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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.

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ στους
Παιδικούς Σταθμούς και στη Δομή Σίτισης του Δήμου.

3.

Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, και διάθεση
σχετικής πίστωσης.

4.

Μερική ανάκληση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.

5.

Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους
2018.

6.

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

7.

Ορισμός υπολόγου υπηρεσίας και υπευθύνου διαχείρισης για το
πρόγραμμα BENEFIT AS YOU SAVE (BAS).

8.

Επικύρωση – Διακοπή - Εξαίρεση Ωφελουμένων – Εισαγωγή
ωφελουμένων, της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ».

9.

Χορήγηση

άδειας

ίδρυσης

και

λειτουργίας

των

Παιδικών

και

θέσεων

από

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ν.Φ.- Ν.Χ..
10.

Υποβολή

αιτήματος

κάλυψης

κενών

οργανικών

προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως
31.12.2010 βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, οι οποίοι δεν
συμπεριελήφθησαν στους πίνακες διοριστέων, σε εφαρμογή του
άρθρου 82 του Ν. 4483/2017.
11.

Έγκριση

4ης

αναμόρφωσης

προϋπολογισμού

Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους

Κοινωφελούς

2018, βάσει της αριθ. 123/18

απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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12.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΥ Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α' 29-06-2017).

13.

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή του για την
Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

14.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου
Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 02/2014).

15.

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Συμπλήρωση αριθ. 238/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ανοίγματος
τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK ERGASIAS AE και
έγκρισης

χορήγησης

πρόσβασης

του

Δήμου

στο

σύστημα

ηλεκτρονικής τραπεζικής EUROBANK e- banking της Τράπεζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ ένα
συνάδελφο για χρέη Γραμματέα. Η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος απών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ.
Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια απούσα, ο κ.
Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη
παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος
παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών…
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής με πήρε τηλέφωνο κ. Πρόεδρε, ο οποίος
με ενημέρωσε ότι για επαγγελματικούς λόγους λείπει.
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Ρ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ: Ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος
Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου απών, ο κ. Πλάτανος απών, ο κ.
Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Είμαστε 17 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε διαδικαστικά να πω δυο
λόγια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, φυσικά.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι πάντοτε υπάρχουν παράπονα
για το Προεδρείο από τους δημοτικούς συμβούλους, για το θέμα της ώρας
των Δημοτικών Συμβουλίων. Βλέπω ότι πάντοτε υπάρχει καθυστέρηση, 7 και
μισή λέμε, ο τελευταίος μπορεί να έρθει στις 8 και μισή. Υπάρχουν εύλογα
παράπονα από κάποιους συνεπέστατους δημοτικούς συμβούλους γενικότερα
μιλάω απ' όλες τις Παρατάξεις οπότε θα πρέπει εμείς σαν Προεδρείο κάτι να
κάνουμε. Θέλετε να αλλάξουμε την ώρα; Αν γίνεται και μπορεί να αλλάξει η
ώρα. Αλλά φοβούμαι ότι και 8 η ώρα να πούμε, θα έρχονται 8 και μισή.
Πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, να το προσέξουμε. Δηλαδή
δεν μπορεί δημοτικοί σύμβουλοι να έρχονται 10 λεπτά και ένα τέταρτο
νωρίτερα από τις 7 και μισή και κάποιοι άλλοι να έρχονται όποτε θέλουν.
Οπότε καθυστερήσαμε ακριβώς 20 λεπτά, παρά δέκα ξεκινήσαμε, θέλω την
προσοχή μας, κάτι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων για να μην υπάρχουν
παράπονα, εύλογα παράπονα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εδώ δεν κάνουμε τίποτε γι' αυτούς που λείπουν χρόνια, θα
κάνουμε γι' αυτούς που θα καθυστερήσουν δέκα λεπτά; Δουλευόμαστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά μιλήσατε για
τον επικεφαλής μου. Ο επικεφαλής μου είναι ένας και εμείς είμαστε τρεις σαν
Παράταξη. Η δική σας η Παράταξη που είναι της πλειοψηφίας είναι δυνατό να
υπάρχει αυτή η εικόνα; Δηλαδή εσάς δεν σας προβληματίζει; Σαν ομάδα
δηλαδή, να βρεθείτε και να μιλήσετε. Δεν μπορούν; Θέλουν άλλη μέρα; Κάτι
πρέπει να γίνει κ. Πρόεδρε.
Δηλαδή αν ερχόμαστε και ξεκινάμε μετά από μισή ώρα εντάξει κ.
Πρόεδρε τι να σας πω, κι εμείς δουλειές έχουμε, όλοι άνθρωποι είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε 17 άτομα και 45 εντός
του ακαδημαϊκού τετάρτου. Άρα είναι μια καθυστέρηση η οποία είναι εύλογη
και στα πλαίσια της κοινής λογικής.
Δεύτερον, αν κάτσουμε να επιμερίσουμε ευθύνες πλειοψηφίας
και μειοψηφίας, αν επιμερίσουμε αυτή τη στιγμή ευθύνες μεταξύ πλειοψηφίας
και μειοψηφίας, θα δείτε αν ξέρετε μαθηματικά –ξέρετε νομίζω και είστε καλός
στα μαθηματικά- ότι οι ευθύνες της αντιπολίτευσης και δεν εννοώ των
παρισταμένων, εννοώ αυτών που λείπουν, είναι πολύ μεγαλύτερες αναλογικά
από της πλειοψηφίας. Θέλετε να κάτσουμε με νούμερα να το βγάλουμε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλω!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω. Επαναλαμβάνω η αντιπολίτευση είναι 16
άτομα και η συμπολίτευση είναι 17 άτομα. Από τα 17 άτομα που όφειλαν να
είναι παρόντα σήμερα, πόσα λείπουν αυτή τη στιγμή κ. Πρόεδρε; Πέντε και θα
φτάσω και σε αυτό, γιατί λείπουν. Λείπουν 5 στους 17. Από την αντιπολίτευση
που έπρεπε να είναι 16, πόσοι λείπουν; Λείπουν 11. Άρα μη γυρνάτε με ύφος
να δείχνετε απαξιωτικά την συμπολίτευση.
Τρίτον, είναι τιμή μας και καμάρι μας σε αυτή την Παράταξη σε
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχουμε ανθρώπους εισοδηματίες,
βολεμένους και οι οποίοι είναι αναγκασμένοι το μεροκάματό τους –δεν λέω
πως οι άλλοι είναι- και μιλώ στο σύνολο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τώρα με συγχωρείτε ειλικρινά τι λέξη είναι αυτή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια; Τιμή μας!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και εμάς κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Είναι

τιμή

μας

να

έχουμε

ανθρώπους

εργαζόμενους,

ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί και οι οποίοι πρέπει να
δουλεύουν για να βγάλουν τα προς το ζην. Άρα συγχωρήστε με, οι άνθρωποι
οι οποίοι λείπουν, λείπουν απολύτως δικαιολογημένα γιατί εργάζονται. Δεν
υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει επιλέξει να πάει διακοπές, να πάει εκδρομή,
να κάνει κάτι άλλο, απαξιώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γιατί υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι απαξιώνουν το Δημοτικό
Συμβούλιο κ. Κόντο, το απαξιώνουν γι' αυτό το είπα και δεν έρχονται από
επιλογή. Οι άνθρωποι που τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω έναν προς έναν
που δεν είναι εδώ σήμερα, από την συμπολίτευση δεν έρχονται έχουν μέχρι
στιγμής γιατί εργάζονται όλοι.
Άρα κ. Τομπούλογλου δεν μπορώ εγώ για λόγους ανωτέρας
βίας σε κάποιους προέκυψε κάτι όσον αφορά την εργασία τους και κάποιοι
έρχονται καθυστερημένα λόγω της εργασίας τους.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ο κ. Πρόεδρος μπορεί να κινήσει διαδικασίες και ξέρει
πάρα πολύ καλά. Στις τρεις αναιτιολόγητες παρουσίες κ. Πρόεδρε έχετε κάθε
δικαίωμα να τους στείλετε εκεί που πρέπει να τους στείλετε; Μας έχετε
μοιράσει επιστολή κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία έχετε κάθε δικαίωμα αυτό το πράγμα, ας είναι
στην αντιπολίτευση ή και στη συμπολίτευση, σε όποιον είναι, να προβείτε. Δεν
το έχει κάνει κ. Δήμαρχε, αυτή είναι η απάντηση. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι
που λείπουν δυο χρόνια. Γιατί ο κ. Πρόεδρος δεν προχωρεί στο παραπέρα
βήμα; Μπορείτε να μας το εξηγήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχει απάντηση, υπάρχει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει απάντηση και την ξέρετε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ κ. Δήμαρχε ανήκω στην
αντιπολίτευση δεν έχω καμία, μα καμία διάθεση να κρίνω κανέναν μέσα στο
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Δημοτικό Συμβούλιο από τους 33 συμβούλους πως θα κινηθεί ο καθένας.
Είναι θέμα δικό του, κρίνεται και από τον ίδιο του τον εαυτό, από την
Παράταξή του και από τους συμπολίτες μας.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω όμως είναι επειδή ακούστηκε
εδώ ότι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, να πω ότι ούτε κι εμείς είμαστε
επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε είμαστε από τζάκια κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλο το Σώμα μίλησε, δεν μίλησε για τον Κώστα και τον
Γιάννη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είμαστε ούτε από τζάκια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Εμείς εκείνο το οποίο είμαστε, είναι αυτό που βλέπετε και είναι τιμή μας αυτοί
που είμαστε και αυτό που έχουμε κάνει στη ζωή μας, τις οικογένειές μας και
την πορεία μας. Και σέβομαι όλων την πορεία.
Είπες ένα πράγμα Δήμαρχε το οποίο είναι πάρα πολύ
σημαντικό, ότι είστε περήφανοι γι' αυτό που είστε και ότι είμαστε εργαζόμενοι.
Δεν είναι έτσι. Ούτε θέλουμε εμείς να πούμε για την αντιπολίτευση. Ας έρθει η
αντιπολίτευση να δώσει εκείνη τις εξηγήσεις γιατί λείπει, δεν θέλω εγώ να
ανακατευτώ με αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι σας προσέχουμε όταν
μιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια μόνο από εμένα και προχωράμε στη διαδικασία.
Όπως εξήγησε με μαθηματικά ο Δήμαρχος και όποτε θέλετε μπορούμε να
φέρουμε και στατιστικά εφ' όλης της ύλης όλων των συνεδριάσεων επί
τεσσάρων ετών. Τα έχω κοιτάξει γι' αυτό σας το λέω.
Η συμπολίτευση έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, ελάχιστοι
είναι αυτοί που έχουν επανειλημμένες απουσίες, μετρημένοι ένας – δύο. Οι
υπόλοιποι σποραδικά για διάφορους λόγους και ανθρώπινα απουσιάζουν. Η
αντιπολίτευση εν γένει και όχι ειδικά έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, υπάρχουν
πάρα πολλά άτομα, πέρα του ενός, το ένα άτομο το γνωρίζουμε όλοι.
Εκτός του ενός, υπάρχουν και πάρα πολλά άτομα τα οποία
έχουν πάρα πολλές απουσίες. Επειδή ο κ. Τομπούλογλου επανειλημμένα λέει
ότι «ο κ. Πρόεδρος….» επί του Κανονισμού έχει απόλυτο δίκιο, απλά έχουμε
κάνει μια πολιτική ερμηνεία από την αρχή της παρουσίας μας εδώ σαν
συμπολίτευση ότι είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το αναλάβουν
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οι Παρατάξεις οι οποίες έχουν τα άτομα αυτά πρώτον και δεύτερον οι ίδιοι και
τρίτον εγώ.
Εγώ δε, έχω πει ας φέρει κάποιος κάποιο θέμα για κάποιο
άτομο, και τότε θα υποχρεωθώ να κινήσω τη διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει
εκτός από εμένα ποιος λείπει και ποιος δεν λείπει και δεν γίνεται τέτοια
πρόταση. Εγώ την πολιτική μου θέση την έχω πει, μπορεί να είναι
λανθασμένη το αποδέχομαι ότι μπορεί να είναι λανθασμένη, αλλά είναι
πολιτική.
Δεν μπορώ εγώ επειδή κάποιος συνάδελφος λείπει τρεις –
τέσσερις φορές να τον πετάξω έξω από τη διαδικασία.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν φαντάζομαι ότι σε κάποια διαδικασία σε οποιοδήποτε
όργανο η πολιτική να είναι πάνω από το νόμο και πάνω από τον Κανονισμό.
Εγώ αυτό που διαβάζω και να μου επιτρέψετε αν κάνω λάθος το κάνω, αλλά
αν είμαι σωστός είμαι σωστός, από τη μία έχετε την άνεση και λέτε ότι λείπουν
και λέτε ότι είναι θέμα των Παρατάξεων, η τήρηση του Κανονισμού δεν είναι
από τις Παρατάξεις, είναι από το Προεδρείο.
Το δεύτερο, δεν θέλω να το πιστέψω αλλά μου βγαίνει συνέχεια
ότι σας εξυπηρετούν αυτές οι απουσίες γιατί υπάρχει πολύ λιγότερος
αντίλογος. Γιατί αν λείψουν δυο τρεις που δεν είναι ποτέ εδώ, τα άτομα που
έρχονται στη θέση τους, κάνουν πολύ καλό για το Δήμο αν έρχονταν. Αλλά
σας εξυπηρετεί να είναι άδειες οι καρέκλες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση ότι θα γίνω και υπεύθυνος για τις απουσίες της
αντιπολίτευσης, να με βολεύουν ή να μη με βολεύουν, δεν το είχα σκεφτεί
αυτό. Αυτό είναι δική σας σκέψη και άποψη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Ρόκου και ο κ. Κατερίνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ντάτση, τυχαίνει να γνωρίζω και να διαβάζω στην
Αυτοδιοίκηση. Προσέξτε, αυτό το οποίο ζητάτε δεν έχει συμβεί ποτέ στα
χρονικά και πουθενά σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο της χώρας. Σας
προσκαλώ να κάτσουμε μαζί, να τα πιάσουμε ένα - ένα και να δείτε ότι δεν
είμαστε οι πρώτοι, ούτε οι μόνοι και φυσικά ούτε οι τελευταίοι που
παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι της
παρούσης.
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Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή γιατί ήταν επιλογή και δεν το
κρύβω μόνο του Προέδρου …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά. Δική μου επιλογή θα ήταν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να

αντιμετωπίσουμε

το

ζήτημα

πολιτικά.

Δηλαδή

καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες στους συγκεκριμένους ανθρώπους οι
οποίοι έχουν διεκδικήσει την ψήφο του λαού της πόλης και μετά τον γράφουν
στα παλιά τους τα παπούτσια και οι οποίοι θα εμφανιστούν ξανά πιθανό στις
επόμενες εκλογές να διεκδικήσουν την ψήφο τους. Νομίζω πως τουλάχιστον
αυτό μας αναλογεί να κάνουμε.
Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είπατε ευθέως, πιστεύετε
ειλικρινά πως αυτή η Δημοτική Αρχή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα να
αντιμετωπίσει πολιτική κριτική και αντιπαράθεση εντός Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστα; Υπονοείς πως αυτή η Δημοτική Αρχή, αυτοί οι άνθρωποι έχουμε
οποιοδήποτε πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε την πιο οξεία, την πιο σκληρή
κριτική σε επίπεδο θεσμικό και δημοκρατικό όπως είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο; Που ακόμη και μια κουβέντα να ειπωθεί παραπάνω, θα κάτσουμε
να τα συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, θα λογομαχήσουμε, αλλά γίνεται ένα
ανοιχτό παιχνίδι, να το πω έτσι.
Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι αντί αυτοί να είναι εδώ,
επιλέγουν να λειτουργούν σε καφενεία, σε μπαρ, να ρίχνουν ανώνυμα
φυλλάδια κάποιοι ίσως, να συμμετέχουν σε ένα μη θεσμικό επίπεδο το οποίο
είναι και μη διαφανές.
Άρα από τη δική μας την πολιτική σκοπιά, θα ήταν ευχής έργο
να μπορούμε να έχουμε εδώ μέσα μια καθαρή πολιτική προγραμματική
αντιπαράθεση για το άλφα ή το βήτα ζήτημα και όχι να υπάρχει απουσία στα
θεσμικά όργανα, όπως είναι το ανώτερο το Δημοτικό Συμβούλιο, και την ίδια
στιγμή πράγματα που δεν λέγονται εδώ μέσα να βγαίνουν και να λέγονται
έξω, πράγματα που δεν θα τολμούσαν να σκεφτούν να τα πουν εδώ, όχι να τα
πουν. Άρα μη μας καταλογίζετε τέτοια πρόθεση.
Γιατί αν το κάνει ο Πρόεδρος και το Προεδρείο αυτό, το επόμενο
βήμα θα είναι αυτό που είπες πριν. Τότε θα είναι Ερντογάν (ο οποίος ασκεί
διώξεις) ο Πρόεδρος και θα είναι και χειρότερος. Άρα μη θέλουμε και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλετε επί της διαδικασίας; Όχι. Οι επικεφαλής
θέλουν έχουν κάτι να πουν;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω σε παρακαλώ δυο λέξεις να πω για
το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή τώρα έκλεισε το θέμα και στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν υπάρχει η ίδια
εικόνα, δεν θα έχουμε

να πούμε τίποτε; Τα ίδια λέμε; Για να καταλάβω

δηλαδή. Το κλείσαμε το θέμα και το καλύψαμε; Ας προβούμε σε αυτά που
επιτρέπει ο νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε κάποια πρόταση κ. Αντιπρόεδρε;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι να πω από εκεί και πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταθέστε μια πρόταση κ. Αντιπρόεδρε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ να την καταθέσω την πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος να την καταθέσει; Εγώ δεν έχω, αν είχα θα την κατέθετα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ θα καταθέσω την πρόταση; Αυτό που προβλέπει ο
Κανονισμό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σαν πρώτο βήμα την άλλη Τετάρτη να πούμε τα στατιστικά του
’17.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση κ. Αντιπρόεδρε. Είπαμε,
δεν πρέπει να απουσιάζουν. Τελεία. Τι να κάνουμε δηλαδή;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι λέτε για την πρόταση που ειπώθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια πρόταση;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να εφαρμόσετε τον Κανονισμό. Σας την έκανε την
πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Κανονισμός είναι εφαρμοσμένος, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Τι βλέπετε εσείς κ. Τομπούλογλου για πέστε μου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στις τρεις αδικαιολόγητες τι λέει ο Κανονισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος που έχει τρεις αδικαιολόγητες; Μπορείτε να
μας πείτε ποιος είναι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς τα ξέρετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε φάει 22 λεπτά!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, πάμε παρακάτω, έληξε το θέμα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπει ο κ. Δήμαρχος για ένα
περιστατικό που συνέβη σήμερα κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Τομπούλογλου σας παρακαλώ όταν πάρετε τον λόγο για
οποιοδήποτε θέμα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πίσω από το νεκροταφείο κάτι έγινε. Μήπως θέλετε να
μας ενημερώσετε; Δεν θέλετε; Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενημερώσω. Πρόεδρε μου δίνεις τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάσσεται στο κλίμα των ημερών οτιδήποτε κι αν κάνει ο
Δήμος θετικό να υπάρχουν κάποιοι επιτήδειοι να πάνε να δημιουργούν
πρόβλημα στο Δήμο και στους πολίτες όχι μόνο στο Δήμαρχο.
Πέρσι τον Ιούλιο ήταν το τελευταίο έργο που δημοπρατήθηκε με
τη διαδικασία, τώρα λέγεται συνοπτικός με τον 4412 άλλαξε, τώρα είναι ο
συνοπτικός έγινε με πρόχειρο διαγωνισμό. Ήταν το τελευταίο έργο που
δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
Ήταν τρία γηπεδάκια που τα δυο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευή
από την αρχή, ένα στο κάτω Κουκλάκι, ένα στη Νησίδα και ολική
ανακατασκευή στον Περισσό. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου
ένα μήνα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλύφθηκα κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσω και την ενημέρωση μιας και ρωτήσατε. Ενώ ξεκίνησε
και στα τρία παράλληλα δηλαδή έχει τοποθετηθεί η περίφραξη και στο κάτω
Κουκλάκι, αλλάζει στον Περισσό, έχουν τοποθετηθεί οι στύλοι από την αρχή
και έχει φτιαχτεί το δάπεδο κάτω στην Νησίδα, υπήρξε κάποιος κύριος
κάποιος γείτονας ο οποίος πήρε την Αστυνομία, όχι την τοπική Αστυνομία
πήρε το 100 με συνέπεια κάποιοι εργάτες που ήταν εκεί, οι οποίοι δεν
διέθεταν κάποιο χαρτί πάνω τους να οδηγηθούν στο Τμήμα. Υπήρξε
παρέμβαση δική μας αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν συνελήφθησαν απλώς πήγαν
για έλεγχο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εργαζόμενοι της εταιρείας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εργαζόμενοι του εργολάβου που έχει πάρει το έργο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Του αναδόχου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρξε καταγγελία γιατί προφανώς ο κύριος αυτός για κάποιο
λόγο δεν θέλει να γίνει το γηπεδάκι και οι άνθρωποι πήγαν στο τμήμα πριν
από λίγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι δηλαδή έργο το οποίο …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρέχει κανονικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τους συνέβαλαν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν τους συνέλαβαν, απλώς τους πήγαν και έπρεπε να πάει η
Τεχνική μας Υπηρεσία για παροχή στοιχείων και δεν έγινε τίποτε, έληξε εκεί.
Άλλη μια ωραία μέρα στην πόλη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
το οποίο εστάλη και αφορά υπηρεσιακό ζήτημα για την Τράπεζα Eurobank.
Εγκρίνεται κύριοι συνάδελφοι η εισαγωγή του θέματος; Εισάγεται ομόφωνα.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
««Συμπλήρωση αριθ. 238/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ανοίγματος
τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK ERGASIAS AE και έγκρισης
χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής
τραπεζικής EUROBANK e- banking της Τράπεζας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Διαβάζω):
«Κύριε Πρόεδρε σε πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
να πάρετε συμπληρωματική απόφαση τις 238/1-11-2017 ώστε οι
υπόλογοι διαχειριστές Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο κ. Λάλος
Αναγνώστου Μιχαήλ με αναπληρωτή το Δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο
Αριστείδη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, Ειδική Ταμίας
κα

Βουλγαρίδου

Ελισάβετ

με

αναπληρώτριά

της

την

κα

Στρομπολάκου Γεωργία να διαχειρίζονται την ανάληψη μετρητών
μεταφορά

ποσών

από

τους

λογαριασμούς

του

Δήμου

σε

λογαριασμούς του Δήμου είτε σε τρίτον και την έκδοση μπλοκ
επιταγών»
Ο Αντιδήμαρχος
Λάλος – Αναγνώστου
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Κύριε Λάλο θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ο κ. Τομπούλογλου έχει
τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όντως συντρέχουν οι λόγοι της εκτός ημερήσιας
διάταξης, εμείς σαν Παράταξη συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Συμπλήρωση αριθ.
238/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού
στην EUROBANK ERGASIAS AE και έγκρισης χορήγησης πρόσβασης
του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής EUROBANK ebanking της Τράπεζας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

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: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο του
"Κλεισθένη Ι" και ονομάστηκε "Κλεισθένης Ι" γιατί επίκειται και ο "Κλεισθένης
ΙΙ" όπως έχει εξαγγελθεί και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συνταγματική
αναθεώρηση.
Το νομοσχέδιο εδώ και μία εβδομάδα είναι στη Βουλή και το
συζητάμε κάπως καθυστερημένα οφείλω να ομολογήσω και αυτό με
αποκλειστικά δική μου ευθύνη. Για λόγους που με υπερέβαιναν, δηλαδή δεν
μπόρεσα να ετοιμάσω την εισήγηση.
Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο ήδη συζητείται στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής ενώ χτες κατατέθηκε τροπολογία η οποία αλλάζει το
χρόνο των εκλογών, από τον Οκτώβριο που ήταν αρχικά κατατεθειμένο, ήταν
τοποθετημένο 13 Οκτωβρίου να γίνουν εκλογές και τώρα επανερχόμαστε
στην Κυριακή 26 Μάη.
13

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Επομένως πιθανό από την άλλη εβδομάδα να γνωρίζουμε τον
ακριβή χρόνο των εκλογών και τι μας ξημερώνει γιατί αρχικά πιστεύαμε ότι
βάσει "Καλλικράτη" οι εκλογές θα γίνονταν 19 Μάη, ο πρώτος γύρος των
εκλογών θα γινόταν 11 Μάη.
Αρχικά είχε ειπωθεί για Νοέμβρη. Με το νομοσχέδιο έγινε 13
Οκτωβρίου και τώρα, σήμερα τοποθετείται στις 26. Πριν αναφερθώ στα
ζητήματα της ουσίας του νομοσχεδίου και ποιων συγκεκριμένων αλλαγών
επιφέρει στην Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, θέλω εκ προοιμίου να καταθέσω
την άποψη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
αυτή τη στιγμή συνίστανται κυρίως στα οκτώ χρόνια Μνημονίων και στις
τουλάχιστον δυο δεκαετίες εφαρμογής νεοφιλελεύθερης πολιτικής στους
Δήμους, που μας έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο "Καλλικράτης" δημιούργησε το 2010 ένα ακόμη πιο
συγκεντρωτικό αλλά και επικίνδυνα γραφειοκρατικό μοντέλο Διοίκησης μακριά
από τους πολίτες, την ίδια στιγμή που οι Δήμοι είμαστε υποχρεωμένοι να
συμμορφωνόμαστε στις επιταγές και στους ελέγχους αναρίθμητων εποπτικών
οργάνων, προκειμένου να μπορούμε να λειτουργήσουμε.
Αναφέρω ενδεικτικά την Αποκεντρωμένη, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και το Παρατηρητήριο, αλλά το άθροισμά τους στα όργανα εποπτείας των
Δήμων φτάνουν τα 13.
Με συνέπεια η λειτουργία των Δήμων και η παροχή υπηρεσιών
απέναντι στους πολίτες και στον λαό της κάθε πόλης να είναι τουλάχιστον
αναποτελεσματική, αλλά και χρονοβόρα στην καλύτερη περίπτωση.
Επομένως θεωρώ ότι αυτό που θα χρειαζόταν σήμερα η
Αυτοδιοίκηση ώστε να αποκτήσει νόημα και ο ίδιος ο τίτλος της γιατί στην
Ελλάδα η Αυτοδιοίκηση έχει λαμπρές παραδόσεις έλκοντάς τες από το
παρελθόν και να έχει νόημα ο τίτλος της και να μην είναι απλώς μία κατ’
όνομα κατά τον τίτλο μόνο Αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση της
αυτοτέλειάς της, η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών λειτουργίας της, η
αύξηση της τακτικής επιχορήγησης και η ενίσχυσή της με σταθερό και μόνιμο
προσωπικό, ώστε και να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της απέναντι
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στους πολίτες, αλλά και την ίδια στιγμή να αποτελέσει και αναπτυξιακό
εργαλείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας.
Φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει αδρά το νομοσχέδιο των 381
σελίδων, αλλά υπάρχει και η αιτιολογική έκθεση που έχει πολύ ενδιαφέροντα
στοιχεία μέσα στο γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή και πως ακριβώς τεκμηριώνει το
κάθε στοιχείο αλλαγής, εγώ θα αναφερθώ όσο το δυνατό πιο επιγραμματικά
στις ακόλουθες αλλαγές.
Το πρώτο για το οποίο γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση εδώ και
καιρό και εκεί έχει εστιάσει και την κριτική της και η ΚΕΔΕ και η ΕΝ.Π.Ε. είναι
η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος στις δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές. Αυτό σημαίνει το σύνολο των εδρών του
Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κατανέμεται στους Συνδυασμούς
ανάλογα με το ποσοστό το οποίο έλαβαν στον 1ο γύρο.
Άρα στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που
κάποιος Συνδυασμός δεν λάβει το 50 συν 1% θα πάμε μετά σε επαναληπτικές
εκλογές που όμως όλος ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων θα έχει
κατανεμηθεί από τον 1ο γύρο.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως ισχύει με τον "Καλλικράτη"
κατανέμεται στον 1ο γύρο το 1/3 εν προκειμένω στη δική μας περίπτωση
κατανέμονται 13 δημοτικοί σύμβουλοι και 20 κατανέμονται στον επόμενο
γύρο, στην πραγματικότητα τους παίρνει ο 1ος Συνδυασμός. Πρέπει να
συμπληρώσει ο 1ος Συνδυασμός τους 20 δηλαδή το 60%. Εννοώ τα 3/5 στους
33 σημαίνει 20. Στην προκειμένη περίπτωση λόγω του ποσοστού… τέλος
πάντων εμείς πήγαμε στους 19, αν αυτό εννοούσατε.
Η δεύτερη αλλαγή είναι η διάρκεια της δημοτικής περιόδου, η
οποία επανέρχεται στην τετραετία από πενταετία που ήταν σήμερα και η
αποσύνδεση από το χρόνο των ευρωεκλογών.
Τρίτο, ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από
εκεί που ήταν ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων επί δυο, δηλαδή
μπορούσε να είναι μέχρι 100% πάνω, αρχικά στην πρώτη εκδοχή του
"Κλεισθένη Ι" ήταν 10% δηλαδή στην περίπτωση σήμαινε συν τρεις, τώρα
αυξήθηκε στο συν 30% δηλαδή ο κάθε Συνδυασμός να κατεβάσει
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, συν 10.
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Άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι οι Αντιπεριφερειάρχες και οι
Αντιδήμαρχοι, αλλά ας μιλήσουμε για το Δήμο θα ορίζονται στη βάση της νέας
πλειοψηφίας, η οποία θα προκύπτει από τα ίδια τα Δημοτικά Συμβούλια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μια διευκρίνιση εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και εγώ δεν το κατάλαβα, ξαναπείτε το κ. Δήμαρχε σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ότι οι Αντιδήμαρχοι θα ορίζονται μέσα από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Από την πλειοψηφία ή γενικότερα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει πλειοψηφία. Θέλω να καταλάβετε κάτι: δεν
υπάρχει η έννοια της πλειοψηφίας, ούτε της μειοψηφίας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το καταλάβαμε αυτό, αλλά …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε, θα το εξηγήσω λεπτομερώς όσο μπορώ παρακάτω,
δεν νοείται έννοια πλειοψηφίας και μειοψηφίας στο όλο σύστημα και αυτό είναι
σημαντικό. Δηλαδή είναι βαθιά αλλαγή.
Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των
πολιτών τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση, στα κοινά και αυτό αφορά την πιο
εύκολη

προκήρυξη

τοπικών

δημοψηφισμάτων

για

τοπικά

ζητήματα.

Αντικαθίσταται ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και θεσμοθετείται στη
θέση του ο θεσμός του δημοτικού και περιφερειακού διαμεσολαβητή. Στην
περίπτωση της Αττικής θα υπάρχουν δυο διαμεσολαβητές.
Βασική αλλαγή είναι ότι για πρώτη φορά κατηγοριοποιούνται οι
Δήμοι

με

βάση

όχι

μόνο

τον πληθυσμό

τους

αλλά

και

κριτήρια

γεωμορφολογικά, αναλόγως το βαθμό αστικοποίησής τους, το αν είναι
γεωγραφικός, ορεινός Δήμος, νησιωτικός Δήμος, υπάρχει μια τέτοια
κατηγοριοποίηση όσον αφορά τη θέση του στη διοικητική διαίρεση της χώρας.
Αυτό έχει άμεση συνέπεια στην ίδια την κατανομή των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Ενώ μέχρι σήμερα οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι

που

ειρήσθω

εν

παρόδω

είναι

συνταγματική

υποχρέωση

χρηματοδότησης των Δήμων, μέσω από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσα
από τη φορολογία δηλαδή των πολιτών.
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Η μείωση που έχουμε υποστεί ξεπερνά το 60%. Δηλαδή αυτή τη
στιγμή ο Δήμος μας επιχορηγείται με 331.000 € το μήνα από το 1 περίπου
εκατομμύρια πριν από μια δεκαετία, αθροιστικά βάζω Φιλαδέλφεια –
Χαλκηδόνα, έχουμε φτάσει στις 331.000 € το μήνα.
Αυτό το ποσό δεν είναι ικανό να καλύψει ούτε τη μισθοδοσία του
προσωπικού και δεν βάζω το έκτακτο βάζω το μόνιμο προσωπικό. Τα
χρήματα που παίρνει ο Δήμος να καλύψουν ούτε τη μισθοδοσία.
Υπάρχουν

κάποιες

ρυθμίσεις

που

φορούν

τους

φορείς

διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας τους ΦοΣΔα στην περίπτωσή μας
παραμένει ο ΕΣΔΝΑ. Εισάγεται ποσόστωση για τις γυναίκες τουλάχιστον 40%
όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο όχι όμως και τα όργανα Διοίκησης των
Δήμων, δηλαδή υποχρεωτικά θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά όχι στην
Οικονομική Επιτροπή, όχι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όχι ως
Αντιδήμαρχοι. Υπάρχουν δηλαδή στον Α βαθμό που αφορούν το Δημοτικό
Συμβούλιο ως ποσόστωση, όχι όμως και στις Επιτροπές ή τις αντιδημαρχίες.
Άλλη σημαντική αλλαγή που είναι στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της δημιουργίας μιας κάποιας πλειοψηφίας στη λήψη των
αποφάσεων, δεν θα προσμετρείται το λευκό και το παρών στις αρνητικές
ψήφους, δεν θα υπάρχουν καν. Ενώ με τον "Καλλικράτη" και το λευκό και το
παρών

προσμετρούνται

στις

αρνητικές

ψήφους,

τώρα

δεν

θα

προσμετρούνται, ώστε αυτό να δημιουργήσει τη δυνατότητα να υπάρξουν
μεγαλύτερες στοιχίσεις.
Δημιουργείται η δυνατότητα διαβούλευσης και λαϊκών τοπικών
Συνελεύσεων που έχουν κυρίως σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής ένα
συμβουλευτικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο οφείλει να το
λάβει υπόψη ο Δήμος.
Δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν φορείς, εταιρείες είτε από
Δήμους είτε με σύμπραξη με ιδιώτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
θερμικών εγκαταστάσεων, μονάδων αφαλάτωσης στους Δήμους. Αλλάζει η
διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και αυτό το οποίο είναι βασικό
στον προϋπολογισμό είναι ότι δεν υπάρχει γενικώς η αρνητική ψήφος.
Υπάρχει μόνο αντιπρόταση. Υποχρεούται δηλαδή αυτός ο
οποίος δεν συμφωνεί με τον υποβληθέντα προϋπολογισμό να καταθέσει ένα
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ολοκληρωμένο σχέδιο προϋπολογισμού και όχι να διαφωνεί στον α ή τον β
κωδικό. Αυτό είναι σημαντική αλλαγή. Δηλαδή οφείλει κάποιος από την όποια
αντιπολίτευση, τις όποιες αντιπολιτεύσεις απέναντι στην όποια κάποια
συμπολίτευση να καταθέσει εναλλακτικό σχέδιο ισοσκελισμένο, το οποίο να
έχει πάρει εισηγήσεις των Υπηρεσιών, να έχει όλα τα δεδομένα.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν πάνω από δύο άνθρωποι, εγώ δεν είμαι
σε αυτούς τους δύο που να μπορεί να το κάνει αυτό, φαντάζομαι σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο, να καταρτίσει δηλαδή ολοκληρωμένο προϋπολογισμό
ισοσκελισμένο για ψήφιση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν θα μπορεί να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν μπορεί. Πρέπει να ψηφίσει έναν άλλο προϋπολογισμό.
Ο ένας σίγουρα είναι ο Λάλος… τον δεύτερο δεν ξέρω ποιος είναι από το
παρόν Δημοτικό Συμβούλιο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι θα προκύπτει που κάποιος άλλος θα φέρει ένα
προϋπολογισμό διαφορετικό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, αυτό. Μπορεί να
κατατεθούν τρία σχέδια. Αυτό το οποίο θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, θα
είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου.
Αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κατά την άποψή μου
αλλάζει κυρίως κατ’ όνομα και αντί της Αποκεντρωμένης δημιουργείται ο
Επόπτης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν θεωρώ πως είναι
κάποια σημαντική αλλαγή γιατί το βασικό πρόβλημα της εποπτείας, πέρα από
τον έλεγχο σκοπιμότητας που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και τα μη ενιαία
κριτήρια, αυτό που γνωρίζουμε καθημερινά είναι ότι η Αποκεντρωμένη δεν
έχει προσωπικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις στη συντριπτική
πλειοψηφία των Δήμων –καλά στην Αττική σίγουρα- έρχονται με τεκμαιρόμενη
νομιμότητα, δηλαδή πρέπει να περάσει το 30ήμερο.
Από τη στιγμή που θα πάρουμε μία απόφαση θα περιμένουμε
τουλάχιστον ενάμιση μήνα μέχρι να έρθει η τεκμαιρόμενη νομιμότητα. Άρα
καταλαβαίνετε και αυτό αν είναι έλεγχος νομιμότητα τι καθυστερήσεις
δημιουργεί. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν γίνονται προσλήψεις ώστε να
μπορέσουν αυτές οι Υπηρεσίες αυτοτελώς να συγκροτηθούν και να κάνουν τη
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δουλειά τους, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σοβαρή διαφορά τουλάχιστον
σε αυτό.
Κάτι που είναι σημαντικό και είναι θετικό κατά την άποψή μου
είναι η δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίζει ειδικούς συντελεστές στα
τέλη. Άρα δηλαδή αν δείτε τη διάταξη των τελών, ένα παράδειγμα θα πω ότι
από τον πρώτο κωδικό που είναι για την κατοικία τον χαμηλότερο συντελεστή,
μέχρι τον ανώτερο μπορεί να είναι μόνο πέντε φορές πάνω. Δηλαδή έχουμε
1,40 εμείς που είναι οι κατοικίες, ο ανώτερος παραδείγματος χάριν είναι 1,70
δεν μπορείς να κάνεις κατηγοριοποίηση περιοχών, δεν μπορείς να δώσεις
κίνητρα σε πολίτες, δεν μπορείς να βάλεις κριτήριο παραδείγματος χάριν τα
τετραγωνικά.
Στη δική μας θεώρηση όταν καταρτίσαμε τον 1 ο προϋπολογισμό
του ’15 είχαμε σκεφτεί να μπορέσουμε να βάλουμε μεγαλύτερο συντελεστή σε
οικίες που είναι από τα x τετραγωνικά και πάνω. Αυτό απαγορευόταν.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ή στα επαγγελματικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Τώρα, με αυτό έχεις αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να
μπορέσεις να κάνεις μια πιο εξειδικευμένη και αναλογική όπως την κρίνεις
πολιτική τελών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεύθερη παντελώς είναι αυτή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Πριν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Έχω συζητήσει με
Δημάρχους που έχουν κάτι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και έχουν τα τέλη τους
στο 1,20 τις οικίας και ενώ ήθελαν να τους βάλουμε 12 παραδείγματος χάριν
το λέω σχηματικά να βάλουμε δέκα φορές πάνω, από το νόμο μπορούσαν να
φτάσουν μέχρι έξι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τώρα το βάζεις όπως θέλεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσο θέλεις, όπως θέλεις, όσους θέλεις.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στο γήπεδο πόσο θα βάλεις;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα προλάβουμε εμείς εννοώ σε αυτή τη θητεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη φορολογία θα είμαστε ελεύθεροι πάντως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό,τι προτείνεις εσύ Γιάννη. Να τους πληρώνουμε!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ό,τι προτείνω εγώ;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για πες… να ακούσω τις προτάσεις σου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσύ θα πάθεις έκπληξη από αυτό που θα προτείνω
εγώ όμως. Να δω τι θα κάνεις εσύ τότε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα είμαι στα δεξιά σου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αποκλείεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναβαθμίζει τον ρόλο προσπαθώντας να αντιμετωπίσει
προβλήματα υποστελέχωσης των Δήμων και μελέτες που είναι υποχρεωμένοι
οι Δήμοι να δίνουν έξω, αναβαθμίζει τον ρόλο της ΜΟΔ και τη ΕΕΤΑΑ
προκειμένου να κάνουν μελέτες για τους Δήμους για έργα κυρίως που
αφορούν το ΕΣΠΑ. Άρα δίνει δηλαδή εκεί ένα εργαλείο στους Δήμους όσον
αφορά κυρίως μελέτες.
Αυτά είναι τα βασικά. Κάποια πράγματα τώρα τα οποία δεν είναι
και τόσο εύκολο να τα διαπιστώσει κανένας και κυρίως υπάρχουν στην
αιτιολογική έκθεση. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση των
ΚΑΠ μέσα στο νομοσχέδιο του "Κλεισθένης Ι" είναι ενσωματωμένοι στο άρθρο
119 του νομοσχεδίου όλοι οι στόχοι του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 δηλαδή στην ουσία ψηφίστηκε για να
κλείσει η 3η αξιολόγηση και εκεί περιλαμβάνονται μια σειρά από δεσμεύσεις
της χώρας μέχρι το ’22 οι οποίες έρχονται να ενσωματωθούν πλήρως και στη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εδώ φαίνεται με βάση τα στοιχεία ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι στην περίοδο 2019-2021 μειώνονται κατά 848 εκατομμύρια το ’19, κατά
724 εκατομμύρια το ’20 και αντίστοιχα 724 εκατομμύρια το ’21. Αυτό
μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό το οποίο είναι ψηφισμένο είναι το ΦΕΚ
4472/2017 όπου για το ’19 προβλέπεται 3.358.000.000. Ενώ από ό,τι
προκύπτει μέσα από το μεσοπρόθεσμο γίνεται 2,5 δις. Άρα έτσι προκύπτει η
διαφορά των 848 εκατομμυρίων.
Διαβάζοντας κανείς και την αιτιολογική έκθεση θα δει ότι υπάρχει
πρόβλεψη για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πλεονάσματα. Για την
ακρίβεια προβλέπονται πλεονάσματα από την Αυτοδιοίκηση 482 εκατομμύρια
ευρώ το 2018, 258 εκατομμύρια το 2019 και 503 εκατομμύρια το 2020, 552
εκατομμύρια το 2021 και 661 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Δηλαδή σε μια
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τετραετία από τώρα η Αυτοδιοίκηση θα έχει παράξει 661 εκατομμύρια ευρώ
πλεονάσματα.
Εδώ κατά την άποψή μου δυο είναι τα τινά: το ένα είναι ότι ή οι
Δήμοι θα χρωστάνε σε τρίτους σε παροχή υπηρεσιών, που συνέβαινε και
συμβαίνει αυτό να χρωστάμε δηλαδή. Πως το κράτος χρωστάει αλλά
εμφανίζει πολλές φορές πλεονάσματα; Το δεύτερο που κατά την άποψή μου
είναι και το πιο πιθανό είναι αυτό το οποίο ζούμε κι εμείς στο Δήμο τώρα:
δηλαδή να έχεις χρήματα, ο προϋπολογισμός και τρόπος που καταρτίζεις τον
προϋπολογισμό αλλά και εκτελείς τον προϋπολογισμό να είναι τέτοιος, που
υποχρεωτικά σε οδηγεί στην παραγωγή πλεονασμάτων.
Δηλαδή εμείς αυτό το ζούμε αυτό το πράγμα τέσσερα χρόνια
τώρα. Ότι ο τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού με βάση την εγκύκλιο
που βγαίνει κάθε καλοκαίρι που στην ουσία είναι ένα πρότυπο που βάζει τόσο
αυστηρούς όρους στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που υποχρεωτικά σε
οδηγεί στην παραγωγή πλεονασμάτων. Είναι άλλο ο ισοσκελισμένος και άλλο
η παραγωγή πλεονασμάτων, έχει διαφορά.
Είναι άλλο δηλαδή να μην παράγεις ελλείμματα και είναι άλλο
υποχρεωτικά να παράγεις πλεονάσματα και από ό,τι φαίνεται σε αυτό το χαρτί
αποτυπώνεται. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο δικός μας Δήμος αυτή τη στιγμή
τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια και ότι παράγει δηλαδή
και θα το δούμε αυτό κι όταν φέρουμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τον
Ιούλιο τις εκθέσεις και του ’15 και του ’16 πως έχει προχωρήσει οικονομικά ο
Δήμος συγκρίνοντάς τον από το ’14 μέχρι το ’16 θα δείτε ότι υπάρχει μια πολύ
μεγάλη διαφορά, που όμως οδηγεί και στην παραγωγή πλεονασμάτων.
Υπάρχει το ζήτημα των ταμειακών διαθέσιμων που υποχρεωτικά
όπως υπήρξε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έρχεται να
επικυρωθεί με νόμο που υποχρεωτικά θα πάνε στο Παρακαταθηκών και
Δανείων τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των Δήμων και μάλιστα εδώ προβλέπει
και αυστηρές κυρώσεις μέχρι και την καθαίρεση των μελών των Δημοτικών
Συμβουλίων ή των Διοικητικών Συμβουλίων του φορέα, των εκτελεστικών
οργάνων και του προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών. Και αυτό είχε
ψηφιστεί στη σελ. 11 του πολυνομοσχεδίου για την 4 η αξιολόγηση πριν από
περίπου ένα μήνα.
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Είναι συμπληρωματικό Μνημόνιο κατανόησης 4η αξιολόγηση
του προγράμματος ESM 23 Μαΐου 2018 που λέει ότι οι Αρχές θα
προετοιμάσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ορίζοντας μοναδικό λογαριασμό
θησαυροφυλακίου και το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ενσωμάτωση όλων
των λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης αυτών. Άρα ένας λογαριασμός για
να μπορεί να υπάρχει ο έλεγχος τι μπαίνει και τι βγαίνει από το δημόσιο και
όλους τους φορείς.
Επίσης τελευταίο το οποίο είναι διφορούμενο, καταργείται ο
προληπτικός έλεγχος των ενταλμάτων πληρωμής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο
έχει ανοίξει από πέρσι. Δεν μπορώ να καταθέσω μια ξεκάθαρη άποψη γιατί
από τη μια ο προληπτικός έλεγχος και κυρίως ο έλεγχος σκοπιμότητας των
ενταλμάτων είναι κάτι που είναι πολύ βασανιστικό και πολλές φορές
αντιμετωπίζουμε και έλεγχο σκοπιμότητας, με συνέχεια να έχουμε τεράστιες
καθυστερήσεις που συνδέεται και με αυτό που είπα πριν στο να μπορέσουμε
να εκτελέσουμε ένα έργο ή μια υπηρεσία.
Την ίδια στιγμή όμως είναι αυτό το οποίο λέει ο κ. Κόντος και δεν
αφορά μόνο τους αιρετούς το ζήτημα του προληπτικού ελέγχου. Αφορά και
τους υπαλλήλους. Γιατί ξέρεις ότι πριν έρθει κάποιος κάποτε κατασταλτικός
έλεγχος ότι έχει υπάρξει ο προληπτικός έλεγχος. Οπότε θεωρώ στο υπάρχον
πλαίσιο του φόβου και των άλλων ελέγχων που υπάρχουν, γιατί το συζητάμε
και με τους υπαλλήλους, θα έρθει να λειτουργήσει ανασταλτικά στο να
εκτελεστούν οι δαπάνες.
Κατά την άποψή μου το νομοσχέδιο αυτό αναμφισβήτητα έχει
κάποια πολύ θετικά πράγματα τα οποία τα ανέφερα και παραπάνω, που
επιλύσουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και θα σας φανεί περίεργο ότι το
πρώτο και κύριο θετικό είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής στους
δημοτικούς συμβούλους.
Όμως από εκεί και πέρα δεν καταργεί τον "Καλλικράτη", αλλά
στην πραγματικότητα έρχεται να συνταχθεί με όλους τους δημοσιονομικούς
και μνημονιακούς περιορισμούς

της χώρας και είναι συνδεδεμένος ο

ο

"Κλεισθένης Ι" και με το 3 Μνημόνιο με την αξιολόγηση, με την επιτροπεία
της χώρας και η οποία διαπερνάται από τη λογική του μικρότερου κράτους,
του πιο ευέλικτου κράτους, την ενίσχυση των συμπράξεων με τον ιδιωτικό
τομέα και την ανταποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
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Διακηρυγμένος στόχος της Commission και όσον αφορά την
Αυτοδιοίκηση πανευρωπαϊκά είναι τουλάχιστον στην Ελλάδα το 70% των
υπηρεσιών πια, να είναι άμεσα ανταποδοτικές. Εξ ου και αρχικά υπήρχε στον
"Κλεισθένης Ι" το άρθρο, το άρθρο 92 αν θυμάμαι καλά, για να γίνεται
ανταποδοτικό το πράσινο.
Αλλά όπως και να έχει, η κατεύθυνση είναι της πλήρους
ανταποδοτικότητας. Άρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που στον πυρήνα του στο
κομμάτι το δημοσιονομικό, το οικονομικό και το θεσμικό, παρά κάποια αρκετά
θετικά σημεία που έχει, είναι ενταγμένο πλήρως σε μια νεοφιλελεύθερη και
μνημονιακή λογική.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά την απλή αναλογική, νομίζω πως
αποτελεί θεμελιώδες αίτημα κάθε πολίτη, κάθε δημοκρατικού πολίτη θα έλεγα
να μην υπάρχει το καλπονοθευτικό σύστημα αυτό, δηλαδή μια Παράταξη η
οποία λαμβάνει το x ποσοστό στον Α γύρο, στον επόμενο γύρο να έρχεται και
να παίρνει υποχρεωτικά το 60%. Θεωρώ πως αυτό είναι παραμορφωτικό της
ίδιας της βούλησης των πολιτών. Γιατί αλλιώς ψηφίζουν οι πολίτες και στο
όνομα

μιας

κυβερνησιμότητας

έρχεται

το

σύστημα

αυτό

που

είναι

καλπονοθευτικό και το διαστρεβλώνει πλήρως.
Άρα από αυτή την άποψη τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι
ότι είναι απολύτως δημοκρατικό όσον αφορά τους δημοτικούς συμβούλους να
υπάρχει απλή αναλογική, όσον αφορά την εκλογική δημοτικών συμβούλων.
Όμως κι εδώ είναι το πολύ επικίνδυνο το οποίο εισάγει αυτό το
νομοσχέδιο και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με ζητήματα λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας η ΚΕΔΕ κυρίως έχει εστιάσει την κριτική της στο ζήτημα
της λειτουργίας και της κυβερνησιμότητας της Διοίκησης του Δήμου.
Δηλαδή τι λέει η ΚΕΔΕ που εν μέρει έχει δίκιο; Λέει πως αυτή τη
στιγμή πλειοψηφίες υπάρχουν με το 60% στα Δημοτικά Συμβούλια και
δυσκολεύονται να παρθούν αποφάσεις. Γιατί ακόμη και σε μια Παράταξη
υπάρχουν αντιθέσεις,

διαφορετικές απόψεις

και

πρέπει

να

υπάρχει

εξαντλητικός διάλογος ακόμη και στην ίδια Παράταξη.
Το να πας και να εφαρμόσεις την απλή αναλογική θα
δημιουργήσει πρόβλημα και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά
εγώ θα το προσπεράσω αυτό και θα πω το εξής: το να μην συγκροτείται με
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κάποιο τρόπο πλειοψηφία, που θα πω ποιον προτείνω και θεωρώ εγώ σωστό
να συγκροτείται μια κάποια πλειοψηφία, το θεωρώ όχι μόνο προβληματικό για
τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ότι δημιουργεί άλλου τύπου
συναλλαγές, ανοίγει το δρόμο για δημιουργία άλλου τύπου συναλλαγών στα
Δημοτικά Συμβούλια και στις τοπικές κοινωνίες.
Και δεν λέω κάτι για τους παριστάμενους, αλλά αντικειμενικά οι
Παρατάξεις τουλάχιστον για μας είτε είναι ή θα έπρεπε να είναι ομάδες
ανθρώπων που συγκροτούνται πάνω σε ένα πολιτικό και προγραμματικό
πλαίσιο για την πόλη.
Το να βγαίνει ο Δήμαρχος ανεξάρτητα από το τι δημοτικοί
σύμβουλοι έχουν βγει, ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει ο κάθε Δήμαρχος ή η
κάθε Δήμαρχος και πως έχει προκύψει η πλειοψηφία αυτή μέσα σε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο; Έχει προκύψει στη βάση μιας σύμπραξης πολιτικών και
προγραμματικών θέσεων ώστε να μαζί να βγουν στο 2 ο γύρο να διεκδικήσουν
την ψήφο του λαού της πόλης, ή βγαίνει ο Δήμαρχος ανεξάρτητα; Μήπως εν
τέλει έτσι δημιουργούμε ένα πολύ πιο συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό
μοντέλο; Αυτό είναι το ερώτημα.
Γιατί διαφορετικά αν βγαίνει υποχρεωτικά ο Δήμαρχος στο 2 ο
γύρο και ένας Δήμαρχος της Παράταξης που έχει μόνο πέντε, εμείς θα είχαμε
έξι αν θυμάμαι καλά, με βάση το ποσοστό που είχαμε πάρει θα είχαμε έξι.
Ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόζαμε για την πόλη; Ποιο πρόγραμμα θα
εφαρμοζόταν στην πόλη;
Άρα εδώ δεν μπορεί να είναι αποσυναρτημένος ο Δήμαρχος.
Και αυτό έχει πρόταση: είτε ο Δήμαρχος να βγαίνει από το Δημοτικό
Συμβούλιο, είτε να βγαίνει από τους δημοτικούς συμβούλους απλή αναλογική
αλλά ο Δήμαρχος να εκλέγεται από τους δημοτικούς συμβούλους όπως
υπάρχει και στην Κυβέρνηση. Να μπορεί να συγκροτείται μια πλειοψηφία στη
βάση κοινών πολιτικών και προγραμματικών θέσεων που θα συμφωνήσουν.
Να το δούμε διαφορετικά, να πάρουμε την Κυβέρνηση. Η
Κυβέρνηση

δεν

είχε

πλειοψηφία,

ο

ΣΥΡΙΖΑ.

προγραμματικές δηλώσεις …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε παιδιά εγώ λέω τη λογική όμως.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δήμαρχε, λογική θα υπήρχε και εδώ αν το ήθελες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι αγκαλιές μας είναι ανοιχτές πάντα. Σε όσους συμφωνούν
μαζί μας, εννοείται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να εξηγήσω ότι βγήκε ένα Κόμμα, ας πάρουμε τη Βουλή.
Βγήκε ένα Κόμμα το οποίο δεν έχει την πλειοψηφία. Για να κυβερνήσει,
πρέπει να κάνει σύμπραξη. Αυτή η σύμπραξη γίνεται με κάποιο άλλο Κόμμα
για να αποκτήσει την πλειοψηφία πάνω σε κάποιες θέσεις. Τώρα, αν αυτές
υλοποιούνται ή αν τηρούνται οι δεσμεύσεις αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα.
Αλλά υπάρχει αυτό με το οποίο κάποιος μπορεί να κυβερνήσει.
Στην περίπτωσή μας πως θα γίνει αυτό το πράγμα; Φανταστείτε
τον Τομπούλογλου, τον Παπακώστα, τον Ντάτση Δήμαρχο, να έχει τέσσερις
δημοτικούς συμβούλους να βγαίνει Δήμαρχος και ποιο πρόγραμμα θα
εφαρμόσει την επόμενη μέρα; Του Ντάτση; Του Τομπούλογλου; Του
Παπακώστα; Ποιανού το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί; Και σε ποιον
λογοδοτούν εν τέλει;
Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι πως έρχεται να αντιμετωπίσει
σωστά ένα καλπονοθευτικό σύστημα υιοθετώντας την απλή αναλογική την
οποία την υποστηρίζω, την ίδια στιγμή όμως που έρχεται να βάλει ένα
παραμορφωτικό φακό στην ίδια την Αυτοδιοίκηση που υποχρεωτικά θα βγει
κάποιος Δήμαρχος και δεν ξέρει ο λαός της πόλης εν τέλει, εκεί είναι το
μεγάλο πρόβλημα, τι πρόγραμμα θα εφαρμόσει.
Γιατί το να πεις ότι βγαίνουν αυτοί οι σύμβουλοι και αν δεν τα
βρουν να ψηφίσουν ένα Δήμαρχο και να καταθέσουν ένα πρόγραμμα στο λαό
της πόλης γιατί αυτοί συμπράττουν και βάσει ποιου πλαισίου πραγμάτων που
θα γίνουν στην πόλη φτιάχνουν πλειοψηφία, ανοίγει ο δρόμος για άλλα
πράγματα και πράγματα που στο Δήμο μας τα ζήσαμε. Παρ' όλο που δεν
είχαμε απλή αναλογική, μια προηγούμενη περίοδος ζήσαμε τι σημαίνει το να
μην υπάρχει μια κάποιου τύπου συγκροτημένη πλειοψηφία σε ένα Δημοτικό
Συμβούλιο και πως αυτό εν τέλει στρέφεται ενάντια στους πολίτες.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και υποτίθεται από μια Παράταξη.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ναι αλλά σε ποια Παράταξη αναφέρεσαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο ο οποίος
μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα με πολύ μεγάλους προβληματισμούς, με μια
κατάσταση η οποία έχει και τα θετικά έχει και τα αρνητικά, όμως νομίζω ότι
ήταν κι αυτός ενημερωμένος απόλυτα, αλλά μας ενημέρωσε κι εμάς σε σημεία
τα οποία είχαμε προβληματισμό και ερωτήματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι είδαμε κατά
πόσο μπορεί αυτό το πρόγραμμα να περάσει μέσα στην Αυτοδιοίκηση, που
μόνο Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι. Εγώ βέβαια θέλω να πω αγαπητοί
συνάδελφοι ότι αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα που συζητάμε, δεν έχει
κανένα απολύτως νόημα. Αύριο μπορεί να είναι και νόμος του κράτους, έχει
πάει στη Βουλή, υπάρχει μια συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει σχετικά
με το θέμα του "Κλεισθένης Ι" και μπορεί να τελειώσουν όλα.
Εγώ νομίζω ότι η ουσία ήταν όλα αυτά τα οποία μας είπε ο
Δήμαρχος για την ενημέρωση την οποία έγινε και πολύ σωστά σαν εισήγηση
το βάλαμε «συζήτηση» κάνουμε μια συζήτηση και δεν νομίζω ότι μπορούμε
τίποτε περισσότερο… Μπορούν να πέσουν πολλές προτάσεις και θέσεις στο
τραπέζι γι' αυτή την κατάσταση, η διαβούλευση νομίζω δεν τους ενδιαφέρει
και δεν αφορά εμείς τι μπορούμε να διαβουλευτούμε και να πούμε, διότι τα
αποτελέσματα έχουν κριθεί στη Βουλή και το θέμα της Αυτοδιοίκησης είναι
τελειωμένο με τον τρόπο που θα έρθει και όπως θα έρθει και όπως το
ανέλυσε πάρα πολύ σωστά ο Δήμαρχος και νομίζω ότι εμείς περισσότερο
έπρεπε να μάθουμε και να γνωρίζουμε αυτά τα οποία πολλά ίσως δεν
γνωρίζαμε.
Βέβαια η απλή αναλογική είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο
το υποστηρίζουν όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι. Η κατάσταση η οποία θα
γίνει σου δίνει και κάτι άλλο Δήμαρχε που είπες ότι μπορεί να γίνονται
συνεργασίες οι οποίες να μην είναι καθαρές αυτές οι συνεργασίες απλά το
λέω, αλλά μπορείς να κάνεις και μια συνεργασία προτού φτάσεις στην κάλπη
να γίνουν μεγαλύτερες συνεργασίες Κομμάτων, Παρατάξεων και θέσεων
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ούτως ώστε να την καταθέσουν κατ' ευθείαν στους πολίτες. Υπάρχουν κι
αυτές οι θέσεις.
Όμως καμία θέση και κανένα κέρδος δεν θα έχουμε με το να
συνεχίσουμε, νομίζω το κέρδος ήταν η ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι
κατ' αρχήν εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αργύρη που μπορεί
να είμαστε «πολιτικοί αντίπαλοι» με τον πατέρα του αλλά είμαστε πολύ καλοί
φίλοι και κάνουμε και ωραίες κουβέντες και από ό,τι καταλαβαίνω από τους
δημότες της περιοχής μόνο ο Αργύρης είναι. Ευχαριστούμε πολύ Αργύρη που
ήρθες να μας παρακολουθήσεις, πρώτον.
Δεύτερον, θέλω να πω κ. Δήμαρχε ότι το θέμα έρχεται μετά από
δύο αναβολές, έχω κάποιες άλλες σκέψεις στο μυαλό μου γιατί καθυστέρησε
να έρθει, δεν θέλω να πυροδοτήσω το κλίμα τις αφήνω στην άκρη, αλλά αυτό
που θέλω να σας πω όμως κ. Δήμαρχε, είναι ότι σα Δημοτική Αρχή ενώ
κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις για άλλου τύπου θέματα, γι' αυτό το κορυφαίο
θέμα της Αυτοδιοίκησης θα έπρεπε τουλάχιστον ας βγει μια ντουντούκα στους
δρόμους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να ενημερωθεί ο δημότης ότι πρέπει να
έρθει να παρακολουθήσει και να σας ακούσει και να ακούσει όλες τις
Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι πρόκειται να γίνει.
Γιατί από τους πολίτες δεν ξέρει κανείς. Εγώ να σας πω κάτι;
Και τον εαυτό μου βάζω μέσα και εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Και από
αυτά που είπατε κάποια τα ήξερα, κάποια δεν τα ήξερα. Και ειλικρινά μου
προκαλεί θλίψη αυτή η εικόνα και θα έπρεπε σα Δημοτική Αρχή όλοι μαζί, δεν
βγάζουμε και τον εαυτό μας απ' έξω, να πούμε στον κόσμο «Ελάτε να
ακούσετε ρε παιδιά τι γίνεται. Ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί; Πρόκειται να γίνει
αυτό το πράγμα».
Θα έρθουν οι δημοτικές εκλογές Δήμαρχε και δεν θα ξέρουν το
δεξί χέρι τι λέει το αριστερό. Δηλαδή είναι τρέλα Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μάθουμε πρώτα πότε θα γίνουν.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά εντάξει, όπου κάτσει η μπίλια τώρα είναι, άστο.
Αλλά αυτή η εικόνα Δήμαρχο, δηλαδή να σας πω κάτι; Κάποια δικά σας μέσα
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ενημέρωσης έδειξαν την εικόνα των κατοίκων με τις κεραίες, μπράβο. Και λέει
«να, ποια είναι η εικόνα όταν υπάρχει κάποιο θέμα της πόλης». Αυτό το θέμα
τι εικόνα θα δείξουν όλα τα Μέσα; Αυτό;
Παιδιά ξέρετε τι θα συμβεί; Ένα χάος. Για να μην πω ότι
τουλάχιστον στον απολογισμό που έχεις να κάνεις, ας αφιερώσουμε και μια
ώρα και ας κάνουμε ένα κάλεσμα. Όσοι έρθουν με ό,τι πίεση, «ελάτε να
ακούσετε παιδιά». Εντάξει ο κόσμος καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει τα
θέματά του, τα προβλήματά του να μην ενδιαφέρεται, αλλά Δήμαρχε αυτό το
πράγμα είναι απογοήτευση. Και δεν λέω για σας, για όλους μας, δεν το
προσωποποιώ σε εσάς, απλά σα Διοίκηση θεωρώ ότι είχατε όλα τα μέσα
αυτό το πράγμα να μην γίνει. Και πάλι ευχαριστούμε Αργύρη που ήρθες!
Από εκεί και πέρα κ. Δήμαρχε επιτρέψτε μου να σας πω το εξής:
σίγουρα ο καινούργιος νόμος ο οποίος πρόκειται να ισχύσει κιόλας θεωρώ ότι
είναι πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσει, ξεκάθαρα. Θα σας πω όμως και
κάτι άλλο, εγώ με το Νίκο Αδαμόπουλο όταν ήμουν μέσα στο Συνδυασμό
είχαμε ένα Νίκο Κασίμη, είχαμε μια Λίτσα Καπετάνου, είχαμε εμένα, είχαμε τον
Γατσούλη, είχαμε τον Γιαννόπουλο, άνθρωποι που δεν ήμασταν από τον ίδιο
πολιτικό χώρο. Κι όμως πορευτήκαμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήσασταν σε κοινή Παράταξη.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε κοινή Παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν ομαλή η πορεία κ. Τομπούλογλου, πιστεύετε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ φιλικά το ρωτάω και συγνώμη κιόλας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απλά εγώ θα σας πω και το άλλο: υπήρξε μετά η
αλλαγή Διοίκησης και ήρθε ο αδελφός του κ. Απόστολου, ο Σταύρος. Εγώ
ήμουν σε άλλη Παράταξη. Με τον Σταύρο όμως μπορούσα να μιλήσω,
μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε και μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα και
ήμασταν σε μια ευπρέπεια και μια αλληλοβοήθεια. Γι' αυτό σας έλεγα ότι κι
εγώ με Αριστερούς έχω κάνει και με τη Μαργαριτοπούλου και με τον
Φουλεδάκη και με τον Χατζημιχάλη και με τον Χλαπάνα.
Εγώ ένα πράγμα θα σου πω Δήμαρχε και βάλτο καλά στο
μυαλό σου: αντίπαλός σου στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι ο
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Τομπούλογλου, ο Κόντος ή οποιοσδήποτε, ξέρεις ποιος θα είναι ο αντίπαλός
σου; Ο ίδιος σου ο εαυτός. Ο ίδιος σου ο εαυτός, και ο τρόπος ο οποίος
αντιμετωπίζεις και την αντιπολίτευση και διάφορα άλλα θέματα.
Εγώ στο λέω καλοπροαίρετα, μπορεί να λες «Τι βλακείες λέει
αυτός», γιατί θα σου κι άλλο ένα πράγμα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι και
μόνος σου να τρέξεις, έχεις την ιδιαιτερότητα να έρθεις δεύτερος. Αυτό πως
θα το καταφέρεις, το ξέρεις μόνο εσύ, δεν το ξέρω εγώ.
Εγώ σου λέω, πάρτο σαν συμβουλή, πέταξέ το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην κάνουμε προσωπικά κ. Τομπούλογλου. Γιατί μπορούμε
να σου πούμε κι εσένα ότι μπορεί να τρέξεις μόνος σου και να βγεις τρίτος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δήμαρχε, να νομίζεις ότι σε προσβάλλω, να τα πάρω
όλα πίσω. Εγώ λοιπόν σου λέω το εξής και για κάποιους από την Παράταξή
σου ο αντίπαλός σας ο μεγαλύτερος, είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Δείτε τον
εαυτό σας και από εκεί και πέρα κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο θα
πορευτείτε.
Διότι να σας πω κάτι; Όταν θα έρθει η επόμενη στιγμή από τις
επόμενες εκλογές, να δω αν οι συμπεριφορές αυτές οι οποίοι υπάρχουν μέσα
σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ισχύσουν και στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα είμαι, μπορεί να είμαι μπορεί και να μην είμαι,
μπορεί να έχω πεθάνει.
Να σου πω κάτι; Θέλω να δω συμπεριφορές. Γιατί σου είπα και
πάλι και στο έχω ξαναπεί, εμένα δεν με νοιάζει η προσωπική μου προβολή,
εμένα με νοιάζει η πόλη μου, ο δημότης μου και εγώ εκλέγομαι για να τους
υπηρετώ αυτούς τους ανθρώπους, όχι να με υπηρετούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να σου πω κάτι Πρόεδρε; Έχουμε κρατήσει ένα
επίπεδο, τώρα να πω και δυο κουβέντες παραπάνω και να κρατήσω λίγο
χρόνο παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι κουραστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα ολοκληρώστε κ. Τομπούλογλου, δεν είπα κάτι άσχημο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει. Εγώ σε αυτό μένω Δήμαρχε και να ξέρεις και
κάτι. Ασχολείσαι με τον Τύπο που γράφει. Και για εμένα γράφουν, για εμένα
γράφει ο φίλος σου εδώ.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι γράφει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτά που γράφει ό,τι γράφει. Με έχεις δει ποτέ εμένα
να τον αντιμετωπίζω με τον τρόπο με τον οποίο εσύ αντιμετωπίζεις τον Τύπο;
Και μου έχουν γράψει και χειρότερα και μπορούν να πουν και χειρότερα
ακόμη. Με έχεις δει εμένα να αντιδρώ με τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς
εσύ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κακώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Με έχεις ακούσει εμένα να στέλνω δημοτικό σύμβουλο
να πάει να γλείψει τα τέτοια του αλλουνού; Αυτά δεν υπάρχουν Δήμαρχε, δεν
υπάρχουν. Όλοι έχουμε τα νεύρα μας το καταλαβαίνω αλλά σου είπα και
πάλι: εμείς είμαστε τώρα, αύριο μπορεί να μην είμαστε Δήμαρχοι. Εμείς
ερχόμαστε και παρερχόμαστε, δεν είναι μόνιμοι, δεν την έχουμε γαντζώσει την
καρέκλα εδώ και τη σφίγγουμε από το λαιμό και δεν την αφήνουμε με τίποτε.
Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει έτσι.
Και σου λέω ότι όταν ο Κόντος έφερε τα 100% τα τέλη τότε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 150.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: 150, 200, 500!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή το θυμάμαι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Που το είδες 100 για να καταλάβω; 72%…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είχα μετρήσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ να λέγεται η αλήθεια, ήταν 72%.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει μπορεί να είναι 72% κ. Απόστολε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι μπορεί, είναι 72%.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 72%, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο. Ανακαλώ κ.
Κόντο, προχωρήστε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και μου λες για την ΑΕΚ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα εγώ κάτι για την ΑΕΚ;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μου είπες για εμένα να σου πω τον τρόπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ το είπες.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσύ μου είπες να σου υποδείξω εγώ τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε και κ. Τομπούλογλου ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σου λέω το εξής: είχες αυτή την άποψη και εσύ και όλοι
σας, βλέπεις όμως ότι τελείωσε, υπάρχουν νίκες υπάρχουν και ήττες. Χάσαμε.
Χάσαμε, τι να κάνουμε; Μακάρι να κέρδιζες. Δεν κέρδισες, έχασες. Κερδίσανε
τα συμφέροντα, έχασε η πόλη λες εσύ. Ωραία, χάσαμε όμως ρε παιδιά,
χάσαμε. Μην το τραβάμε άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει με αυτούς τους
ανθρώπους να πας να μιλήσεις. Πως θα γίνει δηλαδή; Δεν υπάρχει να μη
μιλήσεις, δεν θα σε κατηγορήσει κανένας. Εκτός δηλαδή αν υπάρχει τέτοια
αγκύλωση ότι άμα πας θα μιλήσεις θα είσαι δαχτυλοδεικτούμενος. Δεν είναι
έτσι ρε Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος τα λέει κ. Τομπούλογλου; Συγνώμη δεν καταλαβαίνω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δήμαρχε, εγώ σου είπα: θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι
ανεφάρμοστο, δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Δεν υπάρχει
περίπτωση να λειτουργήσουμε έτσι. Ευχαριστώ και συγνώμη αν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι εντάξει αλίμονο, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα καταχραστώ τον χρόνο. Έχουμε βιώσει
τα τελευταία χρόνια και έχουμε καλά στο πετσί μας και σε προσωπικό
επίπεδο ο καθένας μας ότι ο καλύτερος εφαρμοστής των Μνημονίων που
πέρασε ποτέ, ήταν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εφαρμογή των Μνημονίων!
Διότι η Νέα Δημοκρατία είχε και μια πονηριά. Για παράδειγμα
δεν φορολόγησε τους Δήμους, τον ερμήνευσε αλλιώς το νόμο. Δυστυχώς
ζούμε αυτό και αυτό το σχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται ως
επιστέγασμα να εξευτελίσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αν διαβάσετε κιόλας
παίρνει τις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παίρνει από τα συλλογικά όργανα πολλές ευθύνες τις οποίες τις
μεταφέρει στη Διοίκηση στα διοικητικά όργανα του Δήμου στους υπαλλήλους
πολλές

ευθύνες,

δηλαδή

ο

οικονομικός

Διευθυντής

πλέον

γίνεται

παντοκράτορας ενός Δήμου όσον αφορά πληρωμές, τις δαπάνες, για
παράδειγμα εγώ σταματώ να υπογράφω εντάλματα.
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Εγώ δεν θα σταθώ βέβαια εκεί, ας τα πάρουμε ένα - ένα. Ο
κόσμος πλέον θα ψηφίζει προσωπικότητες, περσόνες θα ψηφίζει, δεν θα
ψηφίζει προγράμματα. Διότι δεν θα γνωρίζει ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί,
γιατί το πρόγραμμα θα αποφασίζεται αφού βγει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι
είναι η πραγματικότητα.
Γιατί το κάνουν αυτό; Διότι είναι απλά τα πράγματα: θα
εφαρμοστούν τα προγράμματα των επενδυτών σε κάθε πόλη, αυτό είναι το
πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστούν τα προγράμματα τα οποία
θα επιβάλλει, όπως επιβάλλει και τώρα η Κυβέρνηση. Εδώ και καιρό έχει
διακόψει την υλοποίηση του προγράμματος της δικής μας Δημοτικής Αρχής
και υλοποιεί με προεκλογική ταχύτητα το δικό της πρόγραμμα. Αυτό δεν
συμβαίνει στην πόλη μας τους τελευταίους μήνες; Αυτό δεν βλέπουμε;
Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε σχέδιο κυκλοφοριακό, δεν
μπορούμε εμείς να φτιάξουμε μια εγκατάσταση καθαριότητας, δεν μπορούμε
εμείς να κάνουμε τίποτε, διότι υλοποιείται το κυβερνητικό σχέδιο και
αναστέλλονται όλες οι δικές μας αποφάσεις.
Αυτό θα επιστεγαστεί και με μια αρχιτεκτονική Διοίκησης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που όλα αυτά τα θα κάνει νόμο πλέον. Θα
αποφασίζουν για εμάς και θα υπάρχουν και κάποιες μαριονέτες -γιατί αυτό
πρόκειται να γίνει- θα λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς έτσι θα

είμαστε.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση το να γίνει αυτό
το παιχνίδι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ότι τελειώνει η αυτοδιάθεση των κοινωνιών,
που λέγαμε ή των δημοτών, θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει Οδηγία,
θα υπάρχει το πλάνο το επενδυτικό, οι επιχειρηματίες και θα χτυπάνε το χέρι
στο τραπέζι.
Από εκεί και πέρα για κάποια επιμέρους θέματα. Το πολύ
κρίσιμο θέμα της παύσης του προληπτικού ελέγχου, νομίζω ότι είναι κάκιστο
αυτό που γίνεται. Σα Δήμος αντιμετωπίζουμε πολύ περισσότερα προβλήματα
με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όπου έπρεπε να γίνει κάποια
παρέμβαση και να αλλάξουν κάποια πράγματα διότι δεν μπορεί ένας
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υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να ασκεί -που είναι και
παράνομο δεν προβλέπεται αυτό- έλεγχο σκοπιμότητας σε δαπάνες που
κάνει ο Δήμος. Έλεγχο νομιμότητας μόνο προβλέπεται να κάνει η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Και πολλές φορές να συγκρούονται κιόλας οι δικαστικοί του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που δεν θα το πω υποτιμητικά, αλλά συγνώμη πήραν και δημοτικούς
αστυνομικούς και τους έβαλαν να ελέγχουν. Δηλαδή θα ελέγξει τη δαπάνη
ενός Δήμου που έχει περάσει από δέκα χέρια, από διευθυντές Οικονομικών
από εδώ από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος έκοβε κλήσεις στα αυτοκίνητα
πριν από ένα μήνα και τους πήραν ξαφνικά και τους έκαναν ελεγκτές;
Συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας!
Το άλλο κομμάτι το επικίνδυνο είναι άμα δείτε το σχέδιο αυτό τι
προβλέπει για τα οικονομικά των Δήμων και για την κατανομή των
επιχορηγήσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, προβλέπει μέσα κριτήρια
τα οποία είναι ήξεις αφίξεις. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα εμένα μου φαίνεται
ότι πάνε οι Δήμοι να περάσουν σε ένα άλλο στάδιο που θα υπάρχει το σημείο
της ανταποδοτικότητας παντού, της αυτοδυναμίας των Δήμων μέσα από την
είσπραξη των ιδίων εσόδων τους και τα λοιπά και ότι παύει να είναι ο Δήμος
κομμάτι της Δημόσιας Διοίκησης.
Πιστεύω ότι μετατρέπεται σε ένα Νομικό Πρόσωπο με κάποιες
αρμοδιότητες διαχειριστικές τελείως: της είσπραξης των εσόδων, τα οποία
έσοδα κατατίθενται σε κεντρικούς λογαριασμούς που θα είναι στην Τράπεζα
της Ελλάδος ή κατ’ εξαίρεση στο Παρακαταθηκών γιατί και από εκεί μπορούμε
να τα βάλουμε με εγγύηση για να βγάλουμε ομόλογα, γιατί αυτή είναι η
πραγματικότητα. Δεν τους βγήκε ο ομόλογο και μαζεύουν τα λεφτά.
Φτάσαμε το 2018 να έχουμε κοντά 5% ομόλογο που είχαμε και
το 2010 που μπήκαμε στο Μνημόνιο! Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία
άμα δεις που ξεκίνησε το θέμα και που κατέληξε, εγώ πιστεύω ότι
χρειαζόμαστε άλλο ένα Μνημόνιο αυτή τη στιγμή. Μα το υπέγραψαν μέχρι το
2060 αλλά απλά το είπαν «πρόγραμμα» και δεν θα έρχεται η τρόικα, θα
έρχονται οι θεσμοί να μας ελέγχουν.
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Αυτά ήθελα να πω, είμαι κάθετα αντίθετος. Κι εγώ άμα ψάξω θα
βρω και ένα και δύο και τρία θετικά σημεία στον "Κλεισθένης Ι" απλά είναι
τόσο επουσιώδη ήσσονος σημασίας που δεν αξίζει τώρα να αναφερθούμε
εκεί, από τη στιγμή που αυτό το πράγμα είναι ένας ορυμαγδός για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και δεν θα μείνει τίποτε όρθιο και δεν ξέρω κι αν θα έχει
ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να ασχοληθεί με την
πολιτική, το να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Ευχαριστώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσω γιατί ένα
συγγενικό πρόσωπο της συζύγου μου έφυγε από τη ζωή και πρέπει να φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το συζητάμε κ. Τομπούλογλου ζωή σε εσάς, τα
συλλυπητήριά μας. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν ισχύει ο Μάιος, όσοι εμπλακείτε είναι τρεχάτε ποδαράκια
μου! Ελπίζω να κατάλαβα στραβά και να μην υπήρξε υπαινιγμός ότι και η
ανόθευτη είναι μνημονιακή υποχρέωση.
Είναι αίτημα ζωής πολλών εντός και εκτός αίθουσας. Για πόσο
ακόμη θα προσπαθούμε να λειτουργούμε τη δημοκρατία με τρικ; Οι άρτιες
Υπηρεσίες του Δήμου στην εποχή του Δημοτικού Συμβουλίου της ανόθευτης
τεκμηριώνοντας με επάρκεια τις εισηγήσεις θα φέρνουν σε δυσχερή θέση
όσους συστηματικά θα έχουν αποστολή να πετάνε ένα ξερό «όχι».
Ιδανικοί σχεδιασμοί και συγχρόνως υλοποιήσεις, δεν υπάρχουν.
Το ζητούμενο κάθε φορά είναι πόσο νερωμένο κρασί ανέχεται ο καθένας μας.
Αναταράξεις υπάρχουν σε κάθε αλλαγή, μέχρι να λυθεί η ανάγκη της
διακυβέρνησης. Η ζωή συνήθως τα λύνε τα προβλήματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έχουν ειπωθεί αρκετά πράγματα δεν θέλω να μπω στην
ουσία του νομοσχεδίου θεωρώ ότι είναι ένα τρικ όλο αυτό το οποίο γίνεται.
Υπάρχει πολιτική στόχευση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει αυτή τη στιγμή αυτό το
μοντέλο παρέμβασης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε
ότι θα καταργήσει τον "Καλλικράτη" και δεν θα προχωρήσει στον "Κλεισθένης
Ι" και θα προτείνει ένα άλλο μοντέλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο και δεν το
καταργούν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι λυπηρό πραγματικά να ντύνεις μία μνημονιακή
υποχρέωση με λίγη από απλή αναλογική, με λίγη από δημοκρατία, με λίγη
από λαϊκές Συνελεύσεις, ωραίο το περιτύλιγμα αυτό ωραίο το προκάλυμμα,
αλλά δεν μας λένε την αλήθεια από πίσω τι κρύβει.
Η αλήθεια είναι σκληρή, η αλήθεια είναι ότι διαλύει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, την καθιστά ανενεργή ως προς την ύπαρξη πλειοψηφιών γιατί
εμείς σαν Αριστερά μιλούσαμε για μια άλλου τύπου απλή αναλογική και όχι γι'
αυτή την προκαλυμμένη.
Δημιουργεί τρομερά προβλήματα με τη συγκρότηση ανωνύμων
εταιρειών που θα έχουν λόγο και ισχύς στη διαχείριση δημοτικής περιουσίας,
άκουσον – άκουσον. Φτιάχνουμε ανώνυμες εταιρείες για να παρεμβαίνουν
στα του Δήμου, στα των πολιτών. Μιλάμε για να προσθέσουμε στα
ανταποδοτικά υπηρεσίες. Δηλαδή οι φόροι που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης,
δεν επαρκούν για τα δημόσια αγαθά που οφείλει η πολιτεία να του παρέχει, το
πράσινο, τις συγκοινωνίες, του προσθέτει κι άλλα βάρη βάζοντας στα
ανταποδοτικά τη συντήρηση του πρασίνου και δεν ξέρω τι άλλο θα
σκαρφιστούν, του βάζει κι άλλο χαράτσι δηλαδή επί της ουσίας, γιατί. Γιατί δεν
λέει κουβέντα για τους ξεφτιλισμένους και πολύ χαμηλούς αυτοτελείς πόρους
που κανένα σκοπό δεν έχουν να τους αυξήσουν, μάλλον να τους
καταργήσουν πάνε.
Δημιουργεί έναν ασφυκτικό έλεγχο στην όποια δυνατότητα να
δημιουργηθούν αυτοδιοικητικά σχήματα και Δημοτικές Αρχές. Ενισχύει –λέειτον θεσμό της αυτοτελής εποπτείας και του παρατηρητηρίου. Οι ίδιοι έλεγαν
ότι τα μοντέλα ελέγχου τα σημερινά στον "Καλλικράτη", ενισχύουν τη
γραφειοκρατία,

μπλοκάρουν

τις

διαδικασίες,

δημιουργούν

ένα

κάρο

προβλήματα.
Και έρχονται τώρα και λένε θα δημιουργήσουμε –λέει- και μια
αυτοτελή εποπτεία, θα φτιάξουμε και το θεσμό του Δημοτικού παρατηρητή ο
οποίος τι θα κάνει ακριβώς, πως θα παρεμβαίνει δεν το αναλύουν περαιτέρω.
Λένε κάποια πράγματα στο νομοσχέδιο δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή
εφόσον δεν εφαρμόστηκε στον "Καλλικράτη" ο θεσμός του Συνηγόρου του
δημότη, δεν περπάτησε αυτό το πράγμα.
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Και

λένε

ότι

κάνουν

ρυθμίσεις

για

μια

καλύτερη

και

αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. Ναι, αυτό το χαιρετίζουμε. Είναι
ένα σημείο το οποίο θέλει ενίσχυση γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά
την κοινωνική δικαιοσύνη, αφορά δικαιώματα αλλά όλο αυτό το πράγμα αν το
σταχυολογήσει κάποιος αποκρύπτει την ουσία που την είπε ο Μιχάλης Λάλος:
θέλουν να βάλουν στο χέρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θέλουν να βάλουν
μανατζαρέους εδώ πέρα και όχι αιρετούς και όχι ανθρώπους που λογοδοτούν
στην κοινωνία και ο απώτερος στόχος είναι να καταργηθεί τελείως κάθε έννοια
αντιπροσώπευσης μέρος του λαού, στα δημοτικά πεπραγμένα.
Πραγματικά είναι λυπηρό γιατί δεν τολμούν την ίδια ώρα, αυτό
το οποίο οραματίζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να το πράξουν σε
κεντρικό επίπεδο. Να δούμε την εφαρμογή της απλής αναλογικής στα μεγάλα
ζητήματα του ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι εκεί να έχουμε τα bonus των
εδρών, τις ενισχυμένες πλειοψηφίες τις Κυβερνήσεις που πατάνε σε σάπια
ποδάρια, για να περνάνε ό,τι θέλουν να περνάνε και σκέφτονται να βάλουν
στο χέρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και το κάνουν με ένα πολύ άγαρμπο
τρόπο, προκλητικό τρόπο και για εμένα έχει ευθύνες και η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας.
Εγώ δεν συμφωνώ με την αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας
που μας έχουν καλέσει κιόλας στο και πέντε για να κάνουμε τι. Να πάμε
δηλαδή να υιοθετήσουμε την λογική του Πατούλη, να βάλουμε λίγο πιο
φιλελεύθερη εσάνς στο νομοσχέδιο; Γιατί κάποιους τους καίει το γεγονός ότι
δεν θα εκλεγούν ξανά, ή αν εκλεγούν δεν θα έχουν ενισχυμένη πλειοψηφία;
Γιατί αυτό τους καίει, δεν τους καίει κάτι άλλο.
Εμείς μιλάμε για την ουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λέμε
ότι είναι ντροπή, είναι όνειδος αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει καμία
λογική να γίνεται έτσι και γίνεται καθαρά για πολιτικούς λόγους. Οι ίδιοι που
είχαν πει να μην εφαρμοστεί η αρχική ημερομηνία των εκλογών που στον
"Κλεισθένης Ι" αρχικά ήταν για Μάιο, οι ίδιοι την πήγαν Οκτώβρη,
παρατείνοντας τέσσερις μήνες τη θητεία των αιρετών και οι ίδιοι τώρα με βάση
το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, προτείνουν να την ξαναγυρίσουν πίσω, για να
κάνουν και ευρωεκλογές και βουλευτικές ενδεχομένως και της Τοπικής

36

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 11/7/2018

Αυτοδιοίκησης. Μας εμπαίζουν δηλαδή με λίγα λόγια, μας κοροϊδεύουν μες τα
μούτρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, να πω κι εγώ δυο λόγια. Κατ' αρχάς θέλω να
απαντήσω στον κ. Τομπούλογλου αλλά έχει φύγει οπότε θα αρκεστώ μόνο σε
μια πρόταση. Η κριτική είναι καλή και καλοδεχούμενη, αλλά πρέπει πάντα να
κάνουμε και μια αυτοκριτική. Εγώ έχω μάθει πριν κάνω την κριτική ιδιαίτερα
σε Παρατάξεις, σε επικεφαλής –δεν το έχω κάνει με τόση ευκολία- θα πρέπει
να κάνουμε και μια αυτοκριτική να δούμε και τη δική μας στάση σε όλο αυτό το
γίγνεσθαι.
Πάμε τώρα στο θέμα μας: "Κλεισθένης Ι". Εγώ αισθάνομαι πάρα
πολύ άσχημα με αυτό το νόμο, πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος νόμος που έχει
έρθει ποτέ και θα προσπαθήσει να ενταφιάσει ολόκληρη την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ένα θεσμό με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα και με μεγάλη
ανάγκη να λειτουργήσει και για την ιδιομορφία της χώρας εννοώ τη
γεωπολιτική και για την πολιτική, αλλά και επί της ουσίας.
Και να ξεκαθαρίσω δύο τρία πράγματα. Σαφέστατα η απλή
αναλογική είναι αίτημα ολόκληρης της Αριστεράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και όχι μόνο της Αριστεράς, όλου του δημοκρατικού κόσμου. Άρα η
επικεφαλίδα είναι ελκυστική.
Δεν υπάρχει απλή αναλογική όμως άνευ όρων, πουθενά. Εγώ
δεν ξέρω, πραγματικά δεν γνωρίζω. Υπάρχει σε κάποιο κράτος δηλαδή απλή
αναλογική η οποία δεν έχει δεδηλωμένη; Υπάρχει απλή αναλογική που να μη
τη δεσμεύσει κανένα προγραμματικό πλαίσιο; Υπάρχει απλή αναλογική που ο
καθένας θα εκβιάζει τον επικεφαλής για οποιοδήποτε λόγο ιδιοτελή, αυτός
θέλει;
Δεν υπάρχει απλή αναλογική, αυτή δεν είναι απλή αναλογική.
Αυτή είναι αναλογική της διαπλοκής, αναλογική του παραγοντισμού. Θα φέρει
την Ελλάδα στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρκετά χρόνια πίσω. Και
λέμε τώρα «μα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα; Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί
που τον φτιάξανε;», ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Η Ελλάδα περνάει σκληρή μνημονιακή περίοδο και για πάρα
πολλά χρόνια ακόμη και επιχειρείται η αποπολιτικοποίηση και όχι η
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αποκομματικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και πως; Μα, διαλύει τις
Παρατάξεις. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Παράταξη αγαπητοί συνάδελφοι.
Προβληματιστείτε, προβληματίστηκα κι εγώ πάρα πολύ, δεν
υπάρχει λόγος να υπάρχει Παράταξη. Για ποιο λόγο; Κατ' αρχάς πρέπει να
δεχτούμε ότι οι Παρατάξεις όλες –εμείς έχουμε έξι επτά εδώ στη Φιλαδέλφειαέχουν ένα κοινό, όλες παράγουν διάλογο πολιτικό ο οποίος αφού παραχθεί
έρχεται και εδώ μέσα. Μικρός; Μεσαίος; Μεγάλος; Υπάρχει. Μόλις βγει
κάποιος δημοτικός σύμβουλος κάποιος επικεφαλής απ' έξω, θα υπάρχει ένας
δημότης σε ένα άλφα θέμα «Έλα εδώ κύριε, τι κάνατε, τι είπατε…» δηλαδή
ένας ζωντανός Οργανισμός από πίσω απ' όλες αυτές τις Παρατάξεις. Υπάρχει
ή δεν υπάρχει; Υπάρχει. Δεν κάνω λάθος.
Αυτοί οι Οργανισμοί όλοι εξαφανίζονται. Διότι να έρθω εγώ να
στηρίξω τον επικεφαλής με ένα πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα; Για ποιο λόγο
να τον στηρίξω; Ένας είναι ο λόγος: να μου δώσει κανά μεροκάματο. Εμένα
δηλαδή άμα μου πει μεθαύριο ένας επικεφαλής «έλα εδώ…» θα του πω
«πόσα δίνεις…». Εκεί θα πάμε τώρα. Να κάνω τι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα μεροκάματα σήμερα πως βγαίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σήμερα

υπάρχουν

Παρατάξεις

οι

οποίες

λογοδοτούν,

ελέγχονται και αποφασίζουν.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα μεροκάματα λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα μεροκάματα; Δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα υπάρξουν
αργότερα κ. Ντάτση. Εγώ σου περιγράφω το τοπίο, δεν μπορείς να
καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή εσύ εάν θα είσαι δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας την επόμενη φορά δεν δεσμεύεσαι από τίποτε; Και θα γίνεις
Αντιδήμαρχος μόνο άμα ακουμπήσεις κανά μεροκάματο; Γιατί να σε κάνουμε
Αντιδήμαρχο; Δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή;
Ενώ τώρα υπάρχει μια Παράταξη, η δική σου η δική μας, η
μικρή η δική σου η μεγάλη η δική μας, η μεγάλη η δική σου η μικρή η δική
μας, δεν έχει σημασία, οι οποίοι θα λογοδοτήσουμε και θα κάνουμε ένα
σχεδιασμό. Θα φτιάξουμε το άλσος έτσι ή θα το φτιάξουμε έτσι.
Είναι η διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι λογικό διότι
προετοιμάζεται η είσοδος και η πλήρης ιδιωτικοποίηση των πάντων. Άρα
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πρέπει να βρούμε μια διαλυμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτά ήθελα να πω, ο
κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρ' όλο που ήταν πολύ δύσκολο, είναι ένα από τα
θέματα που παρακολούθησα και μελέτησα και θα μπορούσα να μιλάω για
ώρες δεν θα το κάνω μην ανησυχείτε. Και δεν θα το κάνω για πολλούς λόγους
και ένας από αυτούς είναι ότι οι συνάδελφοι που μίλησαν, πραγματικά έβαλαν
ζητήματα στα οποία προσυπογράφω, συμφωνώ, όπως «ο εξευτελισμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» από τον κ. Λάλο, τη σκοπιμότητα που είπε ο κ.
Ανανιάδης, αυτά που είπε ο Πρόεδρος και τα λοιπά.
Θέλω να ξεκινήσω θετικά, μετά θα το πυροδοτήσω λίγο μιας και
λείπουν οι συνήθεις ύποπτοι. Ξεκίνησα και προσυπογράφω απολύτως την
τοποθέτηση του Δημάρχου όσον αφορά τη σκοπιμότητα της απλής
αναλογικής. Αυτός είναι ο τίτλος «είναι το τυράκι στη φάκα». Αυτό, όπως
διαμορφώνεται και χωρίς μια απλή αναλογική όπως περιγράφηκε από το
Δήμαρχο που θα μπορούσε να συνδιαμορφώνει στο Σώμα προγράμματα, με
συγχωρείτε δεν είναι απλή αναλογική. Αυτό είναι θερμοκήπιο παραγοντισμού
και διαπλοκής, το τονίζω πραγματικά για τα πρακτικά, αναλαμβάνοντας την
ευθύνη αυτών που λέω.
Η συναλλαγή πλέον θα είναι θεσμοθετημένη, νομοθετημένη,
κατοχυρωμένη για την εξυπηρέτηση του δεύτερου πράγματος που είπε ο
Δήμαρχος που είναι της πλήρης ένταξης στο Μνημόνιο.
Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτά τα ζητήματα, περιγράφηκε και
δεν θέλω να επαναλάβω. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα σε αυτό, μια ακόμη τρανή
απόδειξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει μνημονιακή πολιτική, πολιτική
περικοπών, πολιτική που δεν εξυπηρετεί τους από κάτω, πολιτική
εξυπηρέτησης

των

επιχειρηματικών

συμφερόντων

και

της

ιδιωτικής

πρωτοβουλίας, χωρίς με δημοκρατία και χωρίς καταστολή.
Και δεν είναι μόνο τα ΜΑΤ καταστολή, είναι και η καταστολή που
αυτό το πλαίσιο επιφέρει στην Διοίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
οποία τι κάνει; Απλά καταργεί το –αυτο και αφήνει τη –διοίκηση. Γιατί θέλει
απλά λογιστές, γιατί θέλει υπαλλήλους πιστούς πέρα από παράγοντες και
συναλλασσόμενους, πιστούς στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
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Για να περάσω στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής μου που
ίσως εδώ να προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις ή εντάσεις. Εγώ επειδή
θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και γνωρίζω και εκτιμώ αφάνταστα τις
δυνατότητες του Δημάρχου δεν πιστεύω ότι αναβολές οφείλονταν στο ότι δεν
πρόλαβε, παρ' όλο που δεν έχω τρόπο να αποδείξω το αντίθετο, αφού το
λέει.
Οι αναβολές κατά τη γνώμη μου ήταν και αντικατοπτρίζονται
σήμερα στο ότι ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις
των μελών της πλειοψηφίας δεν καταλήγει σε ένα πολύ απλό και στοιχειώδες
ψήφισμα που το έχει κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και δεν
αναφέρομαι σε αυτούς που υιοθέτησαν τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ γιατί εδώ
συμφωνώ με τον Ανανιάδη γι' αυτά που είπε για την ΚΕΔΕ.
Όμως αλήθεια, συνάδελφοι της πλειοψηφίας, αυτό το ζήτημα
που είναι όπως εσείς το περιγράψατε, αφήστε τι λέει ο Παπακώστας μπορεί
να είναι ακραίος, να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, δεν
σκεφτήκατε ή δεν αξίζει ότι θα έπρεπε να έχει ένα ψήφισμα από το Δημοτικό
μας Συμβούλιο; Είναι δυνατόν;
Για ποιο λόγο δεν φέρνετε; Εντάξει ο Παπακώστας μπορεί να
είναι καχύποπτος και να φαντάζεται ισορροπίες στην Παράταξη, αν αυτό δεν
ισχύει γιατί δεν το κάνετε; Να πάρω πίσω ακόμη τον λόγο, την υπόνοια για τις
αναβολές, σήμερα γιατί δεν το κάνετε; Είναι δυνατό;
Με αυτή την έννοια αν εννοούμε πραγματικά αυτά που λέμε
όλοι, προτείνω από απλή συζήτηση να ψηφιστεί ένα ψήφισμα από το
σημερινό μας Δημοτικό Συμβούλιο, πάρα πολύ απλό, που να υιοθετεί δύο
απλά πράγματα. Το ένα είναι όπως το περιέγραψε ο Δήμαρχος διαφωνούμε
και είμαστε αντίθετοι στον "Κλεισθένης Ι" γιατί πλήρως ενταγμένο ασφυκτικά
ενταγμένο στην εφαρμογή του Μνημονίου και της μνημονιακής πολιτικής και
να προσθέσω γιατί στην ουσία κάνει αυτό που είπε ο Μιχάλης εξευτελίζει την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά για να μην το πω έτσι στο ψήφισμα, να πω γιατί
καταργεί το –αυτό και αφήνει το –Διοίκηση.
Ας μου πει ποιος μετά από αυτές τις τοποθετήσεις διαφωνεί με
αυτό και να μην ψηφιστεί. Εγώ πάντως καταθέτω στο Προεδρείο την ανάγκη
να υπάρξει αυτό το ψήφισμα και επιμένω στο να ψηφιστεί αν θα υπάρξει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι γεγονός κύριοι συνάδελφοι ότι με πολύ μεγάλη
προσοχή παρακολούθησα και άκουσα όλα αυτά που αναφέρθηκε ο κ.
Δήμαρχος και όλες τις τοποθετήσεις οι οποίες έγιναν από τις διάφορες
Παρατάξεις και γενικότερα από τους δημοτικούς συμβούλους.
Ένα είναι το συμπέρασμα και το γεγονός: διαφωνούμε σε αυτό
που πάει να γίνει σήμερα και που δεν μπορούν πολλοί μεταξύ αυτών να
καταλάβω κι εγώ το τι συμβαίνει πίσω απ' όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι ότι
δεν

ξέρουμε

όχι

ότι

δεν

καταλαβαίνουμε,

αλλά

θα

πρέπει

να

πολιτικοποιήσουμε πολλές ώρες και πολλές μέρες.
Η ουσία είναι μία ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα
απορώ και αυτό θα πω ως πολιτικοποίηση μόνο, αν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ
συμφωνεί με όλα αυτά που πάει να κάνει σήμερα. Δηλαδή τη διάλυση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην κυριολεξία δηλαδή πάει να τη διαλύσει.
Και δεν ξέρω αύριο στις δημοτικές εκλογές γνωρίζει ο καθένας
που θέλει να ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει τη διάθεση και
θέλει να

βοηθήσει όπως εμείς βρισκόμαστε εδώ σήμερα αν θα υπάρξει

κάποιος ή κάποιοι όχι μόνο ως επικεφαλής, αλλά ως δημοτικοί σύμβουλοι,
όταν δεν θα υπάρχουν Παρατάξεις, όταν δεν θα υπάρχει ένας υποψήφιος
ενός Συνδυασμού, ειπώθηκαν αυτά αλλά τα επαναλαμβάνω γιατί είναι και η
γνώμη μου, να καταθέσει ο κάθε Συνδυασμός το δικό του πρόγραμμα όπως
γινόταν δηλαδή μέχρι σήμερα και θα μπορούσαν και μέσα από την
πλειοψηφία και από την αντιπολίτευση πολλά ψηφίσματα τα οποία έρχονταν
στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω πολλά συμφωνούσαμε και με την πλειοψηφία
της Διοίκησης και μπορεί να είχαμε και αντίθετες γνώμες.
Γιατί τις περισσότερες φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
αντιπολίτευση έχει τον ρόλο του ελέγχου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η
μία πλευρά και η άλλη πλευρά γενικότερα μιλάω η αντιπολίτευση, θα
μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό παρανομαστή.
Σήμερα με αυτά τα οποία προσπαθούν να κάνουν, καταργούν τα
πάντα και νομίζω είναι απλή λογική για όλους μας και κανένας δεν θα
διαφωνήσει και επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές, όπως και αύριο που μας
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έχουν καλέσει στην ΚΕΔΕ, κάποιοι μόνο μέσα από συμφέροντα μπορεί να
στηρίζουν κάποια πράγματα, γνωρίζουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
Εμένα εκείνο που με ενοχλεί και ο καθένας από τη θέση μου
που είναι και παλιός και αν θελήσει να συνεχίσει όσο τον πάει ο Θεός, λέω
εγώ δεν το ξέρει κανείς, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να ασχοληθεί, είναι ένα
ερωτηματικό για τον καθένα μας αυτό και για τη σημερινή Διοίκηση και για
κάποιον που θέλει να ασχοληθεί και για τους παρόντες και γι' αυτούς απ' έξω
που θέλουν να ασχοληθούν.
Λέω κλείνοντας καθυστέρησε και είναι επανεισαγωγή, θα
έπρεπε να υιοθετώ την πρόταση του κ. Παπακώστα να έχουμε ένα ψήφισμα.
Δεν ξέρω τι ψήφισμα θα είναι αυτό, από τη στιγμή που είναι κοινή η γνώμη
όλων μας να υπάρχει ένα ψήφισμα μέσα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Δεν ξέρω αν υπήρχα και κάποια άλλα, αλλά αν είναι η κοινή γνώμη ας
φέρουμε το ψήφισμα αυτό που λέει ο κ. Παπακώστας. Δεν έχω τίποτε άλλο να
πω νομίζω καταλάβαμε όλοι μας τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επειδή κ. Πρόεδρε. Επειδή συμφωνώ με όλους τους
προλαλήσαντες θα ήθελα απλά επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα να κάνω κι
εγώ ένα πολιτικό σχόλιο σύντομο.
Οποιαδήποτε Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ αυτής μνημονιακής
νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι
θα έχει δυο βασικά εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο και
να πάνε κάποιες αποφάσεις πίσω, να τις καθυστερήσουν ή και να τις
ακυρώσουν. Το ένα εμπόδιο θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο λαός από τα
κάτω μέσω των κινημάτων με το να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές, στις
αποφάσεις και στους νόμους.
Αυτό ξέρουμε πως έχει πάει και με ποιο τρόπο έχει μεθοδευτεί
ώστε να μην υπάρχει και να είναι εξασθενημένο ειδικά στην περίοδο του
ΣΥΡΙΖΑ.
Το δεύτερο εμπόδιο το οποίο μπορεί να υπάρξει σε αυτές τις
πολιτικές είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι
υπήρξε και είναι μέχρι και σήμερα ο πιο κοντινός φορέας στον πολίτη, ο μόνος
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φορέας που μπορεί μαζικά να αποτελέσει πυλώνα αντίστασης θεωρητικά σε
αυτές τις πολιτικές.
Με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και το δεύτερο εμπόδιο μετά το
όποιο λαϊκό Κίνημα υπήρχε, που καταργείται κι αυτό και έτσι πλέον στη μετά
μνημονιακή εποχή θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα στο να ελέγχονται οι
αποφάσεις, στο να υπάρχει μια συγκεκριμένη τροπή της όλης κατάστασης
που αφορά τη χώρα μας.
Νομίζω κι εγώ ότι θα πρέπει και οφείλουμε να φέρουμε σήμερα
ένα ψήφισμα μετά από αυτή τη συζήτηση και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας
ο οποίος να ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε τρία είτε τέσσερα
χρόνια είτε μια δεκαετία, είτε να έχει οποιαδήποτε είδους εμπλοκή με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση που να μην οφείλει σήμερα να τοποθετηθεί αρνητικά σε
αυτό το νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Και εγώ έχω καλυφθεί, απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ
σημαντικό μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε να επισημάνουμε
αυτά τα αρνητικά και να βγει ένα ψήφισμα από το σημερινό Δημοτικό
Συμβούλιο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να πω δυο λέξεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι φυσικά πέστε μας.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όπως είπα κι εγώ συμφωνώ στο ψήφισμα, αλλά έρχεται
καθυστερημένα συνάδελφοι. Αύριο ψηφίζεται και εμείς θα το πάμε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι μην το υποτιμάμε ότι είναι αργά, αλλά τα
ψηφίσματα είτε είναι σε κανονικό χρόνο είτε είναι στο παρά πέντε, παίζουν
ένα ρόλο και δίνουν το στίγμα στο πολιτικό Σώμα που τα ψηφίζει και στέλνει
τα μηνύματά του. Από εκεί και πέρα η Κυβέρνηση αποφασίζει και δεν
αποφασίζουμε εμείς.
Επειδή έλειπα κ. Παπακώστα την ώρα που κάνατε την πρότασή
σας πως ακριβώς την έχετε περιγράψει;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Είναι πολύ σύντομο κ. Πρόεδρε. Το Δημοτικό Συμβούλιο
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε έτοιμο το ψήφισμα;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι προφορικά το είπα, αλλά είναι τόσο σύντομο που
υπάρχουν πρακτικά, είναι δυο τμήματα δηλαδή δυο κομμάτια ουσιαστικά.
Το πρώτο είναι ότι διαφωνεί με τον "Κλεισθένης Ι" γιατί είναι
πλήρως και αποκλειστικά ενταγμένο στο Μνημόνιο και στην εφαρμογή του
γιατί είναι πλήρως ενταγμένο στη μνημονιακή πολιτική και το δεύτερο γιατί
ουσιαστικά καταργεί την Αυτοδιοίκηση καταργεί το –αυτό και κρατάει τη –
Διοίκηση ήταν ακριβώς η διατύπωση, καταργεί ουσιαστικά τον ρόλο της
Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, λιτό με δυο προτάσεις. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπήρξε περίοδος διαβούλευσης μεγάλη, δεν ασχοληθήκαμε
καθόλου και τώρα ερχόμαστε στο παρά μισό να πούμε όχι δεν συμφωνούμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανέλαβα την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν ήρθε σε δυο
τελευταία Δημοτικά Συμβούλια και αναλαμβάνω την ευθύνη οι συνεργάτες,
σύντροφοι, φίλοι γνωρίζουν κάποιοι επενδύουν, ο κ. Τομπούλογλου εν
προκειμένω και ο κ. Παπακώστας συμφωνούν στο γεγονός ότι υπήρξε
μεθόδευση. Να το ψάξετε αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει σε αρκετά ταύτιση
απόψεων.
Πρώτον η Δημοτική Αρχή αυτή και ο Δήμαρχος προσωπικά έχω
εκφραστεί δυο φορές δημόσια και σε συνέντευξη που έχει δοθεί σε εφημερίδα
και σε ανάρτηση στον προσωπικό μου λογαριασμό στο facebook που είναι
δημόσιο μέσο και έχω τουλάχιστον ενός έτους έχω τοποθετηθεί δημόσια στα
δυο ακριβώς ζητήματα, ότι ο "Κλεισθένης Ι" αφήνει ανέγγιχτο το μνημονιακό
πλαίσιο που υιοθετήθηκε από τον "Καλλικράτη", δική σας δήλωση δεν είδα
πουθενά.
Σας βλέπω να γράφετε δηλώσεις κ. Παπακώστα για μια σειρά
από θέματα για ψύλλου πήδημα για να πλήξετε την Αριστερή Διοίκηση του
Δήμου. Δεν είδα πουθενά καμία σας δήλωση, γιατί κι εσείς είστε υπεύθυνος.
Εγώ έχω κάνει δυο δηλώσεις για το θέμα του "Κλεισθένης Ι". Δεν τις
διαβάσατε, δεν σας ενδιαφέρει.
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Αλλά για να κλείσω εγώ γιατί το έχετε αυτό να αφήνετε σπόντες
και υπονοούμενα για το πρόσωπό μου. Εγώ λοιπόν έχω τοποθετηθεί δυο
φορές δημόσια, όχι ιδιωτικά για το θέμα του "Κλεισθένης Ι" σε δυο ακριβώς
ζητήματα ότι αφήνει ανέγγιχτο όλο το μνημονιακό πλαίσιο που υιοθετήθηκε
από τον "Καλλικράτη" και το εμβαθύνει και δεύτερον έρχεται να διαστρεβλώσει
την απλή αναλογική που είναι ένα σωστό αίτημα, το οποίο το υποστηρίζω,
που όμως έρχεται με τον τρόπο που λειτουργεί να λειτουργήσει διαλυτικά και
εν τέλει και αντιδημοκρατικά για την ίδια την Αυτοδιοίκηση.
Άρα αυτά τα περί μεθοδεύσεων και τα λοιπά, τα ξέρετε καλύτερα
εσείς.
Δεύτερον το είπε ο κ. Ανανιάδης, πως νομίζετε ότι λειτουργεί
αυτή η Διοίκηση κ. Παπακώστα; Δεν σας ενδιέφερε ποτέ καμία Διοίκηση, σας
ενδιαφέρει να λέτε την άποψή σας και να εξαφανίζεστε. Πως λειτουργεί αυτή η
Διοίκηση δυο μήνες τώρα; Έχει διανοηθεί κάποιος; Έχει διανοηθεί με ποιες
συνθήκες; Καθόμαστε νομίζεις σε ένα πληκτρολόγιο και διαμορφώνουμε
απόψεις; Αυτή είναι η λειτουργία της Διοίκησης;
Έχετε καταλάβει καθημερινά πως μαζεύονται τα σκουπίδια εδώ
και ενάμιση μήνα; Που μας έκατσε με όλη αυτή την ιστορία, καταλήψεις,
κατεδάφιση, κλείσιμο του ΧΥΤΑ της Φυλής, έχει καταλάβει κανείς την αγωνία
καθημερινά πως είμαστε και δίπλα στους υπαλλήλους για να μην
εγκαταλείψουν την προσπάθεια να καθαρίζεται η πόλη;
Ή νομίζετε ότι ακόμη και τα 10,4 εκατομμύρια που μπήκαν,
μπήκαν επειδή μας χαρίστηκαν και ότι δεν έγινε και προσπάθεια, ότι δεν
δουλεύουν άνθρωποι. Άρα τι απαιτείτε από εμάς; Δεν κατάλαβα, έχει υπάρξει
φορά που να τεθεί από την αντιπολίτευση από οποιοδήποτε μέλος ψήφισμα ή
πρόταση και να μην έρθει για συζήτηση; Που είναι η δική σας ευθύνη; Γιατί
δεν φέρατε, αφού εσείς τα ξέρετε, ένα ψήφισμα; Εφόσον εσείς έχετε την
καθαρή άποψη γιατί δεν τη φέρατε την καταθέσετε ότι ο "Κλεισθένης Ι" είναι
ένα, δύο, τρία τέσσερα και να μετρήσετε τη συμπολίτευση;
Αντ' αυτού επιλέγετε τον εύκολο τρόπο να πείτε «α, δεν το
φέρατε νωρίτερα», ας το φέρνατε εσείς νωρίτερα. Εμείς μέχρι εκεί μπορέσαμε
να φτάσουμε. Και για να κλείσω, κανένα απολύτως πρόβλημα γιατί από ένα
σημείο και πέρα η ιστορία προσλαμβάνει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τις
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απόψεις τις οποίες λέω και εισηγούμαι, τις εισηγούμαι όχι μόνο εδώ σε
τέσσερις τοίχους, τις εισηγούμαι δημόσια.
Η δική μου λογική ήταν να καταθέσω μια εισήγηση ενημέρωσης
ποια είναι τα βασικά πράγματα και τα θετικά και τα αρνητικά και η φιλοσοφία
κατά την άποψή μου και στο βαθμό αυτό να υπάρξει ένα ψήφισμα, στο βαθμό
που συμφωνούμε σε δυο τρία πράγματα και αυτό να μπορέσει και αύριο να
κατατεθεί. Κανένα πρόβλημα επί τούτου.
Η ίδια η εισήγησή μου και ο τρόπος που το είχαμε συζητήσει και
εμείς στη δημοτική μας ομάδα όταν το είχαμε συζητήσει προ ενάμιση μήνα και
είχαμε καταλήξει σε πέντε βασικά πράγματα, ήταν στο τέλος της συζήτησης
να υπάρξει κι ένα ψήφισμα το οποίο να προκύπτει μέσα από την ίδια τη
συζήτηση.
Αυτό είναι το κορυφαίο; Η κορυφαία πολιτική πράξη είναι το
ψήφισμα; Και άρα ο Δήμαρχος δεν κατέβασε ψήφισμα; Φοβάμαι να κατεβάσω
ψήφισμα; Τι είναι αυτά ρε παιδιά; Τέτοια μικροπολιτική εδώ μέσα; Κανένα
πρόβλημα. Αυτά τα οποία εισηγήθηκα να γίνουν και ψήφισμα.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού για 30 δεύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Παπακώστα.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν θα μπω στην ουσία της αντιπαράθεσης ο κ.
Δήμαρχος είπε ότι αφήνω υπονοούμενα. Θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικο και
σκόπιμο η κατηγορία αυτή. Δεν άφησα κανένα υπονοούμενο, όπως πάντα το
είπα ευθέως. Θεωρώ το ότι δεν ήρθε το ψήφισμα γρήγορα, ήταν αποτέλεσμα
προσπάθειας ισορροπιών στην Παράταξη και στάσης με το ΣΥΡΙΖΑ, για να το
ξαναπώ δηλαδή γιατί είμαι απολύτως σαφής δεν αφήνω υπονοούμενο, το λέω
ευθέως.
Όσον αφορά για το ψήφισμα γιατί δεν το έφερα εγώ, εδώ μπορεί
να έχω ευθύνη με τη λογική ότι όντως πίστευα ότι θα κατέβει ένα ψήφισμα και
θα

συνέβαλλα

στη

διαμόρφωσή

σου.

Αλλά

ήμουν

σαφής,

κανένα

υπονοούμενο, πολύ καθαρές κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία στο δια ταύτα επιμένετε στο ψήφισμα κ. Παπακώστα.
Κύριε Δήμαρχε έχουμε αντιπρόταση; Έχουμε δικό μας ψήφισμα; Μπορούμε
να το διαμορφώσουμε τώρα;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μπορεί να υπάρξει κάποιο ψήφισμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει κατ' αρχάς να υπάρξει; Είναι το ερώτημα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, το είπα και στην τοποθέτησή
μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, τι κάνουμε τώρα κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο να λέει ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας εκφράζει την αντίθεσή του
στο προωθούμε νομοσχέδιο του "Κλεισθένης Ι" που παρ' όλο που έχει ένα
δύο τρία θετικά, στην πραγματικότητα ακόμη και η απλή αναλογική την οποία
εγώ όπως εισηγήθηκα την υποστηρίζω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να σας δώσουμε λίγο χρόνο να διαμορφώσουμε ένα
ψήφισμα, γιατί με τα λόγια δεν γίνεται. Πρέπει να φτιάξουμε ένα ψήφισμα.
Θέλετε χρόνο πέντε λεπτά να φτιάξουμε ένα ψήφισμα με τρία σημεία δεν
χρειάζεται παραπάνω. Ας βάλουμε του κ. Παπακώστα …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος δεν πρότεινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι μας έγινε
μια απόλυτη ενημέρωση από το Δήμαρχο περί συζήτησης ήρθαμε εδώ και
μας ενημέρωσε απόλυτα ποια είναι τα προβλήματα, τα θετικά και τα αρνητικά
του "Κλεισθένης Ι". Εγώ βλέπω ότι τα περισσότερα είναι όντως αρνητικά.
Από εκεί και πέρα θέλετε να κάνουμε ένα πολιτικό ψήφισμα;
Είναι θέμα πως θα το δούμε και να το συζητήσουμε. Διότι εδώ αυτή τη στιγμή
εμείς αντιμετωπίζουμε και το πολιτικό κομμάτι και τη λειτουργία των Δήμων
στο μέλλον. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε εξαντλήσει
σήμερα, τα είπαμε, μας ενημέρωσε, πολλά πράγματα πράγματι δεν τα
γνωρίζαμε ότι είναι έτσι, τα είχαμε διαβάσει όσο μπορούμε πιο επιδερμικά, με
αποτέλεσμα να μην έχουμε μια πλήρη εικόνα, μας τα ανέλυσε ο Δήμαρχος.
Τώρα

θέλετε

να

γίνει

κι

ένα

ψήφισμα

το

οποίο

να

ικανοποιήσουμε εδώ το κομμάτι που λέγεται πολιτικό, είναι θέμα δικό σας. Ας
συζητήσουμε εάν θέλουμε, διότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση περί
ψηφίσματος, αναφέρεται συζήτηση. Αν θέλετε να κάνουμε ψήφισμα, ας
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ρωτήσουμε

όλοι

ότι

θέλουμε

ψήφισμα

να

το

ψηφίσουμε

και

να

προχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας μόνο να πω κ. Κόντο για να σας βοηθήσω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ. Το θέμα είναι συζήτηση σαφέστατα,
όμως ο λόγος ύπαρξης του Δημοτικού Συμβουλίου και της συζήτησης που
γίνεται σε αυτό και πολλές φορές αυτή η συζήτηση είναι πολύωρη, δίνει το
δικαίωμα στα πολιτικά πρόσωπα να διαμορφώνουν, να αλλάζουν τις
εισηγήσεις εντελώς και να τις καταψηφίζουν και να τις διαμορφώνουν.
Υπό αυτή την έννοια όταν ένας δημοτικός σύμβουλος ζητάει ένα
ψήφισμα πάνω το κείμενο που ήδη έχει κατατεθεί, είναι απολύτως
εναρμονισμένο στη λογική της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν
είναι έξω από αυτήν. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα τρίλεπτο διάλειμμα κ.
Δήμαρχε να διαμορφώσουμε ένα ψήφισμα, όπως είπατε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ μπορώ σε δυο λεπτά να το έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, τρία λεπτά διάλειμμα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Δεν μπορώ να συνεχίσω τη διαδικασία …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα θα έχουμε δύο ψηφίσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, πιθανό όταν ακουστούν, ο ένας να… Πιθανό ο κ.
Παπακώστας ακούγοντας το ψήφισμα να αποσύρει το δικό του, δεν το
ξέρουμε αυτό και να μην γίνουν δύο κείμενα. Τρία λεπτά διάλειμμα.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι καθίστε να συνεχίσουμε τη
διαδικασία του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Διαβάζει):
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο κατατεθέν στη Βουλή
νομοσχέδιο "Κλεισθένης Ι" το οποίο αφορά στη μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Οι όποιες θετικές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο
(υιοθέτηση απλής αναλογικής, δημοψηφισμάτων και τρόπου ψήφισης
δημοτικών τελών) δεν μπορούν να αναιρέσουν όχι μόνο την πλήρη
ευθυγράμμιση και τη συνέχεια των μνημονιακών δεσμεύσεων του
"Καλλικράτη", αλλά διαστρεβλώνουν και το γνήσιο λαϊκό αίτημα της
απλής αναλογικής, η οποία μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσα από
ανοιχτές στην κοινωνία προγραμματικές συγκλίσεις και όχι από
υπόγειες

διαδρομές,

στις

οποίες

καταδικάζεται

το

υπάρχον

νομοσχέδιο».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μια διευκρίνιση για την απλή αναλογική.
Ενώ στην αρχή λέει «θετική», αν γίνεται κ. Δήμαρχε σας παρακαλώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναδιαβάστε το κ. Δήμαρχε άλλη μια φορά λίγο αργά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα, ότι: «…Οι όποιες θετικές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο
νομοσχέδιο (υιοθέτηση απλής αναλογικής, δημοψηφισμάτων και τρόπου
ψήφισης δημοτικών τελών) δεν μπορούν να αναιρέσουν όχι μόνο την πλήρη
ευθυγράμμιση

και

τη

συνέχεια

των

μνημονιακών

δεσμεύσεων

του

"Καλλικράτη", αλλά διαστρεβλώνουν και το γνήσιο λαϊκό αίτημα της απλής
αναλογικής, η οποία μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσα από ανοιχτές στην
κοινωνία προγραμματικές συγκλίσεις και όχι από υπόγειες διαδρομές, στις
οποίες καταδικάζεται το υπάρχον νομοσχέδιο».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Παπακώστα εμμένετε στο δικό σας ψήφισμα;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι κ. Πρόεδρε θα στηρίξω, απλά θέλω να δηλώσω τις
επιφυλάξεις μου για τα θετικά, το θεωρώ light αλλά παρ' όλα αυτά επειδή
θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει ένα ψήφισμα και
να μην κατηγορηθώ και για άλλα πράγματα, θα στηρίξω το ψήφισμα όπως το
εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπακώστα να μην αναφέρετε το «κατηγορώ», δεν
κατηγορείστε για τίποτε όσον αφορά ψηφίσματα και απόψεις. Απλώς θέλω να
το πω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, οι απόψεις δεν είναι
ποινικοποιημένες.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Για να μην κατηγορώ για τακτικιστικό παρ' όλο ότι το
θεωρώ light θα στηρίξω το ψήφισμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, άρα το ψήφισμα είναι ένα το
ακούσατε όλοι. Είναι ομόφωνο; Παρακαλώ κα Γραμματεύς το ψήφισμα να
μπει σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν, ο κ.
Τομπούλογλου αποχώρησε. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Παρ' όλο ότι ήμουν υπέρ του ψηφίσματος, απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ανόθευτη με οποιοδήποτε τίμημα, πρώτον. Δεύτερον η
διαβούλευση τελείωσε χτες την ημέρα που μπήκε στην Ολομέλεια και εμείς
ερχόμαστε μετά, κατόπιν εορτής, ενώ δυο μήνες δεν μας απασχόλησε το
θέμα, και κάνουμε ένα ψήφισμα για το ψήφισμα. Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης,
η κα Γκούμα και η κα Αναγνώστου απουσιάζουν, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 15 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το ψήφισμα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή
ΙΕΚ στους Παιδικούς Σταθμούς και στη Δομή Σίτισης του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

πραγματοποίησης

2ο

θέμα

πρακτικής

ημερήσιας
άσκησης
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Παιδικούς Σταθμούς και στη Δομή Σίτισης του Δήμου» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

3ο 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 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή ποσού, ως
αχρεωστήτως

εισπραχθέντος,

και

διάθεση

σχετικής

πίστωσης»

εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Μερική ανάκληση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Μερική ανάκληση
προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Ανανιάδη; Όχι. Υπάρχουν
ερωτήσεις Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Ποιο είναι το κομμάτι ΣΑΤΑ και ποιο
είναι με ιδίοις πόροις, δεν αναφέρεται μέσα και θέλω να ξέρω.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Για ποιο κωδικό μιλάτε κ. Κόντο;
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για την εγγραφή το νέου κωδικού «Προπαρασκευαστικές
ενέργειες ωρίμανσης…» και ήθελα να ξέρω την πλήρη έννοια διότι δεν έχω
καταλάβει τι εννοεί με αυτό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εντάξει κατάλαβα τι θέλετε να ρωτήσετε. Έχουμε ένα ενιαίο
ποσό που έχει εγκριθεί το οποίο είναι 2.165.000 € και αυτό είναι υποέργου
του συνολικού ποσού και σπάει σε 200.000 € του βασικού ποσού που αφορά
προπαρασκευαστικές ενέργειες και το 1.875.000 € σπάει σε βελτίωση και
αξιοποίηση πόρων. Είναι όχι ΣΑΤΑ, είναι χρήματα που μας δίνουν και τα
εγγράφουμε στον προϋπολογισμό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης, τι εννοεί.
Ν.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ:

Εννοεί προφανώς κάποιες υπηρεσίες σε επίπεδο

συμβουλευτικής υποστήριξης, τεχνικού συμβούλου που πρέπει να γίνουν για
να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις, οι εξελίξεις και να
δημοπρατηθεί το έργο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ, υπέρ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

5ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

5ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να συμπληρώσετε ή να διευκρινίσετε κάτι κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ επειδή παρατήρησα τώρα τον τίτλο, σε
αυτό που ρώτησε ο κ. Κόντος και βλέπω έναν κωδικό «προπαρασκευαστικές
ενέργειες ωρίμανσης», νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος. Τι
ωρίμανση; Ροδάκινα; «προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης…» του
έργου τάδε, πρέπει να φτιαχτεί λίγο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτός ο
κωδικός, τον τίτλο να τον διορθώσουμε. Θα πάει στην Αποκεντρωμένη για
έλεγχο και θα μας ρωτήσουν τι είναι αυτό.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ το ζήτησα κ. Λάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ωραία το διορθώνουμε, θα μου δώσετε ένα λεπτό να σας
διαβάσω όλο το κονδύλι, τι γράφει η εισήγηση.
«Με την υπ’ αριθμ. 15/6 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΤΠΑ και με αριθμό Πρωτοκόλλου του Δήμου 16902/27-6-2018
εγκρίθηκε η πράξη με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού
Εργοστασίου

στη

Δημοτική

Ενότητα

Νέας

Χαλκηδόνας

συνολικού

προϋπολογισμού 2.165.000 €. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα
τα οποία θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου για το ’18
εκ των οποίων το υποέργο με τίτλο «προπαρασκευαστικές ενέργειες
ωρίμανσης προϋπολογισμού» 200.000 € πρέπει να εγγραφεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα και το υποέργο με τίτλο «βελτίωση και αξιοποίηση πρώην
στρατιωτικού εργοστασίου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας»
προϋπολογισμού 1.875.000 € επίσης πρέπει να εγγραφεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα για το έτος 2018.
Άρα να προστεθεί για να καλύψω και την ερώτηση του κ. Λάλου
στο Κ.Α. με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης…» η πρόταση
του έργου βελτίωσης και αξιοποίησης πρώην στρατιωτικού εργοστασίου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα το εξειδικεύει.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το οποίο αναφέρεται στον από κάτω κωδικό, να μπει και
εκεί, υποέργο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Κύριε Λάλο θέλετε να κάνετε κάποια άλλη
παρατήρηση; Ερωτήσεις επί του 6ου θέματος υπάρχουν; Ο κ. Κόντος έχει τον
λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εδώ έχουμε κάποιο λάθος κ. Λάλο δεν ξέρω αν εγώ το βλέπω
διαφορετικά. Πηγαίνετε στα έσοδα που λέμε «αυξάνει την πίστωση» που είναι
η αρχική πίστωση 5.000 € και κάνουμε ποσό αυξομειώσεως 19.300 € δεν το
περνάμε στην τελική πίστωση το ποσό, με αποτέλεσμα να μας αλλοιώνει όλο
το αποτέλεσμα. Πηγαίνετε στα έσοδα … Δηλαδή λέμε 5.000 € αρχική
πίστωση ετήσια εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών 19.300 € ποσό αυξομείωσης,
το γενικό σύνολο που το έκανα δεν το έχετε υπολογίσει μέσα σε άθροισμα
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των δύο ποσών. Δηλαδή το 3.744 δεν έχει μέσα το 24.300 που είναι το γενικό
σύνολο των δύο ποσών αυτών.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή δεν το έχω δει το excel αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πηγαίνετε στον κωδικό …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι κατάλαβα τι λέτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν το έχετε στην τελική πίστωση, στο 3.744 οπότε μας
αλλοιώνει όλη την εικόνα των εσόδων και εξόδων.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή αυτό είναι …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα λέτε 3.744.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με τι θέλω να πω, αυτό είναι ένα excel
επειδή οι υπολογισμοί έχουν γίνει σε κάποιο άλλο φύλλο από ό,τι βλέπω και
επειδή το περνάνε και στο πρόγραμμα πριν το στείλουν εδώ, μάλλον είναι
σωστά τα αποθεματικά και τα σύνολα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν είναι το σύνολο το έκανα εγώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με δεν έχουν βάλει στο κελί το
αποτέλεσμα, αλλά τα σύνολα που έχει κάτω …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν συμφωνεί. Είναι χωρίς να έχει υπολογίσει το 24 σας το λέω,
δέστε το. Είναι γενικό σύνολο της ετήσιας εισφοράς του Ταμείου Νομικών
είναι 24.300. Στην τελική πίστωση στο συγκεκριμένο κουτί δεν υπάρχει
καθόλου, αλλά το γενικό σύνολο 3.744 έπρεπε να είναι ακόμη 23 και δεν
υπολογίζεται.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Κόντο αυτό που λέει «το αυξάνεται
κατά…» είναι σωστό τώρα που επιλέγω τα κελιά, το άθροισμα που βγάζουν
τα κελιά είναι το σωστό το 3.708. Αυτό που λείπει είναι η τελική πίστωση που
λέτε εσείς η οποία επηρεάζει μόνο το αποθεματικό που βρίσκεται στα έξοδα
και από ό,τι φαίνεται εκεί υπάρχει σωστά το αποθεματικό. Γιατί αυτό είναι
στην ουσία μια εκτύπωση, η εισήγηση που βλέπετε στο excel είναι μια
εκτύπωση από το πρόγραμμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στο σύνολο της τελικής πίστωσης συμφωνούμε το ποσό 3.744
που εμφανίζεται;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν αθροίσετε τα ποσά αυξομείωσης βγαίνει
όντως το 3.708.300 που αυξάνεται κατά. Και αυτό επηρεάζει το αποθεματικό
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κατά το ποσό αυτό και μετά έρχονται τα έξοδα τα οποία μειώνουν το
αποθεματικό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ως προς τα έσοδα το ποσό το οποίο έχετε δεν συμφωνεί και στα
έσοδα δεν συμφωνούμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο πίνακας έχει ένα λάθος …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Διορθώστε το να μην κουράζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο δέστε
το, διορθώστε το ως προς τα έσοδα να διορθωθεί στο γενικό σύνολο γιατί δεν
εναρμονίζονται τα

ποσά. Δέστε το για να μην κουράζουμε το Δημοτικό

Συμβούλιο και λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εγώ άφησα

τον απαιτούμενο

χρόνο

να

υπάρξει

μια

συνεννόηση, είναι προφανές ότι υπάρχει αυτή η συνεννόηση. Προσέξτε κ.
Λάλο εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το διορθώσουμε, είναι σωστή και
χρήσιμη η υπόδειξη του κ. Κόντου. Με αυτή την υποσημείωση νομίζω ότι
μπορούμε να προχωρήσουμε. Να δείτε την παρατήρηση του κ. Κόντου και να
δούμε αν έχουμε ένα λογιστικό ή γραφειοκρατικό πρόβλημα, αν υπάρχει. Είναι
ομόφωνα κατά τα άλλα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επτά Παρατάξεις το βρίσκουν μια χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν βλέπω επτά, μιάμιση βλέπω.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Από ό,τι κατάλαβα πάνε και
οι δυο που θα συνέτασσαν τον προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν θα κάνουμε ούτε προϋπολογισμούς, ούτε τίποτε, θα
τα περνάμε μια χαρά.
(Διαλογικές συζητήσεις)

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός υπολόγου υπηρεσίας και υπευθύνου διαχείρισης
για το πρόγραμμα BENEFIT AS YOU SAVE (BAS)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τυπικό. Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγου
υπηρεσίας και υπευθύνου διαχείρισης για το πρόγραμμα BENEFIT AS
YOU SAVE (BAS)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικύρωση – Διακοπή - Εξαίρεση Ωφελουμένων – Εισαγωγή
ωφελουμένων, της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση – Διακοπή Εξαίρεση Ωφελουμένων – Εισαγωγή ωφελουμένων, της πράξης «ΔΟΜΗ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες βγήκε
νομοσχέδιο που ορίζει τις προϋποθέσεις για την άδεια και λειτουργία των
δημοτικών Παιδικών Σταθμών ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα,
παρά μόνο για τους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και γίνεται πραγματικά
ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε μέχρι 31/7 να αδειοδοτηθούν οι
υπάρχοντες Παιδικοί Σταθμοί με τις μεταβατικές διατάξεις.
Ορίστηκαν τεχνικά κλιμάκια από την Τεχνική Υπηρεσία όπου
διενήργησαν αυτοψίες σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, έκαναν τις
παρατηρήσεις τους με τις οποίες πρέπει να εναρμονιστούμε εντός των
χρονικών πλαισίων και έβγαλαν και τις δυναμικότητες των σταθμών βάσει των
οποίων θα αδειοδοτηθούν.
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Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουμε στην εισήγηση και
θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση, το οποίο θα πρέπει να μου δώσετε λίγα
λεπτά να σας το εξηγήσω. Κατόπιν του νομοσχεδίου βγήκε μια διευκρινιστική
εγκύκλιος με αριθμό 12 του κ. Σκουρλέτη, η οποία λέει ότι: «… Η προσαρμογή
του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων
κτηρίων επισημαίνεται ότι αυτή η προσαρμογή αφορά στον αριθμό των
φιλοξενούμενων παιδιών στις επιφάνειες των αιθουσών απασχόλησης
βρεφών και νηπίων στις οποίες διεξάγεται η βασική λειτουργία του σταθμού»,
δηλαδή ουσιαστικά δίνει μια Οδηγία ότι για τη δυναμικότητα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ο χώρος απασχόλησης και όχι οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι.
Αυτή η Οδηγία είχε ως στόχο να διευκολύνει προφανώς τους
Δήμους οι οποίοι δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση και δεν συμβαίνει
στο δικό μας Δήμο και θέλω να το πω αυτό, πάρα πολλοί Δήμοι βάζουν
παραπάνω

παιδιά

στις

αίθουσες

απασχόλησης,

με

αποτέλεσμα

να

υπερβαίνουν την πραγματική δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών.
Για να μην πεταχτούν έξω από τη διαδικασία αυτές οι δομές,
δόθηκε μια Οδηγία λίγο πιο χαλαρή, ούτως ώστε να μην ληφθούν υπόψη
άλλοι χώροι όπως είναι οι τουαλέτες, όπως είναι οι κουζίνες και τα λοιπά γιατί
αντιλαμβάνεστε ότι η δυναμικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο που
απασχολούνται τα παιδιά, αλλά δεν μπορείς να έχεις 100 παιδιά και να έχεις
δυο λεκάνες τουαλέτας, να το πω έτσι σχηματικά για να το καταλάβουμε.
Αυτή η εγκύκλιος δημιούργησε λίγο μια σύγχυση όμως παρ' όλα
αυτά στην Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στο κλιμάκιο που εξέτασε τον
3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Νέας Χαλκηδόνας οι οποίοι λαμβάνοντας
υπόψη αυτή την εγκύκλιο έβγαλαν μια δυναμικότητα όπως αναφέρεται μέσα
στην εισήγηση για 25 βρέφη. Αυτό όμως είναι ένας πλασματικός αριθμός ο
οποίος προκύπτει ακριβώς από αυτή την Οδηγία, δηλαδή λαμβάνοντας
υπόψη μόνο το χώρο απασχόλησης.
Αυτό σημαίνει ότι δεν ελήφθη καθόλου δεν υπολογίστηκε ο
χώρος ύπνου. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν μπορούμε να αδειοδοτήσουμε ένα
σταθμό, ο οποίος δεν θα έχει χώρο ύπνου, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε
ότι ο σταθμός αυτός θα βγάλει μια άδεια για 25 βρέφη τα οποία δεν θα έχουν
που να κοιμούνται.

58

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 11/7/2018

Να πω εδώ ότι υπάρχει μια ιδιομορφία στα βρεφικά τμήματα.
Ενώ στα νηπιακά ο χώρος ύπνου είναι ξεχωριστός, στα βρέφη ακριβώς
επειδή είναι διάφορες ηλικίες και χρειάζεται να αλλαχτούν και να ξαπλώσουν,
είναι στον ίδιο χώρο. Άρα δεν αφαιρέθηκαν από τα τετραγωνικά έτσι όπως
έγινε η διαίρεση με το τύπο αυτό που προκύπτει, δεν αφαιρέθηκε ο χώρος του
ύπνου.
Επομένως κατόπιν τούτου προτείνω να μπει η πραγματική
δηλαδή δυναμικότητα, όπου είναι σύμφωνα με τα 2,5 τετραγωνικά που
απαιτούνται ανά βρέφος, είναι 8 βρέφη. Δηλαδή εκεί που λέει 25 βρέφη για
τον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, να αλλάξει να δοθεί η πραγματική
δυναμικότητα που είναι 8 βρέφη.
Να πω εδώ ότι ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα επί της
δυναμικότητας που αναγράφεται ένα συν 10% εφόσον έχεις το απαιτούμενο
προσωπικό. Δηλαδή θα ήθελα να συμπληρωθεί και αυτό σαν παρατήρηση
στην εισήγηση.
Μια άλλη διευκρίνιση να κάνω, ίσως σας κάνει εντύπωση το ότι
αναγράφεται και ο σταθμός της Κάλβου. Αυτό δεν είναι γιατί έχει αλλάξει κάτι
στα σχέδια, αναγράφεται διότι εφόσον μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να
γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι όσον αφορά και τη στατική επάρκεια και τα
πιστοποιητικά πυρασφάλειας και όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε ότι ό,τι και να
γίνει με αυτό το σταθμό, ακόμη και ως Νηπιαγωγείο να λειτουργήσει, θα είναι
πάρα πολύ καλό και επιβάλλεται να γίνουν όλες οι διαδικασίες όπως θα γίνει
και για τους υπόλοιπους Παιδικούς Σταθμούς. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία
αν θα λειτουργήσει ως Παιδικός Σταθμός ή ως Νηπιαγωγείο εμείς θέλουμε να
ξέρουμε ότι αυτό το κτήριο είναι κατάλληλο, έχει τη στατικότητα που πρέπει,
έχει την ύδρευση που πρέπει, έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις τέλος πάντων
για να στεγάσει παιδιά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε σαφέστατο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απορία για τον
3ο Βρεφονηπιακό σύμφωνα με την δική σας παρέμβαση τροποποιείται και
από 25 βρέφη γίνονται 8. Σωστά κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Σωστά και ότι υπάρχει η δυνατότητα της νόμιμης
προσαύξησης του 10%.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ωραία. Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ομόφωνα και με την τροποποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Ν.Φ.-Ν.Χ.» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή αιτήματος κάλυψης κενών οργανικών θέσεων από
προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2010
βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων,
οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στους πίνακες διοριστέων,
σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν ήταν επιβεβλημένο να υπάρχουν τα ονόματα των
επιτυχόντων ή δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό; Να ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι
οποίοι πέτυχαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτή η εισήγηση κατ' αρχήν δεν είναι δική μου αλλά μπορώ
να απαντήσω στον κ. Κόντο. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα των οριστικών
πινάκων του ΄10. Έχουμε κενές οργανικές θέσεις στον Οργανισμό και η
νομοθετική ρύθμιση η περσινή δίνει το δικαίωμα σε επτά αν θυμάμαι καλά
συνολικά εργαζόμενους οι οποίοι οι επτά είναι δυο καθαρίστριες εσωτερικών
χώρων, τρεις δεντροκηπουροί και δύο διοικητικοί υπάλληλοι να καταθέσουν
τα χαρτιά τους και να έρθουν να διοριστούν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα η απάντηση είναι δεν ξέρουμε τα ονόματα ακόμη, δεν
έχουν καταθέσει ακόμη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εδώ υποβάλλουμε το αίτημα κάλυψης των κενών
οργανικών θέσεων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πίνακες με μοριοδότηση,
προφανέστατα αυτοί που έχουν τα περισσότερα μόρια το ξέρει ο κ.
Ανεμογιάννης καλύτερα και έχουν πετύχει πιο ψηλά από τους άλλους
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προηγούνται για την κατάληψη των θέσεων, εάν

δεν αποδεχτούν,

ακολουθούν οι αναπληρωματικοί και τα λοιπά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τα ονόματα κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εδώ δεν ψηφίζουμε ότι παίρνουμε τον κ. Κόντο, τον κ.
Ανανιάδη, τον κ. Ανεμογιάννη. Εδώ υποβάλλουμε ένα αίτημα ως Δημοτικό
Συμβούλιο να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα δεν θα πείτε από προσληφθέντες. Έπρεπε να πείτε αυτοί
που δικαιούνται να μπουν μέσα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτό εννοείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει να κάνει με τους επιτυχόντες του ’08 του ’09 του
’10 που δεν κάλυψαν δεν ήρθαν, δεν αποδέχτηκαν και αυτό που ζητάμε τώρα
είναι την αντικατάστασή τους. Οι προσληφθέντες που αναφέρει, είναι αυτοί
που δεν ήρθαν, δεν αποδέχτηκαν το διορισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τους συμπληρώνουμε από τον πίνακα τώρα.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με

νόμο επιτρέπεται η αναπλήρωση, πάμε για

αναπλήρωση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άρα πάει από επιλαχόντες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει τέλος πάντων.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είναι πριν δέκα χρόνια, δουλεύουμε
τον κόσμο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτή η εξήγηση του κ. Ανεμογιάννη και του κ.
Ανανιάδη. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αιτήματος
κάλυψης κενών οργανικών θέσεων από προσληφθέντες κατά το
χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2010 βάσει προσωρινών
πινάκων επιτυχόντων, οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στους πίνακες
διοριστέων, σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
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11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 123/18
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα αυτό θέλει αυξημένη πλειοψηφία γιατί είναι
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επί των παρόντων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι απόλυτο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι νούμερο θέλει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το αναφέρω για να ξέρει το Σώμα, ότι θέλουμε 17 σε
απόλυτο αριθμο΄.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: 16 είμαστε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Αφορά την τροποποίηση του προγράμματος στέγασης
προσφύγων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει το έχουν διαβάσει οι συνάδελφοι το θέμα, υπάρχει
ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η εκπρόσωπος της Παράταξής μας έχει δηλώσει αποχή γιατί
δεν ήταν ικανοποιημένη, με ενημέρωσε, σχετικά με τον πίνακα όλων αυτών,
δεν υπήρχε μια πλήρης ενημέρωση. Εμείς βέβαια τώρα εδώ ερχόμαστε και
πρέπει να στηρίξουμε για να λειτουργήσει γιατί θέλετε ότι θέλετε αυξημένη
πλειοψηφία και αυτός είναι ο λόγος που λέμε υπέρ, αλλά θέλω να γραφτεί επ’
ακριβώς έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ανδρέου μπορείτε να απαντήσετε;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ ξέρω ότι η εκπρόσωπος η κα Παπαγεωργίου όλα τα
θέματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων απέχει. Δεν
θυμάμαι να είχε συγκεκριμένα με αυτό, σε όλα απέχει.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς μιλάμε για το συγκεκριμένο, τώρα μας λέτε για την
ποιότητα της κας Παπαγεωργίου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν λέω για την ποιότητα, λέω ότι σε όλα τα θέματα αυτά
απέχει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάμε. Τότε θα πω κι εγώ ότι όπου
και να την καλέσετε, είναι παρούσα σε Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά
Φαρμακεία να κουβαλήσει και δεν σας έχει πει ποτέ όχι. Είναι άστοχο αυτό. Τι
θέλετε να πείτε, για να καταλάβω.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι να έκανε ιδιαίτερη παρατήρηση
γι' αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για το συγκεκριμένο μιλάμε.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Τέλος πάντων δεν θυμάμαι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με ενημέρωσε ότι δεν είχε ενημέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία συνεχίζουμε, έγινε κατανοητό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επαναλαμβάνω κ. Πρόεδρε το ψηφίζω επειδή μας ζητήσατε
αυξημένη πλειοψηφία για να λειτουργήσει ο Δήμος μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι σας ευχαριστούμε. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

11ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

4ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου οικ. έτους

2018, βάσει της αριθ. 123/18 απόφασης του

Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α' 29-06-2017)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε σε όλα, μόνο αν θέλετε εκεί που λέει «Κλειστό
Γυμναστήριο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου» και λέει γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης,
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πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και ανοιχτό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης
προσθέστε και ενόργανη γυμναστική και πολεμικές τέχνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη να το συμπληρώσουμε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι μισό λεπτό θα απαντήσω στον κ. Κόντο. Εμείς σαν
Τεχνική Υπηρεσία και σαν Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού με βάση την
άδεια και τις τεχνικές προδιαγραφές του γυμναστηρίου, είμαστε υποχρεωμένοι
να κατηγοριοποιήσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94
Α' 29-06-2017)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή του για την
Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εντελώς διοικητικό το ζήτημα και άνευ ιδιαίτερης ουσίας,
οπότε

προτείνουμε την κα

Γαλαζούλα και

αναπληρωματικό

τον κ.

Κουμαριανό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός ενός δημοτικού
συμβούλου και αναπληρωτή του για την Συγκρότηση της Διοικούσας
Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δήμου Ν.
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού
Σχολείου Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 02/2014)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και
επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ.: 02/2014)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει έρθει ένα Πρωτόκολλο να αποσυρθεί το
θέμα… Δεν το ήξερα ότι έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι στα Πρωτόκολλα παραλαβής..
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ποιας εργασίας;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το έφεραν σαν συνημμένο «παρεχόμενων
υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναπέστε το κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
σύμβασης

παρεχόμενων

υπηρεσιών

γιατρού

εργασίας

και

τεχνικού

ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται όλο το θέμα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ένα σκέλος. Διότι αυτό όπως βλέπω δεν
είναι σωστή η εισήγηση και μάλιστα έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους και
χτες μιλούσαμε συγκεκριμένα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ. Λάλο πέστε μας τι θέλετε να αποσύρουμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το θέμα αυτό για την γιατρό εργασίας και
τεχνικό ασφαλείας θέτει ένα ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν
μπορούμε να το απαντήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, το αποσύρουμε αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και η Επιτροπή τι παρέλαβε τότε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει έρθει ένα θέμα, διαπιστώνει κάποιες
ελλείψεις και λέει ότι δεν επηρεάζουν όμως το αντικείμενο της σύμβασης
ουσιαστικά και παρακάτω λέει αποφασίστε αν θα υπάρχει έκπτωση τιμών.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μιχάλη, υπάρχει Επιτροπή παραλαβής.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, η Επιτροπή παραλαβής το λέει αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τότε τι παρέλαβε; Έπρεπε να κάνει υποσημείωση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα πρέπει να μας πει
τι δεν εκτελέστηκε και πόσο κοστολογείται αυτό. Δεν μπορεί να κάνουμε εδώ
την Πυθία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο η ερώτησή μου είναι η εξής: αποσύρουμε το θέμα ή
τα υπόλοιπα είναι σωστά και αποσύρουμε ένα σκέλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγκεκριμένα είπα ποιο Πρωτόκολλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ένα από τα πέντε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το οποίο Πρωτόκολλο λέω ότι δεν μπορεί να
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο διότι θέτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν
μπορεί να απαντήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αποσύρουμε; Πολύ ωραία, αφού το αποσύρουμε μένουν τα
άλλα τέσσερα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βέβαια δεν πήρα την εξήγηση τι έχει υπογράψει, τι παρέλαβε η
Επιτροπή παραλαβής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να απαντήσετε κ. Λάλο σας παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν το διαβάσετε θα δείτε ακριβώς τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που ρωτάει ο κ. Κόντος το αποσύρουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.

66

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 11/7/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Κόντο είναι ασαφές και αδικαιολόγητο. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

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

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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