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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΩΡΑ: 18:40
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ,
Παπαλουκά Ευτυχία, Παπακώστας Βασίλειος, Αντωναρόπουλος Χρήστος,
Ρόκου Χαρίκλεια, Δούλος Ορέστης, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία,
Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Κοπελούσος Χρήστος,
Κόντος

Απόστολος, Ντάτσης

Κωνσταντίνος, Αναγνώστου –

Καρκάνη

Αντωνία, Κουμαριανός Ευάγγελος, Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος,
Κουτσάκης Μιχαήλ, Σιώρης Νικόλαος, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Ανδρέου
Χριστίνα.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γαβριηλίδης

Γαβριήλ,

Καλύβης

Γεώργιος,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος,

Τομπούλογλου
Κανταρέλης

Ιωάννης,
Δημήτριος,

Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Αγαγιώτου
Βασιλική, Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικαιροποίηση της αριθ. 5/2012 απόφασης περί έγκρισης δωρεάν
παραχώρησης προς το Δήμο ακινήτου (οικοπέδου, επιφανείας 184,60
τ.μ.) επί της οδού Κ. Παλαμά 9 Νέα Φιλαδέλφεια (Ο.Τ. 121),
ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ.
68/2016 νέας σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης
της

φτώχειας

στους

Δήμους

Μεταμόρφωσης,

Φιλαδέλφειας

–

Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης Πεύκης έως την
31/10/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας.

Παρακαλώ κάποιο

εθελοντή για Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου; Η κα Γαλαζούλα. Ο κ.
Τομπούλογλου είναι δικαιολογημένος απών για σοβαρή οικογενειακή του
υπόθεση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος απών, 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. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένιος – Γεώργιος απών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ.
Αντωνόπουλος Δημήτριος απών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος
Γεώργιος παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης 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 απούσα, ο κ.
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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
απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας παρούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας παρών. 19 παρόντες έχουμε απαρτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όπως

γνωρίζετε

όλοι

έχουμε

απολογισμού και πριν από αυτήν έχουμε 11

την
η

ειδική

συνεδρίαση

τακτική συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε μπαίνουμε στην τακτική συνεδρίαση.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατεδάφισης του 1 ου Δημοτικού
του Σπαθάρη, την Παρασκευή θα γίνει η τελετή θεμελίωσης, έχει ήδη σκαφτεί
όλο το σχολείο έχουν μπει τα απαραίτητα της θεμελίωσης και την Παρασκευή
10 η ώρα υπάρχει η τελετή θεμελίωσης του νέου σχολείου θα είναι επίσημη
τελετή οπότε σας καλούμε όλους νομίζω σας έχουν σταλεί και προσκλήσεις
για να ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο για την πόλη μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρέλειψα να κάνω μια ανακοίνωση. Έχω μια πρόσκληση, είναι
η ετήσια πανήγυρης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Νέας Φιλαδέλφειας 16
Ιουλίου 8 η ώρα, 17 Ιουλίου το πρωί 7 με 10:30 και 17 Ιουλίου εσπέρα 7:30
Στο σημείο αυτό προσήλθαν οι κ.κ. Κουμαριανός Ευάγγελος,
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος και Κουτσάκης Μιχαήλ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην τακτική συνεδρίαση έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης. Το θέμα είναι «Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών
άμεσης

αντιμετώπισης

της

φτώχειας

στους

Δήμους

Μεταμόρφωσης,

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης Πεύκης έως
την 31/10/2016». Αυτό είναι θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο το
έχουν παραλάβει οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος; Εγκρίνεται η
εισαγωγή κύριοι συνάδελφοι; Εγκρίνεται ομόφωνα.
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1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης Πεύκης
έως την 31/10/2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Προτού ξεκινήσω κ. Πρόεδρε θα πω ότι σήμερα είναι η
κορυφαία μέρα ενός Δημοτικού Συμβουλίου με έναν απολογισμό ενός έτους,
του 2015. Βέβαια θα έπρεπε να τοποθετηθώ πιο καλά στην επόμενη
συνεδρίαση αλλά δεν έχει σημασία. Με θλίβει αυτή η εικόνα που παρουσιάζει
σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου
αλλά γενικά η αποχή που έχει αυτή τη στιγμή και η αδιαφορία που δείχνει ο
κόσμος.
Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους ανθρώπους που είναι
σήμερα παρόντες και δείχνουν ένα ενδιαφέρον για την πόλη. Νομίζω ότι εδώ
έχουμε μια τεράστια ευθύνη που δεν είναι γεμάτη η αίθουσα. Και ποια είναι η
ευθύνη; Ότι έπρεπε να τρέξουμε στις γειτονιές, έπρεπε να κάνουμε
τοιχοκολλήσεις, έπρεπε σήμερα να έρθουν να ακούσουν τα καλά και τα
άσχημα τα οποία μπορεί να ακουστούν στη σημερινή συζήτηση. Είναι πάρα
πολύ σπουδαίο το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτή η εικόνα
πρέπει να μας απογοητεύει όλους και δεν έχουμε και τη διάθεση το να τα λέμε
μεταξύ μας.
Προχωρώντας θα ήθελα να πω ότι το 2015 έγιναν δυο
αποφάσεις τροποποίησης της πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή η
απόφαση ένταξης είναι από τις 3/5/2012 και θέλω να ξέρω γιατί γίνεται τώρα η
επικαιροποίηση. Βλέπαμε ότι δεν είχε επικαιροποιηθεί από

τις δυο

τροποποιήσεις που είχαμε κάνει το 2015.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής υπάρχει; Όχι. Θέλει κάποιος να απαντήσει στον
κ. Κόντο; Θέσατε κάποιο ζήτημα κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μιλάμε για το Μνημόνιο συνεργασίας αυτό το οποίο είναι εκτός
ημερήσιας διάταξης και ζητάμε και μια επικαιροποίηση γενικότερα, διότι έχει
έρθει και ζητάει μια παράταση μέχρι 30/10. Η επικαιροποίηση αυτή γιατί δεν
είχε γίνει γενικά της απόφασης η οποία ήταν από τις 3/5/2012; Διότι η

4

η

11 ΤΑΚ ΤΙΚΗ ΣΥ ΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ – 13/7/2016

απόφαση ένταξης της πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης έγινε από τις 3/5/2012
και υπάρχουν δυο τροποποιήσεις οπότε έπρεπε να είχαμε δει ότι δεν είχε γίνει
η επικαιροποίηση. Είναι τυπικό το θέμα, αλλά είναι και ουσιαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας ενημερώσει ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όπως είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε από χτες, την
προηγούμενη Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος ψηφίστηκε ο νόμος που μέσα σε
τροπολογία αυτού παρατείνεται η λειτουργία των κοινωνικών δομών όσον
αφορά το συσσίτιο κυρίως ενδιαφερόμαστε στη Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα,
ουσιαστικά πρόκειται για την απαραίτητη τελευταία παράταση μέχρι το τέλος
του Δεκεμβρίου έτσι ώστε μετά με την πρόταση που εγκρίναμε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να μη δημιουργηθεί κενό στη λειτουργία
της δομής.
Όσον αφορά την επικαιροποίηση που λέτε από το Μάιο του
2012, σε κάθε απόφαση παράτασης την έχουμε. Γιατί ουσιαστικά κάθε
παράταση, σημαίνει ξεχωριστή συνέχιση του προγράμματος άρα όλοι οι
συμμετέχοντες εταίροι, η ΜΚΟ ΕΠΕΚΣΑ και οι τέσσερις Δήμοι που
συμμετέχουμε σε αυτό το διαδημοτικό πρόγραμμα, επικαιροποιούμε το
Μνημόνιο συνεργασίας. Το κάναμε και στις τρεις ή τέσσερις προηγούμενες
παρατάσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο εκκρεμεί τέσσερα χρόνια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή αν δεν παίρναμε την παράταση αυτή θα ήταν
επικαιροποιημένο το θέμα αυτό; Θα είχε επικαιροποιηθεί; Γιατί τότε στην
εισήγηση λέει «Απόφαση ένταξης της πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης» και
να το επικαιροποιήσουμε αυτό; Αυτό πρέπει να γίνει; Εγώ δεν αντιλέγω αν
είναι έτσι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτή η επικαιροποίηση για να πάμε σε αυτή
την παράταση του 30/10.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επικαιροποιούμε την αρχική προγραμματική σύμβαση,
το αρχικό Μνημόνιο συνεργασίας, οπότε αν χρειαζόταν να ξανακάνουμε
παράταση μετά τον Οκτώβριο υποθετικά, θα επανεπικαιροποιούσαμε το
Μνημόνιο συνεργασίας του ’12. Δεν είναι δηλαδή κάποια εκκρεμότητα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είναι το κυρίως θέμα της συνεδρίασης, να την κάνω τώρα ή
να την κάνω μετά; Τα βάζω πακέτο και τα δύο: και την παράταση που ζητάμε
και τη μεταφορά του οικοπέδου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο οικόπεδο, δεν υπάρχει λόγος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει άλλος

ομιλητής; Δεν

υπάρχει. Παρακαλώ

κα

Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΟΣ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

λειτουργίας

των

1ο

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση

κοινωνικών

δομών

άμεσης αντιμετώπισης

της

φτώχειας στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας,
Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης Πεύκης έως την 31/10/2016»
εγκρίνεται ομόφωνα.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικαιροποίηση της αριθ. 5/2012 απόφασης περί έγκρισης δωρεάν
παραχώρησης προς το Δήμο ακινήτου (οικοπέδου, επιφανείας 184,60
τ.μ.) επί της οδού Κ. Παλαμά 9 Νέα Φιλαδέλφεια (Ο.Τ. 121), ιδιοκτησίας
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 68/2016 νέας
σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς δεν ξέρω, μέσα στην
εισήγηση δεν έπρεπε να υπάρχει και εξουσιοδότηση του Δημάρχου μας
ούτως ώστε αυτό που αναφέρεται στην επικαιροποίηση για την κα Γαϊτανά ότι
έπρεπε τώρα να μεταφερθεί αυτή η υποχρέωση όλων των εγγράφων και
όλων των συμβολαίων και στον κ. Δήμαρχο; Δεν το αναφέρει πουθενά, παρά
απλούστατα επικαιροποιεί μόνο την απόφαση του 2012 που αναφέρει ότι
έπρεπε αυτές τις διαδικασίες να τις κάνει η Δήμαρχος η κα Γαϊτανά. Νομίζω
ότι μέσα στην εισήγηση αυτή, έπρεπε να υπάρχει και μια εξουσιοδότηση στο
Δήμαρχό μας να μπορέσει να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παρατήρηση είναι σωστή.

6

η

11 ΤΑΚ ΤΙΚΗ ΣΥ ΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ – 13/7/2016

Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στην απόφαση να βάλουμε και την εξουσιοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παρατήρηση είναι σωστή κ. Κόντο.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Σιώρης Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσπάθησα να βάλω μαζί και το έκτακτο και το κυρίως θέμα
και κάπου δεν καταλαβαίνω. Μας καταγγείλατε πριν δυο τρεις εβδομάδες,
άλλοι ευγενικά και άλλοι όχι, πως χωρίς να συζητήσουμε το εκτός ημερήσιας
εμποδίσαμε τη λειτουργία της Κοινωφελούς. Δεκτό.
Μετά από λίγες μέρες μια πληροφορία που μας ήρθε επώνυμα
μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση, μας είπε ότι θα γινόταν έκτακτο
Συμβούλιο για να κλείσει. Τελικά δεν έγινε. Μετά μας φέρνετε ένα θέμα να
περάσει ένα οικόπεδο από την Κοινωφελή στο Δήμο, δηλαδή να ξεφορτωθεί
λίγο η Κοινωφελής και μετά έρχεται ένα άλλο θέμα και λέει «επικαιροποιούμε
μέχρι τον Οκτώβριο» (άρα θα κλείσει, δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη) τη
συνέχεια της λειτουργίας της δομής του κοινωνικού συσσιτίου. Τι απ' όλα
συμβαίνει; Θα είναι μισάνοιχτη; Μισόκλειστη; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής για τοποθέτηση; Δεν βλέπω κανέναν
ομιλητή άρα δεν υπάρχει. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω πως είναι λάθος μου που δεν ενημέρωσα, το είχα στο
μυαλό μου από την αρχή δηλαδή θα το έβαζα στην επόμενη συζήτηση. Το
θέμα με την Κοινωφελή που το βάζει λίγο αστειευόμενος ο κ. Ντάτσης είναι το
εξής: αυτή τη στιγμή υπάρχει στα σκαριά ένα πολυνομοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και το οποίο υπάρχει εδώ και περίπου τρεις μήνες,
δηλαδή έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή ή στο
opengov μάλιστα πιο πριν ώστε να μπει στη διαδικασία διαβούλευσης πριν
την εισαγωγή στη Βουλή, οπότε βρίσκεται στη διαδικασία γενικώς της
συζήτησης.
Μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό στη μορφή τουλάχιστον που
υπάρχει και τώρα, στο άρθρο 48 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις ύδρευσης
και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες θα λυθούν, το προσωπικό τους
μεταφέρεται στους αντίστοιχους Δήμους μόνο εφόσον έχει δημοσιευτεί η
απόφαση της λύσης, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου.
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Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως αν λυθεί μια Κοινωφελής
αυτόματα οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο Δήμο. Αλλά με το «εφόσον» που
έχει μέσα το νομοσχέδιο αυτό, αν ψηφιστεί σημαίνει ότι αν αύριο η
Κοινωφελής για τους x λόγους κλείσει, οι εργαζόμενοι θα μείνουν στον αέρα.
Και αυτό είναι κάτι, το οποίο είναι διαφορετικό. Υπάρχει μια διάταξη του
Κατρούγκαλου πριν από περίπου έξι μήνες, η οποία ρύθμιζε με ένα άλλο
τρόπο το θέμα δηλαδή έλεγε ότι «άπαξ και κλείσει μια Κοινωφελής, αυτόματα
οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο Δήμο» και άρα δεν υπήρχε κανένα θέμα
ανασφάλειας σε σχέση με τους υπαλλήλους της Κοινωφελούς.
Αν περάσει αυτή η διάταξη και αύριο για οποιοδήποτε λόγο η
Κοινωφελής χρειαστεί να κλείσει, το μέλλον των εργαζομένων είναι αβέβαιο.
Άρα μας μπήκε από αυτό και μόνο μια αντικειμενική πίεση ότι εδώ μπορεί να
κριθεί επισφαλές το μέλλον των εργαζομένων.
Αυτό, σε συνδυασμό με ένα άλλο αντικειμενικό στοιχείο που
αφορά τον τρόπο που πλέον δίνεται η διαχειριστική επάρκεια για το νέο
ΕΣΠΑ, για να μπορεί ένα Νομικό Πρόσωπο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είτε είναι
Δήμος είτε επιχείρηση, θα πρέπει να έχει αυτό που λέμε «διαχειριστική
επάρκεια» και με τους νέους όρους που έχουν μπει από το ΕΣΠΑ για τη
διαχειριστική επάρκεια η Κοινωφελής είναι αμφίβολο αν μπορεί να βγάλει
διαχειριστική επάρκεια.
Και αυτά τα δυο δεδομένα τι σημαίνουν; Σημαίνουν ότι αύριο
παραδείγματος χάριν μπορεί η Κοινωφελής να στερηθεί πόρους που δεν θα
μπορεί τα προγράμματα αυτά να τα πάρει, άρα η χρηματοδότησή της θα
μειωθεί πάρα πολύ και τα προγράμματα αυτά θα έρθουν στο Δήμο λόγω
έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας.
Άρα αν αύριο το μέλλον είναι ότι η Κοινωφελής συρρικνώνεται
από προγράμματα και πόρους και την ίδια στιγμή οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι
δεν μπορούν να έρθουν στο Δήμο, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό κι εμείς
σπεύσαμε να πάρουμε την απόφαση που υπήρχε βεβαίως και παλαιότερα,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς.
Προσέξτε όμως την ίδια στιγμή επειδή θέλουμε να ελέγξουμε
δυο απαραίτητα πράγματα, το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε ακόμη έγκυρη
απάντηση όσον αφορά το πρόγραμμα οικογενειακής εναρμόνισης, που είναι
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στους Παιδικούς και στους Βρεφικούς Σταθμούς. Εκεί αν δεν έχουμε επίσημη
απάντηση ακόμη… ή μάλλον έχουμε μια ανεπίσημη θέση από τον υπεύθυνο
του προγράμματος ότι πιθανό άμα διακοπεί η σύμβαση να μην μπορούν να
μεταφερθούν αυτοί οι επτά εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτό το
πρόγραμμα, στο Δήμο. Και άρα δηλαδή στην πρόθεσή μας να δώσουμε λύση
στο ένα πρόγραμμα, πιθανό να δημιουργήσο υμε ένα δεύτερο.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι το κυρίως θέμα και γι' αυτό δεν φέραμε θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάλυση της Κοινωφελούς παρ' όλο που πάρθηκε
απόφαση στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς και μπορεί να
φαίνεται λίγο αυτό το πράγμα αντιφατικό. Έχει να κάνει ακριβώς με τη
διερεύνηση ότι ούτε οι εργαζόμενοι (είτε είναι επτά, είτε είναι δύο) θα χάσουν
τη δουλειά τους και το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να
υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τον ίδιο το Δήμο, άρα δηλαδή πρέπει το
καθεστώς της Κοινωφελούς με τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς να
είναι απολύτως διαυγές, προκειμένου και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να
είναι πλήρως ενημερωμένο για το τι ακριβώς αναλαμβάνει μαζί με την
ενδεχόμενη λύση της Κοινωφελούς.
Γι' αυτό και το έχουμε καθυστερήσει προκειμένου να το
φέρουμε….
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι χρειάζεται η Κοινωφελής για να έχει σίγουρα διαχειριστική
επάρκεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μια διάταξη μέσα που λέει ότι χρειάζεται επαρκές
διοικητικό προσωπικό. Το επαρκές διοικητικό προσωπικό όταν η Κοινωφελής
αυτή τη στιγμή έχει μια διευθύντρια που είναι διοικητικό προσωπικό και έχει
άλλους τρεις ή τέσσερις άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι υπό αμφισβήτηση αν
τέσσερα ή πέντε άτομα μπορούν να θεωρηθούν επαρκές διοικητικό
προσωπικό.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη είμαστε στο ψάξιμο, δεν είναι απολύτως σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ αφήστε τον κ. Δήμαρχο να ολοκληρώσει.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά σίγουρα τίθεται εν αμφιβόλω, δεν μπορώ να απαντήσω.
Μα δεν μπορεί να μας απαντήσει η ΕΕΤΑΑ ακόμη Μιχάλη, ή η ΜΟΔ που
έχουμε επικοινωνήσει.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Για να την πάρεις, πρέπει
να έχεις τις ανάλογες δομές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη θα σας δώσω το ν λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έθεσε ο κ. Δήμαρχος ένα θέμα και θέλω να κάνω
μια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα σας δώσω τον λόγο, απλώς το ζήτημα είναι ότι μετά το
Δήμαρχο δεν γίνεται. Ξαναρχίζουμε δεύτερο κύκλο τώρα! Εάν όμως είναι
σοβαρό, να τον πάρετε τον λόγο κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η μεταφορά του Ενιαίου Φορέα στην
Κοινωφελή δεν έπρεπε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη που διακόπτω, μη μπερδεύεσαι. Ο Ενιαίος Φορέας
ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με εντελώς διαφορετικά …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να πω το εξής: ο Ενιαίος Φορέας τον παραλάβαμε, δεν
ήρθαν τίποτε στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι παραλάβατε, ποιοι
τα παρέλαβαν, ποια ήταν η Επιτροπή και μετά πάμε στην Κοινωφελή. Δεν
έγινε τίποτε από αυτό. Δηλαδή εμείς ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να
επικαιροποιήσουμε την Κοινωφελή η οποία έχει μια ουσιαστική συνέχεια από
τον Ενιαίο Φορέα, αλλά δεν έχουμε παραλάβει τον Ενιαίο Φορέα. Δεν έχει
παραληφθεί ο Ενιαίος Φορέας. Έχει γίνει η Επιτροπή παραλαβής, δεν έχει
έρθει τίποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνουμε το ’16 τώρα και δεν έχει
παραληφθεί ο Ενιαίος Φορέας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας Απόστολε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη, εμάς μας ενδιαφέρει τι μπορούμε να κάνουμε για να
λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος. Εγώ δεν μεταφέρω ευθύνες, κάνω μια απλή
επισήμανση η οποία λέει ότι έπρεπε να παραλάβουμε τον Ενιαίο Φορέα και
τον οποίο δεν τον έχουμε παραλάβει. Είναι μεγάλη η παράλειψη αυτή και
νομίζω ότι πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί. Άρα μας λέτε ότι είμαστε εν εξελίξει
έναντι του Ενιαίου Φορέα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς μπαίνει ένα θέμα που συγχέει ο κ. Κόντος και δεν
μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, τον Ενιαίο
Φορέα με την Κοινωφελή.
Δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο Ενιαίος Φορέας με την
Κοινωφελή, καμία απολύτως. Ο Ενιαίος Φορέας ήταν Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου το οποίο περιελάμβανε δραστηριότητες αθλητισμού και
πολιτισμού, ενώ η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι η διάδοχος επιχείρηση των
δυο Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και του Δήμου
Νέας Χαλκηδόνας. Καμία σχέση η Κοινωφελής με τον Ενιαίο Φορέα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το μεταφέρω αυτό σαν ένα αποτέλεσμα ενός Νομικού
Προσώπου το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη, με αυτή την έννοια το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Κόντο έγινε αντιληπτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος που ακόμη δεν έχει υπογραφεί η αναπροσαρμογή του
δανείου που το έχουμε ψηφίσει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο από το
Γενάρη – Φλεβάρη μήνα αν θυμάμαι καλά, είναι αυτός ακριβώς. Ότι δεν έχει
κλείσει ο Ενιαίος Φορέας και ότι γίνεται ειδικός διαχειριστικός έλεγχος για τα
αποτελέσματα χρήσης του Ενιαίου Φορέα, το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το βρίσκουμε μπροστά μας εμείς δηλαδή όλο αυτό το πράγμα
και το κόστος είναι αυτό: ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε την
αναχρηματοδότηση των δανείων μας. Γι' αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε
βεβιασμένες κινήσεις με την Κοινωφελή.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τώρα δεν είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. Τοποθέτηση.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Θέλω να μου απαντήσει ο κ. Δήμαρχος γιατί
κι εγώ έχω μια απορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αναγνώστου μου, αν αντιληφθήκατε τη διαδικασία έχω
κάνει μια παραχώρηση και περάσαμε σε δεύτερο κύκλο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Ναι, αλλά επειδή μίλησε ο κ. Δήμαρχος
πάνω σε αυτά που είπε θέλω κάτι να τον ρωτήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτησή σας, αν θέλει ο κ. Δήμαρχος θα απαντήσει.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Ανδρέου Χριστίνα
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Α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

-

ΚΑΡΚΑΝΗ:

Από

ό,τι

ξέρω

οι

επιχειρήσεις

δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο για να παίρνουμε τα προγράμματα και να
υλοποιούνται. Ο Δήμος δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει. Τώρα ποιος θα μας
εγγυηθεί ότι τα προγράμματα θα μπορεί να τα παίρνει ο Δήμος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ερώτημα δεν κατάλαβα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Αυτό. Μια ερώτηση πάνω σε αυτά που
είπατε κάνω: ποιος θα μας εγγυηθεί ότι ο Δήμος θα μπορεί να παίρνει τα
προγράμματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αλλαγή το πλαίσιο
μέσα από το οποίο θα… Καλά, μπορεί να απαντήσει και ο κ. Κουμαριανός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ να πάρετε τον λόγο στο τέλος να κλείσουμε
να πάμε σε ψηφοφορία; Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Προηγουμένως είπα το εξής: η Κοινωφελής Επιχείρηση ή η
κάθε επιχείρηση η οποία δεν έχει το ανάλογο προσωπικό και τις ανάλογες
δομές, δεν μπορεί να πάρει ISO. Πρέπει να έχει οικονομικό προσωπικό,
διοικητικό προσωπικό, προσωπικό αποθήκης όλα αυτά τα πράγματα για να
μπορέσει στη συνέχεια να ζητήσει την επάρκεια. Αυτό είπα. Αν η Κοινωφελής
θέλει να πάρει προγράμματα, που συνήθως δεν παίρνουν, αν θέλουν όμως
να πάρουν, πρέπει να έχουν αυτή τη δομή. Συνήθως παίρνει ο Δήμος και ο
Δήμος δίνει στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
Αλλά αν η ίδια η Κοινωφελής Επιχείρηση θέλει η ίδια πάρει
διάφορα προγράμματα ή να μπει σε διάφορα προγράμματα, πρέπει να έχει
αυτές τις δομές. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κουτσάκη. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν
υπάρχει. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω
ότι επί της αρχής και αν δεν υπήρχαν οι εξελίξεις με διάφορες εκδοχές
πολυνομοσχεδίων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
ανέφερε ο κ. Δήμαρχος δεν έχουμε κάποια διάθεση να καταργήσουμε το
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λέγεται «Κοινωφελής Επιχείρηση»,
επειδή θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ χρηστικός και λειτουργικός θεσμός ο
οποίος έχει λειτουργήσει αρκετά αποτελεσματικά, έως πάρα πολύ και δεν
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υπάρχει διάθεση -ανεξάρτητα από ζητήματα προσωπικού διασφάλισης του
προσωπικού- να κλείσουμε την Κοινωφελή Επιχείρηση.
Ακριβώς επειδή προέκυψε αυτό το ζήτημα που ανέφερε ο κ.
Δήμαρχος για να αποφύγουμε μια σοβαρή ίσως διακινδύνευση των θέσεων
εργασίας προοπτικά σε συνδυασμό με το ζήτημα της διαχειριστικής επάρκειας
που ανέφερε, γι' αυτό αποφασίσαμε να κινηθούμε προς τη λύση της
Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Εξετάζοντας

όμως

συγκεκριμένα

κάποια

προγράμματα,

αντιληφθήκαμε ότι πιθανό αν προχωρήσουμε γρήγορα στη λύση της
Επιχείρησης -πιθανό λέω, όχι σίγουρα- να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα
από αυτά που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή εκεί που πάμε να αποφύγουμε τη
διακινδύνευση θέσεων εργασίας θα καταλήγαμε να χάναμε τη συνέχεια
ανανεώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου που διαφορετικά θα θεωρούνταν
δεδομένες.
Με αυτό το σκεπτικό έτσι όπως το ανέφερε και ο Δήμαρχος
εξετάζουμε όλες τις πτυχές του ζητήματος πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο
και αν έχουμε αρνητικές απαντήσεις πιθανότατα δεν θα έρθει κιόλας.
Όσον αφορά την αντίφαση που είπατε κ. Ντάτση το κοινωνικό
συσσίτιο δεν είχε ποτέ σχέση με την Κοινωφελή Επιχείρηση, ήταν πάντα στα
πλαίσια του Δήμου, τώρα θα το πάρει ο Δήμος μόνος του. Παλαιότερα ήταν
υπό την επίβλεψη του Δήμου και με διαχείριση της ΜΚΟ ΕΠΕΚΣΑ, δηλαδή
δεν είχε ποτέ σχέση η Κοινωφελής Επιχείρηση σε αυτό.
Όσον αφορά τα προγράμματα κοινοτικά ή εθνικά που ρώτησε η
κα Αναγνώστου, ο Δήμος μπορεί να παίρνει προγράμματα. Δεν ξέρω, αν
κατάλαβα καλά ρωτήσατε το ζήτημα της μετάβασης από την Κοινωφελή στο
Δήμο, αν υπάρχει ζήτημα. Εκεί έχουμε ακούσει κάποιες ενστάσεις και από την
ΕΕΤΑΑ γι' αυτό και έχουμε κάνει και σχετικά ερωτήματα έτσι ώστε να μας
απαντηθεί αρμοδίως και επισήμως αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή και ποιες
θα είναι οι συνέπειές τους έτσι ώστε να ζυγίσουμε όλα τα δεδομένα και να
πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό κα Αναγνώστου. Τελειώσατε κ. Κουμαριανέ;
Πολύ ωραία. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΟΣ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επικαιροποίηση της αριθ.
5/2012 απόφασης περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης προς το Δήμο
ακινήτου (οικοπέδου, επιφανείας 184,60 τ.μ.) επί της οδού Κ. Παλαμά 9
Νέα Φιλαδέλφεια (Ο.Τ. 121), ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου, βάσει της αριθ. 68/2016 νέας σχετικής απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται ομόφωνα.

Θα κάνουμε μια διακοπή πέντε λεπτών για να συνεχίσουμε με το
2ο Συμβούλιο. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ–ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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