαγή όσον αφορά τα ποσά,
πάλι αυτή την εκδήλωση αφορά, η οποία είχε προϋπολογιστεί στις 3.273 € θα
αφαιρέσουμε από αυτό 1.273 € και θα είναι 2.000 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ το κόστος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, οπότε και στο σύνολο της
πίστωσης των εκδηλώσεων που είναι 16.245,67 € θα αφαιρέσουμε κι εκεί
1.273,60 € και θα διαμορφωθεί αντίστοιχα το ποσό.
Επίσης δεν θα είναι εξαμελής η ορχήστρα μπορεί να είναι
τουλάχιστον τετραμελής η ορχήστρα και επίσης δεν θα είναι η ορχήστρα που
αναφέρεται με την Ανδριάνα Μόκα, μπορεί να είναι κι αυτή αλλά μπορεί να
είναι και κάποια άλλη παραδοσιακής μουσικής.
Αν υπάρχει κάποια ερώτηση πολύ ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, εμείς ψηφίζουμε την πίστωση …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σε περίπτωση κωλύματος.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Σε περίπτωση κωλύματος του συγκεκριμένου σχήματος θα
είναι κάποιο αντίστοιχο παραδοσιακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις δεν μπορούν να
προγραμματιστούν όλα μέχρι την τελευταία στιγμή. Με τις δυο τροποποιήσεις
που ανέφερε η κα Παπαλουκά εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διοργάνωσης
και συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δράσεων του
Δήμου και διάθεση σχετικών πιστώσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τακτοποιητικός ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το έχει
τελειώσει, είναι έτοιμο να παραληφθεί, βέβαια τα γεγονότα των τελευταίων
ημερών στην καθαριότητα δεν έχουν αφήσει τους ανθρώπους περιθώριο ούτε
να χαρούν ένα έργο, το οποίο πρέπει να το λειτουργήσουν και αφορά και την
εικόνα της πλατείας, αλλά και τη διευκόλυνση τόσο των καταστημάτων όσο
και των δημοτών.
Με την ευχή τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και πέρα από την
τακτοποιητική αυτή να ξεκινήσουν να δουλεύουν τα συστήματα αυτά, αλλά
προϋπόθεση είναι να λειτουργούν τα απορριμματοφόρα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε θα δουλέψει;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επαναλαμβάνω Δήμαρχε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκουσα πολύ καλά, πότε θα δουλέψει.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτό θα το απαντήσει η Διεύθυνση Καθαριότητας, όχι εμείς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή είναι έτοιμο να δουλέψει;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σαφέστατα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ανεμογιάννη πότε θα δουλέψει;
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορεί να αρχίσει να δουλεύει άμεσα, απλά θα πρέπει
να φύγουν αυτή τη στιγμή δίπλα στους κάδους σε κάποια σημεία γίνονται
έργα για τα μοτοποδήλατα. Δηλαδή αν πάτε στην πλατεία Πατριάρχου, έχει
πλάκες μπροστά αυτή τη στιγμή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και έχει και κάτι μαγαζιά που βλέπω έχουν καταλάβει με
κώνους.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με ρωτήσατε για τους κάδους, εγώ για τους κάδους
σας απαντώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα ακούτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ξέρουμε κ. Δήμαρχε. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του
έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου»
(Α.Μ. 60/2016)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
«Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δ.Φ.Χ.»
- Α.Μ. 34/2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι. Υπάρχουν
ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
χρόνου περαίωσης του έργου: «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ
σχολικών

συγκροτημάτων

Δ.Φ.Χ.»

ΟΜΟΦΩΝΑ.
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20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή
θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην
πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.»- Α.Μ. 92/2014»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στην αίτησή του ο εργολάβος ζητάει 6 μήνες, η πρότασή μας
θεωρώντας ότι είναι υπερβολικός ο χρόνος παράτασης, είναι να είναι αυστηρά
4 μήνες δεδομένου ότι το συγκεκριμένα έργο όπως θυμάστε άργησε με δική
μας υπαιτιότητα λόγω διαβούλευσης -αυτό εννοώ γιατί γράφει και στα
πρακτικά μη θεωρηθεί ότι υπήρχε δόλος- και φασαριών εκεί καθυστερήσαμε
τον συγκεκριμένο εργολάβο να ξεκινήσει. Τότε είχε αιτηθεί 6 μήνες του
δώσαμε 2 προφανώς δεν του έφτασαν οι 2 μήνες, ζητάει άλλους 6 και
προτείνουμε άλλους 4 για να τελειώσει πολύ νωρίτερα όμως από τους 4
μήνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ης παράτασης
χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή θέσεων στάθμευσης
μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου
Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.»- Α.Μ. 92/2014» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή

γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
Ν. Αττικής»»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας
3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ.: 02/2014)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να κάνουμε κλήρωση.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τακτικό

μέλος

ο

κ.

Γεωργαμλής

Λύσανδρος

και

αναπληρωματικό μέλος η κα Ανδρέου Χριστίνα. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού
Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε.
Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 02/2014)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Μη

υπάρχοντος

άλλου

θέματος

Ευχαριστούμε, καλή σας νύχτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ– ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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