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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:30
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Λάλος – Αναγνώστου
Μιχαήλ,
Αρσένιος

Παπαλουκά
–

Ευτυχία,

Γεώργιος,

Παπακώστας

Αντωναρόπουλος

Βασίλειος,

Χρήστος,

Πρελορέντζος

Ρόκου

Χαρίκλεια,

Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου
Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γεώργιος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος
Χρήστος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Αγαγιώτου Βασιλική,
Γκούμα Δανάη – Εύα, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ανανιάδης Νικόλαος, Αγγελής
Χρήστος, Καλύβης Γεώργιος,

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργαμλής Λύσανδρος Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος,
Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Κουτσάκης Μιχαήλ, Σιώρης Νικόλαος, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων
Δήμου για την ανάκληση της αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά
τις «Εργασίες φυτοτεχνικής - αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».
2. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και
διάθεση σχετικών πιστώσεων.
3. Καθορισμός όρων καταβολής τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων
(τραπεζοκαθίσματα - περίπτερα) έτους 2018, βάσει της αριθ. 283/17
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
4. Τροποποίηση της αριθ. 156/17 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης έκδοσης
τριμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για ενημέρωση, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της
συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου.
5. Α) Καθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων – προϋποθέσεων ένταξης στο
πρόγραμμα

εφαρμογής

της

Κοινωνικού

Παντοπωλείου

δομής
–

παροχής

Συσσίτιο

Δήμου

βασικών

αγαθών

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνας και στήριξης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου
Β) Έγκριση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Παντοπωλείου &
Συσσιτίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
6. Αποδοχή ποσού 82.380,00 ευρώ δ’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 82.256,43 ευρώ δ’ δόσης (μειωμένης
κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 123,57 ευρώ) στις
Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ.
9/2017 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π..
7. Έγκριση

μετονομασίας

Ν.Π.Δ.Δ.

1η

Σχολική

Επιτροπή

Α/θμιας

Εκπαίδευσης και 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της
αριθ. 10/2017 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π..
8. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
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9. Αποδοχή των σχετικών δηλώσεων Ε2 των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν
ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται προς απόδειξη της μη
χρήσης τους.
10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους
2018, βάσει της αριθ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
11. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων
- εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2018, βάσει της
αριθ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
12. Έγκριση

των οικονομικών καταστάσεων,

της συγχωνευμένης

«Αρωγής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Χαλκηδόνος» για την
χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 1-1-2011 έως 23-5-2011
- Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών. Συνημμένες
Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης: 39/2013,40/2013,11/2014.
13. Έγκριση

των

οικονομικών

καταστάσεων,

της

συγχωνευμένης

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ν.
Φιλαδέλφειας» για την χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 11-2011 έως 23-5-2011-. Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών
Ελεγκτών.

Συνημμένες

Αποφάσεις

ΔΣ

επιχείρησης:

41/2013,22/2011,11/2014.
14. Έγκριση του Ισολογισμού και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος για την
χρήση από 23/05/2011 έως 31/12/2011. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ
επιχείρησης: 42/2013 &164/2017
15. Έγκριση του Ισολογισμού και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος για την
χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ
επιχείρησης: 19/2014 &165/2017.
16. Έγκριση του Ισολογισμού - Έκθεσης Πεπραγμένων - Αποτελεσμάτων
Χρήσης 2013 – Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την
χρήση 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης: 166/2017.
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17. Έγκριση του Ισολογισμού - Έκθεσης Πεπραγμένων- Αποτελεσμάτων
Χρήσης 2014 – Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την
χρήση 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:167/2017.
18. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2018.
19. Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και
Παραλαβής Ακινήτων έτους 2018.
20. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης,
μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Nέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.
21. Αποδοχή

ή

μη

πρακτικού

Επιτροπής

συμβιβαστικής

επίλυσης

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
22. Έγκριση

πρωτοκόλλου

παραλαβής 2ου

Σταδίου

της

Υπηρεσίας

Συμβούλου, με αντικείμενο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης
κατά την σύνταξη του φακέλου υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης
του Α.Π. 10 που αφορά στην ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων
κοινωνικών Υποδομών και υποδομών Υγείας, του Νέου Ε.Σ.Π.Α. 2014 2020».
23. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με
χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 11 από Οικοδομήσιμο Χώρο σε χώρο Αστικού
Πρασίνου, με κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης εγκεκριμένης οδού
Παπαναστασίου και χαρακτηρισμό της ως χώρου Αστικού Πρασίνου και
χαρακτηρισμό του υφισταμένου προ του έτους 1955 κτιρίου σε «κτίριο
Πολιτιστικών Χρήσεων – Αναψυκτήριο, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
24. Έγκριση μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο
παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στα όρια του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας».
25. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
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26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας».
27.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων».

ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους διωκόμενους αιρετούς Δήμου
Ιλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την 24η τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να πούμε χρόνια πολλά στους Νίκους που θα απουσιάζουν
προφανώς σήμερα, έχουμε τρεις αν δεν κάνω λάθος: τον Νίκο Ανανιάδη, τον
Νίκο Σιώρη και τον Νίκο Παπανικολάου, είναι δικαιολογημένοι. Η μέρα δεν
ήταν η πιο καλή που συνεδριάζουμε σήμερα, ήταν γνωστό εκ των προτέρων,
απλώς η πίεση του χρόνου μας ανάγκασε να μην αλλάξουμε τη μέρα γιατί οι
περισσότεροι συνάδελφοι έχουν τακτοποιήσει τις Τετάρτες τους είναι
επαγγελματίες και έχουν κανονίσει και το σέβομαι κάθε φορά αυτό, να μην
αλλάζουμε την ημέρα.
Ο Γραμματέας μας λείπει, παρακαλώ ένας ή μία συνάδελφος για
χρέη Γραμματέα. Η κα Χαραμαρά, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να
πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος απών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος
παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια
παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
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Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος απών.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ο κ. Γεωργαμλής με εξουσιοδότησε, έχει
ανειλημμένη υποχρέωση δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Είναι δικαιολογημένος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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 απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών. 20 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση
του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Μια ανακοίνωση έχουμε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 4:30 Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ελληνισμού της Διασποράς. Ημερίδα με θέμα «Το ρέμα του Ποδονίφτη και τα
βιομηχανικά κτήρια της περιοχής»
Κύριε Δήμαρχε θέλετε να κάνετε κάποια ενημέρωση; Όχι.
Περνάμε στους επικεφαλής. Δεν θέλει κανείς τον λόγο μπαίνουμε στη
διαδικασία του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για μία ανακοίνωση μόνο κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είκοσι με τριάντα φορές την
ημέρα όταν μπαίνω στα τοπικά site βλέπω τη φωτογραφία της συμπολίτισσάς
μας που είχε το τραγικό περιστατικό σε ένα νησί του Αιγαίου και από τότε
ταλαιπωρείται. Βλέπετε ότι προσπαθώ να μην πω ούτε το όνομά της, παρ'
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όλα αυτά βλέπω στα διάφορα τοπικά site τόσο από τους ιδιοκτήτες κάποιων
site, αλλά και πολλούς συμπολίτες μας να ανεβάζουν κείμενα με τη
φωτογραφία της κοπέλας όπως είναι σήμερα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό
είναι το ανθρωπιστικό και πολιτιστικό επίπεδο της πόλης μας. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε κ. Ντάτση που ήσασταν ακριβής και
σύντομος.
Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, πρέπει να το έχετε
λάβει το πρωί, είναι επείγον διότι είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει έρθει. Ως εκ
τούτου δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα στο Σώμα. Δεν το έχετε διαβάσει κ.
Κόντο; Ωραία, το διαβάζω σύντομα
ΨΗΦΙΣΜΑ Αλληλεγγύης
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας καταδικάζει τις δικαστικές διώξεις εκφοβισμού που
υφίστανται οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου
Πάνος Κουτσιανάς «Ασυμβίβαστο Ίλιον - Αριστερό σχήμα Ιλίου»,
Γιώργος

Σταματόπουλος

"Λαϊκή

Συσπείρωση",

Γιώργος

Θεοδωρακόπουλος από τη Διαχειριστική Αρχή και Νίκος Ξενάκης
γιατί έκαναν το χρέος τους απέναντι στους πολίτες του Δήμου τους,
αλλά και για όλους εμάς που αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα.
Οι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι την άνοιξη του ’14 κινητοποίησαν
κατοίκους, γονείς και μαθητές για την κεραία που βρισκόταν σε
απόσταση 40 μέτρα από δυο σχολικές μονάδες.
Παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύστησαν Επιτροπή και
απαίτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιλίου την έμπρακτη
συμπαράστασή του. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν προηγηθεί και
σε άλλες έξι γειτονιές ενώ άλλη μία έγινε το 2016 στο Δήμο Ιλίου.
Με βάση και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου οι τέσσερις
δημοτικοί σύμβουλοι στήριξαν τις κινητοποιήσεις των κατοίκων. Η
Vodafone άσκησε μήνυση και οι ιδιοκτήτες των κτηρίων που είχαν
τοποθετηθεί οι κεραίες, άσκησαν αγωγή εναντίον των τεσσάρων,
απαιτώντας 206.825 € από τον καθένα.
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Οι ιδιοκτήτες συνέχισαν και άσκησαν μήνυση στους Κουτσιανά Πάνο
και Ξενάκη Νίκο γιατί διακίνησαν ενημερωτικά φυλλάδια και
συνομιλούσαν με τους κατοίκους της γειτονιάς.
Το σχέδιο των πολυεθνικών και των ιδιοκτητών που βάζουν πάνω
από την υγεία των πολλών τα κέρδη τους, έχει πολλαπλό στόχο:
Α) Να εκφοβίσει τους κατοίκους που αγωνίζονται
Β) Να εξοντώσει οικονομικά τους διωκόμενους και
Γ) Να ποινικοποιήσει την πολιτική παρέμβαση και άποψη.
Το σχέδιό τους δεν θα περάσει. Η ανάγκη ριζικής αλλαγής του
θεσμικού πλαισίου είναι επιβεβλημένη με κριτήριο τη διασφάλιση της
υγείας των πολιτών και όχι τα κέρδη των πολυεθνικών. Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
καταδικάζει κάθε μορφή εκφοβισμού, οικονομικής εξόντωσης και
ποινικοποίηση της πολιτικής παρουσίας και άποψης.
Τέτοιου είδους ενέργειες περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και τη
δημοκρατία. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας του Ιλίου
με τη φυσική μας παρουσία στην εκδίκαση της δίκης 20/12/2017.
Αυτό είναι το ψήφισμα για όσους δεν το είχαν διαβάσει. Κατ'
αρχάς εισάγεται προς συζήτηση;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανωτέρω ψήφισμα εισάγεται ΟΜΟΦΩΝΑ κατά τη
συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους διωκόμενους
αιρετούς Δήμου Ιλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θέλει τον λόγο επί του ψηφίσματος; Ο κ. Κοπελούσος έχει
τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Από ό,τι διάβασα είναι μια περίπτωση από το 2014. Θα
ήθελα να ξέρω γιατί δεν αναφέρεται μέσα στην επιστολή, ποια ήταν η
απόφαση του Δήμου Ιλιού τότε, του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή. Βέβαια
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καταδικάζω τις ενέργειες αυτές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά θα ήθελα
να ξέρω ποια ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιλίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να βοηθήσω απλώς κ. Κοπελούσο, λέει ότι παρευρέθηκαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί συστήθηκε η Επιτροπή και από ό,τι φαίνεται
είναι από τρεις Παρατάξεις και τη διοικούσα τότε, δεν γνωρίζω πως είναι αυτή
τη στιγμή οι Παρατάξεις.
Να πω κι εγώ δυο προτάσεις μόνο. Οπωσδήποτε θα το
υπερψηφίσω, όλα είναι σοβαρά τα σημεία που αναφέρει, εκείνο που είναι
σοβαρότατο και πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει είναι εάν η πολιτική
παρέμβαση

πολιτικών

προσώπων

προς

όφελος

της

κοινωνίας

ποινικοποιείται, τότε πάμε σε μια εκτροπή του πολιτεύματος έτσι όπως μέχρι
σήμερα το γνωρίζαμε.
Αυτή είναι η άποψή μου και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε διότι
σε λίγο δεν θα υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα, δεν θα αναλαμβάνει κανένας
να διεξάγει έναν αγώνα όταν ποινικοποιείται ο αγώνας αυτός. Αυτό ήθελα να
πω, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο μια ερώτηση θέλω να κάνω. Οι άνθρωποι αυτοί
τουλάχιστον έχουν τη νομική στήριξη του Δήμου; Γιατί είναι πολύ σημαντικό
αυτό. Δηλαδή ο Δήμος δεν στηρίζει αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αφού είναι σύμβουλοι του Δημάρχου πως δεν έχουν, ρε παιδιά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Την έχουν; Γιατί ο νόμος λέει από τη στιγμή κατά την οποία είναι
εν ενεργεία, αλλά βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο τους έχουν καταδικάσει
προσωπικά και τους έχουν αφήσει έκθετους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, το κείμενο γνωρίζω μόνο.
Α. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Γνωρίζω εγώ, μπορώ να μιλήσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα σας δώσω τον λόγο. Να τελειώσει ο Κόντος
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία – ωραία …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν με αφήνετε να τελειώσω κ. Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφήνω κ. Κόντο, δεν είπα τίποτε. Ρώτησα αν τελειώσατε,
δεν κατάλαβα. Συνεχίστε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θεωρώ απαράδεκτο να έχουν μείνει αυτοί οι άνθρωποι
απροστάτευτοι, διότι πήγαν να διαφυλάξουν το δημόσιο συμφέρον, από εκεί
και πέρα πως θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι με τα οικονομικά των
Δικαστηρίων; Γιατί είναι σε ένα κυκεώνα και έχουν μια επιβάρυνση από ό,τι
είπατε 206.000. Και από ό,τι μας είπε και ο κ. Κοπελούσος είναι από τρεις
Παρατάξεις εκεί, είναι όλοι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης ίσως ξέρει δυο πράγματα παραπάνω. Ο κ.
Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Όσον αφορά τις απορίες του φίλου Απόστολου. Ο
Δήμος σε αυτή τη φάση δεν στηρίζει με δικαιολογίες ότι δήθεν δεν μπορούν
να δικαιολογήσουν τα ποσά γιατί είναι προσωπικές οι διώξεις, δεν μπορούν
να δικαιολογήσουν τα ποσά για δικηγορική συμπαράσταση. Ο καθένας ας
βγάλει τα συμπεράσματά του.
Στο Χρήστο ήθελα να πω ότι στην αρχή ο Δήμος σύστησε την
Επιτροπή και έδειχνε ότι θα βοηθήσει. Μετά όταν πήρε το γεγονός έκταση,
όταν άρχισαν να συσπειρώνονται και πολίτες γύρω από την κίνηση και
διαφαινόταν ότι θα κερδίσουν την υπόθεση, που την τελικά την κέρδισαν η
κεραία κατέβηκε, ο Δήμος αποστασιοποιήθηκε και τώρα έχουν μείνει μόνοι
τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εγώ συνέβη να είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί
παρούσα και στις κινητοποιήσεις και την ημέρα που κατέβηκαν οι κεραίες,
ουσιαστικά δηλαδή ανέβηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και έκοψαν το καλώδιο
και στο Συμβούλιο που ακολούθησε αυτού.
Αυτό το οποίο συνέβη όπως συμβαίνει σε πολλούς αγώνες,
είναι ότι ενώ κινητοποιηθήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί, ήταν εκατοντάδες
ο κόσμος ο οποίος διεκδίκησε αυτές οι παράνομες κεραίες να μην είναι εκεί
που ήταν, επειδή ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν αιρετοί και αναγνωρίσιμοι στην
περιοχή

και

προκειμένου

να

κατασταλεί

συνολικά

μετά

το

Κίνημα

στοχοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι και έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή να έχουν
αυτές τις βαρύτατες προσωπικές διώξεις και κατηγορίες εις βάρος τους.
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Πράγματι και η Διαχειριστική Αρχή πριν διαφανεί το τι έκταση θα
έπαιρνε αυτή η κινητοποίηση όταν είχε μπει ένα ψήφισμα από την
αντιπολίτευση επέτρεψε το να περάσει αυτό το ψήφισμα, αλλά εκ των
υστέρων όχι απλά δεν στέκεται δίπλα σε αυτούς οι οποίοι έχουν τις αγωγές
και τις μηνύσεις, αλλά και πολιτικά και ηθικά και με κάθε τρόπο έχει
προσπαθήσει να τους χτυπήσει και να τους απομονώσει και να τους αφήσει
έκθετους σε αυτή την κατάσταση.
Εμείς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε
σήμερα αυτό το ψήφισμα αλληλεγγύης και από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι ο
καθένας από εμάς θα μπορούσε να είναι στη θέση τους και ο καθένας από
εμάς έχει βρεθεί στη θέση τους και για αντίστοιχους λόγους και θα πρέπει να
το σκεφτούμε αυτό και να δούμε με ποιους άλλους έμπρακτους τρόπους,
μπορούμε να τους υποστηρίξουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Νομίζω πως και σε εμάς εδώ αν είχαμε το ίδιο γεγονός η
Πάρεδρος ποτέ δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει ποσό ατομικά για
σύμβουλο. Από τις πληροφορίες που έχω η κεραία κατέβηκε επίσημα με
απόφαση, όχι εκείνη την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αρχικά συμφωνώ, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι
διαφωνώ με το πλαίσιο που μπαίνει και με το κλείσιμο που γίνεται, δεν έχουμε
κάποιο πολίτευμα όπως το ξέραμε να υπερασπιστούμε εμείς, τουλάχιστον
από την πλευρά μου αυτό που γνωρίζω και γνώρισα δηλαδή ήταν το ΠΑΣΟΚ
της επιστράτευσης των ναυτεργατών, των μαθητοδικείων και τα λοιπά,
δηλαδή δεν ξέρω σε ποιο πολίτευμα αναφερθήκατε.
Όπως και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε και δεν
συμφωνούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αν αλλάξει δεν θα υπάρχουν αυτές οι
διώξεις. Είναι κατεύθυνση, είναι αντιλαϊκή πολιτική και είναι ταυτόχρονή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δυο λόγια κ. Πρόεδρε. Είναι αυτονόητο ότι αυτό είναι ένα
αποτέλεσμα κινηματικής πρωτοβουλίας το ότι κατέβηκαν οι κεραίες 40 μέτρα
από τα σχολικά συγκροτήματα και νομίζω η στήριξη και η αλληλεγγύη σε
αυτούς τους ανθρώπους το θεωρώ κάτι παραπάνω από αυτονόητο.
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Σε σχέση με εμάς υπάρχει μια διαφορά. Αν εμείς είχαμε κάτι
τέτοιο και το γνωρίζαμε, η διαφορά είναι ότι η Διαχειριστική Αρχή όχι απλά θα
το στήριζε, θα πρωτοστατούσε και το έχουμε αποδείξει. Και με αυτή την
έννοια νομίζω ότι έχουμε την ελάχιστη υποχρέωση της στήριξης και της
αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

ημερήσιας

εκτός

διάταξης

«Έγκριση

ψηφίσματος αλληλεγγύης στους διωκόμενους αιρετούς Δήμου Ιλίου»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Συνεχίζουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων
Δήμου για την ανάκληση της αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά
τις «Εργασίες φυτοτεχνικής - αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να προσθέσει κάτι το Σωματείο; Παρακαλώ ελάτε.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα σας, είμαι ο Πρόεδρος του Σωματείου
εργαζομένων. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει γι'
αυτή την υπόθεση πολλά για τον ρόλο του Σωματείου των εργαζομένων του
Δήμου και τα λοιπά.
Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του Σωματείου. Το
Σωματείο δεν διοικεί, το Σωματείο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των
εργαζομένων, το Σωματείο υπερασπίζεται το δημόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα των Υπηρεσιών του, όπως και την εύρυθμη λειτουργία του.
1η Νοέμβρη πήρατε μια απόφαση 11 πλατείες σε Φιλαδέλφεια
και Χαλκηδόνα να κάνετε ανάθεση σε ιδιώτη και συντήρηση για δυο χρόνια.
Είναι δουλειές, εργασίες οι οποίες γίνονται από δομημένη Υπηρεσία του
Δήμου, υπάρχουν εργαζόμενοι αυτοί που υπάρχουν, το ξέρατε και από πριν
αυτό όταν ήρθατε ως Διαχειριστική Αρχή.
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Δεν κουβεντιάσατε ούτε με το Σωματείο, ούτε με τους
εργαζόμενους τους εργάτες εκεί να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε αυτό
που θέλετε. Επιλέξατε την ανάθεση σε ιδιώτη χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα
και λέγοντας «δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν έχουμε προσωπικό», αλλά την
ίδια στιγμή το δίνετε σε ιδιώτες.
Εμείς λέμε ότι με τον τρόπο που λειτουργήσατε και την απόφαση
που πήρατε, στηρίζετε την πολιτική των Μνημονίων και την εφαρμόζετε με
μαθηματική ακρίβεια. Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την απόφαση που
πήρατε και σας ζητάμε να μην υλοποιηθεί και να την πάρετε πίσω.
Επίσης σας λέμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ο δρόμος της
διεκδίκησης, της χρηματοδότησης και του προσωπικού έτσι ώστε

να

καλυφθούν οι ανάγκες και των Υπηρεσιών και των χώρων πρασίνου στο
Δήμο μας. Πάρτε απόφαση σήμερα ότι ο Δήμος απαιτεί προσλήψεις
προσωπικού, απευθυνθείτε και σε άλλους Δήμους που έχουν αντίστοιχες
ανάγκες πρασίνου, δασικές εκτάσεις μεγάλες παράδειγμα το Γαλάτσι, οι Άγιοι
Ανάργυροι, η Καισαριανή, Ζωγράφου και μαζί με τα Σωματεία να κάνουμε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα ανάλογα Υπουργεία.
Άρα ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης και καλούμε το
Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση του Σωματείου. Αν γίνει αυτό,
είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε το πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι
εργασίες και όχι σε ιδιώτη. Αρκεί να πάρετε πίσω αυτή την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να μας παραθέσετε κ. Πρόεδρε ….
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Δεν έχει κανένα νόημα αν εσείς δεν πάρετε πίσω την
απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα οι προτάσεις σας θα μας οδηγήσουν και στην ψηφοφορία.
Αν έχετε προτάσεις πρέπει να τις πείτε τώρα. Πως θα οδηγηθούμε σε
ψηφοφορία με κάποιες προτάσεις που έχετε κατά την άποψή μου και δεν
εμφανίζονται;
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, να σας τις πω. Εγώ λέω ότι
ακόμη και σε αυτό το μνημονιακό πλαίσιο που είναι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση υπάρχουν λύσεις.
Υπάρχει η λύση της αυτεπιστασίας. Ψηφίστε κονδύλι σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου πόσο προσωπικό χρειάζεστε και να
13
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πάρουμε ανέργους από τον ΟΑΕΔ. Χρειάζονται είκοσι; Τριάντα; Έτσι ώστε τα
χρήματα αυτά να πάνε στις τσέπες των ανέργων και να μην πάνε στις τσέπες
των εργολάβων και μετά στην Ελβετία.
Υπάρχει η επιλογή της υπερωριακής απασχόλησης των ήδη
εργαζομένων στο Πράσινο. Επίσης έρχονται κι άλλοι εργαζόμενοι, 14
άνθρωποι είναι να έρθουν. Αυτή την πρόταση κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, φίλες και
φίλοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, έχει μπει
όπως όλοι γνωρίζουν στο στόχαστρο νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων που
επιχειρούνται στη χώρα μέσω των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων, αλλά και των
περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών οι οποίες πάντα λειτουργούν προς
όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και εις βάρος των δικαιωμάτων του
εργαζόμενου λαού.
Ειδικότερα μάλιστα στην περίοδο των Μνημονίων δηλαδή από
το Μάιο του 2010 μέχρι και σήμερα που είμαστε στο 3 ο Μνημόνιο αλλά και του
"Καλλικράτη" του νόμου δηλαδή που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της
Αυτοδιοίκησης, έχει επιβληθεί στην Αυτοδιοίκηση ένα καθεστώς που
επιβάλλει στους Δήμους κατά την άποψή μου το εξής πλαίσιο:

1. Υποχρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μείωση από το 2010
60% στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τουλάχιστον 70% από τη
ΣΑΤΑ και τη ΣΑΤΑ σχολείων. Για να αντιληφθεί κανείς σήμερα για το
Δήμο μας το μέγεθος αυτής της υποχρηματοδότησης, αυτή τη στιγμή οι
ΚΑΠ του Δήμου που έρχονται στο Δήμο από το Υπουργείο
Εσωτερικών είναι περίπου 340.000 € το μήνα, δηλαδή δεν φτάνουν
ούτε

για

το

40%

της

μισθοδοσίας

των

υπαλλήλων

στον

προϋπολογισμό που μόλις ψηφίσαμε. Κατά πόσο μάλλον για παροχή
υπηρεσιών και υλοποίηση τεχνικών έργων.
2. Δήμοι

φορομπηχτικοί

μηχανισμοί.

Ως

συνέχεια

της

υποχρηματοδότησης οι Δήμοι, εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να
λειτουργήσουμε

ως

φορομπηχτικοί

μηχανισμοί

προκειμένου

να

εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα εκείνα έσοδα για τη λειτουργία μας και
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φυσικά την αναγκαία παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες. Κάποιοι
μάλιστα, ανάμεσα στους οποίους και η σημερινή πλειοψηφία της
ΚΕΔΕ, ορέγονται αυτή η κατάσταση να σταθεροποιηθεί και προτείνουν
ήδη και απαιτούν μάλιστα να παραχωρηθεί στους Δήμους ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ως αντιστάθμισμα της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης.
3. Ανταποδοτικότητα. Δεν εγκρίνεται πλέον καμία υπηρεσία και κανένας
μόνιμος υπάλληλος σε Υπηρεσία που δεν είναι αυστηρά ανταποδοτική.
Αναγκαζόμαστε εμείς και όλοι οι Δήμοι προκειμένου να παρέχουμε
υπηρεσίες στους δημότες μας να εγκρίνουμε ανταποδοτικές θέσεις,
που έχουν ως συνέπεια να ζητάμε χρήματα από ένα κόσμο που και
αδυνατεί να πληρώσει, αλλά και την ίδια στιγμή να έχουμε
εργαζόμενους με 200 € το μήνα. Καλά ακούσατε υπάρχουν άνθρωποι
αυτή τη στιγμή στο Δήμο, που παίρνουν 200 € το μήνα…!! Γιατί τόσα
εισπράττουν από τους πολίτες απ' ευθείας μέσα από τα μπλοκάκια. Το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε εμείς
τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναγορευτεί σε απόλυτο
αφέντη της Αυτοδιοίκησης, μη επιτρέποντας την ανάπτυξη υπηρεσιών
που δεν αυτοχρηματοδοτούνται άμεσα από τους πολίτες.
4. Αυστηρός έλεγχος σκοπιμότητας των δαπανών. Την τελευταία
δεκαετία έχει φτιαχτεί ένα πελώριο γραφειοκρατικό τέρας, ένας
Λεβιάθαν, για την εκτέλεση των δαπανών που μοναδικό και
αποκλειστικό στόχο έχει τη συγκράτηση των εξόδων των Δήμων,
προκειμένου εμείς με τη σειρά μας να παράξουμε πλεονάσματα για την
κεντρική Διοίκηση, με αποκλειστικό στόχο το να πληρωθεί το χρέος της
χώρας. Αυτό μάλιστα την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει και σε
τραγελαφικές καταστάσεις. Αποφάσεις που σε ένα Δήμο να κρίνονται
σύννομες και δαπάνες, στον άλλο Δήμο να κρίνονται παράνομες και
αυτό πάλι έχει ένα μοναδικό στόχο να δημιουργήσει ένα σφιχτότερο
εναγκαλισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εκάστοτε κεντρική
εξουσία προκειμένου να εκμαιεύει αποφάσεις που είναι θετικές για την
Δημοτική Αρχή πιο φιλική προς την εκάστοτε εξουσία.
5. Ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ και χρόνια έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το
ελληνογερμανικό Επιμελητήριο του γνωστού σε όλους Φούχτελ με
μοναδικό στόχο, μάλλον με εξαγγελμένο στόχο τη βοήθεια και παροχή
15
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εξειδικευμένων γνώσεων που βοηθούν στην ανάπτυξη των Δήμων,
στην πραγματικότητα ο κύριος στόχος και όπως δουλεύει στην πράξη
είναι η ιδιωτικοποίηση φιλέτων των Δήμων, με κύριο στόχο τα
σκουπίδια, τα απορρίμματα ή τον ηλεκτροφωτισμό. Και πρακτική, την
οποία ήδη δουλεύουν πολλές Δημοτικές Αρχές στη χώρα και το είδαμε
αυτό και πολύ πρόσφατα μέσα από την απεργία των παρατασιούχων,
συμβασιούχων στην καθαριότητα και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
6. Πάγωμα προσλήψεων προσωπικού. Με την εφαρμογή του
Μνημονίου του 2010 επιβλήθηκε ο κανόνας μια πρόσληψη ανά πέντε
συνταξιοδοτήσεις και συμβάσεις επίσης ορισμένου χρόνου που παλιά
δίνονταν αφειδώς στους Δήμους, όσους ζητούσαμε δηλαδή μας έδιναν,
επιβλήθηκε ο κανόνας της μείωσης κατά 5% τη χρονιά από αυτούς που
είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2009. Ως συνέπεια όχι
μόνο μας λείπουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια προκειμένου να
παράσχουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους δημότες μας και
πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές μας, όχι μόνο
αναγκαζόμαστε να ζητάμε κάθε χρόνο συμβασιούχους για πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, αλλά και ο ίδιος ο αριθμός των συμβασιούχων που
εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πραγματική
κοροϊδία. Να θυμίσω ότι πέρσι ζητήσαμε 22 και τελικά ήρθαμε στο
Συμβούλιο από τους 22 που είχαμε αιτηθεί, να εγκρίνουμε 2 και να
διαλέξουμε στο τέλος να πάρουμε ψυχολόγο για να στηρίξουμε το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας και γιατρό για να μπορεί να παράσχει
συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ.
Φίλες και φίλοι αυτό είναι το καθεστώς μέσα στο οποίο εμείς
κληθήκαμε να λειτουργήσουμε, αυτή είναι η κατάσταση που εμείς πρέπει να
συμβάλλουμε όλοι να ανατραπεί, αν θέλουμε οι Δήμοι μας να διαθέτουν τους
πόρους που θα μας επιτρέψουν να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας απέναντι
στους δημότες με αξιοπρέπεια, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και
στοιχεία την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην περιοχή μας.
Κάτι τέτοιο φυσικά όπως όλοι γνωρίζετε δεν είναι υπόθεση ενός
Δήμου, ούτε μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε
την ανατροπή όλου του μνημονιακού καθεστώτος που αυτή τη στιγμή
στραγγαλίζει τη χώρα και φτωχοποιεί τα λαϊκά στρώματα.
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Εμείς έχουμε εκφραστεί από την αρχή και με απόλυτη σαφήνεια
εναντίον αυτού του καθεστώτος. Το έχουμε μάλιστα εκφράσει έμπρακτα σε
όλες τις κρίσιμες πολιτικές μάχες και έχουμε σταθεί δίπλα σε όσους
αγωνίζονται με τις ισχνές μας δυνάμεις.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι όχι

μόνο η πολιτική

υποστήριξη στον αγώνα των παρατασιούχων συμβασιούχων του Δήμου μας,
όχι μόνο το κλείσιμο του Δήμου και η συμμετοχή στην απεργία προκειμένου
να σταθούμε δίπλα στον αγώνα των απεργών του Δήμου μας, παρά να
θυμίσω τις άναρθρες κραυγές που έβγαζε μερίδα του τοπικού Τύπου που
οδήγησε εμένα προσωπικά στον Εισαγγελέα για υποτιθέμενο υγειονομικό
κίνδυνο που προέκυψε από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά
φτάνοντας και σε εντέλλεσθαι, δικό μου προσωπικό το καλοκαίρι, με κίνδυνο
προσωπικού καταλογισμού.
Η πολιτική μας δεν έχει εκφραστεί ούτε μόνο αγωνιστικά, ούτε
μόνο διακηρυκτικά. Αλλά υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε να
υποστηρίξουμε σε κάθε τομέα την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου και
τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.
Μια από τις πρώτες πράξεις στις οποίες προβήκαμε ως
Διοίκηση να θυμίσω σε όσους ξεχνάνε πολύ εύκολα, ήταν η επαναπρόσληψη
των σχολικών φυλάκων, που εν μια νυκτί το 2013 είχαν απολυθεί και εμείς η
πρώτη ή η δεύτερη που πήγαμε ως Οικονομική Επιτροπή ήταν η ανατροπή
προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η προσφυγή στα
Δικαστήρια, προκειμένου άμεσα με ασφαλιστικά μέτρα να τους επαναφέρουμε
στο Δήμο. Και πηγαίνοντας φυσικά στα Δικαστήρια διεκδικώντας την
επαναπρόσληψη μαζί τους.
Προβήκαμε σε σχεδιασμό, πρόβλεψη αλλά και απαίτηση και να
θυμίσω εδώ το να ψηφίσουμε όπως προτάθηκε έχουμε ψηφίσει πάρα πολλές
φορές ψηφίσματα, έχουμε υιοθετήσει αγωνιστικά, διεκδικητικά, απαίτησης σε
διορισμούς σταθερού και μόνιμου προσωπικού. Ας το κάνουμε κι άλλη μια
φορά και άλλες πενήντα, προκειμένου να παλέψουμε και να αγωνιστούμε γι'
αυτή την κατάσταση.
Επίσης όμως αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι προβλέψαμε σε
κάθε τομέα με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σταθερό
17
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και μόνιμο προσωπικό και αυτό να θυμίσω πάλι, γιατί είχαμε τον απολογισμό
πρόσφατα του 2016 ότι αυτό έχει ήδη παράξει αποτελέσματα.
Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά ύστερα από μια ολόκληρη
δεκαετία όπου στο Δήμο μας το ισοζύγιο προσλήψεων – συνταξιοδοτήσεων
ήταν θετικό, όσον αφορά τις προσλήψεις, δηλαδή είχαμε περισσότερες
προσλήψεις το 2016 σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις.
Ενώ για το 2018 το κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων
είναι αυξημένο σε σχέση με το 2014, κατά 22% και πάνω. Είναι αυξημένο
δηλαδή το κόστος μισθοδοσίας για δημοτικούς υπαλλήλους κατά 22% σε
σχέση με το 2014 με μια αύξηση που είναι άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε
συνθήκες μνημονιακές, σε συνθήκες φτώχειας, χρεοκοπίας και λεηλασίας
αυτή η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει τη σταθερή και μόνιμη εργασία,
προβλέποντας στον προϋπολογισμό και διεκδικώντας προσλήψεις από αυτές
που αναφέρθηκε και στην εισήγηση του Προέδρου ότι θα έρθουν.
Δεν θα έρθουν από τον ουρανό αυτές οι προσλήψεις που
διεκδικούμε να έρθουν, θα έρθουν επειδή έχουμε προβλέψει, έχουμε χρήματα
με μια άλλη πολιτική στο Δήμο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να
έχουμε σταθερό και μόνιμο προσωπικό, ώστε όταν μας δίνεται η δυνατότητα
να μην λέμε «δεν έχουμε λεφτά» και να ακυρώνουμε τις προσλήψεις, αλλά να
τις απαιτούμε κιόλας και να έρθουν πολύ πιο γρήγορα και το Τμήμα
Προσωπικού το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά.
Και τι προβλέπουμε; 19 προσλήψεις στην Καθαριότητα από το
νέο διαγωνισμό, προβλέπουμε 12 άτομα τα οποία περιμένουμε να βγει το
ΦΕΚ και διεκδικούμε να έρθουν στους προσωρινούς πίνακες του 2009.
Περιμένουμε 12 άτομα, 1 δασοφύλακα, 5 στο Πράσινο, 4 στην Καθαριότητα
και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Περιμένουμε επίσης άλλα 16 άτομα από αναπληρώσεις στην
Καθαριότητα, περιμένουμε και έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό 14
άτομα από το Πράσινο. Να ενημερώσω για όσους θεωρούν τα πράγματα
εύκολα και μπορούν και καθαρίζουν με ατάκες, ότι η διαδικασία της
αναπλήρωσης του προσωπικού του 2008 που εγκρίθηκε από το διαγωνισμό
του 2008 από εποχής δηλαδή Σταύρου Κόντου, ότι είμαστε στο 3ο χρόνο που
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απαιτούμε

να

έρθει

το

προσωπικό,

εγγράφουμε

τα

χρήματα

στον

προϋπολογισμό μας και όμως το προσωπικό έρχεται με το σταγονόμετρο.
Και τώρα να ενημερώσω από τους 14 του Πρασίνου, η
ενημέρωση από το Τμήμα Προσωπικού είναι ότι αυτοί που έχουν απαντήσει
θετικά είναι 2.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ανανιάδης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιπλέον σε αντίθεση με τις εκθέσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών το 2013 και το 2014 που μάλιστα υπήρχε και συγκεκριμένη
έκθεση, την οποία κάποιοι μας τη μόστραραν, περί πλεονάζοντος
προσωπικού στο Δήμο μας δηλαδή ότι ο Δήμος το 2014 είχε πλεονάζον
προσωπικό και άρα θα έπρεπε μέσα από την κινητικότητα και πιθανό και από
απολύσεις να συρρικνωθεί, εμείς όχι δεν το δεχτήκαμε αυτό, αλλά με
αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα, αλλά και την
αναβάθμιση των υπηρεσιών προβλέψαμε δεκάδες νέες θέσεις στον
Οργανισμό που ψηφίσαμε πέρσι. Όχι μόνο δεν υιοθετήσαμε δηλαδή τη λογική
του κοστοβόρου και μεγάλου Δημοσίου, αλλά αυτό το οποίο κάναμε είναι να
θέλουμε να αυξήσουμε κι άλλο το δημόσιο.
Επιπλέον από την πρώτη στιγμή εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα
προκειμένου να παραχθούν έργα με αυτεπιστασία, μιας και ειπώθηκε. Έχω
εδώ το νόμο για όποιον ενδιαφέρεται. Βρήκαμε το 2014 23 παιδικές χαρές του
Δήμου κλειστές. Ο κ. Κουτσάκης το γνωρίζει γιατί ήταν η μεταβατική περίοδος
που συνέβη.
Το 2014 πριν ακόμη αναλάβαμε που κάναμε μια διερευνητική
επαφή με όλες τις Υπηρεσίες, πρώην Αντιδημάρχους για να δούμε την εικόνα
πως είναι, μας είχε επιστήσει ο Μιχάλης τον κίνδυνο των παιδικών χαρών
γιατί είχε συμβεί το δυστύχημα στο Ελληνικό.
Εμείς επιλέξαμε, αν δείτε τις τιμές αγοράς και το πώς
κοστολογούνται οι παιδικές χαρές, θα δείτε ότι η κάθε παιδική χαρά γιατί
έχουμε να παίρνουμε δυο παιδικές χαρές από έργα της Περιφέρειας. Ξέρετε
πόσο κοστολογούνται; 100.000 € η μία, 200.000 € είναι οι δυο. Ξέρετε ότι
έχουμε φτιάξει και έχουμε πιστοποιήσει τις περισσότερες παιδικές χαρές αυτή
τη στιγμή στο Δήμο, με μια άτυπη αυτεπιστασία. Και επιμένω άτυπη
αυτεπιστασία, δηλαδή στηριζόμενοι όχι στο νόμο για την αυτεπιστασία, αλλά
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στηριζόμενοι σε δικό μας προσωπικό, είτε μόνιμο είτε αυτό που κατά καιρούς
μας έρχεται με συμβάσεις.
Και με αυτό τον τρόπο και αυτή είναι η πολιτική μας,
εξοικονομήσαμε για το Δήμο τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία 500.000 €.
Επιχειρήσαμε πλέον να αξιοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο το
νόμο

για

την

αυτεπιστασία

που

δίνει

τη

δυνατότητα

υλοποίησης

συγκεκριμένων έργων με αυτεπιστασία στις Τεχνικές Υπηρεσίες προκειμένου
να εξοικονομήσουμε παραπάνω χρήματα για το Δήμο και να μη στηριχθούμε
σε εξωτερικές συμβάσεις με εργολάβους.
Εδώ όμως και αυτό θα οφείλατε να το γνωρίζετε οι
περισσότεροι, σκοντάψαμε σε ένα πραγματικά τερατώδες θεσμικό πλαίσιο
όσον αφορά την αυτεπιστασία, που δίνει στους υπαλλήλους το ρόλο του
εργολάβου, μεταθέτοντάς τους κάθε ευθύνη για οικονομική και ασφαλιστική
ζημιά, ή για εργατικό ατύχημα.
Δηλαδή δίνει το ρόλο του εργολάβου στον ίδιο τον επόπτη και
εδώ συναντήσαμε και αυτό οφείλετε ως Σωματείο να το γνωρίζετε όταν
μεταφέρετε προτάσεις, την κάθετη αντίδραση και αντίθεση των Υπηρεσιών.
Την άρνηση να υλοποιηθεί οποιοδήποτε έργο με αυτεπιστασία. Γιατί ακριβώς
οι κίνδυνοι, τουλάχιστον όπως προβλέπονται από το νόμο, είναι τεράστιοι και
η γραφειοκρατία που απαιτείται. Και εδώ αρνήθηκαν να προχωρήσουν και
εγώ στο βαθμό που υπάρχει αυτό το πλαίσιο, το συμμερίζομαι.
Θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να μπορέσουμε να τρέξουμε και
οποιαδήποτε άλλα έργα που όμως περιγράφονται εδώ ποια είναι τα έργα,
είναι πολύ μικρά έργα της τάξεως των μέχρι 45.000 € και με υπαλλήλους των
400 €. Μην το παρουσιάζουμε και ως το απαύγασμα του σοσιαλισμού, το να
κάνουμε έργα με αυτεπιστασία, με υπαλλήλους των 400 €.
Αυτή είναι φίλες και φίλοι η πολιτική μας. Μια πολιτική, η οποία
από την αρχή μέχρι τέλος χαρακτηρίζεται από σταθερή υποστήριξη και
υπεράσπιση του Δημοσίου συμφέροντος, σε σύγκρουση μάλιστα με κάθε
λογής κατεστημένο συμφέρον για την υποστήριξη ακριβώς των συμφερόντων
της λαϊκής πλειοψηφίας, όπως ακριβώς ορίζεται και στο πρόγραμμα και στην
ιδρυτική μας διακήρυξη.
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Ασφαλώς βέβαια όλα αυτά έχουν νόημα όταν ένας Δήμος
μπορεί στοιχειωδώς να λειτουργεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να μπορεί
πάλι να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κόσμου. Και όταν μπορεί
στοιχειωδώς να εξυπηρετήσει τα προβλεπόμενα από το νόμο καθήκοντά του.
Και εδώ φίλες και φίλοι η περίπτωση του πρασίνου έχει
ορισμένες σταθερές, τις οποίες διαφορετική άποψη μπορούμε να έχουμε,
αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποιες σταθερές και να τοποθετηθούμε
πάνω σε αυτές.
Όπως

θα

διαβάσατε

όσοι

διαβάσατε

γιατί

μάλλον δεν

διαβάστηκε, για να έχουμε όσα είχαμε στη συνέχεια, την εισήγηση της
Διεύθυνσης Πρασίνου –όχι του Βασιλόπουλου, της Διεύθυνσης Πρασίνουπρος το Δημοτικό Συμβούλιο την προπροηγούμενη φορά, η Διεύθυνση
Πρασίνου αδυνατεί όχι μόνο να αναπλάσει νέους χώρους, αλλά και να
συντηρήσει τους υπάρχοντες. Νομίζω δεν χρειάζεται μαντικές ικανότητες,
αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα στην πόλη για να το δει.
Αφού ανάμεσα στα υπόλοιπα υπάρχει ένα κακοσυντηρημένο
αρδευτικό σύστημα, μη μιλήσω για τις γεωτρήσεις οι οποίες είναι
κατεστραμμένες, ενώ την προηγούμενη τετραετία η ΕΥΔΑΠ αφαίρεσε από το
Δήμο μας –για να γνωρίζετε και μερικά πράγματα- τουλάχιστον 60 ρολόγια σε
διάφορα σημεία της πόλης, επειδή ακριβώς δεν πληρώναμε λογαριασμούς
στην ΕΥΔΑΠ και χρωστάγαμε στην ΕΥΔΑΠ, ανακαλύψαμε ότι συνολικά
αφαιρέθηκαν πάνω από 60 ρολόγια με χώρους να μην ποτίζονται. Μην ακόμη
δούμε να έχουν άρδευση, αν έχουν δηλαδή νερό, να μην μπορούν να έχουν
νερό από την ΕΥΔΑΠ να έχουν αφαιρεθεί τα ρολόγια.
Και την πραγματικότητα αυτή οι κάτοικοι αυτής της πόλης τη
ζουν. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρασίνου αυτό το οποίο λένε είναι ότι η Νέα
Χαλκηδόνα παραδείγματος χάριν έχει χάσει τουλάχιστον 30% του πρασίνου
της. Να θυμίσω, ένα πράσινο που στη Νέα Χαλκηδόνα, γιατί κάποιο το
ξεχνάνε ή κάνουν πως το ξεχνάνε, λειτουργούσε κατά 90% ιδιωτικά στη Νέα
Χαλκηδόνα. Γιατί δεν υπήρχε κόσμος γιατί… δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω
πολιτικές

επιλογές

προηγούμενων

Διοικήσεων,

αλλά

αυτή

είναι

η

πραγματικότητα και στον κοινό κορβανά των υπαλλήλων του Δήμου
συνεισέφερε ελάχιστα άτομα.

21

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Άρα αυτή η πραγματικότητα εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε
δεχτεί μέχρι μάλιστα και πρωτοσέλιδο γίναμε ως Δήμος σε τοπική εφημερίδα
ότι αδιαφορούμε για το πράσινο και ότι μάλιστα χαρακτηρίστηκε ο Δήμος μας
ότι διαθέτει από τους χειρότερους χώρους πρασίνου στην Αττική και μάλιστα
ειπώθηκε και από μέλος της αντιπολίτευσης σε προηγούμενη συνεδρίαση –
δεν εννοώ πρόσφατη, εννοώ παλαιότερου του προηγούμενου έτους- το πόσο
δηλαδή κακοσυντηρημένο είναι το πράσινο και η πραγματικότητα είναι ότι
αδυνατούμε όλα αυτά τα χρόνια να συντηρήσουμε με έναν επαρκή τρόπο το
πράσινο, είτε αφορά κλαδέματα -καλά, δεν συζητάω για φυτεύσεις- να
συντηρήσουμε δηλαδή τα υπάρχοντα.
Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο μέσα από συζήτηση και
συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρασίνου και τη διευθύντρια και την
Προϊσταμένη και τις Τεχνικές Υπηρεσίες όσον αφορά τουλάχιστον το
αρδευτικό σύστημα γιατί είναι συστατικό στοιχεία το αρδευτικό στοιχεία σε μια
πόλη προκειμένου να μπορούμε να έχουμε νερό για να ποτίζονται τα φυτά, τα
λουλούδια και τα δέντρα, διαμορφώθηκε μια μελέτη.
Ειρήσθω εν παρόδω δεν υπήρχαν ούτε τοπογραφικά, πέρασαν
δεκαετίες και αυτός ο έρμος Δήμος δεν είχε ούτε τοπογραφικά, έπρεπε να
φτιαχτούν τώρα νέα τοπογραφικά από την αρχή. Γιατί το λέω όμως αυτό; Για
μήνες δουλευόταν αυτή η μελέτη, μια εξαιρετική μελέτη και εδώ να
συγχαρούμε τους υπαλλήλους του Πρασίνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας που
μας κατέβασαν αυτή τη μελέτη, η οποία προβλέπει τρία πράγματα.
Πρώτον, ένα αρδευτικό σύστημα που θα λειτουργεί ένα ενιαίο
τρόπο, που θα παρακολουθείται κεντρικά ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση
εποπτεία και παρακολούθηση των βλαβών του δικτύου. Αυτό δηλαδή
αντίστοιχο που έχουμε και στο άλσος και το τοποθέτησε ιδιώτης φυσικά γιατί
δεν εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει πιθανότατα που
να μπορεί να τοποθετήσει τέτοιο σύστημα και να το συντηρήσει.
Δεύτερον, φύτευση φυτών, λουλουδιών, δέντρων. Εδώ να
θυμίσω, γιατί είναι σα να ανακαλύπτουμε την Αμερική ή τον τροχό. Όχι μόνο
προφορικά δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές και εδώ τα έγγραφα μάλιστα
το αποδεικνύουν έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα σημεία της πόλης απλά
πράγματα.
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Η Δεκελείας φίλες και φίλοι, μην πάμε μακριά, ξέρετε πόσα
δέντρα λείπουν; Έχει αναρωτηθεί κανένας πόσα δέντρα λείπουν στη
Δεκελείας; Είμαστε πολύ εύκολοι να πάμε να κυνηγήσουμε τον πολίτη, ο
οποίος κλαδεύει το δέντρο μπροστά από το σπίτι του και να του υποβάλλουμε
μήνυση. Αλλά το γεγονός ότι πάρα πολλοί και σε πολλές περιπτώσεις
καταστηματάρχες έχουν κάψει τα δέντρα γιατί τους κρύβουν τη μόστρα,
κάποιο τα κόβουν και σύριζα κιόλας μην αναφερθώ ονομαστικά, έχουν βάλει
μια πλάκα από πάνω και με ένα μαγικό τρόπο έχουν εξαφανιστεί από τη
Δεκελείας πάνω από 300 δέντρα.
Ξέρετε πόσα χρόνια υπάρχει αυτό; Και θέλετε σοβαρά να
συζητήσουμε; Θεωρείτε πως δεν το έχουμε συζητήσει με το Πράσινο αυτό;
Θεωρείτε πως ήρθαμε ξαφνικά από τον πλανήτη Άρη, φτάσαμε εδώ στη Νέα
Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα και λέμε «Τι να κάνουμε;». Δεν έχουμε
προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να αυξήσουμε λίγο το πράσινο και το
οξυγόνο σε αυτή την πόλη; Η πραγματικότητα είναι ότι αδυνατεί.
Πάμε

στο

δεύτερο

στοιχείο

όσον

αφορά

τη

φύτευση.

Αναρωτιέμαι: αυτή τη στιγμή τρέχει ένα έργο 800.000 € η σύμβαση
υπογράφτηκε πριν από ένα μήνα με φυτεύσεις στο άλσος. Το ξέρει κάποιος
εδώ; Το έχετε πληροφορηθεί κ. Κόντο; Το ξέρετε, μπράβο. Ποιος το κάνει
αυτό το έργο κ. Κόντο ξέρετε; Το κάνει μια εταιρεία.
Θέλω να πω μην ερχόμαστε εδώ κάποιοι, που ειρήσθω εν
παρόδω και εδώ μάρτυς μου και ο Πρόεδρος, γιατί εφόσον κάνουμε διάλογο
καλό είναι να τα λέμε όλα, φέτος αποφασίσαμε εμείς για πρώτη φορά να μη
δώσουμε εργολαβία το άλσος. Το γνωρίζετε, γιατί δέχτηκα λαϊκό Δικαστήριο
και είπαμε ότι θα το κάνουμε με αυτεπιστασία βασιζόμενοι όντως σε ένα
προσωπικό που είχαμε, όντως σε μηχανολογικό εξοπλισμό που είχαμε
φροντίσει να τον συντηρήσουμε και σε οδηγό.
Ξέρετε ποια είναι η συνέπεια; Ξέρετε τα γεγονότα ποια είναι; στο
μήνα πάνω με θερμοπαρακάλεσαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου να κάνουμε
εργολαβία. Γιατί είχε μπει η αντιπυρική περίοδος τα χορτάρια είχαν φτάσει
μέχρι εδώ και το δικό μας προσωπικό δεν προλάβαινε να τα κλαδέψει. Εδώ
είμαι και τα λέω δημόσια και όποιος θέλει να με αμφισβητήσει. Άρα θέλω να
πω λίγο προσοχή στο τι λέμε για ιδιωτικοποίηση και πως αντιμετωπίζουμε τις
περιπτώσεις α λα καρτ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αγγελής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρίτον, στο κομμάτι της συντήρησης που στην πραγματικότητα
αν θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει για κάτι, είναι αυτό, ούτε το αρδευτικό,
ούτε η φύτευση.
Στο κομμάτι της συντήρησης είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε.
Αλλά η μοναδική μας πρόνοια φίλες και φίλοι ποια είναι; Και να
αντιμετωπίσουμε από κοινού το θέμα. Έχουμε 14 άτομα να λαμβάνουμε, η
ενημέρωση είναι ότι θα έρθουν 2. Αν φτιάξουμε το έργο αυτό, πως θα
συντηρηθεί μετά; Έχουμε αναρωτηθεί; Για ποιο λόγο το κάνουμε ξαφνικά;
Προκειμένου τα λεφτά που θα δώσει ο πολίτης μέσα από ένα διεθνή
διαγωνισμό να πιάσουν τόπο.
Και τέλος σε σχέση με την αυτεπιστασία θέλω να πω κάτι. Διότι
όταν λέμε πράγματα και τα προτείνουμε σε μια Δημοτική Αρχή να τα κάνει,
άρα και στις υπηρεσίες της και άρα με ένα νόμιμο τρόπο και άρα με ευθύνη
και υπογραφές υπαλλήλων, να ξέρουμε ότι η αυτεπιστασία έχει ένα θεσμικό
πλαίσιο.
Εγώ να δώσω στους συναδέλφους οι οποίοι προτείνουν
αυτεπιστασία το θεσμικό πλαίσιο της αυτεπιστασίας και να μου προτείνουν
πως μπορεί να γίνει αυτό το έργο, το δίνω στον Πρόεδρο για τα πρακτικά, με
αυτεπιστασία. Και αν καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο της αυτεπιστασίας ένα
τέτοιο έργο. Η απάντηση είναι όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Τώρα να κάνουμε ερωτήσεις
αποκλειστικά ή προς τον κ. Πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων ή προς τον
κ. Δήμαρχο και αφού ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις συνεχίζουμε. Ο κ.
Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, κατά
δεύτερον κ. Δήμαρχε όταν μιλάτε να ξέρετε ότι ακούμε πολύ καλά και δεν
χρειάζεται να έχετε τη στεντόρεια φωνή που έχετε. Νομίζω απευθύνεστε σε
όλους χωρίς να ξέρετε την άποψή τους. Επειδή είμαστε πολλά χρόνια στο
κουρμπέτι εδώ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα σας πω το εξής:
Πρώτον εσείς φέρατε τη μελέτη αυτή εδώ για να απαξιώσετε την
Υπηρεσία του Πρασίνου; Δεν νομίζω, αλλά εγώ την κάνω.
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Δεύτερον, μέχρι σήμερα δεν έχετε δώσει άλλα πράγματα σε
ιδιώτες, όπως είναι η κοπή των υψηλών δέντρων, όπως είναι ο καθαρισμός
και οι εργολαβίες γύρω - γύρω των χορταριών. Δεν έχετε δώσει; Εμείς στη
Χαλκηδόνα σε πληροφορώ ότι από το ’07 έως το ’11 όλες οι πλατείες μας
ήταν αναμορφωμένες και συντηρούνταν από ιδιώτη.
Αυτή τη στιγμή που είναι Δεκέμβρης μήνας οι μουριές ακόμη
είναι ακλάδευτες και είναι γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Που να προλάβει;
Το 60% της πόλης είναι πράσινο. Κάθε μέρα που περνάει είτε στη Δεκελείας
και σε όλη την πόλη, αφαιρούνται δέντρα και δεν ξαναφυτεύονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε, γιατί είπαμε ερωτήσεις κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτά όλα θέλουν απαντήσεις και στη συνέχεια θα
τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αναφέρατε ότι οι Υπηρεσίες αρνήθηκαν το έργο λόγω
ευθυνών από ατυχήματα και τα λοιπά. Αναφέρεστε στο συγκεκριμένο έργο,
για το αρδευτικό έργο στις 11 πλατείες, είναι η μία ερώτηση αυτή.
Αν έγινε εγγράφως αυτό ή αν ήταν στο μιλητό, αν ήταν από
Διεύθυνση, Προϊστάμενο ή από υπαλλήλους, κάπως καλύτερα μιας και είναι
μέσα στην επιχειρηματολογία σας. Το ίδιο θέλω να ρωτήσω και το ότι στο
μήνα πάνω σας θερμοπαρακάλεσαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου να δώσετε
σε ιδιώτη ξανά το ξεχορτάριασμα πριν το καλοκαίρι για το άλσος.
Όταν μιλάμε για τη Διεύθυνση μιλάμε για τους Προϊσταμένους
για να καταλάβω, ή μιλάμε για τους υπαλλήλους; Από πού έγινε αυτό το
θερμοπαρακάλεμα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήμουν σίγουρος για τις ερωτήσεις αυτές.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, είναι φαντάζομαι πολύ λογικές ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τρεις ερωτήσεις είχα, τελικά έγιναν δύο γιατί το πρώτο
σκέλος το κάλυψε η κα Γκούμα.
Η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής: αν κ. Δήμαρχε αυτή την
κίνηση για να δοθούν οι πλατείες με εργολαβία την έκανε κάποια άλλη
Διοίκηση, η στάση η δική σας ποια θα ήταν; Γιατί θυμάμαι τουλάχιστον την
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παρουσία τη δική σας αλλά και άλλων μελών της Παράταξης

που ήταν

εκπροσωπούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο με παλαιότερες Διοικήσεις, το τι
έλεγαν σε τέτοιου είδους θέματα και τώρα έρχεστε και λέτε ότι «αν είναι
δυνατόν, σηκώνουμε τα χέρια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος μόνο εκεί».
Λέω λοιπόν: πέστε ότι δεν ήσασταν εσείς Διοίκηση και ήταν
κάποιοι άλλοι και το φέρνανε, εσείς τι θα κάνατε; Θα το ψηφίζατε;
Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω το εξής: έχετε σκεφτεί μήπως το
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση, αν
μπορούσε να γίνει; Και φέρνω παράδειγμα, σε ένα Συμβούλιο της
Κοινωφελούς έμαθα με χαρά ότι προτίθεστε να ενεργοποιήσετε τη Δημοτική
Συγκοινωνία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το προσπαθούμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι το προσπαθείτε, το προχωράτε μια χαρά. Έχετε
βάλει τέσσερις οδηγούς να προσλάβουν από την Κοινωφελή και όλη η
συντήρηση των αυτοκινήτων θα είναι στο Δήμο. Άρα ουσιαστικά η Δημοτική
Συγκοινωνία θα ενεργοποιηθεί.
Λέω λοιπόν κάτι αντίστοιχο κ. Δήμαρχε, έχετε σκεφτεί την
περίπτωση να δοθεί στη Δημοτική Επιχείρηση όπου θα μπορέσετε να
προσλάβετε και κόσμο με την εποπτεία των Προϊσταμένων, οι όποιοι είναι στο
Πράσινο ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν εκείνοι το έργο και να βρει και
κόσμος δουλειά από την πόλη μας και όχι μόνο, ούτως ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί. Έχετε εξετάσει αυτή τη δυνατότητα, από το να πάμε κατ'
ευθείαν σε ιδιώτη; Αυτές τις δυο ερωτήσεις έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ έχω δυο ερωτήσεις προς τον
Πρόεδρο των εργαζομένων. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ήταν ομόφωνη η
απόφαση του Σωματείου για πρόταση περί ανακλήσεως.
Και η δεύτερη είναι γιατί το Σωματείο δεν έκανε εγκαίρως
παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό αναδεικνύεται από τους εκπρόσωπους
του; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προς τον Πρόεδρο του Σωματείου. Στην εισήγηση
αναφέρθηκες αυτολεξεί λέγοντας «στο Πράσινο υπάρχουν αυτοί που
υπάρχουν», δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Η άποψη του Σωματείου είναι ότι
επαρκούν για ένα τέτοιο όγκο έργου και ποια είναι η θέση της Υπηρεσίας; Και
καλό θα ήταν να ξέρουμε και την άποψη του Σωματείου –αν υπάρχει- για τις
εργολαβίες γενικά, δηλαδή στην Τεχνική Υπηρεσία τι θα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι αν αντιλαμβάνεται η
πλειοψηφία, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ρωτάνε, ότι αυτή τη στιγμή ρωτάνε
από την πλευρά της εργοδοσίας το Σωματείο των εργαζομένων να σφίξει κι
άλλο ζωνάρι. Ελπίζω να το αντιλαμβάνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ερώτηση τώρα αυτή;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι – ναι είναι ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ξαναδιατυπώστε την ερώτηση γιατί δεν την καταλάβαμε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή από την πλευρά σας
ως εργοδοσία, ρωτάτε το Σωματείο αν συμφωνεί να σφίξει κι άλλο ζωνάρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Η εργοδοσία αυτή τη στιγμή απέναντι στο Σωματείο είναι η
Δημοτική Αρχή, ο Δήμος είναι εργοδότης των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλω να απαντήσετε κάπου. Κύρια Γκούμα κάνετε
ερωτήσεις.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχει την πολιτική ευθύνη, είναι ο πολιτικός τους
Προϊστάμενος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο του Σωματείου
γιατί το Σωματείο δεν έχει διαμαρτυρηθεί όταν βγαίνει εργολαβία για το
κλάδεμα υψηλών δέντρων όταν βγαίνει εργολαβία για το ξεχορτάριασμα, όταν
βγήκε η μελέτη για την ανάπλαση του άλσους που είναι ένα παρόμοιο έργο
και τι ήταν αυτό που τους έκανε να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα για το
συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγώ προσπαθώ να είμαι ανεκτικός, απλώς για
το καλύτερο της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Προηγούνται οι
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ερωτήσεις, για να καλυφθεί αυτός που θέλει να μιλήσει. Όταν τα
ανακατεύουμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα δεν θα μείνω στο γράμμα του
Κανονισμού αλλά δεν είναι σωστό.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ειπώθηκε ότι έγινε μια συνάντηση πριν την
απόφαση της 1ης Νοεμβρίου, νομίζω είναι κομβικά αυτά που θα ρωτήσουμε
ούτως ώστε να πάρουμε μια πλήρη θέση, έτσι είναι η άποψή μου. Τι
συζητήθηκε μεταξύ των εργαζομένων και του Δήμου; Πρέπει να το ξέρουμε.
Επίσης εκείνο το οποίο θέλω να ξέρω είναι ότι η επιστασία δυο
χρόνια που αναλαμβάνει μετά τα δύο χρόνια ένα τεράστιο έργο τέτοιο, από
πού και πως θα καλυφθεί. Μέχρι τότε βλέπετε ότι θα έχουμε περισσότερο
προσωπικό ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις οι οποίες θα
γίνουν μετά από δυο χρόνια; Νομίζω ότι είναι σημαντικές ερωτήσεις και
πρέπει να τις απαντήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Θέλω να ξέρω επ’ ακριβώς
επαναλαμβάνω κ. Πρόεδρε, τι ειπώθηκε μεταξύ των εργαζομένων και του
Δήμου, τι απάντηση έδωσαν οι εργαζόμενοι πριν την απόφαση της 1 ης
Νοεμβρίου.
Και δεύτερον θέλω να έχω γενικά και από το Πράσινο και από το
Δήμο τι θα γίνει μετά την επιστασία των δυο χρόνων σε ένα τεράστιο έργο το
οποίο είναι το πιο σημαντικό όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος σχετικά με το
οξυγόνο που έχει ανάγκη αυτή η πόλη. Ποιος θα κάνει αυτή την επιστασία;
Γιατί τώρα η επιστασία από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω αν έκανα λάθος θα δοθεί
σε ιδιώτες. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πολλές ερωτήσεις μαζί θα είναι, που είναι η τοποθέτηση. Δεν
θα είμαι για άλλη μια φορά ευχάριστος, αλλά θα είμαι ενοχλητικά χρήσιμος
εκφράζοντας ό,τι σκέφτομαι, χωρίς την αυτοδημιουργία της λαμπερής
βιτρίνας.
Δηλαδή η Δημοτική Αρχή μπορεί να προσλάβει προσωπικό και
δεν το θέλει; Αλήθεια, φέτος χρησιμοποιήθηκαν ιδιώτες για διάφορες εργασίες
στο Πράσινο; Και γιατί δεν αντέδρασε το Σωματείο; Υπήρξαν κοινές εργασίες
το 2017 για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν και δημοτικοί υπάλληλοι και ιδιώτες;

28

η

24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

Μετρήθηκε και ποσοτικά και ποιοτικά το έργο της κάθε ομάδας για να
υπάρχουν και συγκρίσεις;
Όλοι συμφωνούμε πως ο Δήμος πρέπει να είναι ζωντανός. Όλοι
συμφωνούμε πως ο καθένας μας πρέπει να έχει εργασία ώστε να μπορεί να
ζει την οικογένειά του με αξιοπρέπεια, όμως από ό,τι μου φαίνεται οι
περισσότεροι, όχι όλοι, συμφωνούμε πως ο Δήμος μας πρέπει να φροντίζει το
πράσινό του, το οξυγόνο μας.
Αλήθεια, μέχρι να προσληφθούν τα άτομα για τη μελέτη και στη
συνέχεια

να

συνεργαστούμε

και

με

άλλους

Δήμους

για

ειδικές

χρηματοδοτήσεις και για περαιτέρω κάλυψη αναγκών προσωπικού, τι
κάνουμε;
Δεν χρειάζεται απλά περαιτέρω κάλυψη αναγκών, χρειάζεται
τουλάχιστον τριπλασιασμός του προσωπικού του Πρασίνου. Αν θα είμαστε
εμείς οι μόνοι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση. Επαναλαμβάνω τι κάνουμε μέχρι
να υλοποιηθούν οι προτάσεις του Σωματείου. Απλώς περιμένουμε;
Κύριοι και κυρίες η φύση έφτιαξε τους παραγωγούς του
οξυγόνου με πράσινο χρώμα. Όσοι προσπαθούν να αλλάξουν το χρώμα σε
κίτρινο ή μπλε ή ροζ ή μαύρο, χτίζοντας και κατά φαντασία πολιτικές καριέρες,
πετυχαίνουν την αλλαγή του χρώματος από πράσινο, σε σκούρο χωματί,
ξερόχωμα, ξεραΐλα.
Αγαπητοί μου το πράσινο δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Το
πράσινο είναι τόσο αναγκαίο, όσο και το νερό μας και δυστυχώς πίνουμε
ΒΙΚΟΣ δεν πίνουμε ΕΥΔΑΠ.
Φυσικά υπάρχει κι ένα θέμα δημοκρατίας όσο κι αν σας φαίνεται
παράξενο. Οι δημότες, οι ψηφοφόροι επιλέγοντας μια Παράταξη έχουν
συνήθως μέσα τους αποφασίσει αν το Δήμο τον θέλουν σα τη μοναδική
μηχανή παραγωγής έργου, ή αν τον θέλουν σαν ένα εργαλείο συντονισμού
της κάλυψης των αναγκών των δημοτών και της πόλης με οποιοδήποτε
νόμιμο δίκαιο και ηθικό τρόπο.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η πόλη έχει διαλέξει ένα Δήμο με λειτουργία
που εκμεταλλεύεται με την ορθή έννοια τόσο το Δημοτικό και το δημόσιο
τομέα όσο και τον ιδιωτικό τομέα για την κατά το δυνατό βελτίωση των
συνθηκών της διαβίωσής μας. Ας μη το θυσιάσουμε για οποιοδήποτε λόγο
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που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του οξυγόνου και κατά συνέπεια την
υγιή εξέλιξη της πόλης μας.
Κύριοι, πρέπει και τα δύο μέτωπα να τα αντιμετωπίσουμε
παράλληλα. Ναι, και σήμερα να συζητήσουμε όπως και πολλές άλλες φορές
το αναγκαίο προσωπικό και να το ζητήσουμε από εκεί που χρειάζεται. Όμως
παράλληλα πρέπει να φροντίσουμε τα της πόλης μας, το πράσινο θέλει τη
φροντίδα του, όταν αυτό θέλει και όποτε εξυπηρετεί εμάς. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δυο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την
τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου. Δεν είμαι δημοτικός υπάλληλος
δεν έχω υπάρξει δημοτικός υπάλληλος αλλά τυγχάνει να γεννήθηκα στη Νέα
Φιλαδέλφεια. Αν γνωρίζει ότι διαχρονικά ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν
είχε αυτοδύναμη Υπηρεσία Πρασίνου και πότε μεγαλύτερα πότε μικρότερα
κομμάτια της συντήρησης του πρασίνου, δεκαετίες τώρα δίνονταν σε ιδιώτες,
είτε έχουν να κάνουν με το άλσος είτε με τους υπόλοιπους κοινόχρηστους
χώρους πρασίνου της πόλης μας. Όπου η πόλη μας το σημαντικότερο
περιουσιακό στοιχείο αυτού του Δήμου είναι το πράσινο. Δεν έχει τίποτε άλλο
αυτός ο Δήμος, έχει το πράσινο, αυτό είναι το μεγάλο περιουσιακό του
στοιχείο, αυτό αναγνωρίζουν από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, αυτό ξέρουν για
τη Φιλαδέλφεια, το οποίο καταστρέφεται στις μέρες μας. Ένα είναι αυτό, αν
γνώριζε το Σωματείο πριν γράψει αυτή την εισήγηση ότι διαχρονικά δεν
υπήρχε αυτοδύναμο και δινόταν έξω κομμάτια συντήρησης.
Δεύτερον, κοιτάζοντας προϋπολογισμούς άλλων Δήμων ή
Δημάρχων υποστηριζόμενων από Κόμματα της Αριστεράς, βλέπω ότι σε
όλους τους Δήμους ανεξαιρέτως μεγάλα ή μικρότερα κομμάτια της
συντήρησης του πρασίνου δίνονται σε ιδιώτες. Μάλιστα ο δικός μας ο Δήμος
θα έλεγα ότι στο φετινό προϋπολογισμό έχει επικεντρωθεί στη συντήρηση του
πρασίνου και έχει ένα τεράστιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του κόστος
μισθοδοσίας.
Η επένδυση στη μισθοδοσία στο μόνιμο προσωπικό που γίνεται
στο Δήμο μας, δεν γίνεται πουθενά πανελλαδικά. Πουθενά. Έχοντας γνώση
των αριθμών λέω ότι πουθενά πανελλαδικών δεν γίνεται αυτή η επένδυση
που γίνεται στο Δήμο μας στο μόνιμο προσωπικό, στις προσλήψεις. Αυτά τα

30

η

24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

δυο στοιχεία, έκανα δυο ερωτήσεις και είναι συγκεκριμένες: αν γνωρίζουν ότι
όλοι οι Δήμοι δίνουν κομμάτια είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα κάθε έτος, το
ένα έτος έτσι το άλλο αλλιώς, και αν γνωρίζουν ότι διαχρονικά ο Δήμος μας
ανέθετε κομμάτια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Θέλω να φύγω λίγο από την Υπηρεσία Πρασίνου δεν
καταλαβαίνω γιατί έχουμε επικεντρωθεί εκεί και να ρωτήσω τον Πρόεδρο:
συντήρηση

πεζοδρομίων,

συντήρηση

αντλιοστασίων

και

να

μην

τα

απαριθμήσω όλα, ενώ υπάρχει τεχνικό συνεργείο υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία
γιατί τα αναθέτουμε σε ιδιώτη; Είναι ιδιωτικοποίηση αυτό το πράγμα ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Ο
Πρόεδρος των εργαζομένων έχει τον λόγο.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν ακούγοντας με προσοχή όλους τους
δημοτικούς συμβούλους που μίλησαν, θεωρώ ότι είναι λυπηρό αυτή τη στιγμή
να υπερασπίζεστε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αποφεύγετε τους χαρακτηρισμούς κ. Πρόεδρε, δεν είναι
ωραίο.
Γ.

ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ:

Μισό

λεπτό,

να

υπερασπίζεστε

την

ιδιωτική

πρωτοβουλία από μια Διαχειριστική Αρχή η οποία θέλει να λέγεται Αριστερή.
Πραγματικά θαυμάζω και τη φρασεολογία του Δημάρχου, μου θυμίζει
κυβερνητική φρασεολογία «Τι να κάνουμε… θα τα δώσουμε σε ιδιώτες… θα
ξεπουλήσουμε τα πάντα». Θα ξεπουλήσουμε τα πάντα!
Είχατε δεσμευτεί παλαιότερα όταν θέλατε να φέρετε εθελοντές
στους Παιδικούς Σταθμούς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα κάνετε
παρέμβαση στην ΚΕΔΕ για να ανοίξουν οι προσλήψεις. Εγώ ξέρω ότι στα δυο
προηγούμενα Συνέδρια δεν ειπώθηκε κάτι από το Δήμο Φιλαδέλφειας, δεν
ξέρω τι έγινε στο προχτεσινό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι από τη Φιλαδέλφεια δεν έχει
αναφερθεί τίποτε.
Όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο που είπατε για το
ξεχορτάριασμα.

Όταν

η

Υπηρεσία

δεν

διαθέτει

προσωπικό

για

συγκεκριμένους λόγους μνημονιακούς και πετάτε εσείς το μπαλάκι στο
Σωματείο «πάρτε και την ευθύνη αν θα καεί το δάσος» έτσι το θέσατε. Στη
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συνάντηση με το Σωματείο αυτό είπατε «πάρτε και την ευθύνη», αυτό είχατε
πει «υπογράψτε!» έτσι μας λέγατε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Κοντεύουμε να βρεθούμε και υπόλογοι δηλαδή γι' αυτή
την κατάσταση το ότι δεν έχει προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες και τους
άλσους και όλων των Υπηρεσιών.
Εσείς φωνάξατε την Υπηρεσία Πρασίνου Δήμαρχε. Φωνάξατε
και την Προϊσταμένη και τη Διευθύντρια της είπατε ότι «έχουμε 1.300.000 € τι
μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα λεφτά». Το προσωπικό όμως είναι
συγκεκριμένο και αυτό το ξέρατε. Πριν από λίγο, κάνατε μια ιστορική διαδρομή
για τα κατορθώματά σας καλά κάνετε, για να καταλήξετε πόσο αναγκαία είναι
αυτή τη στιγμή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ με τις εκφράσεις σας.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Πόσο αναγκαία είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία στο Δήμο.
Μπορώ να κάνω κι εγώ ιστορική αναδρομή Δήμαρχε, εδώ έχω πολλά.
Διαφωνούμε ριζικά με την ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση των
αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μπορώ να κάνω πάρα πολλές
τοποθετήσεις της "Δύναμης Πολιτών" και μπορώ να σας τις μοιράσω, τι
λέγατε πριν τις εκλογές. Ανοίξτε και video άμα θέλετε, να τα δείτε.
Ξαφνικά τα Μνημόνια έγιναν καλά και αναγκαία. Γιατί με αυτά
πορευόμαστε τώρα. Με ρωτήσατε αν ήταν ομόφωνη η απόφαση του
Σωματείου. Όχι δεν ήταν. Και τι έγινε όμως; Εσείς εδώ παίρνετε ομόφωνες
αποφάσεις; Δεν καταλαβαίνω γιατί το ρωτάτε αυτό.
Γιατί δεν παρεμβήκαμε νωρίτερα; Γιατί δεν το μάθαμε. Αν
επαρκούν οι εργαζόμενοι, νομίζω το ρώτησε ο κ. Κουμαριανός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, επειδή είπατε ότι δεν το μάθατε, γιατί είναι θέμα του
Προέδρου πλέον. Δεν σας έρχονται τα θέματα πριν τη συνεδρίαση;
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Δεν το είδαμε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είδατε, ωραία. Να το διευκρινίζουμε γιατί είναι ευθύνη
δική μου.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Πρόεδρε την αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είδατε, συνεχίστε.
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Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Αν επαρκούν οι εργαζόμενοι; Όχι βέβαια δεν επαρκούν,
εννοείται ότι δεν επαρκούν. Και όχι μόνο δεν επαρκούν, και αυτοί που έχουν
απομείνει κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό γιατί είναι εύκολο να
κατηγορούμε, γιατί ακούω πάρα πολλά είτε για την Καθαριότητα, είτε για το
Πράσινο, άλλες Υπηρεσίες είναι έτσι είναι αλλιώς, οκτώ χρόνια όμως έχει
συνταξιοδοτηθεί κόσμος, έχει φύγει κόσμος, έχει κουραστεί αυτός ο κόσμος
και είναι πολύ εύκολο καθήμενοι εμείς εδώ να λέμε τα δικά μας. Ξέρω πολύ
καλά τι λέω κ. Κουμαριανέ, ή στα καφενεία, στις γειτονιές και στις ταβέρνες αν
είναι τεμπέληδες αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ να είστε πιο κόσμιος. Δεν
καθόμαστε όλοι σε καρέκλες, συνεχίστε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν κατάλαβα, τι είναι αυτό κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκαλώ τον κ. Πρόεδρο να προσέχει τις εκφράσεις του.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Για το κλάδεμα των ψηλών δέντρων, που ρώτησε
κάποιος. Ούτε γερανοφόρο έχουμε για να πιάσει τα ψηλά δέντρα, ούτε
χειριστές. Εμείς φταίμε γι' αυτό; Αλλά διαφέρει, γιατί αν πέσει το κλαδί ή ένα
δέντρο και σκοτώσει έναν άνθρωπο, πραγματικά θα είναι υπόλογη η
Διευθύντρια και η Προϊσταμένη. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να πάμε να
βγάλουμε το παλιό γκαζόν από τα πάρκα και να φέρουμε το καινούργιο το
ρολό και να φυτέψουμε δεντράκια και θαμνάκια, γιατί αυτές οι εργασίες είναι.
Και σε άλλους Δήμους δίνονται. Ωραία και επειδή δίνονται σε
άλλους Δήμους, πρέπει να δώσουμε και εμείς;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σε όλους τους Δήμους.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Δεν μας ενδιαφέρει κ. Λάλο. Εκεί υπάρχουν Σωματεία, ας
αντιδράσουν τα Σωματεία. Εμείς σε αυτό το Δήμο είμαστε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σε αυτό το Δήμο δίνονταν πάντα;
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Τι εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ερώτησή μου

είναι: διαχρονικά πάντα

δίνονταν στο Δήμο Φιλαδέλφειας και στο Δήμο Χαλκηδόνας εργολαβίες έξω
για το Πράσινο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, ο Πρόεδρος τα έχει σημειώσει και θα σας
απαντήσει, σας παρακαλώ μην επαναλαμβάνεστε.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Συντήρηση αντλιοστασίων. Δεν έχουμε ανθρώπους να τα
συντηρήσουν, ούτε ανθρώπους έχουμε να συντηρήσουν τα ασανσέρ, ούτε
ανθρώπους έχουμε να συντηρήσουν τα κλιματιστικά. Αυτό είναι γεγονός.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τα πεζοδρόμια; Έχουμε ανθρώπους να τα φτιάξουν;
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό, πόσο κόσμο έχουμε στην Τεχνική
Υπηρεσία; Πόσους εργάτες έχουμε κ. Καλαμπόκη; Πόσους εργάτες έχουμε
που όλη μέρα κουβαλάνε και είναι χαμάληδες;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Θέλω μια επαρκή απάντηση.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Όχι κ. Καλαμπόκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Καλαμπόκη.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Με έξι ανθρώπους στην Τεχνική Υπηρεσία θέλετε να
στρώσετε και πεζοδρόμια; Αυτά όμως τα ξέρατε κ. Καλαμπόκη! Κινηθείτε
κινηματικά, βγείτε κι εσείς στο δρόμο! Εμείς θα βγούμε κ. Λάλο, εμείς το
κάνουμε χρόνια! Χρόνια το κάνουμε, δεν περιμέναμε εσάς κ. Λάλο και στα
Υπουργεία μπήκαμε και τα σπάσαμε και ό,τι θέλετε κάναμε. Εσάς δεν είδαμε
κ. Λάλο, εδώ σας μάθαμε κ. Λάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να κλείσουν τα πρακτικά.
(Διαλογικές συζητήσεις - Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Διαδικαστικά κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι απόψεις
κατατίθενται για να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να τις ακούσουμε. Καλώ το Προεδρείο και όλους τους
συναδέλφους να εγγυηθούμε τη δυνατότητα του οποιουδήποτε και δη του
Προέδρου του Σωματείου να μιλήσει.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου δεν διέκοψε κανέναν, τους άκουσε
όλους, μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, πρέπει να
εξασφαλίσουμε να του επιτρέψουμε να μιλήσει και παρακαλώ τον Πρόεδρο να
ολοκληρώσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο και χωρίς χαρακτηρισμούς που
μπορεί, αλλά και το Προεδρείο και όλους μας να προστατέψουμε το δικαίωμά
του.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπακώστα αυτό ακριβώς κάνουμε. Τη στιγμή που δεν
μπορώ να ελέγξω τη συζήτηση τη διακόπτω, δεν έχω άλλο όπλο. Εγώ
προσπάθησα και πάντα προσπαθώ να μη γίνονται επικαλύψεις.
Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.
Γ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Δεν έχω κάτι άλλο να πω, υπάρχει ο Γραμματέας και ο
Αντιπρόεδρος τη ΠΟΕΟΤΑ να πάρουν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάρω με τη σειρά τις ερωτήσεις όπως αυτές μπήκαν και
όσες τουλάχιστον έχω σημειώσει, διορθώστε με αν έχω ξεχάσει κάτι.
Αν μας ενδιαφέρει και αν έχουμε στόχο να απαξιώσουμε την
Υπηρεσία Πρασίνου. Οι πολιτικές κρίνονται από τη διακηρυγμένη τους
έκφραση και από την πράξη τους.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι πολιτικές κρίνονται όμως και από το τι πολιτικά λέει κανένας
και από το τι πολιτικά κάνει. Το περιέγραψα με απόλυτη σαφήνεια στην
τοποθέτησή μου. Όχι, φυσικά και όχι, μην αναπτύξω πάλι όλη την
τοποθέτηση που έκανα.
Δεύτερον, αν έχουμε δώσει υπηρεσίες σε ιδιώτες. Αν κάνουμε
ένα πρόχειρο κατάλογο από μνήμης τι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή δίνονται σε
ιδιώτες και στο δικό μας και σε άλλους Δήμους πόσες δίνονται, θα φρίξετε θα
πέσετε από τα σύννεφα, αν δεν ξέρετε. Να τις απαριθμήσω; Είπε για τα
αντλιοστάσια ο κ. Λάλος σε ιδιώτη, ξεχορτάριασμα σε ιδιώτη, ανάπλαση του
άλσους μεγάλο έργο τεράστιο έργο σε ιδιώτη. Τι άλλο να πούμε; Πεζοδρόμια
που είναι και στα συνήθη καθήκοντα; Σε ιδιώτη. Βέβαια ό,τι μπορούμε και
προλαβαίνουμε κι εμείς να κάνουμε σε μια πόλη με διαλυμένο το 80% των
πεζοδρομίων.
Άρα δηλαδή είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που είτε έχει να
κάνει από τη μια με τομείς που δεν μπορεί δεν έχει το προσωπικό, ούτε
περιγράφονται ειδικότητες στο δημόσιο δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι
υπάλληλοι προκειμένου να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες, είτε μιλάμε για
Υπηρεσίες που δεν έχουν προσωπικό και άρα όπως πολύ σωστά είπε και ο
Πρόεδρος για τα πεζοδρόμια είπε ότι έχουμε έξι άτομα. Δεν είναι έτσι, είναι
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οκτώ, αλλά η ουσία ίδια είναι. Ότι επειδή ακριβώς έχουμε οκτώ άτομα στο
τεχνικό συνεργείο αυτά τα πράγματα γίνονται εργολαβίες, ανέκαθεν.
Ανέκαθεν, όχι τώρα, γιατί δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς.
Και τι ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια; Τι απαιτούμε; Τι παλεύουμε;
Να έρθει μόνιμο προσωπικό και το έχουμε δείξει. Εξετάσεις δίνουμε στον λαό
της πόλης και έχουμε ιστορία και την ιστορία μας την ξέρουν και το παρελθόν
μας και το παρόν μας και το μέλλον μας και θα φανεί και που είναι ο καθένας,
σε ποια πλευρά του οδοφράγματος θα είναι. Άρα δεν θέλω να επεκταθώ
πάνω σε αυτό.
Ρώτησε η κα Γκούμα για την άρνηση υπηρεσιών αυτεπιστασίας.
Κυρία Γκούμα, δεν μπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί να κάνει κάτι νόμιμο. Δεν
μπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί εγγράφως, γιατί ρωτήσατε αν είναι εγγράφως
ή όχι. Δεν μπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί εγγράφως κάτι μόνιμο, αλλά όπως
εδώ μας προτάθηκε «συζητήστε με τους εργαζόμενους» συζητήσαμε με τους
εργαζόμενους και αυτό που μας είπαν είναι «όχι» για τους λόγους που σας
περιέγραψα. Άρα εδώ διαλέγουμε και παίρνουμε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αναφέρεστε στα αρδευτικά;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναφέρομαι στα αρδευτικά, για τις παιδικές χαρές, αναφέρομαι
σε ό,τι με βάση το νόμο έργο μπορεί να γίνει με αυτεπιστασία και σας λέω
περάσαμε ένα ολόκληρο εξάμηνο που ξεσκονίζαμε το θεσμικό πλαίσιο γιατί
έχει μια τεράστια όπως σας είπα γραφειοκρατία και υπήρξε άρνηση.
Διαπιστώστε αυτό αν θέλετε μέσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου και με πολύ
μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα είναι δική μας νίκη γιατί εμείς την
ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα στο Δήμο να έρθουν και να μας πουν
«τρέχουμε κάποιο έργο ελάτε

εδώ Δήμαρχε να κάνουμε έργο με

αυτεπιστασία». Εδώ είμαστε να το πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, να το φέρουμε
στο Συμβούλιο και να πούμε μπράβο θα κάνουμε αυτό το έργο με
αυτεπιστασία, με εργαζόμενους βέβαια των 300 €. Αλλά μακάρι να γίνει και
αυτό.
Για την ανάθεση σε ιδιώτη επειδή κάνατε την ερώτηση και
αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος. Συντηρήσαμε ύστερα από χρόνια το τρακτέρ του
Δήμου, το προβλέψαμε δηλαδή από πέρσι και τον καταστροφέα. Με στόχο
φέτος, ύστερα από αρκετά χρόνια να πάμε να ξεχορταριάσουμε πριν την
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αντιπυρική περίοδο το άλσος μόνοι μας και καμαρώναμε γι' αυτό, ξέρετε. Και
ήταν τιμή μας και χαρά μας, γιατί αυτό ακριβώς υπηρετεί την πολιτική μας.
Η συνέπεια ξέρετε ποια είναι; Ότι ένα μήνα μετά δεν μπορούσαν,
δεν προχωρούσε και μέσα από την Υπηρεσία μας ζήτησαν να δοθεί σε ιδιώτη.
Μάρτυς μου ο κ. Ανεμογιάννης. Γι' αυτό και φέτος όμως δόθηκε πολύ
μικρότερη ανάθεση κοντά στις 8-10.000 αν θυμάμαι καλά ….
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εδώ δεν βάλαμε κανενός το πιστόλι στον κρόταφο. Κοιτάξτε
όμως εδώ υπάρχει ποινική ευθύνη και την ποινική ευθύνη την αναλαμβάνει ο
Δήμαρχος, δεν την αναλαμβάνει το Σωματείο. Άρα εδώ δεν μπορεί να είναι
στη μια περίπτωση τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Όταν
υπάρχει ποινική ευθύνη και δεν εκτελείται μια εργασία, η Δημοτική Αρχή η
οποία είναι υπόλογη στο νόμο, οφείλει να λάβει μέτρα.
Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο αναγκαστήκαμε και το δώσαμε και
φέτος, τουλάχιστον μικρότερο κομμάτι αλλά το δώσαμε σε εργολάβο. Δεν
καταλαβαίνω εδώ τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ή αν μας προτείνετε
κάτι άλλο που δεν κάναμε.
Αν το έκανε άλλη Διοίκηση που ρώτησε ο κ. Τομπούλογλου.
Κοιτάξτε κ. Τομπούλογλου οι Διοικήσεις έχουν αρχή, μέση και τέλος. Έχουν
τοποθέτηση στα πράγματα στο πολιτικό γίγνεσθαι στο πολιτικό παρελθόν και
έχουν μια συνολική πολιτική, που δεν κρίνεται από επιμέρους πράγματα.
Επιτρέψτε μου να πω αν είχαμε μια Δημοτική Αρχή η οποία
ιδιωτικοποιούσε, η οποία προχωρούσε πράγματα μέσα από αδιαφανείς
διαδικασίες, η οποία γεννούσε σκάνδαλα, η οποία δεν πάλευε με κανένα
τρόπο και δεν ήθελε και δεν διεκδικούσε και δεν έβαζε φυσικά και τα χρήματα
να εγγράψει εργαζόμενους στον προϋπολογισμό, θα το καταψηφίζαμε και με
τα δυο χέρια και θα τους καταγγέλλαμε, εννοείται.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως και το κάναμε. Σε τι το κάναμε κ. Τομπούλογλου, για
θυμίστε μου. Θυμίστε ένα τέτοιο έργο που καταψηφίσαμε; Ένα. Να μου
θυμίσετε ένα.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μου δίνετε την άδεια να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Τομπούλογλου σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την τελευταία δεκαετία να μου πείτε ένα έργο το οποίο εμείς
καταψηφίσαμε. Δεν θα βρείτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα μου δώσετε την άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν πάρετε τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μπορούμε να το κάνουμε από την Κοινωφελή. Κύριε
Τομπούλογλου όπως γνωρίζετε, γιατί βάλατε το θέμα της Δημοτικής
Συγκοινωνίας, όπως είχαμε δεσμευτεί και πέρσι, προσπαθούμε να βρούμε
κάποιους τρόπους να πάρουμε κάποιους οδηγούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα
το οποίο δυστυχώς για πρώτη φορά δεν μπαίνουν μέσα φορείς του Δημοσίου
και μπορούν να μπουν μόνο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και
επιχειρήσεις που είναι το πρόγραμμα πλησίον της σύνταξης το «55 Plus» το
λεγόμενο και μέσα από εκεί μπορούμε να πάρουμε για να βοηθηθούν κάποιοι
άνθρωποι να κολλήσουν ένσημα για μια διετία δύο με τρία χρόνια και με αυτό
τον τρόπο κοιτάμε παροδικά τουλάχιστον να λύσουμε το θέμα της Δημοτικής
Συγκοινωνίας.
Όμως η Δημοτική Συγκοινωνία στους Καταστατικούς σκοπούς
της Κοινωφελούς επιχείρησης. Το Πράσινο όχι μόνο δεν είναι, αλλά δεν
μπορεί να είναι, δεν γίνεται να είναι στους Καταστατικούς σκοπούς μιας
Κοινωφελούς επιχείρησης. Γιατί η Κοινωφελή επιχείρηση από το νόμο
ορίζεται το πεδίο δραστηριοτήτων της και το πράσινο όπως και η καθαριότητα
δεν είναι.
Ο κ. Κόντος ρώτησε τι ειπώθηκε στη συνάντηση με το Σωματείο
και τι απάντηση έδωσαν οι εργαζόμενοι. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση,
αλλά θα απαντήσω γιατί έγινε συνάντηση με τους εργαζόμενους Διευθυντή,
Προϊστάμενο επόπτη στο πράσινο, γιατί αυτή η ιστορία κράτησε μήνες και με
την Τεχνική Υπηρεσία μέχρι να ετοιμαστεί η μελέτη και η απάντηση που
έδωσαν και την έδωσαν και εγγράφως επαναλαμβάνω και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, είναι ότι «αδυνατούμε να εκτελέσουμε αυτή την εργασία» και
μάλιστα έχουν και κάποια στοιχεία μέσα του γιατί αδυνατούν να εκτελέσουν
αυτή την εργασία.
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Στη

συνάντηση

με το

Σωματείο

γιατί είπαμε

για τους

εργαζόμενους και εγώ διαχωρίζω για Πράσινο και Σωματείο. Ύστερα από
μιάμιση ώρα κουβέντα για να είμαι ακριβής με το Σωματείο ξέρετε που
κατέληξε η συζήτηση για τη μελέτη αφού ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Στον
εθελοντισμό.
Η πρόταση ήταν «Βγείτε εσείς, εφόσον εσείς έχετε να
διαχειριστείτε αυτό το πράγμα και εσείς διοικείτε και δεν μπορείτε να το λύσετε
γιατί είναι η περίοδος αυτή που συμφωνούμε όλοι, βγείτε εσείς να το
ανατρέψετε», να ειπωθεί εδώ δημόσια και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι
μάρτυρες από το Σωματείο, οι παριστάμενοι. Στο τέλος η πρόταση ήταν αυτή
«Να βγείτε εσείς όπως κάνατε με τις πράσινες Κυριακές που είχατε ξεκινήσει
πέρσι», δηλαδή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ζητήματος το ότι έχουμε
ένα πράσινο κατεστραμμένο σε πολλά σημεία του, ότι αδυνατούμε να
κάνουμε προσλήψεις, ότι δεν μας δίνουν τίποτε και ό,τι μας δίνουν έρχεται με
το σταγονόμετρο αλλά με ένα μαγικό τρόπο πρέπει να συντηρηθεί αυτό το
έρμο το πράσινο στην πόλη κάπως.
Έβαλε ένα δεύτερο ερώτημα ο κ. Κόντος αν θα έχουμε
προσωπικό να συντηρήσει σε δυο χρόνια το έργο. Κοιτάξτε η πρόβλεψη είναι
ότι θα έχουμε, βεβαίως θα έχουμε γιατί περιμένουμε από δυο κορβανάδες, η
μία είναι οι προσωρινοί πίνακες του ’08 που περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ
διορισμού να έρθουν και ο δεύτερος είναι οι αναπληρώσεις του 2008, 14
άτομα. Δηλαδή σύνολο είναι να παίρνουμε σε βάθος διετίας – τριετίας σίγουρα
18-19 άτομα, σίγουρα και θεωρούμε πως αυτά τα άτομα αρκούν για να
μπορέσει να συντηρηθεί ύστερα από δυο με τρία χρόνια. Προφανώς μέχρι να
γίνει ο διαγωνισμός, να υπογραφούν συμβάσεις να ξεκινήσει, μιλάμε για ένα
χρόνο από τώρα.
Κυρία Γκούμα δεν κατάλαβα το ερώτημα, αν ζητάμε από τους
εργαζόμενους να σφίξουν το ζωνάρι. Εμείς και στις κινητοποιήσεις των
εργαζομένων μια ζωή ήμασταν και τώρα στις κινητοποιήσεις στην
καθαριότητα για το θέμα των απολύσεων εκεί ήμασταν. Στο τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο η ΠΟΕΟΤΑ από όσο γνωρίζω δεν περνάει μήνας ή
δίμηνο που να μην βγάλει καταγγελίες για Δημοτικές Αρχές που δεν δίνουν
ΜΑΠ.
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Αυτή η Δημοτική Αρχή φρόντισε όχι μόνο να πάρουν ΜΑΠ και
γάλατα αλλά να καλύψει και παρελθόντων ετών. Δεν καταλαβαίνω τι ζητάμε
να σφίξουν το ζωνάρι, σε τι συνίσταται το σφίξιμο του ζωναριού, δεν το
καταλαβαίνω. Σε αφαίρεση εργατικών δικαιωμάτων; Σε μη τήρηση της
εργατικής νομοθεσίας; Στο να νιώθουν οι εργαζόμενοι εργασιακή ανασφάλεια;
Δεν το καταλαβαίνω.
Το θέμα των υπερωριών είναι εκ ων ουκ άνευ, θεωρώ πως αρκεί
κανείς να πάει να δει τη μισθοδοσία που ψηφίζουμε και το πόσα χρήματα
δίνονται –όχι προβλέπονται, δίνονται- για υπερωρίες. Φαντάζομαι είναι ο κ.
Λάλος στη διάθεσή σας να σας δώσει απολογιστικά στοιχεία.
Επιτρέψτε μου κλείνοντας να κάνω ένα σχόλιο. Μπορεί να
υπάρχει η πολιτική διαφωνία, μπορεί να υπάρχει διαφορά θέσης, μπορεί να
υπάρχει και σύγκρουση απόψεων. Εγώ δεν δέχομαι τη διαστρέβλωση και τη
συκοφαντία, δηλαδή άνθρωποι εδώ είτε εγώ προσωπικά είτε οι συνάδελφοι οι
σύντροφοι που δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα να στηρίξουμε μια πολιτική
που

υπερασπίζεται

το

δημόσιο

συμφέρον

σε

κάθε

επίπεδο,

να

αντιμετωπίζεται ειρωνικά ως κατορθώματα. Γιατί τουλάχιστον εμείς μπορούμε
στην κοινωνία να έχουμε κάποια παράσημα. Στην κοινωνία, όχι μεταξύ μας.
Για το τι μάχες έχουμε δώσει, δίνουμε και θα δίνουμε για να σταθούμε δίπλα
στα λαϊκά συμφέροντα. Και άρα την ειρωνεία περί κατορθωμάτων εγώ δεν την
αντιλαμβάνομαι.
Και ένα τελευταίο σχόλιο. Το πράσινο είναι υποκρισία να μην
βλέπει κανένας ότι χρονιά με τη χρονιά φθίνει και θα παρακαλούσα, γιατί
όντως εμείς διοικούμε, συγκεκριμένες προτάσεις του

πως μπορεί

συγκεκριμένα να βελτιωθεί το πράσινο της πόλης.
Ξέρετε γιατί; Γιατί αν δείτε την αλληλογραφία –ευτυχώς αυτά
υπάρχουν και εγγράφως- με τη Διεύθυνση Πρασίνου, θα δείτε ότι ανά μήνα,
ανά δίμηνο, ανά τρίμηνο ζητάμε προγραμματισμό, ζητάμε απολογισμό, ζητάμε
τοποθέτηση νέων δέντρων. Δεν ξέρω την τελευταία οκταετία, στη δική μας
θητεία έχουν γίνει πολύ μεγάλες προμήθειες το είχαμε ξεχάσει σε αυτό το
Δήμο, να γίνονται μεγάλες προμήθειες δέντρων, φυτών και λουλουδιών.
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Φίλες και φίλοι ξέρετε που είναι τα περισσότερα; Πηγαίνετε μια
βόλτα στο άλσος. Όχι φυτεμένα, πηγαίνετε στη Διεύθυνση Πρασίνου να δείτε
δέντρα εδώ και ένα χρόνο να είναι εκεί και να περιμένουν χέρια να τα βάλουν.
Γιατί

υπάρχουν

πολύ

εύκολες

λύσεις

και

εύκολα

αποστασιοποιείται κανένας και να κατηγορεί αποδίδοντας και χίλιες δυο
προθέσεις υπαρκτές και μη, μια Δημοτική Αρχή. Πηγαίνετε όμως και δείτε τα
δέντρα που είναι εκεί και μαραζώνουν και να μου πει κάποιος ποιος και πως
θα τα βάλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας, επειδή το έχω πει
και προηγούμενες φορές ότι εγώ έχω πρόβλημα και πρέπει να φεύγω, τις
όποιες απαντήσεις αν μου δοθεί η ευκαιρία σε επόμενο Συμβούλιο θα τις
δώσω στον κ. Δήμαρχο γι' αυτά που είπε ότι δεν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ αν συμφωνεί η αντιπολίτευση δεν έχω πρόβλημα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πέντε λεπτά θα μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον η αντιπολίτευση το επιτρέπει, εγώ το παραβλέπω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση. Κύριε
Δήμαρχε αν πάρετε τα πρακτικά για το τι καταψηφίζατε στις προηγούμενες
Δημοτικές Αρχές όταν έφερναν τέτοιου είδους αναθέσεις και σε πολύ
μικρότερα ποσά όχι σε αυτό που φέρνετε τώρα, θα δείτε ποιος λέει ψέματα
και ποιος λέει αλήθεια.
Είναι δύσκολο και σας καταλαβαίνω ότι είστε σε πάρα πολύ
δύσκολη θέση να έρθετε και να μας πείτε ότι «ξέρετε ρε παιδιά, τώρα που
ήρθα στη Διοίκηση τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν γίνονται όπως τα
έλεγα πριν, πρέπει να γίνουν έτσι». Είναι πολύ δύσκολο σε εσάς να
αρθρώσετε αυτή τη λέξη ότι «κάναμε λάθος» ότι «ήρθαμε και είδαμε ότι δεν
μπορεί να γίνει διαφορετικά και πρέπει να πάμε με αυτό τον τρόπο».
Εκατό φορές να λέγατε αυτή την κουβέντα, από το να πείτε όλα
όσα μας κατονομάσατε το ποιους αγώνες κάνατε, το αν οι αγώνες
κατακτιούνται στο δρόμο. Και καλά είπε ο Πρόεδρος των εργαζομένων μιλάμε
για τα κατορθώματά σας γιατί έτσι όπως τα παρουσιάζετε για κατορθώματα
είναι.
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Ήρθε εδώ ο άνθρωπος ο Πρόεδρος των εργαζομένων να
μιλήσει και βρέθηκε απολογούμενος, λες και αυτός φταίει για την κατάσταση
που είναι τώρα ο Δήμος. Φταίνε όλες οι Διοικήσεις και αν θέλετε φταίει και
όταν ήμουν και εγώ Διοίκηση που δεν μπόρεσα να καλύψω αυτό το πράγμα,
φταίμε όλοι μας.
Όχι όμως να έρχεται ο άνθρωπος να μιλήσει και να βρίσκεται και
κατηγορούμενος κιόλας και να του λέει ο Αντιδήμαρχος «έχουμε

έξι

άτομα…». Γιατί; Δεν ήξερες από πριν ότι θα βρεις έξι άτομα; Εφόσον έρχεσαι
στο λαό και θέλεις να πάρεις την ψήφο του για να βγεις Διοίκηση, δεν ξέρεις τι
σε περιμένει; Τώρα έρχεσαι και το βλέπεις; Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες,
ξεκάθαρα.
Οι άνθρωποι είχαν μια άλλη λογική είδαν ότι δεν τους βγήκε και
τώρα πως θα το κάνουμε; Στην ανάθεση. Να ήταν αυτή μόνο η ανάθεση; Εδώ
γίνονται σειρά αναθέσεων. Έχουν κάνει σκοινί κορδόνι τις αναθέσεις. Όλοι
είπαμε ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια, το καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα έχει
παραγίνει το κακό.
Έντεκα πλατείες –λέει- 1,5 εκατομμύριο. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό
το πράγμα; Εγώ σε όσους ήταν παλαιότερα χρόνια είτε αντιπολίτευση είτε
Διοίκηση, να μου πουν ένα έργο για το πράσινο σε αυτό το ποσό, να το
έκαναν είτε με απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διαγωνισμό. Ένα. Δεν υπάρχει.
Και τώρα έρχεται η Διοίκηση και λέει «όχι, πρέπει να γίνει, δεν
γίνεται διαφορετικά, φθίνει το πράσινο…» χίλια δύο. Λέει για τα κλαδέματα. Τα
κλαδέματα πόσα είναι; 20.000; 30.000; 40.000; 75.000; Που είναι με το
1.400.000; Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Εδώ μιλάμε ότι τα δίνετε όλα. Σε
λίγο θα έρθει να μας πει ο Δήμαρχος ότι «δεν χρειάζεται να βγάζουμε
Δήμαρχο στην πόλη, ιδιωτικό manager να βάλουμε να διοικεί το Δήμο, δεν
χρειάζεται να τα δώσουμε όλα». Καλά λέει, να τα δώσουμε όλα, να
τελειώνουμε! Όπου νά ‘ναι έτσι όπως το πάνε, θα γίνει. Και θα γίνει και από
Αριστερούς κιόλας…!!! Γιατί φαντάσου να το έκανε ένας με άλλες αντιλήψεις
από αυτούς, θα είχαν φύγει όχι τα πεζοδρόμια, θα είχαν σηκωθεί από τον
Κόκκινο Μύλο και θα βαρούσαν από κάτω, που είναι ήσυχοι. Τι να πεις…..
Και όταν πας να τους τα πεις αυτά, είσαι ο αντίθετος, είσαι ο
κακός. Δεν ξέρεις τι λες, υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα. Είμαστε οι κακοί τι να
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κάνουμε! Δεν έχουμε κάνει Διοίκηση, δεν ξέρουμε. Πες τουλάχιστον την
αλήθεια «άλλαξα γνώμη, είδα ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να βγει
διαφορετικά». Πες το έτσι. Όχι όμως ότι φταίνε και οι εργαζόμενοι, φταίνε οι
προηγούμενες Διοικήσεις, φταίει κι εγώ δεν ξέρω ποιος. Το Μνημόνιο. Εσύ
έλεγες ότι τα πολεμάς και τώρα έρχεσαι και κάνεις τα ακριβώς ανάποδα και
φταίνε οι άλλοι που σε κατακρίνουν και σου λένε τι έλεγες.
Και αυτό που θα πω δεν είναι προσωπικό, ο Πρόεδρος αν δεν
κάνω λάθος δικαίωμά του είναι του ανθρώπου, ήταν από τους ανθρώπους
που στήριξε την Παράταξη αυτή για να βγει στη Δημοτική Αρχή και καλά
έκανε, έχει κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να το κάνει και τουλάχιστον ήταν μέσα
και τα έβλεπε ότι αυτά που λέει τώρα με αυτά που έλεγε τότε, δεν έχουν καμία
σχέση. Καμία απολύτως σχέση! Και έρχεται και λέει ο Δήμαρχος ότι «το
πρώτο που κάναμε όταν ήρθαμε, ήταν να πάρουμε πίσω τους σχολικούς
φύλακες», για να χτυπήσει αλλού. Ξέρει εκείνος που θέλει να χτυπήσει και σε
ποιον θέλει να χτυπήσει. Καταλάβατε;
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο κ. Δήμαρχος. Γιατί
εδώ δεν είναι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρει ποιοι ήταν
σχολικοί φύλακες και ποιοι γύρισαν με το καθεστώς αυτό και ξέρει πολύ καλά
που χτυπάει. Ας πάρει τα ονόματα, να πει ποιοι ήταν οι δημοτικοί σχολικοί
φύλακες που κακώς έφυγαν και που τους γύρισαν. Δηλαδή τι πρέπει να
πούμε; Να πούμε «ευχαριστούμε που μας έσωσες τότε, αλλά τώρα εγώ δεν
γίνεται πρέπει να το δώσω σε ιδιώτες, δεν μπορεί να περπατήσει
διαφορετικά».
Και γιατί χτυπάει σε εκείνο το σημείο και το λέει εδώ μέσα για
τους σχολικούς φύλακες; Ξέρει πολύ καλά γιατί το λέει. Ξέρει πάρα πολύ καλά
γιατί το λέει.
ΜΕΛΟΣ: Τα ονόματα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν είμαι πρόχειρος στα ονόματα των σχολικών
φυλάκων, η ουσία είναι στα ονόματα. Η ουσία σε αυτούς που γύρισαν από
τους σχολικούς φύλακες, είναι στα ονόματα. Αν θα πάρετε τα ονόματα
ποιοι…. Είναι άλλοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι Βασιλόπουλος και Βασιλοπούλου; Τι είναι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι είναι άλλοι.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι σημαίνει αυτό; Να διαφωτιστούμε δηλαδή.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν πειράζει. Εδώ εσύ δεν μας έχεις διαφωτίσει για
άλλα κ. Δήμαρχε, θα στα πω; Πάρε τη λίστα ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι
σχολικοί φύλακες που απολύθηκαν και επανεντάχθηκαν και θα σου πω.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το Σωματείο δεν θα παρέμβει τώρα, που γίνεται αυτή η
τοποθέτηση;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Για το Σωματείο είναι, γιατί χρησιμοποιεί κα
Παπαλούκα. Αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος είναι για να χτυπήσει το Σωματείο
και να του πει «κάτσε καλά τώρα εσύ που μιλάς».
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν πειράζει, ας μη καταλάβετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σας λέω ένα πράγμα: εγώ ούτε ονόματα λέω, ούτε
τίποτε. Πάρτε τα ονόματα των σχολικών φυλάκων που ήταν τότε σε
διαθεσιμότητα και δείτε γιατί το είπε ο κ. Δήμαρχος και που πάει να χτυπήσει
ο κ. Δήμαρχος με αυτό που κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τελειώνω κ. Πρόεδρε. Εγώ τουλάχιστον όταν ήμουν
Διοίκηση ποτέ, μα ποτέ δεν έβαλα ονόματα και δεν έθιξα ποτέ εργαζόμενους
για το τι ήταν, τι πίστευαν και τι έλεγαν για εμένα. Ποτέ. Και καλό είναι κ.
Δήμαρχε να λέτε την αλήθεια, το λέω για τρίτη φορά και τελειώνω και σας
ευχαριστώ για το χρόνο. Πείτε ότι «παιδιά, εγώ ήρθα και βρήκα αυτή την
κατάσταση, δεν πάει άλλο. Γι' αυτό πάω σε αυτό τον τρόπο».
Και λέω και πάλι: πείτε μου μια Δημοτική Αρχή από όσες έχουν
περάσει, τουλάχιστον από όσες θυμάμαι εγώ, που να έκανε τέτοιου είδους
ανάθεση σε ιδιώτη όσον αφορά το πράσινο. Όλες οι Διοικήσεις έκαναν, αλλά
ποτέ σε αυτό το νούμερο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιτρέψτε μου να πάρω λίγο τον λόγο επί προσωπικού, γιατί
ωραίος ο διάλογος και η αντιπαράθεση, απλώς θεωρώ ότι χυδαία
υπονοούμενα στην κουβέντα μας δεν έχουν θέση «να δούμε τα ονόματα των
σχολικών φυλάκων».
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Οι σχολικοί φύλακες να πω ότι είχαν πλησιάσει όλες τις
Παρατάξεις προεκλογικά, αν το θυμάστε, και μας είχαν ζητήσει να
υπογράψουμε ένα κείμενο. Το θυμάστε όλοι, είχαν πλησιάσει όλες τις
δημοτικές Παρατάξεις και μας ζήτησαν να υπογράψουμε ένα κείμενο όσον
αφορά την επαναπρόσληψή τους, σε περίπτωση που εκλεγούμε. Και ότι σε
περίπτωση που εκλεγεί κάποιος, θα προχωρήσει.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς ήμασταν από τις Παρατάξεις, κάποιοι ξέρω ότι το
στηρίξατε κιόλας, κάποιοι άλλοι απέφυγαν να πάρουν θέση με τα γνωστά «ναι
μεν αλλά». Εμείς πήραμε θέση και αμέσως μετά προχωρήσαμε στην
υλοποίηση αυτού που είχαμε δεσμευτεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα,
δηλαδή τι υποκρύπτεται. Αν δηλαδή υπάρχει κάποια δοσοληψία -γιατί εγώ
αυτό κατάλαβα με το να δούμε τα ονόματα, ότι δηλαδή κάτι ύποπτο κάτι
πονηρό υπάρχει στα ονόματα- να ειπωθεί εδώ και αν χρειαστεί να
προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Αλλά είναι αν μη τι άλλο χυδαίο
υπονοούμενο να λέγεται αυτό δημόσια χωρίς να αποσαφηνίζεται τι είδους
σχέση αναπτύχθηκε με εμάς και αυτά τα άτομα.
Εμείς υλοποιήσαμε –και φτάνω στο δεύτερο- δεν το είπα
θίγοντας κανένα εργαζόμενο ούτε με κάποια άλλη σκοπιμότητα. Εγώ το είπα
ως μια πρώτη πράξη της Διοίκησης αυτής της Δημοτικής Αρχής η οποία
τήρησε τη δέσμευσή της, όπως επιχειρεί σε κάθε τομέα της δουλειάς μας να
κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ή αν κάποιος
θεωρούσε το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα χώρο για να γίνονται
παιχνίδια, για την αντιπολίτευση θα ήταν μια πολύ εύκολη μέρα να έρθουμε
εδώ και να σας κουνάμε τα χαρτιά, τι λέγατε προεκλογικά, τι δεν λέγατε.
Επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια στα Δημοτικά Συμβούλια και
επειδή έχω αποφασίσει πια να σέβομαι και τον εαυτό μου πάνω απ' όλα αλλά
και τον λόγο για τον οποίο με έστειλαν οι δημότες σε αυτά τα Δημοτικά
Συμβούλια, όχι για να παίζω αλλά για να προασπίζομαι πρώτα απ' όλα τα
δικά τους συμφέροντα, αυτό τον τόνο κατά τη γνώμη μου θα έχει σήμερα η
τοποθέτησή μου.
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Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στη Φιλαδέλφεια;
Ένα πράσινο, που από το ’10 και μετά φθίνει με ρυθμούς απελπιστικούς. Αν
θέλετε να σας θυμίσω, υπάρχουν κομμάτια στη Χαλκηδόνα που τα ξέρω πολύ
καλά τα οποία έχουν αποψιλωθεί από πράσινο, δεν υπάρχει τίποτε.
Με χαρακτηριστικότερο σημείο ότι αφήσαμε ακόμη και στο Ηρώο
το ’10-’11 να ξεραθούν τα πάντα και το Ηρώο στη Χαλκηδόνα από πίσω να
έχει κάτι ρίζες και μετά από χρόνια αρχίζουν να βγαίνουν κάποιοι θάμνοι. Το
πράσινο είναι σε κακή κατάσταση. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους εδώ ότι με
αυτή την τακτική δώσαμε λαβές σε κάποιους που ήθελαν να καταπατήσουν το
άλσος να πάρουν χώρο για να χτιστεί ένα γήπεδο και οτιδήποτε άλλο να το
χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς να λένε «Ποια Φιλαδέλφεια; Ποιος
Δήμος της Φιλαδέλφειας ενδιαφέρεται για το αν παίρνουμε κάποια στρέμματα;
Εδώ έχουν ένα άλσος παρατημένο», νομίζω ήταν ένα από τα κύρια
επιχειρήματά τους ότι το άλσος είναι τόσο παρατημένο, που δεν
ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Και ήταν ένα από τα πρώτα επιχειρήματα που
χρησιμοποιούσαν αυτοί που θέλουν να πουν ότι καλώς κάνουμε και
παίρνουμε τα έξι στρέμματα παραπάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς σε τίποτα δεν τα
χρησιμοποιούσατε.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα που όποιος δεν θέλει να τη δει, ή
δεν ζει στη Φιλαδέλφεια δεν ξέρει τη Φιλαδέλφεια και τη Χαλκηδόνα, ή
εθελοτυφλεί. Αυτή είναι η μία σταθερά. Η δεύτερη ποια είναι; Ότι έχουμε πολύ
λίγο προσωπικό σε αυτούς τους τομείς. Μάλιστα αυτό ήταν το επιχείρημα από
το ’10 και μετά ότι «Τι να κάνουμε; Χάνεται το πράσινο γιατί δεν υπάρχει
προσωπικό.

Δεν

δημιουργήσουμε

μπορούμε
άλλο,

το

ακόμη
υπάρχον

και

να

πράσινο

συντηρήσουμε,
δεν

μπορούμε

όχι

να

να

το

συντηρήσουμε» και χανόταν πράσινο συνέχεια.
Και έχουμε βέβαια τις μνημονιακές δεσμεύσεις ότι δεν μπορούν
να γίνουν προσλήψεις και αυτή είναι μια σταθερά. Δεν μας αρέσει καθόλου.
Είμαστε αντίθετοι; Εγώ τουλάχιστον ναι. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα
αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πραγματικότητα. Θέλουμε
πάρα πολλά πράγματα, αλλά σήμερα είναι κάποια δεδομένα.
Και ακούω εδώ σήμερα μέσα σε αυτές τις σταθερές ότι η ίδια η
Υπηρεσία Πρασίνου δεν ξέρω με ποιους εκφράστηκαν, ότι αδυνατεί και να
δημιουργήσει νέο πράσινο αλλά και να το συντηρήσει. Και ακούω βέβαια τα
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γεγονότα τι έγινε το καλοκαίρι, ότι πήγε να γίνει με τις υπάρχουσες δυνάμεις
το καθάρισμα του άλσους και δεν προχωρούσε και θέλω να πω ότι όποιος θα
αναλάβει να καθαρίσει ή να μην καθαρίσει το άλσος, αυτός θα έχει και την
ευθύνη για το τι θα συμβεί.
Δεν μπορεί εδώ όλοι να έχουμε απόψεις και θέσεις, αλλά κανείς
να μην έχει ευθύνη. Εδώ όλοι θέλουμε να λέμε τα πάντα αλλά όταν έρχεται η
ώρα της ευθύνης ποιος θα την πάρει; Άκουσα μια πρόταση. Στην αρχή μου
ακούστηκε πάρα πολύ ωραία, η πρόταση της αυτεπιστασίας. Σε αυτή την
πρόταση όμως δεν θα έχει κανείς ευθύνη, για το αν κάποιος εργαζόμενος
πάθει κάτι, αν το έργο θα παραδοθεί στο χρόνο που πρέπει;
Άρα πρέπει να υπάρχουν ευθύνες σε αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή θα αναλάβουμε μια αυτεπιστασία, δεν ξέρω αν γίνεται μέσα από τη
γραφειοκρατία όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά ακόμη κι αν μπορεί να γίνει δεν
θα υπάρχει καμία δέσμευση σε τίποτε; Ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει;
Σε πόσο χρόνο θα γίνει; Θα γίνει σωστά; Στο τέλος πως θα κριθεί αυτό; Για
την ασφάλεια των εργαζομένων ποιος θα είναι υπεύθυνος; Θα πάρουμε
κάποιοι μια απόφαση ότι θέλουμε αυτεπιστασία, αλλά θα έχουμε και το
Δήμαρχο υπόλογο στα πάντα;
Δεν ξέρω, κάποιοι πολλές φορές το κάνετε να ακούγεται πολύ
εύκολο αυτό ότι «έχουμε προτάσεις» αλλά τις ευθύνες τις παίρνει κάποιος
άλλος και ξέρετε πολύ καλά ότι αν ήθελα να λαϊκίσω εδώ μέσα, θα
συμφωνούσα τότε αλλά είπα στο Δήμαρχο «όχι» για το εντέλλεσθαι και δεν με
ενδιέφερε αν θα πληρώσει ο Βασιλόπουλος. Το είπα, γιατί δεν είναι λογική
αυτή στην οποία οδηγείτε τα πράγματα, ότι παίρνουμε τις όποιες αποφάσεις,
αλλά υπάρχει κάποιος άλλος υπεύθυνος. Όχι. Θα δώσουμε τις μάχες και θα
δούμε που θα νικήσουμε.
Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι εκλεγόμαστε όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι, ότι παίρνουμε όλοι μέρος σε αυτές τις εκλογές τις δημοτικές, όχι
για να εκλέξουμε τον αρχηγό των ατάκτων, ή να βγάλουμε τον επόμενο
Σπάρτακο στη Φιλαδέλφεια, αλλά για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του
λαού της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας.
Και μέσα σε αυτά τα συμφέροντα του δημότη, του πολίτη της
Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας, είναι να έχει πράσινο στην πόλη του. Δεν
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ξέρω αν σε κάποιους αυτό ακούγεται πολύ μικρό μπροστά στα επαναστατικά
όνειρα και οράματα που έχει, αλλά το πράσινο είναι βασικό στοιχείο της
ποιότητας ζωής στην πόλη. Δεν ξέρω αν γι' αυτό ψηφίσατε τον Άρη, αλλά η
Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα για άλλους λόγους ψήφισε τον οποιονδήποτε
Δήμαρχο και πρέπει να προασπίσει αυτή την ποιότητα ζωής και είναι χρέος
σου Δήμαρχε.
Ακούστε να δείτε, θέλω να πω κάτι στο Σωματείο. Είμαστε σε μια
πολύ δύσκολη περίοδο χτυπιόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είστε οι μόνοι.
Φτάσαμε όλοι από κάποιους μισθούς που είχαμε, να παίρνουμε με το ζόρι 5
κατοστάρικα και να μας ζητάει ο εργοδότης να καθίσουμε και δέκα ώρες στη
δουλειά. Το ξέρω. Απλώς εσείς που είστε στο δημόσιο σε σχέση με εμάς που
είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, έχετε τη δυνατότητα και τα Σωματεία σας πιο
εύκολα και να λέτε εδώ μέσα ότι «δεν πειράζει, δεν μιλάω άλλο μαζί σας θα
πάω στο Σωματείο μου».
Εμείς στον ιδιωτικό τομέα δεν το έχουμε αυτό. Και θέλω να πω
ότι με αυτή την τακτική έτσι ξυπνάτε τα κοινωνικά αντανακλαστικά σε
κάποιους ανθρώπους και δεν μπορεί να οργανωθεί ένα Κίνημα σοβαρά. Γιατί
πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχετε περισσότερα δικαιώματα. Και
θυμάμαι όταν ήμουν Αντιδήμαρχος, όταν ζήταγα από κάποιες καθαρίστριες να
έρθουν να βοηθήσουν σε μια εκδήλωση στον Πολυχώρο της Δροσίνη, μου
είχατε φέρει κάτι κιτάπια και μου έλεγαν «Δεν μπορούμε να έρθουμε εκεί να
καθαρίσουμε, είμαστε καθαρίστριες εσωτερικού χώρου, μας καλύπτει ο νόμος,
δεν ξέρω τι θα κάνετε». Τα είχα ακούσει και παλαιότερα αυτά. «Πηγαίνετε και
καθαρίστε οι Αντιδήμαρχοι».
Θέλω να πω ότι έτσι δεν χτίζουμε Κίνημα, αυτή τη στιγμή ειδικά
όταν μιλάμε για Μνημόνια. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα στο βαθμό που δεν
μπορούμε άμεσα να πάρουμε προσωπικό, είναι μονόδρομος να γίνουν αυτά
τα πράγματα. Οι πλατείες είναι σε κακή κατάσταση, το πράσινο στην
Φιλαδέλφεια είναι σε κακή κατάσταση. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της πόλης
ήταν το πράσινο και πάει να γίνει από πράσινο όπως είπε ο Κώστας, καφέ το
χρώμα της Φιλαδέλφειας. Μόνο χώμα βλέπουμε και ξερά δέντρα. Πρέπει να
γίνει. Να παλέψουμε όλοι μαζί, μακάρι να ανοίξουν οι προσλήψεις και
υπάρχουν πάρα πολλά πράγματι στη συνέχεια να γίνουν.
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Και φυσικά Πρόεδρέ μου θέλω να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να
λες ότι όλοι –δεν ξέρω αν εννοούσες και εμάς- θέλετε εδώ τους εργαζόμενους
να τους πεθάνετε στη δουλειά. Φυσικά και δεν θέλουμε. Από πού προέκυψε
αυτό; Φυσικά και δεν θέλουμε.
Και δεν κατηγορώ τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να
συντηρήσουν το πράσινο, κατηγορώ την Κυβέρνηση που δεν αφήνει να
γίνουν προσλήψεις. Ναι, αλλά ότι δεν υπάρχει το πράσινο είναι μια
πραγματικότητα. Πώς να το κάνουμε; Δεν μπορούν οι τόσοι εργαζόμενοι να το
κάνουν.
Τελειώνοντας θέλω να πω, ακούστε να δείτε, η ζωή δεν
προχωράει μόνο με τα ιδεολογήματα και τις ιδεοληψίες. Όλοι έχουμε σταθερή
θέση, όλοι θέλουμε και προασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του Δήμου
και των Υπηρεσιών και τον κοινωνικό χαρακτήρα, όλοι θέλουμε να έχουν οι
εργαζόμενοι σταθερή δουλειά με μισθούς αξιοπρεπείς και όχι μισθούς πείνας.
Όλοι όμως πρέπει επειδή κατεβήκαμε στις εκλογές και
εκλεγήκαμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να κάνουμε και πράγματα
και πολιτικές για να βοηθήσουμε το δημότη. Θα ήταν εύκολο σήμερα σαν
αντιπολίτευση να πω κι εγώ «τίποτε να μη γίνει, αφού τα είχατε πει έτσι». Εδώ
νομίζω σήμερα ότι είναι ένας χώρος ευθύνης που θα πρέπει ο καθένας να
τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα, δεν είναι
τυχαίο ότι γίνεται μετά από επτά χρόνια κρίσης, δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι
ίσα - ίσα είναι αυτά τα χρόνια που θα αξιοποιηθούν και θα δικαιολογηθούν για
περαιτέρω χτύπημα αντεργατικό. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι αυτό είναι
ακριβώς που γίνεται αυτή τη στιγμή από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η
οποία έχει πραγματικά ξεσαλώσει και έχει δώσει τα ρέστα της στην
εξυπηρέτηση των αφεντικών.
Προχθές νόμιζε ότι θα έπιανε στον ύπνο τους εργαζόμενους, ότι
θα έβαζε στον γύψο το εργατικό Κίνημα, προσπάθησε στα μουλωχτά να
καταστρατηγήσει τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης, το δικαίωμα
στην ανεργία, δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι στη Βουλή κατάπιαν τη γλώσσα τους
και έχασαν τη λαλιά τους Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και η Χρυσή
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Αυγή, δεν είναι τυχαίο ότι πριν ένα μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το αριστερό
πλυντήριο του Τραμπ, ότι πριν ένα χρόνο κατάργησαν την κοινωνική
ασφάλιση ανήμερα του Πάσχα, ότι πριν δυο χρόνια με το δημοψήφισμα
προσπάθησε να πλασάρει ως λαϊκή απαίτηση το δικό της Μνημόνιο. Δεν είναι
τυχαίο ότι τώρα έφεραν τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης σε
τροπολογία σύμβασης για τα ψάρια.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση αυτή σήμερα και με τους τόνους
που γίνεται και με τα επιχειρήματα που γίνεται, γίνεται την ώρα που στο
όνομα της δημοκρατίας έστειλαν στα Γιάννενα αστυνομικούς για να σέρνει
μέσα από τα σπίτια τους το κυριακάτικο τραπέζι με τα παιδιά τους
απλήρωτους εργάτες. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται μετά από το άνοιγμα των
προσλήψεων στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες, αφού έχουμε ερωτηθεί τι
ανάγκες έχουμε.
Το θέμα σήμερα δεν είναι ότι ιδιωτικοποιείται το πράσινο, είναι η
συνολική στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
που έχει αναλάβει εργολαβία όλη τη βρώμικη δουλειά του κεφαλαίου. Είστε η
Δημοτική Αρχή που εκλέχτηκε με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία
δεχτήκατε τότε και συνεχίζετε να δέχεστε, τα στελέχη του οποίου βρίσκονται
στη Διοίκηση και στην Παράταξη της Δημοτικής Αρχής.
Κανένας δεν σας έχει υποχρεώσει να κάνετε το Δήμο πασαρέλα
των Υπουργών και των στελεχών της Κυβέρνησης, ούτε της Διοίκησης
Δούρου. Κανείς δεν σας υποχρέωσε να εφαρμόζετε και να ακολουθείτε κατά
γράμμα την πολιτική τους. Πραγματικά δεν σας υποχρεώνει κανείς. Όποιος
έχει πρόβλημα με αυτά, ιδού η Ρόδος.
Τι κάνετε; Αυτό που κάνουν όλοι οι Δήμαρχοι εκτός από τους
κομμουνιστές. Γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν ντρεπόμαστε για την κομματική
και την πολιτική μας ταυτότητα. Άλλωστε αύριο δικάζεται για άλλη μια φορά ο
κομμουνιστής Δήμαρχος, ο στηριγμένος από το ΚΚΕ που δεν το έχει αποτάξει
από πάνω του, ο Δήμαρχος της Πάτρας ο Πελετίδης γιατί στάθηκε στο πλευρό
των εργαζομένων, όχι γιατί τους κατηγόρησε ότι αυτός πήγε πιο μπροστά.
Αυτό που κάνετε είναι να το παίζετε ανεξάρτητοι. Με το μανδύα
ακριβώς του ανεξάρτητου εμφανίζονται όλα τα στηρίγματα της αντιλαϊκής
πολιτικής είτε πρόκειται για Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, είτε

50

η

24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

πρόκειται για Δημάρχους και Δημοτικές Αρχές, είτε πρόκειται για δήθεν
ανεξάρτητους συνδικαλιστές που την κρίσιμη στιγμή βρίσκονται στο πλευρό
του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Βρίσκονται να ονειρεύονται
Σωματεία ΜΚΟ.
Επί του θέματος. Όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση δεν
μείωσε συντάξεις, δεν βγάζει σε πλειστηριασμό την πρώτη κατοικία και δεν
χτυπά το δικαίωμα στην απεργία, έτσι ακριβώς και ο Δήμος δεν ιδιωτικοποιεί
το πράσινο. Χαρακτηριστική συνέπεια! Ανοίγει την αντεργατική βεντάλια με
την αξιολόγηση στο δημόσιο και το δικαίωμα της απεργίας στον ιδιωτικό
τομέα η Κυβέρνηση; Στο καλάθι των αχρήστων η δήθεν αλληλεγγύη σας
απέναντι στους εργαζόμενους του Δήμου που αντιτίθενται στην αντιδραστική
αξιολόγηση.
Αμέσως να πιάσετε στασίδι στον κυβερνητικό πειθαναγκασμό,
χωρίς ορισμένοι να κρατάνε καν τα προσχήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ανοίγει τη βεντάλια των ιδιωτικοποιήσεων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ;
Από κοντά και εσείς. Δέκα λιμάνια αυτοί; Έντεκα πάρκα εσείς. Συνολικό
κόστος; Τα είπαμε.
Το μαύρο, άσπρο η Κυβέρνηση; Το κρέας, ψάρι εσείς.
Κοινωνικό αυτοματισμό η Κυβέρνηση; Το αντιδραστικό επιχείρημα της δήθεν
αντίθεσης συμφερόντων των εργαζομένων κατοίκων με τα συμφέροντα των
λίγων εργαζομένων της εν λόγω Υπηρεσίας. Λόγια από το γραπτό του πρώην
Αντιδημάρχου.
Και εδώ, έχετε πέσει τόσο χαμηλά που δεν επικαλείστε καν το
γνωστό επιχείρημα ότι «δεν θέλουμε, αλλά μας αναγκάζουν».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα συντομεύετε, παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα προσπαθήσω, αλλά δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα, έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ χρόνο, σας ζητώ
να είστε λίγο πιο σύντομη, εφόσον έχετε ξεπεράσει τον χρόνο να είστε
σύντομη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα προσπαθήσω, αυτή ήταν η απάντησή μου. Εδώ
βγήκατε και είπατε ότι η εκχώρηση σε ιδιώτες της φροντίδας των
κοινόχρηστων χώρων, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του νεοφιλελεύθερου
πολιτικού χώρου. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στο νεοφιλελεύθερο πολιτικό
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χώρο που ανήκετε, ή κατατάσσεστε καθ’ ης μπορεί να τοποθετηθεί για τον
εαυτό του σε αυτό.
Στην ουσία κάνετε μεγάλη πάσα στην επόμενη Διοίκηση. Γιατί
για πρώτη φορά περνάτε σε ιδιώτες όχι απλά ένα έργο, αλλά όλη τη
διαχείριση ενός μεγάλου μέρους του πρασίνου. Η δικαιολογία είναι ακριβώς το
πρόβλημα όπως το έβαλε και στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος.
Ανοίγετε όμως μια επικίνδυνη πόρτα και εδώ έχετε μεγάλη
ευθύνη. Κάνετε βαθιά πάσα στην επόμενη Διοίκηση, όποια και να είναι, είτε
στηρίζεται –που θα στηρίζεται- από τις δυνάμεις του ευρωενωσιακού
καπιταλιστικού μονόδρομου, είτε λέγονται ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΛΑΕ, είτε Νέα
Δημοκρατία, είτε Κίνημα Αλλαγής, είτε δήθεν ανεξάρτητοι με λίγο απ' όλα,
τους δίνετε πάσα όποιοι κι αν βγουν, να κλιμακώσουν την πολιτική των
εκχωρήσεων, της ιδιωτικοποίησης, των ΣΔΙΤ, του καπιταλιστικού μονόδρομου
και της εξυπηρέτησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου από ακόμη πιο
προχωρημένη θέση. Και μάλιστα επιχειρήσατε να το περάσετε στα μουλωχτά
και θα το κάνατε, εάν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δήμο δεν σας είχαν πιάσει με
τη γίδα στην πλάτη!
Και τελικά αυτό φαίνεται γιατί υποχρεώθηκαν όλες οι Παρατάξεις
μέσα στο Σωματείο τελικά να καταδικάσουν την απόφασή σας. Και ας είναι
όπως περιγράφηκε από τους προλαλήσαντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα συντομεύετε σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τελικά δεν σας υπερασπίστηκε ούτε ένας. Καλούμε το
Δημοτικό Συμβούλιο όσους δημοτικούς συμβούλους δεν αισθάνονται δέσμιοι
από την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όσους
αρνούνται να παίξουν το ρόλο του χειροκροτητή της, όσους δεν δέχονται να
γίνουν συνένοχοι έμμεσα ή άμεσα στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής και
των άθλιων αντεργατικών μεθοδεύσεων και σχεδιασμών ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα συντομεύετε σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Προσπαθώ κ. Πρόεδρε σας παρακαλώ μη με διακόπτετε
άλλο. Με έχετε διακόψει τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάτε ακριβώς οκτώ λεπτά.
Σας παρακαλώ!
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εντάξει, θα γράψω λιγότερα την επόμενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Φαίνεται πονάνε αυτά που λέω γι' αυτό χρειάζεται να με
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σας παρακαλώ, έχει μείνει μία πρόταση. Αφήστε με να την
κάνω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την κάνετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το καταλαβαίνετε ότι κλείνω, γιατί ακριβώς εγκαλώ τους
δημοτικούς συμβούλους που δεν θέλουν να γίνουν χειροκροτητές αυτής της
πολιτικής να καταψηφίσουν, να ψηφίσουν την ανάκληση αυτής της απόφασης
και ακριβώς σε αυτό το σημείο με διακόπτετε. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό!
Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα συμπεράσματά
τους, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Και
εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που έχουμε τονίσει με όλους τόνους και
με κάθε τρόπο. Είδατε και από την εισήγηση του Δημάρχου πόσο γλαφυρά
περιγράφεται το πρόβλημα.
Η λύση δεν είναι συσπείρωση στο πρόβλημα, είναι συσπείρωση
στη λύση. Να συσπειρωθούμε με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ οι εργαζόμενοι και
να κατέβουν στον αγώνα και να δώσουν πανεργατική απάντηση στις 14
Δεκέμβρη για την επίθεση στα Σωματεία. Γιατί την ίδια επίθεση πήραν και
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Γκούμα σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συντόμευσα, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Για να είμαι δίκαιος κ. Πρόεδρε νομίζω έχει ζητήσει ο κ.
Κόντος και ο κ. Κουτσάκης τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ. Κόντο δεν σας σημείωσα δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς θέλω να πω με απλά
πράγματα δυο ουσιαστικά θέματα τα οποία σήμερα ήταν νομίζω αυτό που
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έπρεπε να συζητήσουμε διότι εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι το κομβικό
σημείο το τι γίνεται σήμερα πάνω σε αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο έχει
έρθει.
Πρώτον και κύριο σέβομαι απόλυτα τις απόψεις, τις θέσεις
περισσότερο τις πολιτικές που έχει ο καθένας μέσα σε αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο. Τις σέβομαι απόλυτα και τις βλέπω με εκτίμηση και σεβασμό,
ξεκάθαρο αυτό. Πράγματι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία έχουν
γίνει στην ιστορία του Δήμου και αυτό πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη
σοβαρότητα και να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε πολλά
θέματα τα οποία δεν τα έχουμε θίξει καθόλου.
Η λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου των
εργαζομένων για την ανάκληση, έπρεπε να συνοδεύεται και από την πρόταση
η οποία πρέπει να υπάρχει από τους εργαζόμενους τους οποίους όλοι εδώ
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι τιμούμε και σεβόμαστε για το
τεράστιο έργο το οποίο κάνουν στην πόλη μας, εάν μπορεί να το εκτελέσει η
Υπηρεσία και μας είπε ο κ. Πρόεδρος ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία κι
αυτά τα βλέπουμε με πολύ μεγάλη κατανόηση.
Εγώ όμως αυτό το οποίο δεν άκουσα και πάρα πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι δεν πήραν θέση, που είναι βαθύτατα πολιτικό πρόβλημα και θέλω
να πω και ζητώ συγνώμη δεν είμαι πάρα πολύ καλός στο να αναλύω
πολιτικές θέσεις πολιτικές απόψεις και πολιτικά πεπραγμένα, διότι βλέπω
εντελώς διαφορετικά το θέμα.
Είναι μια πολιτική καθαρά διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης και
των εργαζομένων. Είμαι υπέρ και το λέω ξεκάθαρα για να μη λέτε ότι μασάω
τα λόγια μου, ότι από τη στιγμή που αδυνατεί το κεφάλαιο των εργαζομένων
μας να ανταποκριθεί σε σοβαρά θέματα όπως είναι πολλά θέματα τα οποία
είπαμε παραδείγματος χάριν είπε ο Πρόεδρος τον οποίο τον άκουσα με πολύ
μεγάλη προσοχή «δεν έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε γερανούς και δεν
μπορούμε να ανταποκριθούμε».
Βέβαια εγώ κάνω μια απλή σκέψη ότι μπορούσε αυτή η
ανάπλαση αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται σχετικά με το πράσινο και νομίζω
ότι κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν διαφωνεί, ότι το πράσινο είναι
βασικότατο για τη ζωή μας αλλά και για την καλύτερη υγεία των πολιτών μας,
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ότι μπορούσε σε ένα εύρος χρόνου το οποίο δεν θα ήταν μέσα στη σύμβαση,
αυτό θα μας το έλεγαν οι εργαζόμενοι αλλά δεν μου το είπαν, ότι «εμείς
αναλαμβάνουμε το έργο και σε οκτώ – δέκα μήνες» -μπορεί να έλεγαν και σε
τρία χρόνια- «μπορούμε να το κάνουμε».
Από εκεί και πέρα το Συμβούλιο θα μπορούσε να κρίνει αυτή την
πρόταση κατά πόσο μπορούν ή δεν μπορούν οι εργαζόμενοι. Εκείνο το οποίο
επικαλούνται οι εργαζόμενοι και έχουν απόλυτο δίκιο είναι ο δημόσιος
χαρακτήρας ο οποίος κανένας δεν πήρε θέση από αυτούς οι οποίοι
ευαγγελίζονται μιλάνε για τα επαναστατικά τους ιδεώδη, να πουν «παιδιά, εδώ
υπάρχει το εξής: βλέπω τις ανάγκες του Δήμου –αυτό είπε ο Δήμαρχος και
τον οποίο κι εκείνον τον άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή- και δεν μπορώ να
κάνω αυτό, αυτό κι αυτό. Αυτό όμως κατά τους εργαζόμενους γιατί
επαναλαμβάνω και εγώ αν ήμουν Δήμαρχος και δεν μπορούσε να
ανταποκριθεί η Υπηρεσία σε θέματα θα τα έδινα σε ιδιώτες. Είναι αδύνατο να
πούμε ότι δεν θα τα δώσουμε σε ιδιώτες.
Όμως το χάσμα του πολιτικού θέματος που υπάρχει δημόσιος
χαρακτήρας ο Δήμος, που λέγαμε στα προγράμματα σε ομιλίες ότι δεν θα
μπει κανένας ιδιώτης μέσα στο Δήμο και εκεί κανένας από εσάς δεν αντιδρά,
κανένας από εσάς δεν είπε κάτι διαφορετικό, ο Δήμαρχος πραγματικά κι
εκείνος έχει τους αγώνες του, έχει τη δική του φιλοσοφία έχει τα δικά του
θέματα πως μπορεί να αναπτύξει ένα πολιτικό θέμα. Κανένας δεν μίλησε.
Αυτό είναι όλο το θέμα κύριοι. Οι εργαζόμενοι λένε ένα πράγμα:
ότι κύριοι μας είπατε και στηρίξαμε κι αυτή τη Διοίκηση διότι ο Πρόεδρος
όντως στήριξε αυτή τη Διοίκηση διότι είχε ταυτιστεί με το δημόσιο χαρακτήρα
που έδινε ο Δήμος και οι περισσότεροι από εσάς. Κανένας όμως σήμερα δεν
λέει κάτι διαφορετικό.
Ο κ. Πρόεδρος των εργαζομένων δεν ήρθε να πει κάτι
διαφορετικό από ό,τι έλεγε χτες ή προχθές. Έχει τις πολιτικές του θέσεις και
τις πολιτικές του απόψεις και επαναλαμβάνω για να μην ξεχαστεί ότι και εγώ
το ίδιο θα έκανα. Εγώ όμως δεν είχα βγει ποτέ να πω ότι θέλω δημόσιο
χαρακτήρα, διότι ξέρω ότι είναι αδύνατο αυτό. Θέλουμε και τον ιδιώτη σε
πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε.
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Εκεί είμαστε ανακόλουθοι εκεί είναι κύριοι το πρόβλημα το
μεγάλο, εκεί είναι αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ Διοίκησης και
εργαζομένων Δημοτικού Συμβουλίου γενικότερα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση
έργου μεγάλου, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ μεγάλο και ιδιαίτερα αυτή τη
χρονική περίοδο δεν έπρεπε να γίνει αυτό το έργο.
Αλλά δεν μπορεί κιόλας, θα είναι τρελός κάποιος να πει «γιατί
κάνεις ανάπλαση πρασίνου, γιατί κάνεις το πράσινο την πόλη». Δεν μπορείς
να το στερήσεις από τους πολίτες, ανεξάρτητα ότι δεν είναι ένα έργο
υποδομής, διότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο περιέχει και ένα άλλο
στοιχείο ότι είναι και μια προεκλογική περίοδος.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Όλοι οι Δήμαρχοι το κάνουν αυτό
και όλες οι Διοικήσεις κοιτάνε να παρουσιάσουν μια τελευταία εικόνα, η οποία
να είναι θετικότατη έναντι των πολιτών. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορείτε να
διαχειριστείτε σήμερα και βλέπω ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν και όλοι
οι σύμβουλοι, διότι σήμερα δεν πήραν μια θέση να πουν «εγώ έχω βγει και
έχω μιλήσει και λέω δημόσιος χαρακτήρας, έξω οι ιδιώτες που ήταν λάθος.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο Δήμος.
Και τώρα ερχόμαστε σε ένα έργο πνοής, σε ένα έργο το οποίο το
έχει ανάγκη η πόλη στο οποίο πρέπει να κάνουμε ανάκληση αυτής της
απόφασης και να μας πουν οι εργαζόμενοι πότε και πώς μπορούμε να το
εκτελέσουμε. Και σας ρωτώ: αν έρθουν οι εργαζόμενοι τώρα και μας πουν ότι
«Κύριοι, μπορούμε να εκτελέσουμε αυτό το έργο», εμείς θα ψηφίσουμε όχι;
Δεν θα ψηφίσουμε την ανάκληση του έργου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Κόντο σας παρακαλώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε έχω μιλήσει μόνο ένα λεπτό, άλλο
ένα λεπτό θέλω ακόμη και θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατάτε και χρόνο, βλέπω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν κάνω τέτοια πράγματα κ. Πρόεδρε, εσείς τα κρατάτε.
Άμα θέλω να πω κάτι, το λέω και βλέπω ότι με παρακολουθείτε μήπως
ξεφεύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά, η δουλειά μου είναι αυτή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι εντάξει, το βλέπω σε όλους εντάξει κ. Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί αμφιβάλλετε κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν θέλω να έρθω σε αντιδικία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μου δίνετε μομφή με το παραμικρό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικά μαζί σας δεν θέλω να έρθω σε αντιδικία, σας είπα. Καμία
αντιδικία δεν θέλω μαζί σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκείνο το οποίο πρέπει να δείτε εσείς οι ίδιοι αυτό το θέμα και
έκανε μια σπουδαία ερώτηση. Θα έρθει τώρα ο Πρόεδρος των εργαζομένων
και θα πει ότι «εγώ μπορώ να το εκτελέσω αυτό το έργο με τους
εργαζόμενους να δούμε πότε μπορεί να το εκτελέσει. Μπορεί να το εκτελέσει
σε τέσσερα – πέντε χρόνια;» Δεν το θέλουμε σε τέσσερα – πέντε χρόνια το
θέλουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο λένε οι συμβάσεις και από ό,τι
λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να το δούμε.
Από εκεί και πέρα μπορεί να μας πει σε ένα βάθος χρόνου x
μπορώ να εκτελέσω το έργο. Είναι κομβικά σημεία, με συγχωρείτε αν
ξεπέρασα λίγο το χρόνο, αλλά νομίζω πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη
σοβαρότητα, έχουν πολιτικό βάθος εσείς ξέρετε καλύτερα τα πολιτικά από
εμένα. Εγώ δεν μπορώ να μπω τόσο βαθιά για να μπορέσω να σας αναλύσω
τις πολιτικές σας θέσεις πως τα βλέπετε, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια
απόφαση, η οποία να είναι εν αρμονία μεταξύ εργαζομένων και Δημοτικού
Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είμαι
ο τελευταίος που θα τεθεί ενάντια στο δημόσιο χαρακτήρα των Υπηρεσιών
του Δήμου. Αλλά αυτό δεν είναι πρόσχημα για να μην μπορώ αυτή τη στιγμή
να στηρίξω και τον λαό και τον πολίτη που θέλει να απολαύσει το πράσινό
του.
Αυτή η μελέτη πιστεύω ότι είναι χρήσιμη και μπράβο σας που
την φέρνετε, γιατί με αυτό τον τρόπο ο πολίτης έχει δικαίωμα να το
απολαύσει. Εγώ νομίζω επειδή έχω διοικήσει την Υπηρεσία Πρασίνου 2,5
χρόνια και ξέρω τις δυνατότητές της δεν μπορεί πλέον σας είπα Δεκέμβρη
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μήνα να κλαδευτούν ούτε οι μουριές, που είναι απαραίτητο να έχουν κλαδευτεί
από το Νοέμβριο μήνα τουλάχιστον.
Εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες μου που το 2009 που δεν είχαμε
Μνημόνια δεν ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πάρει τους προσωρινούς
πίνακες και έπρεπε να είναι 8-9 από τη Χαλκηδόνα και δεν ήρθαν. Γιατί
σταμάτησαν τις προσλήψεις τα Μνημόνια. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και
δεν λέω όχι. Δεν είναι δυνατό όμως αυτή τη στιγμή να έρχεται σήμερα το
Σωματείο και να λέει ότι καταστρατηγείται ο δημόσιος χαρακτήρας της
Υπηρεσίας, επειδή αποφάσισε η Διοίκηση να δώσει μια εργολαβία το
πράσινο. Τώρα αν είναι μεγάλη ή αν είναι μικρή, διεθνής διαγωνισμός θα γίνει.
Θα δούμε πόση έκπτωση θα πάρει και όταν θα καταλήξει, τότε θα
κοστολογήσουμε τι δώσαμε και τι πήραμε.
Οι μελέτες δεν φτιάχνονται κατά τον εγκέφαλο του Δημάρχου ή
των Αντιδημάρχων ή των Υπηρεσιών. Έχουν πλαφόν που γίνονται οι μελέτες.
Βάσει αυτού του πλαφόν ήρθε αυτή η μελέτη. Είναι 11 πλατείες που θέλουν
να φτιαχτούν. Να είμαστε όλοι μαζί και όχι μόνο στα έργα, αλλά και στο
προσωπικό. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύονται ότι πρέπει
να επανδρώσουν όλες τις Υπηρεσίες έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε κανένα
ιδιώτη να δώσουμε καμία εργολαβία.
Αν μπορεί από την άσφαλτο μέχρι τα πεζοδρόμια μέχρι όλες τις
Υπηρεσίες τις οποίες δίνουμε σε ιδιώτες να μπορέσει ο Δήμος να τις κάνει.
Αλλά άμα δεν μπορέσει, δεν θα μείνουμε στο έλεος του θεού. Δεν γίνεται αυτό
το πράγμα. Το πράσινο, η εργολαβία αυτή είναι και πρέπει να στηριχθεί απ'
όλους χωρίς να πάψω να σέβομαι και τις αντίθετες απόψεις που έχουν
κάποιοι άλλοι.
Δηλαδή στο Δήμο Πατρέων που δόθηκε η ανακύκλωση σε
ιδιώτη γιατί δόθηκε; Για ποιο λόγο δόθηκε; Για να λέμε τα πράγματα όπως
είναι. Γιατί δόθηκε η ανακύκλωση στο Δήμο Πατρέων σε ιδιώτη; Αυτά που
βρίσκουμε προφάσεις εν αμαρτία, δεν θα μείνουν εδώ. Αν αυτή τη στιγμή το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν βγαίνει για να υπηρετούμε μόνο σωματειακά την
πόλη, πρέπει να υπηρετήσουμε και τον πολίτη.
Το πράσινο φθίνει και οι παιδικές χαρές και οι πλατείες δεν
μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση από τον κόσμο, καλά κάνετε και φέρνετε
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αυτή τη μελέτη για να αλλάξει. Και αν δεν την ψηφίσω, θα είμαι υπεύθυνος και
υπόλογος στον πολίτη που δεν έχει αυτό το αγαθό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ θα διαβάσω ένα κείμενο που έχω γράψει για να το
καταλάβουν όσοι δεν το διάβασαν ή όσοι έχουν αντιρρήσεις για όλα αυτά που
ειπώθηκαν.
«Τις τελευταίες μέρες με αφορμή μια καταγγελία - συνδικαλιστικό
πυροτέχνημα της Παράταξης ΔΑΣ ΟΤΑ πρόθυμοι τοπικοί κολαούζοι
και μερίδα του τοπικού Τύπου διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους ότι η
Δημοτική

Αρχή

Περιβάλλοντος,

ξεπουλάει

και

κουρελιάζοντας

ιδιωτικοποιεί
τάχα

τις

την

υπηρεσία

προεκλογικές

της

δεσμεύσεις περί της υπεράσπισης του Δημόσιου χαρακτήρα αυτών
των υπηρεσιών και άλλα τέτοια γραφικά.
Στο αφήγημα αυτό προστίθενται και γνωστοί κύκλοι μερίδας της
αντιπολίτευσης ώστε να επιχειρηθεί μια κατά μέτωπο επίθεση στην
Δημοτική Αρχή με στρέβλωση της πραγματικότητας και αρκετή δόση
λαϊκισμού.
Αιτία η απόφαση του Δήμου να δαπανηθεί για τις ανάγκες
φυτοτεχνικών ανακατασκευών αρκετών κοινόχρηστων χώρων και
πλατειών ένα γενναίο ποσό, της τάξης του 1.300.000 ευρώ μέσω της
διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου
εταιρείας, ώστε να καλυφθεί η αδυναμία ανταπόκρισης κατασκευής
τους με ίδια μέσα.
Στο επίκεντρο δε της πολεμικής τους μπαίνουν και οι όροι
ιδιωτικοποίηση Μνημόνια εργαζόμενοι της Υπηρεσίας ανεργία κλπ
ως πιασαδόρικη αριστερίστικη σάλτσα ώστε να δοθεί έμφαση στη
καταγγελία τους, με στόμφο στοχοποιώντας ακόμα και συναδέλφους
τους που προΐστανται Υπηρεσιών στο Σωματείο εργαζομένων
επικαλούμενοι την συνδικαλιστική τους ιδιότητα!
Αδυνατώντας οι κύριοι αυτοί και όσοι υπερασπίζονται τις απόψεις
τους να δουν τα προβλήματα πολλών κοινόχρηστων χώρων, μη
κατανοώντας την ανάγκη ριζικής αναβάθμισης του αστικού πρασίνου
της πόλης που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τι ακριβώς
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επιχειρούν όσοι υιοθετούν αυτού του τύπου τις καταγγελίες; Να
σταματήσουν να δημοπρατούν οι Δήμοι έργα και αναπλάσεις; Nα
προτάξουν τα συμφέροντα των λίγων εργαζομένων της εν λόγω
Υπηρεσίας που κινδυνεύουν από την ξεπουλημένη Δημοτική Αρχή
στα ιδιωτικά συμφέροντα;
Η απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί από
όσους, για τους δικούς τους λόγους, υιοθετούν τέτοιες λογικές και
παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Δήμου και των
δημοτών. Τα όσα καταλογίζονται σε αυτού του τύπου τις καταγγελίες
πέρα από φαιδρά, πολλές φορές καταντούν και χυδαία γιατί σκόπιμα
αποκρύπτουν και αγνοούν τα εξής:
1. Τα χρόνια προβλήματα τις συντήρησης των δεκάδων πάρκων και
πλατειών,

πάνω από 120 στο σύνολο τους, του ενιαίου

καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
2. Την συνεχή μείωση του μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού της εν
λόγω Υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων κλπ και
την αδυναμία πρόσληψης το προηγούμενο διάστημα μέσω ΑΣΕΠ,
ικανού αριθμού εργαζομένων που θα τους ενισχύσει και θα τους
αναπληρώσει.
3. Δεν λένε για τις εισηγήσεις της υπηρεσίας για διεξαγωγή διαγωνισμών
που αφορούν εργασίες που εκ φύσεως δεν γίνονται από τα συνεργεία
του Δήμου εδώ και πολλά χρόνια και όχι τώρα, όπως κλάδεμα με
γερανοφόρα, συντηρήσεις αντλιοστασίων και γεωτρήσεων που
διοχετεύουν με νερό τα συστήματα ποτίσματος πάρκων και
φυτεμένων

δεντροστοιχιών,

συντήρηση

ηλεκτρομηχανολογικών

συστημάτων, συντήρηση της λίμνης και τα λοιπά.
4. Δεν λένε για τη γενναία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Ιουλίου του 2017 στο αίτημα περί ανανέωσης

για το χρονικό

διάστημα που ορίζει ο Νόμος των λιγοστών 8μηνιτών συμβασιούχων
της Υπηρεσίας, που όμως βοηθούν σημαντικότατα το τακτικό
προσωπικό της Υπηρεσίας.
5. Δεν λένε κουβέντα για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης στην
Υπηρεσία των 19 επιτυχόντων σε προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ
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του 2009 που είναι σε εξέλιξη και που σταδιακά θα ενισχύσει
σημαντικότατα το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό.
6. Το γεγονός ότι στους χαλεπούς καιρούς για την αυτοδιοίκηση που
ζούμε,

όλες

οι

Υπηρεσίες

συμπεριλαμβάνουν

στους

των

ΟΤΑ

ανά

προϋπολογισμούς

την

και

τα

Ελλάδα
τεχνικά

προγράμματά τους τα έργα και τις προμήθειες που εκ των πραγμάτων
συμπληρώνουν αν όχι υποκαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις, την
αδυναμία εκτέλεσης τους από το ανθρώπινο δυναμικό τους, για
ποικίλους λόγους.
Όταν για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπιμότητα δεν αρθρώνει κανείς
κουβέντα για όλα αυτά, ειδικά όσοι ασχολούνται με τα θέματα του
Δήμου, όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό θόρυβο λες
και ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, τότε τέτοιου είδους στομφώδεις
κατηγορίες γελοιοποιούν το ίδιο το δικαίωμα της υπεράσπισης του
δημόσιου χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Εκτός

αν

κάποιοι

έχουν

γραμμένους

στα

παλαιότερα

των

υποδημάτων τους κάτοικους αυτής της πόλης και θεωρούν πως για
την αδυναμία εκτέλεσης έργων από τις υπηρεσίες του Δήμου, πρέπει
να εγκαταλειφθεί και ο Δήμος και οι κοινόχρηστοί χώροι του και τα
πάρκα και οι πλατείες και τα πεζοδρόμια και τα πάντα.
Αν για όλα τα πιο πάνω μια αριστερή Δημοτική Αρχή πρέπει να
μπαίνει

σε

τέτοιου

είδους

διλήμματα,

αν

η

φροντίδα

των

κοινόχρηστων χώρων μέσω δημοπράτησης έργων είναι αποκλειστικό
προνόμιο του νεοφιλελεύθερου πολιτικού χώρου και αν τέλος
υπάρχει μια διπλή ατζέντα στον τρόπο που σέβεσαι τους πολίτες και
τους

εργαζόμενους του Δήμου,

παραδεχτούν

δημόσια

και

όχι

ας βγουν
να

ορισμένοι να το

χυδαιολογούν

και

να

σπεκουλάρουν με θεωρίες συνομωσίας. Διαφορετικά όσοι το κάνουν
χτίζουν πολιτικά

πάνω σε τέτοιες καταγγελίες είναι όσοι δεν

επιδιώκουν καμία βελτίωση των χώρων πρασίνου της πόλης και
κρύβονται συνειδητά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
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Γ.

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Εγώ

θα

ξεκινήσω

από

την

εικόνα

και

την

ανθρωπογεωγραφία του Δήμου όσον αφορά τους εργαζόμενους. Οι
εργαζόμενοι που έχουμε στο Δήμο είναι πολλών ταχυτήτων, έχουμε μόνιμο
προσωπικό, έχουμε τους 8μηνήτες, έχουμε εργαζόμενους του ΟΑΕΔ, έχουμε
τις σχολικές καθαρίστριες, έχουμε μαθητεία των ΕΠΑΛ κατά καιρούς
παίρνουμε διμηνήτες και τριμηνήτες.
Εδώ εκ των πραγμάτων υπάρχει μια αδικία μεταξύ των
εργαζομένων. Ίδιο έργο διαφορετική αμοιβή. Όλοι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Εμείς και εγώ προσωπικά κατ’ επανάληψη έχω βρεθεί
στους δρόμους και με τους σχολικούς φύλακες και με τη Δημοτική Αστυνομία
διεκδικώντας το δημόσιο χαρακτήρα και της καθαριότητας στα σχολεία και της
φύλαξης των σχολείων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ποια είναι η κατάσταση. Θα έρθω τώρα στο πράσινο. Η
κατάσταση στο πράσινο είναι η εξής: θα την επαναλάβω, αν και έχει ειπωθεί
ξανά. 22 άτομα. Αυτό είναι το προσωπικό του πρασίνου. 22 άτομα για
585.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και 20.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους
πρασίνου μέσα σε δημοτικά κτήρια, σχολεία και τα λοιπά.
Για συνεργεία των δύο ατόμων αντιστοιχούν περίπου 110
στρέμματα το μήνα για το κάθε συνεργείο. Έχουμε ζητήσει και περιμένουμε 14
άτομα. Από αυτά έχουν δεχτεί δύο, ένας δεν έχει αποδεχτεί και απ' όλους τους
υπόλοιπους περιμένουμε απάντηση. Είναι μια ιστορία αυτή που εγώ κάθε
εβδομάδα μιλάω με το Γραφείο Προσωπικού.
Εδώ τι ιδιαιτερότητα υπάρχει; Και αυτοί που δεν θα αποδεχτούν,
θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχονται, διαφορετικά
μένει στην εκκρεμότητα. Και αν τελικά έρθει αυτή η υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
αποδέχονται, θα πρέπει να πάμε στην αναπλήρωση.
Εγώ πρώτος θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν θα έρθουν
εργαζόμενοι στο Δήμο. Γιατί και με αυτούς τους λίγους εργαζόμενους που
έχουμε, πραγματικά επειδή τους ζω καθημερινά, βγαίνει πάρα πολύ δουλειά,
τουλάχιστον αυτό ζω αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Αλλά από την άλλη έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. Το πράσινο όπως έχει διαπιστωθεί απ' όλους δεν είναι σε καλή
κατάσταση, παρ' όλες τις προσπάθειες των εργαζομένων. Απλά δεν φτάνουν,
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δεν επαρκούν. Έχουμε πάρα πολύ πράσινο στην πόλη μας. Και να σας πω
κάτι; Δεν έχουμε μόνο εμείς ευθύνη, έχουν και όλες οι προηγούμενες
Διοικήσεις που δεν φρόντισαν να θωρακίσουν το πράσινο της πόλης.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι όπως είπε και ο Δήμαρχος γίνεται κι
άλλο ένα έργο στην πόλη: προστασία διαχείρισης και ανάπλασης του άλσους.
Είναι ένα παρόμοιο έργο. Εκεί δεν κατάλαβα γιατί δεν σηκώσαμε τόσο ψηλά
το θέμα και γιατί δεν θα μπορούσαν ίσως οι λιγοστοί εργαζόμενοι να το
κάνουν, που κι εκεί πάλι επειδή θα φτιαχτεί ένα φυτώριο θα κληθούν οι
εργαζόμενοι του Δήμου να το συντηρούν.
Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου ήταν ξεκάθαρη ότι
αδυνατεί να ικανοποιήσει το έργο με τις 11 πλατείες. Αυτά θέλω να πω και
καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει την εισήγηση όπως είχε
εισαχθεί 1η Νοεμβρίου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Πριν πολύ φιλικά ο κ. Κόντος μου έκανε μια σύσταση ότι
δεν έχει μιλήσει κανείς μας να πει κάτι, θα πω πολύ κωδικά για να μη χάνω
χρόνο, ήρθε η ώρα κ. Κόντο. Έχω κάνει πολλά λάθη και θα κάνω κι άλλα γιατί
αρνούμαι να σιωπήσω.
Πριν

μπω στην ουσία του θέματος όμως δεν αντέχω στον

πειρασμό να μην απαντήσω σε ορισμένα πράγματα γιατί οι σύντροφοί μου
στην Παράταξη ξέρουν ότι υπάρχει και το δαιμόνιο της σύμπτωσης, ο κ.
Τομπούλογλου ρώτησε τι θα κάναμε αν ήταν μια άλλη Δημοτική Αρχή και
έκανε αυτό το έργο. Θα του πω ότι εάν μια Δημοτική Αρχή σα τη δική μας και
σαν αυτή που περιέγραψε ο Δήμος, θα έλεγα ακριβώς αυτό που θα πω και
στη δική μου Δημοτική Αρχή: σύντροφοι, συνάδελφοι, κύριοι, κάντε λάθος.
Εάν ήταν μια Δημοτική Αρχή που δεν θα είχε παλέψει για όλα
αυτά, θα έκανα αυτό που είπε ο Κώστας. Θα είχα σηκώσει κι αυτούς από το
Κόκκινο Μύλο για να βγουν στο πεζοδρόμιο, ή και να το ξηλώσουμε και να
διαμαρτυρηθούμε. Άρα πρέπει να δούμε αυτά τα κριτήρια.
Δεύτερο ζήτημα. Πραγματικά δεν κατανοώ το χυδαίο –και
επιμένω στον χαρακτηρισμό- τρόπο που υπονόησε για τους σχολικούς
φύλακες ο κ. Τομπούλογλου. Το μόνο που θέλω να πω στα υπονοούμενα
είναι ότι πρέπει να καταλάβει, δυστυχώς δεν είναι εδώ αλλά είμαι σίγουρος ότι
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θα μάθει, ότι όσο κι αν προσπαθεί δεν μπορεί να είναι το καλό πρόσωπο του
Χάρη. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι το μακρύ χέρι του Χάρη!
Τρίτο σημείο. Μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει ο Δήμος χωρίς
καμία ιδιωτικοποίηση;

Θα θέλαμε πολύ, καθαρά όχι. Υπάρχει όμως μια

επιλογή (τυχαία τα νούμερα) αν είσαι στο 50% προς τα πού κινείσαι; Προς το
40 ή προς το 60%; Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Είναι επιλογή ευθύνης.
Τέταρτο σημείο. Άκουσα πάρα πολλούς να κάνουν κριτική στο
Σωματείο γιατί δεν είναι αρκετά διεκδικητικό. Θα μπορούσα σε μερικές κριτικές
τέτοιες να τις προσυπογράψω. Ας είναι όμως τουλάχιστον κάποιοι από αυτοί
μαζί τους στο πεζοδρόμιο και στις διεκδικήσεις στην προσπάθεια ανατροπής
αυτής της πολιτικής για να έχει πραγματικά νόημα τέτοιες συστάσεις.
Ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της τοποθέτησής μου κ.
Πρόεδρε είναι το εξής: 1/11 πήραμε μια απόφαση σε αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο γι' αυτό το θέμα για την εισήγηση. Αυτή την εισήγηση την ψήφισα.
Αναλαμβάνω απολύτως την ευθύνη δεν υπάρχουν άλλοθι. Δεν μου φταίει ο
Δήμαρχος δεν μου φταίει η Δημοτική Αρχή, δεν μου φταίει η Παράταξη, δεν
μου φταίει το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αναλαμβάνω απολύτως και αποκλειστικά την ευθύνη. Δεν είχα
ενημερωθεί, δεν το είχα μελετήσει είναι ευθύνη μου γιατί αυτό είναι ευθύνη
των δημοτικών συμβούλων και με αυτή την έννοια δημόσια με τον πιο καθαρό
και σθεναρό τρόπο θέλω να ζητήσω συγνώμη από τον κόσμο, από τους
εργαζόμενους και από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η πρωτοβουλία του Σωματείου να επαναφέρει το θέμα, μου δίνει
και ευχαριστώ γι' αυτό τη δυνατότητα να επανορθώσω σε αυτή την
τοποθέτηση.
Ακούστηκαν πάρα πολλά από τη μεριά της αντιπολίτευσης όχι
συλλήβδην και στον τοπικό Τύπο για ιδιωτικοποίηση, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά
τους για το τι κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Ποιοι; Αυτοί οι οποίοι υπηρετούν
μνημονιακά Κόμματα, που έχουν στην προμετωπίδα τους και στο πυρήνα την
ιδιωτικοποίηση και την κατάργηση σχεδόν στο σύνολό του το δημόσιο, δεν
δικαιούνται να ομιλούν. Τέλος η υποκρισία.
Αυτοί που υπηρετούν Κόμματα που έχουν αρχηγό αυτόν που
απόλυσε τις καθαρίστριες για να προσλάβει ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού,
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δεν δικαιούνται να ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν
το δικαιούνται και αυτό αφορά και τμήμα του Σωματείου, για να μη θεωρηθεί
ότι χαϊδεύουμε κανέναν σε αυτό το ζήτημα.
Τέταρτο σημείο γιατί θέλω πραγματικά να σεβαστώ τον χρόνο
και πάω σε πρόταση. Υπήρξε η πρόταση από το Σωματείο για παραπέρα
διαβούλευση. Ακούστηκαν προτάσεις για το αν είναι δυνατό να γίνει αυτό με
αυτεπιστασία. Καλώ τους συναδέλφους μου της Δημοτικής Αρχής να
αποσύρουν σήμερα αυτό το ζήτημα με τη ρητή δέσμευση ότι δεν θα
προχωρήσει αυτό το έργο για εύλογο χρόνο, για να μπορέσουμε σοβαρά να
εξετάσουμε κάθε άλλη δυνατή περίπτωση, όπως είναι η αυτεπιστασία, όπως
είναι η υπερωριακή απασχόληση, όπως είναι καλύτερο οργανόγραμμα της
Υπηρεσίας Πρασίνου, όπως μπορεί έστω και όχι άμεσα να αποδώσουν στην
εξαιρετική πρόταση του Σωματείου κινηματικές πρωτοβουλίες με άλλους
Δήμους που έχουν εξαιρετικά υψηλό πράσινο όπως είναι το Χαϊδάρι με το
δάσος, το Ίλιον με το «Τρίτσης», το Γαλάτσι με το άλσος Βεΐκου, του
Ζωγράφου με το Γουδί και ίσως και άλλους.
Και εδώ είναι ευθύνη και των εργαζομένων. Μαζί με τα Σωματεία
εργαζομένων να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε με παραστάσεις και
διαδηλώσεις κατ’ εξαίρεση πρόσληψη εργαζομένων στο πράσινο γι' αυτούς
τους Δήμους. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να αποσύρουμε το θέμα,
να προχωρήσουμε σε παραπέρα διαβούλευση και τρόπους εκτέλεσης του
έργου ή μεγάλου μέρους του έργου, και να επανέλθουμε λύνοντας όλα αυτά
τα προβλήματα και τις παρεξηγήσεις.
Γι' αυτό τον λόγο θα στηρίξω την πρόταση του Σωματείου για
την απόσυρση του συγκεκριμένου ζητήματος μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία
πρότεινα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Για εμένα το πιο σημαντικό
στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι και η γραπτή δήλωση των εργαζομένων της
Υπηρεσίας ότι δεν δύνανται για πρακτικούς λόγους να εκτελέσουν αυτό το
έργο, όπως επίσης και η τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου και στη
σημερινή μας συνεδρίαση, ο οποίος επίσης όχι παραδέχτηκε, αλλά τόνισε την
αδυναμία του να γίνει αυτό το έργο από τις Υπηρεσίες μας.
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Τώρα μπαίνει το εξής ζήτημα στο οποίο εγώ προσωπικά έχω
τεράστια διαφωνία με αυτό το οποίο ειπώθηκε επίσης από τον Πρόεδρο του
Σωματείου όσον αφορά την αναγκαιότητα κάποιων εργασιών. Και τι θέλω να
πω με αυτό. Ειπώθηκε σε σχέση με άλλες ολόιδιες περιπτώσεις αναθέσεων
σε ιδιωτικές εταιρείες ότι αυτές είναι απαραίτητες διότι τίθενται ζητήματα
κινδύνου και ούτω καθεξής.
Ενώ το να αναπλάσουμε τις γειτονιές της πόλης μας, τις
πλατείες της πόλης μας προφανώς θεωρείται από τον ομιλούντα ως μια
πολυτέλεια, δηλαδή το να μπορεί ο δημότης σε μια γειτονιά να έχει ένα
περιβάλλον πράσινο αξιοπρεπές προσεγμένο και ο δημόσιος χώρος να είναι
σε μια κατάσταση που να ευχάριστη και ασφαλής επίσης για να βγει με το
παιδί του να κάνει μια βόλτα ή να απολαύσει τη γειτονιά του, προφανώς αυτό
θεωρείται πολυτέλεια.
Για εμένα δεν θεωρείται πολυτέλεια. Αντίθετα θεωρώ ότι είναι
κάτι το οποίο θα έπρεπε να το θεωρούμε εξίσου σημαντικό με το να μην καεί
το άλσος, το να μπορεί δηλαδή το παιδί να πάει να παίξει στην παιδική χαρά
ή στο πάρκο με ασφάλεια. Ως εκ τούτου όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που εκ
των πραγμάτων και επειδή δεν νομοθετεί ο Δήμος, νομοθετούν οι
Κυβερνήσεις με τις οποίες τα έχουμε βάλει και αν κάτσουμε να μετρήσουμε
εδώ ποιος έχει κάνει πιο πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας, ή έχει
συμμετάσχει σε πιο πολλά συλλαλητήρια δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν από
τους δημότες οι οποίοι μας παρακολουθούν όλους.
Και επειδή δεν νομοθετούμε εμείς και επειδή δεν μπορούμε εμείς
να αλλάξουμε το καθεστώς των Μνημονίων άρα δεν μπορούμε να
απολογηθούμε εμείς για το ότι υπάρχει αυτό το καθεστώς και αυτή η λιτότητα
και δεν μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες προσλήψεις, αλλά εμείς θα
απολογηθούμε για το αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα απαξιωθεί ο δημόσιος
χώρος στην πόλη μας, δεν θα υπάρχουν πλατείες στις οποίες μπορεί
οποιοσδήποτε άνθρωπος να καθίσει με μια αξιοπρέπεια, δεν θα υπάρχει
πράσινο. Κάτι το οποίο για εμένα είναι ύψιστη προτεραιότητα σε μια πόλη η
οποία αυτό έχει να επιδείξει και αυτό έχει να προσφέρει στους δημότες της,
θεωρώ ότι το έργο αυτό είναι αναγκαστικό.
Πρέπει οπωσδήποτε να παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες στους
δημότες, αφού ήδη –και δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω διαβούλευση,
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διαφωνώ δηλαδή με την πρόταση του συντρόφου μου Παπακώστα- ήδη και
εγγράφως και προφορικά έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε οι ίδιοι ως Δήμος
με αυτεπιστασία με τις δυνάμεις μας να κάνουμε αυτές τις εργασίες. Δεν
νομίζω

ότι

υπάρχει

κάποιος

άλλος

τρόπος,

ούτε

θα

γεννήσουμε

εργαζόμενους, ούτε θα γεννήσουμε μηχανήματα, ούτε θα καταργήσουμε τα
Μνημόνια αύριο γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι νομοθετούν και ως εκ
τούτου θεωρώ ότι διαφωνώ κάθετα με την απόσυρση του θέματος, την
ανάκληση της απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Συζητάμε ένα θέμα σήμερα που γνωρίζουμε όλοι μας
ποια είναι η κατάσταση του πρασίνου σήμερα στην πόλη μας. Το γνωρίζουμε
όλοι και το παραδεχόμαστε. Λέω ότι σε αυτό το θέμα όσον αφορά και το
Δημοτικό μας Συμβούλιο είμαστε υπόλογοι απέναντι στο δημότη. Νομίζω ότι
όλοι μας εάν σήμερα ήταν κάποιοι δημότες και μας παρακολουθούσαν και
άκουγαν όλες αυτές τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις και τη θέση του
καθένα, δεν θα τον ενδιέφερε. Θα τον ενδιέφερε η πράξη, η εικόνα, θα τον
ενδιέφερε το αποτέλεσμα.
Γιατί όλοι μας πιστεύω ότι καθημερινά εισπράττουμε τα
παράπονα του δημότη, όλοι μας. Άκουσα και τις δυο τοποθετήσεις με
ευλάβεια τόσο του κ. Δημάρχου άλλο τόσο και από τον Πρόεδρο των
εργαζομένων. Να πω ότι συμφωνώ και με τις δυο πλευρές; Ναι συμφωνώ και
με τις δύο πλευρές.
Όμως από τη στιγμή την οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
από τη μια πλευρά της Διοίκησης δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις.
Μπορούμε; Δεν μπορούμε. Να διεκδικήσουμε. Αυτό το μπορούμε. Με τη
διαμαρτυρία μας; Με τις επαφές με το Υπουργείο; Τι μπορούμε να κάνουμε
δεν ξέρω. Υπάρχουν οι τρόποι όμως από τη μεριά της Διοίκησης.
Από τη μεριά των εργαζομένων τώρα από το στόμα του ίδιου
του Προέδρου ότι δεν μπορούν να καλυφθούν με τις υπάρχουσες υπηρεσίες
δεν μπορούμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, δεν μπορούμε. Το είπε ο ίδιος.
Και ζητάει από την άλλη πλευρά ο Πρόεδρος των εργαζομένων και οι
εργαζόμενοι να γίνει ανάκληση της απόφασης και του έργου.
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Είπε ο κ. Παπακώστας να γίνουν κάποιες επιμέρους ενέργειες,
διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Πότε θα
γίνουν αυτές; Οι ανάγκες του Δήμου μας σήμερα, χτες έπρεπε να γίνουν. Όχι
αύριο ή μετά από ένα χρόνο. Γιατί η κατάσταση του πρασίνου δεν αφορά
μόνο το πράσινο.
Αν κυκλοφορήσουμε –που κυκλοφορούμε όλοι μας- και
ειδικότερα εγώ στη Νέα Χαλκηδόνα και θα σας πω τη Μακρυγιάννη, την
Εθνικής Αντιστάσεως που σήμερα οι πλάκες γύρω από τους κορμούς των
δέντρων σκουντουφλάνε καθημερινώς δεκάδες άνθρωποι περπατώντας από
το Σκλαβενίτη για να πάνε στο σπίτι τους, σπάνε ποδάρια, χέρια και τα λοιπά.
Τι θέλω να πω με αυτό; Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μόνο της
Υπηρεσίας Πρασίνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις πλάκες και όλα αυτά
που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε εκεί. Δεν θέλω να μακρηγορήσω διότι
ειπώθηκαν χίλια πράγματα εδώ.
Εάν μας διαβεβαιώσει –που δεν μπορεί να το κάνει γιατί θα είναι
κουτό να πιστεύω αυτό το πράγμα ότι μπορεί οι εργαζόμενοι να καλύψουν
όλες αυτές τις ανάγκες θα είμαι και εγώ, αλλά δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς.
Οι ιδιωτικοποιήσεις θα γίνονται γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, εκτός αν
η Κυβέρνηση αύριο μας πει ότι «σας στέλνω 10 εκεί, 20 εκεί, 30 εκεί, σας
καλύπτω τις Υπηρεσίες» και δεν χρειάζεται να γίνουν από το Δήμο μας. Δεν
μπορεί να γίνει αυτό, κατ’ ανάγκη γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν μπορούμε
να κάνουμε διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Δεν θα αναλύσω την ουσία του
θέματος διότι με καλύπτει πλήρως όπως τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος στην
αρχή της συνεδρίασης. Θα πρέπει όμως επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και
μεταξύ αυτών και κάτι που αφορά μια από τις Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς
μου και επειδή δεν θέλω να αναφέρονται ανακρίβειες και να δημιουργούνται
εντυπώσεις, θα πρέπει να μου επιτρέψετε να πω δυο πράγματα.
Μέσα στα πολλά που ακούστηκαν, ακούστηκε ότι υπάρχουν
πολλές ελλείψεις στους Παιδικούς Σταθμούς. Θέλω να ενημερώσω ότι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει καμία έλλειψη στους Παιδικούς Σταθμούς και δεν έγινε με
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ένα μαγικό τρόπο αυτό το πράγμα, όπως ξέρετε δεν μπορούμε να κάνουμε
μόνιμες προσλήψεις, πηγαίνουμε μέσω ΕΣΠΑ.
Αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος και πολιτικό για μας για να
μπορούμε να έχουμε αυτούς τους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή να μην
έχουμε το μίνιμουμ προβλεπόμενο από το νόμο αλλά και συν μια παιδαγωγό
σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όχι για να είναι βέβαια ότι υπάρχει
πληθώρα, αλλά ακριβώς για να μπορούν να βγαίνουν οι άδειες να μπορούν
να βγαίνουν τα ωράρια και τα λοιπά.
Με πολιτικό κόστος να μην έχουμε ανοίξει ένα Παιδικό Σταθμό
στην Κάλβου για τον οποίο είχαμε δεσμευτεί και δεν τον ανοίξαμε, ακριβώς
για να μην κάνουμε τους εργαζόμενους λάστιχο και να πάμε να καλύψουμε τα
κενά και να βοηθήσουμε τους υφιστάμενους να λειτουργήσουν όπως πρέπει
με το προσωπικό που πρέπει. Ούτε αυτό γίνεται μαγικά.
Δεν γίνεται μαγικά να διατηρείς δωρεάν Παιδικούς Σταθμούς, να
είσαι από τους ελάχιστους Δήμους που δεν έχουν τροφεία, να είσαι ίσως ο
μόνος Δήμος στην Αττική που πληρώνονται οι εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ στην
ώρα τους ακριβώς επειδή έχουμε μια καλή διαχείριση και δεν περιμένουμε να
έρθουν τα χρήματα του ΕΣΠΑ για να πληρωθούν μετά από δύο και τρεις
μήνες, όπως γίνεται σε άλλους Δήμους αλλά τα προκαταβάλλουμε και μετά τα
παίρνουμε από το ΕΣΠΑ, η οποία χρηματοδότηση για να πούμε για φέτος δεν
καλύπτει σχεδόν ούτε τις μισθοδοσίες πόσο μάλλον τα υπόλοιπα έξοδα των
Παιδικών Σταθμών. Αυτό όσον αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς.
Ακούστηκε επίσης «σφίγγει το ζωνάρι» και ότι «ζητάμε πάρα
πολλά από τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι». Εγώ δεν έχω καταλάβει
γιατί

κατηγορούμαστε.

Κατηγορούμαστε

για

εντατικοποίηση

ή

για

ιδιωτικοποίηση; Εμείς δεν λέμε ακριβώς επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι
αυτοί ούτε σαν αριθμός, δηλαδή δεν επαρκεί ούτε το πλήθος των
εργαζομένων ούτε είναι και σε μια φυσική κατάσταση, ξέρουμε πάρα πολύ
καλά τι συμβαίνει και στο Δήμο μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και κοντά
στη σύνταξη, είναι μεγάλοι, ο ένας έχει τη μέση του, είναι με προβλήματα
υγείας, έχουμε την πλήρη εικόνα των ανθρώπων αυτών και ακριβώς γι' αυτό
τον λόγο βλέπουμε ότι δεν γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς που έχουμε, να
εκτελέσουμε αυτά τα έργα.
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Ποια είναι η λύση; Να μην εκτελεστούν αυτά τα έργα; Μήπως αν
τα αφήσουμε να ρημάξουν, γιατί μέχρι να έρθει το προσωπικό το οποίο
ξέρουμε πάρα πολύ καλά πότε θα έρθει, αν θα έρθει δεν ξέρουμε τι θα γίνει,
τα απαξιώσουμε; Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα το πολύ καλό για την
ιδιωτικοποίηση, η απαξίωση. Να τα αφήσουμε να ρημάξουν όλα, να έρθει μια
και καλή εδώ να εγκατασταθεί ο ιδιώτης, να βάλει και εισιτήριο αύριο –
μεθαύριο στο άλσος. Μήπως να το αφήσουμε και το άλσος να ρημάξει; Να
έρθει να το πάρει ο κ. Μελισσανίδης να το φτιάξει κουκλάκι; Να κόψει και ένα
εισιτήριο;
Να θυμίσω επίσης ότι εδώ το Δήμο από κάποιες τοποθετήσεις
δεν τον πήραμε με τα όπλα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν τον πήραμε
το Δήμο με τα όπλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό να απαντήσω και σε
κάποια άλλα πράγματα, να πω ένα τελευταίο. Ακούστηκε για άλλη μια φορά,
γιατί πολλές φορές ακούγεται αυτό το επιχείρημα αν ήταν μια άλλη Διοίκηση
και τα λοιπά. Δεν είμαστε μια άλλη Διοίκηση. Το λέω και για μας τους
συντρόφους γιατί πολλές φορές γίνεται η ίδια κριτική προς το ΚΚΕ, είναι
λογικό. Το ίδιο έργο ακριβώς, μια άλλη Διοίκηση.
Πρώτον δεν έχεις υποτίθεται την εμπιστοσύνη για τις διαδικασίες
διαφάνειας που πρέπει να τηρηθούν, όπως έχεις για τον εαυτό σου. Δεύτερον,
υπάρχει και μια καταδίκη μιας συνολικής πολιτικής. Τι το βλέπεις δηλαδή;
Έργο – έργο αυτόνομο; Δεν βλέπεις τη συνολική πολιτική μιας Διοίκησης την
οποία καταδικάζεις συνολικά; Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνει συνέχεια αυτό
το επιχείρημα της άλλης Διοίκησης.
Και ένα ρητορικό ερώτημα τελευταίο: σχεδόν από την πρώτη
εβδομάδα που ανέλαβα τα νέα καθήκοντα, έκανα στην Τεχνική Υπηρεσία ένα
έγγραφο πάρα πολύ σημαντικό και αναλυτικό για όλες τις τεχνικές εργασίες
που χρειάζονται και είναι με παρατηρήσεις από το Υγειονομικό που αφορά
την ασφάλεια την υγεία των παιδιών, που είναι απαραίτητες για να γίνουν
στους Παιδικούς Σταθμούς. Και στα ΚΑΠΗ, αλλά κυρίως στους Παιδικούς
Σταθμούς.
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Τους ζητούσα να μου πουν ποιες από αυτές τις εργασίες η
Υπηρεσία δύναται να εκτελέσει και πότε για να μπορεί να γίνει ένας σωστός
προγραμματισμός. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει βρει το χρόνο καν να μου
απαντήσει στο έγγραφο. Να πω ενδεικτικά ότι είναι οι αποχετεύσεις οι οποίες
πρέπει να φτιαχτούν, διότι κάθε τρεις και λίγο πάμε και ξεβουλώνουμε,
πλημμυρίζουν οι αποχετεύσεις και τα λοιπά. Δεν μου έχει απαντήσει καν.
Ρωτώ τώρα: εάν μου απαντήσουν κάποια στιγμή ότι δεν
δύνανται και εγώ κάνω μια μεγάλη εργολαβία για όλους τους Παιδικούς
Σταθμούς να φτιαχτούν τα αποχετευτικά συστήματα θα ιδιωτικοποιήσω την
Τεχνική Υπηρεσία; Ή μήπως να μην τα φτιάξουμε; Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο επί της
διαδικασίας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε ένα θέμα πόσες ώρες μπορεί
να κρατήσει; Όταν έχεις κι άλλα 26 θέματα από πίσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω κ. Κουτσάκη. Ο Κανονισμός είναι γραμμένος
κατ’ αυτό τον τρόπο που δεν το λύνει αυτό το ζήτημα και αναλαμβάνω
δυστυχώς να το λύσω εγώ. Ο Κανονισμός λέει ότι πρέπει να μιλάει ο καθένας
πέντε λεπτά, πάρα πολλοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ξεπέρασαν τα
πέντε λεπτά και αν το βάλουμε πέντε λεπτά επί 33 είναι αδύνατο να
τελειώσουν τα 27 θέματα ούτε σε τέσσερα χρόνια. Όμως δεν έχω τη
δυνατότητα να κόψω σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα τον λόγο από κανέναν.
Ο κ. Πρελορέντζος έχει τον λόγο.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Θα ήθελα να βάλω επειδή το ερώτημα το έβαλε
τώρα ο κ. Κουτσάκης τι συζητάμε τόση ώρα, θα ήθελα να προσπαθήσω κι
εγώ να προσεγγίσω στο θέμα στο τι συζητάμε τόση ώρα.
Αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα είναι μια μεθόδευση της
κυρίαρχης πολιτικής να μετατρέψει τους Δήμους κατά την άποψή μου πάντα
σε μηχανισμούς διαμεσολάβησης μεταξύ κεφαλαίου και Δημοσίου. Δυο μέσα
να το κάνει αυτό: μείωση πόρων και πάγωμα των προσλήψεων.
Κοινωνική και οικονομική κρίση αυξανόμενες ανάγκες, άρα τι
σου μένει; Εργολαβίες. Είναι μεθοδευμένη πολιτική στόχευση και αυτής της
Κυβέρνησης, ναι ή όχι; Είναι μεθοδευμένη πολιτική στόχευση για να
μετατρέψει τους Δήμους όπως είπα σε μηχανισμό διαμεσολάβησης και ροής
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δημόσιου χρήματος προς τους εργολάβους και το ιδιωτικό κεφάλαιο, ναι ή όχι;
Εγώ λέω ναι και είναι στοχευμένη αυτή η πολιτική.
Η οποία που οδηγεί συνεχώς; Δεν δίνω προσλήψεις, μειώνω
πόρους, αλλά η ανάγκη υπάρχει και την ανάγκη πως θα την λύσεις όταν
πρέπει να την λύσεις, όταν έχεις στα χέρια σου τη Διοίκηση ενός Δήμου; Και
τα ίδια προβλήματα δεν υπάρχουν στο Δήμο μόνο της Φιλαδέλφειας, υπάρχει
σε όλους τους Δήμους και υπάρχουν και στους Δήμους τους οποίους έχει και
το ΚΚΕ το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
Και εδώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα: πόσο μπορούμε όχι μόνο
σα Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, όχι μόνο σα δημοτική πλειοψηφία αλλά γενικά
σαν αιρετοί να ανεχτούμε μια τέτοια κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Δεν ανέχεται. Εκτός αν ιδεολογικά είμαστε στο νεοφιλελευθερισμό που
επικροτεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και τα προβλήματα των κοινωνικών
αναγκών να τα λύσει η ελεύθερη αγορά. Εγώ δεν είμαι σε αυτό τον τομέα.
Και θέλω να βάλω και ένα άλλο ερώτημα: είναι η μπάλα στην
εξέδρα για το αίτημα της πολιτικής πάλης ανάμεσα σε όλους τους Δήμους που
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα ή είναι μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης
πάνω σε υπαρκτά προβλήματα και υπαρκτές ανάγκες; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, θα ήθελα να πω δυο λόγια κι εγώ. Είχα ετοιμάσει
μια ομιλία αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τη διαβάσω για να κρατήσω τον
χρόνο, άλλωστε έχω καλυφθεί από πάρα πολλούς ομιλητές.
Όπως ειπώθηκε από όλους τους προηγούμενους ομιλητές είναι
ολοφάνερο ότι η Τεχνική Υπηρεσία κάνει καθημερινά αναθέσεις σε μελέτες και
σε τεχνικά έργα. Μέχρι και η Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει όλα τα
θέματα του Δήμου, δίνουμε κι εκεί αναθέσεις. Μέχρι και στον πολιτισμό
γίνονται αναθέσεις, διότι δεν υπάρχουν οι υποδομές να καλυφθούν από άτομα
του Δήμου. Για το πράσινο είναι όλα γνωστά δεν χρειάζεται να τα πω, για την
αποψίλωση των χόρτων για την κοπή και το κλάδεμα των δέντρων και τα
λοιπά.
Είναι σαφές ότι οι προσλήψεις των συμβασιούχων αντιτίθενται
στη συγκρότηση μόνιμων δομών λειτουργίας, είναι σίγουρο ότι τα ΕΣΠΑ
απαξιώνουν τη σταθερή και μόνιμη εργασία και βάλλουν κατά του δημόσιου
χαρακτήρα, όλα αυτά είναι ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορεί να το κρύψει κανένας.
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Αλλά σε όλα αυτά που είναι ιδιωτικοποίηση τι μπορεί να κάνει
μια Δημοτική Αρχή; Γιατί εδώ ακούστηκαν πολύ μεγάλες κουβέντες. Μπορεί
να ανατρέψει μια Δημοτική Αρχή και να νομοθετήσει άλλο καθεστώς; Δεν
μπορεί. Το ξέραμε πριν αναλάβουμε και το ήξεραν κι άλλοι κομμουνιστές
Δήμαρχοι στα μαύρα χρόνια πολύ παλαιότερα και θα ξαναϋπάρξουν.
Τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε; Είναι
σαφέστατο. Όταν η Υπηρεσία Πρασίνου ομολογεί ότι δεν μπορεί να εκτελέσει
το έργο, όταν υπάρχουν εξειδικευμένα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν
μπορεί, το αρδευτικό σύστημα και τα λοιπά από ό,τι ξέρω έχουμε δυο
υδραυλικούς οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες
των σχολείων, όταν ο ίδιος ο κ. Πρόεδρος του Σωματείου εδώ είπε ότι δεν
μπορούμε να εκτελέσουμε έργο, όταν όλοι που ζούμε στη Φιλαδέλφεια και
όσοι μιλήσαμε και οι 33 ομολογούμε ότι το πράσινο και το δάσος μας είναι
κατεστραμμένα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας οι επιλογές
είναι οι εξής: ή δεν κατεβαίνεις να διεκδικήσεις την ψήφο του λαού, αφού τη
διεκδικήσεις και αυτό το κάνουν όλες οι Αριστερές Παρατάξεις, θα έρθει το
δίλημμα και το δίλημμα είναι το εξής:
Θα αφήσεις την πόλη να ερημώσει επειδή υπάρχουν Μνημόνια
στη χώρα; Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, και απευθύνομαι προς τους
συνδικαλιστές, υπάρχει μια βαθιά πολιτική ήττα του συνδικαλιστικού,
δημοσιοϋπαλληλικού, εργατικού Κινήματος στη χώρα και όχι μόνο. Η ήττα
αυτή είναι εδώ και χρόνια από την ημέρα που μας πλάκωσαν τα Μνημόνια.
Προσπαθούμε τώρα να πετάξουμε κάποια πυροτεχνήματα –
είναι προσωπική μου άποψη- για να γίνουμε λίγο πιο Αριστεροί από τους
άλλους. Εγώ νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι συνδικαλιστές να επανεξετάσετε τη
θέση σας. Δεν μπορεί να χτιστεί Κίνημα με τις νοοτροπίες του παρελθόντος.
Πρέπει να έρθετε κοντά στον κόσμο για να έρθει και ο κόσμος κοντά σε εσάς.
Εάν δεν γίνει το πράσινο, είμαστε ενάντια στους εργαζόμενους
γιατί η Φιλαδέλφεια έχει εργαζόμενους 90-95%. Οι εργαζόμενοι έρχονται
ενάντια στους εργαζόμενους οι οποίοι πληρώνουν και θέλουν μια ποιότητα
ζωής. Η ποιότητα ζωής αγαπητοί συνάδελφοι είναι το ζητούμενο και αυτό που
εμείς υποχρεούμεθα να δώσουμε σε αυτή την πόλη.
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Δεν θα μπω στα υπόλοιπα και θα ήθελα να πω στον κ. Πρόεδρο
στις εκφράσεις του να είναι λίγο πιο ευγενικός. Διότι μίλησε για κροκοδείλια
δάκρυα, μίλησε για καρέκλες που καθόμαστε και δεν θέλω να πω
περισσότερα πράγματα αλλά να δείχνει σεβασμό γιατί υπάρχουν άνθρωποι
εδώ οι οποίοι έχουν μεγάλους αγώνες και τις καρέκλες δεν τις έχουν δει επί 40
χρόνια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. 40 χρόνια δουλεύουν στον ιδιωτικό
τομέα …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ο χρόνος σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κα Ανδρέου έχει τον
λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Πραγματικά κι εγώ αισθάνομαι
πολύ άσχημα και στενοχωριέμαι, ακούστηκαν πράγματα από τον Πρόεδρο
του Σωματείου που εμένα με στενοχώρησαν. Αισθάνομαι υπερήφανη που
είμαι σε αυτή την Παράταξη, δεν αισθάνομαι ότι έχω προδώσει κάποιες αξίες
και αρχές μου.
Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες των εργαζομένων
γιατί είναι και δικές μου αγωνίες και πραγματικά έχω ένα προβληματισμό
όπως όλοι μας για το ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να υπερασπιστούμε το
δημόσιο χαρακτήρα των αγαθών και των υπηρεσιών.
Ο Δήμαρχος απαρίθμησε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει
κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή και πραγματικά νομίζω ότι είναι άδικο να ακούμε
αυτή την κριτική ότι πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αγαθών και υπηρεσιών.
Από την άλλη περίμενα αν δεν είχε γίνει η κατάλληλη συζήτηση
για το αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος προκειμένου να υπερασπιστούμε το
δημόσιο χαρακτήρα του πράσινου και των πλατειών, περίμενα να ακούσω
κάτι πιο τεκμηριωμένο και λυπάμαι αλλά δεν το άκουσα.
Συμφωνώ και αυτό ακούστηκε και από πολλούς ότι το να
αφήνουμε να ρημάζουν και έτσι με αυτό τον τρόπο απαξιώνεται ο δημόσιος
χαρακτήρας των χώρων και θα έρθει πιο εύκολα ο ιδιώτης να τα φροντίσει
γιατί δεν μπορεί καμία Δημοτική Αρχή να τα φροντίσει και με αυτή την έννοια
εάν το θέμα τίθεται αν χρειάζεται αυτό το έργο να γίνει η απάντηση από εμένα
είναι ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει και πραγματικά δεν πείστηκα ότι υπάρχει
κάποιος άλλος τρόπος.
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Όσον αφορά την αυτεπιστασία και αυτός ο τρόπος εμένα δεν
μου είναι τόσο σαφές με τι όρους γίνεται η αυτεπιστασία. Η αυτεπιστασία
γίνεται με όρους για εμένα μη αποδεκτούς, δηλαδή με εργαζόμενους από τον
ΟΑΕΔ, με ελάχιστα χρήματα, δηλαδή κι εκεί και με τέτοιο τρόπο πάλι
προβληματικό είναι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κύριος είναι συνδικαλιστής παρακαλώ το
όνομά σας.
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ και είμαι και
εργαζόμενος του Δήμου. Κατ' αρχήν σαν Ομοσπονδία θέλω να εκφράσω την
πλήρη στήριξη στην άρνηση του Σωματείου σε σχέση με το θέμα της
ιδιωτικοποίησης του πρασίνου. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η στάση που
κρατάει και εντάσσεται σε μια γενικότερη στάση που έχουμε σαν
Συνδικαλιστικό Κίνημα στους ΟΤΑ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.
Νομίζω ότι εδώ όπως και να θέλει να το βαφτίσει κανένας όταν
μιλάς για 1.300.000 € ανάθεση σε ιδιώτη και συντήρηση για τα επόμενα δυο
χρόνια, αυτό είναι μια καθαρή ιδιωτικοποίηση νομίζω ότι και ο Πρόεδρος
μιλώντας στο κλείσιμο αποδέχτηκε ότι για ιδιωτικοποιήσεις μιλάμε και από
αυτή τη σκοπιά έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Επειδή μιλήσατε για ήττες και για γραμμή του Συνδικαλιστικού
Κινήματος να σας πω ότι πριν δυο τρεις μήνες έγινε μια παρόμοια συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας. Ο Δήμαρχος ο κ. Σταυρογιάννης πρώην
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέπτυξε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό που
ακούστηκε εδώ από την πλειοψηφία των τοποθετήσεων, «δεν υπάρχει
κόσμος, δεν έχω κόσμο στις Υπηρεσίες θέλω να προσφέρω έργο στο δημότη,
δίνω σε ιδιώτες». Τελεία.
Είναι γραμμή που ακολουθείται από όλους τους Δημάρχους. Και
το ζητούμενο εδώ είναι απλά κατά πόσο θέλεις να υπερασπιστείς αρχές, αξίες
και καταστάσεις τις οποίες θεωρείς σωστές ή τις εγκαταλείπεις χάριν του
ρεαλισμού και της πραγματικότητας. Αυτό είναι το δίλημμα επί της ουσίας. Ή
δίνεις μάχη αρχών, ή μπαίνει στη λογική του ρεαλισμού. Οπότε και ο Τσίπρας
δίκιο έχει και ο Τσακαλώτος δίκιο έχει και τα Μνημόνια δίκιο έχουν. Τι να
κάνουμε; Λεφτά δεν είχαμε, από κάπου έπρεπε να τα πάρουμε. Μας τα έδιναν
οι δανειστές, τα πήραμε. Ρεαλισμός.
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Στην ίδια λογική θέλετε αυτή τη στιγμή να μπει αυτή η συζήτηση.
Με αυτή την έννοια όμως θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι ο κ. Σταυρογιάννης
ακόμη δεν έχει εφαρμόσει την ιδιωτικοποίηση και δεν τον έχουμε αφήσει εμείς
να εφαρμόσει την ιδιωτικοποίηση. Γιατί ακόμη κι αν περάσει από το Δημοτικό
σας Συμβούλιο, να ξέρετε ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να αντιμετωπιστούν
στην πράξη και στη ζωή οι επιλογές αυτές και δεν είναι απλά και μόνο θέμα
συσχετισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και σε αυτό το κομμάτι έχει καταγράψει νίκες το Συνδικαλιστικό
Κίνημα. Γιατί ακριβώς πρόκειται για αντιδραστική πολιτική να εφαρμόζεις την
ιδιωτικοποίηση και μάλιστα να κάνεις και ανάλυση ότι πρόκειται περί
αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες όμως τι να κάνουμε… τα έφερε έτσι
η ζωή και πρέπει να τις εφαρμόσουμε.
Και εδώ, με συμπαθάτε, αλλά ακούστηκαν και διάφορα. Δεν έχω
ΚΑΠ δεν φτάνουν για τη μισθοδοσία, δεν έχουμε πόρους, τα Μνημόνια. Το
1.300.000 που βρέθηκε διαθέσιμο να δοθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα, αφού
δεν φτάνουν για τη μισθοδοσία μας, αφού, αφού, αφού;
Επίσης γίνεται μια επίκληση των υπηρεσιών και μια μεταφορά
της ευθύνης στους συναδέλφους ότι εμένα μου ήρθαν και μου έφεραν την
πρόταση, ή εδώ οι Υπηρεσίες συμφωνούν. Καλά είπε η κα Γκούμα, για δώστε
μας τα χαρτιά. Γιατί κάποια στιγμή που υπήρχε ένα e-mail υπηρεσιακού
παράγοντα προς τον κ. Δήμαρχο για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, δεν το
έδινε.
Τώρα όμως βγάζει μπροστά τους υπαλλήλους. Τώρα ζητάτε
από το Σωματείο να πει το πώς θα γίνει. Μα το Σωματείο είναι για να
συνδικαλίζεται και η Διοίκηση για να διοικεί. Δεν μπορούν να αντιστραφούν οι
όροι, να κάνει συνδικαλισμό η Διοίκηση και να βρει το Σωματείο πως θα γίνει
το έργο του πρασίνου.
Αν υπάρχουν λύσεις; Εξαρτάται πως το βλέπεις και τι θέλεις να
κάνεις. Εγώ ξέρω ότι στην αντιπυρική περίοδο για παράδειγμα, έχεις τη
δυνατότητα να προσλάβεις κόσμο γι' αυτό το θέμα για την αντιπυρική
προστασία και μόνο. Δεν πας κατ' ευθείαν στην επιλογή του εργολάβου.
Επίσης ακούστηκε ότι το άλσος που βάλαμε και δεν είπατε
κουβέντα, είναι το ίδιο; Εδώ μιλάτε για προγραμματική σύμβαση με την
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Περιφέρεια για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που εξασφαλίστηκαν λεφτά για
το ΕΣΠΑ ή για λεφτά του Δήμου που θα πάνε σε διαγωνιστική διαδικασία απ'
ευθείας ανάθεση σε εργολάβο; Το ίδιο πράγμα είναι; Και σα διαδικασία να το
δείτε. Σα διαδικασία είναι το ίδιο πράγμα; Δεν έχει καμία σχέση.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Δεν είναι του λαού τα λεφτά του ΕΣΠΑ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το προσωπικό. Το ’18 λήγει το «Βοήθεια στο σπίτι»
θα το δώσετε σε ιδιώτες; Το ’20 λήγει το ΕΣΠΑ, θα αδειάσουν οι Παιδικοί
Σταθμοί. Θα τους δώσετε σε ιδιώτες; Στο λογιστήριο έχουν θέμα. Θα το
δώσετε σε ιδιώτες; Από ποια Υπηρεσία είστε ευχαριστημένοι ότι το
προσωπικό επαρκεί και άρα

δεν έχουμε πρόβλημα λειτουργίας; Και

αναδείχθηκε μόνο η αδυναμία του πρασίνου; Η αδυναμία του πρασίνου να
ανταπεξέλθει σε τι; Γιατί εδώ ακούσαμε και για το πράσινο που θα γίνει γκρι
και τα λοιπά. Τι έργα ακριβώς είναι αυτά; Είναι έργα που έχουν σχέση με τα
δέντρα που παράγουν το οξυγόνο; Είναι έργα που προστατεύουν τις
δεντροστοιχίες;
Είναι έργα ανάπλασης πλατειών, κατά το εισαγωγικό σημείωμα.
Δηλαδή να αλλάξει ο χλοοτάπητας, να φτιαχτεί το αρδευτικό σύστημα, να
προστεθεί χώμα, αυτά λέει κατ' αρχήν. Δεν ξέρω ολοκληρωμένα τη μελέτη,
αυτά λέει. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αν αλλάξει το γκαζόν σε έντεκα πλατείες
της Φιλαδέλφειας θα βελτιωθεί η ζωή της πόλης; Ο εργαζόμενος της
Φιλαδέλφειας θα βρει πλέον τη ζωή που του ανήκει και προστατεύεται το
πράσινο;
Επίσης να ρωτήσω κάτι. Λέει «θα δώσουμε και τη συντήρηση
για δυο χρόνια» και μετά τα δυο χρόνια τι θα γίνει; μέχρι το 2020 έχουμε
απαγόρευση των προσλήψεων. Το ’19 που θα λήξει η σύμβαση ποιος θα
συντηρήσει αυτές τις πλατείες; Μήπως τελικά πάλι λόγω της αδυναμίας όπως
εμφανίζεται εδώ και της καταστροφής, θα δοθεί 1.300.000 και μετά από δυο
χρόνια θα υπάρχει αδυναμία συντήρησης λόγω έλλειψης προσωπικού και θα
έχουν πάει 1.300.000 στον κουβά;
Επίσης να προσθέσω έχουν ή δεν έχουν γίνει τρεις αναπλάσεις
πλατειών; Από αυτό το προσωπικό το μικρό, το λίγο, το αδύναμο; Έχει ή δεν
έχει αναπλαστεί το πάρκο Μικρασιατών; Έγινε ή δεν έγινε η κεντρική πλατεία
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η τοποθέτηση του χλοοτάπητα από το προσωπικό του Δήμου; Έγινε ή δεν
έγινε η τοποθέτηση του χλοοτάπητα, το αρδευτικό σύστημα και όλα αυτά στην
πλατεία Μόσχου από το προσωπικό του Δήμου; Από αυτούς έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να συντομεύετε.
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως θα συντομεύω. Και ενώ προσωπικά διαφωνώ
με την αυτεπιστασία δεν συμφωνώ με την πρόταση, να πω όμως ότι στην
αντιπαράθεση να μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, λέει
ότι θα προσληφθούν από τις λίστες ανέργων του ΟΑΕΔ. Δεν λέει ότι θα
πληρώνονται σα να είναι κοινωφελή εργασία, όπως ακούστηκε εδώ ότι θα
έρθουν και θα παίρνουν 400 ευρώ. Είναι άλλο παίρνω από τις λίστες του
ΟΑΕΔ και είναι άλλο τα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας.
Δεύτερον, οι ευθύνες των Υπηρεσιών είναι τεράστιες. Γιατί άλλα
έργα δεν κάνουμε στο Δήμο; Δηλαδή όταν το πρωί φεύγει ένα συνεργείο με
τέσσερα αλυσοπρίονα αν πάθει κάποιος κάτι δεν έχει ευθύνη η Υπηρεσία; Θα
έχει ευθύνη μόνο αν αναλάβει να εκτελέσει ένα αυτεπιστασίας; Τότε μόνο έχει
ευθύνη ο Προϊστάμενος ή ο Διευθυντής;
Και ξαναλέω εγώ δεν συμφωνώ με την αυτεπιστασία, αλλά την
ίδια ώρα να μην λέμε και πράγματα τραβώντας την υπερβολική πλευρά, μόνο
και μόνο για να πούμε την επιλογή μας και να στηρίξουμε την επιλογή μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ συντομεύετε.
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω και σας ευχαριστώ πολύ και συγνώμη για το
χρόνο.
Είπατε θα έρθουν 2 από τους 14. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν
από μία εβδομάδα με μια τροπολογία που είχε κάνει η Κυβέρνηση σου
στερούσε το δικαίωμα να πάρεις τους επιλαχόντες. Έπρεπε ή θα έρθουν οι 14
επιτυχόντες του διαγωνισμού ή αν δεν έρθουν, τέλος. Ευτυχώς έγινε μια
παρέμβαση αυτό το πράγμα διορθώθηκε και άρα από τους 14 θα υπάρχουν
και άλλοι 10 επιλαχόντες από κάτω.
Αν έχω τη διάθεση να στηρίξω το δημόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα, δεν περιμένω τον αραμπά του γραφείου προσωπικού πότε θα
έρθει η υπεύθυνη δήλωση. Παίρνω ευθύνη και λέω, σε δυο τρεις μέρες τη
λήγω την ιστορία, «Θέλεις Πετρόπουλε να έρθεις αγόρι μου να δουλέψεις;
Είσαι επιτυχών» «όχι δεν θέλω» «δως μου την υπεύθυνη δήλωση να φωνάξω
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τον επόμενο» και να προχωρήσει. Αλλά δεν προχωράει. Ούτε η καθαριότητα
προχωράει.
Τέλος πάντων για να το κλείσω, εγώ σας ξαναλέω μέσα σε αυτό
το αρνητικό περιβάλλον τακτικές και λογικές ιδιωτικοποιήσεων δεν θα γίνουν
αποδεκτές και δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Διότι δημιουργείται το
άλλοθι σε αυτούς που είναι όπως εμφανίζονται και οι ιδεολογικοί
υπερασπιστές αυτών των πραγμάτων να έρθουν αύριο – μεθαύριο και να
πουν «Εγώ από τους Αριστερούς τους προηγούμενους τα βρήκα και έτσι θα
τα συνεχίσω: με ιδιώτη». Τους δίνετε άλλοθι.
Αν πραγματικά θεωρείτε τον εαυτό σας στην πλευρά του
οδοφράγματος
Υπηρεσιών,

που

στην

λέει
πράξη.

δημόσιος
Δια

της

και

κοινωνικός

ψήφου,

δια

χαρακτήρας
της

άρνησης

των
της

ιδιωτικοποίησης και να παρθεί πίσω η απόφαση. Και αν δεν παρθεί πίσω η
απόφαση, σας το ξαναλέω υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να μπλοκάρει το
θέμα των ιδιωτικοποιήσεων με επιτυχή εφαρμογή σε πολλούς Δήμους. Σας
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα και να μην πάμε
σε δευτερολογίες.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση έχει εξαντληθεί ο χρόνος, δεν θα ήθελα να
ανοίξουμε δεύτερο κύκλο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, το έχετε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η μετά από διαγωνισμό ανάθεση του έργου δεν είναι ισόβια,
κάτι άκουσα για δυο χρόνια. Η πρόταση είναι και μήπως τη σκεφτούμε, η
Υπηρεσία και το Σωματείο να καθορίσουν τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού
που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε το πράσινο και μόλις το πετύχουμε
να ξανασυζητήσουμε. Μέχρι τότε να προχωρήσουμε. Νομίζω σε δυο χρόνια
μακάρι να έχουμε μαζέψει το προσωπικό και να μη γίνει καινούργια ανάθεση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, να προχωρήσουμε συνάδελφοι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε μια δευτερολογία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό μόνο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: 1,3 εκατομμύρια θα στηρίξουν την υποχρηματοδότηση, την
ανταποδοτικότητα του Δήμου, τη μετατροπή του σε φορομπηχτικό μηχανισμό.
1,3 εκατομμύρια θα στηρίξουν όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο που γλαφυρά
περιέγραψε ο Δήμαρχος στην εισήγησή του και η ερώτηση είναι: 1,3
εκατομμύρια θα δοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Συμφωνούμε ή
διαφωνούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο
και μας δόθηκε η δυνατότητα να γίνει μια πολιτική συζήτηση για τα ζητήματα
που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση, προβλήματα που έχουμε κατά κύριο λόγο
οι περισσότεροι Δήμοι σχεδόν όλοι οι Δήμοι και προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες σήμερα στην προσπάθειά μας όλοι να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από ένα μεροκάματο να έχουμε μια
αξιοπρέπεια στη ζωή μας.
Κοιτάξτε όμως καλό είναι να γίνεται μια συζήτηση με πραγματικά
δεδομένα. Κύριε Πετρόπουλε, αναφερθήκατε στο Δήμαρχο Λαμίας. Ακούστε,
εμείς που είμαστε ίδιοι με το Δήμαρχο Λαμίας έκανε Δημοτικό Συμβούλιο ο
Δήμαρχος Λαμίας τον Ιούλιο και απέλυσε 46 εργαζόμενους συμβασιούχους.
Εμείς που είμαστε το ίδιο με το Δήμο Λαμίας και παραλληλίστηκα εγώ
προσωπικά με το Δήμαρχο Λαμίας, παραλληλίστηκα με ένα Δήμαρχο που
πήρε απόφαση απόλυσης 46 υπαλλήλων, το υπέγραψε και την ίδια στιγμή
έδωσε εντολή ιδιωτικοποίησης. Συγχωράτε με, σηκώνω ψηλά τα χέρια.
Συγχωράτε με γιατί οι πολιτικές αντιπαραθέσεις να υπάρχουν και σκληρές και
δίκαιες και άδικες δεν έχει σημασία, αλλά να λέμε την αλήθεια όπως
ακούστηκε από Δημοτικό σύμβουλο πριν, που αποχώρησε.
Δεν μπορεί εδώ να ασκούμε μια πολιτική που την περιέγραψα
πριν δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα και να εγκαλούμαστε και να
παραλληλιζόμαστε με άλλες Δημοτικές Αρχές που έχουν όπως είπα άλλες
επιλογές και αυτές πραγματικά στηρίζουν τα Μνημόνια, στηρίζουν τις
αναδιαρθρώσεις τις νεοφιλελεύθερες και είναι αυτές οι οποίες πρωτοστατούν
στο ελληνογερμανικό σύμφωνο να ιδιωτικοποιηθούν όλα.
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Ε όχι, δεν είμαστε αυτό το πράγμα! Μπορεί να μην σας αρέσει,
μπορεί κάποιοι να θέλετε να δείξετε ότι είστε η μοναδική Αριστερά, δεν είστε
δυστυχώς. Δεν είστε. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι και αυτή η Δημοτική Αρχή
η οποία θέλει και προσπαθεί με κάθε μέσο να ασκήσει μια τέτοια πολιτική.
Δεύτερον,

κ.

Πρόεδρε

επέτρεψέ

μου

σε

τίτλους

γιατί

εγκαλούμαστε –ήθελα να ήξερα από ποιον εγκαλούμαστε- σε σχέση με το
προεκλογικό μας πρόγραμμα. Θα πω σε τίτλους το πρόγραμμα του
περιβάλλοντος, ένα πολύ ωραίο τετρασέλιδο που βγάλαμε.
Λέμε «Η πόλη μας πάσχει από έλλειψη ελεύθερων χώρων, αλλά
κυρίως πάσχει από έλλειψη ελεύθερης σκέψης. Ελευθερία σκέψης σημαίνει
ελευθερία στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ώστε να υπηρετούνται οι
βασικές και θεμελιώδεις ανάγκες όλων όσων ζούμε στην πόλη μας αλλά κι
όσων επισκέπτονται την πόλη μας». Τι λέει δηλαδή; Να υπηρετούνται οι
βασικές και θεμελιώδεις ανάγκες και όσων ζουν και όσων επισκέπτονται.
«Το άλσος, τα σχολεία, τα πάρκα, τα ποτάμια όλα έχουν αφεθεί
στην τύχη τους. Ένα δέντρο μπορεί να επιζήσει χωρίς φροντίδα αλλά δεν
μπορεί να ζήσει. Το ίδιο ισχύει για τα νερά των ποταμιών», νομίζω έγινε
πρόσκληση για τη Δευτέρα που έχουμε την ημερίδα που είναι και η έναρξη
της διαδικασίας διαβούλευσης για το ρέμα του Ποδονίφτη στην ουσία.
«Καταθέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βιώσιμων καινοτόμων
λύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στο Δήμο. Θα
εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης είτε εθνική, είτε
ευρωπαϊκή, ώστε να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας πέρα και έξω από
πελατειακές σχέσεις και ρουσφέτια….».
Συνεχίζει:
1. «Έμφαση στην ανάπλαση και στο δασικό χαρακτήρα του άλσους.
2. Απομάκρυνση και κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών μέσα στο
άλσος.
3. Ουσιαστική λειτουργία πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του άλσους.
4. Δημοτικά σχολεία και γενικώς σχολεία πράσινο, μέσα ατομικής
προστασίας, υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του άλσους με
κάθε τρόπο απέναντι σε αυτούς που το επιβουλεύονται.
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5. Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων (σχεδιάζεται
και θα φέρουμε πρόταση)
6. Σχεδιασμός και διαμόρφωση ποδηλατόδρομων (σχεδιάζεται και θα
φέρουμε πρόταση με ολοκληρωμένη μελέτη τη Μάρτη)
7. Καταγραφή και απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τοποθέτηση
ηχοπετασμάτων
8. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
9. Οικιακή κομποστοποίηση, ανακύκλωση οικιακών συσκευών, ενεργειακή
αναβάθμιση Δήμου
10. Αναβάθμιση Υπηρεσιών καθαριότητας
11. Υπογειοποίηση

των

κάδων

απορριμμάτων,

μεταφορά

σταθμού

μεταφόρτωσης.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είμαι εγώ εκτός θέματος, με συγχωρείς, να διέκοπτες αυτούς
που αναφέρονταν σε αυτά. Γιατί διακόπτεις εμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν νιώθω καθόλου αναντίστοιχος με όσα λέγαμε. Δεν
θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπα, απλώς καλώ όσους τα λένε εκεί
που υπάρχουν Αριστερές Δημοτικές Αρχές ή που οι ίδιοι τις θεωρούν
Αριστερές Δημοτικές Αρχές και να μιλήσω με στοιχεία, τι βαθμό διείσδυσης
έχει ο ιδιωτικός τομέας σε αποκομιδή ακόμη απορριμμάτων να γίνεται από
ιδιώτη, σε αναπλάσεις και συντηρήσεις πρασίνου, σε εργασίες που αφορούν
τεχνικές παροχής συμβολής σε ΕΣΠΑ και υποκατάσταση καθηκόντων
υπαλλήλων και συνήθων καθηκόντων τους και σε μια σειρά πράγματα που
δυστυχώς όταν κανείς έχει την ευθύνη αντιμετωπίζει πολιτικά τα ζητήματα και
διατρανώνει την αντίθεσή του απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, την ίδια στιγμή
που υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να παρέχει υπηρεσίες με τον τρόπο
που μπορεί.
Και το τελευταίο. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διαλέξουμε γιατί
ακούστηκαν κάποια πράγματα και ειπώθηκαν και ψέματα που πιστεύω ότι θα
ντρέπονταν

και

τα

ίδια.

κατηγορηθήκαμε

ως

υπερασπιστές

των

ιδιωτικοποιήσεων. Τελικά κάνουμε ή δεν κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις; Είμαστε ή
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δεν είμαστε; Γιατί ταυτιστήκαμε και με Δημάρχους που κάνουν την εντελώς
ανάποδη πολιτική.
Να μου βρείτε μία τοποθέτηση στη Δημοτική Αρχή και δική μου
και δημοτικού συμβούλου που να υπερασπίστηκε ιδιωτικοποίηση. Μία να
βρείτε.
Δεύτερον, επίθεση σε υπαλλήλους. Συγχωράτε με επίθεση σε
υπαλλήλους είναι η αναγνώριση της έλλειψης προσωπικού; Της έλλειψης
προσωπικού που συμφωνούμε όλοι και το ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν
εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της πόλης; Από πού κι ως που είναι
επίθεση; Κάποιοι μπορεί να θέλετε να το βαφτίσετε επίθεση, αλλά επίθεση
ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει.
Κλείνοντας θέλω να πω δυο πράγματα. Εδώ εμείς διοικούμε και
το Σωματείο υπερασπίζεται συνδικαλιστικά δικαιώματα. Πολύ ωραία. Πως
προκύπτει το ερώτημα συνδικαλιστών αν θα φτιαχτεί ζωή στην πόλη με αυτό
το πράγμα; Ποιος αποφασίζει το πώς θα είναι η ζωή στην πόλη; Αποφασίζει η
δημοκρατικά εκλεγμένη Δημοτική Αρχή; Άρα μας αναγνωρίζετε το δικαίωμα να
διοικούμε ή όχι; Να καταλάβω. Γιατί όταν

μπαίνει και αξιολόγηση και

υποτίμηση και απόρριψη του έργου ως τέτοιου, με συγχωράτε, αυτό είναι
άλλη αντίληψη.
Άρα δεν μπορούμε να λέμε «εσείς διοικείτε και παίρνετε τις
αποφάσεις, αλλά εμείς υπερασπιζόμαστε συνδικαλιστικά δικαιώματα και
κεκτημένα», γιατί εδώ αμφισβητείται η ίδια η ουσία του έργου και ειπώθηκε
ρητά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και για να κλείσω, εγώ χαίρομαι πραγματικά χαίρομαι που
έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, άρα που εκφράζει τον λαό της πόλης μας και
έχουμε και εκπροσώπους των εργαζομένων εδώ μέσα που μας ασκούν τόσο
σφοδρή κριτική από τα αριστερά, χαίρομαι ειλικρινά. Ξέρετε γιατί; Γιατί αυτό
σημαίνει ότι αύριο αν είναι αυτό ο πραγματικός συσχετισμός δύναμης στην
κοινωνία, σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα κοντά στο να σπάσουμε τα δεσμά
αυτής της πολιτικής. Στο να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλα αυτά που μας
έχουν οδηγήσει σε ένα απόλυτο εξευτελισμό είτε ως εργαζόμενους, είτε ως
ευρύτερα λαϊκά στρώματα, είτε ως ανέργους, είτε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Μακάρι αυτό να εκφραστεί αύριο σε ένα σύνολο αγωνιστικών
κινητοποιήσεων, που να μπορέσει πραγματικά να ανατρέψει αυτή την
πολιτική. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε εκεί σε αυτό τον αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, νομίζω ότι διεξήχθη μια πολύωρη αλλά χρήσιμη
συζήτηση, παρακαλώ πάμε σε ψήφιση με την εισήγηση του θέματος για να
μην κάνει κάποιος λάθος κατά την ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ της
ανάκλησης της απόφασης που αφορά το συγκεκριμένο έργο, θα ψηφίσουν
υπέρ. Όσοι είναι κατά της ανάκλησης, θα ψηφίσουν κατά. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Κατά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαραμαρά κατά, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο

κ.

Γεωργαμλής απουσιάζει,

ο

κ.

Τομπούλογλου

αποχώρησε, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά της ανάκλησης της απόφασης, διότι όπως προείπα
υπηρετούμε τον πολίτη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να τοποθετηθώ. Διαφωνώ σε πολλά από όσα
ακούστηκαν σήμερα, επειδή όμως υπηρετούμε πρώτα απ' όλα και μόνο το
δημότη, είμαστε κατά της ανάκλησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατά της ανάκλησης με το σκεπτικό του κ. Κόντου και μακάρι
να κάνουμε την ίδια συζήτηση για τους Παιδικούς Σταθμούς για να μην μένουν
τα παιδιά στο σπίτι και να μένουν και οι γονείς να τα προσέχουν. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι ανεπίτρεπτο να ακούγεται από συνδικαλιστές για τον
αραμπά του Γραφείου Προσωπικού. Εκεί δεν είναι εργαζόμενοι; Είναι κάτι
άλλο; Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρία Αναγνώστου και ο κ. Δούλος απουσιάζουν. 19 κατά, 3
υπέρ, 1 λευκό και 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί του
αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου για την ανάκληση της
αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τις «Εργασίες φυτοτεχνικής αρδευτικής

αναβάθμισης

και

συντήρησης

κοινοχρήστων

χώρων

πρασίνου» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε μου δίνεις εκτός διαδικασίας για μισό λεπτό τον λόγο
να δώσω μια διευκρίνιση απαραίτητη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό που ειπώθηκε. Κάνουμε μια φορά την εβδομάδα
συνάντηση με την Προϊστάμενη του Τμήματος Προσωπικού και με την
υπάλληλο που χειρίζεται τα θέματα των προσλήψεων. Πήγαμε πριν από δυο
μήνες στο ΑΣΠΕ συναντήσαμε τον Πρόεδρο μαζί με την Προϊσταμένη του
Προσωπικού, πιέσαμε και η αλήθεια είναι ότι από τότε έχουν τρέξει πολύ
γρήγορα.
Ακούστε όμως, ειπώθηκε σε δυο τρεις μέρες. Δόθηκε αυστηρή
εντολή δική μου σε όλο το προσωπικό που καλούμε, να το καλούμε και να του
δίνουμε διωρία δυο μέρες. ξέρετε τι γίνεται; Δεν απαντάει γιατί έκανα κουβέντα
γι' αυτό το θέμα ακριβώς τη Δευτέρα, πως έχει η διαδικασία για να ξέρουμε
όλοι. Καλείς το προσωπικό σε δυο μέρες, στην πραγματικότητα μπορεί να
σου απαντήσει σε τρεις μήνες και δεν έχεις καμία δυνατότητα αν δεν σου κάνει
έγγραφη δήλωση ότι δεν αποδέχεται να πας στους επόμενους.
Άρα κάποιος ο οποίος δεν απαντάει, μπορεί να το τραβήξει
όσους μήνες θέλει. Ακόμη κι αν εσύ του έχεις πει «σε δυο μέρες απάντησέ
μου», ένα το κρατούμενο.
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Ακόμη κι όταν αρνηθεί εγγράφως ξέρετε πότε είναι η επόμενη
φουρνιά με βάση την εμπειρία μας; Τουλάχιστον έξι μήνες μετά. Το ΑΣΕΠ
πάει στους επόμενους τουλάχιστον έξι μήνες μετά. Σας το λέω για να έχουμε
πλήρη επίγνωση των διαδικασιών και των χρόνων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη
ανάγκη, να κάνω μια παράκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε μισό λεπτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή θεωρώ πολύ σοβαρό το 11ο θέμα που είναι ο
προϋπολογισμός της Κοινωφελούς, αν έχετε την καλοσύνη να το φέρετε
τώρα, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να φύγω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω και αυτό και οι ισολογισμοί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικά για την Κοινωφελή θέλω σας ευχαριστώ πολύ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης και ο κ.
Αγγελής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο θέμα είπατε κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μιλάω για τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: 11ο, 12ο, 13ο και 14ο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω από το 11ο έως το 17ο να μπουν τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται δεκτό από το Σώμα να προτάξουμε αυτά τα θέματα;
Ωραία, ξεκινάμε.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης το ’16
σε μια τάξη μεγέθους ήταν στις 700.000 €, το ’17 ξεκίνησε στις 800.000 €
εξελίχθηκε και με το πρόγραμμα προσφύγων πάνω από το 1.200.000 € και το
2018 ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς ανέρχεται στο 1.843.000 €.
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Όσον αφορά τα έσοδα. Επιχορήγηση του Δήμου 500.000 €
κατάτι αυξημένη από την τελική εικόνα που είχαμε με την αναμόρφωση το ’17.
Από το πρόγραμμα ΚΗΦΗ παίρνουμε 110.000 € από το βρεφικό 50.000 €
περίπου, από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων πλησίον
συνταξιοδότησης 38.000 € από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΑμεΑ περί τις 12.000 €
και από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 110.000 €. Από το πρόγραμμα
για τη φιλοξενία και υποστήριξη αιτούντων ασύλου και υποψήφιων
μετεγκατάστασης προσφύγων έχουμε μια χρηματοδότηση 778.000 € μέσω
της Ύπατης Αρμοστείας.
Στα

έξοδα.

Συνολικά

1

εκατομμύριο

ευρώ

μισθοί

και

ασφαλιστικές εισφορές. Όσον αφορά το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας
μιλάμε για 190.000 € σε πληρωμή ενοικίων, 120.000 € σε πληρωμή
λογαριασμών σπιτιών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων. Μια μεγάλη αύξηση του
προϋπολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου φτάνει παρ' ότι θα
μοιραστούν οι ωφελούμενοι με το Δήμο στις 85.000 € μια ενίσχυση των
φαρμάκων του Κοινωνικού Φαρμακείου στις 9.000 €, 9.000 € σε έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις θεατρικές παραστάσεις στις γειτονιές,
22.000 € για το τριήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, πρόβλεψη ενός
προγράμματος μιας σύμβασης για τη συμβουλευτική και την παρακολούθηση
της Παιγνιοθήκης ΑμεΑ κατόπιν αιτήματος των εθελοντριών της Παιγνιοθήκης.
Ταυτόχρονα προβλέπεται για operating leasing αυτοκινήτου για
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΚΗΦΗ, ουσιαστικά μιλάμε για την κάλυψη από τη
χρηματοδότηση του ΚΗΦΗ ενός εννιαθέσιου βαν μικρού λεωφορείου για να
καλύπτονται πλήρως οι δυνατότητες του ΚΗΦΗ και με μια αναμενόμενη
δωρεά αυτοκινήτου θα έχουμε και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε και τις
υπηρεσίες του «Βοήθεια στο σπίτι».
Αυτά σχηματικά, ό,τι απορίες ή παρατηρήσεις σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κουμαριανέ, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ, θα ήθελα να με προσέξετε αν έχετε την
καλοσύνη και να δείτε αν μπορέσετε να υιοθετήσετε την πρόταση αυτή που
έχω. Συμφωνώ επί της αρχής, συμφωνώ με όλο τον προϋπολογισμό
διαφωνώ μόνο σε ένα θέμα το οποίο να το δείτε μήπως με αυτό τον τρόπο
βοηθήσουμε περισσότερο τις κοινωνικές δομές που τις έχω ψηφίσει και στον
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προϋπολογισμό που είναι συσσίτια, είναι Κοινωνικό Παντοπωλείο, είναι
Κοινωνικό Φαρμακείο, είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε μέσα στην Κοινωφελή.
Όλες οι δραστηριότητες να πέσουν στο 50% που έχουμε
παραδείγματος χάριν παραδοσιακοί χοροί 22.000 € - 11.000 €, έχουμε
χορωδίες 9.000 € και να μεταφερθούν όλα αυτά τα ποσά από αυτές τις δομές
στη δομή των κοινωνικών Υπηρεσιών. Νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί
να λέμε όλο εδώ λάθη, κάτι σωστό πρέπει να λέμε κι εμείς. Παρακαλώ πολύ
αν μπορείτε να το υιοθετήσετε, τίποτε άλλο δεν έχω να σας πω, ευχαριστώ
πάρα πολύ και θα ήθελα να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχω τοποθετηθεί για την Κοινωφελή πραγματικά είναι
λάθος κατά τη γνώμη μας να κρίνεται ως επιχείρηση δομές του Δήμου και δη
οι κοινωνικές και συμφωνώ ότι πρέπει να μεταφερθούν στην κοινωνική
πολιτική του Δήμου συνολικότερα και δεν χρειάζεται να υπάρχει Κοινωφελής,
πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να πάνε στο Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πάμε σε ψηφοφορία, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ έχω κάνει πρόταση, περιμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο
να δει και να ψηφίσει αν μπορούμε να περάσουμε τη δική μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Κουμαριανέ, έχετε κάτι να προτείνετε;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Για να σας βοηθήσω στην τοποθέτησή σας, εγώ άκουσα
από εσάς περισσότερο μια ιδέα ένα προσανατολισμό, παρά μια συγκεκριμένη
πρόταση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας έφερα παραδείγματα κ. Κουμαριανέ. Σας είπα 22.000 €
συμφωνώ απόλυτα με τον προϋπολογισμό του Δήμου, προσέξτε τι λέω, δεν
διαφωνώ, δεν θέλω να αλλοιωθούν τα νούμερα γιατί δεν αλλοιώνονται τα
νούμερα αυτά είναι που μας έχετε δώσει και λέω: κομμάτια τα οποία είναι
παραδείγματος χάριν οι παραδοσιακοί χοροί 11.000 50%, ξυλογλυπτική,
εκδηλώσεις σε Παιδικούς Σταθμούς από 9.000, 4.500 € δηλαδή υπάρχουν
δέκα νούμερα τέτοια, τα οποία ποιος θα αρνηθεί ότι πρέπει να φύγουν και να
πάνε στις κοινωνικές δομές με καλύτερο συσσίτιο, καλύτερα να μπορούμε να
έχουμε στους ωφελούμενους. Εκεί να μπορέσουμε να τα δώσουμε.
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Αυτή είναι η πρότασή μου και αν θέλετε την υιοθετείτε όπως δεν
έχετε υιοθετήσει τίποτε από ό,τι σας έχω πει. Δεν σας έχω δει ποτέ να
υιοθετήσετε στις 265 που πάντοτε πιστεύω ότι μιλάω με μια λογική να πείτε
ότι «αυτό του κ. Κόντου μπορούμε να τα δούμε κάποια στιγμή;». Ποτέ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αφ' ενός δεν ισχύει το «ποτέ». Έχουμε υιοθετήσει
προτάσεις και δικές σας και του κ. Ντάτση, προφανώς όχι όλες και όχι τις
περισσότερες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Φέρτε μου ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ, αν θυμάστε. Μία.
Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Αν μου φέρετε παράδειγμα μία, εγώ δεν θυμάμαι
καμία.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγώ θυμάμαι να έχω αποδεχτεί πρόταση του κ. Ντάτση
να αποσυρθεί …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ο Κόντος δεν κάθεται εδώ, εδώ κάθεται.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ντάτση είπα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν θυμάμαι ούτε του κ. Ντάτση να έχετε αποδεχτεί, αλλά
ουδέποτε είχατε μια παρρησία να πείτε ότι «μπορούμε να το δούμε αυτό;»
έστω να λέγατε αν μπορούμε να το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Κόντο, ας μη κάνουμε τώρα διάλογο δεν βοηθάει.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σέβομαι το γεγονός ότι κάνατε μια πρόταση πολιτικής
αλλαγής του βάρους χρηματοδότησης από κάποιες δραστηριότητες σε
κάποιες άλλες από τις κοινωνικές πολιτικές. Θα πρέπει παρ' όλα αυτά να
τεκμηριώσω

τη

διαφωνία

μου

με

τον

εξής

τρόπο:

οι

κοινωνικές

δραστηριότητες έχουν ήδη αυξηθεί. Είχαμε δηλαδή ένα προϋπολογισμό
58.000 € για το Κοινωνικό Παντοπωλείο που κάλυπταν 400 άτομα, τώρα θα
καλύπτουμε 150 επειδή πολλά θα πάνε στο Δήμο και ο προϋπολογισμός έχει
πάει στις 85.000 €.
Καταλαβαίνετε

πόσο

μεγάλη

αύξηση

μιλάμε

συνολικά

Κοινωφελής επιχείρηση και Δήμος μαζί;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Παρακαλώ να με ακούσετε ολοκληρωμένα, δεν με
ακούτε με διακόπτετε.
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Όσον αφορά ουσιαστικά τρεις πολιτιστικές δραστηριότητες
χορωδία, θεατρικές παραστάσεις στις γειτονιές και τριήμερο παραδοσιακών
χορών. Μιλάμε για ποσά που επί της ουσίας είναι ελαφρώς ανεβασμένα σε
σχέση με το ’17. Για την ακρίβεια συμβασιοποιήθηκαν οι θεατρικές
παραστάσεις περίπου στις 7.800 € πέρσι και φέτος επειδή είχαν μεγάλη
επιτυχία δεν ξέρω αν είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε κάποια από αυτές
…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι η τρίτη φορά που με διακόπτετε και χάνω τον ειρμό
μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αφήστε να ολοκληρώσει κ. Κόντο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεύτερον, τριήμερο παραδοσιακών χορών, είναι από
τους θεσμούς πολιτισμού που έχουν καθιερωθεί από τη Διοίκησή μας από το
’15 και μετά με τεράστια επιτυχία και προσέλευσης αλλά και ποιοτικού
αποτελέσματος πολιτισμού με τη στήριξη του μεγαλύτερου πολιτιστικού
Τμήματος, του Χορευτικού της πόλης. Είχαμε 18.000 € αρχικά μετά 19.000 €
τον επόμενο χρόνο.
Από τη στιγμή που επιλέγουμε να το αναβαθμίζουμε είναι λογικό
και δεν είναι πεταμένα λεφτά ο πολιτισμός. Δηλαδή ενισχύονται ήδη οι
κοινωνικές δομές και ενισχύονται και οι πολιτιστικές δομές όχι εντυπωσιακά οι
πολιτιστικές,

μέχρι

τώρα

στον

προϋπολογισμό

στην

απόφαση

επιφυλάσσομαι, αλλά δεν είναι ότι έχουμε ρίξει τις κοινωνικές δομές για να
κάνουμε….
Η χορωδία, άμα δείτε τις αναλύσεις των κωδικών εμείς τι
προσπαθούμε να κάνουμε; Προσπαθούμε να καλύψει ο Δήμος ένα
μεγαλύτερο κόστος και ουσιαστικά η προκήρυξη εκεί που ήταν 9 ευρώ το
μήνα, τώρα θα είναι στα 2 και τα 3 ευρώ το μήνα.
Βρίσκουμε τρόπους για να καλύψουμε όσο γίνεται ένα αίτημα,
γιατί ειδικά και στα παιδιά και στα ΚΑΠΗ και γενικότερα στους ενήλικες
υπάρχει μια ανάγκη

συμμετοχής φαίνεται αυτό και είδαμε ότι πολλοί

αποτρέπονταν από το υψηλό κόστος του αντιτίμου.
Πάμε σε μια λογική συμβολικού αντιτίμου και κάλυψης του
κόστους από το Δήμο για να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά
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και

σε

περισσότερους

ενήλικες

να

συμμετέχουν.

Ουσιαστικά

ο

προϋπολογισμός του πολιτισμού μέχρι τώρα δεν είναι κάτι μεγάλο, αντίθετα ο
προϋπολογισμός των κοινωνικών δομών έχει αυξηθεί εντυπωσιακά αυτό που
είπα και εισηγητικά.
Οπότε με όλο το σεβασμό δεν μπορώ να δεχτώ επειδή δεν
συμφωνώ με την βασική ιδέα και όχι με τις επιμέρους προτάσεις που πιθανό
να είναι πολύ χρήσιμες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα το εξής κ. Κουμαριανέ, εμείς δεν αμφισβητούμε όλη τη
δουλειά που έχει κάνει η Κοινωφελής αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως
παραδείγματος χάριν να αναφέρω για μία δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο,
παίρνει ο ωφελούμενος ένα πακέτο που είναι μια φουσκωμένη σακούλα
πραγματικά με αέρα αξίας 9 ευρώ με υπερτιμημένες τιμές, ας το κάνουμε κάτι
καλύτερο. Υπερτιμημένες τιμές όχι από πλευράς Διοίκησης από πλευράς
προμηθευτή.
Και λέω ας περιορίσουμε. Ο πολιτισμός είναι ωραίος, αλλά
πολιτισμός με άδεια κοιλιά, δεν υπάρχει. Ο πολιτισμός ό,τι πιο σημαντικό
αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και πραγματικά γίνονται πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Και σας απαντώ ότι υπερδιπλασιάζουμε το budget κατά
άτομο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε, έχει κλείσει το θέμα, συνεχίζουμε. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά κ. Πρόεδρε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 21 υπέρ και 1 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Ετησίου
Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της
Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 158/2017
απόφασης

του

Διοικητικού

της

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να
πούμε ότι θέλουμε να υπάρχει κι αυτή η θέση για να ψηφίσουμε; Δεν έχουμε
το δικαίωμα; Γιατί μου λέτε ότι δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ. Κόντο θα ψηφίσετε κατά ή υπέρ και κάνετε όποια
υποσημείωση θέλετε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας. Τι θα ισχύσει στον προϋπολογισμό
αν υιοθετήσουμε την άποψή σας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ αφήστε με να διευθύνω, σας παρακαλώ.
Ψηφίζεται υπέρ με τη διατύπωση που κάνετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Υπέρ, με τη μόνη διαφορά ότι
θα ήθελα το 50% όλων των δραστηριοτήτων αυτών που λέει ο κ.
Κουμαριανός πολιτιστικών να μεταφερθούν στις κοινωνικές δομές το 50% να
μη σταματήσουμε αυτή την πρόταση κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία καταγράφηκε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη δεν το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε κάνει μια υποσημείωση στην ψήφο του.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την πρόταση του 50% αυτό δεν
κατάλαβα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή λέμε παραδείγματος χάριν 22.000 € για τους
παραδοσιακούς χορούς, να γίνει 11.000 € δηλαδή να γίνει οριζόντια 50% σε
όλες τις δραστηριότητες και να περάσει σε κοινωνικές δομές. Καλύτερο
Παντοπωλείο παραδείγματος χάριν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα σχόλιο. Κύριε Κόντο αυτό το οποίο κάνουμε είναι να
τριπλασιάσουμε τα χρήματα ώστε να μην είναι η σακούλα που λέτε η άδεια
και αυτό το κάνουμε χωρίς να ρίχνουμε τον πολιτισμό. Γιατί να πρέπει να
ρίξουμε τον πολιτισμό για να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική; Αφού αυτή
τη στιγμή ο Δήμος όπως ανέλυσε ο κ. Κουμαριανός δίνει πολύ παραπάνω
χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει και να κρατήσει τον πολιτισμό, αλλά να
ενισχύσει πιο πολύ την κοινωνική πολιτική, γι' αυτό παρεμβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κόντος.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας να προτείνω κάτι;
Επειδή οι ισολογισμοί είναι μια συνέχεια και μπορούμε να τους συζητήσουμε
τα επιμέρους αυτά θέματα μαζί και να τα ψηφίσουμε ξεχωριστά, θα πρότεινα
να μη γίνει κατ’ έτος κουβέντα, αλλά να γίνει μια συνολική κουβέντα και η
ψηφοφορία μετά αναγκαστικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει χωριστά, πολύ ωραία, συμφωνώ

12ο – 13ο – 14ο – 15ο – 16ο – 17ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης
«Αρωγής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Χαλκηδόνος»
για την χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 1-1-2011
έως 23-5-2011 - Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:39/2013,40/2013,11/2014»
«Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας» για την χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010
και από 1-1-2011 έως 23-5-2011-.
Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:41/2013,22/2011,11/2014»
«Έγκριση του Ισολογισμού και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος
για την χρήση από 23/05/2011 έως 31/12/2011.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:42/2013 &164/2017»
«Έγκριση του Ισολογισμού και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος
για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:19/2014 &165/2017»
«Έγκριση του Ισολογισμού - Έκθεσης Πεπραγμένων - Αποτελεσμάτων
Χρήσης 2013 – Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών
για την χρήση 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:166/2017»
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«Έγκριση του Ισολογισμού - Έκθεσης Πεπραγμένων- Αποτελεσμάτων
Χρήσης 2014 – Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών
για την χρήση 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος.
Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:167/2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Με τις σημερινές αποφάσεις κλείνει μια πολύ μεγάλη και
χρόνια εκκρεμότητα για την απεικόνιση της οικονομική κατάστασης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης, την έγκριση ισολογισμών και των εκθέσεων
ορκωτών λογιστών από την εποχή πριν την ενοποίηση των Κοινωφελών
Επιχειρήσεων Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, μέχρι και την
ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας Διοίκησης και το τέλος της χρήσης
του ’14.
Επί της ουσίας έχουμε δυο ισολογισμούς και δυο εκθέσεις
ορκωτών ελεγκτών του ’10 της Αρωγής, αντίστοιχα την έκθεση ορκωτών
ελεγκτών της Κοινωφελούς και του ισολογισμού του 2010 για τη Φιλαδέλφεια
και μέχρι την ενοποίηση έχουμε και δυο εκθέσεις και δυο ισολογισμούς πριν
ενοποίηση δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2011 με αποφάσεις εγκρίσεων
ισολογισμού του Ιουνίου του 2013 και του Ιανουαρίου του 2014.
Μετά τη συνένωση έχουμε τους ισολογισμούς της ενοποιημένης
πια Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Μάιο του ’11 μέχρι το τέλος του ’11 και
του 2012 οι οποίοι ισολογισμοί εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του ’14 και οι
εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες
μέρες εγκρίθηκαν και οι ισολογισμοί του 2013 και του 2014 με την αντίστοιχη
αποδοχή των εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών.
Επί της ουσίας για την Αρωγή είχαμε ζημιά το ’10 και το ’11
14.000 και 38.000 € αντίστοιχα, για την Κοινωφελή Νέας Φιλαδέλφειας είχαμε
μηδενικό ισολογισμό χωρίς έλλειμμα και πλεόνασμα για το ’10 και το ’11. Στην
ενοποιημένη πια επιχείρηση έχουμε κέρδη 440 € το ’11 το υπόλοιπο του ’11,
πλεόνασμα 8.000 € το 2012, ζημία το 2013 1.700 € και το ’14 ζημία που
οδηγεί σε αποτέλεσμα ισολογισμού μείον 40.000 €. Είναι 46.000 € αλλά
μειώνεται από το προηγούμενο πλεόνασμα των 6.443 € είμαι διαβασμένος.
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Ως προς τις παρατηρήσεις των εκθέσεων θα αναφερθώ εγώ
επιγραμματικά στα θέματα που κρίνω ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο
αρμοδιότερη και καταλληλότερη είναι η κα Χρυσανθοπούλου από την Grant
Thornton που έχει συντάξει τις εκθέσεις, ουσιαστικά με τον ισολογισμό και την
έγκριση για τις εκθέσεις του 2014 κλείνει ένας κύκλος εκκρεμοτήτων και
τακτοποιείται οικονομικά και λογιστικά η εικόνα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
πριν την ενοποίηση αλλά και για όλη τη θητεία της προηγούμενης Διοίκησης.
Καταγράφονται τα πάγια του Βρεφικού και τακτοποιούνται πάγια
με αύξηση του κεφαλαίου, απαλείφεται μη καταβεβλημένο κεφάλαιο 60.000 €
της ΑΡΩΓΗΣ που υπήρχε χρέος του Δήμου τότε Χαλκηδόνας που δεν μπορεί
πλέον να καταβληθεί. Επιβαρύνεται το κεφάλαιο από τη μη είσπραξη
απαιτήσεων τουριστικού γραφείου της Κοινωφελούς της Νέας Φιλαδέλφειας
από το ’07 και προγενέστερα ποσού 10.000 €.
Γίνονται τακτοποιητικές εγγραφές σχετικά με το κεφάλαιο και τη
διαμόρφωση αυτού στις 87.000 € περίπου και τα δυο σημεία που θα
στεκόμουν παραπάνω, καταχωρούνται στις ζημίες της επιχείρηση πράξη
επιβολή προστίμου του ΙΚΑ 40.000 € για τα δέκα χρόνια συνεργασίας της
Νασιούλα Αλεξάνδρας και έχουμε και μια πρωτόδικη απόφαση έχει γίνει
έφεση, δεν θεωρώ ότι μπορούμε βάσιμα να περιμένουμε ότι θα δικαιωθούμε.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ τέλος σε ένα θολό σημείο, ένα χρέος
που εμφανίζεται από το ’10 και μετά στους ισολογισμούς ως χρέος
φορολογικό για παροχή υπηρεσίας προς τρίτους ύψους 16.481 € που
σημαίνει ουσιαστικά παροχές υπηρεσίας κάτι παραπάνω από 90.000 € από
τα οποία δεν προκύπτει και από τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για ποιες
παροχές υπηρεσιών μιλάμε, από ποιους τρίτους, με ποια σύμβαση και σε
ποιο ποσό. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για μια μαύρη τρύπα της περιόδου της
Αρωγής πριν το 2010 αν δεν κάνω λάθος, όπου είναι αδύνατο σύμφωνα με τις
εκθέσεις να βρει κανείς άκρη ποιος παρείχε ποιες υπηρεσίες και τι πληρώθηκε
με βάση ποιες συμβάσεις.
Καλό θα ήταν ο κ. Παπανικολάου που λείπει λόγω της
ονομαστικής του εορτής να του πούμε και χρόνια πολλά, να ήταν εδώ για να
μπορούσε να μας βοηθήσει για το τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση.
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Το αποτέλεσμα είναι ότι από το τέλος του 2014 και μετά
μπορούμε να έχουμε μια σαφή τακτοποιημένη εικόνα των οικονομικών και
λογιστικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Χρυσανθοπούλου έχει τον λόγο.
Κα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα. Ο Πρόεδρος ο κ. Κουμαριανός
κάλυψε απόλυτα και την έκθεση μας και είναι σε βάθος η ανάλυση που έκανε,
εγώ θέλω να τονίσω δυο πράγματα.
Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις των ορκωτών
λογιστών και των δικών μας και των συναδέλφων που ήταν στην ΑΡΩΓΗ,
είναι απόφαση δική σας θεραπείας, διότι προηγούνται αυτής της ενωμένης
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Ήταν μια αδυναμία
της λειτουργίας της προηγούμενης Διοίκησης που δεν μπόρεσε ενώ είχε έρθει
στο Διοικητικό Συμβούλιο να ψηφιστεί. Άρα δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε
μεγάλη ανάλυση για τις πρώην επιχειρήσεις που ήταν ανεξάρτητα Νομικά
Πρόσωπα. Γιατί με το νόμο του "Καλλικράτη" στο μέσο του ’11 ενοποιήθηκε
στην Κοινωφελή που μιλάμε για σήμερα.
Πραγματικά μπήκε πολύ μεγάλη τάξη, έγινε πολύ μεγάλη
δουλειά να απεικονιστεί η πραγματικότητα και ως προς την περιουσία των
συνενωμένων αυτών Επιχειρήσεων και ως προς την περιουσία της,
αποκαταστάθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από δωρεές και από χρήσεις
που γίνονταν από τους πρώην Δήμους, όπως ξεκαθαρίστηκαν και πολλά
πράγματα τα οποία δεν ανήκαν και τα είχαν στα βιβλία τους.
Μπήκε σημαντική τάξη σε όλη αυτή την οικονομική κατάσταση,
ήταν λίγο δύσκολο ήταν λίγο σκληρό αλλά όμως τούτη την ώρα μιλάμε για μια
καθαρή εικόνα, καθαρίστηκαν τα κεφάλαια διότι έσερναν ζημιές ή δανεικά
υποτιθέμενα κεφάλαια και τελικά ξεκαθάρισε η κατάσταση.
Δύο είναι οι κίνδυνοι, τους είπε πολύ καλά ο κ. Κουμαριανός. Ο
ένας κίνδυνος είναι αυτό το πρόστιμο το οποίο καταλογίστηκε και μέσα στα
χρόνια που έγινε, δεν αντιμετωπίστηκε με την αρμόζουσα πυγμή από την
πλευρά της προηγούμενης Διοίκησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ώστε να
μπορέσει έστω και κατά το ήμισυ να επιβαρυνθεί η Επιχείρηση, άρα τα 45
χιλιάρικα κατά τη γνώμη μου θα πληρωθούν –το είπε και ο κ. Κουμαριανόςοσονούπω.
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Άρα έρχεται με ένα χρέος το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να το
πληρώσει και το άλλο που είναι πολύ σοβαρό, το γράφω πάρα πολύ σοβαρά
κάναμε μεγάλη προσπάθεια να το βρούμε δεν το βρήκαμε, ίσως πρέπει να
πάει σε ένα συμβιβασμό με το Ελληνικό Δημόσιο η Κοινωφελής, είναι οι
16.000 € που γράφεται στα βιβλία ότι χρωστάτε φόρο 16.000 από αμοιβές
τρίτων που δίνουν χωρίς παραστατικά δεν προκύπτουν πουθενά αυτές οι
αμοιβές και έχει καταγραφεί ένας φόρος να δοθεί προς το Ελληνικό Δημόσιο
16.000 € πριν το ’10 χωρίς στοιχεία που αν δούμε τις επιβαρύνσεις του
16.000 € δεν ξέρουμε που θα φτάσουμε, σήμερα με τα φορολογικά και τα
ποινικά φορολογικά θέματα που διέπουν τη χώρα.
Και το τρίτο υπάρχει κι ένα άλλο ποσό 6.500-6.600 € που
προκύπτουν από καμία δήλωση, δηλαδή εκεί στα φορολογικά υπάρχει ένα
θέμα γι' αυτό νομίζω ότι το βασικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου, το
είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα μέλη που βρισκόμαστε πάλι και
ίσως πάμε σε ένα συμβιβασμό με το Ελληνικό Δημόσιο για να δούμε πως θα
το εκκαθαρίσουμε με το βάρος που πρέπει να το πάρουμε. Γιατί όσο το
αφήνουμε, πιστεύω ότι θεωρείται πρόβλημα.
Κατά τα άλλα πιστεύω οι δυο ζημιογόνες χρονιές οι τελευταίες
που ήταν ζημιογόνες λόγω εκκαθάρισης, όλων των προβλημάτων γιατί δεν
δείχνει αυτό, δείχνει ότι έχει πάρει πολύ σημαντική οντότητα η Κοινωφελή δεν
κερδίζει και δεν πρέπει να κερδίζει αλλά δεν μπαίνει και μέσα η Κοινωφελής
Επιχείρηση με τη δράση της.
Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η χρηματοδότηση από τις
διάφορες δομές ακόμη και την καθυστέρηση που την καλύπτει ο Δήμος να
έρθει σε ένα σημείο πολύ μικρό των 80.000 μέσα στα 500.000 € που να κάνει
τον κύκλο αυτό της χρηματοδότησης. Είναι σε πολύ καλό σημείο μετά από
αυτή την εκκαθάριση των δύο θεμάτων που θα αναγκαστεί να τα πληρώσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον
λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχω μια πληροφορία, μάλλον οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα
μου το πουν. Στην προηγούμενη θητεία μέχρι το ’14 υπήρχαν αρκετά
αιτήματα από την Πρόεδρο τότε της Κοινωφελούς δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς
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ή κάποια άλλη εταιρεία για να επισπευστούν και να έρθουν οι ισολογισμοί και
οι αντίστοιχοι έλεγχοι και δεν έρχονταν. Ισχύει αυτή η πληροφορία; Υπήρχε
καθυστέρηση και στην προηγούμενη Διοίκηση ή όχι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Κουμαριανός έχει
τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο σαφή την ερώτηση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επειδή προσπαθώ να έρχομαι διαβασμένος έκανα μια
συζήτηση με την κα Καβακοπούλου. Είπα «γιατί καθυστερήσαμε από το ’10’11 και έχουμε ’17;» και μου είπε για αρκετά από αυτά «και εμείς τα ψάχναμε
και η εταιρεία δεν τα έφερνε». Εννοούσε το φοροτεχνικό γραφείο που έκανε
τους ισολογισμούς; Εννοούσε τους ορκωτούς; Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι
εννοούσε το φοροτεχνικό γραφείο. Ευχαριστώ.
Κα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Πραγματικά υπήρξε μια εμπλοκή. Επειδή είχαμε
αναλάβει κι εμείς τον έλεγχο και καθυστερήσαμε κι εμείς και μέχρι τέλος σας
είπα δεν βρίσκαμε κι αυτά τα στοιχεία των φόρων με τη λογιστική υποστήριξη.
Πραγματικά χάθηκαν τα Μητρώα, χάθηκαν τα computer, χάθηκαν τα βιβλία
έχετε απόλυτο δίκιο, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Εάν δεν υπάρχει τοποθέτηση θα
πάμε σε ξεχωριστή ψήφιση του κάθε θέματος. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είπατε κ. Πρόεδρε να πάμε σε ξεχωριστή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι – ναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά αφού δεν θέλει να μιλήσει κανένας;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να κάνουμε μια πρόταση για το θέμα πώς
να τεθεί σε ψήφιση; Ποια πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω, θέλετε να κάνετε μια επιπρόσθετη;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, πως θα καταγραφεί η απόφαση η οποία
θα υπερψηφιστεί. Να ψηφίσουμε τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς
αυτούς που ήρθαν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις παρατηρήσεις των
εκθέσεων

των

ορκωτών

ελεγκτών

αποτυπώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστά.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δηλαδή ψηφίζουμε με τις επιφυλάξεις που
αποτυπώνονται στις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και τις παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία ψηφίζουμε με τις επιφυλάξεις τις οποίες
διατυπώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι όλα τέλεια, υπάρχουν κενά σημεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, το κατάλαβα. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια προσθήκη στην προσθήκη του κ. Λάλου θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε το ολόκληρο εσείς τώρα ξανά από την αρχή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγκρίνουμε τους ισολογισμούς με τις
παρατηρήσεις των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών και τις επιφυλάξεις που
αποτυπώνονται εκεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη λειτουργία των
Υπηρεσιών του Δήμου και της Κοινωφελούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία να περάσει στην απόφαση. Είναι διαφορετικές οι
εισαγωγές των θεμάτων, διαφορετικά θα ψηφιστούν κατά την άποψή μου. Για
το 12ο θέμα εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ καταψηφίζω, δεν διαφωνώ ούτε εγώ με τα νούμερα
που παρουσίασαν οι Υπηρεσίες και που έλεγξαν οι ορκωτοί λογιστές,
καταψηφίζω ως προς την αποτύπωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ενός
συγκεκριμένου απολογισμού στην ουσία, έτσι όπως είχα καταψηφίσει τον
προϋπολογισμό τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το 12ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης «Έγκριση

των

οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης «Αρωγής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ν. Χαλκηδόνος» για την χρήση από 1-1-2010 έως
31-12-2010 και από 1-1-2011 έως 23-5-2011 - Έγκριση της Έκθεσης
Ελέγχου

Ορκωτών

Ελεγκτών.

Συνημμένες

Αποφάσεις

ΔΣ

επιχείρησης:39/2013,40/2013,11/2014» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Το

13ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

των

οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας» για την
χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 1-1-2011 έως 23-5-2011-.
Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών. Συνημμένες
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Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:41/2013,22/2011,11/2014» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Ισολογισμού
και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος για την χρήση από 23/05/2011 έως
31/12/2011. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:42/2013 &164/2017»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Ισολογισμού
και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος για την χρήση από 01/01/2012 έως
31/12/2012. Συνημμένες Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:19/2014 &165/2017»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Ισολογισμού
- Έκθεσης Πεπραγμένων - Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 – Έγκριση της
Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2013 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης

Δήμου

Φιλαδελφείας

-

Χαλκηδόνος.

Συνημμένες

Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:166/2017» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Ισολογισμού
- Έκθεσης Πεπραγμένων- Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 – Έγκριση της
Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2014 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης

Δήμου

Φιλαδελφείας

-

Χαλκηδόνος.

Συνημμένες

Αποφάσεις ΔΣ επιχείρησης:167/2017» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων,
και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιστροφής
ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και διάθεση σχετικών
πιστώσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός όρων καταβολής τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων
(τραπεζοκαθίσματα - περίπτερα) έτους 2018, βάσει της αριθ. 283/17
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν θέλετε με δυο λόγια να μας πείτε το σκεπτικό, όπως
διατυπώνεται δηλαδή στην εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το σκεπτικό είναι η ίδια η διαδικασία που είχε
τηρηθεί και πέρσι. Το αντίστοιχο τέλος που καταβάλλουν τα καταστήματα για
τον κοινόχρηστο χώρο τους δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνουν και σε τρεις
δόσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή από πέρσι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, η ίδια διαδικασία είναι απλά πρέπει να
πάρουμε πάλι απόφαση ότι όσοι τυχόν δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους πέρσι και τους καταλογίστηκαν πρόστιμα, δεν έχουν δικαίωμα να
υπαχθούν στη ρύθμιση φέτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν κάποιος θέλει να δώσει όλα τα χρήματα –δεν το είδα κάπουέχει κάποια έκπτωση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα δίνει όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων
καταβολής τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα περίπτερα) έτους 2018, βάσει της αριθ. 283/17 απόφασης - εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής.» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

102

η

24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση της αριθ. 156/17 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης έκδοσης
τριμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για ενημέρωση, πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη
της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είχε έρθει το θέμα σε πρωθύστερο χρόνο και
στην ουσία έχει γίνει επανυπολογισμός των ποσών που ψηφίζεται η πίστωση
γιατί θα βγει ένα φύλλο στο ’17 και τρία φύλλα στο ’18.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Τοποθέτηση; Δεν
υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψηφίζω με το σκεπτικό που είχα αναπτύξει ούτως ή
άλλως στην αρχική εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της αριθ.
156/17 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης έκδοσης τριμηνιαίου εντύπου περιοδικού για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της
επικοινωνίας

μεταξύ

αυτών

και

του

Δήμου»

εγκρίνεται

κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α) Καθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων – προϋποθέσεων ένταξης
στο πρόγραμμα εφαρμογής της δομής παροχής βασικών αγαθών
Κοινωνικού Παντοπωλείου – Συσσίτιο Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και στήριξης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου
Β) Έγκριση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Παντοπωλείου
& Συσσιτίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Να πω κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Είναι κάποια
πράγματα τα οποία είναι στάνταρτ από το πρόγραμμα όσον αφορά τις
αρμοδιότητες, το προσωπικό, το γενικό πλαίσιο όσον αφορά τα εισοδηματικά
κριτήρια δεν το έκανε αυστηρό το πρόγραμμα δηλαδή ήταν λίγο ανοιχτό, είναι
103

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

καθαρά δουλειά των κοινωνικών λειτουργών πάνω και στις οποίες άφησα το
θέμα να δουν με βάση τον πληθυσμό που έχουμε στη Φιλαδέλφεια και τους
ωφελούμενους

που

εξυπηρετούμε

αυτή

τη

στιγμή

στο

Κοινωνικό

Παντοπωλείο ποια θα ήταν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια ούτως ώστε να
συμπεριλαμβάνονται οι ήδη ωφελούμενοι και να είναι ανοιχτό και για άλλους
ανθρώπους.
Άρα σε αυτό το κομμάτι το καθαρά εισοδηματικό δεν είχα καμία
εμπλοκή. Το μόνο που είπα είναι να αποφύγουμε να βάλουμε πράγματα
όπως ακίνητη περιουσία να το αφήσουμε πάλι στην κοινωνική έρευνα της
κοινωνικής λειτουργού η οποία θα έχει και άλλα κριτήρια κοινωνικά τα οποία
είναι ιδιαίτερα κάθε φορά και δεν μπορούμε να τα κάνουμε τόσο καθορισμένα.
Να είναι δηλαδή στη δική τους ευχέρεια να το διερευνήσουν αυτό.
Κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν έχω να πω, αν κάποιος έχει κάποια
απορία επί του Κανονισμού ή των κριτηρίων, ευχαρίστως να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αναγνωρίζοντας τη σεμνότητα της Αντιδημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο, απλά έχει βρεθεί ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε, υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Ο κ. Λάλος έχει
τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μια ερώτηση κυρίως είναι. Δεδομένο ότι έχει
σχεδόν

πενταπλασιαστεί

το

ποσό

που

διαθέτουμε

στο

Κοινωνικό

Παντοπωλείο έχουν γίνει πιο ελαστικά τα κριτήρια; Δηλαδή θα ενταχθούν κι
άλλοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτό είπε η κα Γαλαζούλα, τα κριτήρια έχουν αφεθεί και
στην

κρίση

των

κοινωνικών

λειτουργών

και

δεν

είναι

αυστηρά

προδιαγεγραμμένα. Υπάρχει άλλη ερώτησή η τοποθέτηση; Η κα Γκούμα έχει
τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή βλέπω στην εισήγηση ότι υπάρχουν συγκεκριμένα
κριτήρια, δηλαδή υπάρχει ένα εισόδημα που μπαίνει το οποίο αντιστοιχεί σε
ένα άτομο στα 357 € για τα δυο άτομα 214 € λέω αν το δούμε μηνιαίως. Αυτό
με την ευχέρεια της κοινωνικής λειτουργού δεν μπορώ να καταλάβω από τη
στιγμή που αποτυπώνονται αυτά. Δηλαδή ότι αν είναι ευπαθείς ομάδες
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υπάρχει μια ελαστικότητα στο εισόδημα; Δεν χρειάζεται να είναι ένα άτομο με
5.000 € ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον;
Έχω τοποθετηθεί ούτως ή άλλως θεωρούμε πολύ μικρά τα
εισοδηματικά κριτήρια αυτά και δεν συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Η κα Γαλαζούλα έχει
τον λόγο.
Α.

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ:

Εισοδηματικά

κριτήρια

όπως

εξήγησα

είμαστε

υποχρεωμένοι να βάλουμε. Απλά δεν μας ορίζει το πρόγραμμα το
συγκεκριμένο, δηλαδή όπως το έχουμε βάλει τώρα εδώ ένα, δύο άτομα, τρία
άτομα και τα λοιπά. Αυτό είναι γίνει όπως προείπα βάσει της εισήγησης της
μιας κοινωνικής λειτουργού που έχουμε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
της κας Παλιούδη και της κας Μπάνου που ήδη είναι υπεύθυνη για το
πρόγραμμα της Κοινωφελούς.
Αυτή βάσει του πληθυσμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι έως τώρα ωφελούμενοι και να μπορούν να μπουν και άλλοι, έβγαλαν
αυτά τα κριτήρια. Είναι κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε φωτογραφικά, δεν είναι
δηλαδή που είναι η φτώχεια, δηλαδή δεν πήραν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να
το βάλουν, το έβαλαν βάσει καταγραφής που ήδη έχουμε των ωφελούμενων.
Τώρα από εκεί και πέρα πως το ανοίγουμε, που λέει από κάτω
σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του
Κοινωνικού Παντοπωλείου η Κοινωνική Υπηρεσία της δομής του Δήμου
δύναται να εισηγείται την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω
οικονομικά κριτήρια. Τα ανωτέρω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμοστούν με
νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκεί είναι το άνοιγμα που σου λέει ότι ναι μεν υπάρχουν αυτά τα
κριτήρια αλλά μπορεί και πέρα αυτών των κριτηρίων σε ειδικές περιπτώσεις.
Τις ειδικές περιπτώσεις δεν θα τις κρίνω εγώ θα τις κρίνουν οι κοινωνικοί
λειτουργοί βάσει έρευνας. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και παράδειγμα
ειδικής περίπτωσης που να φαίνεται μητέρα ότι έχει ένα εισόδημα, να είναι
εγκαταλελειμμένη όμως από το σύζυγο ο οποίος είναι εξαφανισμένος, αυτή
ούτε διαζευγμένη να φαίνεται ούτε μονογονεϊκή οικογένεια και να μην έχει ούτε
ένα ευρώ εκείνη τη στιγμή να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήσασταν πάρα πολύ αναλυτική. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

5ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Α)

Καθορισμός

εισοδηματικών κριτηρίων – προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα
εφαρμογής

της

δομής

παροχής

βασικών

αγαθών

Κοινωνικού

Παντοπωλείου – Συσσίτιο Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και
στήριξης

ευπαθών

ομάδων

κατοίκων

του

Δήμου

Β)

Έγκριση

εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ποσού 82.380,00 ευρώ δ’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 82.256,43 ευρώ δ’ δόσης
(μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 123,57 ευρώ)
στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
βάσει της αριθ. 9/2017 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς τις σχολικές Επιτροπές
στο έτος αυτό ήταν 180.000 € περίπου προκειμένου να μπορέσουμε να
καλύψουμε τα κενά αυτής της υποχρηματοδότησης η οποία είναι ενδεικτικό το
ότι έχουμε πάλι μειωμένη τη δόση αυτή. Έγινε μια έρευνα σχετικά με τα αίτια
της μείωσης γιατί παρατηρείται ότι ενώ το συνολικό νούμερο που πάει προς
τα σχολεία πανελλαδικά είναι το ίδιο και είναι σταθερό, υπάρχει μια
ανακατανομή εσωτερικά ανάλογα με το Δήμο και παρατηρούμε ότι ενώ εμείς
έχουμε αύξηση περίπου 25% σε κοντινούς μας Δήμους μπορεί η μείωση να
είναι 2% ή και σε κάποιους άλλους Δήμους να υπάρχει αύξηση, όπως
κάποιους Δήμους των βορείων προαστίων.
Οπότε εκεί χρειάζεται μια πίεση και γι' αυτό υπάρχει αυτό το
σκεπτικό μέσα στην απόφαση της ΔΕΠ προκειμένου ουσιαστικά να μας
επιστραφούν αυτά τα οποία μας λείπουν και τα οποία είναι απαραίτητα και
δεν μπορεί να μπαίνουμε στη λογική των μειώσεων χωρίς να υπάρχει κάποια
εξήγηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Τοποθέτηση; Η
κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να θυμίσω όλα τα προβλήματα που έχουν ακουστεί εδώ
από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα είτε από τους διευθυντές που είχαν έρθει
είτε από τους Συλλόγους, είτε και από εμάς τους ίδιους μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ποσού 82.380,00
ευρώ δ’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις
Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή
ποσού 82.256,43 ευρώ δ’ δόσης (μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για
δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 123,57 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 9/2017 απόφασης - εισήγησης
της Δ.Ε.Π.» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μετονομασίας Ν.Π.Δ.Δ. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας
Εκπαίδευσης και 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης,
βάσει της αριθ. 10/2017 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι ένα τυπικό ζήτημα λόγω της αλλαγής της ονομασίας
του Δήμου μας γίνεται το ίδιο και με τα Νομικά του Πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετονομασίας
Ν.Π.Δ.Δ. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και 2η Σχολική
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 10/2017 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π.» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Από την εμπειρία που απόκτησα στην σχεδόν ένα χρόνο
παρουσία μου, στην 1η Σχολική Επιτροπή ικανοποιητικότατη η συμβολή των
μελών της Επιτροπής στο συμμάζεμά της, διαπίστωσα πως υπάρχει ένα
έλλειμμα εκπροσώπησης. Τα Νηπιαγωγεία. Και είναι 11. Με νομοθεσία του
2011 αν είμαι σωστά ενημερωμένος δεν προβλέπεται συμμετοχή νηπιαγωγών
στην 1η Σχολική Επιτροπή. Δεν είμαι σε θέση να συμπεράνω αν ο ανεπαρκής
σχεδιασμός έχει κεντρική ή τοπική αιτία.
Έτσι έχω να προτείνω δυο δράσεις σχετικά με την πληρέστερη
εκπροσώπηση στην 1η Σχολική Επιτροπή. Πρώτον, να ζητήσουμε επίσημα
την επίσημη νομική τροποποίηση της σύνθεσης σε όποιον έχει το κώλυμα και
δεύτερον να γίνουμε πιο πρακτικοί και πιο δημοκρατικοί στην πράξη.
Μια από τις θέσεις των δημοτών στην 1η Σχολική Επιτροπή να
καλύπτεται κάθε φορά τυχαία από δημότη νηπιαγωγό, που επίσης τυχαία θα
επιλέγεται από τους νηπιαγωγούς του Δήμου μας μεταξύ τους. Αν κανείς από
τους δημότες δεν επιθυμεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή, φυσικά
καταθέτω την παραίτησή μου για να δημιουργηθεί χώρος και να πληρωθεί η
θέση μου με την προαναφερθείσα διαδικασία.
Δεν είναι σωστό να προτείνω να αποχωρήσει ο όποιος δημότης
ή

δημοτικός

σύμβουλος

είχε

τις

περισσότερες

απουσίες

το

2017.

Περιμένοντας τις απαντήσεις των εμπλεκόμενων, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να τη συζητήσουμε την πρόταση. Είναι γεγονός πάντως ότι
προσκαλούνται κάθε φορά όλες οι νηπιαγωγοί. Τώρα το αν θα μπορούσαμε
να αλλάξουμε το νόμο μακάρι να μπορούσαμε και συμφωνώ. Πέρα τούτου
επειδή υπάρχουν και διάφορες αδικίες στο κομμάτι της κατανομής λόγω του
ότι τα Νηπιαγωγεία είναι εξαρτημένα οικονομικά από τα αντίστοιχα Δημοτικά,
γι' αυτό τον λόγο έχουμε κάνει και δυο φορές ήδη και θα γίνεται αυτό και στο
μέλλον έκτακτη επιχορήγηση ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, προκειμένου να
μπορούν και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να αισθάνονται όσο το
δυνατό τη δική τους οικονομική ανεξαρτησία.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θεσμικά όμως δεν παύουν να είναι τα παραπαίδια μας.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θεσμικά σας απάντησα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μήπως θα μπορούσαμε να αποσύρουμε για σήμερα το θέμα
και να δούμε μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τρικ που ανέφερα
για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να είμαστε και δημοκρατικοί στην πράξη;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θεωρώ ότι δεν μπορούμε για πρακτικούς λόγους να
αποσύρουμε το θέμα γιατί μέχρι να καταλήξουμε πρέπει να γίνει μια συζήτηση
γι' αυτό. Μέχρι να καταλήξουμε στο αν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο
πρέπει να υπάρχει η Σχολική Επιτροπή και να λειτουργεί και να είναι θεσμικά
εντάξει.
Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και επειδή έχουμε έλλειψη,
έχουν γίνει αρκετές παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους για αδυναμία των
αντίστοιχων εκπαιδευτικών να συμμετέχουν και έτσι δεν έχουμε την
πολυτέλεια το περιθώριο να μη λειτουργήσει το όργανο μέχρι να καταλήξουμε
σε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι πρέπει να ψηφιστεί αυτό σήμερα και να το
συζητήσουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεσμεύεστε για το πότε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν μπορώ να δεσμευτώ για το πότε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή αυτή η Δημοτική Αρχή ή η επόμενη;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αυτή.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μέσα στο ’17;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα το συζητήσουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γιατί τα χαϊδεμένα τα παιδάκια είναι τα μικρά παιδιά στην κάθε
οικογένεια. Εμείς τα μικρά τα έχουμε …! Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση νομίζω ότι οι προτάσεις σας έγιναν δεκτές απλώς
πρέπει να υλοποιηθούν, άρα πάμε στην ψήφιση του θέματος. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης
Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

109

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή των σχετικών δηλώσεων Ε2 των ιδιοκτητών ακινήτων
που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται προς
απόδειξη της μη χρήσης τους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή των σχετικών
δηλώσεων Ε2 των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτούνται και
δεν χρησιμοποιούνται προς απόδειξη της μη χρήσης τους» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού
του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε; Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.
Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έκφρασης χαράς που φέτος θα πλύνουμε τα τζάμια. Είδα
κωδικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είχατε βάλει πέρσι γι' αυτό φέτος το προσέξαμε. Υπάρχει
άλλη ερώτηση; Όχι. Τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

10ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2018, βάσει
της αριθ.

77/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»

εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχουμε

κάποια αλλαγή; Όχι.

Ωραία.

Εγκρίνετε

κύριοι

συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τελών
καθαριότητας

Λαϊκών

Αγορών

έτους

2018»

εγκρίνεται

κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης
και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παραμείνουν οι ίδιοι όπως ήταν πέρσι; Να παραμείνουν, για
να μην ψάχνουμε τέτοια ώρα. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι δεν υποστηρίζω άλλους δημοτικούς συμβούλους,
καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

19ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Ορισμός

Δημ.

Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής
Ακινήτων έτους 2018» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης,
μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου
Nέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και
απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Nέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ή μη πρακτικού Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να μας ενημερώσει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος είναι μέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρελορέντζο μπορείτε να μας πείτε δυο προτάσεις γιατί
δεν έχουμε κατανοήσει τι γίνεται;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Μάλιστα. Είναι ο κύριος ο οποίος έχει ένα
κατάστημα, υπήρχε ένα πρόστιμο από την Αστυνομία (όχι τη Δημοτική
Αστυνομία,

την

Ελληνική

Αστυνομία)

και

ένα

πρόστιμο

πάνω

στη

συγκεκριμένη ποινή του και μετά υπήρχε άλλη μια παράβαση την επόμενη
μέρα καταγεγραμμένη από τη Δημοτική Αστυνομία στην οποία παράβαση
χρεώνεται τέλος και το διπλάσιο του τέλους ως πρόστιμο, επειδή δεν είχε
άδεια για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή χρεώνεται το τέλος και
μετά το πρόστιμο.
Στην Επιτροπή που έγινε που ήταν και η Διευθύντρια της
Οικονομικής Υπηρεσίας έγινε μια πρόταση στον κύριο καταστηματάρχη που
έχει τον ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟ ότι επειδή το 2ο τέλος που είχε καταλογιστεί από
την Δημοτική Αστυνομία είναι παράνομο, δηλαδή μπαίνει μια φορά τέλος και
μετά μόνο πρόστιμα, έπρεπε να διαγραφεί.
Και του κάναμε μια πρόταση επειδή ήταν δυο πρόστιμα είχαν
μια μέρα διαφορά και μας είπε ότι έγραφε ότι δεν είχε προλάβει να μαζέψει να
του κάνουμε 50% μείωση. Δεν το αποδέχτηκε, το θέμα πρέπει να έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο για να πάει στο Δικαστήριο μετά από εδώ, από τη στιγμή
που δεν υπήρξε συμβιβασμός μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου και του
αντίδικου, πρέπει να περάσει από εδώ για να πάρει στο Δικαστήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ρωτήσω κάτι αν το έχετε τώρα γιατί είναι περασμένη η
ώρα και είμαστε όλοι…. Τι κόστος θα έχει αυτό για το Δήμο τελικά; Η
προσφυγή στο Δικαστήριο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτός αν θέλει να προσφύγει.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και εμείς ψηφίζουμε δηλαδή ότι δεν συμβιβαστήκαμε
μεταξύ μας.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν
υπήρξε συμβιβασμός.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και ότι εφόσον το επιθυμεί αυτός να συμβιβαστεί θα πρέπει
πλέον να κινηθεί νομικά.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Θα πρέπει να πάρει το πρακτικό από εδώ για να
πάει στο Δικαστήριο. Πρέπει αναγκαστικά να έρθει εδώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μάλιστα, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι εις γνώση;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Ήταν και αυτοπροσώπως στην Επιτροπή
επίλυσης φορολογικών διαφορών και ήταν ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί,
αλλά ήταν και ο ίδιος και ο δικηγόρος του. Η πρόταση έγινε και στον ίδιο και
την απέρριψε. Ενημερώθηκε στην Επιτροπή ότι το θέμα θα έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορεί μετά να πάει στο Δικαστήριο, αν θέλει να
συνεχίσει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Συμφωνεί δηλαδή;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Αφού είναι η διαδικασία από το νόμο έτσι, δεν έχει
αν συμφωνεί ή όχι.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μπορεί να την αποσύρει.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Δεν την αποσύρει. Μα βάσει του εξώδικου που
έκανε, ήρθε στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή του κάναμε μια προσφορά να του
μειώσουμε το 2ο πρόστιμο. Απορρίφθηκε και ήρθε εδώ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ή μη πρακτικού
Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

113

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ου Σταδίου της Υπηρεσίας
Συμβούλου, με αντικείμενο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης
κατά την σύνταξη του φακέλου υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης
του Α.Π. 10 που αφορά στην ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων
κοινωνικών Υποδομών και υποδομών Υγείας, του Νέου Ε.Σ.Π.Α.
2014 - 2020»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι η μελέτη για το νέο Βρεφονηπιακό σταθμό στη
Μουστακλή, είναι βαρύγδουπος ο τίτλος αλλά έτσι είναι. Είναι τεχνική μελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
παραλαβής 2ου Σταδίου της Υπηρεσίας Συμβούλου, με αντικείμενο
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης κατά την σύνταξη του
φακέλου υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Α.Π. 10 που αφορά
στην ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών Υποδομών και
υποδομών Υγείας, του Νέου

Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020» εγκρίνεται κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
με χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 11 από Οικοδομήσιμο Χώρο σε χώρο
Αστικού Πρασίνου, με κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης
εγκεκριμένης οδού Παπαναστασίου και χαρακτηρισμό της ως χώρου
Αστικού Πρασίνου και χαρακτηρισμό του υφισταμένου προ του έτους
1955 κτιρίου σε «κτίριο Πολιτιστικών Χρήσεων – Αναψυκτήριο,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Ε.Π.Ζ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αφορά την τροποποίηση του τετραγώνου του
Στρατιωτικού

Εργοστασίου

ο

οποίος

σήμερα

είναι

χαρακτηρισμένος

οικοδομήσιμος χώρος και μάλιστα διασχίζεται και από μια αδιάνοικτη οδός
που είναι η προέκταση της υπάρχουσας οδού

μέχρι σήμερα, οδός

Παπαναστασίου.
Σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό που ισχύει σήμερα το
Στρατιωτικό Εργοστάσιο ή ό,τι έχει μείνει από αυτό, αυτά τα δυο κτήρια τέλος
πάντων που έχουν απομείνει, θα πρέπει να γκρεμιστούν γιατί είναι
οικοδομήσιμος χώρος. Γι' αυτό τον λόγο εμείς ζητάμε να αποχαρακτηριστεί
και να χαρακτηριστεί σε χώρο αστικού πρασίνου, όπου μπορούμε να
κρατήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην διανοιχτεί ο αδιάνοικτος δρόμος
να μην περάσει και να κάνουμε ένα πολιτιστικό Κέντρο στο χώρο των κτηρίων
του Στρατιωτικού Εργοστασίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί ή οι παλαιότεροι δημοτικοί
σύμβουλοι γνωρίζουν πως γενικώς υπάρχουν θέματα στην περιοχή μπρος –
πίσω σε σχέση με διάφορα σχέδια που υπήρξαν κατά καιρούς, με μελέτες
που δεν προχώρησαν με προτάσεις για υπόγειο parking, υπάρχουν μελέτες
αρχικά για ανάπλαση του πάνω χώρου με μελέτη του ’86 αν θυμάμαι καλά
του Διαμαντόπουλου που υπάρχει και ταυτόχρονα δημιουργία υπόγειου
χώρου στάθμευσης στο χώρο του πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στο
πάρκο δηλαδή τώρα. Μετά υπήρξαν άλλα σχέδια για γκρέμισμα και
δημιουργία εμπορικών χώρων στο πάρκο. Αν θυμάστε το απορρίψαμε αυτό,
το φέραμε να πληρωθεί ο μελετητής αλλά ταυτόχρονα απορρίψαμε το ΣΔΙΤ το
οποίο πρότεινε και υπάρχουν τα εξής ζητήματα στην περιοχή.
Υπάρχει πρώτον ένα πρόβλημα με βάση τον χαρακτηρισμό του
χώρου, που έχει να κάνει με δυο πράγματα. Πρώτον ο χώρος αυτός
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο εκτός δηλαδή του κτηρίου και του πάρκου ως
χώρος στάθμευσης με συνέπεια –το ξέρεις Χρήστο- κάθε τρεις και λίγο η
Περιφέρεια να βγάζει μια απόφαση η Διεύθυνση Μεταφορών περί σφράγισης
ύστερα από καταγγελίες που κάνουν διάφοροι και ο εκάστοτε Δήμαρχος να
τρέχει τα Δικαστήρια, είτε η Γαϊτανά πιο πριν, είτε τώρα εγώ.
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Γιατί σφραγίζεται ο χώρος αλλά μετά την επόμενη μέρα ανοίγει
ξανά και δεν υλοποιείται η απόφαση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Την ίδια ώρα!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρω, την ίδια ώρα. Άρα δηλαδή το parking είναι παράνομο
εκεί, γιατί είναι χαρακτηρισμένος όλος ο χώρος πρασίνου.
Το δεύτερο που είναι ίσως πιο σοβαρό πρόβλημα και από αυτό,
είναι ότι στο Γενικό Πολεοδομικό προβλέπεται το γκρέμισμα του κτηρίου. Με
συνέπεια να μην μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο κτήριο,
παρά γκρέμισμα. Και κατά τα 3/5 το αριστερό κομμάτι όπως το κοιτάς
χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων κατά 2/5 χρησιμοποιείται ως
αποθήκη του τεχνικού συνεργείου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν μας επιτρέπουν Δήμαρχε ούτε να τζάμια να
αλλάξουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυστυχώς φέρνουμε πάρα πολύ αργά το θέμα αυτό, εμένα
μάλλιασε η γλώσσα μου στον κ. Καλαμπόκη όταν ήταν Αντιδήμαρχος, έπρεπε
να έρθει ο κ. Μανωλεδάκης για να το φέρει ως εισήγηση, να λύσουμε αυτά τα
ζητήματα προχωρώντας σε μια τροποποίηση όχι του Γενικού Πολεοδομικού
κάτι που είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, αλλά σε τροποποίηση του τοπικού
ρυμοτομικού.
Με στόχο να διασφαλίσουμε το κτήριο και τη δυνατότητα
παρέμβασης στο κτήριο, δηλαδή κρατώντας το κτήριο και μπορούμε πλέον να
παρέμβουμε και δεύτερον ένα κομμάτι μπροστά βρίσκοντας αντιστάθμισμα
πρασίνου στην Ενότητας της Νέας Χαλκηδόνας να μπορούν εκεί να
παρκάρουν νόμιμα.
Και γιατί τα φέρνουμε τώρα και επειγόμαστε και δεν το κάναμε
τα προηγούμενα τρία χρόνια; Γιατί 8 Γενάρη υποβάλλουμε φάκελο σε μια
πρόσκληση που έχει βγει από το ΕΣΠΑ από το διατομεακό ΥΜΕΠΕΡΑΑ για
να πάρουμε χρηματοδότηση για την ανάπλαση του κτηρίου, τη δημιουργία
αναψυκτηρίου στο δεξί κομμάτι και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
Πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό πολυχώρο και
αίθουσα συνεδριάσεων με ένα αναψυκτήριο, γιατί είναι προαπαιτούμενο να
υπάρχει αναψυκτήριο προκειμένου να υπάρχει μια λογική γιατί εμείς θα
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καταθέσουμε πρόταση στο σκέλος που λέει δεν θα βάζουμε εισιτήριο,
δεσμευόμαστε δηλαδή ότι οι δραστηριότητες που …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τα κτήρια νομιμοποιούνται;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Ένα από τα δυο σκέλη, το βασικό είναι αυτό του
κτηρίου, είναι σημαντικότερο από το πρώτο της στάθμευσης. Ότι το κτήριο
πλέον αναγνωρίζεται ότι παραμένει στην υφιστάμενη κατάσταση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν γίνει επαφές και με το ΣΥΠΟΘΑ και με την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας απλώς πρέπει να το τρέξουμε γιατί 8 Γενάρη
καταθέτουμε φάκελο στο ΕΣΠΑ προκειμένου να πάρουμε μια χρηματοδότηση
να κάνουμε αυτό που σας είπα και μετά να τρέξουν οι μελέτες, οι τεχνικές πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω σύντομα ότι συμφωνώ με το γεγονός ότι χρειάζεται
να γίνει χώρος πρασίνου σε εκείνη την περιοχή. Είναι μια γειτονιά που είναι
πυκνοκατοικημένη με αυξημένους όρους δόμησης που δεν χρειάζεται και
χώρους πρασίνου και θέσεις στάθμευσης είναι η αλήθεια γιατί δεν έχει
επαρκείς θέσεις για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής και θα πρέπει κι αυτό να το δούμε.
Βέβαια αυτός ο χώρος είναι καλό να δοθεί στους κατοίκους ως
χώρος πρασίνου. Συμφωνώ με τη διατήρηση και μετατροπή του Στρατιωτικού
Εργοστασίου της κεντρικής μονάδας που όπως είπατε έχει απομείνει σε
πολιτιστικό – πνευματικό Κέντρο σε ένα πυρήνα σε εκείνη τη γειτονιά. Μέχρι
τώρα έχει αξιοποιηθεί και για τους χορούς, αν έχω καταλάβει είναι ένας από
τους πιο κατάλληλους χώρους για χορούς και τα λοιπά στο Δήμο.
Δεν συμφωνώ με το γεγονός του αναψυκτηρίου έτσι όπως
μπαίνει βέβαια και από το νόμο που παρατίθεται, που έχει να κάνει με τα
οικονομικά έσοδα που θα επιφέρει η εμπορική αυτή χρήση θα αξιοποιούνται
ανταποδοτικά, τέλος πάντων υπάρχει μέσα και σε αυτό το νόμο και αυτή η
λογική της ορθής αξιοποίησης με ίδια έσοδα ώστε ακόμη και τέτοιου είδους
δραστηριότητες να αποκοπούν τελείως από τη χρηματοδότηση από το
κράτος.
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Σε αυτό το πράγμα διαφωνώ και ζητάμε πλήρη και επαρκή
χρηματοδότηση από το κράτος και στον πολιτισμό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπερψηφίζω με την ένσταση αυτή, γιατί συμφωνώ με τον
αστικό χώρο πρασίνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Χαλκηδόνας

Δήμου

Νέας

Φιλαδέλφειας

–

Νέας

Χαλκηδόνας

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με χαρακτηρισμό
του Ο.Τ. 11 από Οικοδομήσιμο Χώρο σε χώρο Αστικού Πρασίνου, με
κατάργηση

τμήματος

της

αδιάνοικτης

εγκεκριμένης

οδού

Παπαναστασίου και χαρακτηρισμό της ως χώρου Αστικού Πρασίνου και
χαρακτηρισμό του υφισταμένου προ του έτους 1955 κτιρίου σε «κτίριο
Πολιτιστικών Χρήσεων – Αναψυκτήριο, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Ε.Π.Ζ.» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων
στο παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στα όρια του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας από την οδό
Παπαφλέσσα έως την είσοδο στη λεωφόρο Αχαρνών, το μήκος εκεί είναι
περίπου 125 μέτρα. Επί της λεωφόρου Αχαρνών από την Κώστα Βάρναλη και
Δωδεκανήσου έως και το γήπεδο μπάσκετ δίπλα στο 5x5 της Νέας
Χαλκηδόνας, το μήκος των ηχοπετασμάτων εκεί θα είναι 130 μέτρα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Ανανιάδης και ο κ.
Κουμαριανός.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Πάλι επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας από την
έξοδο της οδού Αναγεννήσεως έως τα όρια με το Δήμο της Μεταμόρφωσης.
Το μήκος εκεί στα ηχοπετάσματα θα είναι 128 μέτρα στο ρεύμα προς τη
Λαμία.

118

η

24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναγεννήσεως είναι το όριο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τέλος πάντων 128 μέτρα από την Αναγεννήσεων.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μάλλον 128 από την Αναγεννήσεως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω που είναι; Είναι από την έξοδο της Αναγεννήσεως
και φτάνει μέχρι το άγαλμα του Κοσμά του Αιτωλού και το σπίτι μου το αφήνει
απ' έξω.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχεις μέσο!!
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: 128 μέτρα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι στην Αγία Μαρίνα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω απλά ότι αυτά έγιναν κατόπιν μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας όπως γράφει εδώ, αντίστοιχα γίνεται και σε άλλα τμήματα;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Όχι σε αυτά τα τμήματα που διάβασα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπάρχει πρόθεση και για τις άλλες πλευρές; Δηλαδή
μένουν οι εργατικές κατοικίες από απέναντι και τα λοιπά.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Όπως είπε και ο Δήμαρχος και εγώ στα σπίτια μας δεν
έχει, άρα υπάρχει πρόθεση να γίνει σε όλο το μήκος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου: «Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών
– Λαμίας στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί η κα Γκούμα.
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25ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

26ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής
του έργου «Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να εξηγήσω ότι αφορά την προπέρσινη εργολαβία την
πρώτη εργολαβία του Μόρφα και όχι την περσινή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση
διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

27ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής
του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αφορά το γήπεδο της Χαλκηδόνας, το 5x5 της
Χαλκηδόνας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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24 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 6/12/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής

-

οριστικής

παραλαβής

του έργου

«Ανακατασκευή

αθλητικών εγκαταστάσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριοι συνάδελφοι. Μη υπάρχοντος
άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ
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