ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19Q45
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Κουμαριανός
Παπακώστας

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Βασίλειος,

Ιωάννης,

Πρελορέντζος

Ανανιάδης

Αρσένιος

–

Νικόλαος,
Γεώργιος,

Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Καλύβης Γεώργιος, Γαλαζούλα
Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα,
Ανεμογιάννης

Γιώργος,

Κοπελούσος

Χρήστος,

Κόντος

Απόστολος,

Παπανικολάου Νικόλαος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Δούλος Ορέστης, Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Γαβριηλίδης
Γαβριήλ, Κουτσάκης Μιχαήλ.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Αράπογλου Γεώργιος,
Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση επιστροφής ποσών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
3. Έγκριση μερικής ανάκλησης αριθ. 99/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
περί διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης.
4. Έγκριση διενέργειας νέων εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου
παράτασης.
5. Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης
Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έως 31/8/2019.
6. Ορισμός υπευθύνου σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδας και αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
7. Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου για το έτος 2017 και εφεξής.
8. Έγκριση μεταφοράς του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» στον 3ο όροφο του δημοτικού κτιρίου επί των οδών Αχαρνών
464 & Αγ.Αναργύρων - Νέα Χαλκηδόνα.
9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή, κατόπιν αιτήματος, ότι οι
εργαζόμενοι Ι.Δ.Ο.Χ. στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
10. Α)Τροποποίηση της αριθ. 173/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την
αντικατάσταση αναπληρωτή υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου
καθώς επίσης και αντικατάσταση χώρων εκπαίδευσης στην υποβολή
αίτησης ενδιαφέροντος του Δήμου για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του
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Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με
το Ν. 3879/2010. Β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ανωτέρω
Πράξη και υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας.
11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους
2017, βάσει της αριθ. 61/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
12. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων
- εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2017, βάσει της
αριθ. 123/2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
13. Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο
«Πάρκο Δημάρχου Γεωργίου Κ. Αποστολάκη» στο Ο.Τ. 11-Ν.Χ. κατά
την διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
14. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ. 65/2016).
16. Έγκριση

2ου

πολλαπλών

Α.Π.Ε.
χρήσεων

του

έργου

«Ανακατασκευή

(δημοτικών

δύο

γυμναστηρίων)

αιθουσών

στο

Δήμο

Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/2015).
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 103/13).
18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών
Δήμου» (Α.Μ. 52/16).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
παρακαλώ να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ απών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα
3
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Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης
Γεώργιος παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία
παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα
παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γιώργος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απουσιάζει δικαιολογημένα, βρίσκεται στο εξωτερικό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου είναι δικαιολογημένος, έχει σεμινάρια.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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 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. Δούλος Ορέστης παρών.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών. Είμαστε 19 παρόντες, έχουμε απαρτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο και κ. Λάλος και η κα Παπαλουκά. Ο κ. Δήμαρχος
δεν θα παρευρεθεί σήμερα είναι ασθενής, οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία μας
από τους επικεφαλής. Αν θέλει κάτι ο κ. Κόντος αλλιώς προχωράμε στη
διαδικασία. Όχι.
Κάτι είχαν ζητήσει οι εργαζόμενοι, παρακαλώ ελάτε στο
μικρόφωνο, για την αλλαγή θέματος κάτι μου είχατε πει.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα σας. Το 9ο θέμα αν μπορούμε να το βάλουμε
1ο γιατί είναι και οι εργαζόμενοι εδώ, αφορά τους εργαζόμενους στο ΚΗΦΗ
υπάρχει ένα αίτημα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Όπως αφήνω κι εγώ τη
δουλειά μου το πρωί, και έρχομαι το βράδυ εδώ … είστε εδώ εκτός δουλειάς,
έτσι είμαι κι εγώ. Δεν προσφέρουμε και οι δυο;
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα να δώσω και μια απάντηση εκ μέρους του
Σωματείου εργαζομένων, ωστόσο δεν είναι εδώ η Παράταξη του κ.
Αράπογλου και ο κ. Πλάτανος σχετικά με αυτά που ειπώθηκαν στο
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περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο για τις πλασματικές υπερωρίες. Περιμένω,
κάποια στιγμή αν θα έρθει, θα ζητήσω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγώ γενικώς από ό,τι γνωρίζουν οι συνάδελφοι
δεν αλλάζω τη σειρά των θεμάτων, όμως επειδή είναι εργαζόμενοι του Δήμου
μας, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από την αντιπολίτευση μπορούμε να
κάνουμε μια τέτοια αλλαγή χάριν των εργαζομένων.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κ. Ντάτσης είπε μια
πολύ εύστοχη θέση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να
προχωρήσει όπως ζητάνε οι εργαζόμενοι να μπει μπροστά. Αλλά δεν ήταν
καθόλου παράλογο αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν σχολίασα απολύτως τίποτε, εγώ έχω σαν αρχή να μην
αλλάζω τη σειρά των θεμάτων. Όμως ευαισθητοποιούμαι διότι είναι
εργαζόμενοι, δούλευαν το πρωί, είναι δικοί μας εργαζόμενοι με αυτή την
έννοια να προχωρήσουμε να ξεκινήσουμε με το 9 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για την αποδοχή, κατόπιν αιτήματος,
ότι οι εργαζόμενοι Ι.Δ.Ο.Χ. στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Καλησπέρα. Στα πλαίσια διεκδίκησης και υπεράσπισης
σταθερών εργασιακών θέσεων στο Δήμο και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου στηρίζουμε το Δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του ΚΗΦΗ. Το
πρόγραμμα ΚΗΦΗ είναι από τα λίγα στην Αττική και από τα καλύτερα στη
λειτουργία του πανελλαδικά αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή
προσπάθεια των συγκεκριμένων εργαζομένων.
Πρόκειται για πέντε εργαζόμενους που καλύπτουν πραγματικά
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτών και της Κοινωφελής Επιχείρησης
και διεκδικούν δικαστικά να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου
χρόνου και ως προς αυτό θα πρότεινα αν μπορούμε να προσθέσουμε στο
5
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κομμάτι της εισήγησης ότι πραγματικά οι συμβάσεις εργασίας είναι επί της
ουσίας αορίστου χρόνου.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αγαγιώτου Βασιλική
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην πλειοψηφία τους είναι
εργαζόμενοι στο πρόγραμμα από το 2003 με συνεχώς ανανεωνόμενες
συμβάσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση την παλιά της Νέας Φιλαδέλφειας
μέχρι το 2010 και μετά στην ενοποιημένη με συνολικά οι περισσότεροι πάνω
από 15 ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Εισηγούμαι να υιοθετήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα
την εισήγηση ως έμπρακτη αναγνώριση της θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου
για μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας στις Υπηρεσίες και τα προγράμματα
του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης και ως αναγνώριση της
προσφοράς τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την προσθήκη ξαναδιαβάζετε σας παρακαλώ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Και ότι ουσιαστικά

πρόκειται για θέσεις εργασίας

αορίστου χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τον κ.
Κουμαριανό με την εισήγησή του και πολύ περισσότερο χωρίς βέβαια εγώ να
μπορώ να προκαταβάλλω κάποια απόφαση, με ομόφωνες αποφάσεις τέτοιου
είδους και τέτοια αιτήματα πρέπει να τα στηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και
νομίζω ότι πάντοτε δείχνουμε όλοι ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και εμείς
υπερψηφίζουμε ότι πράγματι αυτές οι ανάγκες και η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και πολύ περισσότερο που καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες στο Δήμο, όχι μας υποχρεώνουν αλλά είναι καθήκον μας
να υπερψηφίσουμε αυτό το αίτημά τους. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σεβασμός στα ψυχικά αποθέματα των εργαζομένων στο
πρόγραμμα ΚΗΦΗ γιατί δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί. Όμως παράλληλα
θα πρέπει να αναφέρουμε την ανεπαρκή –να μην την πω αλλιώς- πολιτική της
εκάστοτε Κυβέρνησης, σε διαφόρων μορφών προσλήψεις που αντί από την
αρχή να θέτουν τις συνθήκες εργασίας και έτσι να είναι υποψήφιοι γι' αυτές τις
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θέσεις πολλά περισσότερα άτομα και όχι μόνο αυτοί που σκέφτονται να πάνε
για πέντε – έξι μήνες, αναγκάζουν αρκετά άτομα που έχουν άμεση ανάγκη
από εργασία να μετέχουν σε προγράμματα περιορισμένου χρόνου και στη
συνέχεια να γίνονται όμηροι της όποιας εξουσίας, είτε δημοτικής είτε
κεντρικής. Κυρίως κεντρικής.
Βέβαια μιλάμε για ένα ατιμώρητο έγκλημα και αυτό νομίζω
κάπως πρέπει να το πούμε, το ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Πέρα από την ευκαιρία του
συγκεκριμένου θέματος θέλω να ανοίξω ένα άλλο θέμα που το ζω
καθημερινά. Είναι οι σχολικές καθαρίστριες που κι αυτές κι αν είναι όμηροι, σε
μια ομηρία με συμβάσεις πείνας, όπου τα χρήματα έρχονται με καθυστέρηση
τεσσάρων μηνών.
Ο Δήμος καλύπτει τους μισθούς κάθε μήνα ούτως ώστε να
έχουν μια αξιοπρέπεια και προτείνω να έρθει κάτι ανάλογο στο Δημοτικό
Συμβούλιο έτσι ώστε να διεκδικηθεί, επειδή οι συγκεκριμένες εργαζόμενες
καλύπτουν πραγματικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να διεκδικηθεί η
μονιμοποίησή τους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανεμογιάννη, αναλάβετό εσείς αυτό, να φέρετε εσείς μια
εισήγηση, νομίζω ότι θα είναι το Σώμα σύμφωνο. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον
λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Στις εποχές τώρα που ζούμε δεν νομίζω κανείς να είναι
αντίθετος στην πρόταση του κ. Κουμαριανού. Οι εποχές είναι δύσκολες
γνωρίζουμε τι γίνεται και νομίζω ότι είναι ένα αίτημα το οποίο θα πρέπει να
υπερψηφιστεί, θα το ψηφίσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα Αγαγιώτου
έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω ότι κι εμείς υπερψηφίζουμε την πρόταση που
κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι σημαντικό το έργο που
προσφέρουν αυτές οι δομές και πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε την ομηρία
που υφίστανται χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλα αυτά τα προγράμματα, που
πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Βέβαια καταλαβαίνω τις δυσκολίες της σημερινής

7

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

εποχής, αλλά είναι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια, υπερψηφίζουμε κι εμείς και
είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σε ό,τι ενέργειες χρειαστούν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αγαγιώτου. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την
αποδοχή, κατόπιν αιτήματος, ότι οι εργαζόμενοι

Ι.Δ.Ο.Χ. στο

πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιστροφής ποσών και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι κ. Λάλο, ή είναι ως έχει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ένα είναι για κάποια χρήματα που μας είχε
δώσει το Υπουργείο που περίσσεψαν 800 € που πρέπει να επιστραφούν και
το άλλο είναι κάποια τέλη που ήταν η χρέωση διαφορετική για τρεις μήνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν ξέρω ποιο είναι, κάποιος είχε ένα μαγαζί και είπε τώρα θα
το έχω σπίτι και θα αλλάξω το συντελεστή. Εάν σε τρεις μήνες το ξανακάνει
μαγαζί, θα το ξαναλλάξουμε; Είπε «θα το κάνω σπίτι» δεν το κάνει και σε τρεις
μήνες το ξανανοικιάζει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η χρήση δηλώνεται πλέον και ηλεκτρονικά,
είναι σα το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή έχω ένα μαγαζί …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μας φέρνει αποδεικτικό ότι το έχει δηλωμένο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπράβο, το δηλώνω σα σπίτι και δεν το χρησιμοποιώ σα σπίτι
και όχι το έχω ξενοίκιαστο το δηλώνω σπίτι ξενοίκιαστο. Και μόλις το
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ξανανοικιάσω το ξανακάνω μαγαζί. Αυτούς τους έξι μήνες πως θα
πληρώνεται; Σαν ξενοίκιαστο μαγαζί ή σαν ακατοίκητο σπίτι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το βάζει με μια σωστή διάσταση αν και χιουμοριστικά.
Συνάδελφοι, όταν οι αιτήσεις συνοδεύονται από τις ανάλογες αλλαγές χρήσης
από την Πολεοδομία, προφανώς από επαγγελματικό χώρο σε κατοικία το
κάνει …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Φέρνει κανονικά ή Ε2 ή την αλλαγή χρήσης
που δηλώνει στα μισθωτήριά του.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ άλλο θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι ένας – ένας με τη σειρά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ λέω το εξής απλό: αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης με λίγο
καυστικό τρόπο περιέχει μια δόση αλήθειας αλλά και εμείς ως Υπηρεσία ή ως
Υπηρεσίες εάν οι αιτήσεις των δημοτών ή των ελευθέρων επαγγελματιών
συνοδεύονται

από

τα

αντίστοιχα

έγγραφα

αλλαγής

χρήσης,

που

αποδεικνύουν ότι ο επαγγελματικός χώρος έχει αλλάξει και έχει γίνει κατοικία,
δηλωμένη και στο TAXIS, δεν έχουμε παρά να του αλλάξουμε τους
συντελεστές ηλεκτροφωτισμού.
Το αν ο συγκεκριμένος το ξανακάνει, ο x συγκεκριμένος εδώ
είμαστε να δούμε αν υπάρχουν δόλιες προθέσεις ή και το αντίστροφο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ να πω την αλήθεια το δεύτερο δεν το είχα δει, είχα
δει μόνο τα 800 €, δεν το είχα προσέξει, αλλά επειδή το έθεσε ο κ. Ντάτσης
τώρα και επειδή ακούστηκε η αλλαγή χρήσης. Έχει γίνει αλλαγή χρήσης εδώ,
από κατάστημα σε κατοικία; Πολεοδομικά;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι πολεοδομική η αλλαγή χρήσης. Η
αλλαγή χρήσης γίνεται είτε στο Ε2 που δηλώνεις, εσύ δηλώνεις το τι είναι
αυτό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι έτσι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πως δεν είναι έτσι, μα είσαι υποχρεωμένος να
έχεις και ηλεκτρονικό μισθωτήριο πλέον και να δηλώνεις κι εκεί τη χρήση.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Αντιδήμαρχε δεν είναι έτσι, δεν δηλώνω ό,τι
θέλω στο Ε2. Στο Ε9 μου και περνιέται στο Ε2, δηλώνω αυτή τη χρήση που
πολεοδομικά υπάρχει, είτε ως κατάστημα είτε ως οικία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι αλλά πλέον οι αλλαγές δηλώνονται στο
TAXIS.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι δεν είναι έτσι όπως το λέτε, κάνετε λάθος. Στο
TAXIS δηλώνεται, αλλά για να αλλάξω εγώ μέσα στο TAXIS στη χρήση, αν
είναι κατοικία ή αν είναι κατάστημα, θα πρέπει να έχω πολεοδομικά αλλάξει τη
χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σταματήσουμε το διάλογο, κ. Λάλο σας παρακαλώ, να
μιλήσει ο κ. Παπανικολάου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που η Υπηρεσία
την ξέρει ακόμη καλύτερα διότι έχουμε μπροστά μας το νόμο που λέει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτό στα απαιτούμενα δικαιολογητικά έφερε και
ερχόμαστε σήμερα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει εγώ δεν ξέρω ούτε για ποιον πρόκειται, απλώς
το διευκρινίζουμε διότι δεν είναι τόσο απλό η αλλαγή χρήσης που λέμε. Το
είπε ο κ. Ανανιάδης και δεν είναι τόσο απλό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σαφώς.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το αλλάζω δηλαδή στο Ε9 ή φέρνω το λογαριασμό της
ΔΕΗ ότι το άλλαξα στη ΔΕΗ και το έκανα από Κ21 που είναι επαγγελματικό,
το έκανα οικιακό, δεν σημαίνει ότι άλλαξα χρήση. Αύριο το πρωί δηλαδή όπως
είπε ο κ. Ντάτσης κάπως χαριτολογώντας με κάποιο χιουμοριστικό τρόπο
μπορεί εγώ να το ξανακάνω κατάστημα και να μην πω τίποτε πουθενά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπαίνουμε σε άλλα, είναι απλό και να σας πω
γιατί είναι απλό. Ένα διαμέρισμα το νοικιάζει για δικηγορικό γραφείο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άλλο το γραφείο, άλλο η επαγγελματική στέγη ή το
κατάστημα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ίδιο είναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι το ίδιο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αλλάζει ο συντελεστής, το ίδιο είναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι το ίδιο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αλλάζει ο συντελεστής.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ δεν μιλάω δημοτικά, εγώ λέω για τις χρήσεις
πολεοδομικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ, έχει εξαντληθεί το θέμα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι σωστή η παρατήρηση του κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τέλος πάντων Πρόεδρε, εάν η Υπηρεσία έχει ένα
τρόπο να το ελέγχει αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης πάρα πολύ σωστά εμείς
συμφωνούμε, ας αλλάξει εφόσον ο άνθρωπος το έχει κάνει σπίτι. Αλλά να έχει
ένα τρόπο η Υπηρεσία να ελέγχει το αν μετά από τρεις μήνες το ξανακάνω
κατάστημα εγώ και το νοικιάσω ως κατάστημα, ή αν θα συνεχίσω να
πληρώνω το οικιακό ή το επαγγελματικό. Αυτό από ό,τι κατάλαβα έθεσε και ο
κ. Ντάτσης με ένα δικό του τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά συμβαίνουν όλα, τα πάντα συμβαίνουν είναι θέμα
ελέγχου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται ότι εφόσον το έφερε η Υπηρεσία έχει δεχτεί τα
δικαιολογητικά του, υπηρεσιακό είναι το θέμα.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιστροφής
ποσών και διάθεση σχετικών πιστώσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μερικής ανάκλησης αριθ. 99/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
περί διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μερικής
ανάκλησης αριθ. 99/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί διενέργειας
εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας νέων εκταφών λόγω λήξεως τριετίας
ή χρόνου παράτασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Επειδή αναφέρεται κάθε φορά
μέσα στην εισήγηση ότι έχουμε στείλει και χαρτί προς ενημέρωση, για να το
ξεκαθαρίσουμε αυτό είναι και υπερβολή ακόμη και το χαρτί με την τριετία,
εφόσον στην ταφή αναφέρεται μέσα ότι στην τριετία πρέπει να έχει αυτή τη
διαδικασία, άρα νομίζω ότι έχει εξαντληθεί κάθε λόγος για να γίνει αυτό το
οποίο αναφέρουμε στην εισήγηση. Δεν χρειάζεται ούτε ακόμη η ενημέρωση
που να λέει «ελάτε γιατί τελείωσε η τριετία», αναφέρεται στην ταφή πάνω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο. Υπάρχει κάποιος άλλος τον λόγο; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας νέων
εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης
Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έως 31/8/2019»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο δημοτικούς συμβούλους πρέπει να προτείνουμε; Ο κ.
Μανωλεδάκης. Και δυο αναπληρωματικούς; Ωραία. Από την αντιπολίτευση
υπάρχει κάποιος;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό επί της διαδικασίας. Να προτείνουμε το τακτικό
μέλος που θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο για το Προεδρείο και πρέπει να
προτείνουμε και άλλο ένα απλό μέλος με τον αναπληρωτή του. Σωστά κ.
Πλέσσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωματικός του και άλλος ένας
δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωματικό του. Άρα δεν σας άκουσε
νομίζω η αντιπολίτευση, εμείς λέμε: η αντιπολίτευση θέλει να βάλει σε αυτή
την Επιτροπή ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα κ. Ανανιάδη. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν προτείνομαι, αλλά επειδή πολλές φορές εσείς κάνετε την
ομάδα σας …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια ομάδα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τη δημοτική ομάδα πιο πριν και αποφασίζετε μεταξύ σας, θα
πάει αυτός, σα Διοίκηση εννοώ, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε μια ομάδα και δεν
είναι εύκολο όταν βλέπουμε την εισήγηση να λέμε «θα πάει ο τάδε» μεταξύ
μας. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα, για να μην έχουμε αυτό το διάλογο πάλι, με
ευθύνη του επικεφαλής της πρώτης Παράταξης της αντιπολίτευσης, του κ.
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Γεωργαμλή παράδειγμα, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα για να οριστεί κάποιος, να
έχουν μια επικοινωνία οι επικεφαλής να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να
βγαίνει το ποιον θα προτείνουμε εμείς. Δεν ξέρω, εγώ το προτείνω σα
διαδικασία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό Κώστα μου δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν ξέρουμε
αν θα μας δώσουν θέση. Τώρα το λέει ο κ. Ανανιάδης. Θα συνεδριάζουν οι
επικεφαλής και άμα…
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όποιος προλάβει είναι καλύτερα; Εγώ αυτό προτείνω στο
Σώμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου πέφτει λόγος εμένα να φέρω αντίρρηση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στην αντιπολίτευση. Ούτε θα ψαχνόμαστε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης. Κύριε
Αντιδήμαρχε έρχεστε τώρα στο παρά πέντε, στο και πέντε μάλλον να πείτε αν
από την αντιπολίτευση…
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα θέματα τα έχετε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τα έχουμε τα θέματα αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η
πρότασή σας. Νομίζω είναι λογικό να ενημερώνονται όλοι οι επικεφαλής των
Παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαραμαρά έχει τον λόγο.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Εφόσον τα θέματα τα έχουμε όλοι και τα διαβάζουμε, είτε
μπορούμε να καταλάβουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε χρειάζεται διευκρίνιση
ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να προτείνει κάποιον, δεν είναι κακό πιστεύω
να συνεδριάσουν ούτως ή άλλως οι επικεφαλής τους εφόσον τα ξέρουν. Ας
μιλήσουν, ας έχουν μια εναλλακτική στο μυαλό τους και όταν βρεθούμε εδώ
αν χρειαστεί την παρουσιάζουν, αν δεν χρειαστεί δεν την παρουσιάζουν. Δεν
νομίζω ότι το φέραμε στο και πέντε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι δεν είπα …
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Απαντάω στο «και πέντε». Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς σε καμία περίπτωση η εισήγηση δεν αναφέρει
Δημοτικό σύμβουλο της Διοίκησης ή της αντιπολίτευσης, άρα είναι θέμα
καθαρά Δημοτικού Συμβουλίου να κρίνει αν και οι τέσσερις κριθούν από το
Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι από αυτούς που θα ψηφίσει η πλειοψηφία, δεν
το

διαχωρίζει

ο

νομοθέτης

αυτό,

λέει

έναν

και

έναν,

με

τους

αναπληρωματικούς τους. Βέβαια εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό,
είναι να υπάρχει μια απάντηση η οποία να εξυπηρετεί το Δημοτικό Συμβούλιο
όλο. Διότι αν θέλει η Διοίκηση και τους τέσσερις τους περνάει εκείνη, χωρίς να
ρωτήσει κανέναν.
Εμείς όμως επειδή θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία η
οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ζητάμε και αυτό το οποίο ειπώθηκε ότι καλό
θα είναι να

υπάρχει μια διαβούλευση μεταξύ των επικεφαλής των

Παρατάξεων για να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, βάλτε εσείς τους
δύο, εφόσον εσείς επαναλαμβάνω αν αποφασίσετε ότι πρέπει να μπουν και οι
τέσσερις δικοί σας, δεν λέει εδώ κάποιον της αντιπολίτευσης, μπορείτε να
βάλετε και τους τέσσερις.
Άρα εφόσον μας λέτε ότι πρέπει η αντιπολίτευση να προτείνει
δύο, να έρθουμε και τηλεφωνικά να πούμε στον κ. Πλέσσα αύριο – μεθαύριο,
ότι αποφασίσαμε αυτούς τους δύο, ή τον έναν, ή τους τρεις από πλευράς
αντιπολίτευσης. Αυτό εγώ προτείνω και επειδή απουσιάζουν και οι υπόλοιποι
επικεφαλής να σας δώσουμε μια απάντηση τηλεφωνικά και όχι τώρα να
πούμε εδώ αυτός και αυτός.
Αλλά επαναλαμβάνω: εσείς μας λέτε ότι μπορούν να μπουν από
την αντιπολίτευση ένας; Δύο; Ποιοι είναι αυτοί; Γιατί εάν μπούμε με την
απόφαση

Δημοτικού

Συμβουλίου

μπορεί

να

μην

βάλει

κανέναν

η

αντιπολίτευση, δεν λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας να πω εγώ δυο λόγια γιατί δυστυχώς η
διαδικασία δεν επιτρέπει κ. Κόντο πρέπει να υπάρξει απόφαση. Δεν μπορεί
να γίνει κατόπιν, το καταλαβαίνετε είναι θέμα διαδικασίας, δεν γίνεται.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρε το έχουμε ξανακάνει αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακάνει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι εσείς το έχετε ξανακάνει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν το έχω ξανακάνει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, το έχετε κάνει με όλες τις Επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν το έχω ξανακάνει, δεν το ξανακάνω. Ο κ. Ντάτσης έχει τον
λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όταν είναι ξεκάθαρο στην εισήγηση ότι πρέπει να υπάρχει κι
ένα μέλος από την αντιπολίτευση, είτε είναι ο νόμος είτε είναι η επιθυμία της
Δημοτικής Αρχής να είναι γραμμένο στην εισήγηση, ώστε να έχουν το χρόνο
οι επικεφαλής να το κάνουν.
Δεύτερον, νομίζω μπορεί να αποσυρθεί το θέμα και να περάσει
μεθαύριο ή αύριο με περιφορά, είναι πανεύκολο. Γιατί δεν θέλετε κι εσείς να
γίνονται οι δουλειές νοικοκυρεμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αποσύρω, δεν γνωρίζω
εάν υπάρχει αναγκαιότητα. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συγνώμη που παρεμβαίνω αλλά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι συγνώμη, έχετε τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχετε τη διάθεση να δώσετε στην αντιπολίτευση τα δυο
μέλη …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της Επιτροπής, ένα κανονικό και ένα αναπληρωματικό. Ένα
τηλέφωνο δεν βλάπτει να παίρνει ο κ. Πλέσσας τους επικεφαλής να τους πει
ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι δεν το αντιλαμβάνεστε; Έχετε τόσα χρόνια…
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω, αφού μου δώσατε τον
λόγο να ολοκληρώσω. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ως
αντιπολίτευσης, μπορεί να ψηφιστεί το θέμα και τα ονόματα να δοθούν αύριο,
δεν είναι τίποτε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη ό,τι δεν γράφεται στα πρακτικά, πως τα λέτε
αυτά τα πράγματα; Όταν θα ανατρέξει κάποιος στα πρακτικά για οποιοδήποτε
ζήτημα θα βρει τι; Ότι πήραν τηλέφωνο την άλλη μέρα; Υπάρχει κάποια
αναγκαιότητα να κρατήσουμε το θέμα ή μπορούμε να το αποσύρουμε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπάρχει αναγκαιότητα. Μισό λεπτό να το ξαναπώ γιατί έχει
μια σημασία. Πάρα πολλές φορές και με αφορμή τις αρχαιρεσίες που είχαν
γίνει όταν ξεκίνησε να ισχύει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκε πάρα
16
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πολλές φορές ότι δεν έγινε δεκτή μια πρόταση α λα καρτ που είχε περάσει και
τα λοιπά. Ενόψει των καινούργιων Επιτροπών, αυτή είναι η πρώτη.
Θα ακολουθήσουν κι άλλες επειδή τα θέματα στέλνονται στην
αντιπολίτευση και άρα όταν τα διαβάζουν οι συνάδελφοι θαρρώ πως μπορούν
να συνεννοηθούν είτε όλοι μαζί, είτε να κάνουν τις προτάσεις κατά μόνας σαν
Παρατάξεις, εγώ λέω ότι εμείς έχουμε τη διάθεση να συμμετέχουν στις
Επιτροπές και σε αυτές που προκύπτουν τώρα και στις μελλοντικές το Μάρτη
και λέμε ότι και χρόνο έχουν και μπορούν να έρχονται, γιατί τα θέματα
έρχονται στην ώρα τους και τώρα μπορούν να θέλουν να επιλέξουν μια
Επιτροπή για τα ακίνητα είναι που συνεδριάζει …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τόσο σημαντική για να χρειάζεται …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν είναι τόσο σημαντικό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν υπήρχε στην εισήγηση, δεν αναφέρεται
πουθενά ότι η αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να βάλει …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν έχει σημασία αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, χωρίς να το γράφει η εισήγηση μπορεί να υπάρξει
ένδειξη ενδιαφέροντος από την αντιπολίτευση, μπορεί να πάρει τηλέφωνο…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λέμε το άσπρο,
μαύρο. Εφόσον είχαμε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες τα χαρτιά στα χέρια μας,
έπρεπε να το είχαμε αποφασίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή θέλουμε να υπάρχει μια καλή θέληση από όλες τις
πλευρές δώστε αυτό το χρονικό περιθώριο να μπορέσουν να μπουν ένα δυο
άτομα, να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ούτε μπορούμε να πάρουμε εμείς
εφόσον έχουμε όλους αυτούς τους απόντες, που είπατε ότι όλοι είναι
δικαιολογημένοι και εφόσον είναι δικαιολογημένοι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δύο δικαιολογημένους είπα, δεν είπα όλοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπατε ότι είναι δικαιολογημένος ο επικεφαλής ο ένας, ο
επικεφαλής ο άλλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα τίποτε εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είπατε ότι είναι δικαιολογημένοι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι εγώ είπα ότι δικαιολογημένος είναι ο κ. Τομπούλογλου και ο
κ. Γεωργαμλής. Τελεία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καλά, εντάξει. Γι' αυτό παρακαλούμε πάρα πολύ να αποσυρθεί
και νομίζω η θέση αυτή που λέτε ότι έπρεπε να το είχαμε φέρει, είναι πράγματι
έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας απαντώ ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να το
αποσύρω. Ρωτώ εάν είναι χρήσιμο και αναγκαίο και μου απαντάνε ότι το
χρειάζονται, δεν μπορώ να κάνω …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επί της διαδικασίας. Δυο μέρες θα βοηθήσουν να γίνεται από
όλες τις πλευρές συντονισμένη η δουλειά. Θέλετε εσείς να έχετε σκορποχώρι
απέναντί σας; Αν σας βολεύει, περάστε το όπως είναι τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή θα κοιτάξουμε όλες κι εμείς τις Επιτροπές και θα μπούμε
σε όλες τις Επιτροπές, θέλουμε να κάνουμε το ξεκίνημα από εκεί, να τελειώνει
αυτή η υπόθεση και να μην δημιουργείται θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, χρειάζεται η Επιτροπή αυτή μέχρι το επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο; 21 του μηνός θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο,
χρειάζεται η Επιτροπή αυτή; Σας ρωτάω ευθέως, αν χρειάζεται προχωράμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν απαντώ με σιγουριά επειδή τρέχει το θέμα
της μίσθωσης χώρου για τα αδέσποτα, όπου χρειάζεται αυτή η Επιτροπή, δεν
ξέρω αν πρέπει να προηγείται. Τι να σας πω τώρα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία θα προχωρήσουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να το βάλουμε δια περιφοράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιφορά δεν είναι υπάρχει κ. Ντάτση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό είναι άλλη λύση που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την περιφορά την κόψαμε, είναι καιρός τώρα. Δεν υπάρχει
περιφορά.
Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Για να απεγκλωβιστούμε από το ζήτημα, δηλώνοντας την
πολιτική μας βούληση να συμμετέχει και η αντιπολίτευση σε αυτό, αλλά
ταυτόχρονα να προχωρήσει η διαδικασία προτείνω να εκλέξουμε τα τέσσερα
μέλη δύο και δύο από τη συμπολίτευση και αυτή είναι και πολιτική δήλωση και
δέσμευση καταγραμμένη στα πρακτικά εάν συμφωνούμε φυσικά, ότι με την
18
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πρόταση της αντιπολίτευσης θα παραιτηθούν. Ώστε και η Επιτροπή άμεσα να
λειτουργήσει και η αντιπολίτευση να έχει το χρόνο της δήλωσης, για να
συμμετέχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστή η πρόταση κ. Παπακώστα, πολύ ωραία, σωστό.
Και σε μια επόμενη, απλώς να μην κατηγορηθούμε, πρέπει να μας το
υπενθυμίσετε να το προχωρήσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνώ το να μπουν πλασματικά και τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία προχωράμε. Από εμάς είναι ο κ. Μανωλεδάκης για
Πρόεδρος, ο κ. Καλαμπόκης αναπληρωματικός. Συνάδελφοι άλλα δυο άτομα
θέλω, πέστε μόνοι σας να μη γράφω εγώ ονόματα τώρα. Ο κ. Κουμαριανός
και ο κ. Παπακώστας αναπληρωματικό. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος είπε ότι δεν θα ψηφίσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι να σας πω κάτι; Δεν είναι δεοντολογικό αυτό που
κάνετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί δεν είναι δεοντολογικό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας απαντήσω. Δεχόμαστε την πρόταση που κάνει ο κ.
Παπακώστας και λέει ότι για να απεγκλωβιστούμε από το θέμα και να μην
υπάρξει διοικητικό πρόβλημα, βάζουμε δύο δικούς μας οι οποίοι θα
παραιτηθούν μόλις φέρετε τη δική σας πρόταση και εσείς δεν το ψηφίζετε. Δεν
μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … δηλαδή μόλις φέρουμε μια
αντίρρηση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε; Εντάξει κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημ. Συμβούλων
ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81)
έως 31/8/2019» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός υπευθύνου σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδας και αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτό; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η κα Βουλγαρίδου ήταν και την προηγούμενη φορά και
ανανεώνει τη θητεία της;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έχουν αυτά τα έργα πληρωθεί από ό,τι
ξέρω, είναι για νέα έργα. Είναι για δυο νέα έργα αυτό τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πρώτη φορά γίνεται αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στα έργα αυτά, ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπευθύνου σε
λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών
του Δήμου για το έτος 2017 και εφεξής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίζουμε κάθε χρόνο αυτό. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια διευκρίνιση. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι για να είναι πιο
νόμιμες και πιο ουσιαστικές οι υπερωρίες, κυρίως αυτό καταλαβαίνω. Η ευχή
μου είναι να μπαίνουν τέτοιες υπερωρίες μόνο στις Υπηρεσίες που δουλεύουν
μέσα στη βροχή, μέσα στο χιόνι, στο κρύο και τα λοιπά και να μη δούμε και
πλασματικές σε Υπηρεσίες που δεν βγαίνουν από το γραφείο και φεύγουν
μετά τις 2 και μισή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται αυτά στο Δήμο μας.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ευχή έκανα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Δήμο μας δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το ξέρω από άλλους Δήμους, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να γίνονταν παλιά, τώρα δεν γίνονται. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καθιέρωσης
λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017 και
εφεξής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μεταφοράς του προσωπικού του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» στον 3ο όροφο του δημοτικού κτιρίου επί των οδών
Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων - Νέα Χαλκηδόνα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με αφορμή το 8ο επειδή λένε διάφορα εδώ διάφοροι ότι η
αντιπολίτευση άχρηστη, άσχετη και τα λοιπά, ίσως καταλαβαίνω τις διάφορες
ονομασίες

των

προγραμμάτων

και

τη

δράση

λειτούργημα

των

απασχολούμενων στελεχών του Δήμου σε κάθε πρόγραμμα, ελπίζω και θέλω
να πιστεύω πως τα στελέχη προσφέρουν σε όλα τα προγράμματα ανεξάρτητα
από το για ποιο πρόγραμμα δουλεύουν και ποιο πρόγραμμα αμείβονται.
Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιμη η κοινή στέγαση όλων των
προγραμμάτων. Συμφωνούμε νομίζω μέχρι εδώ, όλοι να δουλεύουν για όλα
τα προγράμματα ασχέτως αν πληρώνονται από το «Βοήθεια» ή ….
Παράλληλα μέρες που έρχονται ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να
γίνει καταγραφή όλων των δράσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου ή και αυτών που προσφέρονται από το Δήμο όχι μέσω της
Κοινωφελούς αν υπάρχουν και να γνωστοποιηθούν στους δημότες με μορφή
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τηλεγραφική και όχι εκθέσεις ιδεών, είτε με φυλλάδια είτε με αφισοκολλήσεις,
είτε σε διάφορους χώρους είτε και με καταχωρήσεις στον τοπικό ηλεκτρονικό
και έντυπο Τύπο.
Συγχρόνως θα πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρο στους δημότες
ποιοι και πως μπορούν να ωφεληθούν από όλες αυτές τις δράσεις. Χρήσιμο
επίσης θα ήταν αυτή η λιτή και συμπυκνωμένη και εύχρηστη επικοινωνία με
τους δημότες να γίνεται κάθε χρόνο τις μέρες των Χριστουγέννων ακόμη και
με τη μορφή του δώρου του Δήμου προς τους δημότες, αν και δεν είναι εδώ
είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το κάνει.
Αυτά βέβαια για όσους θεωρούν το σύνολο της αντιπολίτευσης
ανάξιο της πόλης και τους δημοτικούς συμβούλους είτε προέρχονται από τη
μείζονα συμπολίτευση είτε από την ελάσσονα συμπολίτευση, εξαιρούνται
βέβαια όσοι έχουν γεννηθεί για να βρίσκονται στη διαρκή θορυβώδη
αντιπολίτευση και δεν αντέχουν άλλους ρόλους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι έτοιμη αυτή η δουλειά της καταγραφής των
κοινωνικών δομών Δήμου και Κοινωφελούς και μένει μόνο να γίνει μια
σύμβαση για να τυπωθεί το σχετικό φυλλάδιο όπως κάνουν και πολλοί Δήμοι
είναι πολύ χρήσιμο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μεταφοράς του
προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον 3ο όροφο
του δημοτικού κτιρίου επί των οδών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α)Τροποποίηση της αριθ. 173/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την
αντικατάσταση αναπληρωτή υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου
καθώς επίσης και αντικατάσταση χώρων εκπαίδευσης στην υποβολή
αίτησης ενδιαφέροντος του Δήμου για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του
Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το
Ν. 3879/2010. Β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ανωτέρω Πράξη
και υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εμείς την προηγούμενη φορά ιδρυθήκαμε σαν Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης και κάναμε εκ των υστέρων να μπούμε στο πρόγραμμα. Ναι μεν
μπήκαμε στο πρόγραμμα εκ των υστέρων, αλλά τα χρήματα δεν υπήρχαν και
έτσι πάλι μείναμε απ' έξω όπως έμειναν κι άλλοι Δήμοι. Δηλαδή ενώ ναι μεν
μας έβαλαν, μετά μας έβγαλαν γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα.
Τώρα θέλουμε να μπούμε σε μια καινούργιο φάση του
προγράμματος αλλά για να μπούμε πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα αν
θέλουμε να μπούμε αυτό είναι δηλαδή το ουσιαστικό. Πρέπει να έχουμε την
απόφαση πριν τις 16 για να την καταθέσουμε και να επιλέξουμε μετά το
πρόγραμμα. Μας είπαν ότι κατά 100% περίπου θα μπούμε στο πρόγραμμα.
Ποια είναι η διαφορά. Από τις προηγούμενες φορές, από ό,τι
μάθαμε, κάναμε μια διερεύνηση να δούμε τι γινόταν και τι γίνεται, από ό,τι
καταλάβαμε φαγώθηκαν κάποια χρήματα. Πως φαγώθηκαν; Έβαλαν πολλούς
διοικητικούς και λιγότερους εκπαιδευτές, είχαν 400 διοικητικούς και όταν έγινε
ο απολογισμός για να δουν τι πήγε καλά και τι δεν πήγε, φάνηκε ότι είχαν
δοθεί πάρα πολλά σε διοικητικούς και λιγότερο σε εκπαιδευτές.
Και έτσι τι έκαναν τώρα; Έρχονται και κόβουν τους διοικητικούς
και ενώ είχαν υπεύθυνο οργάνωση και υπεύθυνο εκπαίδευσης γι' αυτά τα
προγράμματα ανά Δήμο, τώρα θα είναι ανά Περιφέρεια. Δηλαδή θα είναι
μερικοί Δήμοι που θα είναι υπεύθυνοι και θα υπάρχει μόνο υπεύθυνος
εκπαίδευσης.
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Μας είπαν τώρα ότι ουσιαστικά αυτό γινόταν, δηλαδή ερχόταν ο
υπεύθυνος εκπαίδευσης δεν πήγαινε ανά Δήμο, δεν εμφανιζόταν κάθε μέρα
εμφανιζόταν κάπου – κάπου τους έβαζε σε μια σειρά και έφευγε. Σε μερικούς
Δήμους μάθαμε ότι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης πήγαινε καθημερινά και έλεγχε
την κατάσταση.
Τι θέλω να πω με όλο αυτό; Εμείς αυτό που θα ψηφίσουμε ναι
μεν το θέλουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι θα επιβαρυνθεί ο Δήμος να βρει
προσωπικό ένας άνθρωπος τουλάχιστον εκτός από τον υπεύθυνο που θα
ορίσουμε σήμερα θα γυρνάει τις αίθουσες διδασκαλίας εκεί που θα γίνονται τα
μαθήματα.
Σα μαθήματα έχουμε βάλει να γίνονται στο Λύκειο Χαλκηδόνας,
ο

στο 2 Γυμνάσιο Φιλαδέλφειας, στο Πνευματικό Κέντρο Φιλαδέλφειας και σαν
γραφεία του Δια Βίου Μάθησης θα είναι στη Ραιδεστού 21.
Το Δια Βίου Μάθησης είναι μη τυπική εκπαίδευση όπως ξέρετε,
δηλαδή δεν δίνει απολυτήριο ή πτυχίο, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν
ζητάμε ούτε πτυχίο ούτε τίποτε, μόνο τα στοιχεία σου, την ταυτότητά σου το
που μένεις και τέτοια πράγματα.
Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι θέλουν ξένες γλώσσες και
υπολογιστές αυτό είναι κατά βάση, είπαμε και κάποια άλλα που έχουν σχέση
με τα εικαστικά, με τις Σχολές Γονέων και θα τα δούμε. Γιατί από ό,τι μας
είπαν και σήμερα να εγκριθεί, αυτό θα λειτουργήσει κατά πάσα πιθανότητα
μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει και καλώς εχόντων των πραγμάτων από ό,τι
καταλάβαμε.
Γιατί έχουν δηλώσει 25.000 εκπαιδευτές τους οποίους θα πρέπει
αυτοί να τους εξετάσουν τα τυπικά τους προσόντα και να δουν ποιους θα
πάρουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εκπαιδευτών που έχει δηλώσει
συμμετοχή. Αν μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι, πέστε μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τις θεματικές τις δηλώνουν οι πολίτες και βάσει αυτών
διαμορφώνονται και τα μαθήματα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εμείς έτσι κάναμε την προηγούμενη φορά βάλαμε όλες τις
θεματικές να μπορούν να τις συμπληρώσεις και μετά βλέπαμε ότι εκεί είναι
περισσότεροι, άρα θα κάνουμε αυτά και αν τα υπόλοιπα είχαν μικρή
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συμμετοχή, είχαμε σκοπό να τους πούμε ότι δεν θα λειτουργήσουμε αυτά που
είναι δυο τρεις άνθρωποι και θα λειτουργήσουμε τα υπόλοιπα.
Είναι μερικοί Δήμοι από ό,τι μας είπαν που δεν τις βάζουν όλες
τις θεματικές, γιατί είναι πάρα πολλές. Πιάνει δηλαδή πάρα πολλές ξένες
γλώσσες, για μετανάστες, δηλαδή είναι ένα κατεβατό που μπορώ να σας
διαβάσω κάποια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς νομίζω ότι προχωράμε ένα βήμα σχετικά με τα
θεματικά, αλλά αν θυμάστε το Γενάρη με Φλεβάρη κάποια ημερομηνία
ανάμεσα εκεί, είχαμε ψηφίσει ομόφωνα Δια Βίου Μάθηση, είχαμε πει ότι είναι
ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει όλοι να το υπερψηφίσουμε και να
βοηθήσουμε. Βέβαια από ό,τι κατάλαβα από την κα Ρόκου ακόμη δεν είναι
απόλυτα σίγουρη ότι θα γίνει το πρόγραμμα, απλούστατα υπάρχουν ενδείξεις
πολύ σοβαρές ότι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν είναι κανένας ο
οποίος κάτι άλλο θα μπορέσει να φέρει αντίρρηση, τώρα τα θεματικά ας τα
αφήσουμε εκείνη τη στιγμή πως μπορούν να πάνε, είναι τελευταίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθηση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους
συνδημότες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Εμείς θα το υπερψηφίσουμε,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης έχει τον λόγο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Δυο ερωτήσεις κα Ρόκου. Εάν υπάρχει μίνιμουμ αριθμός
συμμετεχόντων.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αν ζητήσουν όλοι πληροφορική και εμείς δεν μπορούμε να
εξυπηρετήσουμε, είναι πόσα τμήματα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Αν
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε -θα το δούμε αυτό με τον αριθμό που θα έρθειτέσσερα τμήματα των 12 ανθρώπων, θα πούμε μέχρι εκεί είμαστε. Δεν
μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους γιατί οι υπολογιστές που θα
κάνουμε, θα τους κάνουμε στα σχολεία, είναι συγκεκριμένες οι αίθουσες της
πληροφορικής.
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Το πρόγραμμα έχει μια αρχή και ένα τέλος, δεν πιστεύω όμως
ότι δεν θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε, να εξυπηρετήσουμε όλους γιατί
έχουμε βάλει ήδη δυο σχολεία και το Πνευματικό Κέντρο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Η συμμετοχή μας από τι θα εξαρτηθεί;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Επειδή εμείς την άλλη φορά το «χάσαμε» είμαστε σε πρώτη
προτεραιότητα, το ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν ότι μας απέρριψαν εκ των
υστέρων ενώ μας είχαν πει ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα μετά μας έβγαλαν
γιατί δεν είχαν τα χρήματα και μας είπαν ότι είμαστε οι πρώτοι που θα
μπούμε. Οπότε νομίζω ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Μήπως αυτό θα παίξει ειδικό βάρος ο αριθμός των
συμμετοχών;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Όχι. Πρώτα μπαίνεις στο πρόγραμμα και μετά δέχεσαι αιτήσεις.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάποια διεργασία πρέπει να υπάρχει
στην επιλογή ποιοι Δήμοι μπαίνουν και ποιοι δεν μπαίνουν. Γιατί κάποιοι δεν
μπήκαν πέρσι, ή καταλαβαίνω στραβά.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Στο προηγούμενο πρόγραμμα μπήκαν αρκετοί Δήμοι. Αυτοί που
δεν μπήκαν, εμείς δεν μπήκαμε. Γιατί δεν μπήκαμε; Γιατί επί της
προηγούμενης δημαρχίας δεν έκαναν αίτηση όταν έπρεπε. Εμείς κάναμε εκ
των υστέρων και τους είπαμε «εμείς δεν ήμασταν τότε …».
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει, δυο ερωτήσεις. Η μία, λέει κάπου: «… Οι Δήμοι θα
υποστηριχθούν στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση».

Όταν λέει αμοιβή,

καταλαβαίνω αυτοί θα βάλουν τα χρήματα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αυτοί θα πληρώσουν τους εκπαιδευτές, θα έχουν το σέρβις των
υπολογιστών αν χαλάσουν, το χαρτί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και ένα τελευταίο,

γράφει στο 10 «… Διασφάλιση

προσβασιμότητας ΑμεΑ στο χώρο Διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο
εκπαίδευσης», νομίζω στη Φιλαδέλφεια το 2016 δεν θα πρέπει να ισχύει αυτό.
Στη Φιλαδέλφεια νομίζω όλοι οι δημοτικοί χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι
στα ΑμεΑ και καλά θα έκαναν αν έχουν Δήμους που δεν έχουν όλα τα κτήρια
προσβάσιμα για τα ΑμεΑ να τους βγάλουν απ' έξω. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια ερώτηση κα Ρόκου. Δεν έχουμε ένα δείγμα
συμμετοχής από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο; Γιατί αυτό μας το απέρριψαν
μετά τις συμμετοχές. Δεν μας το απέρριψαν πριν, άρα μπορούμε να έχουμε
ένα δείγμα το τι συνέβη τότε και αν υπήρχε προσφορά ανθρώπων.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Η συμμετοχή μας ήταν πάνω από 800 άτομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω από 800 άτομα σε όλα τα τμήματα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ναι, σε όλα τα τμήματα, με περισσότερο βάρος στους
υπολογιστές, στις ξένες γλώσσες και σε κάποια εικαστικά.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπάρχει ποσότητα; Δηλαδή 800 λέμε τώρα, θα
μπορούσαν να μπουν στο Δια Βίου Μάθηση και οι 800 ή γίνεται με κάποια
επιλογή;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να σας πω, εμείς αυτό θα κάνουμε. Αφού τα μαζέψουμε και αυτοί
δεν ήξεραν να μας απαντήσουν ούτε και τότε, τώρα όμως που θα μπούμε
στο πρόγραμμα. Τότε δεν είχαμε μπει και τι μας είπαν; «Μαζέψτε εσείς
αιτήσεις», άσχετα αν δεν είχαμε μπει στο πρόγραμμα. Τώρα όμως θα μπούμε
πρώτα στο πρόγραμμα και μετά θα μαζεύουμε αιτήσεις. Δεν θα το κάνουμε
όπως το κάναμε την άλλη φορά, γιατί την άλλη φορά μας είπαν «μαζέψτε
εσείς και θα σας βάλουμε», υπόσχεση ήταν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατάλαβα, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα. Παρακαλώ
κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Α)Τροποποίηση της αριθ.
173/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση αναπληρωτή
υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου καθώς επίσης και αντικατάσταση
χώρων εκπαίδευσης στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος του Δήμου
για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα
Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Κ.Δ.Β.Μ.), που
οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν. 3879/2010. Β) Έγκριση συμμετοχής
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του Δήμου στην ανωτέρω Πράξη και υπογραφή σχετικού συμφώνου
συνεργασίας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 61/2016 απόφασης του
Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Όχι, αν υπάρχουν ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λείπει και ο Δήμαρχος που μας λέει αδιάβαστους…!!! Αλήθεια,
δεν θυμάμαι, είπατε δικαιολογημένα λείπει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόλυτα δικαιολογημένα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά σήμερα που λείπει ο Δήμαρχος έχεις μεγάλες εισηγήσεις,
θα του πω να διαβάσει τα πρακτικά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μερικές ερωτήσεις, πάμε στα έξοδα. «Αμοιβές τρίτων μη
ελεύθερων επαγγελματιών» από 0 πήγε 600. Τι σημαίνει αυτό; Γιατί δεν
χρειαζόμαστε μέχρι τώρα και τώρα τι είναι αυτό που θα χρειαστούμε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι η συντηρήτρια. Κάνουμε ετήσια σύμβαση, δεν την
κάνουμε πάντα εάν χρειαστούμε κάποια πράγματα, πέρσι είχαμε κάνει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ναι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γιατί λέμε «μη ελεύθερων επαγγελματιών;»
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μισό λεπτό …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: 200613.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πείτε μου τι άλλες ερωτήσεις έχετε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα ΝΠ" από 1.000 σε 5.500,
200614. «Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού» από 0, 2.000 δηλαδή πέρσι
δεν είχαμε κάνει συντήρηση; Δεν κάνουμε κάθε χρόνο;
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«Έπιπλα, σκεύη» από 2.000 σε 10.000 «Συντήρηση και
αναγόμωση πυροσβεστήρων» 0, είχαμε βάλει 1.000 δεν υλοποιήσαμε του
χρόνου πάλι 1.000 δηλαδή δεν έχουμε υποχρέωση κάθε χρόνο τους
πυροσβεστήρες να τους αναγομώσουμε; Φέτος γιατί δεν τους αναγομώσαμε;
Αυτά για την ώρα με τις ερωτήσεις.
Και ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφάλειας, πρέπει το κάθε
Νομικό Πρόσωπο να κάνει ξεχωριστή σύμβαση; Δεν καλύπτει με ένα πακέτο
να του πει ο Δήμος «Έλα εδώ, όλα αυτά..», ωραία. Αυτό γίνεται με ανάθεση;
Δηλαδή το Π.Π.Ι.Ε.Δ. τον γιατρό εργασίας του έκανε ανάθεση; Έκανε
πρόχειρο διαγωνισμό ή βρήκε αυτόν που έκρινε ότι του κάνει και του έδωσε τη
δουλειά;
Μέχρι σήμερα δεν είχαμε ισολογισμό; Γιατί κάπου σε ένα κείμενο
κάτι τέτοιο είδα. Και μετά με το ΕΞΙΠ βλέπω δυο καταγραφές: η μία έχει
μηδενίσει, η άλλη έχει εμφανιστεί. Είναι αλλαγή κωδικού και τι εξυπηρετεί αυτή
η αλλαγή κωδικού;
Και στα έσοδα δεν έχω τίποτε, όμως αυτή την εποχή πρέπει το
Π.Π.Ι.Ε.Δ. να βάλει κάτω το Δ.Σ. τη φαντασία του και τα όνειρα να
δημιουργηθούν έσοδα. Το τσάμπα δεν το εκτιμάει κανείς, πρέπει να βρεθεί
τρόπος το Π.Π.Ι.Ε.Δ. να αποκτήσει έσοδα. Γιατί όσο γίνεται το ποσό που θα
έχει ο Δήμος να δίνει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. θα μειώνεται, δεν είναι εύκολο να λέμε
«θα μειώνουμε, θα μειώνουμε τα χρήματα προς το Π.Π.Ι.Ε.Δ.» αλλά θέλουμε
το πνεύμα να αυξάνει. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο γιατί μερικές φορές αυτά
είναι λίγο αλληλένδετα να αυξήσει τα έσοδα όχι για κέρδος για να τα ρίξει στις
δράσεις του ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν
άλλες ερωτήσεις. Κυρία Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε σχέση με πέρσι έχει
αποχωρήσει από το Π.Π.Ι.Ε.Δ. ένας εργαζόμενος προκειμένου να βοηθήσει
στην Οικονομική Υπηρεσία που είναι πτυχιούχος και μπορούσε να βοηθήσει
εκεί ενώ δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανάγκη στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Αλλά παρ' όλα αυτά
το ποσό που υπήρχε για τη μισθοδοσία του δεν αφαιρέθηκε από τον
προϋπολογισμό, δηλαδή θεωρήσαμε ως Διοίκηση ότι αυτό το ποσό πρέπει να
παραμείνει στην τακτική επιχορήγηση που υπάρχει.
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Αυτό το ποσό μετά κατανεμήθηκε σε διάφορους κωδικούς που
υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιηθούν. Τι θέλω να πω. Αυτό έγινε
υπηρεσιακά, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά τα 600 € για παράδειγμα,
οι αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών μπήκε ένα ποσό προκειμένου
να μπει στον κωδικό αυτό, εάν χρειαστεί κάποια ανάγκη.
Μπορεί

για

παράδειγμα

να

χρειαστεί

να

φέρουμε

ένα

μουσοπαιδαγωγό κάποια στιγμή να μπορούμε να του κάνουμε μια μικρή
σύμβαση για κάποιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει όμως κάτι αυτή τη στιγμή στο
μυαλό μας συγκεκριμένο.
Όπως και αμοιβές τρίτων με ιδιότητα… αυτό μπορώ να το
ρωτήσω, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το ποσό.
Για έπιπλα – σκεύη επειδή δεν υπήρχε βιβλιοθήκη, θα γίνει
προμήθεια κάποιων επίπλων βιβλιοθηκών για να τοποθετηθούν τα βιβλία
εκεί. Όσον αφορά την αναγόμωση πυροσβεστήρων δεν γίνεται κάθε χρόνο.
Έγινε

πέρσι

από

το

Δήμο;

Κάτι

τέτοιο.

Πήραμε

δηλαδή

άλλους

πυροσβεστήρες που ήταν έτοιμοι από το Δήμο και τους αντικαταστήσαμε, ενώ
φέτος θα κάνουμε ξεχωριστά.
Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας έπρεπε να
υπάρχουν σε κάθε κτήριο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Και γι' αυτό μηδενίζει ο κωδικός της ΕΞΙΠ που η ΕΞΙΠ είναι
αυτές οι υπηρεσίες. Μηδενίζει και δημιουργεί τον άλλο κωδικό.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δημιουργείται καινούργιος γιατί ουσιαστικά υπήρχε
παρατυπία σε αυτό. Ενώ θεωρούσαμε ότι ήμασταν μέσα στη σύμβαση του
Δήμου τελικά δεν μπορούσαμε να είμαστε τυπικά. Το αντικλεπτικό γίνεται
τώρα για πρώτη φορά δεν υπήρχε.
Με ρωτήσατε κάτι σε σχέση με το έγγραφο του παρατηρητηρίου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κάτι λέει για ισολογισμό.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Του παρατηρητηρίου; Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι και εγώ δεν το κατάλαβα.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να σας πω λίγο. Μας έκαναν ένα έγγραφο όπου υπάρχουν
τρία σημεία που μας θέτουν. Υπάρχει αυτό το ποσό 58.694 € το οποίο είναι
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ένα απαλλοτρίωτο κεφάλαιο λέγεται διαρκούς κατάθεσης από το Δήμο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Αυτό υποτίθεται ότι υπάρχει σε κάποια Τράπεζα
το ποσό και παίρνουμε τα επιτόκια. Αυτό μπαίνει – βγαίνει στον
προϋπολογισμό δεν το πειράζουμε, αλλά μας ρώτησαν τι συμβαίνει με αυτό
από το παρατηρητήριο.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο μας ρώτησαν σχετικά με τις
100.000 που είναι η τακτική επιχορήγηση ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει
είναι ότι έχουμε αλλάξει τον κωδικό εγγραφής για κάποιους λόγους πάλι
τυπικούς και τους το απαντάμε αυτό.
Και το τρίτο που μας είχαν ρωτήσει, είναι σχετικά με ένα ποσό
που υπήρχε 333 € το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι ΠΟΕ είναι υποχρεώσεις που
εκκρεμούν και αυτό έχει γίνει λόγω μιας λάθος λογιστικής εγγραφής, που το
διορθώσαμε. Αυτά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για τον ισολογισμό σας ρώτησα ένας κωδικός και λέει «Αμοιβές
τρίτων για σύνταξη ισολογισμού και παρακολούθηση διπλογραφικού» και έχει
5.000.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αυτό είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει το λογιστικό, το
οποίο πάλι δεν είχαμε δική μας σύμβαση αλλά πλέον υποχρεούμεθα επειδή
φτιάξαμε το Καταστατικό πρέπει να έχει δική μας εταιρεία ξεχωριστά. Ίδια
εταιρεία με το Δήμο δηλαδή κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχουμε δική μας
σύμβαση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και με ευχαρίστηση είδα ότι υπάρχει ποσό για τον καθαρισμό
των τζαμιών, γιατί πρόπερσι δεν υπήρχε. Ευχαριστώ.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Καθαρίστηκαν μετά από πολλά χρόνια, μπήκε και ταμπέλα
σήμερα, να ενημερώσω. Το Μουσείο δεν είχε ταμπέλα που να λέει «Μουσείο
Φιλιώ Χαϊδεμένου» μπήκε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε παρατηρητικότητα κ. Ντάτση.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και κάτι τελευταίο Πρόεδρε επειδή έβαλε κάποιο θέμα
σχετικά με τα έσοδα. Το Π.Π.Ι.Ε.Δ. είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ίδρυμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μη κερδοσκοπικού, όχι εισπρακτικού.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να βάλουμε τροφεία;
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Φαντασία να βάλουμε πρώτα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να προτείνουμε κάτι όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να βάλουμε διόδια στον πεζόδρομο!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να προτείνω λοιπόν, γιατί το είδα στην πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είμαστε εκτός θέματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είχε μια εκδήλωση προχθές πολύ καλή με τις λοιμώξεις, τα
εμβόλια και τα λοιπά και είχε δυο πανό, έλεγε «Pfizer» και κάτι άλλο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν ήταν εκδήλωση το Π.Π.Ι.Ε.Δ. αυτή.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έδινε τον χώρο το Π.Π.Ι.Ε.Δ.;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ναι. Να σας πω, στα έσοδα ο κωδικός 06001411001 είναι
το προϊόν δωρεάς, είναι ο κωδικός στον οποίο αναφερόμαστε. Τα
βεβαιωθέντα έως και τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους είναι 3.980 €
που σημαίνει μέχρι τον Αύγουστο άρα γι' αυτό και προϋπολογίζουμε 4.980.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν δωρεές όταν υπάρχει απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ζητάμε δωρεά, δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε επειδή είμαστε
μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, αλλά έχουμε πάρει απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου που ζητάμε εφόσον κάποιος ιδιώτης χρησιμοποιήσει το χώρο είτε
για κάποιο πολιτικό γάμο που συμβαίνουν εκεί, είτε για οποιαδήποτε
εκδήλωση να δίνει κάποια δωρεά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτά είναι ψίχουλα, εγώ λέω το εξής …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει εξαντληθεί το θέμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ένα λεπτάκι. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι, ολίγον έγκυος δεν
υπάρχει. Όταν λες δεν το δίνω για να εισπράξω γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο,
όταν βλέπω εγώ ένα χώρο που τον έχουν παραχωρήσει δωρεάν σε κάποιον
και μου λέει «σου κάνω την ομιλία, σε βοηθάω», ευχάριστη ομιλία αλλά
βλέπω και δυο πανό δυο εταιρειών, τον έχουμε πληρώσει τον χώρο. Οπότε ή
δύο πανό βάλω, ή δέκα πανό βάλω, έχει πληρωθεί. Γι' αυτό πρέπει να το
εκμεταλλευτούμε. Αφού αποφασίζουμε να τον «λερώνουμε» να στρώσουμε το
μυαλό μας κάτω και να βρούμε τρόπους που θα έρθουν εκατό τέτοια πανό και
να αφήσουν τον οβολό τους και θα κάνεις δυο ταξίδια σε παιδάκια
παραπάνω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πέρα από αυτό στο οποίο συμφωνούμε γενικά έχουμε
πάρει κάποια μέτρα σχετικά με αυτό, όσον αφορά την λειτουργία του
Μουσείου που αυτό είναι το σημαντικό έργο του Π.Π.Ι.Ε.Δ., θεωρούμε ότι
πρέπει να είναι δωρεάν η πρόσβαση, ούτε δηλαδή το ελάχιστο να μην
πληρώνεται, όχι να τους πληρώνουμε. Πρέπει να έρχεται ο κόσμος, δεν είναι
ένα Μουσείο από τα δημοφιλή τα οποία διαφημίζονται στο ΣΚΑΪ και δεν ξέρω
εγώ που αλλού, είναι ένα Μουσείο Δημοτικό, το οποίο όμως είναι πολύ
σημαντικό για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης να το επισκέπτονται άρα
θεωρούμε ότι εκεί δεν πρέπει να μπει αντίτιμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει εξαντληθεί το θέμα, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς εκείνο το οποίο εμένα
μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός δεν είναι ρεαλιστικός, παρ' όλο ότι είναι ισοσκελισμένος.
Βέβαια υπήρξαν και μερικές παρατηρήσεις από τον κ. Ντάτση σχετικά με τα
έσοδα και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αυξήσουμε τα έσοδα, γιατί οι
καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και από τις δυο πλευρές και αυτοί οι οποίοι
θα φέρουν τα έσοδα, αλλά και ο Δήμος να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.
Βέβαια εμείς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση ότι βρισκόμαστε
χωρίς εκπρόσωπο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό νομίζω είναι άσχημο
και κακό και για εσάς και για εμάς και εμείς που δεν έχουμε αλλά και για σας
που δεν έχετε γιατί αν δείτε επί τρία χρόνια όλες οι αποφάσεις του Νομικού
Προσώπου του Π.Π.Ι.Ε.Δ., είναι ομόφωνες. Μια φορά μόνο υπήρχε μια
αντίρρηση από το προσωπικό αν θυμάμαι, όλες οι αποφάσεις είναι
ομόφωνες.
Και αυτό νομίζω δεν βοηθάει και σε αυτό έχουμε και την
«ευθύνη» και εμείς που δεν βρισκόμαστε μέσα στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Γι' αυτό την
επόμενη φορά θα πρέπει να έχουμε και εμείς τους εκπρόσωπους μας για να
μπορέσουμε να έχουμε άποψη η οποία να είναι πάρα πολύ βάσιμη σε αυτά τα
οποία λέμε.
Εμείς έχουμε υποχρέωση να το ψηφίσουμε για να λειτουργήσει
το Π.Π.Ι.Ε.Δ. και θα το ψηφίσουμε, παρ' όλο επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε
εκπρόσωπο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά η ζωή προχωράει, το
Νομικό Πρόσωπο πρέπει να προχωρήσει και αυτό θα κάνουμε.
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Βέβαια στην επόμενη αναδιάρθρωση του Νομικού Προσώπου
θα θέσουμε κι εμείς την υποψηφιότητά μας για να έχουμε μέσα ανθρώπους οι
οποίοι να ελέγχουν και να μπορέσουν να προτείνουν πολύ πιο υπεύθυνα από
ό,τι κάνουμε εμείς που είμαστε μακριά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μια κουβέντα γι' αυτό. Η αντιπολίτευση συμμετέχει με την
Παράταξη της κας Αγαγιώτου, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όντως να
υπάρχουν περισσότερες Παρατάξεις να συμμετέχουν και αυτό ήταν πάρα
πολύ καλό, γιατί το να συμμετέχεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός Νομικού
Προσώπου το οποίο έχει πολύ χαμηλό προϋπολογισμό όσον αφορά τα
έσοδα, δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κάνουμε πράγματα χωρίς
προσωπικό κόστος.
Όπως

ξέρετε

και

εγώ

είναι

άμισθη

Αντιπρόεδρος

και

προσπάθεια από τον ελάχιστο χρόνο που έχω προσπαθώ ό,τι γίνεται να
συμμετέχω και να το στηρίζω, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία
να δώσουν πάρα πολύ χρόνο, χωρίς να κερδίζουν και πολλά πράγματα,
εννοώ δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη αίγλη σε όλο αυτό το εγχείρημα, είναι
πραγματικά δουλειά καθημερινή, κουραστική και πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό
πραγματικά είναι πολύ καλό να μπουν όσο το δυνατό περισσότερες
Παρατάξεις να βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ κα

Γραμματεύς το θέμα σε

ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ απέχω λόγω μη συμμετοχής μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

11ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2017, βάσει
της αριθ.

61/2016 απόφασης του Διοικητικού του

εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2017,
βάσει της αριθ. 123/2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε.

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Μια

σύντομη

εισήγηση

και

από

εμένα.

Ο

προϋπολογισμός της Κοινωφελούς είναι στα 805.000 € ουσιαστικά η
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της από το Δήμο φτάνει στις 365.000 €.
Τα περισσότερα έσοδα είναι χρηματοδότηση από προγράμματα όπως αυτό
του ΚΗΦΗ που εντάχθηκε πριν από λίγες μέρες στο ΕΣΠΑ, ο Βρεφικός
Σταθμός, το «Βοήθεια στο Σπίτι» και κάποιες επιδοτήσεις για τους
εργαζόμενους βάσει του προγράμματος ΟΑΕΔ ΑμεΑ.
Όσον αφορά το κομμάτι των εξόδων θα ήθελα να σταθώ, είναι
περισσότερο κόστη λειτουργίας των προγραμμάτων. Προβλέπουμε για άλλη
μια φορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού για το συσσίτιο για περίπου δυο
μήνες. Στην αναμόρφωση που κάναμε του

’16 την τελευταία δεν

χρησιμοποιήθηκε αυτός ο κωδικός γιατί τελευταία στιγμή προέκυψε παράταση
του προγράμματος των συμβάσεων εργασίας οπότε δεν υπήρχε λόγος.
Θέλω να πιστεύω και θα διεκδικήσουμε κι εμείς να συνεχιστεί η
παράταση του προγράμματος μέχρι να ενταχθεί το πρόγραμμα και να γίνουν
και οι σχετικές προσλήψεις φυσικά. Υποβλήθηκε η πρόταση, είναι άμεσης
αξιολόγησης και ένταξης, το οποίο σημαίνει ότι το μόνο που θα μας
καθυστερήσει τώρα είναι να μπουν οι κωδικοί στην πρώτη αναμόρφωση για
να τρέξουμε τις προσλήψεις. Οπότε είναι ένα αναγκαίο μαξιλάρι στην
περίπτωση που δεν δοθεί παράταση από το Υπουργείο όπως μας έχει
συνηθίσει.
Θα ήθελα να σταθώ και στον ΚΑΕ 834 που είναι οφειλή
προμηθευτών χρήση του ’16, 40.000 € για να αναφερθώ στο ότι υπάρχουν
κάποια διάφορα έξοδα από προμήθειες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου στις 14.000
€ και να ενημερώσω τους αετονύχηδες δημοσιογράφους που παρατηρούν τα
πολιτικά δρώμενα της πόλης από την κλειδαρότρυπα, ότι το κόστος των
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ύστερα από τη σύμβαση που κάναμε και τις
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προσφορές με τις εκπτώσεις που είχαμε, φτάνουν στις 26.000 και όχι στις
53.000 €.
Επειδή έχει ρωτηθεί και από την αντιπολίτευση και ενδιαφέρει,
έχουμε ολοκληρώσει τη συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές για το ’11-’12
περιμένουμε μόνο την έκθεσή τους και έχουμε κάποια εκκρεμότητα έναντι
αυτών για την περίοδο ’13-’14 απλά λόγω του φόρτου εργασίας και με τις
εκδηλώσεις και με τον προϋπολογισμό τους χρωστάμε κάποια έγγραφα, θα
τους τα φέρουμε σύντομα για να σας φέρω όπως έχω υποσχεθεί συνολικά τα
τέσσερα έτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς ήθελα να πω στον κ. Αντιδήμαρχο
ένα πράγμα: τελευταία όταν μας φέρατε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
είχατε βάλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και συγκεκριμένες εκδηλώσεις τις
οποίες μας είχατε πει στην αρχή 73 με 75.000, μετά πήγε 53.000 και
αναφέρεστε μέσα σε παγοδρόμιο. Θα υπάρχει το παγοδρόμιο τώρα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είναι στο επόμενο θέμα, το 13ο θα το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το επόμενο θέμα να μην το αναπτύξουμε τώρα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπε προηγουμένως το 53 που έγινε 26.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είπε για σας, το είπε γι' αυτούς που γράφουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω, από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ένα άλλο έργο
τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο ειπώθηκε, λογικό είναι να υπάρχει μείωση
του ποσού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 53 που το βρήκαν αυτοί που το γράφουν, αυτό λέω,
υπάρχει κάποια απόφαση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα εδώ ειπώθηκε 53.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι θα ξοδέψουμε 53.000;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι – όχι..
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είχαμε πει ότι θα επιχορηγηθούν 53.000 ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιχορήγηση.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καλά, με απόκλιση από το 53 στο 26;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι; Απόκλιση είναι; Άλλο ποσό είναι, δεν είναι απόκλιση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό δεν τον κάνεις έτσι και λες 100
οπότε χαλάω 30.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει συνεχίστε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ.
Αντιδήμαρχο, το ποσοστό της υλοποίησης του 2016 με τα σημερινά δεδομένα
σε τι ποσοστό ανέρχεται και τι εκτιμάτε μέχρι 31/12 ότι θα φτάσουμε, σε τι
ποσοστό θα φτάσουμε;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Το ποσοστό της υλοποίησης ως ακριβές ποσοστό δεν
μπορώ να σας το πω …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μια εκτίμηση.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Φτάνουμε σε πολύ υψηλά ποσοστά υλοποίησης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υψηλά περίπου πόσο;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Άνω του 80%. Επίσης να πω ότι είναι φυσιολογικό να
είναι πολύ υψηλά επειδή είναι προγράμματα, είναι σε μεγάλο βαθμό
μισθοδοσίες, έχουμε χαμηλό ποσοστό προμηθειών και τεχνικών έργων που
έχουν θέματα, οπότε το ποσοστό υλοποίησης είναι πάρα υψηλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια ερώτηση στα έσοδα, το συνδέω λίγο με τα προηγούμενα
που είπαμε για τις δράσεις της Κοινωφελούς. Χρηματοδότηση από το ΚΗΦΗ
60, παρακάτω 60 πάλι, 30 ΚΗΦΗ, 46 εναρμόνιση, 15 εναρμόνιση, 112 … Τα
ποσά αυτά είναι υποχρεωτικό να πάει εκεί που προορίζονται ή γίνεται μια
σούμα και πάνε στο γενικό καλό;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι υποχρεωτικό να πάνε εκεί που προορίζονται, για
την ακρίβεια προορίζονται σε συντριπτικό βαθμό στη μισθοδοσία των
εργαζομένων οπότε δεν έχεις κανένα περιθώριο ούτε και θα επιτρέπεται και γι'
αυτό και για το «Βοήθεια στο σπίτι» και για το βρεφικό για την εναρμόνιση.
Ουσιαστικά ο Βρεφικός έχει 75% κάλυψη από ΕΣΠΑ αν λέγαμε 100% θα το
καλύπταμε 100% αλλά και πάλι δεν θα καλύπτετο το σύνολο των εξόδων του
βρεφικού τμήματος.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν περισσέψουν 2.000 στο ΚΗΦΗ μπορώ να ψωνίσω, να τα
χρεώσω στο ΚΗΦΗ φαγητό και να το πάω στον παιδικό σταθμό;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προσέξτε, είναι και τα δύο προγράμματα με δικούς τους
κωδικούς και δικά τους έξοδα. Δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να είχαμε την
ευχέρεια και τη δυνατότητα και τη νομιμότητα να το κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Επειδή και εγώ το είχα
συζητήσει στο προηγούμενο Συμβούλιο και είδα το ποσό των 53.000
υπερβολικό και το είχα σχολιάσει, μη λέτε ότι οι 53.000 που βάλατε δεν ήταν
επίσημο. Αυτό προτείνατε 53.000 κα Ρόκου προτείνατε και το βρήκαμε
υπερβολικό, επειδή το σχολίασα και εγώ αυτό.
Τώρα γιατί έφτασε στις 26.000 δεν ξέρω τι απόκλιση και θα
πάει, λέει, στις 16.000. Έτσι δεν είπατε τώρα ή έκανα λάθος; Συγνώμη έκανα
λάθος. Από τις 53.000 πάτε στις 26.000 € τι αποκλείουμε, τι αφαιρούμε από
εκεί; Καταλάβατε; Οπότε μη λέμε ότι δεν είπαμε 53.000, 53.000 είπατε και
μάλιστα ο κ. Αντιδήμαρχος ο κ. Ανανιάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο
Δήμο Τρικάλων ότι ο Δήμος Τρικάλων ξοδεύει 600-700.000. Άρα μην λέμε ότι
δεν ψηφίσαμε τις 53.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι για να διευκρινίσω γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι
ειπώθηκε εκείνη την ημέρα. Είπαμε ότι θα πάνε τα χρήματα στην Κοινωφελή
αλλά θα δούμε τι εκδηλώσεις θα γίνουν. Πιθανό να γίνει 50, 40, 30, 20, 10 δεν
φέραμε πρόγραμμα το τι θα κάνουμε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό το εννοούσατε, δεν το είπατε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μήπως το εννοούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έτσι ειπώθηκε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν ειπώθηκε κ. Πρόεδρε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πάρθηκε απόφαση για την εκδήλωση 53.000, δεν υπάρχει
τέτοια απόφαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αναλύθηκε κιόλας, ειπώθηκαν και οι δραστηριότητες.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το
αντιλαμβανόμαστε; Ναι, είπε η κα Ρόκου ένα πρόγραμμα το οποίο αναλόγως
που θα καθίσει θα δούμε που θα πάει, εν πάση περιπτώσει έχει κλείσει το
θέμα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό το αναφέρω, γιατί θα ακούγεται για πολύ καιρό
αυτό. Και κάνουν ότι δεν ξέρουν και ότι δεν καταλαβαίνουν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν είναι έτσι κ. Αντιδήμαρχε. Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μιλάει σε εσάς κ. Κοπελούσο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εντάξει δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν λέει για σας.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Ετησίου
Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της
Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 123/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο
«Πάρκο Δημάρχου Γεωργίου Κ. Αποστολάκη» στο Ο.Τ. 11-Ν.Χ. κατά την
διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Διάβασα το κείμενο, το παραχωρούμε; Θα έχουμε κάποιο
έσοδο από εκεί; Γιατί πέντε και όχι έξι; Υπάρχει κάποιο κριτήριο ποιος θα
πάρει αν δεν γίνει διαγωνισμός; Θα είναι 4-5 αλλά θα έχουν τον ίδιο χορηγό;
Αν θέλετε λίγο γι' αυτό πείτε μας.
Και από την άλλη μεριά για το 26 χαίρομαι γιατί στην κουβέντα
που έγινε στο προηγούμενο Συμβούλιο που ήταν στο Πνευματικό Κέντρο είχα
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παρακαλέσει για κάτι πιο μίνιμαλ και μάλλον προς τα εκεί πάμε από ό,τι
βλέπω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατ' αρχάς να προτείνουμε στο αποφατικό
τώρα της εισήγησης να πάρουμε απόφαση η οποία θα ρυθμίζει κάποια
θέματα. Αυτό δεν ήρθε σαν εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία γι' αυτό
και μένουν κάποια θέματα που πρέπει να τα δούμε.
Το ένα είναι για την έκδοση αδειών για τους συγκεκριμένους
χώρους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου της αιτήσεως
που

θα

γίνει

από

το

μικροπωλητή.

Το

αντίτιμο

είναι

αυτό

που

περιλαμβάνουμε για τις θρησκευτικές γιορτές στην απόφασή μας για τα τέλη
κοινόχρηστων χώρων, είναι από ό,τι θυμάμαι 15 ευρώ το τετραγωνικό την
ημέρα.
Ένα είναι η σειρά προτεραιότητα, δυο είναι το αντίτιμο και τρία
είναι να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο να υπογράψει τις άδειες κοινόχρηστου
χώρου που θα εκδοθούν. Τώρα χωροταξικά τα έχει τοποθετήσει η Τεχνική
Υπηρεσία έχει περάσει και από την Ποιότητα Ζωής του Δήμου η εισήγηση.
Και όσον αφορά τα χρήματα, για να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, δεν
θυμάμαι ποιο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και δεν μπορέσαμε να φέρουμε το…
με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και δεν μπορέσαμε να κλείσουμε
το παγοδρόμιο, μακάρι να ήταν περισσότερα τα χρήματα και να είχε και να
φέρναμε και το παγοδρόμιο να ευχαριστηθούν τα παιδάκια και αν μη τι άλλο
τα Ταμεία του Δήμου τα πήραμε με 700.000 ανειδίκευτα και τώρα έχουμε
ανειδίκευτα 3,5 εκατομμύρια.
Να δώσουμε στον κόσμο παροχές, τα χρήματα δεν είναι να τα
έχουμε στην Τράπεζα και να τα τοκίζουμε. Οπότε μακάρι να ήταν 50.000 και
να είχαμε περισσότερες παροχές. Δεν είναι πολλά με την έννοια αυτή, πολλά
θα ήταν αν τηρούσαμε αδιαφανείς διαδικασίες στο ποιον επιλέγουμε για τις
παροχές αυτές. Αλλά αυτή η Διοίκηση ευτυχώς δεν μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια
όπως μπήκαν παλαιότεροι. Μην αναφέρω τώρα για ηχητικούς εξοπλισμούς
και φώτα σε συναυλίες, δεν θέλω να αρχίσω να λέω, δεν έχει σημασία.
Δηλαδή κάποιος τι ξόδευαν σε μια συναυλία του Δήμου σε ηχητικό εξοπλισμό
και τι ξοδεύουμε εμείς.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άσε, μην τα αναφέρεις καλύτερα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μην τα αναφέρω και είναι πενταπλάσια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οπότε ας προχωρήσουμε έτσι και μακάρι του
χρόνου να έχουμε και το παγοδρόμιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν εγώ στείλω πέντε ανίψια να πιάσουν τις πέντε θέσεις, πως
με καλύπτεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τις δώσουμε στα πέντε ανίψια σας κ. Ντάτση, πάμε
παρακάτω. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς όταν ο κ. Λάλος αναφέρει τι γινόταν κατά το
παρελθόν, οφείλει να ονοματίζει και να λέει αναφερόταν αυτό, ή δεν το λέμε
καθόλου. Όλα τα άλλα για εμένα, είναι για να λέμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είχαμε υπερτιμολογήσεις.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν γίνονταν υπερτιμολογήσεις, τότε η κάλυψη αυτού του
γεγονότος νομίζω ότι μας βαρύνει όλους αυτό το πράγμα. Αυτοί που ήταν
Διοίκηση να πείτε και όχι να αφήνουμε να αιωρούνται πράγματα για
οποιονδήποτε. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρετε ποιοι ήταν Διοίκηση στο Δήμο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτά που αιωρούνται έπεσαν πολλά κάτω και τα είδαμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ Μιχάλη ξέρω ποιοι ήταν Διοίκηση, αλλά το να πετάμε έτσι
εδώ, νομίζω δεν είναι ωραίο πράγμα.
ΜΕΛΟΣ: Εντάξει πάμε παρακάτω τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι τι «πάμε παρακάτω»; Τι είμαστε εμείς πάμε παρακάτω;
Είμαστε τίποτε παιδάκια πάμε παρακάτω; Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω
μιλήσει ποτέ σε κανέναν «πάμε παρακάτω».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν είπε κάτι τρομερό προσβλητικό κ. Κόντο μη κάνετε
έτσι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα τι λέτε κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε κάτι προσβλητικό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι προσβλητικό κ. Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πάμε παρακάτω».
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πάμε παρακάτω, αφήστε τον Πρόεδρο, πάμε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα εγώ …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα τι λέτε τώρα κ. Πρόεδρε. Πάμε παρακάτω, σε κάποιον που
μιλάει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά εντάξει κ. Κόντο, συνεχίστε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η εισήγηση
έπρεπε να αναφέρει ξεκάθαρα όρους παραχώρησης του στρατιωτικού
εργοστασίου, που να λέει «οι όροι παραχώρησης στους μικροπωλητές στα 75
τετραγωνικά είναι αυτά που μας ανέφερε ο κ. Λάλος αλλά έπρεπε να
γράφονται στην εισήγηση και να πει ότι για να μπει κάποιος… Τώρα μας λέει
με το Πρωτόκολλο, θα το πάρει εκείνος και αν το Πρωτόκολλο έχει πάρει ο
άλλος πρώτος ή δεύτερος, να πει ότι οι όροι παραχώρησης των πέντε θέσεων
των 75 τετραγωνικών ανά 15, είναι αυτοί, να δώσει αυτά, να φέρει αυτές τις
εγγυήσεις, να κάνει εκείνο να κάνει το άλλο.
Εμείς δεν λέμε ότι αυτά που λέει είναι ψέματα, αλλά η εισήγηση
είναι ελλιπής και έπρεπε να είχε γίνει αυτό, τίποτε άλλο δεν θέλω να πω και το
ψηφίζουμε αυτό. Αλλά να δεχτούμε και μερικές φορές ότι έχουμε κάνει λάθος
και να σηκώσουμε το χέρι και να πούμε την εισήγηση δεν την φέραμε πλήρη
για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι η παρατήρηση του κ. Κόντου είναι σωστή κ. Λάλο,
να προσθέσουμε και τους όρους που είπατε προηγουμένως. Είναι σωστή η
παρατήρηση

ότι

θα

γίνει

βάσει

Πρωτοκόλλου

κατάθεσης

αίτησης

Πρωτοκόλλου το αντίτιμο που αναφέρατε 15 ευρώ αν δεν κάνω λάθος
αναφέρατε 15 € αν δεν κάνω λάθος αναφέρατε, όσο είναι για τις θρησκευτικές
πανήγυρης και τα λοιπά και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να
υπογράψει τις άδειες των μικροπωλητών. Αυτά τα τρία σημεία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν χρειάζεται να είναι μικροπωλητές, μπορεί
να είναι και επαγγελματίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι εντάξει. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω κι αν συμφωνείτε να βάλουμε και έναν όρο, γι'
αυτό έχει δίκιο ο Απόστολος λίγο πιο συγκροτημένα και το αντικείμενο των
μικροπωλητών, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναφέρει η εισήγηση κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Με συγχωρείτε αν δεν το είδα, γιατί μπορεί να επεκταθούμε
σε πάρα πολλά πράγματα. Και το δεύτερο που θέλω να πω και δεν είναι
δεύτερο είναι βασικό, αναφέρομαι στον κ. Κουμαριανό, αναφέρομαι
γενικότερα, υπάρχει μια τάση να αφήνονται πάντα σκιές εδώ και επειδή εσείς
μπορεί να μην είχατε κάνει προηγούμενη Διοίκηση, αλλά εγώ μετείχα σε
προηγούμενες Διοικήσεις, δεν δέχομαι καμία σκιά.
Θα μάθετε όταν θα λέτε, θα αναφέρετε ονόματα. Κανείς δεν
φοβάται. Ονόματα και διευθύνσεις παρακαλώ, αν υπάρχουν παρατυπίες.
Γενικώς το να πετάτε μια λάσπη στον ανεμιστήρα και να παίρνει όλους τους
προηγούμενους όσοι ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή στις
προηγούμενες Διοικήσεις είναι ανήθικο και δεν είναι νομίζω ότι είναι στο
χαρακτήρα σας να το κάνετε.
Είναι όμως κάτι, που μέσα από την πρακτική αν ψάχνετε κάποια
πράγματα το κάνετε επανειλημμένα. Επειδή εγώ και με την προηγούμενη
Διοίκηση έχω δώσει αγώνες πάνω σε αυτό το θέμα της διαφάνειας στο να μην
υπάρχουν υπερτιμολογήσεις αλλά μίλαγα με ονόματα και με το χέρι μου να
ψηφίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω κι εσείς να φέρνετε ονόματα. Όλοι
γενικώς οι προηγούμενοι δεν λέει κάτι κ. Λάλο. Με συγχωρείτε, μας έχετε
όλους συνολικά και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που κάνετε.
Και βέβαια ειδικά με τον κ. Κόντο νομίζω ότι είναι ένας
άνθρωπος ο οποίος διδάσκει ήθος και δεν θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μια
συμπεριφορά που μπορεί να έγινε εν τη ρύμη του λόγου αλλά είναι άνθρωπος
που δεν θα πρέπει τουλάχιστον να αντιμετωπίζεται έτσι, έχει τον απόλυτο
σεβασμό όλων μας. Αλλά κ. Κόντο δεν θέλω ούτε να το πάρετε προσωπικά,
ούτε να στενοχωριέστε γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που σας
στενοχωρούν αυτά, αλλά πραγματικά το άλλο είναι πολύ σημαντικό.
Αν έχετε να πείτε για την Αγαγιώτου, πείτε για την Αγαγιώτου, αν
θέλετε να πείτε άλλα ονόματα, θα πείτε άλλα ονόματα. Αυτό το πράγμα
γενικώς μια λάσπη στον ανεμιστήρα δεν γίνεται. Βρωμίζει όλη η πόλη, το
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καταλαβαίνετε; Είναι λάθος. Συγνώμη που μιλάω με ένταση, αλλά είναι λάθος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μιλάμε για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή για
οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις βάζουμε τις προσωπικές τοποθετήσεις και οι
Παρατάξεις και ο κάθε ομιλητής και η κάθε ομιλήτρια, όμως αυτό που θέλω να
πω εγώ είναι το εξής: επειδή άκουσα με προσοχή αυτό που είπε ο κ. Λάλος
νομίζω ότι μπορεί να παρεξηγήθηκε, κάθε αναφορά σε δαπάνες κάθε
αναφορά σε παρόμοιες δαπάνες γίνεται πάντοτε αναλογιστικά.
Και άρα αυτό που εγώ κατάλαβα και συγχωρέστε με, μπορεί να
το πει ο Μιχάλης ο ίδιος, είναι ότι αν δούμε το σκέλος των δαπανών για
εκδηλώσεις χρονιά με τη χρονιά και μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω,
μπορούμε να καταλάβουμε πότε πραγματικά γίνονταν σπατάλες και αν
γίνονταν σπατάλες

ανάλογα την εκδήλωση και φυσικά να βγάλουμε τα

συμπεράσματά μας. Δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση πέταξε λάσπη αυτή
για την οποία το εκλάβατε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Μίλησε για υπερτιμολογήσεις.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Νομίζω ότι θα ζητήσει τον λόγο για να το εξειδικεύσει, αν και
ξεφεύγει λίγο η κουβέντα. Νομίζω όμως και γυρίζω στη δική μου τοποθέτηση,
ότι εμείς επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε την Κοινωφελή Επιχείρηση με
53.000 ανεξάρτητα από το ποσό το οποίο τελικά θα κατέληγε, γιατί όπως
γνωρίζετε πολύ καλά βάζεις κωδικούς, προϋπολογίζεις ποσά, αναμένεις και
τις ανάλογες εκπτώσεις, αναμένεις και το να στραβώσει η δουλειά και να μην
μπορέσεις να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις.
Άρα ερχόμαστε στο δια ταύτα και λέμε: ναι, μπορεί να υπήρχε η
πρόθεση να χρηματοδοτηθεί η Κοινωφελής με το ποσό των 53.000 σήμερα
όμως ανακοινώνουμε ότι οι εκδηλώσεις προϋπολογίζονται στο μισό περίπου
στις 26.000 € και προφανώς οι άνθρωποι που θα προσέλθουν και ευχής έργο
είναι να δώσουν και εκπτώσεις γι' αυτό, να ρίξουν ακόμη περισσότερο τη
δαπάνη.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι έχει γίνει …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εντάξει εγώ μιλάω προσωπικά με τη διαδικασία που
γίνονται όλες αυτές οι αναθέσεις. Να συμπεριληφθεί στην απόφαση και η
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παρατήρηση που έκανε η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο κ. Κόντος όσον
αφορά τον τρόπο παραχώρησης των τετραγωνικών στον κοινόχρηστο χώρο
του πάρκου Αποστολάκη και νομίζω ότι μπήκε εισηγητικά αυτό να προστεθεί
και να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επικουρικά να προσθέσω επειδή ακούγονται
πράγματα, εγώ κατ' αρχάς και συγκεκριμένα για την κα Αγαγιώτου ποτέ δεν
έχω αναφερθεί σε ό,τι λέω, γιατί πολιτικά την εκτιμώ.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν το είπα για εμένα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όταν όμως την ώρα που φέρνουμε εμείς μια
εισήγηση και θυμάμαι που είχα φέρει την εισήγηση για να δώσουμε τα
χρήματα τις 53.000 € στην Κοινωφελή ακούγονται τόσα πράγματα που
αφήνουν σκιές για το δικό μου το πρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν εδώ μέσα κα Αγαγιώτου πάρα πολλά πράγματα, γράφτηκαν και
σε εφημερίδες ύστερα- θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αυτό που είπα
τώρα ότι να πάμε και πέντε και έξι και επτά χρόνια πίσω, όσα θέλετε και να
δούμε πόσο κόστιζε στο Δήμο μια ενοικίαση ηχητικών για φώτα για μια
συναυλία αντίστοιχη που κάνουμε εμείς και να δείτε εκεί αν πληρώνει ο Δήμος
τα τετραπλάσια λεφτά.
Και εγώ αναρωτιέμαι: είμαστε τόσο καλοί εμείς στις προμήθειές
μας και πληρώνουμε το ¼; Αναρωτιέμαι. Αν δεν προβληματίζει τα μέλη αυτού
του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό που λέω τώρα, να δούμε τι γινόταν τότε
λάθος και πλήρωνε τα τετραπλάσια ο Δήμος, τα στοιχεία είναι στη διάθεσή
σας να δείτε τις συμβάσεις που πλήρωνε τότε ο Δήμος για μια εκδήλωση σε
φώτα και σε ηχητικό εξοπλισμό. Δεν αφήνω λάσπη για κανέναν, μιλάω με
χειροπιαστά συμφωνητικά πληρωμές και τα λοιπά και να τα δει όποιος θέλει.
Οι υπεύθυνοι αναγράφονται πάνω στα συμφωνητικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κα
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο «Πάρκο Δημάρχου
Γεωργίου Κ. Αποστολάκη» στο Ο.Τ. 11-Ν.Χ. κατά την διάρκεια των
Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων,

βάσει

σχετικής

απόφασης

-

εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η αναγκαιότητα για την επανασύσταση της σχολικής
Επιτροπής υπήρξε μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή του συγκεκριμένου
σχολείου του κ. Κιούση, μετά την παραίτηση του κ. Δούλου, μετά την
παραίτηση της κας Εξάρχου, της κας Ορτατζόγλου και έτσι οι δυο μαθητές
που μπαίνουν στις σχολικές Επιτροπές και έτσι υπήρξε η αναγκαιότητα της
επανασύστασης.
Πρέπει να τονίσω ότι η σχολική Επιτροπή η εισήγηση είναι για
λήξη της σχολικής Επιτροπής μέχρι 24/3/2017. Αρχές του ’17 θέλω να
καλέσω

την

αντιπολίτευση

να

προτείνει

μέλη,

να

κάτσουμε

να

κουβεντιάσουμε, ούτως ώστε να βγει η σχολική Επιτροπή που θα τρέξει τα
επόμενα 2,5 χρόνια. Τα προτεινόμενα μέλη για τη σχολική Επιτροπή που έχει
ημερομηνία λήξης 24/3 είναι: εγώ παίρνω τη θέση του δημοτικού συμβούλου
μετά την παραίτηση του κ. Δούλου με αναπληρωτή τον κ. Πρελορέντζο
Αρσένη.
Άλλες αλλαγές είναι: ο κ. Μαραβέγιας Γεράσιμος παίρνει τη δική
μου θέση σαν πολίτης, ο κ. Μαραβέγιας ήταν 36 χρόνια εκπαιδευτικός, τα 34
στη Νέα Φιλαδέλφεια και διευθυντής και υποδιευθυντής για αρκετά χρόνια στο
1ο Λύκειο. Θέση πολίτη μετά τη συνταξιοδότησή του παίρνει και ο κ. Κιούσης
ο οποίος ήταν 14 χρόνια διευθυντής και 6 υποδιευθυντής με 35 χρόνια πείρα,
τα περισσότερα χρόνια σε αυτό το σχολείο.
Επίσης τη θέση της κας Ορτατζόγλου παίρνει ο κ. Οικονόμου.
Κατά τα άλλα πάει με την προτεραιότητα που μας έχει στείλει η
Δευτεροβάθμια οι διευθυντές των σχολείων και κλείνουμε με τους γονείς μετά
την παραίτηση του κ. Κωνσταντινίδη τη θέση παίρνει η κα Στάθερη Όλγα ως
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εκπρόσωπος των γονέων και από τους μαθητές ο κ. Ντώκος Θωμάς και η κα
Σπίνου Αντωνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ανεμογιάννη. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήθελα να ενημερωθώ, όταν λέει
εδώ στην εισήγηση ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι με
εισήγηση που θα κάνει ο Πρόεδρος; Λέει εδώ ότι τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η εισήγηση. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε, δηλαδή δεν
καταλαβαίνω το ερώτημα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ λέω το εξής: τα πρόσωπα αυτά τα οποία έχουν προταθεί
εδώ για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απόφαση δική σας; Αυτό
λέω.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι πρόταση της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει δεν αποφασίζω εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα πρότεινα να μη γίνει αυτό που είπε ο κ. Ανεμογιάννης καλώ
τα μέλη για τη σχολική Επιτροπή. Να γίνει πιο κεντρικά να βγουν πάλι ποιες
Επιτροπές είναι, πόσοι είναι, ποιες Παρατάξεις θα μετέχουν ποιες όχι και να
γίνει κάτι πιο ολοκληρωμένο. Ευχαριστώ.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας είπα ότι πάμε μέχρι το Μάρτιο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είπες από Γενάρη να εισηγηθούμε …
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι από το Γενάρη να κάτσουμε με τη Διοίκηση και
όλοι, ούτως ή άλλως το Μάρτη …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπράβο, όχι μόνο για την σχολική Επιτροπή, να γίνει πιο
μαζεμένο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ το εισηγούμαι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που
ψηφίσατε τον προϋπολογισμό για την παιδεία πραγματικά και αυτό ανοίγει
όντως το διάλογο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, τα σχολεία δεν ανήκουν σε
κανέναν. Τα σχολεία ανήκουν στους μαθητές, στους γονείς, στην πόλη. Δεν
είναι πεδίο ούτε συμπολίτευσης, ούτε αντιπολίτευσης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης
Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή
κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ. 65/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα ενημέρωση, όταν λέμε εδώ αγαπητέ
Θόδωρε «απρόβλεπτα» και γίνεται ισόποσο με τη ζημιά, εξήγησέ μου το πώς
γίνεται αυτό το πράγμα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Που αναφέρεσαι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αναφέρομαι στις κλοπές, 16.884 ήταν οι κλοπές και
ισοσκελίζεται με απρόβλεπτα 16.884 πως γίνεται αυτή η διαδικασία και
ισοσκελίζεται ακριβώς σαν απρόβλεπτο; Δηλαδή ήταν 30.000 θα είχαμε πάλι
30.000;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Θα είχαμε υπέρβαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή συνέπεσε σε ένα ποσό που ήταν στον προϋπολογισμό
μας; Καλύπτεται μέσα από τον κωδικό.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τα απρόβλεπτα είναι συγκεκριμένα, τώρα αν είναι
παραπάνω…
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Θα έχεις υπέρβαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή αυτό ήταν μέσα στο κομμάτι των απροβλέπτων, εντάξει
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Παρακαλώ κα
θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
σχολείων» (Α.Μ. 65/2016)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή δύο αιθουσών
πολλαπλών χρήσεων (δημοτικών γυμναστηρίων) στο Δήμο
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/2015)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του
έργου «Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (δημοτικών
γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ.
172/2015)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 103/13)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ.
103/13)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών
Δήμου» (Α.Μ. 52/16)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών Δήμου» (Α.Μ. 52/16)»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Καλή σας νύχτα

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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