ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:15
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπακώστας Βασίλειος, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Δούλος
Ορέστης, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος,
Τομπούλογλου

Ιωάννης,

Κοπελούσος

Χρήστος,

Κόντος

Απόστολος,

Παπανικολάου Νικόλαος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης
Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Καλύβης Γεώργιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Παπαλουκά Ευτυχία, Ρόκου Χαρίκλεια, Ανδρέου
Χριστίνα,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος
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Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία,
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση μεταφοράς ποσού από εξοφληθείσα κλήση Κ.Ο.Κ. στο Δήμο
Μεταμόρφωσης.
2. Διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου.
3. Ανάκληση υπευθύνου στους λογαριασμούς που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΠΔΕ) και ορισμός νέου.
4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ.
47/2016

νέας

απόφασης

του

Διοικητικού

του

Συμβουλίου

(επανεισαγωγή).
5. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2015,
βάσει της αριθ. 48/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους
2016, βάσει της αριθ. 52/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
7. Έγκριση παράτασης χρόνου σύμβασης και συγκριτικού πίνακα για την
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή
αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ. 103/2014).
9. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (ΑΜ :101/14).
10. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού
Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας».
11. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών
κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 54/15).
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12. Έγκριση

τρόπου

εκτέλεσης

της

μελέτης:

«ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.
2, εδ. στ) του Ν. 3316/05.
13. Έγκριση

τρόπου

εκτέλεσης

έργων

του

εγκεκριμένου

Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
– ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΞ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Να ανακοινώσω ότι ο κ.
Ντάτσης με πήρε τηλέφωνο και θα καθυστερήσει για 20 λεπτά γιατί έχει μια
οικογενειακή υποχρέωση, επίσης ο κ. Γεωργαλής είναι δικαιολογημένος ο
οποίος με πήρε τηλέφωνο και είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Ο κ. Καλύβης
επίσης ενημέρωσε έχει ανειλημμένη επαγγελματική υποχρέωση μέχρι τις 8 η
ώρα, ο κ. Κουμαριανός είναι σε διακοπές με κανονική άδεια, άλλα μηνύματα
δεν έχω. Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος απών, ο κ. Καλαμπόκης
Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία
απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ. Αντωνόπουλος
Δημήτριος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια απούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος
παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα απούσα, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος
Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος
παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος
απών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η
κα Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα,

η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

απούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας απούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία. Κύριοι συνάδελφοι ξεκινάμε τη 13η τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας μια ενημέρωση
μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γιατί πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Μετά το
πέρας της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων θα τρέξει τρίμηνη
προθεσμία για την κατάθεση του πόθεν έσχες που πλέον είναι ηλεκτρονικό.
Θα πρέπει ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσει όλους
τους δημοτικούς συμβούλους για την καταληκτική ημερομηνία, η εφαρμογή
δεν έχει ανοίξει ακόμη πιστεύω ότι μάλλον θα ανοίξει αρχές Αυγούστου αλλά
δεν είναι μέχρι τέλος του χρόνου, θα είναι τρίμηνη και γίνεται πλέον
ηλεκτρονικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση κ. Τομπούλογλου είναι
χρήσιμο γιατί όποιος λησμονήσει, θα έχουμε προβλήματα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δυο χρόνια ποινή φυλάκισης έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Γραμματέα να το σημειώσει να το
μεταβιβάσει στον κ. Πλέσσα να μας ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου εγκαίρως για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει.
Απλώς το αναφέρω, έτσι κι αλλιώς κατά πρότασή μου δεν θα το εισήγαγα για
ψήφιση, έχει έρθει ένα ψήφισμα από τη "Λαϊκή Συσπείρωση" είναι απών
φυσικά, άρα δεν το συζητάμε.
Εγώ θα έλεγα έτσι κι αλλιώς να μην μπει για συζήτηση, όχι για
κανένα άλλο λόγο εγώ προσωπικά συμφωνώ και με το ύφος και με τα ίχνη
του ψηφίσματος, απλώς δεν μπορούν να έρχονται ψηφίσματα εκτός
ημερήσιας διάταξης, χωρίς να μπορεί να δικαιολογηθεί και το κατεπείγον αφ'
ενός, αφ' ετέρου έχω πει ότι εγώ και η Παράταξή μας για να διευκολύνει το
διάλογο και τη δημοκρατία άρουμε τους περιοριστικούς όρους που έχει ο
κανονισμός λειτουργίας και απαιτεί για την εισαγωγή θέματος από την
αντιπολίτευση 11 και 13 συμβούλους θέλει για να εισαχθεί θέμα από την
αντιπολίτευση.
Εγώ έχω πει η αντιπολίτευση όταν έχει θέμα το οποίο δεν
άπτεται ενημέρωσης απλώς αλλά είναι πρόταση επί της ουσίας των
ζητημάτων του Δήμου μπορεί να μπει σε τακτική συνεδρίαση οποτεδήποτε.
Υπό αυτή την έννοια και ψηφίσματα τα οποία δεν είναι κατεπείγοντα μπορούν
οι Παρατάξεις να τα φέρνουν μόνο σε τακτικό θέμα.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Γκούμα Δανάη – Εύα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο θέλετε κάτι επί της διαδικασίας;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας έχω στείλει εδώ και ένα μήνα για δυο πολύ
σοβαρά θέματα, το ένα είναι μια ενημέρωση για το κυλικείο και το άλλο ήταν
για τη δια βίου μάθηση. Αυτά σας τα έχω στείλει και μου είχατε πει ότι θα τα
φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι, πέστε μου πότε μπορείτε να τα
φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω. Ζητήματα ενημέρωσης εγώ δεν προτίθεμαι
να τα φέρνω στο Συμβούλιο. Είναι ο Δήμαρχος εδώ ο οποίος θα σας
ενημερώσει.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν σας είπα να με ενημερώσετε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, η ευθύνη του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων είναι να
σας απαντήσουν. Νομίζω ότι έτσι καλύπτεται το θέμα και δεν χρειάζεται να
εισαχθεί θέμα για ενημέρωση. Να εισάγω θέμα της αντιπολίτευσης
οποτεδήποτε θα έλεγα, το οποίο έχει να προτείνει κάτι επί της Διοίκησης.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, εγώ θέλω
να πω εν συντομία δυο πράγματα. Ένα είναι μια ερώτηση για το νομοσχέδιο
που αφορά τους ΟΤΑ το γνωρίζει η Διοίκηση τουλάχιστον ενάμιση μήνα τώρα,
τι γίνεται, τι κινήσεις έχετε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε τον λόγο μετά τον κ. Δήμαρχο δεν υπάρχει λόγος να
προλογίσετε του Δημάρχου. Θα ρωτήσετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εσείς μου δώσατε τον λόγο πριν λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσα τον λόγο γιατί νόμιζα ότι είναι κάτι επί της
διαδικασίας κα Γκούμα. Μιλάει ο κ. Δήμαρχος, μιλάνε οι επικεφαλής και
ρωτούν όπως λέει ο κανονισμός. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα μιλήσω για να απαντήσω σε μια σειρά θέματα. Έβαλε
κάποια θέματα ο κ. Κόντος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλεις να μιλήσουν οι επικεφαλής πρώτα και να κλείσεις εσύ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλεια, οι επικεφαλής έχουν τον λόγο. Από τους άλλους
επικεφαλής υπάρχει κάποιος; Όχι. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το πρώτο ερώτημα αφορά το νομοσχέδιο των ΟΤΑ που
αναφέρει την κινητικότητα, κρύβει μέσα του ιδιωτικοποιήσεις τουλάχιστον κατά
τη δική μας άποψη. Το θέμα έχει ανοίξει και στο Δήμο μας ενάμιση μήνα
τώρα, με αφορμή την αίτηση της ΔΑΣ – ΟΤΑ για να κλείσει η Κοινωφελής και
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στο Δήμο μας
οποιαδήποτε στιγμή και οτιδήποτε συμβεί.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πάγια θέση μας να μην
λειτουργούν οι επιχειρήσεις στους Δήμους να μην υπάρχει η λογική της
επιχείρησης όπως είναι η λογική στην Κοινωφελή και θα ήθελα λίγα λόγια.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα έχει μπει αναλυτικά επί μία ώρα συζητήθηκε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στο προηγούμενο, με συγχωρείτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ βεβαίως συνοπτικά να σας πω, αλλά έγινε αναλυτική
ενημέρωση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό το θέμα και
συγνώμη που διακόπτω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το άλλο αφορά την κοινή δήλωση που έχουν κάνει οι
δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το ΚΚΕ και θα ήθελα αν μου δίνεται ο χρόνος
από τον Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμβούλιο να το διαβάσω προς ενημέρωση
των δημοτικών συμβούλων ώστε να μπει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και τέλος το ψήφισμα που σας έστειλα, που κατά τη γνώμη μου
όταν κάνουμε μέσα Ιουλίου… Βασικά δεν έστειλα καν ψήφισμα, θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης έστειλα και αν το στηρίζουν πόσα μέλη… δεν θυμάμαι,
δεν είμαι θεματοφύλακας του κανονισμού εδώ μέσα, μπορεί να μπει ούτως ή
άλλως. Οπότε βάζω αυτό το θέμα μέσα Ιουλίου για να δούμε πως θα
λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί από Σεπτέμβριο.
Με αυτή τη λογική το έβαλα σήμερα και το έστειλα σε όλα τα
μέλη έτσι ακριβώς όπως μου εστάλη από το Γραφείων Επιτροπών η
πρόσκληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος από τους επικεφαλής θέλει τον λόγο; Δεν θέλει, κύριε
Δήμαρχε έχετε τον λόγο να απαντήσετε και να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο θέμα της Κοινωφελούς που είχαμε συζητήσει την
προηγούμενη φορά, υπάρχει ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο είναι στα σκαριά
δεν έχει κατατεθεί ακόμη δεν είναι στη διαδικασία της διαβούλευσης. Αυτό το
πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 48 προβλέπει ότι άπαξ και λυθεί μια επιχείρηση
ύδρευσης ή μια κοινωφελής επιχείρηση, οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο
Δήμο εφόσον όμως έχει δημοσιευτεί η λύση της επιχείρησης μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου, δηλαδή αυτό που είναι στα σκαριά.
Αυτό πρακτικά τι σημαίνει; Πως άμα λυθεί μια κοινωφελής μετά
τη δημοσίευση, αν αυτό το σχέδιο νόμου γίνει νόμος μετά δεν θα μπορούν να
πάνε οι εργαζόμενοι, μένουν στον αέρα. Αυτό σε συνδυασμό μάλιστα με το
νέο τρόπο που δίνεται η διαχειριστική επάρκεια για δομές που ζητάνε να
πάρουν επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, μας έβαλε σε ένα κίνδυνο δημιουργεί ένα
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κίνδυνο αντικειμενικό αν προχωρήσει αυτός ο νόμος όπως έχει με δεδομένο
μάλιστα ότι δεν έχουμε σίγουρο ότι η Κοινωφελής παίρνει διαχειριστική
επάρκεια πήραμε την απόφαση για λύση της Κοινωφελούς στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Κοινωφελούς.
Η άποψή μας δεν είναι αυτή βεβαίως και το είχαμε ξεκαθαρίσει
από την αρχή στους εργαζόμενους ότι την Κοινωφελή δεν θέλαμε να τη
διαλύσουμε για συγκεκριμένους λόγους τους οποίους έχω αναλύσει πολλές
φορές, επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι κάνοντας μια έρευνα εφόσον λέτε ότι
είναι άποψη του Κόμματός σας σε Δήμους που έχει το Κόμμα σας δεν έχει
καταργηθεί καμία Κοινωφελή και εδώ αυτό το σημειώνω. Δεν έχει καταργηθεί
όχι γιατί ασκεί αντιλαϊκή σώνει και καλά πολιτική, αλλά για να μπορεί ακριβώς
να λειτουργήσει πράγματα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν. Θα έπρεπε με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να είναι είτε σε
ΜΚΟ είτε σε ιδιώτες.
Άρα εμείς πήραμε την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για
κατάργηση της Κοινωφελούς, έχουν προκύψει βασικά ζητήματα για τα οποία
έχουμε ρωτήσει τη Νομική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ γιατί πιθανότατα αν λυθεί η
Κοινωφελής και ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα έτσι να βρεθούν οι
εργαζόμενοι στον αέρα και άρα δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στο επόμενο
βήμα να φέρουμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο αν δεν έχουμε
διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει κανένας εργαζόμενος στον αέρα.
Τέλος όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο αυτό καθαυτό δεν έχει
ακόμη κατατεθεί στη Βουλή. Οι πληροφορίες όλες λένε πως σίγουρα θα πάει
από φθινόπωρο και δεν ξέρουμε και σε ποια μορφή αυτό το νομοσχέδιο.
Δεν ξέρω για ποια δήλωση αναφέρεστε, είπατε για μια δήλωση
κοινή Δημάρχων. Περίμενα να την ακούσω άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ
επ’ αυτού αν δεν ξέρω.
Για τα δυο θέματα που έχει θέσει ο κ. Κόντος και τα έχει θέσει
όντως εδώ και ένα μήνα περίπου. Ακούστε, στο πρώτο θέμα το δια βίου
μάθησης όταν αναλάβαμε εμείς τον Σεπτέμβριο του 2014 το Πρόγραμμα «Δια
Βίου Μάθησης» όπως θυμάστε είχε ήδη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
και δεν θυμάμαι αν ήταν μία ή δυο φορές και είχε απορριφθεί. Όταν εμείς
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αναλάβαμε το περάσαμε γνωρίζοντας ότι είναι εκπρόθεσμη η υποβολή της
πρότασης για το Δια Βίου Μάθησης.
Παρ' όλα αυτά το κάναμε αυτό έρχοντας έρθει σε συνεννόηση με
το Δια Βίου Μάθησης ότι θα το δεχτούν. Αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια,
είναι ότι το Δια Βίου Μάθησης δεν το έδωσαν σε άλλους Δήμους μετά από
αυτή την ιστορία, δηλαδή το ’14 και μετά όσοι Δήμοι είχαν μπει, μπήκαν. Και
αυτό το οποίο περιμένουμε, είναι αν ανοίξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με το
νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να εξετάσουμε αν και με τι όρους ο Δήμος θα
συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο.
Βεβαίως κι εδώ νομίζω πως υπάρχει ένα ζήτημα με εμάς ότι δεν
ενημερώσαμε εγκαίρως. Δηλαδή ήρθαν αρκετοί πολίτες δεν έχω την εικόνα
ότι ενημερώθηκαν μετά την υποβολή των αιτήσεων ήταν πάρα πολλές οι
αιτήσεις ώστε να ξέρουν ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεχίσει γι' αυτό
και γι' αυτό τον λόγο, όπως σας λέω και τώρα.
Εδώ είναι δικό μας το λάθος και το έψαξα δηλαδή κι εγώ αφού
κάνατε την ερώτηση και το αναγνωρίζω, παρ' όλα αυτά δέχτηκαν την αίτηση
απλώς το πρόγραμμα δεν συνέχισε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.
Όσον αφορά το κυλικείο δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ποια είναι η πορεία μέχρι και σήμερα του θέματος του κυλικείου.
Δηλαδή που βρίσκεται αυτή η κατάσταση γιατί ξέρουμε ότι μερικές δικαστικές
αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν, που βρίσκεται η πορεία του κυλικείου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πορεία του κυλικείου βρίσκεται στο ότι βγήκε δικαστική
απόφαση, ασφαλιστικά μέτρα τα οποία πάνε πάλι το μίσθωμα επαναφέρουν
την αρχική τιμή της σύμβασης των 13.000 € και ο Δήμος υποχρεωτικά αυτό
που δεν έκανε εγκαίρως η προηγούμενη Διοίκηση, βεβαίωσε κατ' ευθείαν τα
οφειλόμενα ποσά και αναδρομικά.
Τώρα αν ανοίξουμε αυτό το θέμα συνολικά αυτό είναι μια άλλη
συζήτηση. Εφόσον με ρωτάτε συγκεκριμένα πράγματα, σας απαντώ
συγκεκριμένα ότι είναι αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γι' αυτό ρωτώ το συγκεκριμένο. Άρα δηλαδή έχουν γίνει όλες οι
ενέργειες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σχετικά με το ενοίκιο σε ό,τι
αφορά την υποχρέωσή του στο Δήμο. Αυτό δεν λέτε, έτσι δεν είναι;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Αυτό που επαναλαμβάνω δεν έγινε όταν έπρεπε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λησμόνησα να σας ενημερώσω ότι έχει έρθει μια ενημέρωση
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τους Προέδρους των Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβουλίων περί των αρμοδιοτήτων και με την παράκληση
ενημέρωσης των μελών. Δεν μπορώ να το διαβάσω είναι πάρα πολύ ψιλά
γράμματα, θα πρέπει να το φωτοτυπήσω να σας το δώσω, ή να το αναρτήσω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βγάλτε μια φωτοτυπία και δώστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει θα σας το βγάλω, ή θα μεγαλώσω τα
γράμματα λίγο να το διαβάσω, είναι πολύ κουραστικό είναι τρεις σελίδες. Εν
πάση περιπτώσει όμως να σας πω για να γνωρίζετε σε τι αναφέρεται,
αναφέρεται αποκλειστικά για τις απουσίες των δημοτικών συμβούλων. Καλεί
τους Προέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους κατ’ επέκταση για τις
υποχρεώσεις τους στις παρουσίες και μας καθιστά υπεύθυνος στο να
ενημερώνουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι ημερομηνία έχει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 12 Ιουλίου. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό, γράφει βάσει του νόμου
τάδε… «είσαι υπεύθυνος κ. Πρόεδρε και δημοτικοί σύμβουλοι για τις
παρουσίες σας», όμως για να έχετε το ακριβές κείμενο θα το αναρτήσω στο
site του Δήμου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχετε κάνει ερώτημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κανένα ερώτημα τίποτε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μάλλον θα συμβαίνει σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια από
ό,τι καταλαβαίνω και γι' αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω και την επόμενη
φορά θα μεγαλώσω τα γράμματα και θα σας το διαβάσω γιατί πρέπει να σας
το διαβάσω, τώρα μου είπε πολύ δύσκολο.
Όσον αφορά το ψήφισμα κα Γκούμα είπα και προηγουμένως
κατά πάγια τακτική και έχω έρθει αντιμέτωπος πολλές φορές και φίλους και με
συμπαθούντες και με μη, δεν θέλω να περνάω ψηφίσματα τα οποία μπορούν
να περνάνε σε τακτική συνεδρίαση. Αν θέλετε, στην επόμενη τακτική βάλτε το
δεν το θεωρώ κατεπείγον και παρακαλώ αν δεν επιμένετε να μην το βάλω σε
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ψήφιση κατεπείγοντος αυτή τη στιγμή. Φέρτε το στο επόμενο Συμβούλιο στην
τακτική συνεδρίαση.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πότε έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την άλλη εβδομάδα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία, μπορώ να καταθέσω σήμερα να μπει στην
ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι καταθέστε το στην κα Γραμματεύς να μπει στην ημερήσια
διάταξη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ο Πρόεδρος είστε εσείς ορίζετε την ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μεταφοράς ποσού από εξοφληθείσα κλήση Κ.Ο.Κ. στο Δήμο
Μεταμόρφωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχετε δει κύριοι συνάδελφοι και δεν υπάρχει κάποιο θέμα,
εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μεταφοράς
ποσού από εξοφληθείσα κλήση Κ.Ο.Κ. στο Δήμο Μεταμόρφωσης»
εγκρίνεται ομόφωνα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις επί του 2ου θέματος; Δεν υπάρχουν.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Διάθεση πίστωσης για την
έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου»
εγκρίνεται ομόφωνα.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάκληση υπευθύνου στους λογαριασμούς που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΠΔΕ) και ορισμός νέου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή το ουσιαστικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η
ανάκληση λόγω των ηλεκτρονικών πληρωμών; Αυτό είναι; Ότι πρέπει να
γίνεται πλέον τώρα η πληρωμή ηλεκτρονική; Αυτή είναι η ανάκληση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Λάλος. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εξακολουθούμε να έχουμε τα χρήματα του Δήμου στην
Τράπεζα της Ελλάδος γιατί είναι δική η επιλογή και θέληση ή τα έχουμε εκεί
γιατί επικρατούν οι συνθήκες που επικρατούσαν όταν τα βάλαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάποια στιγμή παλαιότερα επειδή είχε χτυπήσει
και απουσίαζε από την εργασία για αρκετούς μήνες η Ταμίας είχαμε αλλάξει
τον υπόλογο και είχαμε βάλει την κα Μεταξιώτη. Απλά έχει επιστρέψει πλέον
στην εργασία της η Ταμίας του Δήμου οπότε επαναφέρουμε την υπεύθυνη
Ταμία στη θέση της κας Μεταξιώτη που αντικαθιστούσε. Δεν έχει αλλάξει κάτι
δηλαδή, η ίδια διαδικασία είναι απλά έλειπε ο υπεύθυνος του Ταμείου για
αρκετούς μήνες με αναρρωτική άδεια.
Εσείς ρωτήσατε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου,
νομίζω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ ρώτησα άλλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για ποιο λόγο έγινε η αντικατάσταση, δεν
ρωτήσατε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα, ο τρόπος πληρωμής που πλέον μεταφράζεται
ηλεκτρονικά από το σύστημα…
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Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πάντα έτσι ήταν, δεν αλλάξαμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί λέει τώρα πρέπει να είναι. Αν διαβάσετε μέσα την εισήγηση
λέει ότι από τούδε και στο εξής πρέπει να γίνεται ο τρόπος οποιαδήποτε
πληρωμής ηλεκτρονικά. Διαβάστε το.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γινόταν ηλεκτρονικά όμως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή εγώ παίρνω την εισήγηση γι' αυτό.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω, μήπως έχει ξεχαστεί από
παλαιότερα. Δεν αλλάζει κάτι, απλά αλλάζει ο υπόλογος για τον λόγο που σας
είπα.
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ισχύει ακόμη και είχαμε
800.000 € που είχαμε βάλει τότε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχουμε ακόμη τόσα;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι εννοείτε αν τα έχουμε ακόμη;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εξακολουθούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τα ίδια χρήματα
που είχαμε καταθέσει τότε στον λογαριασμό ή έχουμε πάρει κάποια χρήματα
τα οποία χρειαστήκαμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έχουμε πάρει από αυτά τα χρήματα. Διότι
αυτά τα χρήματα έτσι κι αλλιώς τα καταθέσαμε εκεί διότι δεν θα τα
χρησιμοποιούσαμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μου απαντήσατε κ. Λάλο ότι ισχύει η πράξη νομοθετικού
περιεχομένου.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ισχύει
ακόμη, δεν γνωρίζω να έχει ανακληθεί. Αλλά τα χρήματα αυτά δεν θα
χρησιμοποιηθούν ποτέ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μου απαντήσατε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει καλυφθεί το 3ο θέμα. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση υπευθύνου
στους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και
αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και ορισμός
νέου» εγκρίνεται ομόφωνα.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ.
47/2016 νέας απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για να καταλάβω, το κείμενο είναι σε δυο κομμάτια το ένα έχει
ταμπέλα Π.Π.Ι.Ε.Δ. το άλλο Μουσείο. Ό,τι αναφέρεται στο Μουσείο, αφορά
μόνο το Μουσείο και δεν μπλέκει το Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δηλαδή μερικά θέματα που δεν
αναφέρονται στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. αλλά αναφέρονται στο Μουσείο, μπαίνουν και στο
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Άρθρο 7 λέει «Πραγματοποίηση εκδηλώσεων» δεν λέει πουθενά
αν κάποιοι από αυτούς πληρώνουν κάποια συμμετοχή ή όχι, ή όλοι δεν
πληρώνουν.
Στο άρθρο 9 πάλι δεν αναφέρεται πουθενά ποσό για τη χρήση
αλλά αναφέρεται η διαδικασία της δωρεάς. Δηλαδή θα έρθει κάποιος να
ζητήσει μια εκδήλωση είναι μέσα στους όρους με τους οποίους μπορεί να
δοθεί σε αυτό το Σύλλογο ο χώρος, θα του πούμε «δεν οφείλετε τίποτε αλλά
υπάρχει η διαδικασία της δωρεάς»; Αν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι σοβαρή
διαδικασία.
Δεν έχουμε περισσεύματα, δεν μας περισσεύουν χρήματα στο
Δήμο. Από την άλλη το Π.Π.Ι.Ε.Δ. οφείλει να έχει πολλές δράσεις και όλα αυτά
τσάμπα δεν γίνονται. Νομίζω πως θα πρέπει να βρούμε τρόπους και το
Π.Π.Ι.Ε.Δ. να έχει τα έσοδά του, γιατί λέμε μεν ότι το πνεύμα δεν κοστίζει, ίσα ίσα η ανάπτυξη του πνεύματος κοστίζει και αρκετά, αν θέλουμε στα αλήθεια
να το αναπτύξουμε.
Επίσης στο άρθρο 16 δεν καταλαβαίνω πρόκειται μόνο για το
Μουσείο. Περιγράφονται πόροι στο άρθρο 16 που είναι κάτω από την
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ταμπέλα «Μουσείο», δεν λέει όμως αυτό αν αναφέρεται και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.,
μου είπατε ότι αναφέρεται. Αυτά για την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Η ψήφιση του πρότυπου
κανονισμού λειτουργίας του Π.Π.Ι.Ε.Δ. ήταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά
με τη μόνη διαφορά ότι σε ένα τόσο πολύ καθοριστικό Ίδρυμα το οποίο βγάζει
ένα κανονισμό με μια πλειοψηφία 11 ατόμων σε 5 να παρευρίσκονται και από
εκεί και πέρα οι 5 να ψηφίζουν υπέρ και οι 2 κατά και μάλιστα και μια
υπάλληλος η Σεφεριάδου Δήμητρα και ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο
καταψήφισε, δηλαδή ήθελα τους λόγους για να γίνουμε κι εμείς πιο πλούσιοι
σε γνώση γιατί δεν το ψήφισε εκείνη, δεν το γράφει μέσα, μόνο λέει ότι
καταψήφισε.
Δεν έχω καμία αντίρρηση κατά τα άλλα, τα είπε και ο κ. Ντάτσης,
αλλά όταν έρχονται αποφάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές για ένα τόσο
σοβαρό Ίδρυμα, με 7 άτομα να λείπουν τα 4 και να βγαίνει απόφαση υπέρ 5
με ένα ψήφο, νομίζω ότι αυτό αδυνατίζει ουσιαστικά τον κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι δεν θα
ψηφίσω το θέμα αυτό και δεν θα το ψηφίσω γιατί πιστεύω ότι ο πολιτισμός
πρέπει να είναι δωρεάν. Αν δεν το κάναμε εμείς προηγούμενα κακώς δεν το
κάναμε, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να πληρώνεται ο πολιτισμός ο οποίος
πρέπει να προσφέρεται και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές, που όλοι μας
πρέπει να συντρέξουμε για να δημιουργήσουμε συνθήκες ο κόσμος να μπορεί
να απολαμβάνει τον πολιτισμό, χωρίς να τον πληρώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε κατ' αρχήν έρχεται ένας
κανονισμός όπου η υπογράφουσα Αντιπρόεδρος η κα Ευτυχία Παπαλουκά
που έπρεπε να είναι και εισηγήτρια, δεν είναι καν εδώ. Βέβαια από ό,τι
άκουσα το θέμα έρχεται ως επανεισαγωγή και δεν μπορώ να καταλάβω
πραγματικά με τους προλαλήσαντες ότι φέρνετε μια απόφαση η οποία είναι με
μια ψήφο διαφορά και χωρίς να είναι και η κεντρική εισηγήτρια να αναλύσει
κάποια πράγματα.
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Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς σαν Παράταξη θα το
ψηφίζαμε γιατί έχουμε διαλέξει τη στάση να μην εκπροσωπούμαστε μέσα στο
Π.Π.Ι.Ε.Δ., αλλά καλό θα ήταν όμως να ήταν εδώ να μας πει δυο πράγματα.
Θεωρώ ότι εφόσον θα κάνετε σε σύντομο χρονικό διάστημα και το επόμενο
Συμβούλιο πριν το τέλος του μήνα, να το φέρετε ως επανεισαγωγή για να
ακούσουμε και την εισηγήτρια τι θα μας πει.
Ο Δήμαρχος ήταν απών από αυτό που διαβάζω, ο κ.
Αντωναρόπουλος, υπήρχαν απουσίες και δεν είναι κανείς… εκτός αν ο κ.
Ανανιάδης μπορεί που ήταν παρών να κάνει μια ενημέρωση το τι έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά θα σας κάνει κ. Τομπούλογλου νομίζω ο κ. Ανανιάδης.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι έχω διαβάσει τον κανονισμό, απλά
ζήτησα μια περίληψη της εισήγησης γιατί όπως φάνηκε και από τις
τοποθετήσεις ήταν σα να τοποθετούμασταν σε μια άλλη εισήγηση, έπρεπε να
μπουν οι βασικοί άξονες του κανονισμού σε μια μικρή περίληψη και το τι
προσπαθείτε να κάνετε.
Για εμένα, αυτό που διάβασα –εκτός αν κρύβει κάτι άλλο, αλλά
από αυτό που κατανοώ εγώ- πιστεύω ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη όσον
αφορά τη λειτουργία του Π.Π.Ι.Ε.Δ., μένει βέβαια να το δούμε. Έχουμε πει
πολλάκις ότι διαφωνούμε με την αναγκαστική είσπραξη των χρημάτων, ότι
γενικότερα θα μπορούσε και το Π.Π.Ι.Ε.Δ. και το Πνευματικό Κέντρο και αυτοί
οι χώροι που έχουμε ως Δήμος στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκηδόνα
να λειτουργούν ως πόλοι πολιτισμού, κοινωνικής ανταλλαγής απόψεων,
πολιτικής και τα λοιπά. Να υπάρχει δηλαδή ένα σύνολο δραστηριοτήτων γύρω
από αυτούς τους πόλους.
Θα ήθελα εδώ να επισημάνω επειδή δεν γνωρίζω τη συζήτηση
που έγινε στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. και συνολικότερα γιατί δεν αναφέρονται οι πολιτικοί
γάμοι πιο ξεκάθαρα. Υπάρχει κάποιος λόγος; Αναφέρονται οι πολιτικές και οι
κοινωνικές εκδηλώσεις φυσικών προσώπων στις οποίες εντάσσονται οι
πολιτικοί γάμοι, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο σκεπτικό; Για χώρο που θα
μπορούσαν να γίνονται οι πολιτικοί γάμοι και τα λοιπά, αν έχετε κάτι άλλο στο
μυαλό σας ή αν απλά δεν αναφέρεται τόσο καθαρά γιατί περιλαμβάνεται σε
όλες τις δραστηριότητες. Αυτά έχω για το συγκεκριμένο θέμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα κάνω μια μικρή εισήγηση για
να καταλάβουν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες δεν υπήρχε ένα
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος εδώ και πολύ καιρό και
έπρεπε να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά.
Είναι από τα διαμάντια θα έλεγα του Δήμου σε αυτή τη συγκυρία
αυτό το Ίδρυμα και πάρα πολλοί Σύλλογοι πάρα πολλές συλλογικότητες της
πόλης, αρκετοί φορείς ζητούν σε καθημερινή σχεδόν βάση ειδικά τους
ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες να χρησιμοποιούν και το αίθριο και τη μέσα
αίθουσα.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει με τα σχολεία
επισκεψιμότητας στον πάνω όροφο γιατί κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν
στο Μουσείο. Έχουν ζητηθεί εκθέματα του Μουσείου κατά καιρούς με τη
μορφή δανεισμού και επιστροφής, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια όλο το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς να βάλει τάξη και κανόνες
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε.
Το θέμα δεν είχε εισαχθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή κάποιος συνάδελφος ρώτησε για την
άποψη των εργαζομένων –δεν θυμάμαι ποιος το ρώτησε ο κ. Ντάτσης ή ο κ.
Τομπούλογλου ή ο κ. Κόντος- εκ του Καταστατικού συμμετέχει ένας
εργαζόμενος από αυτούς εργάζονται στο Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμά τους όσον
αφορά τις εκδηλώσεις στο διάστημα που αναφέρθηκε, ζήτησαν με κάποιο
τρόπο και για να προστατευτεί και ο σκοπός του Ιδρύματος να εξαιρεθούν στο
άρθρο 9 τα πολιτικά Κόμματα, οι συλλογικότητες και οι φορείς της πόλης από
το να παίρνουν το χώρο αυτόν εδώ που συνεδριάζουμε κι εμείς.
Εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Παπαλουκά
υπεραμυνθήκαμε του δικαιώματος του να μπορούν να χρησιμοποιούν το
χώρο αυτό και οι δημοτικές Παρατάξεις της πόλης και τα πολιτικά Κόμματα και
φορείς και συλλογικότητες της πόλης, όπως και μέχρι πολύ πρόσφατα
γινόταν, διότι θεωρούμε ότι εκτός αυτού του χώρου υπάρχει μόνο το
Πνευματικό Κέντρο της Φιλαδέλφειας κι ένα μικρό Πνευματικό Κέντρο στη Νέα
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Χαλκηδόνα άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα προγράμματα τα οποία
λειτουργούν να στερήσουμε τη δυνατότητα οποιαδήποτε πολιτική Παράταξη ή
συλλογικότητα να χρησιμοποιεί με μια λογική συχνότητα το χώρο.
Δηλαδή θεωρώ ότι δεν γίνεται μόνο για προεκλογικούς λόγους,
γίνεται γιατί αρκετές φορές –και ας με διαψεύσει αν θέλει και η κα Γκούμαζητείται ο χώρος και από Κόμματα και από συλλογικότητες και φυσικά δεν
μπαίνει σκέψη από εμάς σα Δημοτική Αρχή να σταματήσει να υφίσταται αυτό
το πράγμα.
Έτσι

ζητήσαμε

να

εξαιρεθεί

αυτό

από

τον

κανονισμό,

επανεισάγαμε το θέμα για να μην χάσουμε προς το παρόν ή μέχρι να
δημιουργηθεί… ευχής όλων είναι ένας νέος χώρος για να μπορούν να
συνεδριάζουν οι φορείς και οι συλλογικότητες και εκεί, είπαμε ότι μπορεί να
γίνει διαχείριση ως προς αυτό και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι
ότι δεν είναι καιρός ακόμη να το αλλάξουμε. Αλίμονο, εγώ δεν θα μπορούσα
να δεχτώ κάτι τέτοιο νομίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι γιατί δεν έχουμε την
πολυτέλεια των χώρων αυτή τη στιγμή.
Όσον αφορά το τι ειπώθηκε γιατί κατεβαίνουμε στο να βάλουμε
ένα πλαίσιο στον τρόπο λειτουργίας. Αν το διαβάσατε, θα δείτε ότι κάποια
πράγματα αλλάζουν. Μέχρι και φέτος ζητιόταν ο χώρος ακόμη και για να
κόβονται πίτες, ακόμη και για να γίνονται πάρτι, ακόμη και για να γίνονται
πράγματα τα οποία δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με το ύφος, με την
αισθητική αλλά και με τον σκοπό του Ιδρύματος.
Αυτά δεν θα συνεχίσουν να υφίστανται και το γράφουμε
αναλυτικά μέσα ότι ναι μεν κάνουμε τη χάρη να δίνουμε το χώρο και στις
συλλογικότητες και στα πολιτικά Κόμματα με μια λογική συχνότητα, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επαναληφθεί το φαινόμενο ο χώρος αυτός
να δίδεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς Παρατάξεων ή οποιονδήποτε άλλων.
Νομίζω ότι έχει αρκετά καταστήματα η πόλη που μπορεί κάποιος Σύλλογος να
κόψει την πίτα του, αρκετοί Σύλλογοι έχουν δικά τους γραφεία άρα νομίζω ότι
αυτό καλώς εξαιρείται. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί βάρος περισσότερο ως
προς το πολιτικό, πολιτιστικό, εικαστικό περιεχόμενο του χώρου.
Αναφέρθηκε από τον κ. Κουτσάκη νομίζω ότι συνεχίζεται μια
πολιτική του να πληρώνονται κάποια πράγματα στον πολιτισμό. Κύριε

18

η

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/7/2016

Κουτσάκη, δεν συνεχίζεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσω ότι
πέρσι και φέτος αλλά και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά σχολεία πάρα
πολλά θεατρικά εργαστήρια της πόλης, θεατρικά εργαστήρια της Ενορίας
Κοιμήσεως Θεοτόκου χρησιμοποιούν το χώρο, Γυμνάσια, Ιδρύματα χωρίς
καταβολή αντιτίμου. Νομίζω ότι το αντίτιμο δινόταν μόνο σε φορείς και
Συλλόγους οι οποίοι ήταν εκτός πόλης για Συνέδρια και τα λοιπά. Μόνο σε
αυτή την περίπτωση μπαίνει κάποιο αντίτιμο και φυσικά μπαίνει με τη μορφή
δωρεάς, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει τρόπος να εισπράττει ένα Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εκ του Καταστατικού του όπως είναι το
Π.Π.Ι.Ε.Δ. με κάποιο άλλο τρόπο την οποιαδήποτε συνδρομή σε χρήμα.
Με απόφαση Δημάρχου για τους γάμους που αναφέρθηκε, έχει
δοθεί η δυνατότητα στο να γίνονται οι πολιτικοί γάμοι σε αυτό εδώ τον χώρο,
χωρίς αντίτιμο τις πρωινές ώρες κάθε Παρασκευή. Γίνονταν σε ένα πολύ
μικρό χώρο στο κάτω Δημαρχείο της Νέας Χαλκηδόνας σε ένα χώρο που δεν
ήταν ο ιδανικός για να χωρέσουν πάνω από 10-15 άνθρωποι, οπότε δίνεται η
δυνατότητα κάθε Παρασκευή σε αρκετούς ανθρώπους που επιλέγουν να
κάνουν πολιτικό γάμο στο Δήμο μας θα τον κάνουν στην αίθουσα αυτή εδώ
που καθόμαστε κι εμείς.
Για το Μουσείο και για το Π.Π.Ι.Ε.Δ. νομίζω το απάντησε και ο
Δήμαρχος αυτό, διαφορετικά πράγματα υλοποιούνται και δραστηριοποιούνται
στους υπόλοιπους χώρους του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σε διαφορετική απεύθυνση έχει το
Μουσείο και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το πράγμα συμφωνείται να είναι
επισκέψιμο. Είναι δυο διακριτικά πράγματα, φυσικά και το Μουσείο ανήκει στο
Ίδρυμα αλλά δεν μπερδεύουμε σε καμία περίπτωση το πώς θα δίνεται ο
χώρος του Μουσείου ή ποιοι θα τον επισκέπτονται με το χώρο που
καθόμαστε εδώ, ή με το θεατράκι έξω, σε καμία περίπτωση.
Το Μουσείο το επισκέπτονται μέσω ενός προγράμματος
παιδαγωγικού σε άμεση συνάρτηση και με το αυτοτελές τμήμα Παιδείας η κα
Παπαλουκά κατά καιρούς δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία και όχι μόνο της
περιοχής να το επισκεφθούν και από εκεί και πέρα τα εκθέματα που
υπάρχουν πάνω από όσο γνωρίζω το τελευταίο διάστημα γίνονται δωρεές σε
προηγούμενο Δ.Σ. που είχε γίνει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., αρκετοί συμπολίτες δωρίζουν
πράγματα για το Μουσείο υλικά αγαθά ή και σε χρήμα και κρατιέται στο βιβλίο
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του Ιδρύματος κάθε συνδρομή η οποία δίνεται με τη μορφή δωρεάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψήφιση κύριοι συνάδελφοι μετά τον εισηγητή δεν έχει
άλλη τοποθέτηση.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μια δευτερολογία κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να ανοίξει δευτερολογία με δεύτερο κύκλο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ο εισηγητής δηλαδή κλείνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα θέλετε να πάμε σε δεύτερο κύκλο ομιλιών; Αν
θέλετε, πάμε δεν έχω πρόβλημα αλλά πρέπει να είναι σοβαρή η ένσταση που
έχετε αλλιώς θα πάμε σε δεύτερο κύκλο. Δεν μπορεί να πάμε σε ψήφιση με
τελευταίο ομιλούντα εσάς, δεν γίνεται. Δεν το καταλάβατε; Τι δεν καταλάβατε
κα Γκούμα; Εξηγήστε μου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ό,τι είχα να πω, θα το είχα πει μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι;
Τι θα πει «να μην πάμε σε ψηφοφορία με τελευταίο ομιλητή εμένα»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε καταλάβει πως γίνεται η διαδικασία της ψηφοφορία κα
Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έγινε εισήγηση κ. Πρόεδρε; Ερωτήσεις απάντησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει ο κανονισμός αυστηρά …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απλά οι ερωτήσεις έγιναν μαζί με τις τοποθετήσεις. Έτσι
δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρια Γκούμα πέστε τι θέλετε να τελειώνουμε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυστηρά δεν λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να γίνεται
εισήγηση, να μιλάνε οι Παρατάξεις και να κλείνει ο εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα θα πάμε σε δεύτερο κύκλο. Θέλετε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ξεκινήσατε χωρίς να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο
εισηγητής και ξαφνικά το κλείνετε τώρα. Γιατί; Γιατί δημιουργείτε τέτοιο θέμα κ.
Πρόεδρε;
Εγώ θέλω να πω κατ' αρχήν ότι στο θέμα της ποινικοποίησης
οποιασδήποτε πολιτικής φωνής, διαφωνώ κάθετα. Θέλω να είναι ξεκάθαρο
αυτό. Δεν έχει σημασία αν θα μπορεί να είναι σε άλλο χώρο κάποιο πολιτικό
Κόμμα να συνεδριάζει να κάνει εκδήλωση και τα λοιπά και τα πολιτικά
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Κόμματα και οι φορείς συμβάλλουν τα μέγιστα στον πολιτισμό και τις
κοινωνικές δραστηριότητές του τόπου.
Θέλω να σας ενημερώσω εδώ ότι εμείς έχουμε κάνει πολύ
ωραίες εκδηλώσεις εδώ μέσα όσον αφορά την ιστορία, αφορούν τη συμβολή
των γιατρών στο υγειονομικό, κάναμε και την παρουσίαση εδώ μέσα για το
Λεύκωμα από το βόρειο τομέα και θέλω να επισημάνω όμως και να το
γνωρίζετε κ. Ανανιάδη αυτό, ότι εμάς μας ζητήθηκε να καταβάλλουμε 50 € ως
Παράταξη, ως πολιτικό Κόμμα τοπικό εδώ. Και όχι μόνο μας ζητήθηκε, αλλά
υπήρχαν και επανειλημμένες κλήσεις που το απαιτούσαν. Αυτό είναι ένα
γεγονός.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καταβάλλατε αντίτιμο;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος που θέλει να δευτερολογήσει; Όχι δεν υπάρχει.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος που το αποσύραμε στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και το φέραμε εδώ, είναι ο τρόπος που ήταν διατυπωμένη η θέση
για το ποιος μπορεί να αιτείται το χώρο με ένα τρόπο απέκλειε τα πολιτικά
Κόμματα. Ήταν πάρα πολύ περιορισμό.
Στην ψηφοφορία που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο λόγος
που κ. Κόντο δεν ψήφισαν οι υπάλληλοι, είναι λογικό να μην θέλουν συνεχώς
να γίνονται εκδηλώσεις, επιβαρύνονται. Και άρα όσο πιο πολύ περιορίζεται το
πλαίσιο το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο… Αυτή είναι η άποψή
τους δεν είναι η δική μου άποψη.
Και το δεύτερο είναι ότι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη οι
υπάλληλοι για τον χαρακτήρα του Ιδρύματος και θεωρούν ότι το Ίδρυμα θα
πρέπει να έχει ένα άλλου είδους χαρακτήρα ο οποίος να αναδεικνύεται και με
συγκεκριμένες εκδηλώσεις και θεωρούν πως οι κομματικές ή οι παραταξιακές
εκδηλώσεις δεν είναι.
Η ουσία είναι ότι πάνω – κάτω για τους λόγους που ανέφερε η
κα Γκούμα εμείς πήραμε πίσω αυτό τον περιορισμό. Βεβαίως όμως αν δείτε
πως είναι διατυπωμένο θα προτιμούσαμε και θα επιθυμούσαμε να μην είναι
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γενικώς κομματικές εκδηλώσεις, αλλά να μπορούν να έχουν κι ένα
περιεχόμενο που να μην είναι απλώς πολιτικό. Ένα περιεχόμενο να μπορεί να
έχει κι ένα πολιτιστικό, ιστορικό χαρακτήρα να δένει κάπως με τον πολιτιστικό
και ιστορικό χαρακτήρα του Ιδρύματος. Αυτό κάναμε.
Τώρα, κύριε Κουτσάκη επειδή το είπατε και πριν, ο πολιτισμός
είναι δωρεάν. Δεν ξέρω αν έχουμε ζητήσει χρήματα για να γίνουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις εδώ μέσα. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει και το οποίο πρέπει να
ξέρετε πως το Π.Π.Ι.Ε.Δ. η διαφορά του ποια είναι από τους άλλους χώρους.
Οι άλλοι χώροι υπάγονται στο Δήμο. Εδώ το Π.Π.Ι.Ε.Δ. υποχρεωτικά
πληρώνεται από το Δήμο τα έξοδά του και με βάση το Καταστατικό δεν
μπορεί να πάρει παραπάνω από τα χρήματα που ορίζονται στο Καταστατικό.
Δηλαδή οι 100.000 € που έχουμε στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. φτάνουν ίσα ίσα για τις μισθοδοσίες και τις λειτουργικές δαπάνες και δεν φτάνουν κιόλας.
Δηλαδή αντιμετωπίζουμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να
αυξήσουμε, όπως κάνουμε παραδείγματος χάριν στις Σχολικές Επιτροπές
που δίνουμε έκτακτες επιχορηγήσεις, στην Κοινωφελή δίνουμε έκτακτες
επιχορηγήσεις, δυστυχώς στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. δεν μπορούμε από το νόμο να
δώσουμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συγνώμη, απαγορεύεται να έχει λεφτά;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαγορεύεται ναι.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει Μιχάλη, εσείς γιατί δεν δίνατε; Γιατί δεν είχατε λεφτά ή
γιατί δεν θέλατε;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν είχαμε λεφτά. Αν είχαμε λεφτά …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία βρες μου τον τρόπο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να
τους δώσουμε λεφτά. Φέρτο σαν πρόταση πως θα δώσουμε λεφτά και θα τα
πάρουν. Θα μου φέρεις πρόταση που δεν θα είναι καταλογίσιμη μετά …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη, ο Επίτροπος έκοψε και τα απρόβλεπτα που 50 χρόνια
οι Δήμοι έβαζαν απρόβλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
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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 απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει. Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Γ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχουμε λόγω μη εκπροσώπησης.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για τον ίδιο λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζει. 19 υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του
Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 47/2016 νέας απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2015,
βάσει της αριθ. 48/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο για ερώτηση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εκείνα τα 108.09 € που είναι γραμμένα και το ’14 και το ’15 τι
είναι; Στα έσοδα νομίζω είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Ανανιάδης …
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ να σας απαντήσω ακριβώς το 108 από
πού προκύπτει δεν είμαι σε θέση γιατί δεν έχω και τα βιβλία.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το θέμα ποιος το φέρνει;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οι υπάλληλοι του Π.Π.Ι.Ε.Δ. πρέπει να έχουν
κάνει τον ετήσιο απολογισμό τους να έχουν βρει στα βιβλία τα ταμειακά, τα
έσοδα τα έξοδα και τα λοιπά κι έχουν φέρει τις πληροφορίες.
Εγώ να σας πω το εξής: όταν λέμε τακτικά, τακτικά έσοδα είναι
κάποιες κρατικές επιχορηγήσεις, εγώ σας λέω τι είναι, είναι μια επιχορήγηση
τακτική, τακτικά έσοδα είναι κάποια άλλα έσοδα από δραστηριότητες οι οποίες
προβλέπονται στο Καταστατικό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Οι 100.000 € θα υπάρχει και
κάποιο άλλο έσοδο, το οποίο θεωρείται τακτικό.
Εγώ σας απαντώ στο σκέλος που μπορώ: έκτακτα ανειδίκευτα
προφανώς είναι οι δωρεές που έχει εισπράξει, αν δεν υπάρχει και κάτι άλλο
και έκτακτα ειδικευμένα λέγονται τα έσοδα κυρίως όταν πρόκειται για
επιχορηγήσεις κυρίως ειδικευμένου σκοπού, δηλαδή πήρα αυτά τα λεφτά τα
οποία αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων για παράδειγμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τώρα αυτό έπρεπε να έχουμε εδώ τους
υπαλλήλους του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου απαντήσουμε αύριο με ένα e-mail.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κύριε Λάλο σημειώστε αύριο να απαντήσουμε γι' αυτή τη
λεπτομέρεια.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσει το
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει μέσω του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι το Π.Π.Ι.Ε.Δ. θα απαντήσει μια ανάλυση, θα
δώσει μια κατάσταση ποια είναι οι 100.000 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
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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 απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει. Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Γ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχουμε λόγω μη εκπροσώπησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για τον ίδιο λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου απουσιάζει. Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δηλώνω παρούσα. Δεν είναι μόνο νούμερα, δεν κατακρίνω
σε καμία περίπτωση ούτε τη δουλειά των υπαλλήλων θέλω να το ξεκαθαρίσω
αυτό με το παρών μου, δεν είναι όμως απλά νούμερα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό περνάνε και από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά
έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζει. 17 υπέρ, 1 κατά, 2
αποχές και 1 παρών.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν σημαίνει ότι επειδή απέχουμε, λέμε
ότι είναι κλέφτες γιατί ακούστηκε από συνάδελφο …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Ντάτση σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή οι άλλοι
που δεν ψηφίζουν τι λέμε; Λέμε ότι είναι κλέφτες; Να προσέχετε τι λέτε και
πως το εκφράζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση εάν το είπατε ανακαλείτε και τελείωσε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι μια στιγμή, εγώ λέω ότι σε ένα όργανο δεν μετέχω. Όταν
μου φέρνεις όμως νούμερα για να σου πω δεν μου κάνουν, πρέπει να στο
εξηγήσω γιατί. Όχι επειδή εγώ δεν είμαι στη γωνία, δεν βρέχει στην άλλη
γωνία. Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το «κλέφτες» δεν κατάλαβα. Ειπώθηκε;
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ εάν δεν ψήφιζα τα νούμερα, θα έπρεπε να σας πω που
έχετε λάθος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το μεταφέρει σε προσωπικό επίπεδο και σε καμία περίπτωση
δεν θέλει να θίξει κανέναν.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για τον εαυτό μου μιλάω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σεβόμαστε απόλυτα όλα τα μέλη.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ δεν προσπαθώ ποτέ να πατρονάρω όπως κάνουν άλλοι
την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι απλώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ακραίες
λέξεις.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ωραία παίρνω τη λέξη πίσω. Εάν ψήφιζα όχι, θα έπρεπε να
αποδείξω ποιοι αριθμοί δεν μου κάνουν. Ευχαριστώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού
εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 48/2016
απόφασης

του

Διοικητικού

του

Συμβουλίου»

εγκρίνεται

κατά

πλειοψηφία.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους
2016, βάσει της αριθ. 52/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ξέρω όταν λέει ότι αυξάνουμε την
πίστωση στον παρακάτω κωδικό τα 300 αναλυτικά τι είναι αυτά τα 300 € γιατί
αυτή είναι ουσιαστικά η 4η αναμόρφωση. Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Κύριε Ανανιάδη μπορείτε να
απαντήσετε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι βεβαίως. Όταν ένα σκέλος εσόδων που αφορά το
δικαίωμα της απεργίας, απεργούν δεν εργάζονται, περισσεύουν κάποια
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χρήματα και είμαστε υποχρεωμένοι εφόσον δεν τα πληρώνονται, να τα
προσθέσουμε στο υπόλοιπο. Τόσο απλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό πιστεύω. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο;
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
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 απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει. Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Γ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχουμε λόγω μη εκπροσώπησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για τον ίδιο λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου απουσιάζει. Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζει. 19 υπέρ, 2
αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

4ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2016, βάσει της
αριθ. 52/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου» εγκρίνεται
κατά πλειοψηφία.
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7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης χρόνου σύμβασης και συγκριτικού πίνακα για την
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»»
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει εισήγηση;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Επειδή είναι η συντήρηση της λίμνης… αυτό που λέει ο
τίτλος τέλος πάντων και κάνουμε ένα μήνα παράταση μια και είμαστε σε
καλοκαιρινή περίοδο με ιδιαίτερους κινδύνους πυρκαγιές. Το ποσό δεν
αλλάζει, έχουν γίνει κάποιες εργασίες και έχουν προγραμματιστεί και κάποιες
άλλες εργασίες μέσα στον Αύγουστο. Νομίζω ότι είναι μια τυπική διαδικασία,
δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καλαμπόκη. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι μόνο μια τεχνική, αλλά ουσιαστική παρατήρηση. Η
παράταση της πυροπροστασίας από 31/7 έως 31/8 είναι ουσιαστικά κάτι, το
οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας επικινδυνότητας. Αυτό
δηλαδή παρ' όλο ότι δεν αλλάζει τα οικονομικά έπρεπε από ευθύς εξ αρχής να
μην το φέρουμε καθόλου, να είχε πάει 31/8. Είναι δηλαδή υπερβολικό να λέμε
παράταση για πυροπροστασία διότι ο 8ος μήνας είναι ένας μήνας
επικινδυνότητας. Βέβαια δεν αλλάζει τίποτε αλλά το θεωρώ τυπικό, αλλά
πολλές φορές είναι υπερβολικό.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Διαβάζοντας το «Ανάγκες συντήρησης» αυτό που καταλαβαίνω
είναι το σέρβις του εξοπλισμού. Είναι αδιανόητο αυτό να μην 12 μήνες το
χώρο εσαεί. Δηλαδή 3 Σεπτεμβρίου έχουμε συμβόλαιο ότι δεν θα συμβεί
τίποτε και δεν θα χαλάσει ένα μηχάνημα; Τι θα γίνει 2 Σεπτεμβρίου; Δηλαδή
αν πιάσει μια φωτιά και αυτό δεν δουλέψει….! Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει 12
μήνες το χώρο να γίνεται και δεν χρειάζεται καν να περνάει από εδώ, αυτό
εξυπακούεται. Ευχαριστώ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ντάτση. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτά που επεσήμαναν οι συνάδελφοι ο κ. Κόντος και ο κ.
Ντάτσης έχουν μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί με τίποτε η πυροπροστασία να
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έχει κενά και δεν πρέπει να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο παρατάσεις.
Πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύπτουμε όλο τον χρόνο την πυροπροστασία
τουλάχιστον του άλσους. Πιστεύω ότι στον επόμενο προγραμματισμό να μην
έχουμε τα ίδια φαινόμενα και να έχουμε πυροπροστασία όλο το χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κουτσάκη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ανανιάδης
έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το έργο αυτό είναι
συνεχιζόμενο, δηλαδή ξεκινάει από τη στιγμή που θα γίνει η μελέτη, θα γίνει η
διαγωνιστική διαδικασία, θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή, θα γίνει
συμφωνητικό, ξεκινάει ο συντηρητής τις εργασίες της λίμνης.
Αυτό βολεύει και βόλευε τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται το
φθινόπωρο της τρέχουσας περιόδου. Άρα εφόσον την προηγούμενη χρονιά
το συμφωνητικό ήταν για εννιά μήνες και η σύμβαση υπογράφτηκε
Σεπτέμβρη, όπως καταλαβαίνετε μέχρι την ημερομηνία του Ιουνίου που ήταν
η συμβατική του υποχρέωση να ολοκληρώσει τις εργασίες ο άνθρωπος το 9095% το είχε κάνει, ένα 5% του έλειπε για να ολοκληρώσει και τυπικά.
Συζητήσαμε αμφότεροι και είπαμε να παρατείνουμε για ένα μήνα
από τη συμβατική ημερομηνία την εργολαβία για να είμαστε καλυμμένοι και
τον Αύγουστο όχι επειδή φοβόμαστε ότι δεν θα λειτουργήσουν τα κανόνια στο
άλσος, αλλά επειδή τους θερινούς μήνες με τους βοριάδες πέφτουν πολλά
φύλλα μέσα στη λίμνη, υπάρχει ο κίνδυνος να βουλώσουν φίλτρα και αντλίες
που κατεβαίνουν στο σύστημα πυρόσβεσης και άρα να προκύψει πρόβλημα
στις εντολές που θα δώσουμε στα κανόνια. Δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμη κι
αν λήξει η σύμβαση τα κανόνια λειτουργούν και τα 73 κανόνα λειτουργούν με
συχνότητα δεκάδες.
Εμείς

όμως

επειδή

δεν

εξάντλησε

το

συμβατικό

του

προϋπολογισμό ο άνθρωπος, του είπαμε και επειδή έσκαγε το 9μηνο τέλος
Ιουλίου, να του παρατείνουμε για ένα μήνα χωρίς να αλλάξουν ούτε τα κόστη
ούτε οι ποσότητες. Εγώ εδώ είμαι να δω τη 12μηνη συντήρηση της λίμνης για
τους λόγους αυτούς που βάζετε. 12μηνη συντήρηση της λίμνης σημαίνει ότι
ανεβαίνει ο προϋπολογισμός. Θα το ψηφίσετε; Θα το δεχτείτε να πάμε στις
100.000 € τη συντήρηση;
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Διότι αν ρίξετε μια ματιά και δείτε τους πίνακες και δείτε πόσο
χρεώνουν οι εταιρείες τις συντηρήσεις, φίλτρα, αντλίες, ηλεκτροβάνες, όσο πιο
περιοδικά γίνεται, τόσο πιο πολύ κοστίζει. Αν η αντιπολίτευση βάζει θέμα να
είναι 12μηνη η συντήρηση, θα την παρακαλούσα πολύ, ειλικρινά το λέω, να
ψηφίσει και την αύξηση του προϋπολογισμού. Εγώ δεν έχω κανένα
πρόβλημα.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μας αρέσει δεν μας αρέσει και το οξυγόνο και ο πολιτισμός
κοστίζουν και οφείλουν να κοστίζουν πολύ, για να έχουμε και καλό οξυγόνο
και καλό πολιτισμό.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος; Όχι. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
χρόνου

σύμβασης

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η/Μ

και

συγκριτικού

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ

πίνακα

για

την

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

εργασία

ΛΙΜΝΗΣ

-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» εγκρίνεται ομόφωνα.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή
αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ. 103/2014)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό δεν έχουμε εισήγηση στο θέμα, μου είπε η κα
Γκούμα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αναφέρεται μέσα, υπάρχει μια εισήγηση αλλά αν δείτε για τους
λόγους που περιγράφονται σε αυτήν. Οι λόγοι που περιγράφονται …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη μπορούμε να ενημερώσουμε;
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Συγνώμη, το είδα κι εγώ σήμερα αυτό. Να σας εξηγήσω,
αυτή είναι μια εργολαβία που κάνουμε ήταν 18μηνη είναι οι συνδέσεις
ακινήτων με το Δίκτυο των ακαθάρτων. Έχει εξαντληθεί ένα πάρα πολύ μικρό
ποσό γιατί δεν έχουμε συνδέσεις, δηλαδή αιτείται ο κόσμος, φτιάχνει ένα
καινούργιο σπίτι «ελάτε συνδέστε με». Στο 18μηνο που είχαμε οι συνδέσεις
ήταν ελάχιστες και θεωρήσαμε λογικό να δώσουμε και μια τρίμηνη παράταση
σε αυτό τον άνθρωπο μπας και κάνει τίποτε και υπάρχουν και δυο τρεις
αιτήσεις αυτή τη στιγμή να τις καλύψουμε. Δεν είναι το αντικείμενό του
προδιαγραμμένο από την αρχή ότι όταν του κάνουμε τη σύμβαση ξέρουμε ότι
θα καλύψει το ποσό αυτό. Ό,τι τύχει και όσο τύχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Βλέπουμε παράταση και παίρνω την ευκαιρία να ρωτήσω το
εξής: την τελευταία δεκαετία στην Τεχνική Υπηρεσία υπάρχει έργο που
παραδόθηκε χωρίς παράταση;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μα δεν είναι έργο αυτό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Παίρνω την ευκαιρία και ρωτάω. Αν θέλετε με e-mail αύριο. Και
όταν λέει μέσα «Δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, δεν υφίσταται υπαιτιότητα της
ανάδοχης εταιρείας …» και παρακάτω λέει «δεν ευθύνεται ο ανάδοχος». Δεν
ευθύνεται κανείς; Δεν άκουσα ποτέ για μια καθυστέρηση…
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μα δεν ευθύνεται κανένας εδώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και γίνεται πάλι καθυστέρηση.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μα δεν ευθύνεται. Τι να ευθύνεται ο ανάδοχος; Τον
ανάδοχο τον έχουμε 18 μήνες όπως έλεγε η σύμβαση, η προηγούμενη
σύμβαση ήταν 12 μήνες τώρα είναι 18, στην προηγούμενη είχε κάνει μια
σύνδεση μέσα σε 12 μήνες. Τον φωνάζει η Τεχνική Υπηρεσία και του λέει
«πήγαινε στην οδό Δωδεκανήσου και κάνε τη σύνδεση», όποτε υπάρχει
αντικείμενο το κάνει. Αν δεν υπάρχει, δεν το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, το συγκεκριμένο
είναι κάτι που γίνεται επί σειρά ετών. Τι να σας πω; Από την ίδρυση του
Δήμου θα μπορεί να γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά έργο που παίρνει
παράταση.
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Ακριβώς.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, μην τα
μπερδεύουμε. Όταν είναι ένα έργο συγκεκριμένο που παίρνει παράταση, λέμε
για το συγκεκριμένο έργο. Η συγκεκριμένη εργολαβία δεν αφορά έργο που
λέει από τότε μέχρι τότε. Αφορά συνδέσεις ακαθάρτων ό,τι τύχει, και αν τύχει,
και όσο τύχει. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό μπορεί να πάρει
παράταση και για άλλα δυο χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με ένα τεχνικό έργο
την ανέγερση ενός σχολείου, το βάψιμό του, ασφαλτοστρώσεις δρόμων ή κάτι
άλλο. Αυτό γίνεται από ίδρυσης του Δήμου, ή τουλάχιστον από τότε που
ξεκίνησαν να γίνονται οι συνδέσεις που δημιουργήθηκε το Δίκτυο των
ακαθάρτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ακριβώς όπως τα λέει ο κ. Τομπούλογλου, έχει λήξει το
θέμα νομίζω. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων
ακινήτων» (Α.Μ. 103/2014)» εγκρίνεται ομόφωνα.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (ΑΜ :101/14)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Τοποθετήσεις υπάρχουν;
Δεν υπάρχουν. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

Τακτοποιητικού
«Επισκευή

9ο

θέμα

ημερήσιας

Ανακεφαλαιωτικού

κτιριακών

Πίνακα

εγκαταστάσεων

εγκρίνεται ομόφωνα.
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10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού
Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις υπάρχουν; Θέλετε τον λόγο κα
Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν γίνεται να γίνει μια εισήγηση γιατί ξαναέρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ενημέρωση. Κύριε Καλαμπόκη μπορείτε να μας κάνετε μια
ενημέρωση σύντομη παρακαλώ;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Αυξομειώσεις στις ποσότητες ή κάποιες νέες εργασίες που
έχουν προκύψει δεν τον έχω μπροστά μου, αλλά είναι αρκετά μεγάλος. Είναι
αυξομειώσεις σε ποσότητες και σε κάποιες εργασίες που έχουν γίνει, νέες
τιμές. Δηλαδή έχει γίνει ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος, έρχεται ο 4ος ο οποίος πρέπει να
είναι και ο τελικός.
(Διαλογικές συζητήσεις )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ο χώρος έχει μεγάλο πρόβλημα στην
ακουστική, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε και ζαλιζόμαστε εδώ μέσα γι' αυτό σας
παρακαλώ μη συνομιλείτε να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
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 απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
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Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει. Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Γ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά για λόγους που έχουμε αναφερθεί σε πολύ
προηγούμενα Συμβούλια.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψηφίζω κατ' αρχήν γιατί δεν κατανοώ πλήρως το θέμα
πόσα χρήματα ακριβώς αυξομειώνονται και δεύτερον για τους λόγους που
έχω αναφερθεί. Υπάρχει ένας πίνακας αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο μένουν τόσα ή
είναι ισοσκελισμένο να το γράφει. Και για ό,τι έχω τοποθετηθεί μέχρι σήμερα
για το βρεφονηπιακό για το συγκεκριμένο θέμα από τη στιγμή που είναι
ισοσκελισμένο ψηφίζω παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζει.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ, 2 κατά και 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του
έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών
κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 54/15)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Έχει ξαναπεράσει αυτό, είναι αλλαγή του ΦΠΑ, στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει και το άλλο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα:
λέει έγκριση μελέτης του έργου… δηλαδή η αλλαγή του ΦΠΑ αλλάζει όλο το
έργο;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Στον προϋπολογισμό κατά 1%.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση ή επεξήγηση. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου

«Επισκευή

αύλειων

χώρων

σχολικών

κτιρίων

Δήμου

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 54/15)» εγκρίνεται ομόφωνα.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10,
παρ. 2, εδ. στ) του Ν. 3316/05»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις υπάρχουν; Ο κ. Ντάτσης έχει τον
λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχω μια απορία γιατί είναι κατεπείγον και θέλω να ρωτήσω:
από

πότε

γνωρίζουμε

πως

πρέπει

να

ενισχυθεί

ο

συγκεκριμένος

συλλεκτήρας;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: 2010.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και είναι κατεπείγον να το βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία μετά
από έξι χρόνια;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Βεβαίως.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατεπείγον μετά από έξι χρόνια;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Όχι δεν είναι έτσι, γιατί το έργο μπήκε σε χρηματοδότηση
επί των ημερών μας, υπάρχει η μελέτη από την εποχή του Σταύρου Κόντου η
οποία

έχει

ολοκληρωθεί.

Στη

συνέχεια

προέκυψε

ένα

κομμάτι

μια

συμπληρωματική μελέτη η οποία δεν έγινε ποτέ. Έχουμε εξασφαλίσει από την
Περιφέρεια Αττικής και έχει μπει και στο Τεχνικό Πρόγραμμα το δικό μας και
της Περιφέρειας και ολοκληρώθηκε πριν δυο μήνες, όταν κάναμε την
προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη.
Όταν μιλάμε για τον συλλεκτήρα το πρόβλημα ξεκινάει από την
περιοχή της Σκρα Σερρών που πλημμυρίζει κάθε χρόνο, άρα είναι κατεπείγον.
Δηλαδή επειδή έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν
πλημμυρίζει, δηλαδή να το λύσουμε.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Η ανάθεση της μελέτης με διαγωνισμό σας το υπογράφω,
είναι ένα χρόνο. Είναι εντελώς διαφορετική η διαδικασία διαγωνισμός μελέτης
με διαγωνισμό έργου. Εντελώς διαφορετική διαδικασία, σας το υπογράφω
είναι ένα χρόνο, χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Καλαμπόκη, καλώς εχόντων των πραγμάτων
πότε νομίζετε ότι θα έχει περαιωθεί; Πότε θα τελειώσει το έργο;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υποθέσεις τώρα κάνουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε δυο χρόνια ας πούμε θα έχει τελειώσει;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσει του χρόνου
το καλοκαίρι. Αν εμείς ολοκληρώσουμε τη μελέτη μέχρι να φτάσουμε στην
ανάθεση, θα έχουμε φτάσει αρχές Σεπτέμβρη. Μέσα σε ένα δίμηνο μπορεί να
γίνει η μελέτη, φεύγει η μελέτη αφού εγκριθεί από εδώ, πάει κάτω στην
Περιφέρεια. Ενσωματώνεται στην υπάρχουσα μελέτη το κομμάτι και από εκεί
και πέρα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου η
Περιφέρεια. Να πω ένα τετράμηνο; Αισιόδοξα. Υπόθεση είναι αυτή. Να πούμε
ότι θα είναι τον Απρίλιο – Μάιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλες τοποθετήσεις υπάρχουν; Δεν υπάρχουν.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απλά να ξεκαθαρίσω ότι γενικά δεν συμφωνώ με τις απ'
ευθείας αναθέσεις. Είναι μικρός ο προϋπολογισμός και συγκεκριμένο το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξήγησε κάποιους λόγους. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ – ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 2, εδ. στ) του Ν. 3316/05» εγκρίνεται
ομόφωνα.
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13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό
και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει να
μάθω και νομίζω όλοι μας είναι σε ποιο ακριβές σημείο θα γίνει στην πλατεία
αυτό το έργο ούτως ώστε να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση; Που θα γίνει αυτή;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Βρυούλων και Εθνικής Αντιστάσεως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Που ακριβώς; Για να το καταλάβω κι εγώ, σε ποιο σημείο θα
γίνει δηλαδή. Βρυούλων και Εθνικής Αντιστάσεως είναι….. Σε ποιο ακριβώς
σημείο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος; Η Εθνική
Αντίστασης ξεκινάει από τον Λύσανδρο Γεωργαμλή, που θα πάει εκεί;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εκεί που είπε ο κ. Κανταρέλης την προηγούμενη φορά;
Απέναντι από το Λύσανδρο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Που;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπορούτα έχετε γνώση του σημείου να δώσετε μια
πληροφόρηση; Δώστε μια αποτύπωση επακριβή εν πάση περιπτώσει
«μπροστά στο μαγαζί τάδε…» να καταλάβουμε.
κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ: Η μια θέση είναι στη Βρυούλων που καταλήγει στην πλατεία
απέναντι από εκεί που είναι οι κάδοι τώρα …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει ένα περίπτερο εκεί.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ γίνεται χάος, θα προσπαθήσει να σας εξηγήσει. Αν
δεν το κατορθώσει, θα ξαναπάρετε τον λόγο, συνεχίστε κ. Μπαρούτα όσο πιο
αναλυτικά μπορείτε.
κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ: Ουσιαστικά φανταστείτε ότι είναι δύο ή τρεις θέσεις
στάθμευσης αυτοκινήτων σε διαστάσεις σας το λέω, οι οποίες με μεταλλικά
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«Π» διαδοχικά, θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να χωρούν ανάμεσα σε δυο «Π»
δυο μηχανές. Αυτή είναι η εικόνα, είναι δύο έως τρεις θέσεις στάθμευσης σε
μήκος και σε πλάτος, που μπαίνουν κάθετα εκεί και παρκάρουν κάθετα
μηχανές.
Το ένα σημείο είναι στη Βρυούλων στο οδόστρωμα είναι θέσεις
στάθμευσης. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας πολλές
τέτοιες.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ο

αριθμός

της

αποσυμφόρησης

που

λέμε

τη

λέξη

«αποσυμφόρηση» για πόσα μιλάμε σταθμευμένα μηχανάκια εκεί μπορεί να
πάρει;
κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ: Εκεί μπορεί να πάρει 20 με 25 μηχανές το κάθε σημείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή για 70-75 μηχανές.
κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ: Περίπου ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα υπόλοιπα σημεία τα αντιλήφθηκαν όλοι οι κύριοι σύμβουλοι;
Όχι. Συνεχίστε κ. Μπαρούτα.
κ.

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ:

Το

επόμενο

σημείο

είναι

απέναντι

από

τη

«Σουβλακούπολη» μπροστά στο καινούργιο κατάστημα που έχει ανοίξει τώρα
εκεί και το άλλο σημείο είναι στην αρχή της Αγίας Τριάδας μπροστά στο
κατάστημα «1927».
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Από εκεί δεν μπορεί να στρίψει. Πως θα πάει;
κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ: Καταλαμβάνουμε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Αντί για
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων γίνονται θέσεις στάθμευσης για μηχανές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έγιναν κατανοητές οι τοποθεσίες εγώ
τουλάχιστον τις αντιλήφθηκα, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα μια τεκμηρίωση από τον καθένα αν δεν είναι
ομόφωνα, γιατί.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
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Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει. Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Γ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζουν. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ θα ψηφίσω παρών και ο λόγος είναι ότι πιστεύω
ότι με τον τρόπο με τον οποίο το φέρνετε, δεν θα αποσυμφορηθεί. Η
κατάσταση θα είναι ίδια, θα εξακολουθούν να παρκάρουν πάνω στην πλατεία,
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όπως παρκάρουν και τώρα και απλά θα μπουν αυτά τα καγκελάκια και λύση
δεν δίνεται.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Στη διαδικασία, δεν
συζητάμε την έγκριση της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίζεται η ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έχετε δίκιο. Για τον τρόπο εκτέλεσης συμφωνούμε και
θέλω να γραφτεί στα πρακτικά, δεν συμφωνούμε όμως με τον σχεδιασμό ο
οποίος γίνεται. Δηλαδή πιστεύουμε και αυτό το οποίο είπε ο κ. Μπαρούτας ότι
δεν πρόκειται να γίνει αποσυμφόρηση, δεν θεραπεύεται το θέμα. Ως προς τη
διαδικασία όμως συμφωνούμε. Παρακαλώ όμως αυτό να γραφτεί στα
πρακτικά ότι δεν θεωρούμε ότι θα γίνει αποσυμφόρηση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η ψήφος σας;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με τον σκεπτικό του κ. Τομπούλογλου, υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ και βέβαια να πάρουμε λίγο τα μέτρα μας όταν γίνει ο
σχεδιασμός μη γίνει parking των delivery και βάζουν και πολλά μηχανάκια
χωρίς μηχανές με την ταμπελίτσα για διαφήμιση και είναι σα να μην έγινε.
Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα πω υπέρ χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να
δικαιολογήσω την ψήφο μου ό,τι ώρα και να ψηφίζω. Θα ψηφίζω χωρίς να
είμαι υποχρεωμένος να δηλώνω τον λόγο που ψηφίζω ναι, ή όχι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε υποχρέωσε κανείς ρε Μιχάλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ψηφίζω υπέρ αλλά θέλω να συμφωνήσω με την
παρατήρηση του κ. Κουτσάκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζει. Είναι ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ την ώρα της ψηφοφορίας δεν
επιτρέπονται συζητήσεις, απλώς μια πρόταση επιτρέπεται δικαιολογίας της
ψήφου, μην κάνουμε συζητήσεις στη διάρκεια της ψηφοφορίας σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος που το ανέφερα αυτό κ. Κουτσάκη και κα Αγαγιώτου,
δεν είναι επειδή είστε υποχρεωμένοι να πείτε, αλλά επειδή η πλατεία -το
θεωρούμε τόσο αυτονόητο- η πλατεία έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα με την
παράνομη στάθμευση που πρέπει να βρεθεί μια λύση.
Η απλή λύση θα είναι από τον Σεπτέμβρη και σας το
ανακοινώνω ότι δεν θα επιτρέπουμε, η Δημοτική Αρχή θα κόβει αβέρτα
κλήσεις. Εναλλακτική θέλουμε να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε, όσο μας
επιτρέπεται; Αυτό φέρνουμε. Άρα όταν φέρνουμε ένα έργο που το θεωρούμε
αυτονόητο που όντως μπορεί να αποδειχθεί ασπιρίνη στον καρκίνο, αλλά εγώ
το βάζω σε συνδυασμό ότι η Δημοτική Αστυνομία από τον Σεπτέμβρη θα
αρχίσει να εξασκεί τις αρμοδιότητες ελέγχου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Άρα θέλουμε στον κόσμο τον οποίο θα διώχνουμε από την
πλατεία, να μπορούμε να του δίνουμε και μια εναλλακτική. Το θεωρούμε τόσο
αυτονόητο και γι' αυτό κι εγώ το έθεσα εύλογα, όποιος δεν το ψηφίζει να μας
πει τουλάχιστον γιατί δεν το ψηφίζει. Δεν είναι υποχρεωμένος βεβαίως
κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου έτους 2016» εγκρίνεται ομόφωνα.
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14ο – 15ο – 16ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»»
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη πως ορίζονται οι εκπρόσωποι αυτοί από το
Σώμα;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το 14ο δεν είναι έτσι η εισήγηση κ. Καλαμπόκη, η απόφαση είναι
από τον κ. Δήμαρχο. Διαβάστε μέσα, δεν μπορείτε να προτείνετε εσείς, ο κ.
Δήμαρχος θα προτείνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοίνωση γίνεται από τον κ. Καλαμπόκη των ονομάτων που
επελέγησαν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπαμε να κρατήσουμε τυπικά και ουσιαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ κι εγώ τυπικά και ουσιαστικά ταυτόχρονα: ο κ.
Καλαμπόκης ανακοινώνει τα ονόματα τα οποία υπαγορεύτηκαν από τον κ.
Δήμαρχο. Κύριε Καλαμπόκη προχωρήστε σας παρακαλώ.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μανωλεδάκης τακτικός - Καλαμπόκης αναπληρωματικός,
Ξυπνητού Καλλιόπη τακτική – Μαραγκουδάκη Ειρήνη αναπληρωματική και
στα τρία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Πήρα τον κ. Καλαμπόκη και μου έδωσε μια
ουσιαστική απάντηση σε ένα σημείο επειδή λέει «… ανακατασκευή δυο
αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού γυμναστηρίου» και μιλούσαμε αν
δεν κάνω λάθος για την αίθουσα η οποία είναι στο στρατιωτικό εργοστάσιο και
η άλλη η οποία φιλοξενεί τα βάρη στην αίθουσα άρσης βαρών.
Γιατί πραγματικά αιφνιδιάστηκα, νόμισα ότι κάνουμε κάτι που
δεν το ξέρω από πλευράς τουλάχιστον αιθουσών και μου είπε ότι είναι μια
εισήγηση έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη εικόνα σε ό,τι
αφορά την επιχορήγηση την οποία θέλουμε να πάρουμε γι' αυτά τα έργα.
Όταν κάναμε την εισήγηση την κάναμε με αυτό τον τρόπο για να
μπορέσουμε να δώσουμε μια βαρύτητα σε αυτό το έργο και έλεγα που είναι
αυτές οι αίθουσες και μου είπε το στρατιωτικό εργοστάσιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μια είναι στο Δημοτικό Γυμναστήριο στην Τρωάδος και το
άλλο είναι στο στρατιωτικό εργοστάσιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν ήθελα να το πω πριν αρχίσει η συνεδρίαση γιατί
πραγματικά δεν θέλω να δυναμιτίζω το κλίμα, επειδή όμως μου μεταφέρθηκε
ότι την προηγούμενη φορά ο κ. Δήμαρχος έκανε αναφορές γύρω από τη
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο της Νέας Χαλκηδόνας και
στη συνέχεια στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας για τον τρόπο που
λειτουργούσε αν υπήρχε διαφάνεια και πως πληρωνόταν, έχω να του πω ότι
κατ' αρχήν σε όλη αυτή την πορεία υπήρχαν διακομματικές Επιτροπές που
έλεγχαν το Παντοπωλείο.
Και το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε αυτό έχει κριθεί ειδικά η
λειτουργία του στη Χαλκηδόνα από τον λαό, όταν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας
τότε ήρθε πρώτος στον ενιαίο Δήμο. Τώρα, το να αντιπολιτεύεστε πράγματα
τα οποία είναι πετυχημένα δείχνει εμπάθεια, το να αντιπολιτεύεστε το νεκρό
Δήμαρχο, δείχνει απελπισία και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό που λέω, όταν
μιλάτε για ένα θεσμό, που πραγματικά έχει πετύχει, είχε δώσει πνοή στην
πόλη και καλώς κάνετε και το συνεχίζετε με όλα τα προβλήματα που
υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιτρέψτε μου να πω γιατί μάλλον δεν σας μεταφέρθηκαν
σωστά κα Αγαγιώτου. Κάναμε μια παρουσίαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και αναφέρθηκα ρητά και θα το δείτε και στα πρακτικά όταν δημοσιευτούν και
ανέφερα: «Κρατήσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο το προϋπάρχον της Νέας
Χαλκηδόνας και δημιουργήσαμε κι ένα νέο Κοινωνικό Παντοπωλείο στη Νέα
Φιλαδέλφεια».
Κυρία Αγαγιώτου, είπα ότι κρατήσαμε το προϋπάρχον, δεν το
δημιουργήσαμε εμείς δηλαδή το κρατήσαμε και δημιουργήσαμε κι ένα νέο. Ο
κ. Σιώρης ξέρετε τι είπε; Είπε ότι «δεν έχετε κάνει τίποτε και καταστρέψατε και
αυτό το οποίο βρήκατε». Αυτό είπε. Και η απάντηση η δική μας ήταν ότι
«εμείς το κρατήσαμε, το αναπτύξαμε με πολύ περισσότερα τρόφιμα λόγω δύο
επισιτιστικών προγραμμάτων που τρέχουν αυτή τη στιγμή». Άρα η κριτική
είναι πέρα για πέρα άδικη και αν μη τι άλλο υπήρξε μια περίοδος –δεν ξέρω
γιατί αναφέρεστε στον αποθανόντα Δήμαρχο, γιατί σώνει και καλά
αναφέρεστε στον αποθανόντα Δήμαρχο…
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εγώ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Είπατε ότι αντιπολιτεύτηκα …
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Είπατε «δεν ξέρω με ποιο
τρόπο πληρώνατε …».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν είπα αυτό, λάθος σας μεταφέρθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας μεταφέρθηκε λάθος και θα το δούμε και στα πρακτικά. Αυτό
το οποίο είπα, είναι ότι υπάρχουν προμηθευτές οι οποίοι ζητάνε χρήματα και
δεν αναφέρθηκα σώνει και καλά στη δική σας θητεία, δεν καταλαβαίνω γιατί
εξανίστασθε ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αναφέρθηκα σε προηγούμενη
περίοδο

και

υπάρχουν

ανεξόφλητα

τιμολόγια

που

ζητάνε

κάποιοι

προμηθευτές και θα τα πω συγκεκριμένα και ο Σκλαβενίτης και το Τροφίνο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ θα γίνει η ψηφοφορία πρώτα και μετά αν θέλετε
καθίστε εδώ να συζητήσουμε. Έχουμε διακόψει την ψηφοφορία.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Συγνώμη, νόμιζα ότι τελειώσαμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν τελειώσαμε την ψηφοφορία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το να λέει κανείς την αλήθεια είναι προσβολή νεκρού; Από
πότε;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ θέλετε αγαπητοί συνάδελφοι να παίρνετε τον λόγο;
Θέλετε να τα παρατήσω να πάω έξω εγώ να μιλήσετε μόνοι σας; Λοιπόν
πάμε στην ψήφιση και μετά αν θέλετε να συνεχίσουμε εγώ είμαι διαθέσιμος.
Το 14ο ομόφωνα;
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν υπερψηφίζω τους άλλους δημοτικούς συμβούλους δεν
κάνω κάποια μομφή σε αυτούς ως πρόσωπα, αλλά συνολικότερα στην
πολιτική που εκφράζουν και αφορά και τα τρία θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας άκουσα κα Γκούμα ψηφίζετε κατά;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν υπερψηφίζω τους δημοτικούς συμβούλους τους
αιρετούς, κρίνοντάς τους όχι ως πρόσωπα αλλά για την πολιτική που
εφαρμόζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα η ψήφος σας είναι κατά, ωραία. Υπάρχει άλλο κατά;
Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός εκπροσώπου
του

Δήμου

με

τον

αναπληρωτή

του

στη

κοινή

επιτροπή

παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΥΟ

ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΔΗΜΟ

ΧΡΗΣΕΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

–

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κας
Γκούμα.
Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός εκπροσώπου
του

Δήμου

με

τον

αναπληρωτή

του

στη

κοινή

επιτροπή

παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

–

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κας
Γκούμα.
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Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός εκπροσώπου
του

Δήμου

με

τον

αναπληρωτή

του

στη

κοινή

επιτροπή

παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια
Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΞ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

-

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
εγκρίνεται

κατά

ΔΗΜΟΥ
πλειοψηφία

μειοψηφούσης της κας Γκούμα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ενημερώστε μας κάτι κ. Πρόεδρε την άλλη Τετάρτη έχουμε
Δημοτικό Συμβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε για οικογενειακούς λόγους την άλλη
Τετάρτη δεν θα μπορέσω να παραστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα είναι απών ο κ. Τομπούλογλου.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό καλοκαίρι για όσους δεν συναντηθούμε την άλλη Τετάρτη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ–ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ–ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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