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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης 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, Ανανιάδης Νικόλαος, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Χαραμαρά Γεωργία,
Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γεώργιος,
Αγγελής Χρήστος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος, Κόντος
Απόστολος, Παπανικολάου Νικόλαος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης
Μιχαήλ, Γκούμα Δανάη – Εύα, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Παπαλουκά Ευτυχία,
Αγαγιώτου Βασιλική, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπακώστας Βασίλειος,
Γαλαζούλα Αλίκη,

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Καλύβης

Γεώργιος,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος,

Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά
– Αποστολάκη Ευτυχία, Σιώρης Νικόλαος, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση

της

Συμμετοχής

Βελτίωση

-

της

οικονομικής

και

αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(επανεισαγωγή).
2. Συζήτηση

επί

της

αριθ.

πρωτ.

13032/22-5-2018

έγγραφης

διαμαρτυρίας κατοίκων του Δήμου για την τοποθέτηση εμποδίων
παρκαρίσματος επί της οδού Αρτάκης 3 - Νέα Φιλαδέλφεια.
3. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή,
συντήρηση

αύλειων

χώρων

σχολικών

κτιρίων

Δήμου

Νέας

Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας».
4. Έγκριση

παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή

νέου

δημοτικού

αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».
5. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, και διάθεση
σχετικής πίστωσης.
6. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
7. Επανασυγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έως 31/8/2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
8. Μερική ανάκληση της αριθ. 203/16 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρηση
χρήσης

νέου

χώρου

στο

Σύλλογο

Ηπειρωτών

«ΜΑΡΚΟΣ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
9. Έγκριση

κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών

σύμφωνα με το υπ.

αριθμ. 13081/31-05-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το
δημοτικό ακίνητο επί της οδού Δεκελείας 41 Ν. Χαλκηδόνα (‘’ΗΡΩΔΕΙΟ
ΠΑΡΚΟ’’).
10. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο στα πλαίσια
κάλυψης των αναγκών του (επανεισαγωγή).
11. Έγκριση αλλαγής του τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε Οικιακή για

τους

πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα καθώς

και συνεταιρισμούς – εταιρείες με συλλογικό και
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κοινωνικό έργο που εδρεύουν στο Δήμο, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
12. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
13. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».
14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων σχολικών μονάδων, βάσει της
αριθ. 6/2018 απόφασης της ΔΕΠ.
15. Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας
οδού με την επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»
και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγορικού γραφείου για την
κατάθεση αίτησης ανακοπής κατά της απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Αττικής

περί

έγκρισης

διάθεσης

συνεργείου από τρίτους για εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετων
κατασκευών στο Άλσος Ν.Φ., αίτησης αναστολής εκτέλεσης καθώς και
για κάθε εξώδικο και δικαστικό χειρισμό (σχετ. η αριθ. 157/18 απόφαση
Οικ. Επιτροπής).
17. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα
υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016).
18. Έγκριση

πρωτοκόλλου

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

«Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (Δημοτικών
Γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
εδεσμάτων και την ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες υλοποίησης

της

καλοκαιρινής γιορτής των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου.
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική
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Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, επί της Λεωφόρου Δεκελείας 116 &
Επταλόφου, στο Ο.Τ 74’ .
2. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια συνέντευξης τύπου του Δημάρχου
στην ΕΣΗΕΑ.

(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου απευθύνεστε στο Προεδρείο; Έχει κάποια
ευθύνη το Προεδρείο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχετε διαβάσει την πρόσκληση τι ώρα λέει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πού πάρουμε; Αν δεν έχουμε απαρτία, δεν μπορούμε να
πάρουμε παρουσίες.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να δούμε αν έχουμε απαρτία για να φύγουμε; Ωραία, θα
περιμένουμε λίγο, όποιος μπορεί ας περιμένει, όποιος δεν μπορεί ας μην
περιμένει. Τι να σας πω εγώ;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι λέει ο Κανονισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πέστε μου εσείς τι λέει ο Κανονισμός κ. Ντάτση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
(Κλειστά Πρακτικά)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επειδή πολλές φορές είναι α λα καρτ η τήρησή του να μας
πείτε εσείς αν σήμερα θα τον τηρήσετε ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση είπατε α λα καρτ, μπορείτε να μου πείτε μια φορά
απ' όλες;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απουσίες, σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι απουσίες δεν είναι ευθύνη δική μου κ. Ντάτση. Τις
Παρατάξεις σας να ρωτήσετε και τους απόντες, όχι εμένα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η καταγγελία σας είναι ευθύνη σας.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ας δείξουμε κάποια κατανόηση, σας
παρακαλώ. Το Προεδρείο βλέπετε ότι κάνει τη δουλειά του. Πάντοτε πότε οι
μεν πότε οι δε, λείπουν.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πάντα το Προεδρείο δείχνει κατανόηση, αυτό θέλω να πω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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 απών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ απών, 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
απούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος
παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, 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 παρών, ο κ.
Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα,
ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ.
Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος απών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα παρούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Είμαστε 18 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά και ο κ.
Γαβριηλίδης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς ο κ. Παπακώστας έχει ειδοποιήσει ότι θα
καθυστερήσει, η κα Γαλαζούλα έχει σοβαρή υπόθεση και θα καθυστερήσει,
επίσης ο κ. Καλαμπόκης είναι δικαιολογημένος. Άλλη πληροφόρηση δεν έχω.
Έχουμε μια πρόσκληση:
«Ο διευθυντής και ο Σύλλογος καθηγητών και η θεατρική ομάδα 2ου
Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας σας προσκαλούν στην θεατρική
παράσταση «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» διασκευή της
κωμωδίας

του

Αλέκου

Σακελλάριου,

η

παράσταση

θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 9 στο
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Ο Διευθυντής

Ο Σύλλογος καθηγητών

Συνεχίζουμε με τη συζήτηση επί των επικεφαλής. Κύριε
Δήμαρχε θέλετε τον λόγο; Όχι. Υπάρχει κάποιος από τους επικεφαλής; Η κα
Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση: έχουμε στείλει
μια γραπτή ερώτηση η οποία έχει πρωτοκολληθεί από αρχές Μάη σε σχέση
με τις οφειλές των δημοτών, βέβαια ο Αντιδήμαρχος ακόμη δεν έχει έρθει
αλλά το έχουμε στείλει και στο γραφείο Δημάρχου και δεν μας έχει απαντηθεί
ακόμη.
Επίσης θέλω να ρωτήσω και με αφορμή το προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο ποια είναι η κατάσταση με τους Παιδικούς Σταθμούς.
Εντάξει άνοιξε ο ΧΥΤΑ στη Φυλή αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε
σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον αφού δεν είναι κατεπείγον το θέμα, για
το πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα γιατί η ίδια κατάσταση
μπορεί

να

επαναληφθεί

και

η

κατάσταση

στο

ΧΥΤΑ

Φυλής

είναι

πεπερασμένη, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Σε τοπικό ηλεκτρονικό Μέσο γράφτηκε ότι ένας από τους
δημοτικούς συμβούλους είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορούν εμένα αυτά
που αναγράφονται είναι λανθασμένα και από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, το ίδιο
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ισχύει και για τα γραφόμενα που αφορούν άλλους δημοτικούς συμβούλους και
μέλη της «Δύναμης Πολιτών».
Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα να ανακοινώνω η ίδια το αν
είμαι μέλος ή όχι κάποιου Κόμματος, πράγμα που δεν έχω κάνει. Νόμιζα ότι
το φακέλωμα ήταν παρελθόν αλλά από φαίνεται δεν είναι. Ήμουν και είμαι στο
χώρο της Αριστεράς μέλος της «Δύναμης Πολιτών» και θα παλεύω για την
επίλυση των προβλημάτων της πόλης και την εφαρμογή του προγράμματος
της Παράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε με τα θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης. Διαβάζω το εξής θέμα: «Εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού», αφορά τον χώρο του νέου κτηρίου για ΚΑΠΗ.
Γιατί είναι επείγον κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το επείγον είναι ότι πέρασε από ΣΥΠΟΘΑ προχθές την
Παρασκευή, ξανασυνεδριάζει το ΣΥΠΟΘΑ αρχές Ιουλίου μου είπαν από την
Υπηρεσία και ζήτησαν από το ΣΥΠΟΘΑ να υπάρχει και απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου που να αιτείται την εξαίρεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης,
υπάρχει κάποια αντίρρηση; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου από τη
στιγμή που το συγκεκριμένο Συμβούλιο θα συνεδριάσει αρχές Ιουλίου όπως
λέει, σε επόμενο Συμβούλιο θα μπορούσε να το βάλει. Άρα κατά την
προσωπική μου άποψη δεν συντρέχει λόγος του κατεπείγοντος. Θα
μπορούσε να γίνει σε τακτική συνεδρίαση, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει άμεσα Συμβούλιο και
δεν το ξέρουμε αν θα γίνει και στις επόμενες 10 μέρες Συμβούλιο, αυτό είναι
θέμα που κανονίζεται ανάλογα με τα υπηρεσιακά ζητήματα και επειδή έχει
προηγηθεί κι ένα έκτακτο Συμβούλιο και ταλαιπωρούμε τους συναδέλφους γι'
αυτό, εμείς θέλουμε να πάρουμε την έγκριση εκτός ημερήσιας διάταξης και να
στείλουμε τα χαρτιά στο ΣΥΠΟΘΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό, η επιχειρηματολογία τελείωσε επί του επείγοντος του
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Παρακαλώ ψηφοφορία για την εισαγωγή
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του θέματος. Εκτός του κ. Τομπούλογλου είναι άλλος κατά της εισαγωγής του
θέματος;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ παρών γιατί η εισήγηση ήρθε πολύ αργά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλος συνάδελφος; Όχι.
Εισάγεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, επί της Λεωφόρου Δεκελείας 116 &
Επταλόφου, στο Ο.Τ 74’»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσοι έχουν διαβάσει την εισήγηση, υπάρχει ένα ΦΕΚ που
προβλέπει για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για δημόσια κτήρια.
Με βάση το τι έκανε η Υπηρεσία μας αλλά και από όσο γνωρίζω και οι
Υπηρεσίες άλλων Δήμων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πήγαιναν σε
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αλλιώς πήγαιναν στον κανονικό τρόπο σύνταξης
των μελετών, είτε από την Υπηρεσία, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία
ανάθεσης έξω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αγαγιώτου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον τελευταίο ένα χρόνο έχει ξεκινήσει και αυτό το ΦΕΚ που
υπήρχε αλλά ποτέ δεν εφαρμοζόταν, από το ΣΥΠΟΘΑ πια που χρειάζεται για
την έγκριση αδείας, ζητάνε την αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Με συνέπεια οι
μελέτες που έχουν γίνει από εμάς ή από τις Υπηρεσίες μας τα προηγούμενα
χρόνια, να πρέπει να τεκμηριώσουμε δικαιολογημένα γιατί εμείς ζητάμε
εξαίρεση από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Ο λόγος που το ζητάμε είναι γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες,
έχει εκδοθεί η άδεια κατεδάφισης και αυτή τη στιγμή αναζητούμε
χρηματοδότηση και άρα θα ήταν μια διαδικασία που θα απαιτούσε και χρόνο
αλλά και χρήμα από το Δήμο, κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κ.
Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επειδή δεν έχω διαβάσει την εισήγηση, δηλαδή το
ζήτημα είναι τώρα για να καταλάβω έχουν συνταχθεί οι μελέτες για το ΚΑΠΗ
και έχει αλλάξει η νομοθεσία και λέει ότι πρέπει να γίνουν αρχιτεκτονικές
μελέτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, διαγωνισμός.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Εμείς τώρα παίρνουμε
μια απόφαση για να εξαιρεθούμε από αυτό τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Έχουμε κάποιο περιθώριο που είπατε μέχρι τον Ιούλιο, ή μπορεί να γίνει η
εξαίρεση αυτή και μετά από έξι μήνες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ΣΥΠΟΘΑ έγινε την Παρασκευή όπως σας είπα. Εμείς
πήγαμε να αιτηθούμε αυτό και εκεί μας είπαν από το ΣΥΠΟΘΑ η Πρόεδρος
του ΣΥΠΟΘΑ, μας είπε ότι για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να
αποφανθούμε, χρειαζόμαστε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Το επόμενο ΣΥΠΟΘΑ και αυτός είναι ο λόγος που το φέρνουμε
προ ημερήσιας διάταξης σήμερα, δεν ξέρουμε ακριβώς μάλλον αρχές Ιουλίου
γι' αυτό και το φέρνουμε σήμερα γιατί το θεωρούμε σοβαρό. Όταν γίνει αρχές
Ιουλίου να είμαστε έτοιμοι με όλο τον φάκελο και μέσα στον φάκελο την
απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

προκειμένου

τεκμηριωμένα

να

αιτηθούμε την εξαίρεση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να συνεχίσω λίγο την ερώτηση κ. Πρόεδρε; Αυτό που
δεν καταλαβαίνω είναι το εξής: εφόσον δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση γιατί
επείγει αυτή η απόφαση. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παρθεί μετά από δυο
μήνες και να περάσει στο επόμενο ΣΥΠΟΘΑ; Γιατί δεν έχει βρει λεφτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω. Θέλουμε να είμαστε σε όλα έτοιμοι, ώστε
όταν βρεθούν χρήματα να έχει εκδοθεί ήδη η άδεια για να μπορέσουμε να
ξεκινήσουμε και όχι να πάμε να ζητάμε χρηματοδότηση έχοντας και πίσω
εκκρεμότητες όσον αφορά την ωριμότητα του φακέλου μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στα τρία χρόνια που είστε Διοίκηση είναι η πρώτη φορά
που ασχολείστε με το συγκεκριμένο; Ποιες είναι οι ενέργειές σας μέχρι
στιγμής; Εκτός από αυτήν που φέρνετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για να κλείσουμε τον κύκλο των
ερωτήσεων; Δεν υπάρχουν. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θυμάστε κ. Τομπούλογλου τις μελέτες τις κάναμε εμείς από
το ’14 ξεκινήσαμε και είχαμε βρει ένα κονδύλι τότε αν θυμάμαι καλά ήταν 2030.000 € που ήταν ένα υπόλοιπο από μια χρηματοδότηση τέλη του ’14 μόλις
αναλάβαμε δηλαδή, για να διενεργηθούν οι μελέτες. Οι μελέτες έγιναν,
προχώρησαν

δηλαδή

ηλεκτρομηχανολογικά,

στατικά,

ηλεκτρολογικά,

μηχανολογικά, αρχιτεκτονικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Λάλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκδόθηκε η άδεια κατεδάφισης και οσονούπω εκδίδεται και η
άδεια ανέγερσης. Με ρωτήσατε τι ενέργειες έχουμε κάνει κ. Τομπούλογλου;
Σας λέω αυτές τις ενέργειες για να …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτάτε ή θέλετε να πείτε; Άμα θέλετε να πείτε σας ακούω. Με
ρωτήσατε, τι ενέργειες έχουμε κάνει. Βρισκόμαστε στο πέρας μιας διαδικασίας
που ξεκίνησε από εμάς τέλη του ’14 που αφορά την εκπόνηση όλων των
απαιτούμενων μελετών και είμαστε στην εξής διαδικασία: έχουμε εκδώσει
άδεια κατεδάφισης….
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Από τότε κ. Δήμαρχε, αυτό ρωτάω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ και 20 μέρες. Και θέλουμε παράλληλα το χαρτί αυτό
προκειμένου να εκδώσουμε μέχρι μέσα Αυγούστου και άδεια ανέγερσης ώστε
το αίτημα για χρηματοδότηση που έχουμε ήδη καταθέσει και αναμένουμε την
έγκρισή του, δεν μπορώ να σας πω από πού αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε. Δηλαδή να έχουμε την άδεια στα χέρια μας για να
μπορούμε με ωριμότητα να ξεκινήσουμε το έργο να το δημοπρατήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίζουμε με τις τοποθετήσεις. Ποιος θέλει τον
λόγο; Κανείς. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη που διακόπτω την αρχιτεκτονική μελέτη την έχει κάνει
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Άρα δηλαδή εγώ θα ήθελα να τεκμηριώσει
κάποιος γιατί ψηφίζει κάτι άλλο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ είπα ότι δεν έχω μελετήσει το θέμα και ψηφίζω
παρών.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει, 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 και η κα Γαλαζούλα απουσιάζουν, η
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. Αγγελής;
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά και ο λόγος είναι απλός: ο κ. Δήμαρχος δεν
έδωσε συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό που του είπα και όταν λέει ότι από το
’14 έχει ξεκινήσει η διαδικασία, τα τρία χρόνια που οι μελέτες έχουν τελειώσει
σαφώς νωρίτερα, είχε όλο το χρόνο ούτως ώστε να μην μπούμε στη
διαδικασία της παράκαμψης, όπως εισηγείται στο συγκεκριμένο θέμα για την
παράκαμψη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Αυτός είναι ο λόγος κ. Δήμαρχε,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει, η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών για τον ίδιο λόγο που είπα και πριν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώσου και ο κ. Παπακώστας απουσιάζουν. 20
υπέρ, 1 κατά και 1 παρών.
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Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Εξαίρεση από τη διαδικασία
προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αρχιτεκτονική μελέτη
του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας,
επί της Λεωφόρου Δεκελείας 116 & Επταλόφου, στο Ο.Τ 74’»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κι ένα 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τον εξής
τίτλο: «Εισήγηση για έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια συνέντευξης Τύπου
του Δημάρχου την Τετάρτη 27/6 με θέμα τις εγκαταστάσεις καθαριότητας».
Είναι για την έγκριση ποσού 330 € για την αίθουσα της ΕΣΗΕΑ το κατεπείγον
το καταλαβαίνετε, εισάγεται το θέμα φαντάζομαι, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης
για το κατεπείγον.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη γιατί δεν υπάρχει θέμα; Σήμερα αποφασίστηκε;
Δεν έχει έρθει ούτε σε e-mail αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σήμερα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και δεν ήρθε ούτε σε e-mail;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού σήμερα αποφασίστηκε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ρωτάω κ. Πρόεδρε και δεν ήρθε ούτε σε e-mail.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντώ: αποφασίστηκε σήμερα και είναι το κατεπείγον γιατί
είναι την Τετάρτη η συνέντευξη και είναι 330 €. Στο κατεπείγον δεν έχει
κανένας αντίρρηση, είναι κατεπείγον.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατεπείγον κ. Τομπούλογλου εκτιμάται από εμάς που θα
γίνει, το κατεπείγον είναι αν σωστά ή λάθος το φέρνουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν θέλω να μου εξηγήσετε πάμε σε ψηφοφορία για την
εισαγωγή του θέματος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς τώρα μιλάτε ορθολογικά κ. Παπανικολάου.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πήρε τον λόγο; Αμα μας εξυπηρετεί είναι καλός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση…;
13
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Α λα καρτ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι δουλεύουμε α λα καρτ, συνεχίζουμε. Ονομαστική
ψηφοφορία για την εισαγωγή.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει, 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 και η κα Γαλαζούλα απουσιάζουν, η
Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει, η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώσου και ο κ. Παπακώστας απουσιάζουν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η συζήτηση του 2ου εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος,

2ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια συνέντευξης τύπου
του Δημάρχου στην ΕΣΗΕΑ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όπως προβείτε στην έγκριση ψήφισης πίστωσης για
τη δαπάνη ποσού 330 € στον Κωδικό (…) έξοδα γραφείου Τύπου
επικοινωνίας για τη χρήση χώρου αίθουσας της ΕΣΗΕΑ προκειμένου να
διενεργηθεί συνέντευξη Τύπου από το Δήμαρχο με θέμα «Οι θέσεις του
Δήμου για τις εγκαταστάσεις της καθαριότητας» την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
15
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Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να ρωτήσω πότε αποφασίστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησα: σήμερα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σήμερα. Ποιος κάνει την εισήγηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από το γραφείο του κ. Δημάρχου πρέπει να είναι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή τα 330 € είναι συγκεκριμένο ποσό συμπεριλαμβάνει
την ενοικίαση; Είναι από πρότερη πείρα που έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήσαμε «πόσο θέλετε για να χρησιμοποιήσουμε την
αίθουσα» και μας είπαν 330 €. Αυτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία εντάξει, ρωτήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν μπορούσατε να στείλετε κι ένα μήνυμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα, ήταν κατεπείγον.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τόσο απλό που είναι κατανοητό εύκολα γι' αυτό, δεν
νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Άλλος συνάδελφος
θέλει να πει κάτι; Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει συνέντευξη
είχαμε ξαναπληρώσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω να σας το πω αλλά φαντάζομαι ναι. Τσάμπα
δεν υπάρχει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Από εδώ δεν είχε περάσει κάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά υπήρχε κωδικός στην παγία τότε, τώρα δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Σε καμία περίπτωση δεν
μπορούμε εμείς να φιμώσουμε ή να πούμε τι μπορεί να πει ο κ. Δήμαρχος για
κάτι συγκεκριμένο. Αυτός είναι ο λόγος που το ψηφίζουμε, από εκεί και πέρα
το τι θα πει ο Δήμαρχος είναι θέμα δικό του και νομίζω ότι αναλαμβάνει και τις
ευθύνες όταν λέει κάποιος κάτι. Οπότε σε καμία περίπτωση εγώ δεν φιμώνω
κάποιον όταν θέλει να βγει και να πει, πολύ περισσότερο όταν είναι ο
Δήμαρχος της πόλης.
16
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση να κάνει ο κ. Δήμαρχος ό,τι
θέλει και να το πει όπου θέλει, από τη στιγμή όμως που μπορεί αυτό το
πράγμα να το κάνει και στην πόλη, εδώ στην πόλη στην Φιλαδέλφεια, δεν
βλέπω τον λόγο γιατί να πηγαίνουμε στην ΕΣΗΕΑ και να πληρώνουμε. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο είπα κατά. Βεβαίως ο κ. Δήμαρχος μπορεί να κάνει
όποια συνέντευξη θέλει. Από τη στιγμή όμως που του δίνεται η δυνατότητα το
συγκεκριμένο να το κάνει σε χώρους που διαθέτει η πόλη, δεν καταλαβαίνω
τον λόγο να πληρώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θα ψηφίσω υπέρ γιατί πιστεύω ότι το θέμα των
εγκαταστάσεων της καθαριότητας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την πόλη.
Πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητα που του αρμόζει, νομίζω ότι καλά κάνετε και
στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ δεν έχει ανάγκη τώρα ο Δήμος να ψηφίσουμε ένα
κονδύλι της τάξεως των 330 €. Πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιότητα σε αυτό το θέμα και θα ψηφίσω υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου θέλετε να σας απαντήσω στο ερώτημά
σας επειδή έχω εμπειρία του χώρου; Όταν θέλεις να δώσεις συνέντευξη
Τύπου …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε δεν ζητάω απάντηση. Εγώ έκανα μια
τοποθέτηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε απάντηση;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν θέλω απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Παπανικολάου έχει
τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάντως κι εγώ δεν βρίσκω τη σκοπιμότητα να
πληρωθεί μια αίθουσα, έχουμε δυο τρεις αίθουσες στη Φιλαδέλφεια που
μπορούσε να γίνει μια συνέντευξη Τύπου. Βεβαίως θα ερχόντουσαν, γιατί
είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα και έχει πάρει και έκταση γενικώς, άρα θα
έρχονταν και οι δημοσιογράφοι να το παρακολουθήσουν και στην πόλη να
γινόταν αυτό. Δεν βλέπω καμία σκοπιμότητα να πληρωθεί μια αίθουσα γι'
αυτό το πράγμα.

17

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω γιατί είναι ο δεύτερος δημοτικός σύμβουλος
που

τοποθετείται.

Είναι

πολύ

απλό:

όποιος

έχει

εμπειρία

από

δημοσιογράφους και συνεντεύξεις Τύπου, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να
φεύγουν από το κέντρο πρωινές ώρες. Αυτοί που έχουν δηλαδή τη βάρδιά
τους το πρωί, δεν μπορούν να φεύγουν. Φεύγουν κατ’ εξαίρεση. Δεν είναι
ρεπορτάζ, είναι κάτι γι' αυτούς καθημερινό και προτιμούν πάντα το κέντρο της
Αθήνας. Όποιος έχει κάνει κι άλλες φορές το γνωρίζει, δηλαδή θα οδηγηθεί σε
αποτυχία οποιαδήποτε συνέντευξη Τύπου περιφερειακά της Αθήνας. Αυτή
είναι η άποψή μας, η εμπειρία μας, η γνώση μας και καταλήξαμε στα 330 €.
Δεν είχαμε άλλο λόγο.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε με συγχωρείτε, αλλά τώρα ανατρέπετε όλη τη
λογική η οποία λέει αυτό που είπε η κα Αγαγιώτου, ότι κρίθηκε από το Δήμο,
από τον Δήμαρχο από τα μέλη ότι υπάρχει μια σοβαρότητα να γίνει εκεί στην
ΕΣΗΕΑ. Διότι το να θέτουμε σα δικαιολογία ότι οι δημοσιογράφοι δεν
πηγαίνουν σε άλλα μέρη γιατί έχουν δουλειές το πρωί, δεν ευσταθεί σε καμία
περίπτωση.
Ο δημοσιογράφος εάν δει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ενός
θέματος μπορεί να βρεθεί πολύ μακριά και από την πόλη. Άρα για εμένα
ευσταθεί το επιχείρημα ότι είναι η σοβαρότητα τέτοια, η οποία νομίζω ότι
πρέπει να πάει για την ΕΣΗΕΑ. Τίποτε περισσότερο, από εκεί και πέρα μη το
πάμε σε άλλες διαστάσεις το θέμα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις απορίες οι οποίες
υπάρχουν κ. Δήμαρχε και ρωτώ εσάς, στη συνέντευξη αυτή η οποία θα γίνει
στην ΕΣΗΕΑ προσωπικά εσείς θα είστε παρών, ή θα είναι κι άλλοι Δήμαρχοι
ή δεν ξέρω ποιες άλλες παρουσίες μπορεί να υπάρχουν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είναι κι άλλοι Δήμαρχοι που υποστηρίζουν το αίτημά μας και
τις θέσεις μας.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Η σοβαρότητα του θέματος είναι αυτή που κάνει τη
συνέντευξη στην ΕΣΗΕΑ και όχι σε κανένα άλλο χώρο, χωρίς καμία άλλη
δικαιολογία. Γι' αυτό τον λόγο το ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά κ. Πρόεδρε ως προς το ποσό, το διευκρινίζω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι και εγώ, αυτή την άποψη έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Συνέντευξη καλό είναι να γίνεται, το θέμα είναι τι λέμε στις
συνεντεύξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δω τι θα πείτε εσείς στη συνέντευξη Τύπου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μας καλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί όχι; Η συνέντευξη Τύπου είναι ανοιχτή γιατί είναι
συνέντευξη Τύπου, η συνέντευξη Τύπου δεν κλείνει πόρτες ποτέ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας εκτός διάταξης «Έγκριση δαπάνης
για την διενέργεια συνέντευξης τύπου του Δημάρχου στην ΕΣΗΕΑ»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Συνεχίζουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(επανεισαγωγή)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανωτέρω θέμα αποσύρεται και θα έρθει στο επόμενο
Συμβούλιο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν μπορεί ένα θέμα τέτοιου είδους να αναβάλλεται δυο
φορές. Αυτό που κάνετε δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι σωστό. Πάμε
πραγματικά να λύσουμε μικροθέματα που θα μπορούσαν να γίνονται μόνα
τους και υπηρεσιακά και δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή γι' αυτή τη μεταρρύθμιση
που πραγματικά θα αγγίξει τη Διοίκηση των Δήμων και τη Διοίκηση του
κράτους. Είναι δυνατό να το αναβάλλετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν είναι δυνατό αυτό το
πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, δεν είπαμε ότι δεν θα το συζητήσουμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά. Όταν περάσει και
έρθει τα Χριστούγεννα που θα έχει γίνει νόμος του κράτους; Τώρα θα
καταθέσουμε τις απόψεις μας, τώρα θα πρέπει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή
πρέπει να πούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα το φέραμε εμείς. Δεν μπορέσαμε να είμαστε έτοιμοι για
κάποιους αντικειμενικούς λόγους και το αποσύρουμε. Δευτερευόντως τα
θέματα αποσύρονται χωρίς συζήτηση, πάμε στο 2 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση επί της αριθ. πρωτ. 13032/22-5-2018 έγγραφης διαμαρτυρίας
κατοίκων του Δήμου για την τοποθέτηση εμποδίων παρκαρίσματος
επί της οδού Αρτάκης 3 - Νέα Φιλαδέλφεια»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη παρακαλώ ενημερώστε μας για τις
λεπτομέρειες του θέματος.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Επειδή την εποχή εκείνη ήμουν Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών και ως εκ της θέσεώς μου ήμουν και Πρόεδρος στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής γι' αυτό την ενημέρωσή σας θα την κάνω εγώ.
Στις

12/9/2017

αγαπητοί

συνάδελφοι

και

με

αριθμό

Πρωτοκόλλου 21660 ήρθε αίτημα από ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην
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πολυκατοικία

που

βρίσκεται

στη

συμβολή

των

οδών

Αρτάκης

και

Αλεξανδρείας που ζητούσε άδεια διέλευσης από το πεζοδρόμιο να
τοποθετηθούν εμπόδια, κώνοι στάθμευσης απέναντι από το χώρο που
βρίσκεται η είσοδος του χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ποιος μιλάει από κάτω; Συνεχίστε κ. Μανωλεδάκη.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητή μου κυρία δεν διακόπτουμε τους δημοτικούς
συμβούλους για να μιλήσουμε εμείς. Όποτε θέλετε, θα σας δώσουμε τον λόγο
και θα μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Το καταλάβατε;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

(Τοποθέτηση

εκτός

μικροφώνου)

Μόνο

τον

τόνο

σας

χαμηλώστε, γιατί είμαστε αξιοπρεπείς και είμαστε τρεις γενιές πιο παλιοί από
εσένα.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν αυτά που λέτε …
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κύριε!
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μη με τρελαίνεις τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Μη με τρελαίνεις»;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, μη με τρελαίνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε στο καφενείο όχι εδώ. Μη με τρελαίνεις, στο καφενείο,
εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος! Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία μου εσείς που είπατε το «δικτατορία» να προσέξετε. Το
δικτατορία είναι από άλλες εποχές.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν θα συνεχίσω έτσι και όποιος νομίζει ότι η απόφαση
δεν είναι σύννομη, ή ότι σε κάτι παρανόμησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
έχει όλα τα ένδικα μέσα να …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, αποσύρεστε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάνουμε εμείς μερικές ερωτήσεις κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κυρία μου, θέλετε να μιλήσετε; Σας ερωτώ: θέλετε να
μιλήσετε; Μπορούμε να δώσουμε σε έναν κύριο τον λόγο;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να συνεχίσω την ενημέρωση κ. Πρόεδρε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα τοποθετηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μετά οι
κάτοικοι.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να μου επιτρέψει κάποιος όποιος αρμόζει στο χώρο…
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Συγνώμη ζητώ τον λόγο…
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι θα μιλήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι πρώτα.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Μα αφού τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία μου.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν τελείωσα, είπα υπό τέτοιες συνθήκες δεν μιλάω.
Εάν με διακόπτετε, δεν θα μιλήσω. Θα ακούσετε και ό,τι έχει ο καθένας θα
πει. Συνεχίζω Πρόεδρε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε έχω λίγο τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε κ. Μανωλεδάκη, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε αιτήματα πολιτών και να τα
συζητάμε. Αλλά ο διάλογος έχει κάποιους κανόνες, αφήστε τον Αντιδήμαρχο
να κάνει την εισήγησή του, να τοποθετηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και θα
τοποθετηθείτε όση ώρα θέλετε. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό το πράγμα.
Θα σας ακούσουμε, αλλά να ακούσετε κι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη έχετε τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Επαναλαμβάνω στις 12/9/2017 ήρθε αίτημα με αριθμό
Πρωτοκόλλου 21660 προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της οποίας ως εκ
της θέσεώς μου ήμουν Πρόεδρος τότε, από κάτοικο ιδιοκτήτη διαμερίσματος
στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρτάκη και
Αλεξανδρείας, όπου ζητούσε άδεια διέλευσης επί του πεζοδρομίου στην
είσοδο του χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας και τοποθέτηση εμποδίων
για να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα ακριβώς απέναντι από την είσοδο του
χώρου στάθμευσης.
Εγώ όταν μου διαβιβάστηκε το αίτημα κάλεσα τους αρμόδιος
μηχανικούς της Υπηρεσίας και τους έθεσα τα εξής ερωτήματα: Πρώτον εάν
έχει νόμιμη θέση στάθμευσης. Γιατί αν δεν έχει νόμιμη θέση στάθμευσης δεν
έχει δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε αίτημα.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Πως προβλέπεται αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία μου.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Οι ανακρίβειες πρέπει να
λέγονται κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, δεν γίνεται διάλογος κατ’ αυτό τον τρόπο.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όταν ακούμε ανακρίβειες, πρέπει να λέγονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούσετε τις ανακρίβειες που λέμε και μετά θα πείτε και τις
δικές σας ανακρίβειες, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Συνεχίστε κ.
Μανωλεδάκη.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Και κατόπιν την άποψη της Υπηρεσίας για το αίτημά
του να τοποθετήσουμε εμπόδια στάθμευσης απέναντι από την είσοδο διότι
δεν γνώριζα, δεν το είχα αντιμετωπίσει ξανά.
Οι

αρμόδιοι

μηχανικοί

μου

έφεραν

και

την

άδεια

της

πολυκατοικίας και το διάγραμμα στάθμευσης από την Πολεοδομία όπου
ορίζονται οι θέσεις στάθμευσης, εδώ τα έχω και τα δύο, λόγω του ότι άπτονται
των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος δεν θα τα καταθέσω στο
Προεδρείο. Μπορεί όμως ο οποιοσδήποτε κάτοικος θέλει να ελέγξει τη
νομιμότητά τους, να κάνει αίτηση στην Υπηρεσία και να τα ελέγξει.
Αφού μου έφεραν αυτά και όντως έχει νόμιμη θέση στάθμευσης
η πολυκατοικία, προχώρησαν να μου πουν την άποψή τους για το αν
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δικαιούται να ζητάει και τοποθέτηση εμποδίων απέναντι από την είσοδο.
Πράγματι μου έφεραν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπου στο Κεφάλαιο Γ
«Κανόνες οδικής συμπεριφοράς» στο άρθρο 34 στην παρ. 3 και στο εδάφιο 2
αναφέρει ακριβώς τα εξής: «… Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα
απαγορεύεται και μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παρωδίου
ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτή, όταν η οδός είναι στενή και
παρεμποδίζεται η είσοδος ή η έξοδος οχημάτων εξ αυτής».
Αφού ξεκαθαρίσαμε ότι ο Κώδικας σαφώς αναφέρει ότι έχει
δικαίωμα να ζητήσει τοποθέτηση εμποδίων όταν εμποδίζεται η είσοδος και η
έξοδος στο χώρο στάθμευσης, εγώ πια προσωπικά άρχισα να ψάχνω τι
σημαίνει στενή οδός. Διότι δεν ορίζεται σαφώς.
Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στο ίδιο άρθρο έχει κάτι
που μπορεί να μας οδηγήσει είναι τι ορίζεται στενή οδός. Στην παρ. 2 και στο
εδάφιο η ορίζει ότι «σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δυο λωρίδες
κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και
απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης, είναι μικρότερο από 3 μέτρα». Η οδός
Αρτάκη είναι μονόδρομος, ακριβώς αυτό λέω αγαπητοί συμπολίτες.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν είμαι «άνθρωπός» σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε σας παρακαλώ καθίστε, θα σας δώσουμε τον λόγο.
Θ.

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ:

Επαναλαμβάνω

είμαι

συμπολίτης

σου,

αλλά

«άνθρωπός» σου.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Ωραία συμπολίτη μου, σε
παρακαλώ μπορείς να σοβαρευτείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριέ μου σας παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έλα τώρα, τι κουβέντες είναι αυτές τώρα; Σε ποιον μιλάτε
κύριε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, πέντε λεπτά διάλειμμα.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καθίστε σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη
διαδικασία. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε και απευθύνομαι στους
αγαπητούς συμπολίτες μας. Θέλω να καταλάβετε κάτι: κατ' αρχήν μας τιμά
που είστε παρόντες για ένα θέμα που αφορά και εσάς, αλλά αφορά και το
Δήμο μας. Εμείς είμαστε ανενημέρωτοι με αυτό το θέμα σήμερα που
διευκρινίζει ο κ. Αντιδήμαρχος. Θέλουμε κι εμείς να ενημερωθούμε, για να
γνωρίζουμε το θέμα.
Θα ακούσουμε, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμπολίτες μας να
ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να βγάλουμε και συμπέρασμα.
Παρακαλώ να τελειώσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί έτσι είναι ο
Κανονισμός και θα δοθεί ο λόγος σε όλους τους συμπολίτες μας αυτοί που
θέλουν να πάρουν τον λόγο, αλλά να ενημερωθούμε κι εμείς να γνωρίζουμε
ποιο είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, συνεχίστε κ. Μανωλεδάκη.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Συνεχίζω. Όπως έλεγα πριν τη διακοπή, στο άρθρο 34
πάλι του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην παρ. 2 και στο εδάφιο η ορίζεται
ότι «… Σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας…»
εδώ έχουμε τη μία, αλλά το ίδιο λέει, τι γίνεται όταν σταθμεύουν είτε από τη
μια είτε από την άλλη, διαβάζω αυτολεξεί: «… Σε οδοστρώματα που είναι
χωρισμένα σε δυο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της
λωρίδας της μίας ανά κατεύθυνση μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής
γραμμής υπέρβασης, είναι μικρότερο από 3 μέτρα».
Η οδός Αρτάκης έχει πλάτος 4,84 είναι μονόδρομος, έχει μία
λωρίδα, αυτό λέω. Στη μία λωρίδα λοιπόν εάν αφαιρέσουμε τα δυο μέτρα
πλάτος που είναι η θέση στάθμευσης απομένουν 2,80. Άρα είναι κάτω από 3
μέτρα ο δρόμος είναι στενός. Ας το αφήσουμε αυτό.
Ας έρθουμε στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. 98728/7722/93
όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93 είναι η Υπουργική Απόφαση που
επιγράφεται

«Προδιαγραφές

για

την

κατασκευή

χώρων

στάθμευσης

αυτοκινήτων». Εκεί έχει διάφορες περιπτώσεις για το πώς μπορούν να
σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα, ανάλογα με τη γωνία που έχει ο άξονας του
αυτοκινήτου με τον άξονα του δρόμου.
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Ξεκινάει από γωνία 90 μοίρες που σημαίνει κάθετα στον άξονα,
πάει στις 60, έχει πέντε – έξι περιπτώσεις. Η περίπτωση την οποία εξετάζουμε
εμείς είναι εκεί που έχει 0 μοίρες γωνία στάθμευσης, δηλαδή τα οχήματα
σταθμεύουν παράλληλα με το δρόμο.
Έχω εδώ και την Υπουργική Απόφαση όπως και το doc τα
οποία θα τα καταθέσω στο Προεδρείο. Ορίζει σαφώς δυο περιπτώσεις: στη
μία περίπτωση αφήνει λωρίδα για στάθμευση 2,5 μέτρα και το υπόλοιπο του
δρόμου 3 μέτρα, ελάχιστος ελεύθερος δρόμος 3 μέτρα. Σύνολο δρόμου 5,5
μέτρα.
Στη δεύτερη περίπτωση ορίζει ως χώρο στάθμευσης πλάτους 2
μέτρων για μικρότερα αυτοκίνητα και ελεύθερο πλάτος δρόμου 3,5 μέτρα πάλι
συνολικό μήκος 5,5 μέτρα. Άρα στενός δρόμος κατά την Υπουργική Απόφαση
είναι όποιος έχει πλάτος μικρότερο από 5,5 μέτρα.
Μετά από αυτά στηριζόμενος και στην εισήγηση της υπηρεσίας
έκανα κι εγώ θετική εισήγηση διότι έτσι λέει ο νόμος δυστυχώς κακός νόμος,
σκληρός νόμος, αλλά νόμος είναι. Και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν κρίνει
ούτε συναισθηματικά, ούτε πολιτικά τι ψήφους θα πάρω από την περιοχή.
Διότι μετά θα ερχόταν ο κύριος που έκανε την αίτηση το αίτημα και θα μου
έλεγε και εμένα και των άλλων μελών διότι ήταν ομόφωνη η απόφαση «Τι
κάνετε κύριοι;». Αυτά είχα να πω, κρίνετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μανωλεδάκη. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.
Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συγνώμη, οι οριοδείκτες είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί;
Πλαστικοί.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη μιλάτε από κάτω, υπάρχουν αρμόδιοι εδώ να
απαντήσουν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν μας βοηθάτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη αυτή ήταν η ερώτηση;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι και θέλω να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις γιατί μπορεί να υπάρχουν
απορίες. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ερώτηση πρώτη: τέτοιο αίτημα έχει ξανάρθει στο Δήμο;
Από αυτά που είπατε κ. Μανωλεδάκη, εγώ συμπέρανα ότι δύναται να δώσετε
την άδεια. Εσείς ο ίδιος το είπατε γιατί το συγκεκριμένο δεν ξεκαθαρίζεται
πουθενά ότι μπορείτε να προχωρήσετε στο συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περιοριστείτε

στην

ερώτησή

σας

σας

παρακαλώ

κ.

Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μόνος σας το είπατε και αυτό είναι το ερώτημα, εγώ
έγραψα συγκεκριμένα υπάρχει κάπου στον ΚΟΚ που να αναφέρει ακριβώς;
Μιλήσατε για διπλής κατεύθυνσης, άλλο κ. Μανωλεδάκη το διπλής
κατεύθυνσης και άλλο το μονής κατεύθυνσης και άλλο να ερμηνεύετε εσείς ότι
εφόσον στο διπλής είναι έτσι, έτσι είναι και στο μονής. Αυτό είναι δική σας
εκτίμηση και δύναται στην Επιτροπή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου θα σας δώσω τον λόγο να μιλήσετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ τουλάχιστον εδώ θέλω να μείνω, ότι δύναται και
να μου απαντήσατε συγκεκριμένα όχι εσείς τι βγάζετε, αν υπάρχει
συγκεκριμένο σημείο στον ΚΟΚ που να λέει ότι μπορείτε να προβείτε στο
συγκεκριμένο.
Επίσης άλλο ένα ερώτημα: από πότε είναι η συγκεκριμένη
οικοδομή εκεί, πόσο χρόνο; Δηλαδή είναι 10 χρόνια; Είναι 15 χρόνια; Πόσα
χρόνια είναι και μετά από πόσα χρόνια ήρθε ο συγκεκριμένος να το κάνει;
Διότι κι εγώ αν είχα τριαξονικό φορτηγό για παράδειγμα και απέκτησα μετά
από 15 χρόνια που έμενα εκεί, θα ερχόμουν να κάνω αίτηση.
Επίσης άλλη μια ερώτηση τελευταία: εάν το Ίδρυμα Γερόντων
που είναι υπό τη σκέπη της Μητρόπολης σας είχε κάνει αίτημα για
παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της εισόδου του, τόσο όσον αφορά στη
φορτοεκφόρτωση

εμπορευμάτων

ή

προμηθειών

για

το

Ίδρυμα,

ή

ασθενοφόρου, ή νεκροφόρας.
Διότι επιτρέψτε μου να σας πω έχω δει πολλές φορές -και από
πότε σας το έχει κάνει η Μητρόπολη αυτό και αν έχετε απαντήσειασθενοφόρο ή νεκροφόρα, να παρκάρει απέναντι στην πιλοτή της
πολυκατοικίας. Και αν αυτό ως Διοίκηση το βλέπετε πιο σοβαρό, ή λιγότερο
σοβαρό από την αίτηση που έχει κάνει ο δημότης. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις
μου, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εδώ πρέπει να επικρατήσει μια
λογική κ. Πρόεδρε. Εγώ δεν αμφισβητώ ποτέ τον κ. Μανωλεδάκη, ο οποίος
έχει δουλέψει, έχει βάλει κάτω τους νόμους για να μπορέσει να βρει μια άκρη
σε ένα θέμα, το οποίο όμως πρέπει να μας δημιουργήσει και μερικά
ερωτηματικά.
Ποια είναι τα ερωτηματικά; Εγώ δηλαδή αν μου έλεγαν ότι στο
σπίτι υπάρχει ένα θέμα με το parking έπρεπε να είναι πραγματικά ένα σοβαρό
θέμα για να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για να έχουν έρθει σήμερα
δέκα οικογένειες, πάει να πει ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
Εάν δείτε, έχουν κάνει ένα αίτημα, γιατί; Ότι δημιουργείται
πρόβλημα σε μια περιοχή, σε ένα δρόμο που εκεί δεν υπάρχουν θέσεις
στάθμευσης. Έχουμε ένα άλλο θέμα: ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος
πήγε κι έκανε το αίτημα, από ό,τι είπε ο κ. Μανωλεδάκης και πάλι
επαναλαμβάνω δεν τον αμφισβητώ καθόλου, με νομιμότητα έβαλε τα
κολωνάκια. Όμως δεν μπορούμε με τα κολωνάκια αυτά επειδή είναι μια
νόμιμη γραμμή, να δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί, τη στιγμή κατά
την οποία έχουμε 40 ανθρώπους, έχουμε την Εκκλησία.
Ο συγκεκριμένος μπαίνει μέσα, αλλά μπαίνει γιατί πρέπει να
κάνει όντως τέσσερις – πέντε μανούβρες περισσότερο. Και ρωτώ: για τις
τέσσερις μανούβρες τις περισσότερες αυτές που πρέπει να κάνει και να μπει
με δυσκολία μέσα στο parking εμείς πρέπει να φερθούμε σκληρά στους
συνδημότες μας και να τους πούμε ότι «τέρμα, εκεί θα χάσετε δυο και τρεις
θέσεις»; Όχι κύριοι. Εδώ πρέπει να επικρατήσει η λογική, να βγουν τα
κολωνάκια ευθέως το λέω και σε καμία περίπτωση ούτε καν με ενδιαφέρει
ποιος θα με ψηφίσει ή δεν θα με ψηφίσει με την έννοια ότι μιλάω για να
μπορέσω να πω ότι εγώ βοήθησα σε αυτό. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν έχω
τέτοια πράγματα.
Θέλω όμως να πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ αυτό σκληρό, ότι
έχουν μπει τα κολωνάκια απέναντι δεν μπορούν εκεί να παρκάρουν και να
κερδιθούν δυο θέσεις, δεν μπορεί η Εκκλησία να βάλει ένα αυτοκίνητο για μια
έκτακτη ανάγκη στο Ίδρυμα το οποίο είναι εκεί παρ' όλο που έχει αιτηθεί, αλλά
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από την άλλη δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος να παρκάρει. Αυτό είναι το
πρόβλημα κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, παρακαλώ καθίστε. Μιλάει επικεφαλής
Παράταξης θα τον διακόψουμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι κανένας
δεν θίγεται. Απλούστατα θα κάνει μεγαλύτερη κούρμπα να μπει… Και εγώ το
parking μου το έχω στην Εθνικής Αντιστάσεως, κανονικά μπορώ να πάω να
βάλω κολωνάκια απέναντι. Είναι μονόδρομος και με αυτό τον τρόπο και να
δημιουργώ πρόβλημα στα αυτοκίνητα που όταν γίνονται γιορτές γίνεται μια
κατάσταση πολύ δύσκολη στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο γιατί μπαίνω. Θα μπω
πάλι μέσα, αλλά θα μπω αφού κάνω τέσσερις πέντε μανούβρες. Αυτός θα το
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος καθημερινά.
Πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να βοηθήσουμε και ο άνθρωπος
να κατανοήσει ότι δημιουργείται πρόβλημα σε άλλους 30 συνδημότες,
γείτονες, φίλους οτιδήποτε είναι εκεί και να τελειώσει αυτή η υπόθεση την
οποία την βρίσκω πάρα πολύ λογική εγώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε να
μπορέσουν να βρεθούν δύο και τρεις θέσεις parking και να βοηθήσουμε και
την Εκκλησία η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα parking σε μια έκτακτη ανάγκη,
που δεν μπορεί να πάει το ασθενοφόρο γιατί είναι οι γέροντες εκεί οι οποίοι
είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι κανένας δεν θέλει να λαϊκίσει
γιατί υπάρχει και ο λαϊκισμός, είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να τη
δούμε όσο μπορούμε. Ο νόμος είναι αυτός που είπε ο κ. Μανωλεδάκης δεν
αμφισβητείται, αλλά όμως η εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας, της
πολυκατοικίας, της Εκκλησίας και των 45 ανθρώπων που έχουν κάνει… Δεν
είναι τρελοί αυτοί οι 45 άνθρωποι να έρθουν εδώ, κανένας δεν θα το έκανε.
Εμένα αν μου έλεγαν «ξέρετε, μου έχει κλείσει ο άλλος το
parking» θα του έλεγα «Καλά, τι μου λες; Και θα τρέξουμε γιατί εσύ μπαίνεις
δύσκολα στο αυτοκίνητο;». Αλλά μπαίνοντας μέσα στο parking και μπαίνοντας
τα κολωνάκια, νεκρώνεται αυτή η περιοχή και τρέχουν πανικόβλητοι που θα
βάλουν τα δυο – τρία αυτοκίνητα, προσέξτε, σε κατοικίες οι οποίες εκεί έχουν
ανάγκη αυτό το parking. Να το δούμε με κατανόηση, να το δούμε με μια θέση
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τέτοια να εξυπηρετηθεί και ο άνθρωπος αυτός που εξυπηρετείται με
μανούβρα και μπαίνει στο parking του, αλλά και οι συνδημότες μας οι οποίοι
έχουν έρθει σήμερα εδώ να κάνουν αυτό το αίτημα.
Νομίζω ότι με φωνές και με προσβολές σε δημοτικούς
συμβούλους και προσβολές γενικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αρμόζει
ούτε για εμάς ούτε για εκείνους και εκείνοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει
να έχουν υπομονή να ακούσουν πρώτα τους δημοτικούς συμβούλους και
ύστερα να μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, από ερωτήσεις έγιναν και οι τοποθετήσεις. Ο κ.
Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς κ. Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω επειδή η
εισαγωγή του θέματος λέει συζήτηση επ’ αυτού του αιτήματος, εμείς θα
πάρουμε κάποια απόφαση σήμερα εδώ; Προβλέπετε ως Προεδρείο να
πάρουμε μια απόφαση ότι θα μείνουν ή θα φύγουν τα κολωνάκια; Γιατί είναι
μια συζήτηση αυτό που έχετε φέρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας και σε αυτό που ρώτησε ο Νίκος.
Θεωρώ ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ας μας πουν και
οι νομικοί που είναι εδώ, ότι δεν μπορούν να ανατραπούν. Απόφαση έχει
παρθεί.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν ξέρω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι ανώτερο το Δημοτικό Συμβούλιο από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε τη Νομική Υπηρεσία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τότε γιατί δεν το πήγατε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Διαδικαστικά το έβαλα. Διαδικαστικά βάζω μήπως
πάρουμε καμιά απόφαση, δεν έχω κανένα πρόβλημα τι απόφαση θα
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πάρουμε, αλλά είναι άκυρη. Να ρωτήσουμε και τη Νομική Υπηρεσία αν
ανατρέπεται η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη γιατί το έχουν φέρει οι δημότες προφανώς
και πρέπει να ακούσουμε όλες τις απόψεις.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ενημέρωση άκουσα, ενημέρωση κάνω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Οι δημότες αν δεν κάνω λάθος ζητάνε την άρση της
κατάθεση της συγκεκριμένης απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς θα ακολουθήσουμε τη νόμιμη διαδικασία. Κύριε
Μανωλεδάκη να βάλουμε μια τάξη στη συζήτηση γιατί έχω και εγώ ευθύνη. Ο
κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανακαλέσει απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι δεσμευτικό όργανο και οι αποφάσεις
του δεν μπορούν να ανακληθούν και αυτό το προβλέπει η νομοθεσία.
Υπάρχει διακριτότητα στα συλλογικά όργανα. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο αν
θέλουμε στο τέλος εφόσον δεν υπάρχει εισηγητικά, εισηγητικά υπάρχει η
συζήτηση γιατί το αίτημα το φέρνουν οι πολίτες, εφόσον εμείς το
αποφασίσουμε, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να παραπέμψουμε και με
μια γνώμη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να ξανασυζητήσει το θέμα και την
ίδια την απόφαση.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συγκαλείται σε δυο μέρες, δεν
είναι ότι θα το παραπέμψουμε στις καλένδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θέλω να ενημερώσω κατ' αρχάς και ο κ. Μανωλεδάκης
το ξέρει, δεν είναι εδώ ο κ. Καλαμπόκης, με τον κ. Ανανιάδη δεν έχουμε
προλάβει να βρεθούμε, έχω θέσει από την αρχή της τετραετίας το 2014 στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, διότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής είναι κατά το 80-90% κολωνάκια, parking, παρεμβάσεις και τα λοιπά.
Και έχω πει και το έχω ζητήσει κατ’ επανάληψη έχει γραφτεί στα
πρακτικά και το λέω και τώρα επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέλω μια
λίστα πόσες θέσεις έχουν δεσμευτεί στην πόλη με κολωνάκια και με
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ταμπελίτσες. Γιατί γνώμη μου είναι ότι είναι πάνω από 200-300 θέσεις
στάθμευσης …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Πες για ποιο διάστημα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σήμερα να ξέρουμε πόσες θέσεις είναι δεσμευμένες.
Πηγαίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ελαφρά την καρδία, δεν θέλω να πω ότι
γίνεται επίτηδες γιατί δεν θέλω να θεωρήσω ότι ο κ. Μανωλεδάκης με κακή
πρόθεση πήρε αυτή την απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά ένας
από τους λόγους που δεν πηγαίνω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όταν
συζητούνται αυτά, είναι διότι δίνονται δεκάδες τέτοιες άδειες, είτε για
κολωνάκια είτε για θέσεις στάθμευσης.
Και ειδικά για τις θέσεις στάθμευσης θέλω να τονίσω ότι δεν
είναι σύννομες. Διότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχεις αναπηρικό αυτοκίνητο.
Εκεί εμείς κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις διότι πράγματι υπάρχουν
προβλήματα, αλλά να κάνουμε παραχωρήσεις όταν δεν μπορεί να έχουμε 300
θέσεις στάθμευση και 200 θέσεις στάθμευσης παραχωρημένες, αυτό είναι ένα
ολόκληρο parking. Είναι ένα ολόκληρο parking άμα το ενώσεις. Το Mall έχει
700 θέσεις στάθμευσης και εμείς έχουμε μοιράσει σε αναπήρους και σε
κολωνάκια 300 θέσεις στάθμευσης στην πόλη.
Δεν λέω ότι ο κ. Μανωλεδάκης είχε κακή πρόθεση παρ' ότι κάνει
μια ερμηνεία δική του της νομοθεσίας σύμφωνα με αυτά που λέει εδώ και
θέλω να πω το εξής: αυτή η πολυκατοικία βρίσκεται 15-20 χρόνια εκεί. Όταν
εγώ πάω και αγοράζω ένα διαμέρισμα ή αλλάζω αυτοκίνητο, δεν θα
αναστατώσω όλη τη γειτονιά και ειδικά όταν ο νόμος δεν λέει ρητά το τι πρέπει
να γίνει. Ο νόμος λέει ότι σε μία τέτοια περίπτωση και αν το ερμηνεύσουμε και
σωστά, γιατί λέει για τη διπλή κατεύθυνση εκεί έχουμε μονόδρομο, ότι
μπορούμε να βάλουμε κολωνάκια.
Εδώ έρχεται κάποιος, τον άνθρωπο εγώ δεν τον ξέρω για να
μην φανταστείτε ότι ξέρω και ποιος είναι, αγοράζει ένα διαμέρισμα παίρνει ένα
parking, βλέπει αν περνάει το αυτοκίνητό του ή δεν περνάει και επειδή δεν
περνάει το αυτοκίνητό του μετά από 20 χρόνια δημιουργεί ολόκληρο
πρόβλημα στην γειτονιά. Που ακούστηκε δηλαδή αυτό το πράγμα;
Την ίδια ευαισθησία που πρέπει να δείξουμε για τον άνθρωπο
που δυσκολεύεται -όχι ότι δεν περνάει, δυσκολεύεται- να βάλει το αυτοκίνητό
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του στο parking, την ίδια ευαισθησία πρέπει να δείξουμε και για τους
υπολοίπους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι 40. Αλλά και ένας να ήταν και να
ενοχλούνταν, την ίδια ευαισθησία έπρεπε να δείξουμε.
Εγώ θεωρώ για να μην επανέλθω, θα ακούσουμε βέβαια και
τους κατοίκους μήπως έχουν να προσθέσουν κάτι, να το επαναφέρουμε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να αλλαχτεί αυτή η απόφαση. Δεν υπάρχει
κανένας λόγος εκεί να βρίσκονται δυο τρία κολωνάκια και να αναστατώνεται
όλη η γειτονιά μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής είναι νόμιμες, δεν έχει παρθεί καμία η οποία δεν βασίζεται
στα νόμιμα στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε ορισμένες
καταστάσεις οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν και δεν είναι σωστό να
τοποθετούνται εκεί που τοποθετούνται.
Οι οριοδείκτες οι πλαστικοί πρέπει να έχουν ένα όριο χρήσης. Τα
parking πρέπει να είναι δομημένα έτσι, ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να
βγαίνουν παραχωρώντας ο Δήμος μόνο το πεζοδρόμιο. Δεν χρειάζονται
υποστηρικτικά στοιχεία κολωνάκια για να μπει και να βγει. Αν το parking δεν
έχει τις σωστές προδιαγραφές, δεν φταίει ο Δήμος, δεν φταίει κανείς.
Το να βάλουμε πλαστικά κολωνάκια εκεί που δεν μπορούν να
μπουν ανάπηροι ή οποιεσδήποτε ανάγκες, το καταλαβαίνω. Το να λέμε ότι
βάζουμε κολωνάκια απέναντι για να εξυπηρετήσουμε τον κύριο που θα μπει
και θα βγει, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν το καταλαβαίνω; Γιατί το parking
έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς καμία άλλη
βοήθεια.
Πήραμε μια απόφαση η Ποιότητας Ζωής την πήρε σύννομα, την
πήρε με προδιαγραφές αλλά αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει τέτοια
αναστάτωση που αυτή τη στιγμή η πρότασή μας ως Δημοτικό Συμβούλιο είναι
άμεσα να συγκληθεί η Ποιότητας Ζωής και να ανακαλέσει αυτή την απόφασή
της. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πόσα μέτρα
καταλαμβάνουν τα κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί απέναντι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσες θέσεις parking ακυρώνονται;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συγνώμη κ. Λάλο να σας διακόψω ένα λεπτό. Κύριε
Πρόεδρε επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπήκε το θέμα για το "Κλεισθένη", έκατσα
να ακούσω τους συμπολίτες και να τοποθετηθώ και φεύγω διαμαρτυρόμενος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη πόσα μέτρα έχουν καλυφθεί από τα
κολωνάκια για να δούμε κατ' αρχάς αν είναι η προβολή της εισόδου του
parking και δεύτερο και τελευταίο τα parking υπάρχουν στην οικοδομική άδεια
μιας πολυκατοικίας, υπάρχει στο συμβόλαιο ενός σπιτιού. Αν υπάρχει, έχει
δικαίωμα να το έχει το parking και εσύ πρέπει να του δώσεις άδεια εισόδου –
εξόδου.
Τώρα εμείς θα προσφύγουμε κατά της άδειας οικοδομής του;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να μπει και να βγει το αυτοκίνητο από
εκεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πρέπει να έχει άδεια ασφαλούς διέλευσης στο
parking το οποίο δεν του το δίνει ο Δήμος το parking, το parking το δίνει η
Πολεοδομία, την άδεια. Για να μην μπερδευτούμε κιόλας εδώ.
Αυτό που ελέγχεται είναι αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το
parking μόνο χωρίς την τοποθέτηση κολωνακίων. Το μοναδικό πράγμα, γι'
αυτό ρωτάω πόσα μέτρα είναι και αν είναι η προβολή της εισόδου του ή αν
έχει γίνει κάποια υπερβολική παρεμπόδιση. Αυτό μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Στην πρώτη ερώτηση αν έχει έρθει τέτοιο αίτημα άλλη
φορά. Την ίδια μέρα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πήρε απόφαση και για
άλλα κολωνάκια στην οδό Αρτάκης με αίτημα από τη Δημοτική Αστυνομία
παρακαλώ. Το αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας έχει αριθμό Πρωτοκόλλου
22026/15-9-2017 και ζητάει: «… την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων επί του
οδοστρώματος στην οδό Αρτάκης στη συμβολή της με την οδό Αλεξανδρείας,
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διότι η οδός Αρτάκης είναι στενή και τα παρκαρισμένα οχήματα καθιστούν
αδύνατη τη στροφή του απορριμματοφόρου του Δήμου».
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσα τον λόγο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν μου απαντάει σε αυτό, μου λέει για τη Δημοτική
Αστυνομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσα τον λόγο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ ήμουν συγκεκριμένος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσα τον λόγο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κουβέντα κάνουμε, δηλαδή ήμαρτον.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κάτσε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουβέντα κάνουμε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη κ. Μανωλεδάκη με όλο το σεβασμό στο
πρόσωπό σας, εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο αίτημα. Ο συγκεκριμένος έχει
ένα parking δεν μπορεί να βγει και κάνει αίτημα για να μπουν τα κολωνάκια
απέναντι, δεν μιλάω για τη Δημοτική Αστυνομία που δεν μπορεί να στρίψει το
απορριμματοφόρο; Προσέξτε τι σας λέω.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Όχι εγώ δεν είχα όσο ήμουν στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είχατε εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν μεταγενέστερα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν υπάρχουν εγώ ευθέως σου απαντάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη συνεχίστε.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Από πότε είναι η συγκεκριμένη οικοδομή ρώτησες. Η
άδειά της είναι από το 2001 βλέπω εδώ. Αν το Ίδρυμα έχει κάνει αίτημα: εγώ
δεν έχω δει αίτημα από το Ίδρυμα. Εάν πήγε στην Υπηρεσία και δεν το
έφεραν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διότι για να το δω πρέπει να έρθει
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν μου ήρθε ποτέ.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη, Θόδωρε στο αίτημα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη έχουμε εκπροσώπους εδώ της Εκκλησίας;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αφήστε με λίγο κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατ’ αυτό
τον τρόπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συζητάμε δηλαδή για κάποιο αίτημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να απαντήσει. Δεν θα τον διακόπτετε όταν απαντάει…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αφήστε με να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα κ. Τομπούλογλου. Το καταλαβαίνετε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να ρωτήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη συνεχίστε.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Συνεχίζω. Απαντάω στον αγαπητό φίλο Απόστολο ο
οποίος έκανε τοποθέτηση αν κατάλαβα καλά και όχι ερώτηση και θα
αντιστρέψω την ερώτηση και θα ρωτήσω Απόστολε και θα κατέληγα έτσι να
πάρουμε μαζί σας κι εγώ απόφαση να παραπέμψουμε το θέμα ξανά στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να κοιτάξει το θέμα.
Εάν έρθει ο συγκεκριμένος κάτοικος που έχει κάνει το αίτημα και
το οποίο έχει δικαίωμα να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τι θα απαντήσουμε;
Δηλαδή παίρνει μια απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τώρα, εγώ δεν
είμαι μέλος απόφαση για διάφορους λόγους αυτούς που είπαμε …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ο νόμος όμως επαναλαμβάνω δεν ξεχωρίζει πολλούς
από λίγους, ο νόμος λέει ότι έστω και ένας αν έχει έννομο συμφέρον έχουμε
καθήκον σα γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου να του δώσουμε το δίκιο του. Τι
να κάνουμε; Γιατί μετά θα έρθει και θα μας λέει «Πως το κάνατε, πως
αποφασίσατε;». Δεν μπορώ να σας το πω αλλιώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να του απαντήσω κ. Πρόεδρε;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να τελειώσω και τις άλλες ερωτήσεις. Ο Νίκος ρώτησε
πόσες θέσεις στάθμευσης έχουν δοθεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν είπε αυτό, πόσα μέτρα.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το ρώτησε ο Μιχάλης, ο Νίκος ρώτησε πόσες θέσεις
στάθμευσης. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή πόσες έχουν δοθεί,
αλλά να ξέρετε όπως είπε και ο Μιχάλης όσες έχουν δοθεί, έχουν όλα τα
νόμιμα χαρτιά, τουλάχιστον επί θητείας μου. Τώρα αν παρουσιάζει κάποιος
ιατρικά δελτία ψεύτικα, έχουν γίνει και τα έχουμε δει. Στραβοί που οδηγούσαν
αυτοκίνητα! Αλλά εγώ και τα μέλη της Επιτροπής αυτά είχαμε μπροστά μας
και με αυτά αποφασίσαμε.
Κάποιες φορές γιατί είσαι μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
έχεις δει. Δόθηκε τίποτε που δεν ήταν σύννομο; Μέλος είσαι.
Πόσα μέτρα καταλαμβάνουν τα κολωνάκια που ρώτησε ο
Μιχάλης που έχει τοποθετήσει στην Αρτάκης. Τα κολωνάκια καταλαμβάνουν
ακριβώς το μήκος που ορίζεται μια θέση στάθμευσης σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση τάδε που σας διάβασα και η οποία ορίζει ακριβώς τις
διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης για μεν μικρά αυτοκίνητα 2 μέτρα πλάτος
επί 5,5 μέτρα μήκος, για δε τα μεγάλα 2,5 μέτρα πλάτος επί 5,5 μέτρα μήκος.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, περιμένετε κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι αλλά είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων ή
τοποθετήσεων;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ερωτήσεων. Κύριε Μανωλεδάκη δεν μου απαντήσατε
σε κάτι. Σας είπα, αν κάπου ο Κώδικας αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα την
περίπτωση τη συγκεκριμένη και όχι αυτό που επικαλείστε με το διπλής
κατεύθυνσης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: «Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί του
οδοστρώματος μπροστά σε είσοδο – έξοδο παρόδιας ιδιοκτησίας και απέναντι
από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος
οχημάτων εξ αυτής». Έχει κι άλλες διατάξεις αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα διαβάσατε κ. Μανωλεδάκη.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Σαφώς το ορίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα διαβάσατε.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Τα επαναλαμβάνω αφού επιμένει ο Γιάννης. Σαφώς
ορίζει ότι έχει δικαίωμα και απέναντι, δεν ορίζει το πόσο είναι στενός και εκεί
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προβληματιστήκαμε, αλλά το δείχνει εδώ. Δεν το λέει ο ΚΟΚ το λέει η
Υπουργική Απόφαση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα, εγώ έχω να πω το εξής:
πολλές φορές οι Υπηρεσίες αλλά φτάνει και στα συλλογικά όργανα του Δήμου
αντιμετωπίζουν τις αποφάσεις με ένα γραφειοκρατικό στενά νομικό τρόπο.
Άρα τι λέω με αυτό; Ότι είναι σίγουρο κοιτάζοντας όλα τα χαρτιά
δηλαδή την αίτηση που έχει κάνει ο άνθρωπος τη νομοθεσία έτσι όπως είναι,
αυτό που φαίνεται σαφώς είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δικαιούται θέση
στάθμευση. Δικαιούται στην έξοδο του οχήματός του να μπορεί να έχει τον
ελεύθερο χώρο έτσι όπως διαμορφώθηκε.
Προσέξτε όμως, υπάρχουν στη νομοθεσία αρμοδιότητες που
είναι δεσμίες αρμοδιότητες οι οποίες δηλαδή είναι υποχρεωτικές, δηλαδή δεν
το δικαιούται είσαι υποχρεωμένος ως Δήμος να του δώσεις άδεια και
υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες σου δίνουν την προαίρεση, δύνασαι
δηλαδή.
Στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο υπάρχει και είναι
καθ' όλα νόμιμο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έκανε την αίτηση
δύναται να έχει θέση στάθμευσης. Προσέξτε τώρα, από το δύναται πάμε πια
στην εξέταση άλλων στοιχείων γιατί από ό,τι φαίνεται είναι καθ' όλα νόμιμο.
Εγώ στο σπίτι μου από ό,τι διάβασα και το κατάλαβα τώρα
Θοδωρή, δικαιούμαι απέναντι γιατί κάνω να μπω και να βγω τρία λεπτά. Αν
εγώ πάω στο σπίτι μου και ζητήσω την ώρα που βγαίνω και ζορίζομαι τρία
λεπτά να μπω και να βγω, σημαίνει ότι θα κόψω από το απέναντι σπίτι μια
θέση στάθμευσης τουλάχιστον.
Αν πάμε δηλαδή αυτή τη λογική και την εφαρμόσουμε, αν το
γράμμα του νόμου το εφαρμόσουμε που είναι νόμιμο σε όλη την πόλη,
σημαίνει πως ο καθένας που δικαιούται να έχει είσοδο και έξοδο μεν, αν πας
όμως σε αυτή την πόλη που έχει χτιστεί δυστυχώς -όχι μόνο η δική μας πόλη
αλλά όλη η Αθήνα- και ειδικά με το Προεδρικό Διάταγμα που βέβαια δεν
αγγίζει τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν προβλέφθηκαν υποχρεωτικά
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θέσεις στάθμευσης, σημαίνει πως θα πας να αφαιρέσεις πάρα πολλές θέσεις
στάθμευσης.
Και μπορεί να το αντιμετωπίσεις ως μεμονωμένο γεγονός αυτό,
αλλά άμα εφαρμόσεις αυτή την λογική συνολικά, ο καθένας θα μπορεί εκεί
που έχει είσοδο και έξοδο, να έρχεται και να κόβει μιάμιση θέση στάθμευσης,
γιατί περίπου κατάλαβα ότι κόβουμε μιάμιση θέση στάθμευσης.
Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι καθ' όλα νόμιμο το αίτημα, αλλά
προτείνω να επανεξεταστεί. Για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, έχουν έρθει και
οι άνθρωποι εδώ προτείνω να το παραπέμψουμε πάλι από το Δημοτικό
Συμβούλιο με επανεξέταση στην ίδια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κλείσω με το εξής: θέλω να καταγγείλω αυτούς που μια
διαμάχη τοπική για ένα θέμα το οποίο δεν είναι το σοβαρότερο του κόσμου,
πάνε και γράφουν «ο κολλητός του Δημάρχου», ότι έδωσα θέση στον κολλητό
του Δημάρχου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ποιος το έγραψε αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έγραψε ο κύριος απέναντι εδώ. Ο κύριος αυτός, ο κύριος
αυτός το ανέβασε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω κάτι σε αυτό που είπε ο
κ. Δήμαρχος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ!
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάτι να συμπληρώσω, όχι ότι δεν υπάρχει θέμα. Στην
επόμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα μπει και θα τοποθετηθούμε και εκεί και
νομίζω βλέποντας το κλίμα ότι είναι θετικό. Απλώς θα ήθελα να κάνουμε μια
παράκληση ως Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι να γίνει αυτή η συνεδρίαση αφού το
παραπέμπουμε και να ζητάμε να παραπεμφθεί εκεί, προς τον κ. Ανανιάδη να
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πάει να βγάλει τα κολωνάκια και αν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα το
αποφασίσει ξανά....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου κάνετε ένα διαδικαστικό, δεοντολογικό. Η
απόφαση είναι παρμένη, ισχύει, άρα κανείς δεν μπορεί να την πάρει πίσω,
πριν παρθεί η απόφαση πίσω. Είστε ορθολογιστής στις απόψεις σας, έτσι δεν
είναι;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είμαι ορθολογιστής 100%.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα είναι νόμιμη αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να τις
αφαιρέσουμε περιμένουμε την απόφαση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επειδή εγώ λέω ότι αυτό αποσυμφορίζει μια
κατάσταση. Διότι αν κάτσω να σας πω πόσα κολωνάκια έχουν μπει στην
πόλη χωρίς να έχουν παρθεί καν αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
δεν θέλω να το επεκτείνω, ούτε να το επεκτείνω στη λογική που είπε ο κ.
Μανωλεδάκης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από εμάς; Στη δική μας θητεία;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. Εντάξει τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ούτε αυτό που είπε ο κ. Μανωλεδάκης και ο κ.
Κουτσάκης

γιατί

επαναλαμβάνω

οι

θέσεις

στάθμευσης

δίνονται

με

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν δίνονται οι θέσεις στάθμευσης επειδή
μπορεί ο πατέρας μου να αρρωστήσει γιατί έχει την καρδιά του να έχω και μια
θέση από κάτω μπας και χρειαστεί να παρκάρω στις 3 το πρωί. Ξέρουμε τι
γίνεται!
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μιχάλη δεν είπα ότι είπες αυτό, είπες ότι όλες γίνονται
νόμιμα. Δεν γίνονται. Δίνονται με ανοχή το καταλαβαίνω αυτό γιατί πρέπει να
είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι αλλά επειδή αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ
μεγάλη έκταση στην πόλη, γι' αυτό ζήτησα να μετρηθούν οι θέσεις.
Κατ' αρχάς δεν θέλω να πω τώρα, εγώ ξέρω δυο τρεις που
έχουν πεθάνει και είναι ακόμη οι ταμπέλες εκεί. Έχουν πεθάνει οι άνθρωποι
που έχουν πάρει άδειες θέσεις στάθμευσης, που δεν τις έχει δώσει αυτή η
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Διοίκηση γιατί θίγεται ο κ. Δήμαρχος, γι' αυτό ζήτησα να γίνει έλεγχος στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Βάλτε κάτω πόσες θέσεις υπάρχουν να τις δούμε. Τρία χρόνια το
λέω! Δεν έχει γίνει, το λέω κι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέλετε; Να πω ο
τάδε και ο τάδε και ο τάδε; Τι είμαι;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη δεν υπάρχει προσωπικό, δεν ακούστηκε το
όνομά σας.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε για να μιλήσουμε κ.
Πρόεδρε;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν ακούστηκε το όνομά σας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είπε ο κ. Κουτσάκης. Το είπε! Γιατί αυτό που λέει ο κ.
Παπανικολάου δεν είναι σωστό. Μια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν μπορεί
ούτε οι Υπηρεσίες, ούτε αυτοί που την απαρτίζουν να παρανομούν. Δεν
μπορούν. Αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου δεν στέκεται πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι προσωπικό τώρα που λέτε;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι κ. Κουτσάκη σας παρακαλώ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, άμα δεν ξέρεις κ. Πρόεδρε να αξιολογήσεις
τα προσωπικά…
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ δεν είπα τίποτε προσωπικό.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό είπες κ. Παπανικολάου ότι παίρνονται αποφάσεις
χωρίς να είναι νόμιμες.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ είπα για εσένα;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Για όλους και εγώ ήμουν.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εσύ τις πήρες όλες νόμιμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε από τους πρώτους έχω ζητήσει τον λόγο,
αλλά δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε απόψε. Περιμένουμε κ. Πρόεδρε ό,τι θέλετε
εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως
ακουστούν λίγο σκληρά. Όχι ως προς τους κατοίκους, αλλά ως προς τους
συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Επειδή κάποιοι έχουν διατελέσει και έχουν
περάσει από τη θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, άρα ex officio
του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οφείλουν και συμφωνώ με τον
κ. Κουτσάκη να γνωρίζουν ότι καμία εισήγηση χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για οποιοδήποτε αίτημα, είναι αδιανόητο να ικανοποιηθεί.
Αδιανόητο.
Άρα θεωρώ ότι ο κ. Παπανικολάου που το ανέφερε σίγουρα και
ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί και να το υποστηρίξει, αλλά
εγγράφως αυτό το πράγμα. Το να λέει ψέματα κάποιος ή να προσκομίζει
ψεύτικα στοιχεία για να πάρει την οποιαδήποτε θέση στάθμευσης, είναι άλλο
πράγμα. Είναι δόλος, το λέω εγώ είναι η άποψή μου. Καμία Επιτροπή και
κανένας υπάλληλος που εισηγείται στην Επιτροπή δεν θα πει ότι αν δεν
φέρεις δελτίο ΑμεΑ αν είσαι ΑμεΑ, αμαξίδιο, άδεια οδήγησης και τα λοιπά ή σε
έτερη περίπτωση αν δεν έχεις νόμιμη άδεια στάθμευσης δηλωμένη στην
Οικοδομική Άδεια, δεν έχεις εξετάσει το δρόμο, δεν, δεν, δεν… καμία
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν θα πάρει απόφαση να σου δώσει μια
παράνομη άδεια.
Σε σχέση τώρα με τον ντόρο ο οποίος έχει γίνει και την
παρουσία των ανθρώπων σήμερα εδώ, για το αν λύνει ή δημιουργεί
περισσότερα προβλήματα η τοποθέτηση των πλαστικών κώνων οι οποίοι
είναι βιδωμένοι στο δάπεδο για τη διέλευση του οχήματος που εμποδίζεται,
όντως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παρόμοιες οι οποίες εξετάζονται και
αφού γίνεται αυτοψία από την Υπηρεσία και ελεγχθούν οι διαστάσεις του
δρόμου και τα λοιπά, αποφασίζεται εάν θα δοθεί η παρόμοια τοποθέτηση
εμποδίων, απέναντι από την είσοδο της γκαραζόπορτας ή του parking ούτως
ώστε να μπορεί να μπει και να βγει ένα όχημα.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 5,5 μέτρα καταλαμβάνουν θέση
στάθμευσης ενός οχήματος βάσει του νόμου, όχι δυο Smart, τριών Fiat Uno
μικρών, ενός κανονικού οχήματος γιατί υπολογίζουμε και τον χώρο
έμπροσθεν και όπισθεν ούτως ώστε να μπορεί και να ξεπαρκάρει ένα
αυτοκίνητο για να λέμε τα πράγματα με μια λογική, και θεωρούμε ότι σε βόλτα
που έχω κάνει κι εγώ προσωπικά ως νέος Αντιδήμαρχος με τον κ.
Μανωλεδάκη βράδυ στην περιοχή, υπάρχουν κενές θέσεις στάθμευσης σε
όλο το μήκος της Αρτάκης.
Δεν υπάρχει συμφόρηση με τη λογική με την οποία αναφέρεται.
Μπορεί να δημιουργείται συμφόρηση σε κάποιες συγκεκριμένες πρωινές
ώρες λόγω της ύπαρξης και του οίκου ευγηρίας και κοντινών επιχειρήσεων οι
οποίες μεταφέρουν κόσμο, επισκέπτεται κόσμος και άρα από αυτή την άποψη
πιθανό και αυτή η μία να μην περισσεύει. Αυτό είναι λογικό, δεν είναι
παράλογο.
Δεν δημιουργεί όμως το πρόβλημα το οποίο περιγράφεται στην
αίτηση, αν εξεταστεί κατά τις υπόλοιπες ώρες όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις, ή
όταν δεν υπάρχει συνωστισμός και προκαλώ τον καθένα σας …
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μη με διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία μου σας παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μη με διακόπτετε, θα πάρετε τον λόγο, δεν σας γνωρίζω
κυρία μου. Θα πάρετε τον λόγο και θα μιλήσετε.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ αγαπητή μου κυρία.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία μου! Που νομίζετε ότι βρίσκεστε;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εσείς με διακόψατε και με προσβάλλετε και απαιτείτε τον
πληθυντικό;
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έχω άποψη! Δεν θα μου πεις τι θα πω, εσύ. Δεν σε
διέκοψα. Το κατάλαβες; Θα σέβεσαι εσύ πρώτα! Εντάξει; Έχεις γίνει κλόουν
εδώ μέσα! Άντε μπράβο πια, σε ανεχτήκαμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ διάλειμμα πέντε λεπτών.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ καθίστε να συνεχίσουμε τη
διαδικασία μας. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ανεξάρτητα από το αν αυτά τα οποία μπορεί να λέει ένας
άνθρωπος όταν τον αφήσουν να ολοκληρώσει, ένα μέρος είναι αλήθεια και
δεν είναι αρεστή και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται το δικαίωμα της διαμαρτυρίας
και της όποιας όχλησης, όλοι οι υπόλοιποι εσωτερικοί διαξιφισμοί νομίζω ότι
δεν βοηθούν και η οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να έχω εγώ με τον κ.
Τομπούλογλου ή τον οποιονδήποτε από εδώ μέσα, τουλάχιστον την ώρα που
μιλάω αν δεν με διακόπτει, δεν θα δημιουργηθεί καμία όξυνση. Γιατί σας
ακούω όλους πάντα και με προσοχή και προσπαθώ να μη διακόπτω. Και εγώ
εκνευρίζομαι όμως κάποια στιγμή, όπως και οι περισσότεροι.
Λέω λοιπόν ότι με βάση το ιστορικό της τοποθέτησης των
συγκεκριμένων στύλων στο πεζοδρόμιο επειδή έχουν ξαναγίνει παρόμοια
αιτήματα, δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα καθολικά αποδεκτά γιατί δεν
αποδεικνύονταν οι λόγοι με έγγραφα και τα λοιπά, στη συγκεκριμένη
περίπτωση βεβαίως να επανεξεταστεί το ζήτημα από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής λογικό είναι.
Χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε ότι όταν ένας άνθρωπος παίρνει
αυτό που αιτείται, θα προσφύγει κατά οποιασδήποτε μελλοντικής απόφασης
πάρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όταν το ξανασυζητήσει θετικής ή
αρνητικής, έχει κάθε δικαίωμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα.
Και από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάποιο αίτημα του
Γηροκομείου, της Μητρόπολης ή δεν ξέρω ποιος άλλος έκανε το
συγκεκριμένο αίτημα γιατί κι εγώ δεν το γνώριζα, εννοείται ότι πρέπει να έρθει
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αν η Επιτροπή παρομοίως κρίνει ότι για
τις ανάγκες του Γηροκομείου ή οποιουδήποτε άλλου πρέπει να ικανοποιήσει
το αίτημα για ένα ασθενοφόρο ή για οτιδήποτε άλλο, θα το δει.
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Εμείς δεν καθόμαστε να κάνουμε διάκριση ούτε γνωρίζουμε
προσωπικά κανέναν και το λέω ειλικρινά και το έχω πει και στο τηλέφωνο με
ανθρώπους που με έχουν ρωτήσει γι' αυτό το θέμα, δεν γνωρίζουμε
προσωπικά κάποιον, ούτε και μας ενδιαφέρει.
Μπορεί να τύχει. Εκεί αυτό που με πείραξε προσωπικά εμένα ως
νέο Αντιδήμαρχο, ήταν ότι παρ' όλη την αγανάκτηση και παρ' όλη την οργή και
παρ' όλη την αναστάτωση, τοιχοκόλλησαν πάνω στα κολωνάκια αυτό που
ανέφερε ο Δήμαρχος και το αναπαρήγαγε τοπικό Μέσο, για να είμαι και
σωστός απέναντι στον κ. Βέττο. Το αναπαρήγαγε, ως στιγμιότυπο. Αυτό, είναι
απαράδεκτο όμως.
Σεβαστό το όποιο αίτημα, σεβαστό το να διαφωνούμε σε κάποια
πράγματα, αλλά το να κολλάμε ή να νομίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα
πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο για να αλλάξει ένα
συλλογικό όργανο μια απόφαση, είναι λάθος εντελώς. Μπορεί να οδηγήσει σε
ανάποδα αποτελέσματα. Η κουβέντα εδώ μέσα είναι αυτή η οποία θα φέρει
την λύση.
Και κλείνω με αυτό: συμφωνώ με την εισήγηση του Δημάρχου
αλλά ταυτόχρονα στηρίζω 100% την απόφαση του πρώην Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών, στο ότι έκανε οτιδήποτε θεωρούσε η Επιτροπή ότι ήταν
νόμιμο για να πάρει την άδεια στάθμευσης, ο συγκεκριμένος κύριος ο οποίος
δεν είναι και εδώ απόψε και μου προκαλεί εντύπωση. Θα έπρεπε να είναι εδώ
απόψε. Γιατί δεν είναι εδώ απόψε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια θέλω να πω περισσότερο επί της διαδικασίας, παρά
επί της ουσίας. Κατ' αρχάς είναι αντιληπτό όπως το είπαν και οι προηγούμενοι
ομιλητές ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ανεξάρτητες,
δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όμως μπορεί
το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό εγώ προτείνω όπως το πρότεινε ο Δήμαρχος
άλλωστε, να επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Διότι αυτή τη στιγμή πραγματικά εάν ξανασκεφτούμε λίγο
ψύχραιμα όλοι μας και οι μεν και οι δε και οι κάτοικοι και εμείς οι σύμβουλοι,
έχουμε κάνει ένα πολύ μικρό λάθος. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τους
νομικούς τώρα εμείς. Τους νομικούς προσπαθούμε να κάνουμε αν έχετε
καταλάβει.
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Εγώ δηλαδή αν μου πείτε τώρα να ψηφίσω, δεν μπορώ να
ψηφίσω με την έννοια ότι είναι τα 5 μέτρα –λέω τυχαία, δεν θυμάμαι ακριβώς
πως τα είπε ο κ. Αντιδήμαρχος- είναι δεσμευτικό όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, ή
προαιρετικό. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ποιος μπορεί από εδώ;
Ο κ. Μανωλεδάκης έχει δίκιο, έχει διαβάσει τη νομοθεσία ενώ
εμείς έχουμε μια αδυναμία αυτή τη στιγμή να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά και
με απόλυτη ακρίβεια να πούμε ότι έχει δίκιο. Μόνο επί της αρχής θα ήθελα να
πω εγώ ότι αν δεν είναι υποχρεωτικό να δίνονται αυτές οι άδειες, εγώ είμαι
υπέρ της άποψης να μη δίνονται. Όχι για τον κύριο, εγώ ούτε τον δρόμο δεν
ξέρω όχι τον κύριο που αναφέρεται, όμως θα αποτελέσει μια αρχή για
καινούργιες αποφάσεις σε ολόκληρη τη Φιλαδέλφεια
Διότι αν ρωτήσετε οι περισσότεροι και εγώ και άκουσα και από
άλλους, έχουμε πρόβλημα δεν μπορούμε να βγούμε από τα parking. Δηλαδή
δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, εκτός κι αν είναι εντελώς νόμιμο. Τότε
δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Άρα εγώ λέω ναι στην πρόταση του
Δημάρχου και να κλείσουμε τη συζήτηση.
Ναι στην πρόταση του Δημάρχου να ξαναπάει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και να συνοδευτεί με γνωμοδότηση της Νομικής μας
Υπηρεσίας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση ολοκληρωτική και τον λόγο έχει ο
κ. Ανεμογιάννης.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η τελευταία σας πρόταση με κάλυψε, αυτό ήθελα να
πω. Να υπάρχει γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και να ξαναγυρίσει
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και όταν λέμε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
είναι μια ομάδα ανθρώπων της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Άρα η
ευθύνη της απόφασης είναι συλλογική. Δεν υπάρχει το φορτίο που φέρνει ο κ.
Μανωλεδάκης για την απόφαση ή ο κ. Ανανιάδης σήμερα.
Στην τελευταία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχα ζητήσει και
βέβαια ο κ. Παπανικολάου είναι απών και εδώ ενάμιση χρόνο εγώ δεν έχω δει
κανέναν από την αντιπολίτευση, άρα τα κροκοδείλια δάκρυα δεν τα
καταλαβαίνω,

ζήτησα

στην

τελευταία

Επιτροπή

Ποιότητας

Ζωής

οποιεσδήποτε άδειες έχουν δοθεί πριν τρία χρόνια από σήμερα να τις ψάξει η
Υπηρεσία και να τις επανελέγξουμε γιατί όπως είπαν πολύ σωστά φαντάζομαι
ότι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν αποδημήσει εις Κύριον, υπάρχουν θέσεις
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στάθμευσης που τις εκμεταλλεύονται σήμερα, υπάρχουν πινακίδες και τις
εκμεταλλεύονται οι συγγενείς και φίλοι. Ευχαριστώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη όμως να κάνω μια
παρέμβαση διότι αυτό τώρα ήταν… δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν
ήταν αληθές, δεν ήταν ειλικρινές αυτό που είπε ο κ. Ανεμογιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήταν απόλυτα αληθές.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι δεν ήταν αληθές. Απόλυτα δεν ήταν αληθές! Να τις
δούμε τις παρουσίες και να δούμε πόσες φορές έχει κάνει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συνεδρίαση, διότι κάνουμε εμείς απαρτία, όπως κάναμε
σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως κάναμε σήμερα στο Δημοτικό
Συμβούλιο που περιμέναμε 25 λεπτά! Κάντε πρώτα τις παρατηρήσεις σας
στους δικούς σας και αφήστε την αντιπολίτευση απ' έξω κ. Ανεμογιάννη.
Πάρτε τις παρουσίες των δικών σας πρώτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν εγώ θέλω να πω ότι μακάρι να είχαμε δείξει
τόσο μεγάλη ευαισθησία και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την πόλη, ή
ειδικότερα γειτονιές και το πώς μπορεί να αλλάξουν εξ αιτίας διαφόρων
αλλαγών που μπορούν να γίνονται.
Αυτό που θέλω να πω είναι μιας και συζητάμε πάνω στην
εισήγηση που έχουμε εδώ, είναι κατ' αρχήν θεωρώ πολύ λογική την απόφαση
που είχε πάρει η Επιτροπή και την εισήγηση δηλαδή της Υπηρεσίας και την
εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου. Επειδή τέλος πάντων δημιουργήθηκε κι
αυτό το θέμα εγώ ρώτησα και από ό,τι καταλαβαίνω το αίτημα είχε γίνει τον
Σεπτέμβριο η απόφαση πάρθηκε δυο μήνες μετά, επομένως είναι οι λογικοί
χρόνοι δυστυχώς που έχουμε στην Ποιότητα Ζωής.
Να το πω πιο γενικά. Όταν πάμε να βγάλουμε μια άδεια στην
Πολεοδομία, θα πρέπει να ορίσουμε τις θέσεις στάθμευσης. Ανά διαμέρισμα
πρέπει να βγουν θέσεις στάθμευσης, υπάρχει μια τέτοια λογική ότι τέλος
πάντων το αυτοκίνητο πρέπει πλέον να μπαίνει μέσα στην ιδιοκτησία που
έχουμε. Εάν δεν γίνεται αυτό, πληρώνουμε θέση έξω, δηλαδή δεσμεύουμε
θέση επί πληρωμής στο Δήμο.
Αυτό που είπε ο κ. Μανωλεδάκης ισχύει με τα μέτρα και όλα
αυτά που έχει βάλει δηλαδή χρειάζεται όχι μόνο όταν βάζεις μια θέση
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στάθμευσης σε ένα χώρο είτε είναι δημόσιος είτε είναι ιδιωτικός, πρέπει να
κοιτάξεις τόσο την ίδια τη θέση που είναι όντως 2,5x5 όσο και το γύρω - γύρω
πως θα φύγει αυτή η θέση, δίπλα της, πίσω της, μπροστά της είναι μια
ολόκληρη διέλευση.
Όσον αφορά τους στενούς δρόμους. Άπαξ και χρειάζεται να
ρυθμιστεί το parking, να ρυθμιστεί αν θα παρκάρουν από τη μία πλευρά ή
από την άλλη, αν απαγορεύεται το παρκάρισμα και τα λοιπά, είναι στενός
δρόμος. Αλλιώς θα ήταν μεγάλος και θα παρκάραμε και από τις δυο πλευρές
και θα υπήρχε κυκλοφορία.
Η Πολεοδομία και ο ΓΟΚ έχουν την ευθύνη σε ό,τι βρίσκεται
εντός της ρυμοτομικής γραμμής, ό,τι βρίσκεται στην ιδιοκτησία μέσα. Εκεί θα
εξετάσουν. Ο ΚΟΚ ο Κανονισμός της κυκλοφορίας εξετάζει ό,τι βρίσκεται έξω
από αυτή τη γραμμή. Επομένως κατά τη γνώμη μου σωστά η διέλευση θα
μετρηθεί με βάση τον ΚΟΚ και θα χρειαστεί με βάση τον ΚΟΚ πάντα σε όλες
τις στροφές πρέπει να μην παρκάρουν οχήματα, σε όλες τις εξόδους πρέπει
να μην παρκάρουν οχήματα.
Να πω επίσης ότι η λογική του να βάλουμε κολωνάκια σε
γωνίες, σε στροφές λεωφορείων είναι πλέον πολύ συχνή στην πόλη μας
ακριβώς γιατί έχουμε ένα πολύ έντονο πρόβλημα και δεν το έχουμε μόνο
εμείς. Είναι ένα πρόβλημα που έχει αναλυθεί πάρα πολύ κατά καιρούς, που
έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν επαρκούν,
δεν μπορούν να βοηθήσουν στις δουλειές και τέλος πάντων καταλήγουμε να
έχουμε στην ιδιοκτησία μας αυτοκίνητα, ορισμένες οικογένειες μπορεί να
έχουν και δυο και τρία για να μπορούν να απαντήσουν στις ανάγκες που
έχουν τις καθημερινές. Δεν λέω τώρα αν κάποιος έχει ένα αμάξι μια συλλογή
στο γκαράζ του δεν αναφέρομαι σε τέτοια πράγματα.
Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αντιφάσεις στη νομοθεσία
ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση στο πως θα αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό ζήτημα. Γιατί αυτό
τώρα που συναντάμε, πέρα από το ότι κάναμε την τρίχα τριχιά σήμερα, αυτό
είναι δηλαδή και από το αίτημα ακόμη των πολιτών αυτό βγαίνει. Ότι είναι
πολλές οι μονοκατοικίες, χρειάζονται πολλές θέσεις πάνω στους δρόμους, δεν
καλύπτεται αυτό από κάποια νομοθεσία το να μπορείς να παρκάρεις στη
γειτονιά σου. Παρκάρεις οπουδήποτε, ο δημόσιος χώρος είναι οπουδήποτε.
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Φαντάζομαι ότι θα ψαχτεί αυτό τώρα με την αίτηση που είπε και
ο κ. Ανανιάδης ότι δεν το γνωρίζει και ότι θα ψάξει να έρθει, που έχει γίνει από
τον «Καλό Σαμαρείτη» από εκεί και πέρα όμως είναι κάποια επιχειρήματα
εδώ, που για εμένα η απάντηση είναι… Τώρα δηλαδή τι να κάνουμε; Να
κάνουμε κυκλοφοριακή μελέτη; Λογικό είναι αυτό το αίτημα, αλλά να φύγει
μόνο του το αίτημα ότι επανεξετάστε αν δικαιούται απέναντι από το parking
του να έχει χώρο, δεν συμφωνώ να φύγει μόνο του αυτό στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
Να πούμε ότι χρειάζεται να εξεταστεί αν έξω από τον οίκο
ευγηρίας πρέπει να πάρουμε και μια θέση ασθενοφόρου, αν πρέπει να
εξεταστεί αν το φροντιστήριο έχει πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή επίπτωση στην
περιοχή, αν πρέπει να εξεταστεί πόσα αυτοκίνητα μπορούν να παρκάρουν και
που, ναι. Να πούμε κάτι πιο ολοκληρωμένο να εξετάσει η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
Γιατί η Επιτροπή το εξέτασε αυτό και μπορεί όντως απέναντι,
δηλαδή σε αντιδιαστολή με τι θα το στείλουμε τώρα πίσω; Ότι υπάρχει η
αντίδραση από τους κατοίκους; Και τι να εξετάσει η Επιτροπή; Αν δικαιούται
όντως χώρο απέναντί του; Δικαιούται. Για να γίνει η στροφή, δικαιούται.
Δύναται, σημαίνει να μπορεί να αιτηθεί.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Τομπούλογλου

σας

παρακαλώ.

Κυρία

Γκούμα

τελειώσατε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συνήθως στα Δημοτικά Συμβούλια πρώτα μιλάνε οι
δημοτικοί σύμβουλοι και μετά μιλάνε οι δημότες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπακώστας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αυτό θέλω να πω: το βασικό είναι ότι από τη στιγμή
που υπάρχει το parking σύμφωνα με το ΓΟΚ, μπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγώ συμφωνώ να πάμε έτσι όπως πρότεινε ο κ.
Δήμαρχος να εξετάσουμε και το νομικό θέμα με τη Νομική Υπηρεσία και να το
δει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύντομα. Αλλά κάνουμε τώρα όπως είπε
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και η κα Γκούμα την τρίχα – τριχιά, ενώ έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα
στην πόλη.
Υπάρχουν γειτονιές στη Φιλαδέλφεια και στη Χαλκηδόνα, που
για να παρκάρεις μετά από κάποια ώρα κάνεις γύρους με το αυτοκίνητό σου
περισσότερους από τη διαδρομή που έκανες για να καλύψεις μια ανάγκη και η
περιοχή αυτή είναι μία από αυτές. Έχει θέμα.
Και στη Χαλκηδόνα υπάρχει θέμα και σε άλλες περιοχές της
Φιλαδέλφειας υπάρχουν θέματα. Αν ελευθερώσουμε αυτή τη θέση αύριο, που
είπαμε να το εξετάσουμε, θα λυθεί το θέμα; Δεν λέω, να το δούμε. Αλλά δεν
θα λυθεί το θέμα με το να βγάλουμε τέσσερα κολωνάκια.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητή μου κυρία σας έχω πει δέκα φορές να μην διακόπτετε
τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν το αντιλαμβάνεστε;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν χάνω τον ειρμό μου δεν έχω θέμα. Όπως είπε και η
κα Γκούμα υπάρχει μια ανάγκη ενός συνολικότερου σχεδιασμού σε τι πόλη
ζούμε, άλλα προβλήματα έχει η βόρεια Φιλαδέλφεια η Χαλκηδόνα, άλλα
προβλήματα έχει το κέντρο.
Σίγουρα πρέπει να δούμε πόσο είναι βιώσιμο να έχουμε πολλές
φορές και δύο και τρία αμάξια και σε τι δρόμους και θα πρέπει κάποια στιγμή
να γίνει κι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο του πως η Δημοτική Αρχή σε
συνεργασία με τις Υπηρεσίες του κράτους και όποιες είναι αρμόδιες, να γίνει
ένας συνολικός σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση των γειτονιών και όσον
αφορά τη μετακίνηση και όσον αφορά τη στάθμευση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω επιγραμματικά να πω κάποια πράγματα με τα όσα
άκουσα από τους συναδέλφους κατ' αρχήν δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω την
τοποθέτηση την οποία έκανε ο κ. Μανωλεδάκης. Λέει ότι νόμιμα έγιναν ένα,
δύο, τρία, τέσσερα πράγματα, δεν το αμφισβητήσω αυτό. Ούτε και την
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι νόμιμα όλα.
Αλλά εδώ ερχόμαστε σήμερα κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε και κύριοι
συνάδελφοι, για ένα συγκεκριμένο αίτημα: μια διαμαρτυρία συγκεκριμένων
κατοίκων. Βλέπω εδώ και την αίτηση την οποία είχαν κάνει, υπάρχουν 50-60

50

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/6/2018

υπογραφές και μάλιστα επειδή αναφέρθηκε, βλέπω μέσα από την αίτηση και
αναφέρομαι στον κ. Ανανιάδη, ότι υπάρχει και μία αίτηση επιπλέον και με
σφραγίδα επίσημη με αριθμό Πρωτοκόλλου 668/11-12-2017 της Ιεράς
Μητρόπουλης όσον αφορά για το θέμα του γηροκομείου. Άρα όλα είναι
νόμιμα αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε.
Εδώ το θέμα σήμερα είναι αν είναι δίκαιο το αίτημα των
συνδημοτών μας ή δεν είναι. Κατά τη δική μου άποψη όσα ακούστηκαν
νομίζω ότι είναι απόλυτα Δίκαιο. Το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ξεκινώντας
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου.
Μπορούμε

επαναλαμβάνω

γιατί

ειπώθηκε

και

πάλι

να

επανεξετάσουμε το θέμα με την Ποιότητα ζωής να το φέρουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να πάρουμε την απόφαση αυτή που πρέπει να πάρουμε.
Αν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα κολωνάκια από εκεί, να τα
αφαιρέσουμε. Όταν τα βάλαμε μπορεί να ήταν νόμιμα, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία. Σήμερα η εικόνα της οδού Αρτάκης ή Αλεξανδρείας και δεν ξέρω
ποιες οδοί είναι γύρω - γύρω, δεν εξυπηρετούνται.
Ας το δούμε σε ουσία. Μπορούμε να το κάνουμε; Δεν μπορούμε
να το κάνουμε; Εγώ λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε με την επανεξέταση
από την Ποιότητα Ζωής και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και
θέλετε να πάρουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας; Ας την
πάρουμε. Δεν νομίζω ότι θα παρανομήσουμε
Όσον αφορά το θέμα της αίτησης της Μητροπόλεως ας το
δούμε, είναι κάτι που νομίζω δεν υπάρχει ούτε αμφισβήτηση ούτε κάτι που
δεν μπορεί να το δει ανθρώπινα ο καθένας από εμάς. Αυτά ήθελα κ. Πρόεδρε
να πω, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Από τη σημερινή συζήτηση φάνηκε ότι αυτά τα θέματα κατά τη
γνώμη μου δεν πρέπει να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να
έρχονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι ανοιχτή η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής θα μπορούσαν οι κάτοικοι να ζητήσουν να συμμετέχουν, μπορούμε να
την κάνουμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο για να τους εξυπηρετήσουμε.
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Γιατί όπως πάει το θέμα όποιος έρχεται και το κάνουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό ίσως ο νόμος το έχει προβλέψει έτσι, είναι
μεγάλη καθυστέρηση αυτό, πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης θέλω να προτείνω
κάτι: συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος να το εξετάσει η Νομική
Υπηρεσία και θα έλεγα αν θέλουμε, για να το κάνουμε πρόταση στην Ποιότητα
Ζωής να πάρουμε τη γνωμοδότηση της Τροχαίας.
Γιατί αυτό μας καλύπτει και αυτούς που θα είναι στην Ποιότητα
Ζωής, απλώς εγώ λέω ότι δεν πρέπει αυτά τα θέματα να ξανάρθουν στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος συνάδελφος; Όχι. Παρακαλώ ο
λόγος στους δημότες, ο κ. Τάφας έχει τον λόγο.
Η. ΤΑΦΑΣ: Είμαι κάτοικος Αλεξανδρείας 22 και Μαβίλη 1. Πριν ξεκινήσω να
μοιράσω κάτι στους δημοτικούς συμβούλους που αφορά κάποιες μετρήσεις
που πήραμε εμείς και να πω δυο πράγματα; Θα βοηθήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βάλτε κάποιον άλλον να τα μοιράσει και αρχίστε εσείς.
Η. ΤΑΦΑΣ: Ο δρόμος έχει πλάτος 8 μέτρα συνολικά από ό,τι μετρήσαμε
εμείς. Πήραμε το μέτρο και μετρήσαμε: είναι 4,99 μέτρα το οδόστρωμα και
1,55 το ένα πεζοδρόμιο και 1,55 το άλλο πεζοδρόμιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο ο δρόμος άλλο το πεζοδρόμιο.
Η. ΤΑΦΑΣ: Μισό λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε μη διακόπτετε.
Η. ΤΑΦΑΣ: Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μιλάει
για στενές οδούς. Ο ΚΟΚ πιο πάνω στους ορισμούς λέει ότι οδός είναι όλος ο
δρόμος από πολυκατοικία σε πολυκατοικία. Και από κάτω λέει τι είναι
οδόστρωμα, λέει συγκεκριμένα «… το οδόστρωμα είναι μόνο για τα
αυτοκίνητα, η οδός είναι ολόκληρο». Και λέει το άρθρο 34 «Στενές οδοί», είναι
σαφέστατο.
Επίσης είναι 4,99 το οδόστρωμα και όχι 4,84. Το άλλο που θέλω
να πω, εντάξει ο συγκεκριμένος κύριος έχει ένα μεγάλο jeep, ας έχει ό,τι θέλει,
δικαίωμά του είναι να αγοράσει ό,τι θέλει. Επίσης είναι 15 χρόνια και
μπαινοβγαίνει εκεί πέρα. Το ότι ζήτησε άδεια διέλευσης, δεν σημαίνει ότι δεν
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μπαινόβγαινε. Είναι κι άλλα αυτοκίνητα, αλλά το πιο μεγάλο που δημιουργεί
πιθανότατα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το jeep.
Έχουμε υπολογίσει επειδή εγώ πήγα, δεν το έκανα επίτηδες
αλλά κοίταξα αυτό το jeep τι ακτίνα στροφής έχει και τα λοιπά. Λέει εδώ ότι ο
κύκλος στροφής είναι 10,7. Αν μετρήσετε την ακτίνα στροφής είναι 1,70. Αν
πούμε ότι ο οδηγός για να αρχίσει να βλέπει επειδή δεν κάθεται μπροστά στον
προφυλακτήρα, κάθεται στη μέση του αυτοκινήτου, πρέπει να βγει μέχρι έξω,
είναι το μισό αυτοκίνητο, είναι 4,40 το αυτοκίνητο δια δύο είναι 2,20.
2,20 και 1,70 κάνει 3,90 μέτρα. Αν αφαιρέσουμε από τα 4,99 τα
2 μέτρα που είναι ένα αυτοκίνητο που παρκάρει το 1,70 συν τα 30 εκατοστά
που είναι το νόμιμο από τον ΚΟΚ να απέχει γιατί δεν μπορεί να το κολλήσει ο
καθένας, του μένουν και 4,5 μέτρα να στρίψει. Άρα του περισσεύουν 4,54
μείον 3,90 είναι 64 εκατοστά για να στρίψει. Αλλιώς θα μπορούσε να βγαίνει
έτσι κι αλλιώς, θα είχε πρόβλημα από την αρχή ο άνθρωπος που μένει εκεί.
Αυτό είναι το πρώτο που σας λέω.
Το άλλο είναι επειδή καθίσαμε και ψάξαμε, την απόφαση την
πήραμε σήμερα εμείς μετά από πολύ μεγάλη πίεση. Εντάξει μπορεί να έχουν
αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να μην αναρτώνται πια όλα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν
μπορούσαμε να βρούμε τίποτε, από 22 Μαΐου έχουμε κάνει αίτηση και
σήμερα μία από τους κατοίκους μετά από τεράστια πίεση πήρε την απόφαση.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το όνομα του ανθρώπου μέσα εκεί,
καταλαβαίνω τα προσωπικά δεδομένα, καταλαβαίνω το νέο νόμο που ισχύει
από 25 Μαΐου τα καταλαβαίνω όλα. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε το
σκεπτικό της απόφασης; Μπορεί να μην ερχόμασταν καν εδώ.
Η απόφαση έχει άλλο τίτλο και ουσιαστικά εξετάζει άλλο πράγμα
και μια παράγραφος εξετάζει την άδεια διέλευσης. Λέει σαν θέμα
«Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου», αναλύει γιατί πρέπει
να του δώσουν χώρο να παρκάρει απέναντι να μπουν κολωνάκια απέναντι και
στο τέλος λέει για να μπορεί να παρκάρει απέναντι του δίνουμε και άδεια
διέλευσης. Μα άδεια διέλευσης δεν είχε; Βέβαια δεν είμαι πολιτικός μηχανικός,
ούτε δικηγόρος είμαι, άδεια διέλευσης δεν είχε; Πως έβγαινε έξω;
Υπάρχει ένας νόμος τον είπε και ο κ. Μανωλεδάκης που λέει
«Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που
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εξυπηρετούν τα κτήρια», είναι ΦΕΚ 167/2-3-1993. Από ό,τι κατάλαβα εγώ το
βρήκα όλο αυτό και είδα και τα σκαριφήματα και είδα τις 90 μοίρες, τις 0
μοίρες, τις 45 μοίρες, μιλάει για το πώς επιτρέπεται να υπάρχει parking μέσα
σε μια οικοδομή, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει χώρους στάθμευσης
και οι 0 μοίρες που λέει 5,40 είναι κολλημένα αυτοκίνητα το ένα δίπλα στο
άλλο που βέβαια πως είναι δυνατό άμα δεν βγάλεις όλο το αυτοκίνητο -όλοι
έχουμε πάει σε Mall ή σε σούπερ μάρκετ- να αρχίσεις να στρίβεις; Εκεί
βεβαίως πρέπει να βγει ένα ολόκληρο αυτοκίνητο για να αρχίζει να στρίβει,
αλλιώς θα κολλήσεις στους διπλανούς. Αλλά από ό,τι κατάλαβα εγώ με το
ελάχιστο που πρόλαβα και διάβασα, είναι αυτό το πράγμα.
Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μόνο κάποιος νομικός θα
μπορούσε να το εξηγήσει, αν το ξέρει. Η απόφαση λέει για κώνους. Εγώ ξέρω
ότι οι κώνοι δεν βιδώνονται κάτω. Μπορεί να είναι πλαστικά τα κολωνάκια
που μπήκαν, αλλά οι κώνοι δεν βιδώνονται κάτω. Και λέει «κώνους».
Έχω δει αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων μέσα από τη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ που λένε για τα συγκεκριμένα που έχει βάλει ο Δήμος, λέει
συγκεκριμένα τη μάρκα, το ύψος, που θα μπουν, πως θα βιδωθούν, τα πάντα
και δεν είναι κώνοι. Και επειδή ρωτήσαμε την Αστυνομία, η Αστυνομία μας
έδωσε σήμερα –αυτό δεν σας το έχω μοιράσει αλλά δεν χρειάζεται- ότι ήρθε
και έχει αποφανθεί ότι έχουν τοποθετηθεί τρία κολωνάκια πλαστικά σταθερά
βιδωμένα στο έδαφος. Και ρωτάω μήπως το ξέρετε εσείς.
Μήπως τότε δεν εμπίπτουμε στο άρθρο 34 και πάμε στο άρθρο
48 του ΚΟΚ; Το οποίο λέει το εξής: «… Μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες
περιπτώσεις οι Ζώνες μικρής κυκλοφορίας…» το οποίο δεν το γνωρίζω για τη
συγκεκριμένη οδό αν είναι μικρής κυκλοφορίας, από την πείρα μου σας λέω
ότι όταν λειτουργεί το φροντιστήριο, και το ΚΕΚ που είναι από πάνω 4 και
μισή με 9 και μισή γίνεται κόλαση και μιλάμε για δικές μας επιχειρήσεις, δεν
κρύβομαι.
«… Μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις οι Ζώνες
μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός
χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή
εμπόδια, ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά από
γνώμη των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών». Αν εμπίπτουμε στο άρθρο 48 θα
θέλαμε και τη γνώμη της Αστυνομίας. Αν εμπίπτουμε, δεν λέω ότι εμπίπτουμε,
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μπορεί να κάνω λάθος. Πράγματα που δεν ξέρω, ή που μπορεί να έχουν
αλλάξει από τότε γιατί τον "Καλλικράτη" προσπάθησα να διαβάσω, τον παλιό
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έχω να ασχοληθώ πάρα πολλά χρόνια μπορεί
να κάνω λάθος.
Λέει

«…

Η

ρύθμιση

κυκλοφορίας

μονοδρομήσεων,

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, η λειτουργία χώρων
στάθμευσης…» άρθρα 75, 79 και 82 του Νόμου 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α….. του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010
"Καλλικράτης", ανήκει στις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αρχών μέσω
κανονιστικών αποφάσεων.
Αυτό έχει αλλάξει; Είναι κανονιστική απόφαση, η απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής; Θα έπρεπε να είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.
Η. ΤΑΦΑΣ: Ωραία. Άρα αυτό που διαβάζω δεν ισχύει στην περίπτωσή μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάποιες είναι και κάποιες δεν είναι.
Η. ΤΑΦΑΣ: Να εξετάσουμε αν είναι κανονιστική απόφαση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι ούτε για αστείο.
Η. ΤΑΦΑΣ: Ωραία εντάξει. Διαβούλευση θα έπρεπε να είχε γίνει με τους
κατοίκους; Θα μου πείτε «εντάξει όταν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κάνει
Συνέλευση είναι δημόσιο, θα μπορούσα να το έχω δει στο Internet και να έχω
έρθει και εγώ», εντάξει δεν το είδαμε. Δεν θα έπρεπε να το δούμε συνολικά το
θέμα;
Το κυριότερο απ' όλα αυτά που είπα είναι το εξής: είναι 8 μέτρα
ο δρόμος, η οδός και ο ΚΟΚ λέει για στενή οδό, όχι για οδόστρωμα. Και
φυσικά πρέπει να υπολογιστεί τουλάχιστον το πεζοδρόμιο που πατάει για να
βγει. Για όνομα του Θεού! Πετάει για να βγει; Δεν πετάει. Πως βγαίνει τόσα
χρόνια; Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, παρακαλώ η κυρία.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι κάτοικος Αρτάκης 9. Καλυφθήκαμε, θεωρώ από
τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και θεωρούμε δεδομένο ότι η
απόφαση θα αποφανθεί θετικά και θα γίνει άρση των εμποδίων. Ο
εκνευρισμός που παρατηρήθηκε προηγουμένως στο ακροατήριο οφείλεται
55

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

διότι από τις 10 Μαΐου που έχουν τοποθετηθεί τα κολωνάκια η ζωή στην
Αρτάκης έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.
Θεωρούμε ότι η απόφαση που πάρθηκε από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ήταν επιπόλαιη και πολύ προκλητική και θα σας πω γιατί. Θα
σας δείξω κάποιες φωτογραφίες της γειτονιάς. Ο κύριος είναι εδώ, το υπόγειο
parking του και βγαίνει, έχει πάρει και το χώρο διέλευσης και καταλαμβάνει
αυτό το δρόμο, αυτά τα μέτρα του δρόμου.
Η οδός Αρτάκης φωτογραφημένη σε ώρα μετά από την εργασία
μας, την ώρα που γυρνάμε είναι αυτή κ. Ανανιάδη και μπορείτε να τη δείτε και
να τη μοιράσετε κιόλας. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μικρός και
παρκάρουμε από τη μία πλευρά οι κάτοικοι του δεξιού Οικοδομικού
Τετραγώνου και από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι του άλλου.
Η προκλητικότητα της υλοποίησης του αιτήματος και θεωρητικά
πάρθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα πρέπει να έχει γνώμονα το
κοινό συμφέρον της πλειοψηφίας των κατοίκων και όχι την υλοποίηση
μονομερώς του αιτήματος του δημότη. Η μεγάλη προκλητικότητα είναι αυτή,
όπου ενώ σας έχει δοθεί αίτημα για χώρο ελεύθερο παρκαρίσματος στο
Γηροκομείο, έχει βρεθεί στα αζήτητα.
Και εδώ είναι μια φωτογραφία που έρχεται το ασθενοφόρο,
παρκάρει στην πυλωτή την απέναντι, για να κάνει διακομιδή των γερόντων.
Επίσης άλλη φωτογραφία η οποία παρκάρουν στις πιλοτές, αυτή είναι
πρόσφατη- της απέναντι πολυκατοικίας διότι στερηθήκαμε περίπου 2 θέσεις
parking.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βραδινές φωτογραφίες είναι αυτές;
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το βράδυ γυρνάμε από τη δουλειά κ. Ανανιάδη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας παρακαλούσα να αφουγκραστείτε το αίτημά
μας, διότι είναι Δίκαιο και δεν υποκρύπτει κάτι.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μια ερώτηση έκανα.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω σε όσες ερωτήσεις θέλετε. Το
ερώτημα είναι Δίκαιο και δεν μπορείτε να ξέρετε εσείς με ένα νυχτερινό
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περίπατο που κάνατε, αν η γειτονιά έχει πρόβλημα. Ο κ. Μανωλεδάκης
πιστεύω έχει καλύτερη εικόνα από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι και η έκθεση της Τροχαίας η οποία αναφέρει
ότι τα κολωνάκια έχουν τοποθετηθεί, έχουν βιδωθεί και θεωρείται ότι είναι
κατάληψη οδοστρώματος.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αγαπητή Άννα κολωνάκια έχει και απ' έξω από εδώ και
δεν μας έχει πει τίποτε η Τροχαία.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δημιουργήθηκε αντίδραση; Γιατί αυτά τα κολωνάκια κ.
Μανωλεδάκη λέγοντα οριοδείκτες, δεν λέγονται κολωνάκια και οι οριοδείκτες
τοποθετούνται βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας. Είναι μόνο για λεωφορεία για
στροφές λεωφορείων και είναι για να καθορίζονται τα όρια. Έχει γίνει
αντίδραση κατοίκου για τα κολωνάκια;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ολοκληρώστε κυρία μου.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εν κατακλείδι επειδή ζούμε δύσκολες στιγμές στη
γειτονιά και εκνευρισμού και πίεσης και έντονης προκλητικότητας παρ' όλο
που εμείς τον άνθρωπο τον γείτονα αυτόν δεν τον ξέρουμε, αλλά τον μάθαμε
μέσα από το αίτημά του που αιτείται και πολύ κακώς το αποδεχτήκατε αυτό,
αιτείται δημότης για απαγόρευση οδοστρώματος για να μπορεί να παρκάρει
εύκολα.
Δηλαδή που είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; Ικανοποιούμε
μονομερώς το αίτημα του δημότη; Και είμαστε Δικαστήριο; Γιατί αν ήταν έτσι,
θα πήγαινε από το Δικαστήριο να πάρει άδεια κ. Μανωλεδάκη, δεν θα
ερχόταν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που υποτίθεται ότι
αξιολογείτε τα κοινωνικά κριτήρια.
Έτσι

κι

εμείς

μετά

την

τοποθέτηση

των

εμποδίων,

απευθυνθήκαμε τηλεφωνικά στην Τεχνική Υπηρεσία με έντονες αντιδράσεις
τηλεφωνικές και ο κ. Κίτσιος μας είπε ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένσταση και
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αυτό ακριβώς κάναμε. Θεωρώ ότι θα σκεφτείτε σωστά και ορθά, χωρίς
πολιτικές και κομματικές αγκυλώσεις …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα κομματικά τι σχέση έχουν με το παρκάρισμα αυτή τη στιγμή;
Μπορείτε να μου εξηγήσετε;
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν εξηγώ τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το αριστερό και δεξιό παρκάρισμα μπορείτε να μου πείτε
κάτι; Μα είναι δυνατόν;
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, λέτε για κομματικές αγκυλώσεις.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφήνω, εξηγήστε μου.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει; Ο νοών νοείτω, έχετε καταλάβει πολύ καλά τι
εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν κατάλαβα, θέλω να μου εξηγήσετε.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να σας εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βέβαια.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω απευθυνθεί δυο φορές τηλεφωνικά στον κ.
Ανανιάδη, ζητώντας τα έγγραφα ο οποίος κ. Ανανιάδης ήταν εριστικότατος και
επαναλαμβανόμενες φορές μου είπε ότι είναι υποκινούμενη αυτή η αντίδραση
και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχει κάνει δυο φορές βόλτα στην γειτονιά
και έχει δει άδειες θέσεις parking.
Γι' αυτό και έκανα την επίθεση με τις φωτογραφίες. Δηλαδή μη
ζητάτε λεπτομέρειες …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μη ζητάτε λεπτομέρειες γιατί μπορεί να
μην είναι και καλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η δουλειά μου.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όταν αναφέρεται η κυρία σε προσωπικό διάλογο μαζί μου,
ζητώντας έγγραφα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Ανανιάδη, θα τελειώσει η κυρία.
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Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μου τα είπατε ή δεν μου τα είπατε κ. Ανανιάδη ότι είμαι
υποκινούμενη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, εμένα θα ακούτε κυρία μου. Συνεχίστε.
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κοιτάξτε, του έχω απαντήσει και τηλεφωνικώς δεν θα
ανοίξω συζήτηση μαζί του. Έχω τοποθετηθεί, την άποψή μου την ξέρετε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Επί προσωπικού κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Ανανιάδη.
Α.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ:

Αναφέρθηκα

επί

προσωπικού

γιατί

ζήτησε

λεπτομέρειες. Εάν δεν ζητούσε, δεν θα αναφερόμουν. Στον Πρόεδρό σας τα
παράπονά σας. Ζήτησε διευκρίνιση για κομματικές αγκυλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ έχετε να πείτε κάτι άλλο επί του θέματος;
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, θεωρώ ότι θετικά θα τοποθετηθείτε και θα
γίνει άμεσα άρση των εμποδίων. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ εσείς.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το κομματικό που είναι σε αυτό που είπε η κυρία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ρώτησα. Ο κ. Κατερίνης έχει τον λόγο.
Γ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Θέλω να μιλήσω όχι επί του συγκεκριμένου αιτήματος το
οποίο το διατύπωσαν οι κάτοικοι, αλλά επειδή ακούστηκαν ορισμένα
πράγματα εδώ και τα ζητήματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα
κολωνάκια τα έχουμε συζητήσει κατ’ επανάληψη και στα κοινοτικά Συμβούλια,
ήταν

και

η

κα

Αθανασίου

πριν

αυτό

συζητάγαμε,

να

επισημάνω

κατηγορηματικά τα εξής:
Επειδή ακούγονται πολλά, καταγράφονται και στα πρακτικά
καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ ειδικά οι αιρετοί τι λέμε και να
διατηρούμε το επίπεδο του Σώματος. Πρώτον, οποιοδήποτε αίτημα
μεμονωμένου κατοίκου, ή ομάδας κατοίκων είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής τα αρμόδια όργανα τα αιρετά του Δήμου να το εξετάσουν.
Αν υπάρχουν οι συντρέχουσες προϋποθέσεις του νόμου
εξετάζονται. Οι αποφάσεις δεν παίρνονται ούτε δια
Συνελεύσεις,

παίρνονται

συντεταγμένα
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εκπρόσωποι των δημοτικών Παρατάξεων, υπάρχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι
του Δήμου, εξετάζονται τα συγκεκριμένα χαρτιά που φέρνει ο καθένας.
Έχω τύχει σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής χωρίς να είμαι μέλος
απλά παρακολουθώντας για κάποια θέματα να τίθεται πάλι το θέμα πόσες
είναι οι θέσεις που έχουμε δώσει στο Δήμο για ανάπηρους και τα λοιπά και
έχουν ακουστεί νούμερα όπως αυτά που ακούστηκαν κι εδώ σήμερα τα οποία
αποδείχθηκαν εξωπραγματικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα που λέγονται
εδώ.
Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Οι Υπηρεσίες του Δήμου και
νομίζω ότι μπορεί εδώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε
επόμενο Συμβούλιο να τα φέρει και να κατατεθούν και στα πρακτικά, έχουν
συγκεκριμένους καταλόγους. Μάλιστα αυτά τηρούνται και ηλεκτρονικά,
συγκεκριμένες οδοί, και συγκεκριμένες θέσεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατερίνη συντομεύετε σας παρακαλώ.
Γ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Συντομεύω, απλά επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ το θέμα το
να ρίχνουμε στα αιρετά όργανα την ευθύνη ότι λαμβάνουν αποφάσεις
εξυπηρετώντας κολλητούς, φίλους δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν γίνεται αυτό το
πράγμα.
Και όποιος το λέει και είναι αιρετός παίρνει και την ευθύνη των
λόγων που λέει. Πολύ περισσότερο αν είναι μέλος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και ξέρει πως λειτουργεί. Το είπε ο κ. Κουτσάκης πριν, δεν μπορεί να
παρθεί μια απόφαση μη σύννομη, πολύ περισσότερο μην διαδίδουμε νούμερα
περί 200-300 θέσεων, δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις.
Μένω σε ένα δρόμο που κανονικά έπρεπε να παρκάρουν από
τη μία οδό, παρκάρουν και από τις δύο οδούς. Αν τηρηθεί ο νόμος, τα μισά
αυτοκίνητα πρέπει να φύγουν από εκεί. Προφανώς δημιουργούνται
προβλήματα με τους κατέχοντες νόμιμα parking.
Να είμαστε πιο προσεκτικοί το τι λέμε εδώ και να είμαστε και πιο
προσεκτικοί στο πως διογκώνουμε προβλήματα, τα οποία μπορούν να
λυθούν. Το ότι ήρθε το αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο το ανώτατο αιρετό
όργανο του Δήμου, δείχνει ότι έχουμε και ευαισθησία και τα συζητάμε και
πραγματικά τα συζητάμε εκεί που πρέπει δηλαδή. Που αλλού θα μπορούσαμε
να συζητήσουμε το αίτημα των κατοίκων; Σε τι όργανο; Ευχαριστώ.

60

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/6/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο παρακαλώ ο κύριος.
Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι οικονομολόγος, μένω εκεί στην περιοχή
ακριβώς δίπλα στα κολωνάκια. Θέλω να σας πω ποια είναι η ουσία του
θέματος, θεωρώ ότι αν υπάρχει καλή διάθεση θα λυθεί το θέμα. Από τη μία
βλέπω έχουμε το Πρωτόκολλο και χίλια δυο προβλήματα που εκεί βασίζεται η
εκτόνωση αυτών που αποφασίζουν και έτσι πρέπει να είναι, από την άλλη
όμως δεν ξέρετε τι είναι να έχεις ένα γιο 18 χρονών που έχει καινούργιο
αυτοκίνητο. Διότι το πρόβλημα όλο δημιουργείται επειδή έχουμε ένα γιο 18
χρονών και δεν μπορεί να βγει από το parking.
Τον άνθρωπο εγώ τον γνωρίζω, είχαμε συνεργαστεί και
παλαιότερα, είναι ένας αξιοπρεπής κύριος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην μπούμε σε πολύ προσωπικά δεδομένα τώρα, δεν είναι
σωστό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι κολλητός του Δημάρχου;
Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είναι, εντάξει αυτό μπορώ να το πω, έχει
δίκιο ο Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον ξέρω εγώ τον κύριο;
Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν τον ξέρεις. Αυτά είναι πράγματα και
λασπολογίες που ο καθένας μπορεί να πει, δεν θα πέσουμε εκεί.
Όλο το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή αγαπητοί
κύριοι και κυρίες επειδή ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να βγει, ενώ ο μπαμπάς
έβγαζε το jeep 15 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, που είναι και τριπλάσιο
από το Audi που είναι άσπρο και καινούργιο.
Εγώ θέλω να θίξω την ευαισθησία σας και να σας πω πως
πραγματικά και βάσει κοινωνικής μόρφωσης που κατέχω πολύ καλά, μπορώ
να καταλάβω ότι μια θέση δεν λύνει το πρόβλημα γιατί και πάλι εγώ θα κάνω
πέντε γύρους και τρεις ώρες κάθε βράδυ για να παρκάρω. Διότι όλοι μας,
ακόμη κι αυτοί που είναι σε αυτή την πολυκατοικία έχουν από πέντε και έξι
αυτοκίνητα, μια και έχουν δυο – τρία παιδιά πάνω από 18 χρονών.
Όμως θα πρέπει αυτά τα κολωνάκια να βγουν για ένα και
μοναδικό λόγο: γιατί αν θέλουμε να κρίνουμε την κοινωνικότητα μεταξύ του
κοινωνικού συνόλου και να διαμορφώσουμε μια κοινή γνώμη κατά τόπους για
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να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία όπως έλεγε ο Φρομ, τότε θα πρέπει να
πούμε ότι κάτι τέτοια μικρά χαρακτηρίζουν τον κανόνα. Ευχαριστώ πολύ, να
βγουν τα κολωνάκια για το καλό όλων. Αυτά ήθελα να πω μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Γαλαζούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι το θέμα έχει ολοκληρωθεί, ο κ. Τομπούλογλου έχει
τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κ.
Δήμαρχος ότι «δύναται» και εφόσον δύναται μπορούμε να καταλάβουμε όλοι
τι σημαίνει αυτή η λέξη. Δύναται. Από πουθενά δεν ορίζεται ότι μπορούσε η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να προχωρήσει. Δύναται.
Δύναται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και πήρε αυτή την
απόφαση, αυτό είπε ο κ. Δήμαρχος. Δύναται. Δεδομένου ότι είπε αυτό ο κ.
Δήμαρχος, τη λέξη «δύναται», δεδομένων των στοιχείων που κατέθεσε ο κ.
Τάφας και η κα Σιδηροπούλου με τα στοιχεία τα οποία παραθέτουν, πιστεύω
ότι η καινούργια απόφαση την οποία πρέπει να πάρει η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής γιατί ξεκάθαρα μέχρι να παρθεί καινούργια απόφαση δεν μπορούν –να
είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους- ούτε να
αλλάξουν τα κολωνάκια, ούτε να κοπούν, παρά μόνο να τοποθετηθούν κώνοι.
Διότι αυτό που έχει μπει εκεί δεν είναι κώνος, αυτό μόνο μπορεί να γίνει
προσωρινά και κώνος όχι βιδωμένος κάτω.
Να παρθεί η απόφαση για ανάκληση και απομάκρυνση των
συγκεκριμένων εμποδίων. Και τέλος πάντων κύριοι της Διοίκησης δεν μπορεί
να λέει ο κ. Κουμαριανός ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα και εσείς κ.
Ανανιάδη να λέτε ότι έχετε περάσει και έχετε δει ευχέρεια παρκαρίσματος.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Γιατί όχι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αποφασίστε λοιπόν τι από τα δύο …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Γιατί όχι Γιάννη μου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω ότι δεν μπορεί εσύ να λες αυτό και ο άλλος να λέει
το άλλο. Αποφασίστε σαν ομάδα τι θέση πρέπει να υπάρχει.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Για το αν έχει θέσεις parking ο δρόμος;
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και εν πάση περιπτώσει οι φωτογραφίες τις οποίες
προσκόμισαν οι κάτοικοι αποδεικνύουν το τι ισχύει και αν μη τι άλλο θεωρώ
αδιανόητο κύριοι της Διοίκησης να μην έχετε εξετάσει το αίτημα της
Μητρόπολης για το Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης».
Δηλαδή αν δεν εξετάσετε αυτό, τι έπρεπε να εξετάσετε; Και λέτε
ότι δεν το ήξεραν. Είναι δυνατό να μην το ξέρετε εσείς και να το ξέρουν οι
κάτοικοι; Πως γίνονται αυτά τα πράγματα; Και να μην έχετε καμία ιδέα για το τι
έχει καταθέσει; Όταν βλέπεις εδώ φωτογραφία με το ασθενοφόρο, με το
εμπορικό που μεταφέρει εφόδια στο Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» ή τη
νεκροφόρα όταν είναι να πάρει νεκρό. Είναι ωραίο δηλαδή να παρκάρει
απέναντι;
Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος με
το «δύναται», θα δώσει την αφορμή και το ερέθισμα στην Επιτροπή να γίνει
μια σωστή διαβούλευση και να πάρετε μια σωστή απόφαση. Όσο αυτό που
είπατε για πολιτικολογίες, ο κ. Μανωλεδάκης γύρισε και είπε ότι «δεν με
νοιάζει από πού είστε και αν ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε», εκείνος έθεσε τα
κομματικά. Οι κάτοικοι δεν μίλησαν κομματικά, εσείς οι ίδιοι θέσατε τα
κομματικά.
Και αν λάβω υπόψη κι αυτό που είπε η κα Σιδηροπούλου ότι ο
κ. Ανανιάδης της είπε «από ποιους υποκινείστε», τι να σα πω….
Και ένα τελευταίο κ. Δήμαρχε: και για εμένα έχουν γράψει οι
εφημερίδες διάφορα και για σας ακόμη πιο πολλά και πιο πολλά. Εσείς
στέκεστε σε αυτό; Αυτοί θα γράφουν και θα συνεχίζουν να γράφουν. Εμείς και
εσείς σα Διοίκηση τι κάνετε κ. Δήμαρχε και στέκεστε σε ψευδή και
συκοφαντικά δημοσιεύματα. Αυτό μας ενδιαφέρει; Το τι γράφουν; Ενοχλείστε
κ. Δήμαρχε και λέτε «να, πήρες και αναπαρήγαγες αυτό». Δικαίωμά του είναι
να το κάνει, έχουμε ελευθερία ρε παιδιά. Το είδε, το φωτογράφισε, το έβγαλε.
Αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Τι θα του πω; Όχι; «Είσαι χαρτί τουαλέτας» θα του
πω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, είμαστε εκτός θέματος κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι πράγματα αυτά; Αφήστε τους να γράφουν ό,τι
θέλουν. Εσείς τι κάνετε; Τελειώστε τα αυτά, τελειώστε τις αγκυλώσεις με τον
Τύπο. Ασχοληθείτε πραγματικά με τα προβλήματα της πόλης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλουμε συμβουλές κ. Τομπούλογλου από εσάς.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά, αυτό το ξέρω. Εσείς τα ξέρετε όλα, είτε
παντογνώστες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από εσάς. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εάν και δεν συνηθίζω προσωπικές τηλεφωνικές κλήσεις να
τις βγάζω φόρα – παρτίδα με κανέναν όταν μιλάω, είμαι υποχρεωμένος να
απαντήσω γι' αυτό που είπε η κα Σιδηροπούλου, όπου δεν την τιμάει κιόλας
αυτό που λέει γιατί αποκρύπτει όλο τον προηγούμενο διάλογο.
Μου δίνει λοιπόν την πάσα να τον πω σε πολύ σύντομο
διάστημα. Με εριστικότατο τρόπο από την πρώτη στιγμή που κάλεσε στο
τηλέφωνο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, μιλούσε για μη νόμιμες
αποφάσεις και τα λοιπά. Της απάντησα ότι «τα οποιαδήποτε αιτήματα
εξετάζονται από αρμόδιες Υπηρεσίες. Αν οι κάτοικοι βάζουν ένα αίτημα, το
θέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κρίνει πότε θα πρέπει να μπει».
Σε δεύτερη ερώτησή της γιατί καθυστερούμε και γιατί δεν
δίνουμε την απόφαση της ΕΠΖ της ανέφερα ότι «με βάση τον τελευταίο νόμο
περί προσωπικών δεδομένων, οφείλαμε να ρωτήσουμε –και το κάναμε- με
υπηρεσιακό σημείωμα την Νομική Υπηρεσία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να
δίνουμε για κανέναν χωρίς να τον ενημερώσουμε οτιδήποτε αφορά την
περιουσία του».
Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία μου!
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σε ερώτηση που της έκανα σε σχέση με την αναφορά στην
αίτηση «Γιατί δεν έχετε δείξει την ίδια εγρήγορση σε απάντηση του οίκου
ευγηρίας», αν αυτή η ερώτηση αφορά δικό της έννομο συμφέρον, αν
εκπροσωπεί τον οίκο ευγηρίας, αν δουλεύει εκεί, αν, αν, αν… δεν μου
απάντησε.
Σε προχθεσινό τηλέφωνο όπου επέμενε και πάλι πότε θα μπει
το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από ένα λάθος στο προσωπικό μου email που δεν μου ήρθαν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου εγκαίρως και
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τα πήρα από συνάδελφο την επόμενη μέρα, της απάντησα ότι «δεν γνωρίζω
αν θα είναι σε αυτό, ή σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο», επειδή λόγω
δαίμονα του τυπογραφείου, δεν είχα λάβει την πρόσκληση με το γεγονός ότι
το θέμα θα είναι τώρα και καλώς ήρθε.
Το αν περπατώ νύχτα ή μέρα, μεσημέρι ή πρωί, δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει κανένας. Και το λέω αυτό, γιατί οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και
το ποιες είναι οι ώρες αιχμής είναι συγκεκριμένες σε πολλά σημεία της πόλης.
Τουλάχιστον όταν σου λέει ο άλλος και του εξηγείς αυτό το πράγμα ότι
ντρέπεται για εσένα, γιατί αυτό μου είπε η κυρία ότι ντρέπεται για εμένα,
αναγκάστηκα να της πω αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό το επί προσωπικού, ευχαριστούμε. Ο κ.
Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ θέλω να καταλάβετε κ. Πρόεδρε και κύριοι
συνάδελφοι ότι κάθε φορά που κάποιοι πολίτες μπορούν να διαμαρτύρονται
γιατί αισθάνονται ότι αδικούνται, δεν σημαίνει από πίσω ότι κρύβεται κάποιος,
ή ότι κάποιος υποκινεί μια κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά όχι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπάρχει μια διαμαρτυρία και στη βάση αυτή και επειδή
πριν ήταν ένας πολίτης εδώ –έφυγε τώρα- ο οποίος πράγματι και
διαμαρτυρηθήκαμε όλοι, απευθύνθηκε άσχημα στον κ. Μανωλεδάκη και όλοι
του κάναμε παρατήρηση και του είπαμε να ανακαλέσει και άλλοι συνάδελφοι
τώρα είπαν να προσέχουμε τι λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να
πάρετε την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ότι έχουν γραφτεί στα πρακτικά να
διαγράψετε από τα πρακτικά αυτά που είπε ο Δήμαρχος για την τοπική
εφημερίδα.
Δηλαδή καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που μερικές φορές
δημιουργείται, αλλά μια εφημερίδα παίρνει ένα θέμα, δεν σημαίνει ούτε ότι
υποκινεί καμία επανάσταση, ούτε ότι υποκινείται από κανέναν. Παίρνει ένα
θέμα διότι 50 άνθρωποι υπέγραψαν ένα χαρτί και πάει και βγάζει πέντε
φωτογραφίες. Δεν είναι σωστές οι εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιούνται, ας
το παραδεχτούμε και πάρτε την πρωτοβουλία ως Πρόεδρος να τις αφαιρέσετε
από τα πρακτικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, εγώ αποδέχομαι τη δική σας την άποψη κ.
Παπανικολάου, να διαγραφούν οι ατυχείς εκφράσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν το θέλω εγώ. Το αρνούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το Προεδρείο αποφασίζει κ. Δήμαρχε. Έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φαίνεται και από την όλη συζήτηση ότι το θέμα θα μπορούσε
να έχει λυθεί χωρίς να έχει φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν κάποιος
πολιτικοποίησε το θέμα, δεν ξέρω αν ήταν η πλευρά η δική σας ή κάποιοι εξ
υμών, ή αν ήταν κάποιοι που παρενέβησαν για να το εκμεταλλευτούν.
Από την πλευρά της Διοίκησης του Δήμου γιατί προσέξτε, αν
θέλετε τη δική μου άποψη την είπα πριν και αυτό θα εισηγηθώ και τώρα και
θα το αναλύσω γιατί το είπα. Δηλαδή να το παραπέμψουμε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που μας προσκομίσατε
και να έχουμε και τη γνωμοδότηση όπως προτάθηκε πριν από τη Νομική
Υπηρεσία και να μπορέσουμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση την οποία
είπατε εσείς.
Από εκεί και πέρα όμως όταν αναπτύσσεται μια φιλολογία, μια
παραφιλολογία, μια σπέκουλα ότι δόθηκε άδεια σε κολλητό του Δημάρχου,
αυτό εμένα με βάζει στη θέση αυτομάτως να εισηγηθώ να μην ανακληθεί
καμία άδεια. Ξέρετε γιατί; Γιατί με έχετε προσβάλλει, με έχετε εκθέσει, έχετε
πει ψέματα και δεν λέω για σας.
Αλλά το γεγονός όμως ότι σήμερα ο συμπολίτης ήρθε και είπε
ότι «σε καμία περίπτωση δεν τον γνωρίζετε και δεν είναι κολλητός σας», αλλά
κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό για να το κάνουν πρωτοσέλιδο.
Οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν κάνει πρωτοσέλιδο έχουν γράψει:
«Πακιστανοί που τρώνε σκυλιά», «Βουλγάρες που εκδίδονται…» δηλαδή
μιλάμε για τέτοιο επίπεδο δημοσιογραφίας τώρα, το οποίο φυσικά μπορώ να
έχω άποψη και να θεωρώ ότι αυτή η άποψη απευθύνεται στα πιο ζωώδη
ένστικτα αυτής της κοινωνίας, με fake news, με τίτλους οι οποίοι «Σοκ,
Αποκαλυπτικό, δείτε το πριν κατέβει», όλα αυτά τα χαμηλά του επιπέδου τα
οποία στις μέρες μας κυριαρχούν στον Τύπο.
Κλείνω με αυτό και να πω ότι ενώ το θέμα θα μπορούσε να είχε
λυθεί πάρα πολύ απλά με μια συνάντηση αρμοδίως γιατί ξέρετε πολλές φορές
έρχονται αιτήματα και τα αντιμετωπίζουμε με μια λογική γραφειοκρατικής
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διεκπεραίωσης, δηλαδή τι λέει η υπηρεσία; Είναι νόμιμο; Δεν είναι; Και
προχωράμε, με βάση την στενή έννοια της νομιμότητας και πολλές φορές
μπορεί να καταλήγουμε χωρίς να συνυπολογίζουμε το κοινωνικό συμφέρον
και να μην βλέπουμε άλλες παραμέτρους, το οποίο το βλέπουμε σήμερα, ενώ
θα έπρεπε να το έχουμε δει πιο πριν, χωρίς να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή να
υπάρξουν διάλογοι εκατέρωθεν, δηλαδή τηλεφωνικές συνομιλίες που ο ένας
θεωρεί τον άλλον ότι τον προσέβαλλε και να έχει λυθεί το θέμα πολύ απλά.
Όπως και να έχει θεωρώ πως ήταν γόνιμη η συζήτηση παρά την
ένταση και να πάρουμε απόφαση σήμερα εξετάζοντας το αίτημα και με τη
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας να προχωρήσουμε στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτό εισηγούμαι να
αποφασίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άρα είναι σαφής η πρόταση του Σώματος. Ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς λέμε το εξής: ναι μεν το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά και δεν αποφασίζει και το συγκεκριμένο θέμα να επανεξεταστεί από
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, βέβαια εδώ χρειάζεται να πούμε ότι η θέση
του Δημοτικού Συμβουλίου –η θέση, όχι η απόφαση- είναι η απομάκρυνση
των εμποδίων από τον συγκεκριμένο χώρο, εφόσον βέβαια πληροί τις νόμιμες
διαδικασίες. Αυτή είναι η θέση η δική μας. Δηλαδή να τοποθετηθούμε και να
εισηγηθούμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εδώ όλοι είπαμε ότι
είναι σωστό το αίτημα των δημοτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν το είπαμε όλοι αυτό κ. Κόντο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έκανε εισήγηση ο Δήμαρχος τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δήμαρχε με συγχωρείς ένα πράγμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε νομίζω, κ. Κόντο ακούστε
με.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα η θέση μας κ. Πρόεδρε, δεν είπα η απόφαση. Η θέση.
Δηλαδή η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα να
επανεξεταστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να εισηγηθούμε την
απομάκρυνση των εμποδίων από το συγκεκριμένο χώρο, εφόσον πληροί τις
νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή αυτό να το μεταφέρουμε ότι η θέση μας είναι
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παιδιά να βγουν τα κολωνάκια, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τίποτε
περισσότερο εάν αυτό δεν ευσταθεί με τις νόμιμες διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε, υπάρχει η αυτοτέλεια των συλλογικών οργάνων γι'
αυτό και υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είπα ότι αποφασίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπες «εισηγούμαστε». Δεν είναι αρμόδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο να εισηγηθεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μεταφέρουμε τη θέση μας, κάτι να πούμε πάνω σε αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε, δεν έχεις εμπιστοσύνη δηλαδή; Τι είπαμε; Τι
εισηγήθηκα πριν από λίγο; Είπα ότι θα εισηγηθεί στην αμέσως επόμενη
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η επανεκτίμηση της χορήγησης της αδείας,
εξετάζοντας το αίτημα των κατοίκων και με γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε να γνωμοδοτήσει ούτε να
εισηγηθεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με καλύπτει απόλυτα όπως το είπες τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα αυτό είπα και πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ακριβώς είπα, δεν άλλαξα ούτε τελεία το ίδιο είπα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και κάτι ακόμη κ. Δήμαρχε, βάλτε τη λέξη «εφόσον
δύναται».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον δύναται, κανένα πρόβλημα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και κάτι άλλο κ. Δήμαρχε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ κ. Κόντο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Άστον να πει τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Εντάξει δεν θέλω να έρθω στο Προεδρείο, αλλά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ας πει, σε δυο λεπτά θα τελειώναμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας λέει «άφησε τον διπλανό να μιλήσει». Δεν είναι
δουλειά αυτή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Αυτό που είναι πολύ
σημαντικό για εσένα, είναι το πρώτο πράγμα, είσαι ο πρώτος δημότης με
παρρησία να μην γραφτεί στα πρακτικά αυτό το οποίο ειπώθηκε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να γραφτεί, να γραφτεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ! Αυτό διαγράφεται, ο Πρόεδρος αποφασίζει δεν
αποφασίζει ο Δήμαρχος. Διαγράφεται τέλος. Πήρα και τη γνώμη του
Αντιπροέδρου, συμφωνήσαμε και οι δύο και θα διαγραφεί. Αν διαφωνεί ο κ.
Δήμαρχος, ας διαφωνεί.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κουτσάκη!
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας, έχω το δικαίωμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια διαδικασία κ. Κουτσάκη;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό που σας λέω! Επί της διαδικασίας. Υπάρχει
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είδατε στη διαδικασία;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ο Δήμαρχος μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να ανακαλεί μόνος
του αυτό που θα πει. Όχι να το αποφασίζει το Προεδρείο, αυτό που λες δεν
ισχύει πουθενά, ούτε στην Ουγκάντα. Αλλά εγώ παρακαλώ το Δήμαρχο, τον
παρακαλώ πάρα πολύ να πάρεις πίσω αυτά τα οποία είπες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ κ. Κουτσάκη δεν ανακάλεσα, αλλά επειδή είστε και
παλαιός…
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να μιλήσω κ. Κουτσάκη!!!
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Άφήσέ με να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν θα ολοκληρώσετε. Αρκετά!
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Παρακαλώ τον Δήμαρχο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη θέλετε να ακούτε, ή θέλετε να μιλάτε μόνο;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν με αφήνεις όση ώρα θέλω γιατί έχεις κάποιο
πρόβλημα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Προχωράμε,

δεν

μπορούμε

να

συνεννοηθούμε.

Είναι

σαφέστατη η υποσημείωση που κάνουμε στη συζήτηση, την είπε ο Δήμαρχος
έχει γίνει αντιληπτή απ' όλους. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι να πάει στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όπως το είπε ο κ. Δήμαρχος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και να ενημερωθούν οι δημότες όταν συγκληθεί για το
συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια πρόταση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Επειδή έχουμε το 10ο θέμα εδώ που λέει επιλογή
τραπεζικού Ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο και στα πλαίσια κάλυψης
των αναγκών και είναι επανεισαγωγή και βλέπω εδώ ότι υπάρχουν
Διευθυντές και άνθρωποι των Τραπεζών, ας προτάξουμε το θέμα για να τους
αποδεσμεύσουμε. Κάνω αυτή την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία δεκτό. Αγαπητοί συνάδελφοι θέλουμε να
προτάξουμε το 10ο θέμα διότι όπως ενημερώθηκα, υπάρχουν Διευθυντές
Τραπεζών εδώ για το 10ο θέμα, οπότε δεν έχετε καμία αντίρρηση να το
προτάξουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί κ. Παπανικολάου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτάσσεται το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο
στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών του»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ως γνωστόν από καιρό έχει δηλώσει τη
βούλησή του το Σώμα για να γίνει μια έρευνα όσον αφορά την καλύτερη
επιλογή για συνεργασία του Δήμου με πιστωτικό Ίδρυμα τόσο όσον αφορά
την εναπόθεση των χρηματικών υπολοίπων του, όσο κι άλλες υπηρεσίες
όπως τις Υπηρεσίες είσπραξης μέσω καρτών, την Υπηρεσία είσπραξης μέσω
κωδικών οφειλής, κάποιες χρηματαποστολές που θέλουμε να βάλουμε για να
εξυπηρετηθεί το Κοιμητήριο του Δήμου μας και ένα σύνολο υπηρεσιών το
οποίο περιγράφεται στην πρόσκληση η οποία απεστάλη στα πιστωτικά
Ιδρύματα.
Να αναφερθώ αρχικά στα κυριότερα σημεία της πρόσκλησης
που είχαμε κάνει προς τα πιστωτικά Ιδρύματα και το τι ζητούσαμε. Το πρώτο
και κυριότερο που ζητάμε είναι η διασφάλιση των ταμειακών αποθεμάτων του
Δήμου που τηρούνται στους λογαριασμούς της συνεργαζόμενης Τράπεζας με
συμμόρφωση στης αρχές της τραπεζικής Διοίκησης, την κείμενη νομοθεσία
και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν
τους ΟΤΑ και τις ιδιαίτερες χρήσεις και τους κοινωνικούς σκοπούς που
εξυπηρετούνται μέσω της αξιοποίησης των αποθεμάτων τους.
Πράγμα που δυστυχώς βιώσαμε ένα άσχημο περιστατικό κατά
το προηγούμενο έτος. Μια κατάσχεση, για την οποία έχει στραφεί κατά της
Τράπεζας Πειραιώς ο Δήμος με μηνύσεις, η οποία είχε γίνει με τρόπο
πρωτοφανή.
Ζητήσαμε

το

καλύτερο

επιτόκιο

για

τους

λογαριασμούς

εξυπηρέτησης της ταμειακής μας διαχείρισης. Τώρα μην αναφερθώ στη
χορήγηση καρνέ επιταγών και τα λοιπά, θα πω τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
On line πρόσβασης στους λογαριασμούς μας και τις κινήσεις μέσω του ebanking που λέμε, το POS.
Την είσπραξη οφειλών, αυτό είναι κάτι καινούργιο που θα κάνει ο
Δήμος με τη χρήση κωδικών πληρωμής μέσω του διατραπεζικού συστήματος
ΔΙΑΣ, δηλαδή πλέον τα ειδοποιητήρια που θα πηγαίνουν στους πολίτες θα
έχουν κωδικό πληρωμής, μοναδική ταυτότητα πληρωμής που θα μπορεί να
μπαίνει στην Τράπεζα και να πληρώνει απ' ευθείας χωρίς να έχουμε όλη αυτή
την ανταλλαγή πληροφορικών «πάρε τον λογαριασμό, γράψε την τάδε
αιτιολογία…» και τα λοιπά, που πολλές φορές κιόλας χάνονται ποσά και τα
ψάχνουμε.
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Τη συλλογή, μεταφορά και κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου
μέσω υπηρεσίας χρηματαποστολών των μετρητών που καταμετρούνται στις
συνεδριάσεις των παγκαρίων του Κοιμητηρίου, διότι υπάρχει θέμα εκεί το πώς
γίνεται. Την κάλυψη της μισθοδοσίας με ειδικούς λογαριασμούς και γενικά μια
κάποια ευελιξία που είναι απαραίτητη για τη συνεργασία με πιστωτικό Ίδρυμα
ενός Οργανισμού που έχει πολλές απαιτήσεις, όπως είναι ο Δήμος.
Αυτά

ήταν

κατά

κύριο

λόγο

τα

σημεία

στα

οποία

επικεντρωθήκαμε στην πρόσκληση και ζητήσαμε από τις Τράπεζες να μας
δώσουν την καλύτερή τους προσφορά. Οι προσφορές που κατατέθηκαν και
υπάρχουν και στην εισήγηση που σας είχε αποσταλεί, έχουν ως εξής:
Κατ' αρχάς όλες οι Τράπεζες κάλυψαν το σύνολο των
υπηρεσιών που τους ζητήθηκαν, είτε έχει να κάνει με e-banking, είτε με POS,
με χρηματαποστολές, με οτιδήποτε. Για να πάμε στα βασικότερα σημεία που
βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή:
Είναι το επιτόκιο καταθέσεων, όπου απευθυνθήκαμε στις
τέσσερις συστημικές Τράπεζες και από εκεί πήραμε προσφορά. Η Alpha Bank
μας έδωσε επιτόκιο 1,20% αυτά είναι τα μικτά που διαβάζω, η Τράπεζα
Πειραιώς μας έδωσε 1,50%, η Eurobank μας έδωσε 1,59% και η Εθνική
Τράπεζα μας έδωσε 1,50%. Αυτά όσον αφορά τις καταθέσεις μας.
Επίσης ζητήσαμε και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, οποιαδήποτε είδους χορηγία, παροχή υπηρεσίας θα προσμετρηθεί
στην επιλογή. Η Εθνική Τράπεζα μας έδωσε μια εφ' άπαξ χορηγία 5.000 € για
τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η Eurobank μας
έδωσε μια ετήσια πρόσθετη παροχή 1.000 € για κάθε κατατεθειμένο μέσο
εκατομμύριο δηλαδή προφανώς κάνουν το μέσο όρο ημερήσιο καταθέσεων
που έχουμε και από εκεί βγαίνει αν είναι 3 εκατομμύρια, προφανώς
παίρνουμε 3.000 € σε ένα έτος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κόντος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ταμειακό μας υπόλοιπο είναι γύρω στα 7
εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι με τις νομοθεσίες που μπαίνουν κάθε μέρα
στην Εμπορική Τράπεζα θα έχουμε ένα ποσό, το οποίο θα εξυπηρετεί, τώρα
τα αποθεματικά που δεν χρησιμοποιούμε τα έχουμε στο Παρακαταθηκών που
έχουμε πάρει ένα μεγάλο επιτόκιο.
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Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε ένα ποσό που θα εξυπηρετεί δυο
μισθοδοσίες, συν τις συναλλαγές με προμηθευτές του μήνα. Εγώ πιστεύω ότι
στην Εμπορική Τράπεζα πρέπει να υπάρχει σίγουρα πάντα ένα ποσό που να
είναι ανάμεσα στα 2-2,5 εκατομμύρια για να μπορείς άνετα να κάνεις τις
συναλλαγές σου γιατί δεν είναι τόσο εύκολο.
Δηλαδή ο νόμος που βγήκε τώρα, ο οποίος είναι πρωτοφανής
μιλάει για δεκαπενθήμερο, είναι δυνατό δεκαπενθήμερο; Την Πέμπτη
ψηφίστηκε νομοσχέδιο με το θησαυροφυλάκιο που λέει, όπου λέει την τήρηση
των αποθεματικών να την κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, εμείς εξαιρούμαστε
γιατί είμαστε στο Παρακαταθηκών κάποια ποσά –τα εξαιρεί τα ποσά που είναι
στο Παρακαταθηκών- και λέει στην Εμπορική Τράπεζα να τηρούν τις
υποχρεώσεις του δεκαπενθημέρου. Είναι ποτέ δυνατό; Δεν θα το κάνουμε
αυτό, και κανείς δεν μπορεί να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντιδήμαρχε κάντε την εισήγηση σας …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάξει απλά επειδή γίνονται ερωτήσεις, ωραία
να γίνουν οι ερωτήσεις στο τέλος όμως για να μην μπαίνουμε σε διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Τομπούλογλου όταν θα μπουν τα ερωτήματα ας τα
βάλουμε να μας απαντήσει συνολικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όσον αφορά τις χρηματαποστολές που
ζητήσαμε, η Eurobank έχει δώσει 15 € για κάθε χρηματαποστολή και 5 € για
κάθε σάκο που δίνουμε των 20 κιλών. Η Alpha Bank 15,90 € για κάθε
χρηματαποστολή και 5 € ανά σάκο μέχρι 20 κιλά, η Τράπεζα Πειραιώς 20 €
ανά χρηματαποστολή και 4 € για κάθε σάκο και η Εθνική έχει δώσει μια
προσφορά η οποία είναι 6 χρηματαποστολές δωρεάν και από ό,τι έχω
πληροφορηθεί επειδή στην εισήγηση δεν υπάρχει γιατί ήρθε διευκρινιστικό email οπότε το έχω μάθει κι εγώ, είναι 17 € νομίζω η κάθε χρηματαποστολή,
που

έχει

δοθεί

μετά

τις

6.

Εμείς,

οι

χρηματαποστολές

που

θα

χρησιμοποιήσουμε είναι 15 με 20 φορές το χρόνο, δεν είναι παραπάνω μόνο
για τις καταμετρήσεις του παγκαρίου τις θέλουμε. Είκοσι φορές το χρόνο είναι
αρκετά, δεν κάνουμε πάνω από είκοσι καταμετρήσεις το χρόνο, ποτέ δεν έχει
γίνει, είναι σχεδόν δυο καταμετρήσεις το μήνα.
Όσον αφορά την προμήθεια POS, την προμήθεια δηλαδή στις
συναλλαγές που γίνονται με κάρτες, που είναι άλλο βασικό στοιχείο της
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αξιολόγησης των Τραπεζών. Η Alpha Bank μας έχει δώσει 0,60 για κάρτες της
Alpha Bank – 0,70 για κάρτες άλλων Τραπεζών, 1,90 για American Express –
Dinners και 1,60 για Union Pay. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το 99%
των κατοίκων χρησιμοποιούν Master Card και VISA στην Ελλάδα.
Η Πειραιώς μας έχει δώσει 0,7% για κάρτες όλων των Τραπεζών
και δικές της και άλλων Τραπεζών, 1,60 για Union Pay οι Union Pay νομίζω
ότι είναι ασιατικές. Η Eurobank μας έχει δώσει 0,50 για κάρτες Eurobank, 0,55
για κάρτες άλλων Τραπεζών και 1,40 για κάρτες business, ή εκτός
Ευρωζώνης. Η Εθνική Τράπεζα μας έχει δώσει 0,55 για κάρτες της Εθνικής,
0,60 για κάρτες άλλων Τραπεζών και 1,40 για Union Pay.
Μέχρι στιγμής από αυτά που έχω πει για να συνοψίσω τις
καλύτερες προσφορές φαίνεται ότι τις έχει δώσει η Τράπεζα Eurobank με
1,59% το επιτόκιο καταθέσεων έναντι 1,50% που είναι η Πειραιώς και η
Εθνική και με 0,50 για κάρτες της δικής της Τράπεζας εκεί δεύτερη είναι η
Εθνική Τράπεζα 0,55% για κάρτες της Εθνικής μιλάω για το POS και 0,55%
έχει δώσει η Eurobank για κάρτες άλλων Τραπεζών και Εθνική για τις κάρτες
άλλων Τραπεζών έχει δώσει 0,60.
Κάποια στοιχεία για να ξέρουμε: είπαμε για τα ταμειακά
αποθεματικά που κυμαίνεται περίπου ο Δήμος μας. Όσον αφορά τη χρήση
POS βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και είναι λογικό, δηλαδή φαίνεται ότι θα γίνει
μια μεγάλη αύξηση το ’17 σε σχέση με το ’16. Για το ’18 μια εκτίμηση που
μπορώ να κάνω είναι ότι θα ξεπεράσουμε το μισό εκατομμύριο στις
συναλλαγές με POS, περίπου εκεί θα είμαστε γύρω στο μισό εκατομμύριο.
Η προμήθεια που πληρώναμε μέχρι στιγμής είναι 0,7% οπότε οι
προσφορές όλες είναι καλύτερες από αυτό που είχαμε.
Κατόπιν των ανωτέρω και την αξιολόγηση που έγινε από την
Υπηρεσία προτείνεται η επιλογή της Τράπεζας Eurobank λόγω συμφερότερης
από οικονομικής άποψης προσφοράς στο σύνολο των υπηρεσιών που
αιτούμαστε και από εκεί και πέρα καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει
απόφαση να ανοιχτούν στην Τράπεζα που θα επιλεγούν οι κατάλληλοι
λογαριασμοί που να εξουσιοδοτεί η ΕΑΠ για να γίνονται οι πληρωμές των
υπαλλήλων η μισθοδοσία, τα προνοιακά επιδόματα.

74

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/6/2018

Αυτή η εξουσιοδότηση που θα δώσει το Συμβούλιο σε εμένα και
στο Δήμαρχο αντιστοίχως για να προβούμε στο άνοιγμα και άλλων
λογαριασμών και η ανωτέρω απόφαση να ισχύσει από 1 η Ιουλίου προτείνουμε
για να διευθετηθούν τα θέματα του μήνα αυτού στους υπάρχοντες
λογαριασμούς της Τράπεζας που συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή που είναι η
Πειραιώς.
Προλαβαίνουμε, ας πούμε το POS καθίσταται κατ' ευθείαν
μπαίνουν τα λεφτά στο νέο λογαριασμό. Για άλλα θέματα έχουμε που
περισσότερο έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία, τα προνοιακά επιδόματα και
τα λοιπά. Τη μισθοδοσία αυτό το μήνα θα την πληρώσουμε από την Πειραιώς
που είμαστε, από 1η Ιουλίου περνάμε στην αλλαγή. Δηλώνουμε δηλαδή νέο
λογαριασμό στην ΕΑΠ. Αυτή ήταν η εισήγηση και παρακαλώ για τις ερωτήσεις
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σημειώστε τις ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν εφ'
άπαξ απ' όλους για να τις απαντήσετε και μετά να πάμε σε ομιλίες αν τυχόν
υπάρχουν. Ο Κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ. Λάλο, ο Δήμος μας έχει
κάποιους εργαζόμενους, μήπως θα έπρεπε να κάνετε μια κουβέντα -βέβαια
τώρα έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο- με το Σωματείο; Μήπως κερδίζαμε
κάποια προνόμια για τους εργαζόμενους του Δήμου. Ερώτηση, γιατί αν δεν
κάνω λάθος, συγχωρέστε με δεν άκουσα κάτι σε αυτά που είπατε στην
εισήγηση όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω που είπατε για τη
μισθοδοσία γι' αυτό το διάστημα, θα πρέπει υποχρεωτικά δηλαδή τώρα οι
εργαζόμενοι να ανοίξουν όλοι λογαριασμούς… ότι θα γίνεται διατραπεζικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία. Επίσης προτείνατε τη Eurogroup σε σχέση με
την Εθνική. Η πρότασή σας είναι καθαρά επί του επιτοκίου; Δεν βλέπετε κάτι
άλλο διαφορετικό. Είναι καθαρά επί του επιτοκίου, ωραία.

Διότι άκουσα

κάποια πράγματα για την χρηματαποστολή, επιτρέψτε μου να σας πω το
εξής: μέχρι στιγμής λέει η Εθνική 6 δωρεάν και μετά χρεώνει 17 την κάθε
χρηματαποστολή. Εκτίμησή μου είναι ότι στο παγκάρι πάνω από 10 και
φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που δώσατε, καταμετρήσεις δεν έχουν
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γίνει. Και τώρα αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, έχει γίνει από τον
Απρίλιο.
Δεδομένου ότι τα κάνουν δωρεάν, δηλαδή μη δούμε μόνο το
επιτόκιο με αυτή την έννοια προτείνω κ. Λάλο ότι στο σκεπτικό σας μη
βλέπετε μόνο το επιτόκιο και δεν ξέρω δηλαδή αν είναι τόσο μεγάλο το ποσό
το οποίο κερδίζουμε από το επιτόκιο ούτως ώστε να καταλήξουμε σε αυτή την
προσφορά, σε σχέση με της Εθνικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Από ό,τι καταλαβαίνω ήρθαν τέσσερις φάκελοι και ανοίχτηκαν.
Αυτό σημαίνει ότι η επαναδιαπραγμάτευση των προσφορών αν υπάρχουν
παρόντες και από τις τέσσερις Τράπεζες, ή αν θα μπορούσαν να είναι και με
ευθύνη τους δεν είναι, μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εδώ;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι, τώρα εδώ όπως είμαστε. Δεύτερον, τι διάρκεια έχει αυτή η
συνεργασία; Εφ' όρου ζωής; Τρίτον έχουμε φτιάξει σενάρια με εικονικούς
αριθμούς, τα ίδια νούμερα για την κάθε Τράπεζα σε μια πενταετία τι οφέλη ή τι
κόστος θα έχουμε για να συγκρίνουμε; Νομίζω θα άξιζε τον κόπο να
φτιάξουμε κάποια σενάρια και να το δούμε στην πράξη. Γιατί ο ένας έχει
φτηνό το λάδι, ο άλλος φτηνό το ξύδι και μπορεί το σαπούνι να το
αγοράσουμε απ' όλους ακριβό.
Τέταρτον, νομίζω οποιαδήποτε Τράπεζα πάρει τη δουλειά, τις
χρηματαποστολές δεν πρέπει να τις κουβεντιάζουμε: όλες δωρεάν. Θα
σωθούν με 200 €;
Πέμπτον, μια έδωσε 1.000 € άμα θα έχει λεφτά, η άλλη 5.000 €
εφ' όρου ζωής. Εγώ θυμάμαι –εντάξει, θα μου πείτε πάλι Νοσοκομείο βάζωόταν ξεκινάγαμε το Θριάσιο ποια Τράπεζα θα πάρει τη μισθοδοσία; Η
Αγροτική. Γιατί την πήρε; Έφτιαξε τη μηχανοργάνωση του Νοσοκομείου και
την πήρε. Αυτά τα 1.000 και οι 5.000 € μου φαίνονται γελοία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε,

παρακαλώ

υπάρχουν

ερωτήσεις;

Ο

κ.

Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μια ερώτηση νομίζω, γιατί εξαρτάται και από τις επόμενες
ερωτήσεις. Συνεχίζει να υπάρχει μια δικαστική διαμάχη με την Πειραιώς για
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μια απαράδεκτη όπως στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε εξηγηθεί στάση της.
Βεβαίως ευτυχώς δεν προτάσσεται, αλλά και μόνο ο λόγος το έχει
συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ένα άλλοθι ισχυρό δικαστικό
προφανώς αν έχει συνεννοηθεί με τη Νομική Υπηρεσία ο Δήμος σε αυτό;
Γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό με μια Τράπεζα που έχεις μια
δικαστική διαμάχη, την ίδια ώρα να μπαίνεις σε μια διαδικασία συνεργασίας,
καλής θέλησης οπότε νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε από ό,τι καταλαβαίνω από την
εισήγησή σας είναι καθαρά το επιτόκιο. Και ερωτώ: έχουμε ελέγξει τις σωστές
υπηρεσίες των υπολοίπων; Αναφερθήκατε βέβαια αλλά με την εισήγησή σας
δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείτε. Γιατί θα πάρουμε μια απόφαση βάσει του
επιτοκίου και γενικότερα αυτά τα οποία βλέπετε στην εισήγηση.
Λέω κάτι άλλο τώρα: η σύμβαση χρόνου συνεργασίας ποια θα
είναι; Το ερώτημά μου είναι: εάν δεν είναι μόνο το επιτόκιο, είναι και οι σωστές
υπηρεσίες οι υπόλοιπες που μπορούν να μας προσφέρουν. Και η σύμβαση
του χρόνου συνεργασίας. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε σε τακτά χρονικά διαστήματα κάναμε το
διαγωνισμό όπως οφείλαμε από το νόμο για τις Τράπεζες. Χτες όπως είπατε
πάρθηκε μια απόφαση ότι τα αποθεματικά των Δήμων θα είναι όλα στην
Τράπεζα της Ελλάδος και μόνο ανά δεκαπενθήμερο θα δίνονται στις
εμπορικές Τράπεζες.
Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να έχουμε πάρει
απόφαση, ηθική απόφαση που να λέμε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε τα
αποθεματικά μας να είναι άρον – άρον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε το
δικαίωμα να μπορούμε κι εμείς να τα τοποθετούμε όπου θέλουμε και όπου
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το κάναμε.
Σήμερα έρχονται τέσσερις Τράπεζες και προτείνετε για την
Eurobank. Εγώ αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχω όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν
δώσει και οι τέσσερις Τράπεζες τα οποία αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα
λάβουμε υπόψη μας ποικιλοτρόπως γιατί δεν είναι μόνο το επιτόκιο που είναι
σημαντικότατο, γιατί όλοι προσπαθούμε να κερδίσουμε και η Τράπεζα
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προσπαθεί να κερδίσει και εμείς, αλλά είναι και η σωστή παροχή υπηρεσιών
την οποία θα έχει η κάθε Τράπεζα απέναντί μας και εμείς απέναντι στους
υπαλλήλους μας.
Όποια Τράπεζα και να πάρουμε τώρα θέλει μια διαδικασία να
βγάλουμε άλλες κάρτες, να βγάλουμε άλλα βιβλιάρια και ούτω καθεξής. Άλλο
η Ενιαία Αρχή με ποια κάρτα θα πάει να πάρει από το μηχάνημα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Λάλο δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα πάει με το ΔΙΑ; Είναι θέματα τα οποία απασχολούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη κάντε τις ερωτήσεις σας να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ λέω πόσο καιρό θα κρατήσει η σύμβαση αυτή και με
ποια κριτήρια αυτή τη στιγμή που είπατε ότι υπερτερεί η Eurobank έναντι της
Εθνικής και ούτω καθεξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλη ερώτηση υπάρχει; Κύριε Λάλο, προσπαθήστε λίγο
στις απαντήσεις σας να μας στοιχίσετε λίγο τις προσφορές να καταλάβουμε με
πιο ευκρίνεια γιατί δεν είμαστε και τόσο… Λίγο να μας τα στοιχίσετε δηλαδή
για να είμαστε απόλυτα σίγουροι γιατί εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι όπως
εσείς και αδυνατούμε λίγο να τα καταλάβουμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατ' αρχάς λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα
στοιχεία της προσφορές. Οι Τράπεζες όλες κάλυψαν το σύνολο των
υπηρεσιών που ζητήσαμε, όλες οι Τράπεζες και λογικό είναι. Όλες έχουν
κατάστημα σε κάθε νομό, όλες έχουν e-banking, όλες έχουν διαδικασία για
ταυτότητες οφειλής, όλες έχουν διαδικασία για είσπραξη μέσω καρτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συστημικές οι Τράπεζες όλες.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες. Βέβαια με
αυτές τις τοποθετήσεις που έγιναν και δεν είναι καθαρές ερωτήσεις, έχω
ξεχάσει τις ερωτήσεις αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω σιγά - σιγά να τις
απαντάω.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, η διάρκεια της σύμβασης. Οι
συμβάσεις με την Τράπεζα δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, ότι λήγουν γιατί
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δεν μπορεί να γίνει αυτό να λήξει η σύμβαση με την Τράπεζα. Αυτό που
μπορείς να κάνεις είναι κατ' αρχάς λέμε στην πρόσκληση το εξής (πριν
ξεκινήσω να λέω τα κριτήρια) «… το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά για το
Δήμο, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνει μέριμνα στο μέγιστο δυνατό
βαθμό για την ομαλή λειτουργία του. Το πιστωτικό Ίδρυμα με την κατάθεση της
προσφοράς του δεσμεύεται ότι σε περίπτωση επιλογής του και έναρξης
συνεργασίας καμία επιπλέον χρέωση…» εγώ δεν αναφέρομαι σε κάποιες
χρεώσεις ή σε κάποιες υπηρεσίες γιατί όταν μου λέει ότι «θα κάνεις
εμβάσματα δωρεάν» μου το είπαν όλες οι Τράπεζες δεν είναι συγκριτικό
στοιχείο για να τα φέρουμε όλα εδώ και να πω η Alpha Bank ή η Εθνική.
Βάζουμε τα στοιχεία τα οποία είναι τα κυριότερα, τέσσερα κριτήρια τα
κυριότερα και τα συγκρίνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: «…Το πιστωτικό Ίδρυμα με την κατάθεση της
προσφοράς του δεσμεύεται ότι σε περίπτωση επιλογής του και έναρξης
συνεργασίας καμία επιπλέον χρέωση δεν δύναται να επιβάλλει προς το Δήμο
ή τους συναλλασσόμενους πολίτες, για τις αναφερόμενες στην παρούσα
υπηρεσίες, πέρα αυτών που περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου». Οπότε η σύμβαση, αυτό που συζητάμε σήμερα έχει ισχύ μέχρι
την επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι γίνεται με τις
Τράπεζες. Δηλαδή η τελευταία απόφαση που θυμάμαι Δημοτικού Συμβουλίου
για Τράπεζα, πρέπει να ήταν το 2011 μόλις έγινε ο καλλικρατικός Δήμος,
όπου πήγαν στην Πειραιώς. Γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια συνεργαζόταν με την
Alpha Bank από ό,τι θυμάμαι.
Τώρα πάμε να δούμε ξανά τα κριτήρια. Θα δούμε ένα - ένα τα
κριτήρια και θα βάλετε με τη σειρά τις Τράπεζες. Θα ξεκινάω με τη χειρότερη
προσφορά με την χαμηλότερη.
 Alpha Bank επιτόκιο καταθέσεων μας έδωσε 1,20%
 Πειραιώς επιτόκιο καταθέσεων μας έδωσε 1,50%
 Εθνική επιτόκιο καταθέσεων μας έδωσε 1,50%.
 Eurobank επιτόκιο καταθέσεων μας έδωσε 1,59%
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Είναι αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο επιτόκιο καταθέσεων το έδωσε η Eurobank.
Προμήθεια που πληρώνουμε για τις συναλλαγές με κάρτες:
 Η Alpha Bank έδωσε 0,60 για κάρτες Alpha Bank και 0,70 για κάρτες
άλλων Τραπεζών
 Η Πειραιώς έδωσε 0,70 για κάρτες όλων των Τραπεζών
 Η Εθνική έδωσε 0,55 για κάρτες της Εθνικής, 0,60 για κάρτες άλλων
Τραπεζών
 Η Eurobank έδωσε 0,50 για κάρτες Eurobank, 0,55 για κάρτες άλλων
Τραπεζών.
Άρα η καλύτερη προσφορά όσον αφορά την προμήθεια που μας κρατάνε, είναι
της Eurobank.
Όσον αφορά την πρόσθετη παροχή από αυτό που φαίνεται από
τις προσφορές:
 Η Eurobank δίνει 1.000 € για κάθε μέσο κατατεθειμένο εκατομμύριο και
το δίνει κάθε εξάμηνο και το δίνει σε παροχή. Δηλαδή άμα έχουμε μέσο
όρο 3 εκατομμύρια ευρώ το έτος, θα μας δώσει 3.000 €. Απλά δύναται
λέει μέσα στην προσφορά στο εξάμηνο να το παίρνουμε αυτό, την
παροχή.
 Η Εθνική μας δίνει μια εφ' άπαξ χορηγία 5.000 €
Όσον αφορά τις χρηματαποστολές, που για να μη γελιόμαστε οι
χρηματαποστολές δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τα έσοδα που έχει ο Δήμος
από τους τόκους των καταθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι βέβαια.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δηλαδή 2 εκατομμύρια να έχεις μέσο όρο
καταθέσεων είναι 1.800 € οι τόκοι, στη διαφορά του 0,09% που είναι από τη
Eurobank στην Εθνική. Και επίσης υπάρχει αντίστοιχα διαφορά και στις
κάρτες. Διότι όταν έχω 0,50 στις κάρτες Eurobank και 0,55 στις κάρτες άλλων
Τραπεζών, ενώ στις κάρτες στην Εθνική έχω 0,50-0,60 δηλαδή και το
χαμηλότερο είναι ίσο με το υψηλότερο της Eurobank.
Βέβαια πιστεύω ότι οι περισσότερες κάρτες θα έχει η Εθνική
γιατί υπάρχει και μια προτίμηση, μια παράδοση να το πω εγώ, γίνεται μεγάλη
χρήση καρτών της Εθνικής αλλά και πάλι είμαστε στο 0,55.
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Οι χρηματαποστολές τα είπαμε πως είναι, εδώ θέλω να
απαντήσω στον κ. Τομπούλογλου ότι τα έσοδα του παγκαρίου φέτος σε
σχέση

με

τις

χρονικές

που

δεν

ήμασταν

εμείς

Διοίκηση,

έχουν

υπερδιπλασιαστεί και έχουμε απαντήσει και γραπτώς στο αίτημα που είχε
κάνει ο κ. Τομπούλογλου. Τα χρήματα που μπαίνουν στο παγκάρι επί της
Διοίκησής μας είναι υπερδιπλάσια από αυτά που έμπαιναν πριν από εμάς.
Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για έλλειμμα στις καταμετρήσεις ή
οτιδήποτε. Μάλλον έχει καλύτερη δυνατότητα ο κόσμος ή το έχει ρίξει στη
θρησκεία και κάνει τάματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είπαμε για τη διάρκεια της σύμβασης,
απάντησα για το παγκάρι ότι 15 με 20 το πολύ είναι οι καταμετρήσεις που θα
κάνει, αλλά ούτε θα κάνει λιγότερες από 15. Δηλαδή οι 6 που ανέφερε ο κ.
Τομπούλογλου δεν φτάνουν και δηλαδή σε μια κανονική λειτουργία το
παγκάρι τους μισούς μήνες θα κάνει δυο καταμετρήσεις, τους άλλους θα κάνει
μία.
Υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο μέχρι να ανασυσταθεί η
Επιτροπή δεν καταμετρήθηκε το παγκάρι αλλά παρ' όλα αυτά τα
αποτελέσματα είναι αυτά: έχουμε υπερδιπλασιάσει την είσπραξη. Ανέφερα και
για τον αριθμό των χρηματαποστολών που αναμένεται να κάνουμε, είπαμε για
την προμήθεια POS, είπαμε για το επιτόκιο, είπαμε για την χορηγία…
Η αξιολόγηση έγινε από την Υπηρεσία και φαίνεται over all η
καλύτερη προσφορά είναι της Eurobank. Εδώ είναι και οι εκπρόσωποι των
Τραπεζών, αν θέλουν να μας κάνουν και καλύτερες προτάσεις, ας γίνει και
πλειστηριασμός.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μιχάλη επειδή είπαμε νούμερα, τώρα ξανάπαμε νούμερα και τα
νούμερα πιο πολύ μας θολώνουν. Εγώ έκανα την εξής παράκληση βέβαια δεν
γίνεται να γίνει σήμερα, γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει σε επόμενο Συμβούλιο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το σενάριο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή μια προσομοίωση να πούμε για όλες τις Τράπεζες μια
κίνηση 20 εκατομμύρια, μια κίνηση 20.000 συναλλαγές POS, μια άλλη κίνηση
μισθοδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάτε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό λέω, έπρεπε να είχε έρθει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να γίνει κ. Πρόεδρε να το πω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πως θα διαλέξουμε κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη στιγμή που υπάρχει σαφής διαφορά στα νούμερα….
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ποια είναι η καλύτερη κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπε η Υπηρεσία.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κάθε ενέργεια είναι και κάτι άλλο, η ταπεινή μου άποψη είναι
αυτή, συγνώμη.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ασχοληθήκαμε με τα 5 μέτρα
του parking τόση ώρα… να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο να σας πω κάτι; Εγώ δεοντολογικά μιλάω δεν μιλάω
επί της ουσίας, τη στιγμή που έχεις 0,01 διαφορά, τι θέλεις να εξηγήσεις;
Προκρίνεται. Δεν μπορείς να …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για όλες τις πράξεις κ. Πρόεδρε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αν μου επιτρέπετε, έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει σημασία, μπορεί να κάνω λάθος. Συνεχίστε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχουμε μέσο κατατεθειμένο ποσό 3
εκατομμύρια. Με 1,50% επιτόκιο 45.000 € είναι ο τόκος που θα πάρουμε από
την Εθνική θα τα δούμε ένα - ένα, θα συγκρίνουμε τις Τράπεζες σε κάθε
κριτήριο. Να βάλουμε τη Eurobank και την Εθνική που είναι ο πρώτος και ο
δεύτερος, η Eurobank στα 3 εκατομμύρια με επιτόκιο 1,59% είναι 47.700 €.
Άρα 2.700 € δεν κέρδισες εκεί;
Προμήθεια POS. Εκτίμησή μας είναι ότι στις συναλλαγές POS
θα έχουμε γύρω στις 500.000 € το ’18 και επιλέγουμε την Εθνική Τράπεζα και
έρχεται ένας να πληρώσει με μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Ένας; Όλος ο
κόσμος, λέω εγώ. 500.000 € …
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(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι δείξτε λίγο κατανόηση, κάνει μια πολύ δύσκολη
δουλειά αυτή τη στιγμή ο Αντιδήμαρχος, προσπαθεί να μας διαφωτίσει και
πετάει ο καθένας…
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Αρχικά

της

Εθνικής,

δηλαδή

της

συνεργαζόμενης Τράπεζας η προμήθεια που θα πληρώσουμε είναι 2.750 €
είναι η προμήθεια που θα πληρώσουμε. Επιλέγουμε την Eurobank, είναι όλοι
με κάρτα Eurobank θα πληρώσουμε 2.500 €. Σε αυτή την περίπτωση είναι
ισοπαλία, διότι και οι δύο έδωσαν προσφορά. Κατάλαβες τι γίνεται; Για κάρτες
άλλων Τραπεζών, δηλαδή έχω επιλέξει τη Eurobank και έρχεται ένας της
Εθνικής θα πληρώσω προμήθεια 0,55. Εάν επιλέξω την Εθνική και έρθει ένας
με κάρτα Eurobank θα πληρώσω προμήθεια 0,60.
Αυτό όλο που είπαμε τώρα υπερκαλύπτει τη διαφορά των 5-10
ευρώ που μπορεί να γίνει από μια χρηματαποστολή και με αποκλειστικά
κριτήρια αυτά τα τέσσερα που είδαμε, τη χορηγία το επιτόκιο και τα λοιπά, το
καλύτερο κέρδος θα το έχει ο Δήμος σε συνεργασία με τη Eurobank.
Τώρα όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε το αν έχουν ελεγχθεί
αυτές οι Τράπεζες για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τέσσερις Τράπεζες
έχουν μείνει στην Ελλάδα. Αν δεν είναι κι αυτές καλές, να μείνουν δύο ή μία.
Ξέρω εγώ; Τι να σας πω; Τις κλείσανε τις άλλες. Τι να πω; Θεωρώ ότι έχουν
κάνει καλή επιλογή το κράτος, τι να σας πω κι εγώ τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ. Λάλο. Ωραία, πριν τις ομιλίες των
συναδέλφων θέλετε να δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους; Ωραία.
Παρακαλώ το όνομα και την ιδιότητά σας, για τα πρακτικά.
Θ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ: Είμαι από την Εθνική Τράπεζα. Να ενημερώσω ότι
πράγματι αυτές είναι οι προσφορές εμείς σαν Εθνική και είναι και 0,30 όταν οι
πληρωμές γίνονται από το κινητό τηλέφωνο του πελάτη, δεν σημειώθηκε
αυτό. Όπως επίσης ότι κάνουμε δώρο και ένα POS ασύρματο που μπορεί να
το χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι πληρώνουν τις
κλήσεις και την έχει μαζί του ο δημοτικός αστυνομικός και πληρώνει τις
κλήσεις επιτόπου. Είναι καταγεγραμμένα αυτά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει είναι μηδαμινά τώρα αυτά.
Θ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ: Μηδαμινό δεν είναι το 0,30 επί των συναλλαγών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι το 0,30 για το μηχάνημα που είπατε το ασύρματο. Δεν είναι
προσφορά αυτή κατά την άποψή μου.
Θ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ: Έχει 350 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε. Τελειώσατε εσείς; Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο;
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έβαλα άλλα συγκριτικά στοιχεία στην
εισήγηση διότι όλα τα άλλα τα έχουν δώσει οι ίδιες οι Τράπεζες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς έγινε αντιληπτό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δηλαδή δωρεάν τα POS και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, κι εμείς αξιολογήσαμε αυτά που ζητήσαμε. Το αν κάποια Τράπεζα
προσφέρει και έχει μια εφαρμογή στο κινητό του ο Ταμίας, δεν το ζητήσαμε
οπότε δεν μπορώ να το αξιολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει αντιληπτό. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει; Παρακαλώ
εσείς και πείτε μας το όνομα και την ιδιότητά σας για τα πρακτικά.
Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ: Καλησπέρα σε όλους, είμαι περιφερειακός Διευθυντής της
Eurobank στα Πατήσια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, κατ' αρχήν χαίρομαι που σας
γνωρίζω όλους, εμείς σαν Τράπεζα προσπαθήσαμε να τοποθετηθούμε όσο
καλύτερα γινόταν προς το συμφέρον του Δήμου στα βασικά του μετρήσιμα, τα
οποία δίνουν και το μεγαλύτερο όφελος στο Δήμο.
Το μεγαλύτερο όφελος ο Δήμος χρηματοοικονομικά τα έχει εκεί
που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα, άρα στις καταθέσεις και επίσης το επόμενο
κομμάτι που μπορεί να έχει ένα μεγάλο όφελος είναι μέσα από το POS την
προμήθεια δηλαδή όσο το δυνατό πιο χαμηλότερη. Νομίζουμε ότι αυτά
κάνουν τη διαφορά των τιμών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε και μας
είπατε την άποψή σας. Παρακαλώ τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποιος που θέλει
να μιλήσει; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εάν οι Τράπεζες που είναι εδώ είναι έτοιμες να κάνουν κάποια
αντιπροσφορά όσον αφορά αυτά τα χαρτζιλικάκια θα τα έλεγα, όχι προσφορές
και δώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος που θέλει να μιλήσει; Κανείς. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάξει ας φύγουμε τώρα από τους αριθμούς
και το κριτήριο επιλογής και να πάμε στο πιο σημαντικό, το οποίο είναι η καλή
συνεργασία με μια Τράπεζα. Γιατί είχαμε το πάθημα, σημασία έχει η Τράπεζά
μας να είναι ένας καλός συνεργάτης, να μας προστατεύει, να μας ενημερώνει,
να έχουμε την αρωγή της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας και να
προστατεύει τον πελάτη της η Τράπεζα πάντα.
Επίσης η ομαλή μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς όσον αφορά το
κομμάτι των εισπράξεων. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο εγχείρημα για το Δήμο
όπως

μπήκε η μηχανογράφηση στο Κοιμητήριο όπου πολλοί ήταν

πεπεισμένοι ότι δεν μπορεί στο δικό μας Κοιμητήριο –έλεγαν- με τίποτε να
μπει μηχανογράφηση. Δεν εξηγούσαν ποτέ τον λόγο, αλλά δεν γινόταν
συγκεκριμένα στο δικό μας Κοιμητήριο. Η μηχανογράφηση μπήκε και
λειτουργεί και μάλιστα τώρα έχει φτάσει και σε σημεία πολύ ικανοποιητικά,
εννοώ όσον αφορά τη λειτουργικότητα. Γιατί είναι προβληματικό όταν ξεκινάς
κάτι για ένα δυο χρόνια, έχει θέματα.
Να έχουμε μια συνεργασία της νέας συνεργαζόμενης Τράπεζας
με την εταιρεία που έχει τα συστήματα τα software του Δήμου μας της
Οικονομικής Υπηρεσίας. Ο κόσμος πρώτον να μην ταλαιπωρηθεί να είναι το
μεταβατικό στάδιο πολύ σύντομο και ομαλό και να του δώσουμε την ευκαιρία
του κόσμου να μην ταλαιπωρηθεί επίσης να επισκέπτεται το Ταμείο μας, γιατί
αυτός είναι ο στόχος μας γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά, να μπορεί κάποιος να
μας πληρώσει και από τη δουλειά του και από το σπίτι του και από
οπουδήποτε.

Και εμείς με ασφάλεια να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις

πληρωμές και να ενημερώνουμε την καρτέλα του κάθε οφειλέτη. Αυτά, ας
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχουμε ζητήσει από κάποια Τράπεζα σαν αντάλλαγμα να μας
φροντίσει το software του Δήμου κάθε χρόνο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να απαντήσω για να κλείσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εμείς ζητήσαμε στο πλαίσιο –λέει ακριβώς η
πρόσκλησή μας- τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι
σε θέση να προσφέρει στο Δήμο χωρίς επιβάρυνση, στο πλαίσιο της
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συνεργασίας τους ή και σε αυτό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του
πιστωτικού Ιδρύματος.
Και εγώ ξέρω το Δήμο Χαϊδαρίου που του κάνει τη συντήρηση
στο Βοτανικό Κήπο η Εθνική Τράπεζα και έχει βάλει και τη διαφήμισή της απ'
έξω. Έτσι όπως μπαίνεις στο Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι λέει «Εθνική
Τράπεζα προστατεύω το περιβάλλον» και τα λοιπά. Μακάρι να μας ερχόταν
μια τέτοια πρόταση.
Εγώ τους τραπεζικούς γι' αυτό τους φώναξα σήμερα, μήπως
αποκομίσουμε και κάτι καλύτερο. Κατ' αρχάς δεν ξέρω αν έχουν τέτοια
εξουσιοδότηση από τη Διοίκησή τους, να σας πω κάτι; Δεν χάνουμε τίποτε, ας
ξεκινήσουμε μια συνεργασία και όλα είναι ευπρόσδεκτα και θα είμαστε και
πολύ πιεστικοί και πολύ απαιτητικοί πελάτες. Παίρνουμε απόφαση και σε ένα
μήνα ξανά, αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή γνωρίζω και το Νομικό Πρόσωπο που είναι οι
Σχολικές Επιτροπές έχουν τα χρήματά τους στη Eurobank και μάλιστα άτοκα,
θα ήθελα αν είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην απόφαση …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το «μάλιστα άτοκα» για καλό το λες;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι το λέω για κακό, να συμπεριληφθεί στην απόφαση
και να αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να αλλάξει και να μπει και αυτό στην απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως έγινε αυτό κ. Ανεμογιάννη; Δεν το γνωρίζω το θέμα
καθόλου, άτοκα γιατί είναι;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί είναι άτοκα, γιατί πάντα άτοκα ήταν. Τα χρήματα
των Σχολικών Επιτροπών οι επιχορηγήσεις είναι στη Eurobank άτοκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Άρα προτείνει ο κ. Ανεμογιάννης και νομίζω είναι
αποδεκτό η πρόταση θα συνοδευτεί ότι θα συμπεριληφθούν όλα τα Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα επιτόκια της προσφοράς που έχουν δώσει
οι Τράπεζες να ισχύουν και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, δηλαδή
μιλάμε για τις Σχολικές Επιτροπές, την Κοινωφελή Επιχείρηση.
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Οι παροχές αυτές που μας έχουν δώσει τις προσφορές τους οι
Τράπεζες να ισχύουν για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, που είναι οι
Σχολικές Επιτροπή, η Κοινωφελής Επιχείρηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό να μας το πουν οι Τράπεζες όμως.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Εμείς το

ζητάμε,

μπορούμε

να

το

αποφασίσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στο να έχουν
κατατεθειμένα τα χρήματα του Δήμου. Να σας πω γιατί θα το θέλουν οι
Τράπεζες; Διότι αυτό θα το κάνουν σε περίπτωση που η Κοινωφελής πάει στη
συνεργαζόμενη Τράπεζα που θα επιλέξουμε εμείς. Για ποιο λόγο να μη μας
δώσει η Τράπεζα; Λεφτά του Δήμου είναι κι αυτά, εμείς τους επιχορηγούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, γιατί εδώ λίγο μπλέκουμε. Μπλέκουμε αυταπόδεικτες
αλήθειες και διαδικασίες. Εδώ έχουμε ζητήσει από τις τέσσερις συστημικές
Τράπεζες να μας καταθέσουν τις προφορές τους για το Δήμο, για το Νομικό
Πρόσωπο που λέγεται Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Τέλος.
Και σήμερα αποφασίζουμε για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας, τέλος. Δεν γίνεται να αποφασίσουμε για οτιδήποτε άλλο.
Δεν γίνεται. Αν έπρεπε να γίνει κάτι άλλο, θα έπρεπε να γίνει πριν ή να γίνει
μετά, διακριτά. Άρα αποφασίζουμε σήμερα για το Δήμο και αύριο οι Σχολικές
Επιτροπές και η Κοινωφελής Επιχείρηση ή το Π.Π.Ι.Ε.Δ. παίρνουν διακριτές
αποφάσεις και ζητάνε διακριτές προσφορές. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει δίκιο ο Δήμαρχος μπορούμε να
εκφράσουμε την βούλησή μας αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο η έκφραση βούλησης και άλλο απόφαση για προσφορές.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό το είπα και εγώ πρέπει να υπάρχει
ξεχωριστή απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα μην το λέμε καν, δεν έχει καμία σημασία για τη συζήτησή
μας σήμερα και τη λήψη απόφασης. Μην μπερδεύουμε τους συμβούλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επί της διαδικασίας είναι σωστή η πρόταση του Δημάρχου
βάζει τα πράγματα στη θέση τους, υπάρχει όμως η βούληση ταυτόχρονα
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θεωρώ απ' όλο το Σώμα να εξεταστεί από τα Νομικά Πρόσωπα ένα ανάλογο
αίτημα και μια ανάλογη προσφορά από τα τραπεζικά Ιδρύματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει, 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 απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λευκό και ο λόγος είναι ο εξής: κατά την προσωπική
μου άποψη έπρεπε να γίνει μια συνολική προσφορά για όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου και την Κοινωφελή, έτσι ώστε θα μπορούσαν να πάρουν απόφαση
τα κατά τόπους Νομικά Πρόσωπα, είτε Π.Π.Ι.Ε.Δ. είναι αυτό, είτε το ένα είτε το
άλλο και να πάει συνολικά. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι αυτό το οποίο
θα αποκομίζαμε από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες θα ήταν μεγαλύτερο
το όφελος το οποίο θα είχαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ γίνεται ψηφοφορία δεν
κάνουμε ομιλίες. Δικαιολογούμε την ψήφο μας με μια πρόταση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης και ο κ.
Κόντος απουσιάζουν, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λευκό, γιατί θεωρώ ότι η παροχή που μας γίνεται είναι για
γέλια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τις κρατικοποιήσουμε ρε Κώστα τότε. Κάνε μια πρόταση,
πες κάτι!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ψηφίζω παρών. Ήταν θετικό ότι έγινε η συζήτηση μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν συμμετέχω στην ψήφιση με το ποια Τράπεζα θα
συνεργαστεί ο Δήμος, νομίζω έχετε την πλειοψηφία να το αποφασίσετε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 16 υπέρ, 2 λευκά, 1 παροχή και 3 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επιλογή τραπεζικού
ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο στα πλαίσια κάλυψης των
αναγκών του» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης και η κα
Αγαγιώτου.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι. Υπάρχουν
ερωτήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να κάνω μια ερώτηση τι περιλαμβάνουν οι εργασίες για τι
ακριβώς γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Νομίζω έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτό το θέμα όταν ήρθε η
ψήφιση πίστωσης. Νομίζω το είχα ξαναπεί, αφορά όλες τις επιμέρους
επισκευές που γίνονται τακτικά κάθε χρόνο και αφορούν τη συντήρηση των
σχολείων. Σε αυτές μέσα περιλαμβάνονται βαψίματα, επιδιορθώσεις στο
συγκεκριμένο κομμάτι παρομοίως, εκεί θέλω να καταλήξω, ό,τι απαιτεί
κακοτεχνίες, βελτιώσεις σε τάπητες σε οδοστρώσεις, σε λακούβες που
υπάρχουν, σε αιτήματα των σχολείων όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση
που έγινε με έργο του ΕΣΠΑ στο δημοτικό σχολείο στην Εφέσου. Τέτοια
αιτήματα τα οποία υπάρχουν προσπαθούν να ικανοποιηθούν με το
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και με προτεραιότητα από το χειρότερο στο
καλύτερο στο μέτρο του δυνατού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, θέλει κάποιος να πει κάτι; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω κ. Πρόεδρε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης και
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων
σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας»»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή νέου δημοτικού
αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι λέει η εισήγηση κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο
κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η μπουλντόζα πότε μπαίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Τοποθετήσεις; Ο κ.
Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αν διαβάσετε την εισήγηση, μιλάμε για την παραλαβή
συγκεκριμένων πραγμάτων τα οποία έγιναν προς το Δήμο χωρίς επιβάρυνση.
Συγκεκριμένα είναι οι κατηγορίες των ηλεκτρομηχανολογικών, τα οποία
παραλαμβάνουμε, μελετώντας ορθά και έντεχνα καταλήγουμε στο ότι
καλύπτουν τα σχέδια τα οποία έχουν γίνει και τα λοιπά πράγματα τα οποία
έχουμε αποφασίσει για την ανέγερση του δημοτικού αναψυκτηρίου.
Έχουμε μια ολοκληρωμένη αυτή τη στιγμή μελέτη και πιέζουμε
προς πάσα κατεύθυνση, είναι γνωστές και οι προσπάθειες που κάνει ο
Δήμαρχος και η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλουμε ξανά εκ νέου σχέδια για να
πάρουμε την οριστική έγκριση και από το κομμάτι του Δασαρχείου το οποίο με
έναν εμμονικό τρόπο δεν απαντά και ευελπιστούμε γρήγορα, μαζί και με την
τελευταία πρόσθετη επανυποβολή του φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες και
ειδικά

στη

Διεύθυνση

Δασών

να

δοθεί

η

έγκριση

επιτέλους

να

προχωρήσουμε. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται κατά την άποψή μας, δεν
έχει προηγούμενο αυτό που γίνεται. Είναι υποχρεωμένοι εφόσον έχουν
παραλάβει τον φάκελο και επανϋποβάλλεται, να σηκώσουν το στυλό και να
απαντήσουν επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς να δώσουμε τέτοια απάντηση, δεν μπορούμε. Εμείς ό,τι
ενέργεια ήταν να κάνουμε σε σχέση με την έκδοση αδείας και τη συγκρότηση
του φακέλου για την κατάθεση των δικαιολογητικών της αδείας, το έχουμε
κάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω. Αυτό το οποίο
περιμένουμε είναι την έγκριση από τη Διεύθυνση Δασών. Άρα δηλαδή το
ερώτημα αυτό αρμόδιος να απαντήσει είναι ο συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών, όχι εμείς πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραλαβής της
μελέτης «Κατασκευή νέου δημοτικού αναψυκτηρίου Άλσους Νέας
Φιλαδέλφειας»» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή ποσού, ως
αχρεωστήτως

εισπραχθέντος,

και

διάθεση

σχετικής

πίστωσης»

εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα, μια ερώτηση: πως
ανακαλύφθηκε το λάθος δεν μπορώ να συμπεράνω από την εισήγηση. Το
βρήκε η ίδια; Δηλαδή αυτή αιτήθηκε και λέει στο Δήμο ότι κάνατε λάθος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, μπορεί να
ισχυρίστηκε έτσι και να το αναζήτησε κάποιος και να το βρήκε από την
Υπηρεσία. Γιατί το διπλότυπο είσπραξης να το έχει αυτή από το ’11; Το
θεωρώ λίγο δύσκολο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γι' αυτό ρώτησα, αλλά εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επανασυγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έως 31/8/2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι προβλέπει η εισήγηση;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ένα σύμβουλο, την Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας και
έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια είναι η Επιτροπή κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιτροπή Εκτίμηση Ακινήτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ονόματα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναφέρονται στην εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς να τα αναφέρω, δεν έχω την εισήγηση μπροστά μου
τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάζοντας την νομοθεσία στην απόλυτη λεπτομέρειά της
όσον αφορά την συγκρότηση αυτής της Επιτροπής διαπιστώσαμε πως
έπρεπε να γίνει αλλαγή. Εγώ έχω κάνει την πρόταση την προηγούμενη αν
μπορεί να υπάρξει κι ένα μέλος της αντιπολίτευσης, εδώ φαίνεται πως και οι
δυο που ήταν της συμπολίτευσης, πρέπει να φύγει και ο ένας. Γιατί; Γιατί αν
δείτε τη νομοθεσία, απαιτείται να είναι και ένας Πρόεδρος της τοπικής
Κοινότητας της Φιλαδέλφειας προφανώς γιατί εκεί είναι το προτεινόμενο
ακίνητο.
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Άρα δηλαδή η πρόταση είναι αυτή τη στιγμή με βάση τη
νομοθεσία ένας δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωματικό του ως
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Πρόεδρος (η Πρόεδρος εν προκειμένω) του
οικείου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή η κα Αθανασίου ως
μέλος

και

ο

άλλος

είναι

ένας

υπάλληλος

και

εδώ

δεν

ορίζεται

αναπληρωματικός.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα μας πείτε τα ονόματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Είναι

ο

κ.

Καλαμπόκης

με

τον

κ.

Μανωλεδάκη

αναπληρωματικό, η κα Αθανασίου και εδώ είναι το ερώτημα αν χρειάζεται
αναπληρωματικός…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βάλε τον κ. Κατερίνη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν γίνεται. Θα βάλουμε τον κ. Ηρακλή Μπακώλα ως
αναπληρωματικό. Και αυτό θα βγει με απόφαση Δημάρχου και ο κ. Κίτσιος και
η κα Αναστασοπούλου, αναπληρωματικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επανασυγκρότηση
Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έως 31/8/2019, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Μερική ανάκληση της αριθ. 203/16 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρηση
χρήσης νέου χώρου στο Σύλλογο Ηπειρωτών «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε αποφασίσει για κάποιο χώρο, γίνεται ανάκληση και
γίνεται παραχώρηση στο χώρο που ήδη τους έχει παραχωρηθεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα; Χρειάστηκαν νέοι
χώροι; Υπήρχε κάποια δυσλειτουργία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς δεν είχε εφαρμοστεί η προηγούμενη απόφαση και δεν
είχε επίσης νομιμοποιηθεί και έγινε το αντίστροφο. Δηλαδή πάρθηκε απόφαση
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η οποία δεν ίσχυσε και χωρίς να έχει παρθεί απόφαση υπήρξε χώρος και
ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Μερική ανάκληση της
αριθ. 203/16 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρηση χρήσης νέου χώρου στο
Σύλλογο Ηπειρωτών «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών σύμφωνα
με το υπ. αριθμ. 13081/31-05-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Δεκελείας 41 Ν. Χαλκηδόνα
(‘’ΗΡΩΔΕΙΟ ΠΑΡΚΟ’’)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η εγγυητική ήταν 1.200; Από πότε αυτός σταμάτησε να
μην πληρώνει, δεύτερον. Και αφού κάνουμε την κατάπτωση της εγγυητικής τι
υπόλοιπο μένει να διεκδικήσουμε από αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Τα ίδια ακριβώς ο κ. Ντάτσης. Ο κ.
Λάλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν μιλήσει ο κ. Λάλος μπορώ εγώ να κάνω μια ερώτηση κ.
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτάτε; Δήμαρχος είστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πλέσσα τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής έχουμε
αποφασίσει ότι τα στέλνουμε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους
ηλεκτρονικά;
Κ. ΠΛΕΣΣΑΣ: Μάλιστα κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει άρα δεν τα διαβάζει κανένας. Κατάλαβα. Τσάμπα τα
στέλνουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Μπορεί κάποιος να μη τα
διαβάζει, άλλοι από τη Διοίκηση δεν πατάνε και αργούν 25 λεπτά και τώρα
κοιτάμε αν θα το διαβάσουμε ή όχι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσον αφορά το να διαβάζουμε, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας δίνω
δίκιο, κάποιος μπορεί να μη διάβασε, έχει δικαίωμα στο Συμβούλιο να
ρωτήσει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έτσι μπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όμως εκείνο που είπατε περί απουσιών και τι ώρα αρχίζουμε,
κοιτάξτε την Παράταξή σας και τον επικεφαλής σας και μετά κριτικάρετε την
πλειοψηφία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν κατάλαβα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε. Πως δεν καταλάβατε… Μιλάτε για παρουσίες της
πλειοψηφίας; Το λέτε σοβαρά;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βεβαίως. Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα γινόταν
Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αστειεύεστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θέλετε να βγάλω τις παρουσίες;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βεβαίως να τις βγάλεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τις βγάλω. Κάποια στιγμή θα τις βγάλω!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το λες α λα καρτ. Να τις βγάλεις, αλλά να σου πω και
κάτι άλλο; Δεν κάνεις και τίποτε όμως γι' αυτούς που μονίμως ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βγάλω τις παρουσίες γι' αυτούς που κρίνουν. Αυτό είναι
άλλο θέμα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε συμφέρει, γι' αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσένα δεν σε συμφέρει το άλλο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποιο δεν με συμφέρει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάς για παρουσίες, τη στιγμή που η Παράταξή σου, ο
επικεφαλής σου λείπει συχνότατα. Εσύ ο ίδιος δεν έχεις παρακολουθήσει ούτε
το 1/3 των ωρών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γιατί; Με ζυγαριά πάμε; Και εν πάση περιπτώσει επειδή
μάλλον έχεις ασθενή μνήμη να σου θυμίσω ότι έχω κάνει παρέμβαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι Τετάρτες –τώρα όπως βλέπεις κάθισα, γιατί
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τελείωσαν κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις που είχα, αλλά βέβαια έχεις
ασθενή μνήμη, τι να κάνουμε…. Θεωρώ ότι είναι της ηλικίας.
Έχω πει επανειλημμένες φορές εδώ μέσα και το ξέρει και ο κ.
Δήμαρχος ότι θα ήμουν μέχρι τις 9 και μισή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω καταλάβει τίποτε από ό,τι λες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν πειράζει, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις, το
κατανοώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κύριε νεολαίε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν ξέρω αν είμαι Νεολαίος, πάντως είμαι νεώτερος
από εσένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, φαίνεται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα απαντηθούν οι ερωτήσεις μου;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα λέει παιδιά μέσα η εισήγηση όσον αφορά τις
εγγυητικές η μία είναι 1.801 €, 2.000 € είναι η άλλη του εγγυητή. Από ό,τι
βλέπω αυτά είναι τα ποσά των εγγυητικών που έχουν κατατεθεί.
Από 1/6/2017 έως 31/3/2018 για διαφορές μισθωμάτων ο
ανωτέρω αθροίζει συνολικά το ποσό των 11.662 €.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να ακούσω το νούμερο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πας καλά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλα πιο όμορφα σε παρακαλώ. Εδώ δεν είμαστε καφενείο κ.
Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι καφενείο; Επειδή θέλω να μου πει ξανά το νούμερο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου εδώ δεν είναι καφενείο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και εσύ να προσέχεις τι λες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαι και ρατσιστής γιατί με είπες μεγάλο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι να πω… σε λίγο θα με πεις και κάτι άλλο!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάσου να ήμουν 90! Είσαι και ρατσιστής! Που θα με πεις και
μεγάλο. Τζόβενο!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κάνε μας τη χάρη τώρα…! Κάνε το μουγγό εκεί πέρα
πάνω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου λες, στο καφενείο που πας έτσι μιλάς;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι, χειρότερα. Μιχάλη….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέρμα, τέρμα! Δεν παίρνεις τον λόγο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μιχάλη μπορείς να μου πεις …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν παίρνεις τον λόγο. Τον λόγο θα τον παίρνεις από εδώ, θα
μάθεις… δέκα λεπτά διάλειμμα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μιχάλη μου, μπορείς να πεις το νούμερο;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μεγάλο νούμερο!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το νούμερο μπορείς να το πεις Μιχάλη; 11.000;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το λέει η εισήγηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία, δεν την έχω ρε Μιχάλη. Μπορείς να πεις το
νούμερο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 11.500 €.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία εντάξει αυτό ήθελα. Τόσο δύσκολο είναι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα το έχω πει δυο φορές.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν το άκουσα ρε Μιχάλη, σκότωσέ με.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στο μικρόφωνο το λέω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σκότωσέ με, δεν το άκουσα.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καθίστε σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τη
διαδικασία μας. Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά μερικά πράγματα δεν
μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοιους τόνους.
Είμαστε στο 9ο θέμα, και ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ενώ είχατε όλη την ευχέρεια από τη στιγμή που
σταμάτησε να πληρώνει τα ενοίκια ο συγκεκριμένος να κάνετε από την πρώτη
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στιγμή γιατί σας έδινε τη δυνατότητα η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει να
εκθέσει, εσείς το αφήσατε καλά – καλά και βάλατε και 7.700 € μέσα από το
Δήμο χρεωστούντα ενοίκια. Διότι όπως είπε ο κ. Λάλος 11.500 € ήταν η
οφειλή που έπρεπε να έχει καταβάλλει αυτός, αν βγάλουμε την εγγυητική η
οποία είναι 3.800 αριθμητικά είναι αυτά, βγαίνουν 7.700.
Το αφήσατε λοιπόν και χάσαμε 7.700 και όχι μόνο τα χάσαμε,
τώρα θα πάμε στα Δικαστήρια και όποτε τα πάρουμε. Απλά να πω ότι ο κ.
Δήμαρχος σε κατ’ ιδίαν συνάντηση είχε την φαεινή ιδέα να παραχωρήσει το
δικαίωμα στον συγκεκριμένο κύριο να πάει να πάρει επιδότηση από το ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με τα λεγόμενα που μου είχε κάνει ο ίδιος αυτοπροσώπως έξω εδώ
από την αίθουσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ξαναπείτε τι σας είχα πει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μου είχατε πει ότι ο συγκεκριμένος προσπαθεί να
επιδοτηθεί από ένα πρόγραμμα ούτως ώστε να προβεί στις όποιες εργασίες
θέλει να κάνει και τρέχει να πάρει αυτό το πρόγραμμα. Και επειδή αυτό δεν
γινόταν…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η φαεινή μου ιδέα ποια ήταν; Αυτό θέλω να ακούσω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η φαεινή σας ιδέα ήταν ότι αυτό εκ των πραγμάτων,
εφόσον σας το είχε πει ο συγκεκριμένος το τι προτίθεται να κάνει και δεν
προβλεπόταν καν στη σύμβαση …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η φαεινή μου ιδέα ποια ήταν κ. Τομπούλογλου περιμένω να
μου πείτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να τον αφήσετε να ψάχνει για κάτι τέτοιο, ενώ δεν
υπήρχε καμία, μα καμία περίπτωση να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η φαεινή μου ιδέα ποια ήταν;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να περιμένετε τον συγκεκριμένο στην πρόταση που
σας έκανε ότι «περίμενε….».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια πρόταση μου έκανε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς μου το είπατε. Εκτός αν αρνείστε αυτά που λέτε.
Απ' έξω εδώ από την πόρτα ο κ. Δήμαρχος είχε πει ότι ο συγκεκριμένος
ψάχνει να μπει σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ να επιδοτηθεί, για να μπορέσει να
κάνει αυτό που ήθελε. Επειδή όμως δεν γινόταν αυτό, ρωτούσε τις Νομικές
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Υπηρεσίες αν μπορούν να τον βάλουν με κάποιο άλλο καθεστώς, πράγμα
που δεν έγινε.
Ο χρόνος περνούσε, αυτός δεν πλήρωσε τελικά τα ενοίκια και
τώρα είμαστε με 7.700 € μέσα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ βοηθήστε λίγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί να βοηθήσω; Δεν μπορώ να απαντήσω
ως αρμόδιος να λήξει το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα μιλήσετε κ. Λάλο ως αρμόδιος, αλλά πρέπει να μιλήσουν και
οι άλλοι σύμβουλοι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα λέει άσχετα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. Εδώ μέσα θα ακούμε και άσχετα, δεν θα ακούμε
μόνο σχετικά. Τελειώσατε κ. Τομπούλογλου; Σε ρωτάω αν τελειώσατε και με
κοιτάτε. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σίγουρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σίγουρο που το είδατε δηλαδή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου απορώ που μια ιδιωτική συνομιλία που
είχαμε πως τη μεταφράσατε και τη φέρατε και τη συσχετίσατε με μια φαεινή
ιδέα που υποτίθεται ότι εγώ είχα.
Ακούστε τώρα τι έχει γίνει εδώ γιατί… Δεν θέλω να σχολιάζεις
την ώρα που μιλάω, μπορώ να το κάνω και εγώ. Μπορώ να λέω κι εγώ «όχι»,
«ίσως»…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το κάνεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ πάρα πολύ προκαλείτε
συνέχεια. Δεν σας τιμά, δεν είναι πολιτισμός αυτό το πράγμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άσε με να μιλήσω. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ο άνθρωπος
αυτός ήρθε και νοίκιασε τον χώρο. Πολύ ωραία. Τον πρώτο καιρό υπήρχε ένα
πρόβλημα στο οποίο πλήρωνε κανονικά, πλήρωνε. Άρα δηλαδή το διάστημα
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στο οποίο εμένα μου λέτε ότι είχα κάποια φαεινή ιδέα, ο άνθρωπος πλήρωνε
κανονικότατα.
Εκείνο το διάστημα υπήρχε πρόβλημα και με τις Τεχνικές
Υπηρεσίες και με εργασίες που έπρεπε να είχαν προηγηθεί από το Δήμο πριν
ακόμη μπει αυτός και πάρει την άδεια να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες του,
άρα εκεί είχαμε φέρει και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση, αν το
θυμάστε.
Το ότι αυτός είχε την ιδέα να πάει να πάρει κάποιο ΕΣΠΑ, είναι
άσχετο με το τι συζητάμε. Γιατί προφανώς αυτός κάποια στιγμή είδε ότι δεν
μπορεί να το ανοίξει δεν τον παίρνει, μας ενημερώσει και αν υπονοείτε κάτι
εδώ, ότι καθυστερήσαμε εμείς να τον διώξουμε, θα σα φέρω τη γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας.
Η Νομική Υπηρεσία –μπορεί να σας τα πει ο κ. Λάλος- η δική
μας η βούληση ήταν άμεσα διακοπή της σύμβασης. Με το που έστειλε το
ειδοποιητήριο αυτό στο Δήμο ότι θέλει να απεμπλακεί από το Ηρώδειο Πάρκο
και η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ήταν ότι «όχι, πρέπει πρώτα να
περιμένουμε για να γίνει διοικητική αποβολή του μισθωτή από το χώρο», που
αυτό είναι να του κάνουμε εξώδικο και αυτά έγιναν με την εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας.
Από τη δική μας τη μεριά λοιπόν δεν χάσαμε ούτε μία μέρα γιατί
η δική μας η πρόθεση ήταν με βάση την σύμβαση να τον βγάλουμε έξω και η
Νομική Υπηρεσία μας είπε ότι αυτό δεν γίνεται και πρέπει πρώτα να
προηγηθεί μια διαδικασία εξωδίκου, απάντησης και τα λοιπά, για να φτάσουμε
στην Οικονομική Επιτροπή και να πάρουμε την απόφαση διακοπής της
σύμβασης. Γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να βάλω τα πράγματα στη θέση τους για να
τελειώνει. Ο κύριος αυτός πλήρωνε το μισό του ενοικίου, έτσι έλεγε η
σύμβαση, δεν είναι ότι δεν έχει πληρώσει για μήνες. Πλήρωνε κανονικά το
μισό του ενοικίου και το άλλο μισό είναι οι εργασίες που έπρεπε να κάνει.
Ο συμψηφισμός για να βγουν αυτές οι 11.000 γίνεται αφού φύγει
αυτός. Αυτός, το μόνο που δεν πλήρωσε ήταν τον τελευταίο μήνα -από ό,τι
θυμάμαι τώρα- που έκανε την αίτηση διακοπής της σύμβασης, αν θυμάμαι
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καλά Και λέμε εμείς πάμε να φύγει, δηλαδή εκείνη τη στιγμή αυτός χρωστάει
ένα μήνα, σύμφωνα με τη σύμβαση.
Και λέει η

Νομική Υπηρεσία ότι να τηρηθούν κάποια

χρονοδιαγράμματα και έφτασε μετά στους τρεις μήνες. Και αυτό το ποσό που
βλέπετε οι 11.000 € στην ουσία είναι τρία μηνιάτικα που τα δύο δεν ήθελε
αυτός να μείνει εμείς τον αναγκάσαμε να έχει σύμβαση για δυο μήνες. Είναι
τρεις μήνες και τα υπόλοιπα από τις εργασίες που δεν έχουν γίνει και κάνουμε
την εκκαθάριση στο τέλος. Άρα ο Δήμος δεν άργησε ούτε μία μέρα.
Κατ' αρχάς δεν ήταν επιλογή του Δήμου. Αυτός έκανε την αίτηση
να φύγει. Τι τον αφήναμε μέσα; Δηλαδή εντάξει καταλαβαίνω δεν έχετε
διαβάσει την εισήγηση, δεν ξέρετε τη σύμβαση που είχε, αλλά ξεκινάτε να
πείτε «βάλατε μέσα το Δήμο….» τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει. Σε
οποιαδήποτε στιγμή και να έφευγε, ή να τελείωνε η σύμβαση, θα γινόταν
εκκαθάριση του συμβολαίου τι χρωστάει και τι δεν χρωστάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τελείωσα. Ελπίζω όμως επειδή η ώρα είναι 12
παρά τέταρτο και δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα η κατάπτωση εγγυητικής να….
εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητάμε
τα πολιτικά θέματα της πόλης. Είναι ένα καθαρά υπηρεσιακό θέμα. Θέλετε να
μη γίνει η κατάπτωση εγγυητικής; Γι' αυτό συζητάμε σήμερα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το μόνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι με βάση τα
τελευταία γεγονότα σε αυτό το Δήμο και με βάση τις συμβάσεις που τηρούνται
και τα λοιπά, ότι κι αυτοί που έρχονται καλή τη πίστη και υπογράφουν
συμφωνητικά

και

φέρνουν

εγγυητικές,

κάποια

στιγμή

πρέπει

να

αναλαμβάνουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
Δηλαδή η όποια καθυστέρηση αφορούσε τη γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας και από εκεί και πέρα βεβαίως να καταπέσουν οι
εγγυητικές, βεβαίως να του χρεωθούν σε βεβαιωτικό κατάλογο και ήδη το
Ηρώδειο Πάρκο έχει μισθωθεί σε άλλον.
Όλοι σε αυτό το Δήμο έρχονται να κάνουν τις μπαταχτσιές τους;
Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.

102

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/6/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άκουσα τώρα που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι έχει
μισθωθεί σε άλλο. Το περίεργο είναι για εμένα ότι είδα πριν δέκα μέρες, ο
ίδιος προσωπικά εγώ μπήκα μέσα, είδα ότι γίνονται κάποιες εργασίες εκεί.
Άρα έχει μισθωθεί σε καινούργιο. Αυτό το έχουμε φέρει στο Δημοτικό
Συμβούλιο; Το γνωρίζουμε ή εγώ δεν το γνωρίζω;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει περάσει αυτό κανονικά, έχει γίνει
διακήρυξη διαγωνισμός Οικονομική Επιτροπή τα πάντα. Αφού έχουμε πάρει
απόφαση για μίσθωση του χώρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εντάξει μπορεί εγώ να μη γνώριζα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απόφαση για το διαγωνισμό παίρνει η
Οικονομική Επιτροπή, όχι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Η Οικονομική Επιτροπή έχει πάρει απόφαση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι έχει πάρει αποφάσεις κανονικά τα πάντα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο η σύμβαση εγώ ήμουν παρών δεν θα μου
πείτε ότι δεν ξέρω τη σύμβαση. Η σύμβαση από τη στιγμή που αυτός δεν ήταν
εντάξει στις υποχρεώσεις του ….
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο μη διακόπτετε. Από τη στιγμή που αυτός
δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η
λογική να πάρουμε γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία. Το συμφωνητικό
μέσα έγραφε ότι πρέπει να πάρουμε γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία;
Όχι. Άμεσα έκπτωτος. Γεια σας.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ωραία, είχε ο Δήμαρχος τη φαεινή ιδέα να ρωτήσει τη
Νομική Υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον να επαναλάβω γιατί υπάρχουν και πρακτικά που
πρέπει να τηρούνται. Όπως εξήγησε ο κ. Λάλος ο μισθωτής πλήρωνε το μισό,
μέχρι που έκανε την αίτηση να απεμπλακεί από τη σύμβαση. Εκείνη τη στιγμή
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εμείς φωνάξαμε και τη διευθύντρια Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία και
μας έβαλε ενστάσεις η Νομική Υπηρεσία λέγοντας ότι δεν είναι δυνατό να
διακοπεί άμεσα η σύμβαση. Άρα και στο ένα κομμάτι που λέτε ότι δεν
πλήρωνε, σας λέω ότι πλήρωνε και στο δεύτερο σκέλος ότι η ίδια η
Διευθύντρια Οικονομικών –δεν το έκανα καν εγώ- ζήτησε γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας και της είπε η Νομική Υπηρεσία ότι πρέπει να
ακολουθηθεί μια διαδικασία.
Κύριε Τομπούλογλου για να κλείσω, θα περίμενα έχετε την ίδια
ευαισθησία γιατί εμείς βεβαιώσαμε άμεσα τα 10-11 χιλιάρικα κατ' ευθείαν και
κατέπεσαν οι εγγυητικές και βεβαιώσαμε κατ' ευθείαν, θα περίμενα να είχατε
την ίδια ευαισθησία όταν είχε σωρευτεί ένα χρέος 1.136.000 € από
προηγούμενο μισθωτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
εγγυητικών επιστολών

κατάπτωσης

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 13081/31-05-2017

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού
Δεκελείας

41

Ν.

Χαλκηδόνα

(‘’ΗΡΩΔΕΙΟ

ΠΑΡΚΟ’’)»

εγκρίνεται

ΟΜΟΦΩΝΑ

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση αλλαγής του τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε Οικιακή
για τους πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους –
Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και συνεταιρισμούς –
εταιρείες με συλλογικό και κοινωνικό έργο που εδρεύουν στο Δήμο,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μάλλον έχει δουλέψει κι εδώ ο δαίμων του
τυπογραφείου. Κατ' αρχάς να προστεθεί η φράση, εκεί που λέει «…
παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω…» να προστεθεί «… και το
γεγονός ότι η δραστηριότητα που τελείται στους χώρους των αναφερόμενων
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Νομικών Προσώπων δεν μπορεί να θεωρηθεί κερδοσκοπική και ως εκ τούτου
δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ανταγωνισμού» και μετά σε επόμενη
συνεδρίαση προβείτε στη λήψη απόφασης και τα λοιπά.
Σε ένα σημείο γράφει «πολιτιστικούς αθλητικούς Συλλόγους,
Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», από κάτω είναι «Συνεταιρισμούς
εταιρείες» θα βάλουμε «Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικές».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία το κάνουμε πιο συγκεκριμένο κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί πάνω έχει πολιτιστικούς – αθλητικούς
Συλλόγους, Σωματεία μη κερδοσκοπικού χρηματοδότηση και από κάτω
μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος Οργανισμός μη κερδοσκοπικός, που να
έχει άλλο αντικείμενο, για παράδειγμα τα ΑμεΑ. Είτε είναι αυτός συνεταιριστική
επιχείρηση είτε είναι μη κερδοσκοπική, εντάσσεται στην απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει τοποθέτηση ή ερώτηση; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό μας υποχρέωσε κάποιος να το κάνουμε; Διορθώνουμε
κάτι εμείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό το κάνουμε, διότι συμβαίνει το εξής: η
χρήση ενός χώρου είναι πολεοδομική. Δηλαδή έχω εγώ ένα κατάστημα για
παράδειγμα και από τη χρήση παίρνει και το ρολόι της ΔΕΗ χαρακτηρισμό,
γενική ή οικιακή.
Και τι συμβαίνει εδώ στο Δήμο μας; Έχουμε για παράδειγμα
Πολιτιστικό Σύλλογο ο οποίος είναι μέσα σε ένα κατάστημα και ενώ δεν ασκεί
εμπορική δραστηριότητα το τέλος είναι 4,70 που είναι για τα καταστήματα και
τον πάμε να πληρώνει τον οικιακό συντελεστή, όχι το εμπορικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ συμφωνώ σε αυτό και για τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους και για τους αθλητικούς και συνολικότερα για τα Σωματεία και τους
Συλλόγους του Δήμου. Δεν συμφωνώ όμως με τις ΜΚΟ σε καμία περίπτωση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ΜΚΟ;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι όταν λέμε Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν λέμε ΜΚΟ κάπου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή είπατε ότι αλλάζετε το Συνεταιρισμούς και εταιρείες.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Δεν

το

αλλάζω.

Είναι

κοινωνικές

συνεταιριστικές επιχειρήσεις …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Οι Κοιν.Σ.Επ ναι…
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και μη κερδοσκοπικές.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, όχι Μη Κερδοσκοπικοί
Οργανισμοί, εντάξει. Θα παραμένει αυτό το γενικό Συνεταιρισμοί και εταιρείες
με συλλογικό και κοινωνικό έργο; Γιατί κατά τη γνώμη μου μέσα εκεί…
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το «εταιρείες» αφαιρέθηκε. Πρέπει να είναι
συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία εντάξει κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία έγινε αντιληπτό. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο θα συγκεντρώσετε, θα καλέσετε τους
Συλλόγους να έρθουν στο Δήμο και μετά θα στείλουμε μια συνολική απόφαση
στη ΔΕΗ; Πως θα γίνει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι συνολική πρόταση. Επειδή ήδη
έχουμε από ανάλογα Νομικά Πρόσωπα, εμείς κληθήκαμε να λύσουμε το
πρόβλημα που υφίσταται ότι είναι οι Πόντιοι και πληρώνουν…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα ενημερώσουμε κιόλας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η διαδικασία για την αλλαγή, αυτό λέω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εμείς στέλνουμε την αλλαγή στη ΔΕΗ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αλλαγή στη ΔΕΗ και αυτοί θα πρέπει με τη σειρά τους
να απευθυνθούν εκεί ή στο Δήμο; Αυτό σας λέω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, στο Δήμο, δεν απευθύνονται στη ΔΕΗ
αυτοί. Στο Δήμο απευθύνονται και κάνουν την αίτηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άρα θα πρέπει να γίνει από μέρος του Δήμου
πρόσκληση σε αυτά τα Σωματεία ό,τι είναι …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι όλα τα Σωματεία, είναι όποιος έχει
πρόβλημα.
106

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/6/2018

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όποιος έχει, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να
κάνουν μια αίτηση στο Δήμο και συνολικά ο Δήμος μετά θα τα στείλει στη
ΔΕΗ. Έτσι δεν θα γίνει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι το συνολικό, όποιος είναι έτοιμος
παίρνει και την ενημέρωση. Όποιος φέρει χαρτιά, ενημερώνουμε τη ΔΕΗ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό σας λέω δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν όμως
αυτοί όλοι, όποιοι είναι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σας λέω ότι ήδη αυτοί που έχουν πρόβλημα,
έχουν απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν έχουν όλοι το πρόβλημα, δεν είναι όλοι σε
γενική χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Φυσικά και θα ενημερωθούν οι Πολιτιστικοί
Σύλλογοι και τα αθλητικά Σωματεία, αλλά εδώ είχαμε δυο τρεις περιπτώσεις
για τις οποίες πάμε και νομοθετούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ενημερωθούν τα Σωματεία κ. Τομπούλογλου. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αλλαγής του
τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
από Γενική Χρήση σε Οικιακή για

τους πολιτιστικούς, αθλητικούς

συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς

και

συνεταιρισμούς – εταιρείες με συλλογικό και κοινωνικό έργο που
εδρεύουν στο Δήμο, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ.
Επιτροπής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Έχουμε καμία τροποποίηση κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχουμε φυσικά στις μέρες που ζούμε δεν
ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ποια μπουλντόζα θα πρωτοέρθει!
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Είναι κάποιες μικρές τροποποιήσεις – διορθώσεις. Ο Κώδικός
206264002 «Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών» από 4.000 μειώνεται
κατά 3.100 και γίνεται 900 €. Η εκτύπωση βιβλίων, υπηρεσιών, φάκελοι
μηδενίζεται από 3.000 €. «Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές,
σχολεία» μηδενίζεται διότι υπάρχει άλλο ποσό που πήραμε από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Έχουμε τον άλλο κωδικό που είναι του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 200 τόσες
χιλιάδες για παιδικές χαρές, που είναι μια μελέτη που θα υλοποιηθεί σε διετία.
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» μειώνεται κατά 2.500 είναι ο κωδικός που
αφορούσε το νεκροταφείο, έχει προχωρήσει ήδη ο διαγωνισμός. «Προμήθεια
ανταλλακτικών αναλωσίμων οχημάτων, μηχανημάτων έργων του Δήμου για
τακτική συντήρηση» αυξάνεται κατά 43.100 € στην Οικονομική Επιτροπή είχε
μπει κατά λάθος ποσό 43.300 (43.100 € είναι το σωστό ποσό). Διορθώνεται ο
Κωδικός 617135001 το σωστό είναι 607135001 είναι δηλαδή τυπογραφικό
λάθος.
Ο Κωδικός 708111002 δημιουργείται «Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις» και γίνεται πίστωση 61.501,11 € και
δημιουργείται ο Κωδικός «Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών, λουκετών για το
Διοικητικό Κοιμητήριο» 500 €, είναι ο Κωδικός 4566990003.
Δεν έχουμε μόνο αυτά,

αυξάνουμε τον Κωδικό «Δαπάνες

αθλητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων» κατά 1.000 € είναι κάτι εξαιρετικά
επείγον που μου έστειλαν για τους αγώνες στις μικρασιατικές γειτονιές των
προσφύγων, που γίνεται με τη Νέα Ιωνία συνδιοργάνωση και 400 € τις
δαπάνες εκδηλώσεων ΚΑΠΗ για να καλύψουν το κόστος των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ.
Επίσης βάζουμε το ποσό των 4.960 € στον Κωδικό για την
αμοιβή του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεση ανακοπής της
κατεδάφισης των εγκαταστάσεων καθαριότητας. Βάζουμε 330 € στον κωδικό
που αναφέρεται στην απόφαση που πήραμε προ ημερήσιας για την
συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ.
Το αποθεματικό διαμορφώνεται 2.155.089 € σύμφωνα με τους
υπολογισμούς μου. Αυτές ήταν οι αλλαγές που είχα να εισηγηθώ. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν
υπάρχει; Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

12ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

8ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» με δυο αποχές και
ένα παρών, εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραλαβής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραλαβής της
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων σχολικών μονάδων,
βάσει της αριθ. 6/2018 απόφασης της ΔΕΠ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Νομίζω θα πρέπει να γίνει μια πολύ σύντομη ενημέρωση
σχετικά με τον λόγο για τον οποίο έρχεται το θέμα σε συνέχεια της απόφασης
ΔΕΠ. Όπως γνωρίζετε όλοι έχουμε από φέτος την έναρξη η δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή στα σχολεία του Δήμου μας.
Προκειμένου να γίνει εξ αρχής μια εύρυθμη λειτουργία των
νηπιαγωγείων με βάση και τις νέες εγγραφές και τα νέα τμήματα που
προέκυψαν σε κάποια από τα νηπιαγωγεία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την πρώτη χρονιά και μέχρι να βρεθούν μόνιμες λύσεις για την επέκταση
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των αιθουσών όπου αυτές εκ των πραγμάτων και από τις εγγραφές φάνηκε
ότι χρειάζονται και γι' αυτό τον λόγο προτείνεται να γίνει χρήση κάποιων
χώρων από τα νηπιαγωγεία στα οποία υπάρχουν περισσότερα τμήματα και
παιδιά.
Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Οι ανάγκες τελικά ποιες ήταν; Πόσες αίθουσες
χρειαζόμαστε και στην απόφαση λέτε στην ουσία για σίγουρες τρεις αίθουσες.
Μετά λέτε για διερεύνηση στην ουσία κάποιων χώρων, αν υπάρχει κάποια
συνέχεια σε αυτό από την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει, η κα Παπαλουκά έχει τον
λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Συνολικά τα παιδιά τα οποία εγγράφησαν σε όλο το μήκος
της πόλης μας στα νηπιαγωγεία παραπάνω, τα τετράχρονα παιδιά είναι
περίπου 100 με 150 δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό αυτή τη στιγμή.
Τα νηπιαγωγεία της πόλης μας και εκ των υστέρων έχει φανεί
ότι έχουν ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα, εάν δηλαδή μοιράζαμε –που δεν
είναι αυτή η λογική βέβαια- τα παιδιά τα οποία εγγράφησαν παραπάνω στη
Νέα Χαλκηδόνα συγκεκριμένα και παίρνουμε και την απόφαση, λίγα παιδιά
στο 5ο νηπιαγωγείο και κάποια παιδιά που είναι στο κέντρο 1 ο – 2ο
νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας, αν τα μοιράζαμε θεωρητικά θα χώραγαν στις
αίθουσες που υπάρχουν και θα περίσσευαν και κάποιες θέσεις.
Θέλω να πω με αυτό ότι οι πρόβλεψή μας βάσει των αριθμών
ήταν σωστή.
Αυτό το οποίο δεν μπορείς να γνωρίζεις πριν τις εγγραφές και
πριν ολοκληρωθούν αυτές, είναι που θα γραφτούν τα παιδιά. Δηλαδή που θα
υπάρξει ανάγκη για νέα τμήματα. Γιατί πρέπει να γίνουν νέα τμήματα, δεν
μπορείς να μπεις σε μια λογική μοιρασμού των παιδιών με βάση τις θέσεις,
αλλά πρέπει εκεί όπου τα παιδιά μένουν και εξυπηρετούνται και οι γονείς να
αναζητήσεις νέους χώρους, ούτως ώστε αυτά να έχουν τις καλύτερες
συνθήκες.
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Όσον αφορά την απόφαση που παίρνουμε, πράγματι η Νέα
Χαλκηδόνα είναι τα σχολεία στα οποία έχουμε μια λύση η οποία είναι
δεδομένη και μπορούμε άμεσα να την υλοποιήσουμε. Και ποια είναι αυτή;
Είμαστε τυχεροί διότι υπάρχει ένας κενός πρώην δημοτικός σταθμός στην οδό
Κάλβου και είναι ένας πάρα πολύ καλός χώρος προκειμένου να κάνουμε τις
διαδικασίες για την ίδρυση, όπως λέει και η απόφαση του νέου 3 ου
νηπιαγωγείου Νέας Χαλκηδόνας.
Αυτή η διαδικασία έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Για να
γίνει η ίδρυση οποιουδήποτε σχολείου βάσει της νομοθεσίας πρέπει να γίνουν
κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και το Δεκέμβρη της προηγούμενης
χρονιάς να ολοκληρωθούν οι δικές μας διαδικασίες μέχρι τότε, να πάνε μετά
αυτά στο αρμόδιο Υπουργείο και να αποφασιστεί ότι τον επόμενο Σεπτέμβρη
θα λειτουργήσει κάποιο νέο σχολείο.
Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε εφόσον ο νόμος
ψηφίστηκε για τη δίχρονη υποχρεωτική το Μάιο αν θυμάμαι καλά, δεν
μπορούσαμε εμείς από το προηγούμενο Δεκέμβριο να έχουμε προβλέψει ότι
θα υπάρχει ανάγκη για 3ο νηπιαγωγείο Νέας Χαλκηδόνας.
Οπότε εμείς αποφασίζουμε και προτείνουμε να αποφασιστεί ότι
θα κάνουμε διαδικασίες από τον Σεπτέμβρη για την ίδρυσή του και γι' αυτό το
μεσοδιάστημα, δηλαδή τη μια χρονιά στην οποία δεν θα έχουμε το 3 ο
νηπιαγωγείο τα παραπάνω παιδιά, τα οποία ουσιαστικά βάσει των αριθμών
είναι ένα τμήμα παραπάνω το οποίο θα πρέπει να ιδρυθεί και από τα δύο
νηπιαγωγεία, αν πάρουμε τα παραπάνω παιδιά.
Η πρόθεση από ό,τι έχω καταλάβει των συνδικαλιστικών
φορέων των νηπιαγωγών και των δασκάλων, είναι να γίνουν δύο παραπάνω
τμήματα, αυτή είναι η προσπάθειά τους και εμείς αυτό το στηρίζουμε με το να
προτείνουμε ως χώρους διαθέσιμους και μια τάξη η οποία υπάρχει στο 2 ο
δημοτικό Νέας Χαλκηδόνας που είναι στο ίδιο συγκρότημα, αλλά και τις δυο
αίθουσες οι οποίες βρίσκονται στην Κάλβου, στο μελλοντικό 3 ο νηπιαγωγείο.
Οπότε από την Χαλκηδόνα δεν έχουμε καμία δυσκολία.
Γιατί η απόφαση της ΔΕΠ ελήφθη χτες και σήμερα έχουμε πάλι
καινούργια δεδομένα, δηλαδή είμαστε σε μια πολύ δυναμική κατάσταση
προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και τα παιδάκια.
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Σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει οριστική λύση για την επόμενη
χρονιά και σε σχέση με τα έξι παραπάνω παιδάκια τα οποία υπάρχουν στο 5ο
νηπιαγωγείο διότι υπάρχει αίθουσα στο 5ο δημοτικό που είναι ακριβώς δίπλα
και μάλιστα στον ίδιο όροφο όπου είναι και το νηπιαγωγείο υπάρχει και η
αίθουσα και με μια διάνοιξη πόρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτή τη
χρονιά η αίθουσα αυτή.
Επίσης στο κέντρο έχουμε την εικόνα ότι μπορούμε με κάποιες
τεχνικές εργασίες που θα αναλάβει να κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
να υπάρξει κατάλληλος χώρος για το παραπάνω τμήμα που θα χρειαστεί στο
2ο νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας μέσα στο ίδιο το νηπιαγωγείο.
Εκκρεμεί να λύσουμε το θέμα το οποίο υπάρχει με το 1 ο
νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας για το οποίο δεν σας κρύβω ότι ψάχνουμε
εκτός από αυτά τα οποία αναφέρονται στην εισήγηση και στην απόφαση της
ΔΕΠ, ψάχνουμε να νοικιάσουμε κάποιο χώρο προκειμένου να μπορέσουμε να
έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή στο που θα στεγαστεί αυτό το τμήμα.
Βέβαια πρέπει να αναζητήσουμε και κάποια λύση οριστική για το
πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο γενικότερα με την έλλειψη χώρων. Μην
ξεχνάμε ότι και στο 1ο Λύκειο υπάρχουν κάποιες αίθουσες οι οποίες δεν είναι
κατάλληλες και εκεί οριστικά από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση μέσω της
ΚΤΥΠ να υπάρξει τελικά λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Επίσης υπάρχουν και κάποιες εν δυνάμει αίθουσες, δηλαδή
κάποιες αναμονές για αίθουσες στο 2ο δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας τις οποίες
πρέπει να διεκδικήσουμε επίσης να φτιαχτούν. Αυτά φυσικά δεν μπορούν να
γίνουν μέχρι τον Σεπτέμβρη. Άρα θα κοιτάξουμε γι' αυτό το ένα τμήμα
παραπάνω που δεν έχουμε καταλήξει στο πως θα ικανοποιηθεί, θα πρέπει να
κοιτάξουμε κάποια λύση προσωρινά τον Σεπτέμβρη.
Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς της
εκπαίδευσης, με τους Συλλόγους διδασκόντων που όπως βλέπετε και στην
απόφαση γνωμοδοτούν και μας καθοδηγούν στο τι μπορούμε να κάνουμε και
πώς να αξιοποιήσουμε τους διάφορους χώρους με τους συνδικαλιστικούς
φορείς, με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει ερώτηση, απορία ή τοποθέτηση; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραχώρησης
χρήσης χώρων σχολικών μονάδων, βάσει της αριθ. 6/2018 απόφασης
της ΔΕΠ» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας
οδού με την επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»
και ψήφιση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συνεχιζόμενος ο αγώνας, γίνεται κάθε χρόνο από ό,τι
θυμάμαι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

15ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

συνδιοργάνωσης 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας οδού με την
επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων» και ψήφιση
σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγορικού γραφείου
για την κατάθεση αίτησης ανακοπής κατά της απόφασης
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έγκρισης διάθεσης συνεργείου από τρίτους για εκτέλεση
κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο Άλσος Ν.Φ.,
αίτησης αναστολής εκτέλεσης καθώς και για κάθε εξώδικο
και δικαστικό χειρισμό
(σχετ. η αριθ. 157/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απόφαση έχει παρθεί στην Οικονομική Επιτροπή, σήμερα
καλούμαστε να αποφασίσουμε το τίμημα. Ο κ. Βότσης έχει στείλει μια
πρόταση 5.000 € συν ΦΠΑ τα λεφτά τα οποία έχουν μπει στην αναμόρφωση
είναι 4.960 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είπατε 5 και έχει κάνει πρόταση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5.000 € συν ΦΠΑ, έχει προτείνει αυτός.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία και εμείς λέμε 4.960…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 4.960 € μαζί με τον ΦΠΑ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αν δεν το δεχτεί ή έχετε πάρει την έγκριση ότι θα το
δεχτεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν την έχω πάρει, αλλά θεωρώ ότι δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν θα τα χαλάσουμε, άμα σου ζητήσει παραπάνω
τι θα πεις;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω εγώ; Θα του πω ότι αυτά έχουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εμένα θα με συγχωρέσετε θα ταράξω τα νερά λίγο,
καλοπροαίρετα πάντα αλλά να μην τα λέμε κι όλα ίσα όλα ομόφωνα.
Καλούμαστε να αποφασίσουμε για την αμοιβή και όχι για το αν και πως και
ποιον και πότε. Αν συμφωνήσουμε στην αμοιβή, εμμέσως πλην σαφώς
συμφωνούμε και στα προηγούμενα.
Δηλαδή αυτό που ζητάμε εμείς είναι να μην διαθέσει η
Αποκεντρωμένη τη δυνατότητα σε ιδιώτη να κατεδαφίσει το παράνομο κτίσμα.
Για να παίρνουν σοβαρά, πρέπει να προσπαθούμε κι εμείς πάντα να είμαστε
σοβαροί πρώτα απ' όλα εμείς. Όταν εμείς οι ίδιοι την μια μέρα λέμε «Την άλλη
εβδομάδα θα ελευθερώσουμε τα 10 μέτρα γκρεμίζοντας ό,τι γκρεμίσουμε»,
την άλλη μέρα λέμε «θέλουμε ένα χρόνο για να μετακινηθούμε» και την άλλη
ζητάμε έξι μήνες, κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα.
Για

να

γίνουμε

πιο

πιστευτοί,

μάλλον

θα

έπρεπε

να

δημοσιοποιήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων κινήσεων σχετικά με τη
μετακίνηση του γκαράζ. Παράλληλα θα ήθελα να απευθυνθώ και στη
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ να φανεί ανώτερη των περιστάσεων και να ανεχτεί την
παρουσία του γκαράζ στη διάρκεια της κατασκευής του γηπέδου με την
προϋπόθεση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών του Δήμου.
Θα ζητούσα από τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ να μην εγκλωβιστεί στις
διαπροσωπικές εμμονές και κόντρες και αυτό γιατί προέχει η πόλη. Η
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συνεργασία με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο θέλοντας και μη σε
πολλούς συμβολίζει συνέχεια της προσπάθειας το 131. Ελπίζω να είναι
ατυχής συμβολισμός και όχι φανέρωμα προθέσεων. Ελπίζω βέβαια και να
μην στοχεύουμε με οποιοδήποτε κίνητρο να δούμε τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ να
γκρεμίζει το κτήριο του γκαράζ.
Κύριοι δυστυχώς ή ευτυχώς το ποτάμι ρέει. Ό,τι είναι να γίνει, ας
γίνει να τελειώνουμε. Με την ευκαιρία δε, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει η
δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις ενέργειες της αγοράς του οικοπέδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω ότι είναι χαρακτηριστική η απόφαση του συντονιστή
για το ότι τελικά οι νόμοι, οι κρατικοί μηχανισμοί η κρατική μηχανή
συνολικότερα κατά τη γνώμη μας υπηρετεί το κεφάλαιο και ανά πάσα στιγμή
λειτουργεί γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Και από αυτή την άποψη δηλαδή
τοποθετούμαστε συνολικά σε πάρα πολλά θέματα.
Έτσι κι εδώ πραγματικά και με παράδειγμα δηλαδή και τα όσα
γίνονται συνολικότερα και όχι μόνο εδώ στη Φιλαδέλφεια, με αφορμή δηλαδή
και την αμοιβή γιατί αυτό μπαίνει σε συζήτηση και σε ψήφιση τώρα να
τοποθετηθούμε συνολικότερα σε αυτό.
Όσον αφορά την νομική διέξοδο θεωρούμε ότι απαιτείται κι ένα
Κίνημα με κατεύθυνση πιο ολοκληρωμένη για να μπορεί να έχει ουσιαστικά
και σταθερά αποτελέσματα το γνωρίζετε κι αυτό είναι πάγια θέση μας. Τώρα
στο συγκεκριμένο με ποιο γραφείο θα συνεργαστεί ο Δήμος είναι επιλογή σας,
με την πλειοψηφία που έχετε να το ορίσετε, εγώ θα ψηφίσω παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια
ανεκδιήγητη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το έχουμε συζητήσει,
το έχουμε πει πολλές φορές έχει γίνει αρθρογραφία, δηλώσεις και τα λοιπά.
Το λέω αυτό αφού πω από την αρχή ότι θα υποστηρίξω το
αίτημα και θα υπερψηφίσω λέγοντας ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ένας
μηχανισμός

εξυπηρέτησης

των

επιχειρηματικών

συμφερόντων

στην

κατεύθυνση μιας συγκεκριμένης πολιτικής και από την Περιφέρεια και από την
Κυβέρνηση, την οποία με κάθε τρόπο και με κάθε τόνο θέλω να καταγγέλλω
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γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι υποχρέωσή μου, να τονίσω ότι δεν υπάρχουν κατά
τη γνώμη μου, βεβαίως δεν είμαι νομικός άρα είναι πολύ επισφαλής η
πρόβλεψη, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες σε αυτή τη
διαδικασία και πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα.
Ο λόγος είναι προφανής. Πέρα από την Κυβέρνηση, την
Περιφέρεια, την συγκεκριμένη πολιτική για εμένα τουλάχιστον και θέλω να το
πω δημόσια δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Είναι εντελώς αλλήθωρη
και κοιτάει προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα και την εξυπηρέτησή τους.
Παρ' όλα αυτά θα διευκολύνω με την υπερψήφιση την οποιαδήποτε
προσπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πριν την τοποθέτησή μου μια ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε
ρωτήθηκε η Νομική μας Υπηρεσία και αρνήθηκε ή δεν ρωτήθηκε καθόλου επί
του συγκεκριμένου; Μπορείτε να μου απαντήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει στο τέλος, συνεχίστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλω να λάβω την απάντηση για να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι γνωρίζετε κ. Τομπούλογλου η διαδικασία προβλέπει να
κάνετε την ομιλία και εφόσον θέλει ο κ. Δήμαρχος θα απαντήσει. Έτσι είναι η
διαδικασία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ κάνω μια ερώτηση για να τοποθετηθώ, μπορώ να
πάρω μια απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να τοποθετηθείτε και θα πάρετε την απάντηση στο
τέλος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι κ. Πρόεδρε στα θέματα γίνονται πρώτα οι
ερωτήσεις, έχω λοιπόν την εξής ερώτηση: η δική μας Νομική Υπηρεσία
ρωτήθηκε αν μπορεί να αναλάβει, ναι ή όχι; Για να μπορέσω να τοποθετηθώ.
Θα μπορέσετε να μου δώσετε μια απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Ο κ. Δήμαρχος έχει
τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Νομική Υπηρεσία ρωτήθηκε προφορικά αν είναι διατεθειμένη,
είπε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε προφορικά, αλλά ότι το καλύτερο θα
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ήταν να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό γραφείο και ο νόμος μας τη δίνει αυτή τη
δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Από τη στιγμή που ερωτήθηκε έστω και προφορικά και
είπε ότι μπορεί να ανταποκριθεί, εγώ δεν βλέπω τον λόγο διότι πλέον δεν
είναι η πρώτη φορά είναι κι άλλες φορές που έχουμε κάνει αναθέσεις σε άλλα
δικηγορικά γραφεία για άλλες υποθέσεις του Δήμου, θα μπορούσε το
συγκεκριμένο να το έχει αναλάβει η Νομική μας Υπηρεσία.
Από τη στιγμή που εσείς διαλέγετε έναν άλλο τρόπο εγώ μιλώ
αποκλειστικά και μόνο για το θέμα, τα άλλα τώρα τι να αρχίσουμε να τα λέμε,
δεν βγάζουν πουθενά. Θεωρώ ότι όποια κίνηση θέλετε να κάνετε, με την
προϋπόθεση ότι τους ρωτήσατε και είπαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν
αλλά… Τι θα πει «να τη δώσετε καλύτερα έξω»; Εγώ δεν τα καταλαβαίνω
αυτά.
Θα μπορούσε να αναλάβει την υπόθεση η δική μας Νομική
Υπηρεσία. Γι' αυτό τον λόγο επειδή το δίνετε έξω, ενώ αυτές τις ενέργειες θα
μπορούσε να τις κάνει η Νομική Υπηρεσία, εγώ θα το καταψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξούσιου

δικηγορικού

γραφείου

για

την

κατάθεση

αίτησης

ανακοπής κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης διάθεσης συνεργείου από τρίτους για
εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο Άλσος Ν.Φ.,
αίτησης αναστολής εκτέλεσης καθώς και για κάθε εξώδικο και δικαστικό
χειρισμό (σχετ. η αριθ. 157/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής Δημοτικού
Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων
(Δημοτικών Γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
Ν. Αττικής»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δυο αιθουσών
πολλαπλών

χρήσεων

(Δημοτικών

Γυμναστηρίων)

στο

Δήμο

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής»» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Τομπούλογλου.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
εδεσμάτων και την ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες υλοποίησης
της καλοκαιρινής γιορτής των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν έχουμε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια να αγοράσουμε
τραπέζια και καρέκλες; Απλά νοικιάζουμε τα έξτρα δηλαδή τώρα, δεν εκτιμάτε
ότι χρειάζονται έξτρα συνολικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρει κάποιος να απαντήσει στην ερώτηση;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καρέκλες έχουμε αγοράσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν καλύπτομαι γιατί νοικιάζονται, γράφει για ενοικίαση
καρεκλών,

παίρνουμε

κι

άλλες

δηλαδή

αυτό

λέω.

Επομένως

θα

προχωρήσουμε και σε τραπέζια;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μιλάμε για ηχητική κάλυψη πάλι. Δεν έχουμε ηχητική
κάλυψη; Είχαμε πει να αγοράσουμε για να καλύπτουμε γιατί με δυο τρεις
τέσσερις εκδηλώσεις θα κάνουμε την απόσβεση. Τι γίνεται με αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για την παρέλαση, είπαμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γιατί παρέλαση δεν κάνουμε; Δεν χρειάζεται να τα έχουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Αυτό που
λέτε, είναι για την παρέλαση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτό για τι είναι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εδώ προφανώς έχουμε μουσική…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Είναι ο Dj που θα επιμεληθεί τη μουσική και τα μηχανήματά
του, το μικρόφωνο, τα ηχεία του και τα λοιπά, δεν είναι δηλαδή κάποια
κάλυψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχει Dj δηλαδή ο οποίος θα φέρει τα δικά του
μηχανήματα, έγινε αντιληπτό. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχει περάσει μήνας που έχω ρωτήσει επίσημα και μου είπατε
ότι δεν χρειάζεται αφού το είπα εδώ να το κάνω και εγγράφως, για τα ποσά
που έχουν καταναλωθεί τα τελευταία τρία χρόνια στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. για ηχητικές
καλύψεις όλων των εκδηλώσεων.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. ;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν είναι για το Π.Π.Ι.Ε.Δ. η συζήτηση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έχει περάσει μήνας και δεν έχω πάρει
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ο κ. Αντιδήμαρχος να το έχει υπόψη του και να σας
απαντήσει. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και
διάθεση σχετικής πίστωσης για την

προμήθεια

εδεσμάτων και την

ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες υλοποίησης της καλοκαιρινής γιορτής
των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
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