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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 21:00
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη,
Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Ανδρέου

Χριστίνα,

Ανεμογιάννης Γεώργιος, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Κοπελούσος Χρήστος,
Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου
Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Παπακώστας Βασίλειος, Παπαλουκά Ευτυχία.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλύβης Γεώργιος, Αγγελής Χρήστος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Αράπογλου,
Πλάτανος, Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά –
Αποστολάκη Ευτυχία, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2018.
2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.
3. Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων
στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας»
(Α.Μ. 96/18) και τρόπου εκτέλεσης αυτού.

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 παρών, ο κ.
Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα
Παπαλουκά Ευτυχία απούσα, 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 απών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ.
Πλάτανος Ελευθέριος 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 παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης
Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών. 22 παρόντες.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
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Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
12η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Θέλουμε μια έγκριση για την αλλαγή της έδρας γιατί λόγω
ανωτέρας βίας από ό,τι γνωρίζω με απόλυτη ασφάλεια υπάρχει εκδήλωση
στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., στο «Κουντουρά» υπάρχει εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης
είναι κατειλημμένος ο χώρος το Πνευματικό Κέντρο της Φιλαδέλφειας είναι σε
απολύμανσης.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αγαπητοί

συνάδελφοι

δεν υπάρχει

κανένας

λόγος να

ταλαιπωρηθεί κανένας μας και να μην γίνει στο «Κουντουρά», με ενημέρωσαν
ότι δεν είναι δυνατό να γίνει πουθενά αλλού και βρήκαμε αυτή εδώ τη μικρή
γωνία εν πάση περιπτώσει να κάνουμε τη δουλειά μας, έκτακτο Συμβούλιο
είναι.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή της τοποθεσίας διεξαγωγής του
Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο σχετικά με το έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον πρώτο επικεφαλής που πήρα για να τον ρωτήσω και να
μην φτάσουμε σε έκτακτο Συμβούλιο σήμερα δεν κατέστη εφικτό όχι για
δικούς του λόγους αλλά γιατί ….
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι με δυο προτάσεις. Όχι εκτενή ανάλυση για το έκτακτο, δεν
μπαίνουμε συζήτηση, γιατί είναι έκτακτο δυο προτάσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλουμε να δημιουργήσουμε δυο νέα βρεφικά τμήματα γιατί αν
είδατε ανακοινώσαμε τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ότι μπαίνουμε, άρα
σημαίνει ότι ένα κομμάτι παιδιών που ήταν στον παιδικό σταθμό, 4ρια
δηλαδή, θα πάνε υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο δωρεάν, αλλά εμείς πάμε να
αντισταθμίσουμε αυτό το κενό, δημιουργώντας νέα βρεφικά τμήματα δηλαδή
την απώλεια παιδιών που θα ήταν στο παιδικό αλλά θα πάνε στο
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νηπιαγωγείο, θα καλύψουν τις θέσεις που έχουμε με βρέφη, αλλά θέλουμε να
δημιουργήσουμε βρεφικά τμήματα.
Άρα παίρνουμε μια χρηματοδότηση και γι' αυτό το φέρνουμε
εκτάκτως γιατί η μάχη που δίνουμε είναι μέρα με την ημέρα. Η
χρηματοδότηση εγκρίθηκε την Παρασκευή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος καταλάβαμε το έκτακτο κ. Δήμαρχε, θα συνεχίσουμε.
Εγκρίνεται το έκτακτο της συνεδρίασης; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να έχουμε μια ενημέρωση πιο πληρέστερη θέλω να ξέρω το
εξής: λέει εδώ για να δούμε κατά πόσο είναι έκτακτο, το έγγραφο της
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στέλνει ένα αίτημα και λέει για να
μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις δυο προσθήκες των αιθουσών σχετικά με
τα βρέφη.
Γιατί το έστειλε τώρα στις 10/5/2018 και δεν το έχουμε βάλει
στον προγραμματισμό, όταν από τις 10/5 έχουμε κάνει και μια τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράμματος την περασμένη εβδομάδα ακριβώς πριν μια
εβδομάδα και δεύτερον αυτό από πότε έχει γίνει ο νόμος ούτως ώστε να το
γνωρίζουμε στις 10/5; Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, ούτως ώστε εκεί
πραγματικά βγαίνει αν είναι έκτακτο ή δεν είναι.
Ο νόμος που έλεγε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, πότε έχει
βγει ούτως ώστε να το κάνουμε τώρα εμείς έκτακτο τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εισάγαμε το θέμα κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν εισάγεται εφόσον βάζει θέμα επί του εκτάκτου. Θα
εγκριθεί το έκτακτο και μετά.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Να απαντήσω στο κ. Κόντο. Δεν ταυτίζεται η ημερομηνία
που ελήφθη η απόφαση της ένταξής μας με την ένταξή μας σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς για να ενταχθείς
σε μια χρηματοδότηση χρειάζονται μελέτες.
Άρα ταυτόχρονα εμείς πήραμε την απόφαση με την ένταξή μας
για τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να φτιάξουμε τα νέα τμήματα αλλά
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αυτά απαιτούσαν να πάνε εκεί μηχανικοί, να δουν τους χώρους να κάνουν
κάποιες προμελέτες και να κατατεθεί ο φάκελος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η ερώτηση είναι πότε έχει γίνει ο φάκελος ώστε να μπορούμε να
έχουμε το θέμα των αιθουσών, δηλαδή που έχουμε την ένταξη των δύο ετών
που περνάνε στην ….
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Μα δεν ξέραμε ότι θα ενταχθούμε κ. Κόντο οπωσδήποτε.
Τώρα ενταχθήκαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο επί του εκτάκτου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί του εκτάκτου, αλλά ρώτησε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του εκτάκτου γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα το λέει η διαδικασία όμως για να τεκμαίρει αν είναι έκτακτο ή
όχι, πρέπει να εξηγήσω δυο πράγματα. Δηλαδή τι να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα εξηγήσετε κ. Δήμαρχε, απλώς να μην πλατειάσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα εξηγήσω ή δεν θα εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να εξηγήσετε το έκτακτο, είπα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κόντος ρώτησε το αν γνωρίζαμε και τι γνωρίζαμε για να
συμπεράνει αν είναι έκτακτο ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Δήμαρχε προχωρήστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο νόμος ψηφίστηκε τον Φλεβάρη, είναι ο νόμος για την ίδρυση
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα σε αυτό το νόμο υπάρχουν ειδικές
διατάξεις που αφορούν τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Αλλά ο νόμος
αυτός δίνει τρία χρόνια μεταβατικό στάδιο.
Εκεί έπρεπε πρώτα για να δουν σε ποιους Δήμους θα
εφαρμοστεί και σε ποιους δεν θα εφαρμοστεί, το τρίχρονο μεταβατικό στάδιο
της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, έπρεπε πρώτα να
συγκροτηθούν οι τριμερείς Επιτροπές, οι λεγόμενες που ορίζει ο νόμος μέσα
με τους επικεφαλής τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κάθε
περιφερειακή ενότητα, τον αντίστοιχο Δήμαρχο σε κάθε Δήμο και τον
αντίστοιχο Πρόεδρο του συνδικαλιστικού τους οργάνου. Αυτή η Επιτροπή
συγκροτήθηκε στο Δήμο μας όχι με δική μας ευθύνη, αλλά την πρόσκληση
που έκανε ο περιφερειακός Διευθυντής αρχές Μαΐου.
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Άρα δηλαδή εκεί εμείς έπρεπε ως Δήμος να γνωμοδοτήσουμε
αν έχουμε την επάρκεια των αιθουσών και αν μπορούμε πραγματικά να
εφαρμόσουμε τη δίχρονη υποχρεωτική από φέτος. Άρα δηλαδή η ιστορία
αυτού τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά έτσι το πήγαινε ο νόμος με
την τριμερή Επιτροπή που θεσμικά αυτή η εισηγείται και βγαίνει Υπουργική
Απόφαση μετά, μπήκαμε αρχές Μάη.
Άρα τότε εμείς αποφασίζοντας αυτό έπρεπε την ίδια στιγμή και
κάνοντας παράλληλα και τις μελέτες που είπε η κα Γαλαζούλα, να
μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα πλάνο ποιες αίθουσες σε βρεφονηπιακούς
θα τις κάνουμε για βρεφικά τμήματα και αφού ολοκληρώσαμε τις μελέτες
κάναμε την αίτηση για πρόγραμμα χρηματοδότησης που δεν υπήρχε πριν
όμως οι 50.000 και εγκρίνονται οι 50.000 € ως βοήθεια από την ΕΕΤΑΑ για να
μπορέσει να αναπτύξει νέα βρεφικά τμήματα και ερχόμαστε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ήταν λογικό να υπάρχει απορία και ο κ.
Δήμαρχος…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απολύτως το έπαθα κι εγώ τώρα όπου κάνατε μια σωστή
τοποθέτηση, έχετε δίκιο κ. Δήμαρχε ζητάω συγνώμη. Εγκρίνεται ομόφωνα
το έκτακτο.
Έχω μια ανακοίνωση μόνο που μου έστειλαν εδώ είναι η εξής:
Φιλαθλητική Ένωση ΦΕΑ
Αξιότιμοι κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο οι αθλητές και αθλήτριες ΦΕΑ θα θέλαμε να
σας

προσκαλέσουμε

στις

εορταστικές

εκδηλώσεις

που

διοργανώνουμε το Σάββατο 23 Ιουνίου και την Κυριακή 24 Ιουνίου
στο κλειστό σχολικό γυμναστήριο της Νέας Φιλαδέλφειας για τη λήξη
του 8ου τουρνουά «Γιώργος Αποστολάκης» που διοργανώθηκε με το
Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Πάμε στη συνεδρίασή μας, η οποία είναι η 12 η έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στο 1 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
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1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα θέματα είναι τρία αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αφορούν το ίδιο
θέμα. Ένα θέμα είναι στην ουσία, απλώς είναι σε τρεις ενότητες. Οπότε πάμε
στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον
λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πρώτα απ' όλα με καλύψατε ήθελα για την αλλαγή της
ώρας που από τις 7 και μισή έγινε 9 και το Δημοτικό Συμβούλιο, ήθελα να
κάνω δυο ερωτήσεις αλλά με καλύψατε από την αρχή και τα ψηφίσαμε.
Θέλω να πω απλά ότι στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο
υπήρχε μια ένταση μεταξύ εμένα και του κ. Πλεύρη και θέλω να πω ότι δεν
έχω κανένα πρόβλημα μαζί του πραγματικά, μιλήσαμε έξω, εγώ κάποια
στιγμή –όχι εκείνος, εγώ- παραφέρθηκα κάποια στιγμή, δεν είναι εδώ αλλά
ήθελα να του ζητήσω συγνώμη γιατί είπα πράγματα που ίσως δεν έπρεπε και
τον στεναχώρησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Γεωργαμλή και μακάρι να
μπορούμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας γιατί όλοι κάνουμε λάθη δεν
κάνετε εσείς μόνο και αυτό δείχνει ένα επίπεδο πολιτισμού που μας τιμά
όλους.
Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα θέματα έχουν άμεση συνάφεια το ένα με το άλλο,
ξεκινάμε με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Εγγράφουμε τις
50.000 € που έγιναν δεκτά από την ΕΕΤΑΑ και άρα θα μας δοθούν για την
ανακαίνιση των δύο βρεφικών τμημάτων και εγγράφεται ο νέος κωδικός στον
προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, άλλος Αντιδήμαρχος θέλει τον λόγο σχετικά;
Κύριε Δήμαρχε θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι. Υπάρχουν ερωτήσεις
αγαπητοί σύμβουλοι; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

4ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το 2ο θέμα είναι σε συνέχεια του 1ου που
ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα βάζουμε κωδικό εσόδου και εξόδου
αντίστοιχο στον προϋπολογισμό. Είναι ο κωδικός εσόδου που παίρνουμε από
την ΕΕΤΑΑ τα χρήματα και ο κωδικός εξόδου για να υλοποιηθεί η μελέτη
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι το εξής: κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού
γιατί βάζουμε τις 50.000 € σε κωδικό εσόδου – εξόδου. Δεύτερον
τροποποιούμε αντίστοιχα και το Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί βάζουμε τις 50.000
€ ως τεχνικό έργο και τρίτον ψηφίζουμε τη μελέτη ως τέτοια, δηλαδή θέλουμε
να παρέμβουμε σε δυο Παιδικούς Σταθμούς, το ένα στην Πεταλά και το άλλο
στη Σμύρνης στο βρεφονηπιακό της Φιλαδέλφειας και τελευταίο ψηφίζουμε
τον τρόπο εκτέλεσης, δηλαδή συνοπτικό διαγωνισμό. Αυτό είναι το πακέτο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχει άλλο κωδικό μέσα η αναμόρφωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένας είναι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση συνάδελφοι; Δεν υπάρχει. Θέλει κάποιος να
πει κάτι πριν τα ψηφίσουμε; Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν έπρεπε να είχε προβλέψει ο
νομοθέτης και να μην υπάρχουν τα έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια γιατί είναι
άκρως υπηρεσιακά και έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί από τις Υπηρεσίες και από
την Οικονομική Επιτροπή και όχι η γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή, να καλούμε
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τα πάντα εδώ μόνο και μόνο για να πούμε τι. Ότι αποδεχόμαστε την
επιχορήγηση; Ότι αλλάζει ο κωδικός;
Γι' αυτό τον "Κλεισθένη" τώρα που συζητείται πρέπει να γίνει μια
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βάλουμε ορισμένα θέματα τα οποία
αυτή τη στιγμή αφορούν τις λειτουργίες του Δήμου. Λέμε ότι πρέπει
οπωσδήποτε να γίνει μια συζήτηση για το νομοσχέδιο στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να κάνουμε προτάσεις το πώς θα φύγουμε από αυτή την
αγκύλωση και πόσα πράγματα θα γίνουν απλούστερα.
Πως το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ψηφίζει προϋπολογισμό
και εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη και στη συνέχεια χρειάζεται να
έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή, να εγκρίνεται από την Οικονομική
Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο η πίστωση… Άκουσον –
άκουσον! Αυτό, είναι ό,τι πιο ντροπή υπάρχει στον κόσμο, ό,τι πιο μεγάλη
γραφειοκρατία.
Συγνώμη που είπα δυο λόγια για ένα θέμα το οποίο αυτή τη
στιγμή δημιουργήθηκε ως έκτακτο, λέω ότι δεν υπάρχει λόγος και όλοι
κατανοούμε ότι πρέπει να γίνει, απλώς αυτό που θέλω να πω είναι να
πάρουμε τα βρέφη αλλά την αντικατάσταση των βρεφών μην την πληρώσουν
παιδιά που θα μείνουν έξω από τους Παιδικούς Σταθμούς. Γιατί έχουμε και
παιδιά που δεν πήραμε διότι δεν είχαμε άλλες θέσεις. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Ό,τι κάνουμε σα Δημοτικό
Συμβούλιο για να έχει και την οντότητα του δημοτικού συμβούλου και την
προσωπικότητα ο καθένας, θα πρέπει να γίνεται μέσα στη νομιμότητα που
υπάρχει για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε μια απόφαση. Εάν αυτό που λέει ο
κ.

Κουτσάκης

πραγματικά

νομιμοποιούμαστε

μέσω

της

Οικονομικής

Επιτροπής …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν νομιμοποιούμαστε. Ο κ. Κουτσάκης είπε ότι θα έπρεπε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μπορούν να γίνουν άλλα πράγματι, να κάνουμε άλλα
πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομότυπα είμαστε εντάξει.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Το μόνο που έπρεπε Κύριε
Πρόεδρε ήταν να μας πάρεις ένα τηλέφωνο και να μας πεις 9 η ώρα αν
μπορούμε γιατί μερικοί συνάδελφοι όντως δεν μπορούσαν 7 και μισή και το
σεβαστήκαμε 9 αλλά έπρεπε να πάρετε όλους να πείτε αν μπορούν να είναι 9
γιατί πραγματικά σήμερα εγώ δεν μπορούσα 9 η ώρα. Αλλά ήρθα, γιατί
έπρεπε να έρθω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο έχετε απόλυτο δίκιο αλλά φανταστείτε και αν θέλετε
να το κάνουμε μια φορά μαζί, να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε ποιος μπορεί 9
η ώρα και όταν φτάσεις στον 30ο και σου πει ότι «δεν μπορώ» πρέπει να
ξαναρχίσεις από την αρχή, δεν γίνεται.
Οι επικεφαλής σας πληροφορώ κ. Κόντο τις περισσότερες
φορές παλαιότερα σε άλλες συνεννοήσεις μου έλεγαν «θα μιλήσουμε με τους
συμβούλους και θα σου απαντήσουμε», δεν είναι τόσο εύκολα. Είναι σωστή η
παρατήρησή σας αλλά δεν είναι τόσο εύκολο στην πράξη.
Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αν έχουμε το προσωπικό για τα δυο επιπλέον τμήματα που
δημιουργούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Να διευκρινίσω γιατί και ο Δήμαρχος ίσως λίγο να μην το
ανέφερε πάρα πολύ καθαρά πριν για τη δημιουργία των νέων τμημάτων.
Απαντώντας και στον κ. Κουτσάκη και στην κα Αγαγιώτου …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να ρωτήσω κι εγώ μήπως να τα απαντήσετε όλα μαζί;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Επειδή υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις, να γίνουν πρώτα
όλες οι ερωτήσεις και να απαντήσω συνολικά;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα μόνος μου και θα ήθελα να με
βοηθήσετε αν είναι σωστό ή όχι, αν σκέφτομαι καλά. Το resume απ' όλο αυτό
το θέμα είναι ότι στο Δήμο μας θα αυξηθούν οι θέσεις στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς; Αυτό είναι το κέρδος το ουσιαστικό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα απαντήστε τις ερωτήσεις που τέθηκαν σας
παρακαλώ.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Το πλάνο που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος για αντικατάσταση
των νηπιακών τμημάτων με βρεφικά, ήταν το αρχικό. Αυτό έχει προχωρήσει,
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δηλαδή δεν θα γίνει αντικατάσταση αλλά θα δημιουργηθούν νέα, όπως είναι
και προϋπόθεση για να πάρουμε τη χρηματοδότηση.
Μια

από

τις

προϋποθέσεις

της

χρηματοδότησης

είναι

τουλάχιστον να μην μειωθεί η συνολική δυναμικότητα των σταθμών.

Που

σημαίνει ότι θα παραμείνει η ίδια δυναμικότητα σε νήπια και θα αυξήσουμε τα
βρέφη, δηλαδή θα μπορούμε να απορροφήσουμε όσα νήπια μέχρι τώρα
απορροφούσαμε, δεδομένου ότι μας φεύγει μια ηλικιακή ομάδα άρα θα
έχουμε περισσότερες θέσεις ουσιαστικά νηπίων, γιατί θα αφορά μόνο την
ηλικιακή ομάδα 2,5-3,5 και όχι και την 3,5-4 και θα έχουμε και βρεφικά
τμήματα.
Όσον αφορά το προσωπικό. Είναι δεδομένο ότι θα αυξηθούν οι
συνολικές

δυναμικότητες

των

σταθμών,

βεβαίως

εμείς

δεν

θα

απορροφήσουμε τα παιδιά σύμφωνα με τις δυναμικότητες που θα είναι πολύ
μεγαλύτερες, αλλά σύμφωνα με το

προσωπικό το οποίο έχουμε αυτή τη

στιγμή.
Δηλαδή εάν μια αίθουσα χωράει 25 βρέφη αλλά εμείς έχουμε
προσωπικό που καλύπτει τα 21 είναι σαφές ότι θα πάρουμε τα 21 δεν θα
πάρουμε και τα 25 βρέφη από τη στιγμή που δεν έχουμε το επαρκές
προσωπικό.
Να πω όμως εδώ για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι η
αρχική αγωνία των υπαλλήλων με το που έγινε το νομοσχέδιο και όλες αυτές
οι αλλαγές ήταν «πω-πω τώρα θα φύγουμε, γιατί δεν θα έχουμε αντικείμενο,
θα αδειάσουν τα τμήματα, δεν θα χρειαζόμαστε» ειδικά το προσωπικό του
ΕΣΠΑ.
Τώρα όχι μόνο διατηρούνται αυτές οι θέσεις εργασίας με αυτές
τις τροποποιήσεις που κάνουμε, αλλά είναι πιθανό ότι θα δημιουργήσουμε και
νέες ανάγκες για προσωπικό και βλέποντας τον προγραμματισμό μας και τη
χρηματοδότηση που θα έχουμε μέσα στη χρονιά, θα μπορούμε αυτό από του
χρόνου πια να το δούμε αν μπορούμε να πάρουμε κι άλλο προσωπικό και να
έχουμε ακόμη πιο πολλά παιδιά και να εξαντλήσουμε δηλαδή και τις
δυναμικότητες των σταθμών βάσει των οποίων θα βγει και η αδειδότησή τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απλώς αγαπητοί συνάδελφοι και κ. Πρόεδρε θα ήθελα να
επισημάνω δυο τρία πράγματα διότι η εικόνα μας σήμερα εδώ θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτη.
Το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω να ικανοποιεί κάποιον η εικόνα
αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ όσον αφορά το θέμα είτε είναι έκτακτο
Συμβούλιο είτε γιατί κάποιοι δια περιφοράς δεν θέλησαν να συμφωνήσουν,
νομίζω ότι θα πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά. Δηλαδή να αποφεύγουμε την
εικόνα τη σημερινή, διότι νομίζω ότι δεν τιμά κανένα μας, όσο και επείγον να
είναι.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Τη διαφορά έχει από το
προηγούμενο Συμβούλιο; Συγνώμη το θεωρώ προσωπικά, τι διαφορά είχε το
προηγούμενο Συμβούλιο; 20 ήμασταν και 20 είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δηλαδή εσάς κ. Ντάτση και την κα Αντιδήμαρχο την
ικανοποιεί αυτή η εικόνα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι δεν θα κάνουμε διάλογο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν μιλάω για την ουσία του θέματος κα Αντιδήμαρχε
συμφωνώ απόλυτα για το θέμα. Μιλάω για τη σημερινή εικόνα και δεν είναι
μέσα στη νομιμότητα.
Ήρθαμε εδώ –σε εσάς απευθύνομαι γιατί γελάγατε και έχετε
συνηθίσει να γελάτε με τον τρόπο που γελάτε και δεν σας τιμά- για να
αποφασίσουμε τη νομιμότητα του χώρου. Το γνωρίζετε αυτό;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
(Διαλογικές συζητήσεις)
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτά ήθελα να πω κ. Πρόεδρε δεν μας τιμά η εικόνα αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας τιμά όπως το λέτε επειδή ο χώρος δεν είναι καλός; Για
να το καταλάβω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γενικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας ρωτώ για να το κατανοήσω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γενικότερα μιλάω.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο που σου άρεσε αυτά τα τρία
χρόνια; Για να καταλάβω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να πω κι εγώ δυο
κουβέντες γιατί Πρόεδρος είμαι και αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όταν λες την άποψή σου σε στενοχωρούν αν δεν τους
αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις, έχω μάθει να τις δέχομαι όλες
απλώς πρέπει να πω και τη δική μου. Εγώ νομίζω ότι και σαν χώρος και σαν
λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα, εγώ λέω για τα δικά μας,
έχουμε μια αξιοπρεπή αίθουσα, έχουμε βάλει θέρμανση, έχουμε βάλει ψύξη,
λειτουργούμε σε πολύ καλό επίπεδο.
Τώρα, όταν υπάρχει κάτι έκτακτο συνάδελφοι, το οποίο δεν
έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, θα μαζευτούμε και σε ένα σπίτι. Αχρείαστο,
να μη γίνει ποτέ, αλλά οι έκτακτες συνθήκες πάντοτε συμβαίνουν στη ζωή.
Μια τέτοια έκτακτη είναι και σήμερα. Θα ήθελα εγώ να σας φέρω εδώ για να
μην πάμε στου «Κουντουρά» που έχουμε πιο άπλα; Δεν υπάρχουν τέτοια
πράγματα, αλίμονο. Απλώς είναι κάτι έκτακτο. Εντάξει ζοριστήκατε που δεν
έχετε το γραφείο σας, εντάξει το καταλαβαίνω αλλά η αξιοπρέπειά μας και η
σοβαρότητά μας είναι η προσφορά μας προς το δημότη, δεν είναι τώρα αν θα
ταλαιπωρηθούμε και πάμε λίγο παραπέρα.
Το έκτακτο είναι κάτι βάναυσο για ένα δημοτικό σύμβουλο, τον
καλούν την ώρα που έχει ένα σοβαρό θέμα οικογενειακό, προσωπικό και τον
καλούν σε έκτακτο Συμβούλιο. Δεν το καταλαβαίνουμε; Εμείς δεν έχουμε
οικογένειες; Δεν δουλεύουμε; Τι είμαστε; Όμως αυτή είναι η υποχρέωσή μας
να υπηρετήσουμε το δημότη.
Πάμε στο δια ταύτα, αν δεν υπάρχει άλλη ομιλία ψηφίζουμε τα
θέματά μας και φεύγουμε. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι; Έχουμε την τάση πάντα σε αυτό το Συμβούλιο
είτε να πολιτικολογούμε πάνω στο τίποτε, είτε να διαδικαστικολογούμε. Και
σήμερα δεν καταλάβαμε τι κάνουμε. Έχουμε ψηφίσει τη δίχρονη υποχρεωτική
εκπαίδευση τη προσχολική που είναι μια τομή και αναλάβαμε την ευθύνη
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μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουμε, επειδή όλο αυτό έγινε πολύ γρήγορα,
αναλάβαμε την ευθύνη ως Δήμο να μπορέσουμε να κάνουμε δυο πράγματα:
Να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές
όσον αφορά τα νηπιαγωγεία για να μπορέσουν να υποδεχτούν τουλάχιστον
100 παιδιά παραπάνω (4ρια) και ταυτόχρονα να αλλάξουμε βρεφονηπιακούς
σταθμούς δημιουργώντας νέα βρεφικά τμήματα.
Αυτό έχει ένα δια ταύτα. Αυτή τη στιγμή το 2018 τον Σεπτέμβρη
στην πόλη θα μπουν 150 παραπάνω παιδιά στη δημόσια δωρεάν
εκπαίδευση. Αυτή είναι η ουσία αυτού που συζητάμε, ότι στην πόλη μας 150
παραπάνω παιδιά θα μπουν στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση είτε αφορούν
τα νηπιαγωγεία, είτε αφορούν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και λόγω όλης
αυτής της επιλογής βρισκόμαστε και σήμερα εδώ.
Διαφορετικά θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τη θέση που πήρε
η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ που είπε «εγώ δεν έχω τις προϋποθέσεις δεν με
ενδιαφέρει και θέλω να πάω και κόντρα ίσως για άλλους λόγους». Εμείς δεν
το κάναμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό και βρισκόμαστε εκτάκτως σήμερα εδώ
προκειμένου να ενισχύσουμε αυτό ακριβώς το πράγμα και να βρεθούν τον
Σεπτέμβρη 150 οικογένειες διασφαλισμένες ότι το παιδί τους μπορεί να πάει
στο δημόσιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Λέω ποια είναι η φιλοσοφία
και τι ακριβώς κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

2ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

7ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία δύο νέων βρεφικών
τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας
Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 96/18) και τρόπου εκτέλεσης αυτού»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου «Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας
Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 96/18) και
τρόπου εκτέλεσης αυτού» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,
λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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