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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:45
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος –
Αναγνώστου

Μιχαήλ,

Παπαλουκά

Ευτυχία,

Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος,
Ανδρέου

Χριστίνα,

Ανεμογιάννης

Γεώργιος,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος,

Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος, Κόντος
Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Σιώρης Νικόλαος, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Κουτσάκης Μιχαήλ, Παπανικολάου Νικόλαος, Καλύβης Γεώργιος.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δούλος Ορέστης, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά –
Αποστολάκη

Ευτυχία,

Αγαγιώτου

Βασιλική,

Γκούμα

Δανάη

–

Εύα,

Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016 απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή)
2. Έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου

προγράμματος

δράσης

και

4 ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 101/2016 απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ. Γραμματέα να
πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ 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. Δούλος Ορέστης
απών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα
Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα
Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης παρών, ο κ. Γεωργαμλής
Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος
Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος
παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο
κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα.
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Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και αρχίζουμε τη 19η συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου. Αναφέρθηκε το όνομα του κ. Ανεμογιάννη,
υπάρχει το πρακτικό ορκωμοσίας του εδώ το οποίο συντάχθηκε 25/10. Καλώς
ήρθατε κ. Ανεμογιάννη στο Συμβούλιό μας να προσφέρεις και εσύ.
Έφυγε ο συνάδελφος ο κ. Αντωνόπουλος, καλός συνάδελφος
εξαίρετος αλλά έχει πάρα πολλά προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα,
τα οποία μετά από τον αιφνίδιο χαμό του πατέρα του και έχει σοβαρότατα
προβλήματα και προς τιμή του, γιατί είθισται πολλές φορές εκείνος έδωσε τη
θέση του σε κάποιον που να μπορεί να είναι πιο δραστήριος προς όφελος της
Διοίκησης και προς όφελος της Παράταξης.
Με αυτή την ανακοίνωση να ψηφίσουμε κατ' αρχάς για το
έκτακτο του Συμβουλίου, όπως αναφέρεται και στο χαρτί που πήρατε η
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης της έγκρισης
των ανωτέρω τροποποιήσεων του Νομικού Προσώπου για την εύρυθμη
λειτουργία του και την έγκαιρη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης
που του ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 202 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και για το χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι για το χώρο το θυμόμουν κ. Γραμματέα, απλώς υπάρχει
αναφορά. Έχουμε ψηφίσει ότι εφόσον υπάρχει κώλυμα και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. είναι
γραμμένο γι' αυτό δεν το έβαλα. Αλλιώς έχετε δίκιο, έτσι είναι η διαδικασία.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τι θέμα κ. Ντάτση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σε αυτό που αναφερθήκατε για τον κ. Αντωνόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό παρακαλώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος είναι μια συνετή και ουσιαστική παρουσία
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Οι δυσάρεστες για όλους μας όμως μεταβολές
στο στενό οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον, του επέβαλλαν
μερικές φορές να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως αυτός κρίνει στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Ο αυτοσεβασμός του θεωρώ πως του επέβαλλε την παραίτηση.
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Ο φίλος μας ο Δημήτρης δίδαξε ήθος κ. Πρόεδρε και Ορέστη να
είσαι σίγουρος πως τον καμαρώνεις ακόμη και γι' αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ντάτση για την παρατήρηση που κάνατε.
Οπότε ψηφίζουμε για το κατεπείγον. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα το κατεπείγον της σημερινής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέλετε κ. Δήμαρχε να ανακοινώσετε κάτι; Όχι. Κάποιος
επικεφαλής θέλει να ανακοινώσει κάτι ή να ρωτήσει; Άρα να μπούμε κατ'
ευθείαν στην ημερήσια διάταξη, μιας και είναι έκτακτο.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι επαναεισαγωγή διότι το θέμα δεν πήρε την απαραίτητη
πλειοψηφία.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ, ο κ. Κουτσάκης
Μιχαήλ και ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος τον λόγο;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την Αποκεντρωμένη πήγε με 16 ψήφους.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Νομίζω επειδή συζητήθηκε, δεν ξέρω αν θέλετε
εισήγηση. Επειδή τα είχαμε πει, έτσι κι αλλιώς είναι ήσσονος σημασίας
αλλαγές, άμα θέλετε πολύ ευχαρίστως να εισηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν σας κρύβω πως το έγγραφο αυτό από την Αποκεντρωμένη
στις 10/10 με στεναχώρησε και με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα απέναντι
στους συνδημότες. Όφειλα να γνωρίζω και εγώ προσωπικά τα σχετικά με την
πλειοψηφία σε κάθε ψήφιση θέματος. Όμως δεν περίμενα πως την ίδια γνώση
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για τη διαδικασία ψήφισης θα είχε το Προεδρείο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τον
Πρόεδρο που εισαγάγει όλα τα θέματα, σε κάθε θέμα μόλις ξεκινάει να μας
αναφέρει τι πλειοψηφία χρειάζεται για να περάσει, αν είναι εύκολο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρησή σας, δεκτή. Όταν χρειάζεται αυξημένη
πρέπει να το επισημαίνουμε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, όταν απορρίπτει η Αποκεντρωμένη πάει να πει
ότι πλέον γι' αυτό είναι το επείγον και δεν το μέμφεται κανείς το επείγον, η
Κοινωφελής Επιχείρηση δεν έχει προϋπολογισμό και γι' αυτό τον λόγο κανείς
δεν μέμφεται το έκτακτο της υπόθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη παρατήρηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γενικά για το θέμα κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε να μιλήσετε για το θέμα, μπορείτε να μιλήσετε για το
θέμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα να πάρω τον λόγο κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς θα ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ στην αποχώρηση
του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που
κινήθηκε μέσα στο Συμβούλιο με πάρα πολύ μεγάλη διακριτικότητα και επίσης
να καλωσορίσω τον κ. Ανεμογιάννη και να ευχηθώ στην πορεία του μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα κάνει το καλύτερο
δυνατό επ’ ωφελεία όλης της πόλης και όχι μόνο της Παράταξης. Ευχαριστώ
πολύ.
Ήθελα να τονίσω ένα πράγμα κ. Κουμαριανέ στο απόσπασμα
που έχετε, κάθε φορά βάζετε ένα πράγμα στην 1η σελ. σε αναπλήρωση του
μέλους κας Σινάνογλου Κυριακής η οποία έχει υποβάλλει παραίτηση και αυτό
γίνεται περίπου ένα χρόνο, προσκλήθηκε ο κ. Λαζαρίδης Βασίλειος νομίζω ότι
η διαδικασία πρέπει κάποια στιγμή να πάει μπροστά και να γίνει τακτικό
μέλος όποιον θέλετε να προτείνετε, αλλά συνέχεια να προσκαλείται κάποιος ο
οποίος και να μην έρχεται κιόλας, νομίζω ότι γίνεται υποβάθμιση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει «προσκλήθηκε», πρέπει τώρα να

5

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

παρθεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να γίνει κάποιο τακτικό
μέλος.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα με αυτό το οποίο και
συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης, το Συμβούλιο έγινε 1/9
που μας κάνατε την εισαγωγή και ξαναγίνεται σήμερα επανεισαγωγή. Και
εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση κάτι δεν είναι έκτακτο ότι αναφέρει στον
κωδικό 02006131 «Αμοιβές για δραστηριότητες» αυξήσεις του ποσού 1.200 €
για την ανάθεση σε μουσικούς για την εκτέλεση συναυλίας για την εκδήλωση
των προσφύγων στις 23/9.
Επίσης πάλι δαπάνες 500 € για την ανάθεση σε μηχανήματα
ήχου και φωτός για την εκτέλεση συναυλίας για την εκδήλωση των
προσφύγων πάλι στις 23/9. Τώρα έχουμε 25/10 νομίζω ότι έπρεπε να είχε
έρθει κανονικά στη σειρά του και όχι να έχει γίνει η συναυλία και να ζητάτε
σήμερα την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι κάτι, το
οποίο δεν το βρίσκω λογικό, δεν το βρίσκω σωστό, δεν το βρίσκω στη σειρά.
Βέβαια σε καμία περίπτωση γιατί εγώ θέλω να λέω τι νιώθω, δεν βρίσκω
σκοπιμότητα. Αλλά είναι παράλειψη, την οποία την θεωρώ σοβαρή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κόντο μπορείτε να το διευκρινίσετε λίγο αυτό;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν κρίνω κάτι τέτοιο, να το διευκρινίσετε λίγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέει 1.200 € για την ανάθεση σε μουσικούς για την εκτέλεση
συναυλίας για την εκδήλωση των προσφύγων στις 23/9. Άρα η εκδήλωση
αυτή έγινε στις 23/9 και επίσης 23/9 για την εκτέλεση συναυλίας σε
μηχανήματα ήχου και φωτός και έχει γίνει. Και μας ζητάτε την έγκριση…. 7/9
λέτε από την πρώτη η οποία απέρριψε η Αποκεντρωμένη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει απορριφθεί όμως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Προσέξτε ένα πράγμα κ. Δήμαρχε, εφόσον έρχεται πρέπει να
ξαναγίνει επανεισαγωγή που να λέει ότι …
(Κλειστά Πρακτικά)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καταλάβατε τι εννοώ; Και επαναλαμβάνω και κάτι το οποίο το
θεωρώ ουσιαστικό για να μην αφήνουμε καμία υπόνοια και κάποιο ερώτημα,
δεν λέμε ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει μια τάξη η οποία να λέει
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ότι αυτό έπρεπε να γίνει αλλά λόγω του ότι απορρίφθηκε από την
Αποκεντρωμένη

να

το

αναλύει

στη

νέα

εισαγωγή,

πρέπει

να

το

επαναεισάγουμε. Αυτό είναι αυτό το οποίο για εμένα το θεωρώ πάρα πολύ
σοβαρό γιατί αυτό θα μείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε; Αυτό το
θεωρώ παράλειψη. Θα προχωρήσουμε και παρακάτω μετά, να τοποθετηθούν
κι άλλοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο; Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ για να
επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία διότι είναι μια έκτακτη διαδικασία και σε μέρα
γιορτής, αλλά μια και οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν στο θέμα νιώθω κι εγώ
την ανάγκη να χαιρετίσω τον συνάδελφο τον κ. Αντωνόπουλου που
παραιτήθηκε.
Ήταν όντως μια καλή παρουσία ήπιων τόνων, κάτι το οποίο
νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο και είμαι ειλικρινής όταν λέω ότι
πραγματικά θα μας λείψει. Ο νέος δημοτικός σύμβουλος του εύχομαι καλή
επιτυχία, εύχομαι να μην ασχολείται τόσο με τα παπούτσια των δημοτικών
συμβούλων, αλλά να ασχολείται με τα υπόλοιπα ουσιαστικά θέματα. Του
εύχομαι να πάει εξίσου καλά και να είναι μια καλή φωνή όπως ήταν και ο κ.
Αντωνόπουλος.
Όσον αφορά αυτό που έθεσε ο κ. Ντάτσης θα μου επιτρέψετε
εμένα να διαφωνήσω. Νομίζω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι αγαπητέ Κώστα
τοποθετούνται ελεύθερα και ανεξάρτητα από το τι επιπτώσεις θα έχει η ψήφος
τους, ανάλογα με το τι κρίνουν σωστό. Άρα το να γνωρίζουμε ότι αν η ψήφος
μας θα ακυρώσει ή δεν θα ακυρώσει το θέμα, ασκεί πρόσθετες πιέσεις στην
επιλογή μας, εγώ νομίζω ότι πρέπει η απόφασή μας και η ψήφος μας να είναι
ελεύθερη με βάση αυτά που πιστεύουμε και θεωρούμε σωστά, ανεξαρτήτως
από το αποτέλεσμα που θα έχει.
Δεν τσακώνομαι με τον φίλο Κώστα απλώς θέλω να
τοποθετηθώ ότι κατά την άποψή μας δεν θα επηρεάσει καθόλου την ψήφο
μας η ενημέρωση από τον Πρόεδρο αν θέλει να την κάνει, πόσες ψήφοι
χρειάζονται για να περάσει ή να μην περάσει το θέμα. Εμάς η θέση μας είναι
πάντα σταθερή και εξαρτάται με την άποψή μας για το συγκεκριμένο θέμα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο επί προσωπικού.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το πρόβλημα δεν είναι τι θα ψηφίσουμε εμείς και το είπα
νομίζω πολύ καθαρά. Το πρόβλημα είναι αφού βγήκαν 16 ψήφοι να μην το
στείλουμε και γίνουμε όλοι μαζί ρεζίλι στην Αποκεντρωμένη. Αυτό είναι το
θέμα το δικό μου, όχι τι θα ψηφίσουμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι το θέμα αυτό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όλων μας είναι. Εσύ αισθάνεσαι ικανοποιημένος που ήρθε
αυτό το χαρτί πίσω;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ σας λέω ποιο είναι το πρόβλημά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση λύθηκε το ζήτημα, έγινε κατανοητή και η δική σας
άποψη και του κ. Αράπογλου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να
ενημερώνουμε καμία φορά γιατί όταν χρειάζεται μια απαρτία 17 μελών να το
γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) κ. Πρόεδρε, ο κ. Ντάτσης έχει
δίκιο σε ένα θέμα: πληρώθηκε αυτό και μετά ήρθε εκ των υστέρων και μας
ανέτρεψε την απόφαση η Αποκεντρωμένη, άρα στον αέρα έμεινε η πληρωμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι. Ανετράπη η απόφαση λόγω μη νομιμότητας, όμως
είναι διαδικαστική. Η ενέργεια της Αποκεντρωμένης ήταν επί της διαδικασίας
και όχι επί κάποιας ουσίας που ήταν βαρύ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω το τόνισα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Γι' αυτό επανερχόμαστε τώρα, είναι και δική μου
ευθύνη κατ' αρχάς για να αναλάβω εγώ τη δική μου ευθύνη πρώτα απ' όλα
που εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα. Η πρώτη ευθύνη από εδώ μέσα, είναι
δική μου δεν είναι κανενός άλλου. Αλίμονο, για να ξέρουμε και τι λέμε.
Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κατανοώ λίγο τον κ. Ντάτση τον συνάδελφο ως
μετριοπαθής πάντα που είναι ότι προσπαθεί κι αυτός να ορίσει μια ευθύνη.
Δεν έχει ευθύνη ο δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοτικός σύμβουλος εδώ είναι
για να ψηφίζει. Το αν εστάλη η απόφαση στην Περιφέρεια, είναι λάθος του
Προεδρείου και της Γραμματείας του Προεδρείου, δεν είναι θέμα δημοτικών
συμβούλων.
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Καλώς εσείς αποδεχτήκατε ένα μέρος της ευθύνης ότι θα
έπρεπε να το γνωρίζετε, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα του Προεδρείου αν
θα στείλει σωστά και να μην απορριφθεί. Επιπρόσθετα να πω κάτι να
διευκρινίσω στον κ. Κόντο, ένα ερώτημα στον κ. Κουμαριανό. Το ερώτημα
που ίσως δεν το διατύπωσε σωστά ο κ. Κόντος είναι πως πληρώθηκαν αυτοί
οι μουσικοί. Έχουν πληρωθεί αυτή τη στιγμή;
Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πήγε στον Επίτροπο στον
Πάρεδρο ένα χαρτί για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι; Και πως
πληρώθηκαν ακριβώς αφού έχει απορριφθεί ο προϋπολογισμός; Αυτό είναι
ένα ερώτημα, δεν ξέρω, είναι εδώ και η Διευθύντρια, μήπως μπορεί να μας το
διευκρινίσει.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε γιατί έχουμε ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι συνεχίστε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εφόσον δεν έχουν πληρωθεί και έχουν εκτελέσει τώρα
το έργο, πως θα πληρωθούν αφού το έχουν εκτελέσει; Τι τιμολόγιο θα κόψουν
για να πληρωθούν; Με τι ημερομηνία;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μα εσείς θα το λύσετε. Εσείς είστε στην Κοινωφελή δεν
είμαστε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να μην κάνετε διάλογο κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εδώ τώρα έχουν κόψει ένα τιμολόγιο το οποίο θα το
ακυρώσουν -για να πούμε το διαδικαστικό- για να πληρωθούν θα πρέπει να
κόψουν ένα τιμολόγιο που θα είναι μετά τη σημερινή ημερομηνία. Με τι
εκδήλωση;
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αφού δεν ήταν εγκεκριμένη η εκδήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αλιμπέρη παρακαλώ μην απαντάτε, θα πάρετε τον λόγο
να απαντήσετε εφ' όλης της ύλης.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Διευκρινίσεις κάνουμε κ. Πρόεδρε συγνώμη για δυο
λεπτά. Αφού η εκδήλωση δεν ήταν εγκεκριμένη σήμερα εγκρίνεται η
εκδήλωση ουσιαστικά.
9

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι όλοι
πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι ο προϋπολογισμός και οι κανονιστικές αποφάσεις
θέλουν

την

πλειοψηφία

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.

Εφόσον

ο

προϋπολογισμός πέρασε με την πλειοψηφία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου
απαιτείται για κάθε τροποποίηση την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Αυτό, για να το ξέρουμε για κάθε φορά.
Από εκεί και πέρα έγινε αυτό για τον άλφα ή βήτα λόγο ήταν μια
παράλειψη, έγιναν κάποιες εκδηλώσεις ή κάποια πράγματα έτρεξαν αυτό είναι
φυσικό επόμενο και το τιμολόγιο μπορεί να κοπεί και σήμερα. Δεν έγινε τίποτε
το οποίο αυτή τη στιγμή να έχει γίνει υπό τρόπο τον οποίο θα το μέμφουμε,
γιατί αν ξέραμε ότι θα επέστρεφε ο προϋπολογισμός, δεν θα γίνονταν και οι
ενέργειες αυτές. Πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί εδώ δεν είναι
για να κάνουμε αντιπαλότητα. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να
βάλουμε και να μη κάνουμε εικονικά πράγματα, για να μη γίνει κάτι το οποίο
θα είναι εις βάρος και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα να κάνουμε εδώ
πολιτική φτηνή, θα μπει κανονικά στο τιμολόγιο πάλι η ημερομηνία της
εκδήλωσης ότι έγινε 20 και θα αναγράφει πάνω ότι λόγω επανεισαγωγής θα
πληρωθεί στην ημερομηνία αυτή που βάζουμε, δηλαδή ως έχει το τιμολόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το τιμολόγιο. Γιατί αν αλλάξεις το
τιμολόγιο θα πρέπει να γίνει το εξής: θα υπάρχει εικονικό τιμολόγιο γιατί μια
εκδήλωση δεν έχει γίνει και θα είναι ακόμη χειρότερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς να γνωρίζω τα λογιστικά νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κοιτάξτε το αυτό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ έτσι πιστεύω έχετε απόλυτο δίκιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ακόμη και επιστολή να μπει από κάτω λόγω της επανεισαγωγής
να υπάρχει από κάτω από το τιμολόγιο δικαιολογείται αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ νομίζω χωρίς να είμαι απόλυτος ας το δουν οι λογιστές και
οι νομικοί, ότι είναι έτσι όπως τα λέτε και έτσι πρέπει να γίνει. Ένα τιμολόγιο
μπορεί να κόπηκε πριν ένα μήνα και μπορεί να πληρωθεί μετά από ένα μήνα.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν λέει αυτό, το θέμα είναι ότι δεν είχε έγκριση για το
κόψιμο του τιμολογίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε απόφαση απλώς ήρθε …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μπορείτε να το βάλετε από κάτω το οποίο να λέει λόγω του ότι
απορρίφθηκε και έγινε επανεισαγωγή και ενεκρίθη και να κλείσει η υπόθεση
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συζητάμε τόση ώρα για ένα
τιμολόγιο. Τα θέματα είναι απλά: η εκδήλωση έχει γίνει τον Σεπτέμβριο. Ποτέ
δεν προπληρώνεται μια εκδήλωση. Έγινε η εκδήλωση, κακώς κόπηκε το
τιμολόγιο εκείνο μπορεί να ακυρωθεί το τιμολόγιο ξέρουν οι Οικονομικές
Υπηρεσίες και να κοπεί άλλο τιμολόγιο με τη σημερινή απόφαση και να λήξει
το θέμα. Καθόμαστε τώρα και συζητάμε γύρω - γύρω αν θα είναι το παλιό
τιμολόγιο ή αν θα είναι το καινούργιο. Είναι απλό και ξεκάθαρο, τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι ημερομηνία θα βάλει;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Η εκδήλωση κ. Κόντο δεν έχει καμία σχέση με την κοπή του
τιμολογίου. Η εκδήλωση έγινε Σεπτέμβριο, δεν έχουμε 7 του μηνός και το
πληρώνουμε σήμερα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί το ακυρώνεις; Ο λόγος που το ακυρώνεις ποιος είναι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Επειδή κόπηκε πρωθύστερα και η απόφαση βγήκε άκυρη, γι'
αυτό και θέλει να πληρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα θα το δουν οι Υπηρεσίες, ο κ.
Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μην ανησυχείτε γι' αυτό, ο καλλιτέχνης και το τιμολόγιο
θα πληρωθούν με το νόμιμο τρόπο και διαφανή χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Άλλωστε και ο κωδικός αναφέρει την ημερομηνία δεν χρειάζεται μεγαλύτερη
δέσμευση.
Τώρα κάποιες παράπλευρες παρατηρήσεις. Ας πούμε ο κ.
Παπανικολάου είπε γιατί προχωρήσαμε. Η απόρριψη, εγώ είχα μείνει με την
εντύπωση ότι επειδή είχαν υπερψηφίσει νομίζω δυο δημοτικοί σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης ότι είχαμε συμπληρώσει τους 17 γι' αυτό μου ξέφυγε κι εμένα
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που ξέρω με πόσα περνάνε. Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το θέμα της
σύνθεσης αρμοδιότητα δεν έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, την αρμοδιότητα την
έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρομαι στο θέμα που έβαλε ο κ. Κόντος για
τις κενές θέσεις.
(Κλειστά Πρακτικά)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε
και ποτέ δεν έρχεται ο κύριος που τον έχετε προσκαλέσει και τον προσκαλείτε.
Αν δείτε, όλο προσκεκλημένος είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο να προχωρήσουμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
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Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος και ο κ. Καλύβης απουσιάζουν. Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απέχουμε λόγω μη εκπροσώπησής μας σε κανένα
Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου με πολιτική απόφαση της
Διοίκησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος το ίδιο, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου απουσιάζει. Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 υπέρ, 7 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016 απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράλειψή μου να πω τα χρόνια πολλά στον κ. Κανταρέλη που
απουσιάζει δικαιολογημένα, στο Δημήτρη Αντωνόπουλο που αποχώρησε και
να πω επίσης ότι ο κ. Τομπούλογλου είναι δικαιολογημένος διότι με την
ανατροπή του εκτάκτου δεν μπόρεσε να κανονίσει την εργασία του, η οποία
και βραδινή και απογευματινή.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης
και 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 101/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ό,τι διευκρινιστικό θέλετε θα σας το απαντήσω στις
ερωτήσεις.
Μια γενική παρουσίαση. Πρώτον, έχουμε πιο σημαντικές
αλλαγές στην 4η αναμόρφωση και από την άποψη των εσόδων και από την
άποψη των δαπανών. Έχουμε αφ' ενός το κονδύλι των 53.000 € της
επιχορήγησης που εγκρίθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και
έχουμε μειώσεις στις επιχορηγήσεις προγραμμάτων όπως το ΚΗΦΗ που
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περιμέναμε με την πρόταση ότι θα βγει πια και θα είχαμε εγκριθεί ήδη, αλλά
επειδή υπάρχει καθυστέρηση είναι μειωμένο το ποσό για το ’16.
Αντίστοιχα και στον κωδικό της μισθοδοσίας και στον κωδικό της
γενικότερης επιδότησης έχουμε κάποιες αλλαγές στην επιδότηση της
χρηματοδότησης μισθοδοσίας του «Βοήθεια στο σπίτι». Αυτές είναι οι βασικές
αλλαγές ως προς τα έσοδα.
Ως προς τις δαπάνες έχουμε μια μείωση 12.000 € για συμβάσεις
του «Βοήθεια στο σπίτι», 13.000 € για το βρεφικό σταθμό σας λέω για τα
μεγάλα νούμερα και από τους αορίστου χρόνου της Διοίκησης 2.600 € κυρίως
γιατί ο προϋπολογισμός ήταν φτιαγμένος με 13 μήνες μισθοδοσίας, οπότε
γίνεται μια λογιστική τακτοποίηση και αυτά που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο
του ’17 δεν φαίνονται τα έξοδα του 2016.
Όσον αφορά τις δαπάνες, οι δυο σημαντικές παρεμβάσεις είναι
πρώτον οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο ποσό των 53.000 € και το
τρίμηνο πρόγραμμα συσσιτίου το οποίο στον προϋπολογισμό του ’16
φαίνονται μόνο οι δυο μήνες ο τρίτος θα φανεί στο 1 ο μήνα του ’17.
Για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τα συζητήσαμε την
προηγούμενη φορά ό,τι απορίες έχετε να με ρωτήσετε, οπότε να κάνω μερικές
διευκρινίσεις για το Κοινωνικό συσσίτιο αν έχετε απορίες. Έκλεισε το
προηγούμενο πρόγραμμα επιδότησης, περιμένουμε να ενταχθούμε αφ' ότου
έκλεισαν μετά την υποβολή προτάσεων που κάναμε για το συσσίτιο και το
παντοπωλείο δεν ενταχθήκαμε στην πρώτη φάση. Έχουμε κάνει ένσταση για
τη μοριοδότηση και αναμένουμε την τύχη της και αναμένουμε σίγουρα τη
δεύτερη φάση όπου θα αναμένουμε ότι θα εγκριθούν οι δομές που αιτηθήκαμε
επειδή υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις
δομές βασικών αγαθών για ευνόητους λόγους.
Οπότε καταφεύγουμε στην επείγουσα λύση του catering ύστερα
από μια έρευνα αγοράς που κάναμε για τρεις μήνες έτσι ώστε να καλυφθεί το
κενό μέχρι να ενταχθούμε στο επιδοτούμενο από το πρόγραμμα σύμφωνα με
την πρόσκληση της Περιφέρειας για το συσσίτιο και για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να πάμε σε ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα
για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
15
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ πριν κάνω μια ερώτηση θα ήθελα να πω κι εγώ από
τη μεριά μου γιατί είπαν οι προλαλήσαντες πολλά πράγματα γι' αυτό, για το
Δημήτρη. Εκείνος ξέρει γιατί δεν κοντά μας και σεβόμαστε την απόφαση που
έχει πάρει. Θέλω κι εγώ να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Γιώργο, του
εύχομαι σιδεροκέφαλος και θα τα λέμε πιο συχνά τώρα.
Μια ερώτηση θέλω να κάνω για τις χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις. Ο χώρος είναι ο ίδιος; Δηλαδή θα γίνει στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ εκεί που
λέγατε; Στη λίμνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ θυμάστε ότι ψηφίσαμε κατ' αρχήν το
θέμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και κρατήσαμε την επιφύλαξη ότι
θα μας ενημερώσετε για το κόστος. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η αύξηση
των κωδικών κατά 53.800 € μας ενημερώνει εμμέσως ότι το κόστος των
εκδηλώσεων θα ανέλθει σε αυτό το ύψος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Αν τυχόν με αυτή την ψήφιση ουσιαστικά μας ενημερώνετε για
το κόστος, θα ήθελα να μας το δηλώσετε ρητά για να πάρουμε θέση και γι'
αυτό. Επίσης να μας ενημερώσετε λίγο περισσότερο για τις εκδηλώσεις όπως
ρώτησε και ο συνάδελφος που θα γίνουν, αν το κόστος θα είναι 53.800 €
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε σκόπιμη.
Εν ολίγοις αν τυχόν αυτή είναι έμμεση ενημέρωση δική μας ότι
το κόστος αυτών των εκδηλώσεων που κατ' αρχήν συμφωνήσαμε και
υπερψηφίσαμε θα ανέλθει στις 53.800 €.
Δεύτερον να ρωτήσω αν είναι σύνηθες αφού μας λέτε για 53.800
€ γιατί σπάει σε δυο κωδικούς αυτό το ποσό και δεν πάει όλο στα έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιχείρησης και το σπάμε σε έξοδα λοιπών
παρεμφερών δραστηριοτήτων και έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ
αν αντιλαμβάνομαι σωστά μιλάμε για την ίδια εκδήλωση για την ίδια
δραστηριότητα. Αυτές τις δυο ερωτήσεις κατ' αρχάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουμαριανέ, μας είπατε προηγούμενα
ότι είναι τρίμηνο σχετικά με τη σίτιση των άπορων οικογενειών. Άρα θέλω μια
διευκρίνιση: αν είναι τρίμηνο το έτοιμο φαγητό αυτό, θα πρέπει να ξεκινάει για
το ’16 από 1/10. Εάν είναι τρίμηνο όπως μας είπατε προηγουμένως, η σίτιση
16
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θα πρέπει να ξεκινάει 1/10. Εάν δεν είναι τρίμηνο και περιλαμβάνει Νοέμβριο,
Δεκέμβριο και πάει στο Γενάρη μέσα του ’17 το τρίμηνο, θα πρέπει να είναι
10.000 η προμήθεια του ποσού. Δηλαδή αν μπαίνει μέσα ο ένας μήνας από
τους 15.000 θα πρέπει να περνάει 10.000 εδώ. Αν έχουμε ξεκινήσει 1/10 τότε
δικαιολογείται οι 15.000. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός, ευχαριστώ πολύ.
Θα μιλήσω μετά με το θέμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ.

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ:

Κύριε

Πρόεδρε

γιατί

φέρατε

μαζί

τροποποίηση

προϋπολογισμού της Κοινωφελούς και μαζί σχέδιο δράσης; Το σχέδιο
δράσης είναι ένα σοβαρό θέμα που θα ήθελε ξεχωριστή συνεδρίαση. Εδώ
είναι έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν υπάρχει προϋπολογισμός στην
Κοινωφελή και πρέπει να τρέξει αλλά στη συνέχεια έρχεται το 2 ο θέμα και
φέρνετε τροποποίηση και σχέδιο δράσης μαζί. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο
σωστότερος τρόπος για τα θέματα αυτά.
Στη συνέχεια φέρατε το κόστος περίπου των εκδηλώσεων και
δεν είναι κακό, βάζεις ένα ποσό και μπορεί να το χαλάσεις και μπορεί να μην
το χαλάσεις. Αλλά αυτό το θέμα έπρεπε να είχε έρθει από το προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο που το φέραμε έτσι όπως το φέραμε και να έχει μια
τελική έκθεση περίπου τι θα κοστίσει όλο αυτό το πράγμα.
Τώρα ζητάμε ένα - ένα κομμάτι, δηλαδή πρώτα να εγκρίνουμε το
ποσό 53.000 € μπορεί να μη χαλαστεί όλο, να χαλαστούν οι 20-30.000 αλλά
χωρίς τεχνική έκθεση τουλάχιστον να μας λέτε «έχω σκοπό να κάνω
αεροδρόμιο, έχω σκοπό να κάνω παγοδρόμιο, έχω σκοπό να κάνω αυτές τις
εκδηλώσεις», λίγο τουλάχιστον να μας έχει ενημερώσει για τα θέματα αυτά.
Δεν έχει έρθει τίποτε. Δεν νομίζω ότι είναι το σωστό. Εγώ δεν έχω καμία
αντίρρηση να τα ψηφίσω, αλλά δεν είναι σωστός τρόπος να έρχονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα πράγματα έτσι όπως έρχονται πρόχειρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο για την εκδήλωση.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ δεν το έχω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παρατήρησή σας είναι σωστή κ. Κουτσάκη. Ούτε και γνωρίζω
επ’ ακριβώς νομίζω όμως ότι υπάρχει σχέδιο από τη Διοίκηση και από τους
αντιδημάρχους.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω σκοπό να παρεμποδίσω τις εκδηλώσεις που
θέλει να κάνει ο Δήμος και καλά θα κάνει, αλλά τουλάχιστον να ξέρω τι θα
ψηφίσω, τι ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι θα μας δώσουν μια εικόνα η
Αντιδήμαρχος.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τεχνική έκθεση και όχι
προφορικά.
Να καλωσορίσω το φίλο μου και πατριώτη μου τον Γιώργο
Ανεμογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ευχηθώ καλή τύχη από εδώ και
πέρα στον κ. Αντωνόπουλο και χρόνια του πολλά και ό,τι καλύτερο και
εποικοδομητικό για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Κουτσάκη, ο κ. Ντάτσης έχει
τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ερωτήσεις. Δεν θα ρωτήσω για τους περισσότερους κωδικούς
γιατί καταλαβαίνω ότι είναι θέματα τυπικά και διαδικαστικού χαρακτήρα,
εντάξει θα κολλήσω στα Χριστούγεννα. 53.000 € Πιθανώς αν αγοράσω ένα
ελικόπτερο αν το χρειάζομαι με 53.000 € θα είναι καλή τιμή, πολύ φτηνό. Αν
αγοράσω ένα μεταχειρισμένο DCV και χωρίς να το χρειάζομαι, είναι πολύ
ακριβό.
Ποιες είναι οι εκδηλώσεις, θα θέλαμε πιο πολλές λεπτομέρειες.
Θα γίνει στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ όπως κουβεντιάσαμε την προηγούμενη φορά ή
παίζει και το στρατιωτικό εργοστάσιο; Θα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα για
ποια πράγματα πιο συγκεκριμένα;
Είδαμε μια καταγραφή 29.000 € για σπιτάκια και διάφορα
πάρκα. Αυτά αφού τα νοικιάσουμε θα τα επινοικιάσουμε και σε ποιους; Θα
πωλούνται προϊόντα στα σπιτάκια αυτά και τι προϊόντα; Σε περίπτωση
βροχής, Χριστούγεννα είναι, δεν λέμε χιόνι, βροχή απλή, όλα περίπατο ή θα
υπάρξουν κάποιες τέντες; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε σωστές οι παρατηρήσεις και εγώ έχω απορία με
τη βροχή που είπε ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εκτός και βάλουμε ρήτρα και δεν πληρώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Αντωνόπουλο για
τη μέχρι σήμερα προσφορά του στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και να
καλωσορίσω τον Γιώργο Ανεμογιάννη και να του ευχηθώ καλή δύναμη.
Θέλω μια ερώτηση να κάνω, συγκεκριμένη ερώτηση και θέλω
συγκεκριμένη απάντηση: οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα γίνουν στο
χώρο της λίμνης του άλσους, ή σε κάποιο άλλο χώρο; Συγκεκριμένα αυτή την
ερώτηση έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Ο κ. Δήμαρχος έχει
τον λόγο. Και μετά παρακαλώ να καλυφθούν όλες οι ερωτήσεις όσο το δυνατό
πληρέστερα διότι θέλουμε να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω κι εγώ το Δημήτρη
Αντωνόπουλο για τη μέχρι τώρα παρουσία του και πραγματικά θα είναι μια
απώλεια γιατί ο Δημήτρης ήταν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν από
την αρχή σε αυτή την προσπάθεια αλλά ήταν μια συνεπής παρουσία στο
Δημοτικό Συμβούλιο και αν μη τι άλλο δείχνει εντιμότητα από την πλευρά του
να καταλαβαίνει τα όριά του και γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο
θεσμικό ρόλο και στην απαίτηση που εμπερικλείει το να είναι κάποιος
δημοτικός σύμβουλος και άρα επαναλαμβάνω είναι προς τιμή του το γεγονός
ότι το αναγνωρίζει αυτό.
Από εκεί και πέρα στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε τώρα,
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο θέλω να αναλάβω και την ευθύνη γι'
αυτό και να απολογηθώ τρόπον τινά και στην αντιπολίτευση αλλά και στη
συμπολίτευση πιστέψτε με, για το γεγονός ότι υπήρχε προχειρότητα. Υπήρξε
προχειρότητα.
Εγώ

δηλαδή

αναλογιζόμενος

το

προηγούμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο πιθανό να ήμουν πιο οξύς και από εσάς απέναντι στην εικόνα που
εμείς δώσαμε. Το λέω ειλικρινά, το λέω γιατί ήταν μια κακή εικόνα που δεν
τιμούσε κυρίως εμάς. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν
υπάρχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα απολύτως.
Αυτό που διαβεβαίωσα είναι ότι και στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Κοινωφελούς θα κληθούν οι επικεφαλής όχι μόνο των Παρατάξεων να
παρίστανται. Το πρόβλημα πως μας προέκυψε. Όντως δεν είχαμε στο
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σχεδιασμό μας εξ αρχής τα Χριστούγεννα, δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός για τα
Χριστούγεννα.
Πηγαίνοντας να παράξουμε ένα σχεδιασμό για τα ίδια τα
Χριστούγεννα μας μπήκαν τα εξής ερωτήματα τα οποία είναι ανοιχτά για μας
και τώρα. Δηλαδή πρώτον τι κάνεις, δεύτερον που το κάνεις, τρίτον ποιος
επωμίζεται το κόστος αυτών που κάνεις

και τέταρτον μέσα από μια

διαδικασία μετά πας και το κάνεις, δηλαδή αν θα το κάνει ο Δήμος ή η
Κοινωφελής.
Δυστυχώς στον αρχικό σχεδιασμό ο λόγος που προέκυψε όλο
αυτό το πρόβλημα είναι ο εξής: επειδή ήταν ούτως ή άλλως καθυστερημένη η
απόφαση στο να κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αποφασίσαμε και γι'
αυτό φέραμε εισήγηση, να τις διοργανώσει η Κοινωφελής. Δεν υπήρχε
δηλαδή καμία έννοια το να κρύψουμε πράγματα, ίσα - ίσα σας το λέω
ευθαρσώς.
Το θέμα το εξής: μετά θα έπρεπε να προβλεφθεί ένα κόστος.
Δεν μπορούσε να προϋπολογιστεί κόστος όταν ακριβώς δεν ξέρεις αυτό που
θα κάνεις, αν θα το κάνεις δωρεάν για τους δημότες για τους πολίτες, ή αν θα
το κάνεις για κάποιους δωρεάν, ή τι τιμή θα βάλεις.
Γι' αυτό και προέκυψε το θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι στην ουσία αυτό που βάλαμε ως προίκα στην Κοινωφελή τι
ήταν; Ήταν τα λεφτά τα οποία προέκυψαν στο αποθεματικό του Δήμου.
Δηλαδή τα λεφτά τα οποία προέκυψαν από την τελευταία αναμόρφωση ως
αποθεματικό, αυτά ήταν αυτά τα οποία δίνονται για τις χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις.
Πάμε πιο πέρα από αυτό. Το άλσος με βάση την πρόσφατη
Υπουργική Απόφαση του 2015 του κ. Τσιρώνη που ορίζει τις επιτρεπόμενες
χρήσεις σε άλση και πάρκα, θα σας την αναφέρω κιόλας ποια ακριβώς είναι,
δεν επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις μέσα στο άλσος. Αυτό σημαίνει
πως μέσα στο άλσος θα μπορούσαν να γίνουν ελάχιστα πράγματα που σε
καμία περίπτωση δεν θα προσέδιδαν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα το οποίο
εμείς θα θέλαμε να επενδύσουμε στις γιορτές.
Άρα δηλαδή το άλσος δεν υπάρχει. Δηλαδή έγινε ερώτημα στη
Διεύθυνση Δασών μας απάντησαν ό,τι προβλέπεται από την ίδια την
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Υπουργική Απόφαση Τσιρώνη τη λεγόμενη και άρα δεν επιτρέπονται μέσα
ούτε παγοδρόμια, ούτε καρουζέλ, ούτε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ακόμη κι
αν αυτή είναι παροδική, δεν είναι δηλαδή μόνιμη.
Ως εναλλακτική αυτή τη στιγμή το οποίο εξετάζουμε ένας
μεγάλος χώρος ο οποίος να μπορεί να συγκεντρώσει κόσμο στη Νέα
Χαλκηδόνα στο πάρκο Αποστολάκη. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μαζί με
την κα Ρόκου πήγαν με βάση το τι υπάρχει στο μυαλό μας να δουν αν και τι
χωράει εκεί. Ήδη δηλαδή νομίζω πως είμαστε κοντά αν δεν είμαστε ήδη
έτοιμοι, στο να έχουμε μια τεχνική έκθεση για το τι ακριβώς πάμε να κάνουμε.
Θα έρθει και στην ίδια την Κοινωφελή και θα έρθει βεβαίως
όπως είχαμε δεσμευτεί και στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η
πορεία των πραγμάτων. Ο Νόμος είναι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά δεν πειράζει κ. Δήμαρχε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να
αναφέρουμε το νόμο συγκεκριμένα. Να προχωρήσουμε κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα σας απαντήσω σε όσα δεν απάντησε ο Δήμαρχος,
σε αυτά που απάντησε δεν θα επαναληφθώ.
Πρώτον από τα τυπικά. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Γιατί το
φέρνουμε τώρα; Γιατί προσθέτουμε στο πρόγραμμα δράσης πράγματα που
δεν υπήρχαν στο αρχικό και γιατί δεν είναι σωστό θα ήταν λάθος να μην
προσθέσουμε το συσσίτιο και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τη
στιγμή που δεν τις είχαμε προβλέψει από την αρχή του έτους. Δηλαδή
επιβάλλεται μαζί με τους νέους κωδικούς που προβλέπουν τις νέες
δραστηριότητες και το αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Όσον αφορά τις τεχνικές εκθέσεις. Ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε
ότι πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλυθεί και η τελική τους μορφή,
σε κάθε περίπτωση οι τεχνικές εκθέσεις σε ένα προϋπολογισμό αν θέλετε
όλες

τις

μελέτες

από

τις

δραστηριότητες

που

προβλέπονται

στον

προϋπολογισμό δεν έχει γίνει ποτέ. Αντιλαμβάνομαι την απορία σας για το τι
θα περιλαμβάνουν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις γι' αυτό και θα σας τις
παρουσιάσουμε, αλλά τεχνική έκθεση για το κοινωνικό συσσίτιο πόσα
γραμμάρια θα είναι η μερίδα και τι θα περιλαμβάνει μέσα στην εβδομάδα …
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Για τις εκδηλώσεις.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ζητήσατε τεχνική έκθεση. Για τις εκδηλώσεις θα σας
παρουσιάσω σε μεγάλο βαθμό αρκετά αναλυτικά τι προβλέπεται, αλλά επειδή
αναφερθήκατε σε τεχνική έκθεση.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη το ονομάζετε τεχνική έκθεση, ενημέρωση περίπου τι
πρόκειται να γίνει.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Από 1η 10ου είπατε για να πιάσουμε 7.500 το μήνα.
Σαφώς. Ο μειοδότης θα πληρωθεί με τις μερίδες που θα παραδώσει, δηλαδή
μπορεί και κάποια μέρα από πριν να ξέρουμε ότι οι μερίδες δεν θα είναι 115,
αλλά θα είναι 102 επειδή τους ρωτάμε την προηγούμενη μέρα αν θα έρθουν
μετά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πληρωθεί το σύνολο που αντιστοιχεί στη μέρα
εκείνη, θα πληρωθεί με τη μερίδα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Για να ξέρουμε να διαιρέσουμε
το 7.500 να δούμε ότι τόσο έχει η μερίδα. Δεν το έχουμε αυτό το στοιχείο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι, αλλά ζητάτε κι εσείς τεχνική έκθεση τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι εγώ δεν ζήτησα καμία τεχνική έκθεση. Εγώ ζήτησα πόσα
άτομα ήταν και αν είναι για δύο ή για τρεις μήνες. Αν μιλάμε για 1/11 μέχρι
31/12.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μιλάμε από τη στιγμή της σύμβασης πρακτικά το οποίο
θα είναι το συντομότερο δυνατό στο 1ο δεκαήμερο του Νοέμβρη μέχρι 31/1.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για 31/1 κ. Αντιδήμαρχε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν σας λέω να πάρετε απόφαση. Εμείς τώρα
παίρνουμε απόφαση για το κονδύλι των δύο πρώτων μηνών.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο αφήστε τον να ολοκληρώσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα αυτή είναι η ουσία κ. Πρόεδρε. Πόσα άτομα είναι και πόσα
λεφτά και πόσο διάστημα, αυτό θέλουμε να μάθουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά όταν θέλουμε την ουσία δεν διακόπτουμε τον ομιλητή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει δεν είναι διακοπή αυτό κ. Πρόεδρε.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ωραία κ. Κόντο 100 άτομα συσσίτιο, 15 άτομα ΚΗΦΗ
από αυτά που σιτίζονται, άρα σύνολο μερίδων 115.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πενήντα ημέρες.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς θα βάλουμε μια τελευταία λύση 10 Ιανουαρίου γιατί
εφόσον σήμερα είναι η τελευταία μέρα …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπολογίζετε λάθος τις μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κόντο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα είναι μέχρι τέλος Ιανουαρίου αν ενταχθούμε στο
πρόγραμμα και λειτουργεί 20 Ιανουαρίου θα σταματήσουμε αυτή τη σύμβαση
θα είναι στους όρους και θα μπούμε κανονικά στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Καταλάβατε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για το 2016 θα έχουμε σίτιση από 1 έως 10/11 έως 31/12 για
15.000 άρα αυτό είναι το κόστος. Το πολύ 50 μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κ. Αντιδήμαρχος.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Νομίζω το διευκρίνισα αυτό. Τι θα περιλαμβάνει; Θα
προσπαθήσουμε να καλύψουμε το σύνολο του κόστους κ. Αράπογλου,
προφανώς αν πάρουμε καλές προσφορές και γλιτώσουμε χρήματα αυτό είναι
προς όφελος όλων, δεν το συζητάω. Αλλά έχει να κάνει με την επιλογή έτσι
όπως την περιέγραψε ως δίλημμα ως πολιτική επιλογή ο Δήμαρχος του
χαρακτήρα που θέλεις να δώσεις σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Πέρα από το αυτονόητο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα μπορεί να
κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να φτιάξεις το εργοστάσιο σοκολάτας που
έφτιαξαν στην Τεχνόπολη, πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Πάτησε ελάχιστος
κόσμος γι' αυτό που διαφημίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε γιατί; Γιατί
ήταν 13,5 ευρώ το κεφάλι.
Ο στόχος μας δεν είναι μόνο πολιτιστικός. Κατά τη γνώμη μου
εγώ το θεωρώ ένα αναπόσπαστο κομμάτι κοινωνικής πολιτικής. Και για εμένα
κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο το τρόφιμο, το φάρμακο, η οικονομική
ενίσχυση, ή η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα. Είναι η συνολική ένταξη στη
δημόσια ζωή της πόλης και αυτό δωρεάν δεν υπάρχει στο λεκανοπέδιο.
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Για την ακρίβεια: εσείς και εγώ, τα παιδιά μας μπορούμε να τα
πάμε στην Τεχνόπολη, στο McArthurGlen, στη Δράμα άμα θέλετε να πάρετε
άδεια, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
αυτή την εμπειρία η οποία είναι κοινωνική εμπειρία και είναι εμπειρία
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της πόλης, αυτή η γιορτή. Με αυτή την έννοια
επιλογή μας να δώσουμε παραπάνω χρήματα ως Δήμος για να μην πληρώσει
ούτε ευρώ ο δημότης.
Ξεκινάει 10 Δεκέμβρη μέχρι 8 Ιανουαρίου, άρα 28 ημέρες. Είναι
μια δραστηριότητα πολιτιστική, κοινωνική όπως την περιγράφετε, 28 ημερών.
Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι μια εβδομάδα, είναι 28 μέρες.
Τι θα περιλαμβάνει γιατί το έχω καθυστερήσει. Συμπεριλαμβάνει
δωρεάν εργαστήρια κατασκευών, δωρεάν παγοδρόμιο πλήρως εξοπλισμένο
240 τ.μ. δωρεάν για όλους, ταχυδρομείο του Άη Βασίλη σε σπιτάκι όπου τα
παιδιά θα μπορούν να περάσουν από τον πάγκο κατασκευών με τη βοήθεια
ξωτικών να γράψουν το γράμμα στον αγαπημένο τους Άη Βασίλη να το
ταχυδρομήσουν και τα λοιπά.
Εργαστήρια κατασκευών με ξωτικά που φτιάχνουν τα παιδιά
χριστουγεννιάτικα στολίδια, κουκουνάρια, ξυλάκια, χαρτόνια και στη συνέχεια
τα κρεμάνε στο δέντρο. Το δέντρο θα ανάψει και την ημέρα που θα ανάψει το
δέντρο θα υπάρχει και μια ωραία συναυλία νεανική.
Ο Άη Βασίλης σε σπιτάκι που θα δέχεται τα παιδιά, θα
φωτογραφίζεται με τα παιδιά, ήδη φαντάζομαι τον κ. Παπανικολάου να βγάζει
αυτές τις ωραίες φωτογραφίες που βγάζει στο facebook μπαλονάδες ξωτικά
αυτά που περιγράφω είναι για όλες τις μέρες, παρέλαση μασκότ και
χριστουγεννιάτικες μεγαλοφιγούρες.
Παιδότοπος για παιδιά προσχολικής ηλικίας όλες τις μέρες με
τραπεζάκια, καρεκλάκια, φουσκωτά λούνα παρκ και δυο ξωτικά φύλαξης με
διαφορετικά παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνολικά τα ξύλινα
σπιτάκια δραστηριοτήτων θα είναι έξι.
Δυο παραστάσεις με δημιουργική απασχόληση, magic show και
τα λοιπά. Ξυλοπόδαροι τέσσερις μέρες θα είναι αυτοί, από δυο ξυλοπόδαρους
την ημέρα. Χριστουγεννιάτικο face painting αυτό που κάθονται τα παιδιά και
μουτζουρώνουν τα μούτρα τους. Όλα αυτά με όλες τις προδιαγραφές
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ασφαλείας, πλήρη ηχητική κάλυψη με μουσική και φωτισμό χριστουγεννιάτικο
και μουσική χριστουγεννιάτικη. Ιπτάμενα φαναράκια στο άναμμα του δέντρου
που θα κάνουν εφέ.
Για 20 μέρες δωρεάν μαλλί της γριάς. Για 20 μέρες επίσης
σιντριβάνι σοκολάτας με ρόφημα σοκολάτας, επίσης δωρεάν. Την ασφάλεια
και τη φύλαξη του χώρου θα την αναλάβουν αυτοί που έχουν τα σπιτάκια.
Τελευταία στιγμή μοιραία ψάχνοντας προσφορές για να δούμε
ποιο θα είναι το κόστος σε σχέση με αυτά που θέλουμε και σε σχέση με αυτά
που γενικά προσφέρονται, είδαμε ότι θα επιτυγχάναμε τη μεγαλύτερη
εξοικονόμηση δηλαδή τις 53.000 € σε σχέση με τα αστρονομικά νούμερα που
υπάρχουν σε άλλους Δήμους που δεν είναι και δωρεάν, επιμερίζοντας τις
δραστηριότητες σε καλλιτεχνικές και στις ενοικιάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Λες και βρισκόμαστε στο 2005! Θα γίνουν τόσο ωραία
πράγματα στην πόλη μας και έχουμε βάλει στην άκρη τι προβλήματα περνάει
ο κόσμος και πως ζούμε και πως λειτουργούμε και τι γίνεται στην πόλη μας,
στα σπίτια μας, στους φίλους μας.
Εγώ πέρσι όταν μιλήσατε για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις,
το υπερψηφίσαμε. Ήταν πολύ λιτό και συμβάδιζε με το τι γίνεται γύρω μας και
τι περνάνε οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας και όλος ο κόσμος. Εγώ δεν
μπορώ να ψηφίσω 53.000 € και όλα αυτά που γίνονται, δεν μπορώ να το
κάνω. Να ψηφίσω 53.000 € χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αυτή την εποχή.
Το μόνο που θα ψηφίσω είναι 15.000 € αυτό που είπατε στον
κωδικό 0200666 για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων. Όλα τα άλλα τα
καταψηφίζω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε είναι προς τιμή του κ. Βασιλόπουλου η
απολογία που έκανε, παραδεχόμενος την προχειρότητα της προηγούμενης
εισήγησης. Πράγματι ήταν πολύ πρόχειρη η εισαγωγή του θέματος την
προηγούμενη φορά και ελπίζω να αναγνωρίζει ότι η αντιπολίτευση κατ' αρχήν
υπερψήφισε την εισήγηση αυτή, έστω και έτσι πρόχειρα όπως ήρθε, διότι είναι
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άποψη νομίζω των περισσότερων από εμάς ότι τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να
γίνονται.
Επίσης συμφωνώ με τον κ. Δήμαρχο ότι θα ήταν πιο οξύς αν
ήταν εκείνος στη θέση μας, πράγματι έτσι είναι. Μας έχει συνηθίσει σε πιο
οξείς τοποθετήσεις και επιθετικές, από ότι η αντιπολίτευση που νομίζω ότι
είμαστε αρκετά ήπιων τόνων σε πράγματα ίσως που θα έπρεπε να είμαστε
αρκετά πιο αυστηροί. Συμφωνώ με όλα αυτά.
Και φυσικά είναι καλό να παραδέχεται κάποιες φορές και
πρόχειρες εισηγήσεις και λάθη που γίνονται από την πλευρά της Διοίκησης.
Επαναλαμβάνω να αναγνωρίσει και η αντιπολίτευση στην πλειοψηφία της αν
όχι όλη, υπερψήφισε την εισήγηση αυτή που ήρθε.
Θα περίμενα όμως ότι ακριβώς λόγω της αναγνώρισης της
προχειρότητας της προηγούμενης εισήγησης σήμερα που ήρθε και το ποσό
θα είχε γίνει μια προσπάθεια να είναι λίγο καλύτερη η ενημέρωση από την
προηγούμενη φορά. Η απόρριψη για την πρόταση για το άλσος, νομίζω κατά
την άποψή μας ότι σημαίνει ότι πάλι υπήρξε μια βιασύνη να εισηγηθούμε κάτι,
χωρίς να το ψάξουμε. Αλλά δεν είναι εκεί το σημαντικό.
Άκουσα τον κ. Αντιδήμαρχο που είπε να φέρει τεχνική έκθεση,
ναι κ. Κουμαριανέ θα περίμενα να φέρετε τεχνική έκθεση. Εφόσον φέρνετε το
κονδύλι των εκδηλώσεων θα περίμενα να μας έχετε στείλει έστω ηλεκτρονικά
αυτή την εκτίμηση που έχετε, τον προϋπολογισμό, την τεχνική έκθεση
οτιδήποτε μας είπατε εδώ προφορικά.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τεχνική έκθεση έρχεται όταν έχουμε να ψηφίσουμε την
πίστωση σε μια δραστηριότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι επιμέρους
προδιαγραφές, η νομοθεσία, πρώτα απ' όλα ετοιμάζεται, το θέμα είναι να
ενημερωθείτε για το τι θα γίνει. Επί της ουσίας οι τεχνικές εκθέσεις για τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις προμήθειες και τα έργα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης δεν έρχονται ποτέ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Ο στόχος
εδώ δεν είναι να ενημερωθούμε, θα ενημερωθούμε από το φυλλάδιο που θα
βγάλει ο Δήμος όπως θα ενημερωθούν και οι συνδημότες μας.
Εδώ είναι να κρίνουμε αν πρέπει να υπερψηφίσουμε το
συγκεκριμένο κονδύλι. Για να υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο κονδύλι, δεν
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αρκεί να ενημερωθούμε για το τι θα γίνει. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη
ενημέρωση τι θα γίνει, τι κόστος έχει, να μας επιτραπεί να το συγκρίνουμε
εμείς με δικές μας εκτιμήσεις, για να κρίνουμε αν τυχόν πρέπει να
συμφωνήσουμε ή όχι. Ο στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου και επιτρέψτε μου
να διαφωνήσω, δεν είναι να ενημερωθούμε, είναι να κρίνουμε αν πρέπει να
υπερψηφίσουμε ή όχι.
Ως εκ τούτου δεν αρκεί να ενημερωθούμε. Πρέπει να έχουμε
έγκαιρα το χρόνο και τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε αυτό που προτείνεται,
αν μας βρίσκει σύμφωνους για να το υπερψηφίσουμε ή όχι. Ως εκ τούτου η
ενημέρωση δεν αρκεί. Αν όχι τεχνική έκθεση αν ακούγεται βαρύ το «τεχνική
έκθεση», στείλτε μια περιγραφή, ένα προϋπολογισμό, μια εκτίμηση κάτι
έγκαιρα, ηλεκτρονικά. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε κι εμείς με
ανθρώπους που γνωρίζουν.
Μας είπατε για υπερβολικές τιμές σε άλλους Δήμους. Πώς να το
αξιολογήσουμε αυτό; Τώρα που μας είπατε προφορικά για το μαλλί της γριάς
και για τα σπιτάκια, τώρα θέλετε από μνήμης να αποφασίσουμε εμείς αν έχετε
δίκιο ή όχι;
Νομίζω ότι η προχειρότητα που προς τιμή του ο κ.
Βασιλόπουλος αναγνώρισε, συνεχίζεται και τώρα που συζητάμε το κονδύλι.
Θα περίμενα μετά από αυτή την αναγνώριση να μας έχει σταλεί μια εκτίμηση
να μπορέσουμε κι εμείς με τους δικούς μας συνεργάτες να αξιολογήσουμε αν
πράγματι είναι μια πολύ καλή τιμή και να σας αποδώσουμε τα εύσημα, ή όχι.
Τώρα όμως μας στερείτε αυτή τη δυνατότητα.
Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αξιολογήσω αν οι 53.000 € που
ζητάτε, που κατά την άποψή μου αυτή την περίοδο είναι μεγάλο ποσό είναι
πολύ μεγάλο ποσό, η πρόχειρη απάντησή μου είναι ότι δεν δικαιολογείται
σήμερα, την περίοδο που διανύουμε, να διαθέσουμε 53.000 € για να δίνουμε
20 μέρες δωρεάν μαλλί της γριάς. Και επιτρέψτε μου να κάνω κοινωνούς
αυτής της πρότασης και τον λαό της πόλης μας και να δω τι άποψη έχει και
εκείνος, αν πρέπει αυτή την περίοδο να διαθέσει ο Δήμος μας 53.000 € για να
κάνει τέτοιες κινήσεις.
Επαναλαμβάνω δεν διαφωνώ εξ ορισμού μπορεί να έχετε δίκιο,
μπορεί η τιμή να είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με πράγματα που κάνουν οι
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άλλοι Δήμοι. Μας στερείτε τη δυνατότητα να το κρίνουμε χωρίς να μας
ενημερώσετε έγκαιρα, για να μπορέσουμε να το ψάξουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τελειώνω κ. Πρόεδρε αλλά δεν εξάντλησα το πεντάλεπτο.
Δηλαδή μου λέτε «συντομεύετε» πριν ολοκληρώσω το πεντάλεπτο, συν το
χρόνο που μίλησε ο κ. Κουμαριανός. Και ο Κανονισμός κ. Πρόεδρε λέει όταν
υπερβαίνω το χρόνο παρεμβαίνετε. Δεν θα παρεμβαίνετε προληπτικά.
Προληπτική σύντμηση του χρόνου και λογοκρισία; Στο πεντάλεπτο, δεν το
υπερέβην, το παρακολουθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη έχετε ένταση κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν έχω καθόλου ένταση, αλλά και ο Κανονισμός λέει όταν
υπερβεί το χρόνο ο δημοτικός σύμβουλος το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να
παρέμβει, αλλά όχι προληπτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει κι άλλα ο Κανονισμός.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα, μην ανησυχείτε.
Επαναλαμβάνω αν όχι τεχνική έκθεση ένα προϋπολογισμό θα
περίμενα να τον έχουμε σήμερα για τις εκδηλώσεις αυτές. Η πρώτη μου
τοποθέτηση είναι ότι είναι μεγάλο το ποσό των 53.000 € δεν μου απάντησε ο
κ. Κουμαριανός γιατί σπάει σε δυο κωδικούς το κονδύλι αυτό εφόσον αφορά
πολιτιστικές εκδηλώσεις και δεν μπαίνει όλο στο 53.000 € και πάει και στο
«Λοιπές εκδηλώσεις» αφού είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις και το μισό πάει
εδώ και το μισό πάει εκεί.
Επίσης δεν μας έδωσε πληροφορίες και λεπτομέρειες για το που
θα γίνει σε ποιο χώρο. Είπατε στο στρατιωτικό εργοστάσιο, σε ποιο σημείο
του στρατιωτικού εργοστασίου. Εννοείτε εντός; Στον κλειστό χώρο; Στον
εξωτερικό χώρο; Εκεί που είναι το parking; Εκεί που είναι τα όργανα
γυμναστικής; Που ακριβώς;
Γι' αυτό λέω ότι θα περιμέναμε για μια δραστηριότητα 53.000 €
που μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη, να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση, εγώ
θα έλεγα και τεχνική έκθεση, αν όχι τεχνική έκθεση τουλάχιστον μια πιο
συγκεκριμένη

περιγραφή,

ειδικά

μετά
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Βασιλόπουλου ότι με προχειρότητα ήρθε το θέμα στην προηγούμενη
εισήγηση, θα περίμενα μια καλύτερη παρουσίαση στην παρούσα συνεδρίαση.
Γι' αυτό το λόγο εμείς θα καταψηφίσουμε. Δεν είχαμε σκοπό να
υπερψηφίσουμε γιατί αφορά προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχειρήσεις
που όπως έχουμε πει επειδή δεν συμμετέχουμε με πολιτική απόφαση της
Διοίκησης, απέχουμε. Αλλά ειδικά λόγω της απουσίας έγκαιρης και αναλυτικής
ενημέρωσης, η απόφασή μας είναι να καταψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αράπογλου, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς διαφωνούμε εξ ορισμού και
διαφωνούμε σε ένα σημείο το οποίο κατ' αρχάς η απόφαση ήταν από το 2015
όπως είπε ο κ. Δήμαρχος και εγώ θέλω να πω μπράβο στο Δήμαρχο που
δέχτηκε ότι ήταν πάρα πολύ πρόχειρα τα επιχειρήματα που ήρθαν στο
περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα παρ' όλα αυτά επί της αρχής
η αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
Δεύτερον. Κύριοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, τώρα
που είναι καιρός αποσύρετε παντελώς αυτή την πρόταση για 53.000 € για
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα: λέμε ότι θα
κάνουμε σίτιση για 115 άτομα στους απόρους με 15.000 €. Εάν καθίσουμε και
διαιρέσουμε το ποσό δεν είναι ούτε 2 ευρώ την ημέρα. 115 άτομα, κ. Λάλο,
επί δύο κάνει 230 πολλαπλασιάστε το επί 55, βάλτε και το ΦΠΑ 1,24% είναι
15.700 €. Το λέω επειδή ο κ. Λάλος είπε για τα 2 ευρώ.
Εκείνο το οποίο θέλω να κοιτάξετε είναι ότι τα 2 ευρώ ένα
χριστουγεννιάτικο συσσίτιο που θέλουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ μικρό,
αλλά βέβαια αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Εάν μπορούμε να κάνουμε αυτό
με τις 15.000 € ας το κάνουμε 30.000 να μη γίνει καμία εκδήλωση ή να γίνει
μια εκδήλωση η οποία να είναι πάρα πολύ λιτή δεν θα μας παρεξηγήσει
κανένας.
Εδώ έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ραπανάκια για την όρεξη! Ο
κόσμος έχει άλλα προβλήματα. Ούτε το μαλλί της γριάς όπως πολύ σωστά
ειπώθηκε, ούτε το παγοδρόμιο θα μας χαροποιήσει. Θα μας χαροποιήσει να
δούμε να γίνει μια εκδήλωση η οποία το κόστος της να είναι σχεδόν μηδενικό.
Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τέτοιο
πράγμα 53.000 €. Ψηφίζουμε τις 15.000 και αν μας λέγατε ότι θα ήταν και
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παραπάνω για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα πιο καλό χριστουγεννιάτικο
γεύμα, δεν μπορώ να καταλάβω με 2 ευρώ τι γεύμα μπορούμε να δώσουμε
σε 115 άτομα για 55 μέρες, με 15.000 €.
Εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ και αυτό είναι το αίτημα της
Παράταξής μας να αποσυρθεί. Σε καμία περίπτωση να μη γίνουν αυτές οι
εκδηλώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι μέρες και δεν ξέρω πόσο πιο
δύσκολα θα έχουν γίνει το Δεκέμβριο, το να κάνουμε εμείς εκεί φανφάρες.
Εκείνο το οποίο πρέπει να τελειώσει είναι αν μπορέσουμε να
βελτιώσουμε το συσσίτιο. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει να λέμε «μήπως
μπορούμε να βελτιώνουμε τα συσσίτια»….!!! Εμείς θα το καταψηφίσουμε, σε
καμία περίπτωση δεν θα καταψηφίσουμε τους άλλους κωδικούς, αλλά τις
53.000 € τις καταψηφίζουμε ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ που η συζήτηση έχει πάει σε ένα άλλο
επίπεδο. Βεβαίως ο κ. Αράπογλου με κάνει να το ψιλομετανιώνω, αλλά δεν τα
καταφέρνει, το γεγονός ότι παραδέχτηκα το λάθος το οποίο έγινε την
προηγούμενη φορά. Δεν θα τα καταφέρετε όμως, επιμένω. Το είπατε τέσσερις
φορές το κατέγραψα, μπορείτε να το πείτε άλλες δέκα στη συνέχεια, εδώ
είμαστε να το ακούσουμε.
Το θέμα είναι το εξής: αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση, θα αναλάβουμε όλοι την ευθύνη και αυτών που λέμε και αυτών
που κάνουμε, γιατί εδώ πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
Είναι δυνατό να σηκώνουμε τόνους και να λέμε φανφάρες κ.
Κόντο το σχέδιο το οποίο παρουσίασε πριν ο κ. Κουμαριανός; Δηλαδή το να
μπορούν παιδιά της πόλης να έχουν ψυχαγωγία δωρεάν και ποιοτική με
έξοδα του Δήμου το θεωρείτε αυτό πολυτέλεια; Δηλαδή το φτωχό παιδάκι
σήμερα είναι φτωχό μόνο επειδή δεν έχει να φάει; Ή είναι φτωχό και υπάρχει
και κοινωνικός αποκλεισμός, γιατί οπουδήποτε κι αν πάει θα πρέπει να
πληρώσει; Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, θέλω να
μου το εξηγήσετε.
Και εσείς κ. Αράπογλου που λέτε και υπονοήσατε ότι θα βγείτε
να ρωτήσετε τον κόσμο της πόλης. Ρωτήστε τον όσες φορές θέλετε και εμείς
τον έχουμε ρωτήσει και είναι τιμή μας …
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν υπονόησα, το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος να διακόπτουμε. Δεν υπάρχει λόγος,
πιστέψτε με. Μα δεν σας έβρισε κ. Αράπογλου …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Διαστρέβλωσε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία και εσείς μπορεί να διαστρεβλώσατε στην ομιλία σας, δεν
σας διακόψαμε όμως, δεν γίνεται η διαδικασία έτσι. Με εκτιμήσεις δεν
μπορούμε να βγάλουμε λόγο, με Κανονισμό θα βγάλουμε λόγο. Δεν
διακόπτουμε τον ομιλητή.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να τηρείτε πάντα τον Κανονισμό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον τηρώ κ. Αράπογλου, έχετε να προσθέσετε κάτι;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όταν διακόπτουν εμένα κ. Πρόεδρε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ, το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θεωρώ –και μιλώ πολιτικά τώρα- αν μη τι άλλο υποκριτικό
απέναντι σε ένα κόσμο που υποφέρει και ο κόσμος που υποφέρει σήμερα δεν
υποφέρει κυρίως λόγω της σίτισης επειδή δεν έχει να φάει, γιατί αν μη τι άλλο
σήμερα δεν βλέπουμε τις εικόνες που περιγράφονται στα «Σταφύλια της
οργής» του Στάινμπεκ. Δηλαδή ο κόσμος ακόμη και σήμερα μέσα από
διάφορες διαδρομές, έχει να φάει, είτε μιλάμε για το συσσίτιο του Δήμου, είτε
μιλάμε για το κράτος την Περιφέρεια, είτε την Εκκλησία, είτε άλλους φορείς.
Ένα μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα είναι το να μπορεί
να μην απομονώνεται και να μην αποκλείεται και να μπορούν να βγαίνουν οι
γονείς με τα παιδιά τους και να μπορούν να πάνε κάπου και να έχουν μια
ποιοτική διασκέδαση και δωρεάν και όχι σε υποπροϊόντα.
Επιτρέψτε μας να έχουμε διαφορετική αντίληψη που σε καμία
περίπτωση…. Κοιτάξτε, είναι λίγο λαϊκισμός γιατί το αντιπαραθέτετε αυτό με
το συσσίτιο και δεν το αντιπαραθέτετε με κάτι άλλο. Γιατί δεν το
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αντιπαραθέτετε με ένα γήπεδο ή με ένα ασθενοφόρο, ας πούμε. Θέλω να πω
δηλαδή ας μιλήσουμε επί της ουσίας.
Δεύτερον, επειδή γνωριζόμαστε τυχαίνει να γνωριζόμαστε και
κάποιοι να αγαπιόμαστε κιόλας, το θέμα είναι το εξής κ. Κόντο,

αυτή η

Παράταξη συγκροτήθηκε συγκρουόμενη με τις μνημονιακές πολιτικές. Έχουμε
κατέβει στο δρόμο και κατεβαίνουμε και πάμε και κάθε Τετάρτη στο
Ειρηνοδικείο και παίζουμε και ξύλο άμα χρειαστεί για να αμφισβητήσουμε
έμπρακτα αυτή την πολιτική.
Δεν θυμάμαι κανέναν σας στο δρόμο να συγκρούεται με την
πολιτική που μας έχει φέρει στην απόλυτη φτώχεια. Σας παρακαλώ, δηλαδή
μην πάμε να σηκώνουμε τώρα εδώ κορώνες, για ένα θέμα που αφορά μια
παροχή του Δήμου γιατί θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει κάτι τσάμπα, είτε
φτηνό ποιοτικά είτε να βάλει τους ανθρώπους να πληρώσουν.
Εμείς αυτό εισηγούμαστε και αυτό λέμε. Έχετε κάθε δικαίωμα να
έχετε διαφορετική άποψη, αλλά μη μας βάζετε λόγια στο στόμα και

μη

παρουσιάζετε σώνει και καλά την αντίθεσή σας ότι στηρίζετε στο γεγονός ότι
υπερασπίζεστε τους φτωχούς με το να αυξήσουμε το συσσίτιο. Δηλαδή μας
αδικεί και αδικεί κι εσάς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν θα το επιτρέψω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς είμαστε από τζάκια κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κόντο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε είπα, ούτε υπονόησα κάτι τέτοιο. Είπα ότι δεν έχω δει
κανέναν σας στο δρόμο του αγώνα και το λέω και το εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
εγώ ήμουν ο μοναδικός από την αντιπολίτευση που δεν ψήφισα καν το θέμα.
Και δεν το ψήφισα, γιατί το έθιξα ως πρόχειρο και σήμερα που το φέρατε πάλι
δεν το φέρατε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά το να κάνετε χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις εγώ δεν πω ποτέ όχι.
Το αν αυτή τη στιγμή οι 53.000 € που έχετε βάλει, θα
μπορούσατε να τις κάνετε 40.000 € και οι 13.000 € να πάνε στους απόρους,
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είναι μια πρόταση. Ό,τι μπορείτε παραπάνω να δώσετε στους απόρους, είναι
μια πρόταση. Το να μην κάνουμε καθόλου εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα που
όλοι περιμένουν από το Δήμο να φέρουν τα παιδιά τους, να δουν πως θα
περάσουν καλύτερα αυτές τις μέρες γιατί η κρίση δεν μας δίνει τα περιθώρια
να πάμε όπου θέλουμε και όπως θέλουμε, πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να την
κάνει αυτή την παροχή.
Παρ' ότι σήμερα ήρθε και πάλι πρόχειρα εγώ κατ' αρχήν θα
ψηφίσω την πίστωση. Στη συνέχεια θα κρίνω μία – μία ενέργειά σας όσο
γίνεται πιο σχολαστικά. Ψηφίζω αυτή τη στιγμή την πίστωση και μόνο και
παρακαλώ πάρα πολύ αν αυτή την πίστωση των 53.000 € γιατί το θεωρώ κι
εγώ λίγο μεγάλο, μπορείτε να εξοικονομήσετε μερικά χρήματα να τα δώσουμε
στους απόρους, είναι μια πρότασή μου ταπεινή, θα ήταν καλό. Όσο μπορείτε.
Όχι όμως να μην γίνουν οι εκδηλώσεις που όλος ο κόσμος περιμένει. Εγώ θα
το ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Είχα τον λόγο βέβαια με
υπερκάλυψε ο Δήμαρχος σε αυτά που είπε, ακριβώς αυτά που είπε ήθελα να
πω κι εγώ, εν συντομία θα επαναλάβω κάποια πράγματα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της φτώχειας δεν είναι το φαγητό,
όπως είπε και ο Δήμαρχος είτε με κάποια συσσίτια από την Εκκλησία, από το
Δήμο, από άλλες Οργανώσεις ένα πιάτο φαγητό οι περισσότεροι άνθρωποι
βρίσκουν καλώς ή κακώς.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός όμως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
της φτώχειας. Οι οικογένειες που δεν έχουν να πάνε το παιδί τους πουθενά,
ούτε ένα θέατρο, ούτε σαν κι αυτά που κάθονται και βλέπουν στην τηλεόραση
και στενοχωριούνται που δεν μπορούν να πάνε, να πάνε ένα καρουζέλ να
έχει τέλος πάντων κάποιες παροχές και να τις έχει δωρεάν. Γι' αυτό και το
κόστος που λέμε για τις 53.000 € ανεβαίνει γιατί ακριβώς θέλουμε να το
κάνουμε δωρεάν. Θα μπορούσαμε να έχουμε το μισό κόστος ή το 1/3 και να
βάλουμε εισιτήριο 10 ευρώ. Το θέλουμε αυτό δηλαδή; Δεν το θέλουμε εμείς.
Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό.
Το δεύτερο, δεν καταλαβαίνω εγώ ξεκινήσαμε να δεχόμαστε
συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά μας και ότι καταλάβαμε ότι δεν ήταν καλή η
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εικόνα μας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα συγχαρητήρια ήταν
τελείως τυπικά έως και ανειλικρινή. Διότι μετά το χρησιμοποίησαν αυτό
κάποιοι της αντιπολίτευσης ουσιαστικά για να κάνουν μια αντεπίθεση.
Το παραδεχτήκαμε, ήρθε πρόχειρα και ακόμη δεν έχουμε
καταλήξει σε κάποια πράγματα, ακόμη σχεδιάζονται. Ούτε μπορούμε να σας
πούμε ακριβώς αν θα 2 μέτρα πάνω στην πλατεία ή 2 μέτρα δεξιά ή αριστερά,
ή πόσα τετραγωνικά θα είναι το παγοδρόμιο, αφού σας εξηγήσαμε ότι κι εμείς
ακόμη το ψάχνουμε.
Τελευταία στιγμή; Ναι. Δεν είναι σωστό; Ναι. Αλλά έτσι έχουν τα
πράγματα, δεν κρύβουμε κάτι. Κάνουμε μια κουβέντα και ελπίζουμε να γίνει
ό,τι καλύτερο για τα παιδιά και τις οικογένειες της πόλης μας. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν μπορεί παρά να στενοχωρεί το γεγονός ότι
καθόμαστε και συζητάμε για μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που πράγματι κι
εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Δεν είναι απαραίτητο όπως είπαν κι άλλοι
συνάδελφοι και ο

Δήμαρχος μόνο το φαγητό, είναι και άλλα πράγματα

απαραίτητα και ειδικά για τις μικρές ηλικίες που πράγματι έχουν ανάγκη και να
κοινωνικοποιηθούν και να βγουν έξω και να παίξουν και να βρουν τους φίλους
τους και να βρουν ένα χώρο τέλος πάντων αυτές τις γιορτινές μέρες να
απασχοληθούν.
Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έρχεστε εδώ
και μας ζητάτε να ψηφίσουμε ένα υψηλό ποσό, όπως είπε ο κ. Κουμαριανός
για αρκετές μέρες εκδηλώσεων. Βέβαια δεν μετρήσαμε πόσες θα είναι οι
εκδηλώσεις ακριβώς γιατί το ότι λέμε ότι θα είναι 30 μέρες οι εκδηλώσεις,
μπορεί όμως στις 30 μέρες να είναι δέκα εκδηλώσεις μέσα, παράδειγμα λέω.
Δεν το μετρήσαμε πόσες είναι ακριβώς δεν παίζει ρόλο ο χρόνος που θα
διοργανωθούν, παίζει το τι ακριβώς θα γίνει στις εκδηλώσεις.
Και γι' αυτό ζητάμε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα
οργανωθεί αυτή η γιορτή, γιατί πράγματι επειδή είναι μεγάλο το ποσό, πρέπει
να αξιολογήσουμε κι εμείς αν πρέπει να δοθεί αυτό το ποσό αυτές τις
δύσκολες εποχές που δεν χρειάζεται να κάτσουμε να πούμε πενήντα
παραδείγματα το τι άλλο θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι 53.000 € αν θα
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πάνε σε φαγητό, αν θα γίνουν ασθενοφόρα, αν θα γίνουν computer για τα
σχολεία, ή αν θα γίνουν οτιδήποτε. Γιατί και το computer στο σχολείο έχει τη
χρησιμότητά του.
Αυτό που βλέπω εγώ από τη διοργάνωση αυτής της γιορτής
είναι μια προχειρότητα με την έννοια ότι εδώ λέμε παράδειγμα θα έχουμε
δωρεάν μαλλί της γριάς, λέμε θα έχουμε δωρεάν σιντριβάνια σοκολάτας, το
παγοδρόμιο θα είναι δωρεάν, είπα χαριτολογώντας πριν ότι πρέπει να
κάνουμε και μια ασφάλιση των παιδιών που θα είναι εκεί γιατί θα χτυπήσουν.
Πάντως σίγουρα πρέπει να έχει μια ασφάλεια ο χώρος.
Δηλαδή ό,τι όμορος Δήμος υπάρχει, θα μαζευτεί εδώ για να
τρώει τσάμπα μαλλί της γριάς, δηλαδή είναι δεδομένο αυτό. Εγώ φεύγω κ.
Κουμαριανέ γιατί κι εσείς έχετε παιδιά και πάω στο παγοδρόμιο στο Ρέντη για
να κάνει η κόρη μου και τώρα θα το έχουμε δίπλα στο σπίτι μας; Θα είναι τα
παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και θα μαλώνουν ποιος θα τρώει
μαλλί της γριάς και ποιος θα κάνει παγοδρόμιο.
Αυτά είναι κάποια ζητήματα οργανωτικά και γι' αυτό ζήτησαν
κάποιοι τεχνική έκθεση μπορεί να μην την ονόμασαν έτσι όπως έπρεπε, αλλά
όταν πάμε να δώσουμε 53.000 € δεν θέλουμε να αισθανθούμε μετά ότι τα
πετάξαμε. Χώρια το ότι πρέπει να αξιολογήσουμε αν αυτές οι 53.000 € πρέπει
να δοθούν εκεί. Σε αυτό ζητάμε την κατανόησή σας.
Είχε δίκιο ο κ. Κόντος που είπε ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί,
τώρα είναι αργά για να αποσυρθεί γιατί πραγματικά μια χριστουγεννιάτικη
γιορτή πρέπει να γίνει. Εγώ θα έλεγα να αλλάξετε λίγο δρόμο και να πάτε σε
κάτι πιο λιτό, πιο περιορισμένες μέρες που δεν θα μαλώνει ο κόσμος μεταξύ
τους γιατί το αρνητικό του δωρεάν είναι ότι όλοι κάνουν δωρεάν. Άμα
πληρώνεις δεν πηγαίνεις και από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Θυμάμαι όταν ήμουν Πρόεδρος στον Ενιαίο Φορέα μου έλεγε
ένας καθηγητής από άλλο Δήμο σε χορό, ότι πρέπει να μπει ένα αντίτιμο στο
χορευτικό σας –έτσι είχε εισηγηθεί αυτός- διότι έρχονται και κοροϊδεύουν. Δεν
έρχονται, γράφονται και επειδή είναι τσάμπα δεν εκτιμούν αυτό που πάνε να
κάνουν. Πρέπει κάτι να κοστίζει, για να το εκτιμά και ο άλλος. Δείτε το δηλαδή
και από αυτή την άποψη, δεν είναι ζήτημα εισπρακτικό. Πρέπει να το δείτε
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οργανωτικά το θέμα, δεν είναι σωστά οργανωμένο το ζήτημα όλο και θα
δημιουργήσει προβλήματα.
Χώρια το ότι πάμε να κλείσουμε κι ένα… Καλώς ή κακώς
λειτουργεί ένα parking εκεί. Πάμε να το κλείσουμε ένα μήνα; Σκεφτείτε τα. Εγώ
δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω, το λέω καλοπροαίρετα.
Όσον αφορά για το πρώτο θέμα το θέμα του συσσιτίου που
είπαμε, πραγματικά φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο μπερδεύετε λίγο τα
πράγματα λες και δεν θέλετε να μας δώσετε να κατανοήσουμε τι θέλετε να
κάνετε. Δεν είναι κανείς αρνητικός ποτέ. Θα ήταν κανείς αρνητικός ότι 115
άνθρωποι που έχουν ανάγκη πρέπει να φάνε; Ο κ. Κόντος υπολογίζει με 31
Δεκεμβρίου, πετάγεται η κα Αλιμπέρτη θα είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου,
μπαίνουμε στον επόμενο χρόνο λοιπόν χωρίς να είναι πάλι το συσσίτιο στον
προγραμματισμό του επόμενου χρόνου της Κοινωφελούς. Ψηφίζουμε δηλαδή
από τώρα για να πληρώσουμε και τον Ιανουάριο. Γιατί βάζουμε το Γενάρη και
το λέτε τώρα; Άρα δεν βάζουμε το Γενάρη, θα είναι στον προϋπολογισμό του
’17.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ακούστε κ. Κουμαριανέ επειδή εγώ έχω θητεύσει, εγώ
ξέρω γιατί το κάνετε. Γιατί δεν το λέτε όμως γιατί το κάνετε; «Γιατί δεν
προλαβαίνουμε να κάνουμε διαγωνισμό σε ένα μήνα, θα κοιτάξουμε να πάει
άλλους δυο μήνες…» όλο αυτό, εξηγήστε το στο Δημοτικό Συμβούλιο,
υπάρχουν πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν για να τα καταλάβουν οι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Το καταλαβαίνω αυτό, σας λέω όμως ότι ο κ. Κόντος υπολογίζει
55 μέρες ενώ δεν είναι 55, είναι 85 μέρες. Δεν λέτε το ίδιο. Το ίδιο λέτε; Άρα
κάποιος δεν κατάλαβε καλά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Παπανικολάου, ο κ. Παπακώστας έχει τον
λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κατ' αρχήν όσον αφορά το ζήτημα της αυτοκριτικής από
τη μεριά του κ. Δημάρχου και της αναγνώρισης της προχειρότητας του
θέματος και τη στάση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι δεν
υπάρχει λόγος να εκπλήσσονται. Η αυτοκριτική και η ανάληψη ευθύνης είναι
ίδιον της Αριστεράς, άρα κι αυτής της Παράταξης, είναι στο DNA της και με
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αυτή την έννοια είναι στο ηθικό της οπλοστάσιο και δεν θα διστάσουμε να το
επαναλάβουμε όποτε και όταν και όσο χρειαστεί.
Όσον αφορά το ζήτημα που συζητάμε παρ' ότι ο Δήμαρχος και η
κα Γαλαζούλα με κάλυψαν σε αρκετά που ήθελα να πω γιατί είχα ζητήσει από
πριν τον λόγο και με αυτή την έννοια θα το περιορίσω.
Θέλουμε ασθενοφόρα, θέλουμε computer, θέλουμε, θέλουμε,
δεν τελειώνουν τα «θέλουμε». Ένας δρόμος υπάρχει: η κατανόηση ότι για να
έχουμε όλα αυτά τα «θέλουμε», που είναι απολύτως απαραίτητα, περνάει
μέσα από την ανάγκη της ανατροπής αυτής της πολιτικής της μνημονιακής, η
οποία μας τα στερεί. Και σε αυτό, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του
από ποια μεριά του στρατοπέδου τάσσεται και ποια θέση κρατάει και πως
παλεύει γι' αυτό, αν το κατανοεί κατ' αρχήν και πως παλεύει.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα το κονδύλι των 53.000 €.
Παρ' όλο ότι γενικά σε αυτά είμαι λίγο σφικτός με την έννοια κατανοώντας την
περίοδο που χρειάζονται και τα λοιπά, στο συγκεκριμένο είμαι φανατικά θα
έλεγα υπέρ της υπερψήφισής του για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο και θα
αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα.
Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντική προσφορά στην
κοινωνική πολιτική που οφείλει ο Δήμος να κάνει, ιδιαίτερα σε περιόδους
τέτοιας κρίσης. Γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους τέτοιας κρίσης. Και
θα σας πω το εξής: στην περίοδο της κρίσης από το ’10 μέχρι σήμερα έχουν
καταγραφεί περίπου 6.000 αυτοκτονίες ανθρώπων.
Πριν καιρό άκουγα ένα διακεκριμένο ψυχίατρο σε μια εκπομπή ο
οποίος είπε στην ουσία τα εξής: η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των
αυτοκτονιών δεν οφείλεται στην έλλειψη φαγητού, οφείλεται στην κοινωνική
απομόνωση και την ντροπή που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν
σε αυτή την κατάσταση και την οποία μάλιστα τη χώριζαν σε δυο κύριες αιτίες
της αυτοκτονίας που οφείλονται στην κοινωνική απομόνωση.
Η πρώτη, η βασικότερη αιτία ήταν η απώλεια περιουσίας
συνδυασμένη με την ντροπή για το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
από αυτό το γεγονός. Η δεύτερη αιτία της μαζικότητας των αυτοκτονιών ήταν
η έλλειψη δυνατότητας προσφοράς στα τέκνα, η οποία με τη σειρά της πάλι
λέει έχει δυο κατηγορίες, η πρώτη ήταν στη δυνατότητα σπουδών, μόρφωσης
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και επαγγελματικής κατάρτισης κυρίως σε παιδιά που πέρναγαν σε Σχολές
εκτός της πόλης διαμονής, η δεύτερη ήταν στα μικρά παιδιά η δυνατότητα να
τους προσφέρουν κάποια πράγματα ώστε να μην αισθάνονται μειονεκτικά, σε
σχέση με άλλα.
Αν αυτά πραγματικά μας αγγίζουν, αν αυτά πραγματικά
πιστεύουμε ότι συμβαίνουν γιατί εγώ δεν είμαι ψυχίατρος ή ψυχολόγος τα
άκουσα, συγκεκριμένα ο κ. Μυλωνάκης γι' αυτό λέω για διακεκριμένο
ψυχίατρο που αναφέρθηκε σε αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε
γιατί

πιστεύω ότι αυτό το

κονδύλι

και

αυτές οι

εκδηλώσεις που

διοργανώνουμε, είναι πραγματικά στην καρδιά της κοινωνικής πολιτικής που
οφείλει ο Δήμος να κάνει.
Επίσης αν ρωτάγαμε –αυτό δεν είναι του Μυλωνάκη, αυτό είναι
δικό μου- ένα παιδί τι θέλεις την ημέρα των Χριστουγέννων μια μερίδα
γαλοπούλα ή μια βόλτα στον Άη Βασίλη στο καρουσέλ ή στις κούνιες ή στο
άλσος; Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι έστω και ένα παιδί θα επέλεγε τη
γαλοπούλα; Ακόμη κι αν πείναγε, έχω την άποψη ότι δεν θα επέλεγε τη
γαλοπούλα, αλλά το δεύτερο.
Όσον αφορά για το δωρεάν που πραγματικά υπάρχουν οι
κίνδυνοι που αναφέρθηκαν, αλλά κι αυτό είναι στη λογική μας θα ήθελα να πω
το εξής: είναι πολύ δύσκολο ένας γονιός να πει στο παιδί του «δεν έχω τη
δυνατότητα να σε πάω κάπου σε γιορτές σε εκδηλώσεις γιατί δεν έχω λεφτά
να πληρώσω», πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται στο Δήμο του, στη γειτονιά του
και ο φίλος του που είναι μαζί στο σχολείο, που παίζουν μαζί στο πεζοδρόμιο
ή στην παιδική χαρά, θα έχει τη δυνατότητα και θα πάει. Δεν δικαιούμαστε να
το στερήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Ρόκου λέτε δωρεάν μαλλί της
γριάς, δωρεάν κακάο, ποιος μας διασφαλίζει ότι δεν θα έρθει το Μενίδι, η
Ζωφριά, τα Λιόσια, ή το Γαλάτσι για όλα αυτά τα πράγματα; Μπορεί κανείς να
μας διασφαλίσει ότι μόνο οι δημότες θα το κάνουν αυτό; Γι' αυτό αυτά τα
δωρεάν θα παρακαλέσω πάρα πολύ να τα αφαιρέσετε και να τα προσθέσετε
κάπου στους απόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ νομίζω ότι η ανάγκη για ψυχαγωγία αφορά και τους μικρούς
και τους μεγάλους. Αυτή η ανάγκη μας κάνει να ξεχωρίζουμε και από τα ζώα.
Θα τρώγαμε και θα κοιμόμασταν. Τα παιδιά δεν θέλουν να τρώνε, να
κοιμούνται και να πηγαίνουν ντε και καλά σχολείο, θέλουν και ελεύθερο
χρόνο, θέλουν να χαρούν και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουν και πολλές
μέρες διακοπές.
Αυτό που είπατε δηλαδή τρελάθηκα. Το άλλο που τρελάθηκα
είναι επειδή έχω εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και προσπαθούσαμε να
βρούμε τις καλύτερες τιμές, αυτή η τιμή δεν υπάρχει πουθενά. Σε όλες τις
εταιρείες που ήρθαν, ήθελαν και αυτά τα λεφτά και να βάλουμε και εισιτήρια.
Και θα το δείτε αυτό και στην Κοινωφελή που θα μπουν αναλυτικά τα
πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή.
Υπάρχει security, υπάρχουν χημικές τουαλέτες, εδώ δεν
καλύπτουμε μόνο τις παροχές με τα σπιτάκια που κάθε σπιτάκι θα έχει μια
δράση, τα σπιτάκια θα έχουν μια δράση καθημερινά. Απλώς θα υπάρχουν
εξαιρετικές δράσεις τις ημέρες παραμονή Χριστουγέννων,

παραμονή

Πρωτοχρονιάς αυτές τις μέρες θα είναι ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις.
Όσον αφορά για το parking που λέτε. Όπου και να γινόταν αυτό
και

δύο και τρία ευρώ να το βάζαμε γιατί εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε

εισιτήριο των δέκα ευρώ, ας πήγαινε στο Allou Fan αν ήταν έτσι. Εμείς δεν το
κάνουμε σαν εταιρεία, εμείς το κάνουμε σα Δήμος. Αλλιώς θα νοικιάζαμε κι
ένα χώρο και θα λέγαμε «παιδιά ελάτε, στήστε τα και πάρτε και τα λεφτά», δεν
θα το κάνει ο Δήμος τότε, ιδιώτες θα το κάνουν.
Αν ρίξετε μια ματιά τι γίνεται σε άλλους Δήμους, πάρα πολλά
πράγματα είναι δωρεάν …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Αράπογλου!
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μα κ. Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μη μου λέτε «κύριε Πρόεδρε ….». Διακόπτετε την ομιλήτρια
για να μου πείτε «κύριε Πρόεδρε»; Σας παρακαλώ κύριε Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου γιατί δημιουργείτε αυτό το πρόβλημα,
μπορείτε να μου πείτε;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε όποτε θέλετε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Με ρωτάτε. Γιατί έθεσα ένα θέμα και δεν απαντήθηκε και η
κα Ρόκου προκαλεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο κ. Αράπογλου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Μπορώ να μιλήσω; Μπορώ να μιλήσω, έχω πολύ υπομονή.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Λέει «να ρίξουμε μια ματιά στους άλλους Δήμους», πότε κα
Ρόκου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου σας παρακαλώ!
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έθεσα ένα θέμα έγκαιρης ενημέρωσης, δεν
έλαβα καμία απάντηση και η κα Ρόκου επανέρχεται και λέει «ρίξτε μια ματιά τι
γίνεται στους άλλους Δήμους». Πότε κ. Πρόεδρε να ρίξουμε ματιά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που κάνετε κ. Αράπογλου λέγεται αγένεια.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει είμαι αγενής κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγενής και αναιδής.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και αναιδής, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφαιρώ τον λόγο, να μην ξαναπάρετε τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το κρατάω αυτό, επανέρχομαι όμως στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν επανέρχεστε πουθενά!
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν μπορείτε να μας λέτε «ρίξτε μια ματιά στους άλλους
Δήμους».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακοπή πέντε λεπτά.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Λυπάμαι που είμαι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο
που διεξάγεται γι' αυτό και αποχωρώ. Γεια σας.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ευκαιρία ζητάγατε.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Νίκος Σιώρης
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Βρε παιδιά, κύριε Αράπογλου …
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ συγνώμη, δεν μας ενημερώσατε έγκαιρα
για να αξιολογήσουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κατανοητό πλήρως.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν διαφωνούμε εκ ορισμού και έρχεται η κα Ρόκου και λέει
«αν δείτε στους άλλους Δήμους…». Πώς να δούμε κα Ρόκου τους άλλους
Δήμους, όταν πρέπει να μας ενημερώσετε με μια τεχνική έκθεση; Όταν δεν
μας ενημερώνετε έγκαιρα και μας προκαλείτε λέγοντας «Δείτε στους άλλους
Δήμους»;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Αράπογλου έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε επίσης
να θυμηθείτε την αναφορά για τον υπόκοσμο που έκανε πριν από τρεις
εβδομάδες ο Δήμαρχος, μήπως να θυμηθείτε να αποχωρήσετε κιόλας;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ

κύριοι

συνάδελφοι

ξεκινάμε

τη

διακοπείσα

συνεδρίαση. Συνεχίστε κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να συνεχίσω; Όποιος θέλει, με ακούει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, η συνεδρίαση έχει αρχίσει.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Λοιπόν θα έρθετε μέσα να συνεχίσουμε να τελειώνουμε; Έχουμε
και γιορτές σήμερα, δεν έχετε να πάτε πουθενά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου συνεχίστε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρία Ρόκου αν σκεφτόσασταν την γιορτή θα αφήνατε το
Δημοτικό Συμβούλιο για αύριο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ δεν έχω να πάω πουθενά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δυστυχώς δεν τη σκεφτήκατε τη γιορτή. Την καπελώσατε!
Όχι εσείς βέβαια, ο Πρόεδρος χωρίς να ρωτήσει το Προεδρείο και δεν πήρε
άδεια από το Προεδρείο ως όφειλε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος φταίει. Συνεχίστε κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Για το παγοδρόμιο θα έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας γιατί
το είπε κάποιος. Ποιες θα είναι αυτές οι δικλείδες ασφαλείας; Δεν θα
επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα, πέρα από κάποιο αριθμό, με κάποια χαρτιά
προτεραιότητας για να μην γίνει κάποιο ατύχημα.
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Είπατε ότι είναι δωρεάν και θα πλακώσει όλος ο κόσμος. Εμείς
θέλουμε να έρθει ο κόσμος, αυτοί νομίζουμε που θα το χαρούν περισσότερο
γιατί είναι μέσα στη γειτονιά τους και μπορούν να έρχονται και τα πρωινά και
τα απογευματινά γιατί είναι δυο βήματα και δεν θα χρειάζεται ούτε να πάρουν
μεταφορικό μέσο, είναι οι πολίτες μας. Ούτε λεωφορείο δεν παίρνουν,
περπατώντας έρχονται, κάνουν και τη βόλτα τους, ψωνίζουν και στον
Σκλαβενίτη που λέει ο λόγος.
Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να γίνει στο άλσος. Γιατί και ο
χώρος είναι πιο ωραίος και θα έχει μια άνεση. Στο στρατιωτικό εργοστάσιο
επειδή ρωτήσατε, αν έχετε έρθει στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών σε αυτό
το κομμάτι του τσιμέντου θα είναι απλωμένο το παγοδρόμιο και στο κομμάτι
που είναι το γκαζόν θα είναι τα σπιτάκια τα οποία θα είναι με αυλές, με
καγκελάκια σα να μπαίνεις σε ένα υποτίθεται σπιτάκι.
Κάθε μέρα θα υπάρχουν δράσεις στα σπιτάκια και οι επιπλέον
δράσεις όπως σας είπα. Συγχρόνως θα έχουμε το τρενάκι του Δήμου το οποίο
θα πηγαίνει όλη τη Φιλαδέλφεια να μαζεύει τα παιδιά να τα πηγαίνει στο
χριστουγεννιάτικο χωριό.
Αν τώρα που το μάθατε, έστω και αργά, κοιτάξετε αυτή την τιμή
γιατί είναι 40.000 € περίπου τα υπόλοιπα είναι ΦΠΑ, θα δείτε ότι τίποτε δεν
παίρνεις με αυτά. Και να πλήρωνες, πάλι κάποιες υπηρεσίες δεν θα τις είχες.
Ξέχασα και κάτι να σας απαντήσω για τα Νομικά Πρόσωπα.
Μην το ξαναπείτε αυτό σας παρακάλαγα τότε στις σχολικές Επιτροπές να
έρθετε και δεν νομίζω ότι θα με διαψεύσετε σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Ρόκου, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατ' αρχήν θέλω να ξεκινήσω από την ειλικρίνεια του κ.
Δημάρχου και δεν θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ αυτό το οποίο είπε και
αναγνώρισε κάνοντας αυτοκριτική ότι «κάναμε λάθος». Και αυτό είναι προς
τιμή του, τιμή και για τον ίδιο και για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από την αρχή έκανα μια ερώτηση και είπα αν στο συγκεκριμένο
χώρο θα γίνουν οι εκδηλώσεις, γιατί κάτι γνώριζα από πληροφορίες. Να που
βγήκε η ερώτηση, ότι δεν μπορούν να γίνουν στο χώρο του άλσους οι
εκδηλώσεις αυτές.
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Μπαίνω στο θέμα της ουσίας. Βεβαίως και υπάρχει μεγάλη
ευαισθησία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τη μεριά του Δήμου να κάνει
αυτές τις εκδηλώσεις και νομίζω ότι δεν είναι κανένας μας κατά αυτών των
εκδηλώσεων. Όμως έχουμε λάβει υπόψη μας σε ποιες εποχές βρισκόμαστε;
Και μιλάμε για ένα ποσό 53.000 € για τις εποχές μιλάω που βρισκόμαστε.
Βεβαίως καλό θα ήταν να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές στο χώρο αυτό που
αναφερθήκατε που δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος, θα πρέπει να τα
προσέξετε αυτά τα πράγματα γιατί θέλει οργάνωση, θέλει κάλυψη νομική γιατί
έχουμε να κάνουμε με παιδιά και για πολλά πράγματα αναφερθήκατε για
σπιτάκια και τα λοιπά, πρέπει εκεί να υπάρχει μια κάλυψη για τα παιδιά.
Θα μου πείτε αν συμφωνώ ή διαφωνώ με το θέμα των
εκδηλώσεων. Διαφωνώ, θα πω. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Διότι οι εποχές
αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, δεν μας επιτρέπουν
να χαλάμε όχι 53.000 € για ό,τι σκεπτόμαστε να κάνουμε, αλλά και το ευρώ
ακόμη το οποίο φεύγει από το Ταμείο του Δήμου μας πρέπει να το
σκεφτόμαστε.
Καλές είναι οι εκδηλώσεις δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά
από εκεί και πέρα υπάρχουν τόσες ανάγκες και στα ίδια τα παιδιά με τη
μεγάλη ευαισθησία όλοι που αναφερόμαστε, αλλά και στις ίδιες τις οικογένειες.
Τα παιδιά δεν θα πάνε μόνα τους γιατί τα παιδιά οπωσδήποτε αν ερωτηθούν,
τι θα πουν; Φαΐ ή κούνια ή διασκέδαση; Διασκέδαση θα πουν.
Στο μυαλό των γονιών τι βρίσκεται; Αναγκαστικά να πάρουν τα
παιδιά να τα πάνε, σκέφτονται στο μυαλό τους το αύριο ή το χτες ή το σήμερα,
που δεν υπάρχει στις τσέπες της κάθε οικογένειες, του κάθε νοικοκύρη ούτε
ένα πακέτο τσιγάρα να πάρει κι ένα καφέ. Τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, τα
γνωρίζουμε όλοι μας, δεν τα λέω εγώ για να πρωτοτυπήσω, τα
αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτά.
Λέω ότι μπήκε από κάποιο συνάδελφο να αποσυρθεί το θέμα.
Εγώ το είχα πρόταση πριν το προτείνει ο κ. Κόντος να το αποσύρουμε. Δεν
μπορούμε να το αποσύρουμε βέβαια γιατί θέλετε να κάνετε αυτό που θέλετε
να κάνετε, θέλετε να αποφασίσετε, την πλειοψηφία θέλετε να περάσει και
κάνετε αυτά που κάνετε.
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Τελειώνοντας δέστε το θέμα το οργανωτικό. Είναι δύσκολος και
ο χώρος και όλα αυτά που σκέφτεστε να κάνετε γιατί είναι πολλά. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κοπελούσο, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν είχα σκοπό να πάρω τον
λόγο αλλά δυο πράγματα με έκαναν να πάρω τον λόγο. Πρώτον, η
προχειρότητα. Α και Β προχειρότητα. Δεύτερον, η διόγκωση στους δυο
κωδικούς, έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι: 24.800 και 29.000 €.
Η προχειρότητα είναι στο προηγούμενο Συμβούλιο και στο
σημερινό. Από ό,τι έχω συγκρατήσει εδώ είναι δέκα περίπου ενότητες που θα
ασχοληθεί ο Δήμος. Εκτός από το παγοδρόμιο, όλες οι άλλες ενότητες μπορεί
να γίνουν στα σχολεία. Μια παράμετρος την οποία την έχετε αφήσει απ' έξω.
Και

εννοώ τα

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και

της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.
Είστε δυο χρόνια και Διοίκηση. Αν είχατε πάρει τα προγράμματα
επειδή η κοινωνία των σχολείων ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, αφήνω απ'
έξω τη Δευτεροβάθμια, και δείτε από 10-15 Δεκεμβρίου έως 23 που κλείνουν,
υπάρχει μια πλειάδα από εκδηλώσεις, είτε αυτή είναι ξυλοπόδαροι, είτε
οτιδήποτε άλλο. Πράγμα που εσείς το αφήσατε απ' έξω.
Άρα θα μπορούσατε με μειωμένο κόστος να παντρέψετε τις
εκδηλώσεις αυτές που είμαστε όλοι σύμφωνοι, πιστεύω η κοινωνία μας τα
ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά είμαστε
όλοι σύμφωνοι είτε από έθιμο, είτε από ό,τι θέλετε, δεν θα διαφωνούσε
κανένας. Εσείς το κομμάτι αυτό το αφήσατε απ' έξω.
Θα φέρετε τέσσερις ξυλοπόδαρους από ό,τι έχω σημειώσει εδώ
κ. Κουμαριανέ. Οι τέσσερις ξυλοπόδαροι μπορεί να έχουν γυρίσει σε όλα τα
Δημοτικά και σε όλα τα Νηπιαγωγεία, σας το λέω από εμπειρία.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όταν λέτε εμπειρία;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Από την εκπαίδευση κ. Κουμαριανέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ!
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και άμα θέλεις και από τη Διοίκηση, γιατί έχω κάνει και
Διοίκηση. Το αφήσατε κι αυτό το κομμάτι απ' έξω.
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Ερχόμαστε τώρα στη διόγκωση και στο συγκεκριμένο χώρο που θα
γίνουν οι εκδηλώσεις. Φαίνεται το έχει ο χώρος! Ο χώρος αυτός έχει αμαρτίες
παλιές τις οποίες συνεχίζετε κι εσείς. Έχω γράψει παλαιότερα, οι
προηγούμενες Διοικήσεις, η 45ντάρα της 45ντάρας, ω 45ντάρα, ο χώρος
πάνω είναι καλυμμένος με 700.000 €.
Στη συνέχεια έρχεστε εσείς που οι άλλοι δεν τολμούσαν, το
απορρίπταμε και εγκρίνετε τη μελέτη που ήταν για το εμπορικό κέντρο.
Σήμερα έρχεστε στον ίδιο χώρο ….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι συκοφαντία, την απορρίψαμε τη μελέτη. Είναι
συκοφαντία, να σημειωθεί στα πρακτικά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Την έχετε ψηφίσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό απέρριψε αυτή τη μελέτη, να
σημειωθεί στα πρακτικά είναι συκοφαντία. Απέρριψε ρητά με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου τη μελέτη για τη Νέα Χαλκηδόνα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εάν είναι έτσι …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι συκοφαντία, πάρτε το πίσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αν δεν δω, δεν θα πάρω τίποτε πίσω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο καταψήφισε το ΣΔΙΤ του
εμπορικού κέντρου της Νέας Χαλκηδόνας. Πάρτε το πίσω, είστε κοινός
συκοφάντης.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν παίρνω τίποτε πίσω, να δείτε τα πρακτικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε κοινός συκοφάντης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταψήφισε με εισήγηση του κ. Καλαμπόκη το ΣΔΙΤ της Νέας
Χαλκηδόνας και αυτή η Δημοτική Αρχή το έφερε και το καταψήφισε. Είστε
συκοφάντης κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε γιατί με διακόπτει ο κ. Δήμαρχος; Του δώσατε
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Πλάτανε, σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι συκοφάντης.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Συνεχίστε κ. Βασιλόπουλε.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπε μια ωμή συκοφαντία ότι φέραμε και ψηφίσαμε το ΣΔΙΤ της
Νέας Χαλκηδόνας, το οποίο καταψηφίστηκε από αυτή τη Διοίκηση.
Καταψηφίστηκε, πάρτε το πίσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μήπως δεν το είχατε στον προϋπολογισμό 26.000;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρτε το πίσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να το πάρω πίσω; Δεν παίρνω τίποτε πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό, συνεχίστε κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Φαίνεται έχει αμαρτίες αυτός ο χώρος. Και έρχεστε τώρα
παρακάμπτοντας όλα αυτά σε ένα χώρο που μπορεί να συμφωνώ ή να
διαφωνώ με τη διαμόρφωση η οποία υπάρχει και έρχεστε να κάνετε τη
δουλειά αυτή, χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις όποιες παρενέργειες, για 28
μέρες. Οι παρενέργειες που θα προκύψουν από τις εκδηλώσεις θα είναι
ευθύνη δική σας.
Εγώ στέκομαι στα δυο πράγματα: στην προχειρότητα σας τα
έχω αναφέρει και στη διόγκωση των δύο αριθμών και ό,τι έχει σχέση κ.
Κουμαριανέ με την τεχνική έκθεση είναι υποχρέωση της Διοίκησης να έχετε
κάνει τεχνική έκθεση. Παραδείγματος χάριν το παγοδρόμιο στοιχίζει περίπου
1.000 είναι, οι ξυλοπόδαροι για δυο μέρες 100 € έτσι ώστε να έχει σαφή
άποψη και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Πλάτανο, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή καλό είναι να λέγονται μερικά πράγματα και να λέει ο
καθένας ό,τι θέλει, αλλά τουλάχιστον να λέμε αλήθειες σε αυτά τα οποία
μπορούν να επιβεβαιωθούν.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Την αλήθεια δεν την κατέχετε μόνο εσείς. Δεν είναι
μονοπώλιο η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε γιατί διακόπτετε τώρα;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Με διέκοπτε και πριν. Η αλήθεια κ. Βασιλόπουλε δεν είναι
μονοπώλιο, εκτός αν έχετε συνηθίσει εσείς μονοπωλιακά. Συνεχίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας επιτρέπει ο κ. Πλάτανος να συνεχίσετε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Βεβαίως του επιτρέπω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον ευχαριστώ.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πράγμα το οποίο δεν μου επέτρεπε ο ίδιος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ το ξεπερνώ το δικό του.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί σου είπα τίποτε εγώ;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Με διέκοψες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εσύ με διακόπτεις, σου είπα τίποτα;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Συνεχίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πλάτανε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε
καταθέσει τρεις ερωτήσεις αν θυμάμαι καλά στην προηγούμενη Δημοτική
θητεία…
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν ήταν ακριβώς τρεις, επτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θυμάμαι τρεις.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τις έχω στείλει και γραπτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακόμη καλύτερα. Εγώ θυμάμαι τρεις ερωτήσεις σας για το θέμα
του ΣΔΙΤ στη Νέα Χαλκηδόνα και η ερώτησή σας αν θυμάμαι καλά, διορθώστε
με, ήταν γιατί ακόμη δεν έχει παραλειφθεί η μελέτη του ΣΔΙΤ και γιατί δεν έχει
πληρωθεί ο μελετητής. Διορθώστε με στη συνέχεια αν δεν θυμάμαι κάτι καλά.
Και μάλιστα συμμεριζόμουν και εγώ την ίδια άποψη και το είχαμε πει κιόλας
και εμείς και προεκλογικά.
Ο λόγος που και εσείς το λέγατε και εγώ το έλεγα και εμείς κατά
συνέπεια, ποιος ήταν; Γιατί δεν ερχόταν ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι
γιατί δεν ήθελαν να πληρωθεί, πιθανό ήταν κι αυτό αλλά κυρίως δεν ήθελαν
κάποιοι να εμφανιστεί το τι προέβλεπε το ΣΔΙΤ, που προέβλεπε εμπορικό
χώρο στο πρώην στρατιωτικό εργοστάσιο της Νέας Χαλκηδόνας.
Εμείς σύμφωνα και με αυτά τα οποία λέγαμε φέραμε ύστερα από
καιρό, αφού είδαμε ακριβώς τι είναι, δηλαδή το συζητήσαμε στην Τεχνική
Υπηρεσία το είδαμε και με τον Αντιδήμαρχο και με συνεργάτες τι ακριβώς
προβλέπει αυτή η μελέτη, εισηγηθήκαμε σε Δημοτικό Συμβούλιο του 2016 την
απόρριψη και ψηφίστηκε μάλιστα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Δηλαδή τι κάναμε; Παραλάβαμε μεν τη μελέτη ως οφείλαμε, την
ίδια στιγμή το απορρίψαμε και υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατέχει κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας, αλλά μερικά
πράγματα είναι άσπρο ή μαύρο κ. Πλάτανε. Μην κάνετε εδώ το άσπρο,
μαύρο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Βασιλόπουλε ξέρετε ποια ήταν η ερώτηση; Να σας
θυμίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι. Παρακαλώ δεν το επιτρέπω κ.
Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τέτοια ερώτηση δεν έχω κάνει εδώ κ. Βασιλόπουλε, δεν
θυμάστε καλά. Μπερδεύετε –φαίνεται- τα πράγματα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εκτός θέματος είμαστε κ. Πρόεδρε. Συζητάμε για το ΣΔΙΤ
της Χαλκηδόνας τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο κ. Πλάτανος πολύ έντεχνα προσπάθησε να
δημιουργήσει την εικόνα μιας αμαρτίας που έρχεται από παλιά και την οποία
εμείς ακόμη και τώρα είμαστε συνεχιστές της. Είναι καλός στα σχήματα λόγου
ο κ. Πλάτανος, είναι πολύ καλός.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά δεν μπορείτε να φτιάνετε σχήμα λόγου πάνω σε
ανακρίβειες και ψέματα. Μα αδικείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν το
αντιλαμβάνεστε; Αισθητική του χώρου δεν έχετε; Θα μιλήσει όποιος θέλει, με
τη σειρά του.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι έγινε τώρα; Εγώ το έχασα. Τι πάθατε; Εγώ τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσο μπόρεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ένα λεπτό θα κάνω κ. Πρόεδρε γιατί εδώ τώρα
υπάρχει μια παρεξήγηση που πρέπει να τη λύσουμε. Κατ' αρχάς εγώ δεν έχω
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καταλάβει και θα ήθελα να μου το εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς είναι το
έγκλημα. Εδώ, δεν μιλάμε για αξιοποίηση. Είναι άλλο πράγμα η μελέτη και
άλλο η αξιοποίηση ενός χώρου.
Υπήρχε ένα επιδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου ο
Δήμος τότε Νέας Χαλκηδόνας ανέθεσε σε μια εταιρεία να του προτείνει πως
μπορεί να αξιοποιηθεί το στρατιωτικό εργοστάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι
κανένας συμφωνεί με το αποτέλεσμα της μελέτης. Είναι άλλο πράγμα η
μελέτη και άλλο η αξιοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε εκτός θέματος κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά πρέπει όμως κ. Πρόεδρε γιατί εδώ μιλάμε για
εγκλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή είμαστε εντός θέματος ή είμαστε εκτός.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εδώ μιλάμε για εγκλήματα, να το διευκρινίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εντός και εκτός δεν γίνεται κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εδώ τώρα για να λυθεί και η παρεξήγηση των
συκοφαντιών, βεβαίως ο κ. Πλάτανος έχει κάνει ερωτήματα γιατί δεν έμπαινε
στο θέμα στην παραλαβή, βεβαίως τα έχει κάνει τα ερωτήματα αυτά βεβαίως
και η Δημοτική Αρχή και όλοι οι υπόλοιποι δεν συμφωνήσαμε με το
αποτέλεσμα της μελέτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και οι δυο έχουν δίκιο. Εσείς βεβαίως και εμείς
διαφωνούμε με το αποτέλεσμα, το ΣΔΙΤ είναι συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα για να γίνει εμπορικό κέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου έγινε αντιληπτό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Με το αποτέλεσμα της μελέτης διαφωνούσαμε όλοι.
Δεν σημαίνει όμως ότι δεν την πληρώσατε, την πληρώσατε τη μελέτη, λογικό
ήταν. Το ίδιο πράγμα λέτε, δεν λέτε κάτι διαφορετικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει το είπε άσχημα ο κ. Πλάτανος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου έγινε αντιληπτό, παρ' ότι ήταν εκτός
θέματος.
Να πω δυο λόγια εντός θέματος. Συνάδελφοι, πραγματικά
επιβεβαιώθηκε κάτι μέσα μου που συμβαίνει πολλές φορές και θα το
προσέξατε. Από πολύ μικρά θέματα γίνονται μεγάλες πολιτικές συζητήσεις.
Εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση όλων, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ μαζί τους,
ήταν άκρως πολιτική. Δηλαδή τι είναι 53.000 €, που πρέπει να δοθούν, γιατί
πρέπει να δοθούν, ποιες είναι οι προτεραιότητες και τα λοιπά; Είναι άκρως
πολιτική συζήτηση.
Βέβαια με κάλυψαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και δεν μπορώ να
μακρηγορήσω θα τονίσω την ομιλία του κ. Κουμαριανού, ο οποίος έβαλε από
την αρχή αλλά το Σώμα δεν το κατάλαβε καλά. Έβαλε ένα κοινωνικό ζήτημα,
το έβαλε κατόπιν και ο κ. Παπακώστας. Υπάρχει κοινωνική απομόνωση μέσα
στη βαθιά κρίση; Απάντησε εξαίρετα ο κ. Παπακώστας ο οποίος είπε για
κάποιο ψυχολόγο που μίλησε και τα λοιπά.
Υπάρχουν σοβαρότατες ψυχολογικές επιπτώσεις μέσα στην
κρίση; Το γνωρίζουμε; Βλέπουμε στη γειτονιά μας τίποτε; Καταλαβαίνουμε;
Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Ποιες είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε;
Οι άνεργοι, οι πεινασμένοι, τα παιδιά. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά, εκατό
φορές πρέπει να το λέμε. Γιατί τα παιδιά; Γιατί τα παιδιά αυτά θα αποτελέσουν
την αυριανή κοινωνία φεύγοντας σιγά - σιγά εμείς, τα νέα παιδιά αυτά θα
αποτελέσουν την καινούργια κοινωνία. Είναι καλό να περάσουν στην εφηβεία
και στην ενηλικίωση με όχι βαριά στίγματα της κρίσης.
Άρα είναι άκρως πολιτική συζήτηση που θα δοθούν και τι είναι οι
53.000 €. Και λέω εγώ: ξέρει κανείς πότε είχε τεράστια άνθηση παλιά τα
θέατρα των Αθηνών; Διάβαζα προχθές σε ένα άσχετο άρθρο. Το ’42. Έκρηξη
–έτσι ακριβώς αναφέρουν υπεύθυνοι άνθρωποι που ξέρουν την τέχνη και την
παρακολουθούν- τρομερή έκρηξη το ’42 μέσα στην πείνα, ανοίγει το ένα
θέατρο μετά το άλλο και δεν μπορούν να καλύψουν τις θέσεις. Ο κόσμος
τρέχει στο θέατρο.
Θα μου πείτε ο παραλληλισμός είναι σωστός που κάνω; Δεν
είναι απόλυτα σωστός, όμως αγγίζει τη ψυχολογία αγγίζει δηλαδή το
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ζητούμενο. Τι είναι; Απαντάμε, βάζουμε σε μια ζυγαριά. Διότι έγιναν και πολύ
σωστές παρατηρήσεις από την αντιπολίτευση, θα έρθει πολύς κόσμος; Θα
έρθει από τα Σούρμενα; Θα έρθει από το Μενίδι; Θα γεμίσει; Δεν θα μπορούν;
Είναι σωστές οι ερωτήσεις που μας απασχολούν και θα πρέπει να
απασχολήσουν την Οργανωτική Επιτροπή, όμως υπάρχουν και πράγματα
που δεν απαντιούνται είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να απαντηθούν μερικά
πράγματα, το πας και ελπίζεις και εύχεσαι να πάει καλά.
Όμως η ζυγαριά έχει από τη μια πλευρά 53.000 € και βάζω εδώ
ένα σοβαρό ζήτημα: εμείς χρωστάμε ανταποδοτικά στο λαό της Φιλαδέλφειας.
Διότι υποφέρει την Πρωτομαγιά, υποφέρει πραγματικά και το ξέρετε, η οποία
είναι

μια

πανήγυρης

κερδοσκοπική

και

τίποτε

άλλο,

υποφέρει

ο

Φιλαδελφιώτης, εισπράττουμε χρήμα και έχουμε υποχρέωση ανταποδοτική
στον πολιτισμό του. Εγώ το βλέπω και από αυτή την άποψη.
Δεν μπορεί να καταστρέφουμε το δημότη τρεις μέρες να μην
μπορεί να βγει από το σπίτι του και μετά λέμε «Πήραμε τα λεφτά, τώρα θα
φτιάξουμε αυτό…». Πρέπει να ανταποδώσουμε με τον πολιτισμό. Αυτό που
του στερούμε, ή αυτό που του δίνουμε και τρώει αδίκως.
Άρα η ζυγαριά έχει από τη μια τις 53.000 € και από την άλλη έχει
την κοινωνική εναρμόνιση αυτών των παιδιών διότι αυτές τις μέρες από ό,τι
αντιλαμβάνεστε οι μεγαλύτεροι είμαστε γονείς, τι σημαίνει για ένα παιδί τα
Χριστούγεννα και τι σημαίνει πραγματικά για ένα πατέρα -και αυτό υπάρχει
δίπλα μας και το βλέπουμε- και μια μητέρα να πει στο παιδί της «παιδάκι μου,
δεν μπορούμε να πάμε πουθενά» και πραγματικά αυτό συμβαίνει και αυτό
έχει υποχρέωση ο Δήμος με τις 53.000

να το προσφέρει και καλώς το

προσφέρει, παρά τα επιμέρους ζητήματα που μπήκαν ασφαλείας, κόστους,
ενημέρωσης, οργάνωσης και τα λοιπά. Άρα είναι ολοφάνερο ότι υπερψηφίζω.
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ μια μικρή παρέμβαση θα ήθελα να κάνω
μια που συζητείται μιάμιση ώρα αυτό το θέμα. Επειδή τίθεται από πολλούς
δημοτικούς συμβούλους το θέμα της ασφάλειας, εγώ να διαβεβαιώσω ότι θα
κάνουμε τα πάντα για την ασφάλεια των παιδιών που θα είναι σε εκείνους
τους χώρους. Θα γίνει σε ασφαλή χώρο η γιορτή των Χριστουγέννων και όχι
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πάνω στα πρανή του Κηφισού και δεν θα έχει ούτε ένα ευρώ ο καφές, θα είναι
δωρεάν από το Δήμο από τα στερημένα έσοδά του.
Αυτό, έτσι για να το ακούσουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που
συμμετέχουν σε όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου. Παρ' όλο τα
προβλήματα που έχουμε στην είσπραξη των εσόδων και τα εμπόδια που μας
βάζουν διάφοροι, εξοικονομούμε λεφτά για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες
σε ασφαλή χώρο και όχι πάνω στα πρανή του Κηφισού. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ:

Οι

53.000

€

φαίνονται

πολλά

για

ορισμένους,

διαμαρτυρόταν ο κ. Αράπογλου πριν ότι δεν του στείλαμε εμείς να δει τι
ξοδεύουν οι άλλοι Δήμοι. Θα σας πω τι ξοδεύει ένας Δήμος μόνο, για να
δούμε πόσο μακριά είμαστε.
Δήμος Τρικάλων, 790.000 € έξοδα για το μύλο των ξωτικών.
Καληνύχτα μας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δυο μετριοπαθείς παρεμβάσεις. Η πρώτη, μου δημιουργήθηκε
τώρα που άκουσα τους πιο πολλούς από εσάς περί πείνας και φτώχειας. Θα
σας βάλω λίγο homework. Όταν πάτε σπίτι θα ανοίξετε το Google θα βάλετε
τη λέξη «maslow» και τη λέξη «πυραμίδα» και πατήστε το «Εικόνες» μη
πατήσετε κείμενα. Θα σας βγάλει μια πυραμίδα με ισόγειο και τέσσερις
ορόφους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεος!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έλεος – ξέλεος αυτό είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πρώτα υπάρχει το φαΐ, το νερό και ο αέρας, ο 2ος όροφος είναι
η στέγη και η υγεία και από τον 3ο όροφο και πάνω αρχίζουν τα κοινωνικά.
Νομίζω ότι είναι υπερβολή να λέμε φτώχεια και πείνα δεν είναι μόνο το φαΐ.
Να εξασφαλίσουμε πρώτα το φαΐ γιατί με 1,30 ανά ημέρα δεν εξασφαλίζουμε
κανένα φαΐ.
Είμαστε Νοέμβριος ουσιαστικά, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες
άρα μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τις εκδηλώσεις που έχει να
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κάνει με τον αυτοσχεδιασμό. Μερικές φορές ο αυτοσχεδιασμός καθώς είναι
και γνήσιος, είναι και ωραίος. Όμως αυτοσχεδιασμός για σύνθετες και
πολύπλοκες

εκδηλώσεις,

συχνά

δεν

χαρακτηρίζεται

από

επιτυχή

αποτελέσματα.
Θα πρότεινα να παραμείνουμε προσγειωμένοι, να σχεδιάσουμε
(είναι ήδη αργά, Νοέμβριο φτάνουμε) κάτι πιο απλό και περιορισμένο, και
αυτό που θα σχεδιάσουμε, να χρησιμοποιηθεί σαν εκδήλωση – πιλότος για τα
επόμενα χρόνια. Επίσης να προσπαθήσουμε να μην προκαλέσουμε στην
εποχή των ισχνών αγελάδων.
Αφού ακούστηκαν διάφορα πράγματα που μπορεί να πάνε αυτά
τα χρήματα, εγώ θα έλεγα ότι ίσως είναι χρήσιμο ένα έξοδο να γίνει για να
οργανωθεί αυτός ο συγκεκριμένος χώρος εδώ για μόνιμη λειτουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου. Να γίνουν σωστές θέσεις, χώρο ο καθένας,
υπολογιστές, δεν γίνεται το 2017 να περιγράφουμε στον αέρα τι έχουμε, ή τα
νούμερα να τα λέμε και όποιος τα θυμάται, τα θυμήθηκε, να είναι εκεί να
φαίνονται. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος έχει τον λόγο.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Επειδή άνοιξε μεγάλη κουβέντα για τη φτώχεια η
οποία φέρνει δυστυχία και για την ανέχεια, έτυχε να έχω μαζί μου ένα βιβλίο
ενός ιστορικού από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο οποίο λέει ότι τις
τελευταίες δεκαετίες ψυχολόγοι έχουν αποδεχτεί την πρόκληση να μελετήσουν
επιστημονικά τι κάνει πραγματικά τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Σίγουρα η
κρίση τους κάνει δυστυχισμένους. Και λέει για να καταλήξεις σε ένα
συμπέρασμα, ότι η οικογένεια και η κοινότητα φαίνεται ότι ασκούν πολύ
μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι το χρήμα και η υγεία στην ευτυχία μας.
Τι μας λέει δηλαδή; Ότι η αντικειμενική υλική πραγματικότητα για
να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο έχει μεγαλύτερη ουσία η κοινωνική
σχέση και ο κοινωνικός αποκλεισμός σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική
σχέση. Πάνω σε αυτό, στην κουβέντα την οποία άνοιξε για την ανέχεια και τη
φτώχεια και τα λοιπά. Σημασία έχει η κοινωνική σχέση παραπάνω από ό,τι η
υλική πραγματικότητα.
Και ένα ερώτημα το οποίο θέλω να κάνω. Προβληματίζομαι πως
γίνεται να αγχωνόμαστε για το δημόσιο χρήμα το οποίο είναι 53.000 € και να
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μην αγχωνόμαστε για τη δημόσια περιουσία και να μην κάνουμε τίποτε γι'
αυτή η οποία αξίζει πενταπλάσιο από αυτό. Ευχαριστώ, για τα στρέμματα του
άλσους αναφέρομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε για όσα θέματα αναφέρθηκαν στο
όνομά μου, θα μπορούσαν να είναι και επί προσωπικού, δεν είναι επί
προσωπικού είναι δευτερολογία, εν τάχει.
Κύριε

Βασιλόπουλε

να

ξεκινήσω

με

το

Δήμαρχο,

δεν

εκμεταλλεύτηκα το λάθος που παραδεχτήκατε και την προχειρότητα, απλώς
είπα ότι περίμενα η αναγνώρισή σας αυτή να προετοιμάσει λίγο καλύτερα το
θέμα. Αυτό είπα. Δεν το διαπίστωσα, διαπιστώνω και σήμερα προχειρότητα.
Δεύτερον, κ. Πρόεδρε και ο Δήμαρχος εξανέστη αλλά δεν
διακόψατε τη συνεδρίαση και έκανε και κατηγορίες για συκοφάντη. Εγώ την κα
Ρόκου, της οποίας αναγνωρίζω την ψυχραιμία της και την υπομονή τους, ούτε
συκοφάντησα την κατηγόρησα, ούτε ψεύτρα, ούτε τίποτε. Και φέρατε τον
κατακλυσμό και κάνατε και διακοπή. Ο κ. Δήμαρχος χρησιμοποίησε και
υβριστικό χαρακτηρισμό για τον κ. Πλάτανο και ούτε διακοπή κάνατε, ούτε
τίποτε είπατε. Δεν είμαι εναντίον των διακοπών φυσικά εκφράσεις
«συκοφάντης» και τα λοιπά νομίζω ότι πρέπει να εκλείπουν, νομίζω πάντως
ότι μπορούμε όντως πιο ήρεμα να βρίσκουμε τις λύσεις.
Όσο για την κα Ρόκου σέβομαι αυτά που λέει, έπρεπε κα Ρόκου
και θέλω να επιμείνω σε αυτό κ. Πρόεδρε διότι υπάρχει μια διαστρέβλωση
εδώ. Εμείς τουλάχιστον δεν αξιολογήσαμε το κόστος, είπαμε ότι δεν μας
δώσατε τον κατάλληλο χρόνο για να αξιολογήσουμε σωστά και αντικειμενικά
την πρότασή σας. Δεν είπαμε ούτε ότι είναι λίγα, ούτε ότι είναι πολλά, είπαμε
ότι μας εμποδίσατε να έχουμε το χρόνο να το αξιολογήσουμε και επιμένω σε
αυτό.
Κυρία Ρόκου εμείς θα καταψηφίσουμε, θα ψάξω όμως όπως με
παροτρύνατε να βρω τι γίνεται σε άλλους. Να πω κάτι όμως στον κ. Ανανιάδη
τον οποίο δεν τον βλέπω εδώ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, δεν έχει σημασία αν είναι εδώ ή δεν είναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ξέρει φαντάζομαι πόσο τον εκτιμώ, θέλω όμως να πω κάτι:
είναι απλοποίηση αν όχι λαϊκισμός να επικαλούμαστε συγκεκριμένα
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παραδείγματα και να λέμε ότι ο Δήμος Τρικάλων 100-700.000 € με
παρότρυνση του κ. Κουμαριανού εγώ λίγο στο Internet μπήκα εδώ και βρήκα
ότι ο Δήμος Καλαμπάκας ξοδεύει 8.000 € συν ΦΠΑ, δηλαδή 10.000 και
μάλιστα λέει η κα Αντιδήμαρχος η αντίστοιχη της κας Ρόκου προφανώς, ότι το
κόστος των εκδηλώσεων με κόστος 10.000 € φτάνει και περισσεύει. Άρα είναι
σχετικό το να πούμε 700 ή 100 χιλιάδες, είναι απλοποίηση δεν μας απαντάει
στον προβληματισμό μας και κυρίως δεν απαντάει σε αυτό που θέσαμε εμείς
ότι δεν ενημερωθήκαμε έγκαιρα.
Θέλω να κλείσω με την πολιτική πλευρά του θέματος. Άκουσα
και την τοποθέτηση του κ. Παπακώστα που με εξέπληξε και την κρατάω
φυσικά θα υπάρξει και στα πρακτικά φαντάζομαι θα έρθει η ώρα της πολιτικής
συζήτησης δεν είναι τώρα σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση Αγίου Δημητρίου με
εορτάζοντες να καθίσουμε να συζητάμε, θα απαντήσω κ. Παπακώστα. Μη
θεωρείτε ότι αυτά που είπατε έγιναν αποδεκτά ή μας έπεισαν.
Υπηρετείτε μνημονιακές πολιτικές η Παράταξή σας, έχετε μέλη
υποστηρικτών μνημονιακών Κομμάτων, μη νομίζετε ότι απαλλάσσεστε
διαβεβαιώνοντάς μας ότι το κάνετε αυτό με βαριά καρδιά και με δυσκολία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς αντιμνημονιακός είστε;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα απαντήσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας πείτε αν είστε αντιμνημονιακός.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα απαντήσω. Εγώ πάντως δεν είμαι μέλος κανενός
Κόμματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν αντιμνημονιακός, ρωτάω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή την ώρα που πρέπει.
Ήθελα να πω απλώς σε κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις που έγιναν και από
τον κ. Παπακώστα και από τον κ. Πρελορέντζο και από άλλους, μη νομίζουν
ότι επειδή δεν απαντάμε τώρα μας έπεισαν και θέλω να πω και κάτι: κρατάω
κ. Παπακώστα αυτό που είπατε ότι αν ρωτήσουμε ένα παιδί που πεινάει αν
θέλει ένα κομμάτι γαλοπούλα ή κάτι άλλο, έναν υπολογιστή που ακούστηκε
εδώ ή ένα ασθενοφόρο και τα λοιπά, θα πει κατά την άποψή σας ότι προτιμάει
το σιντριβάνι σοκολάτας και το δωρεάν μαλλί της γριάς για 20 μέρες. Το
κρατάω και θα επανέλθουμε εν καιρώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να πω
δυο πράγματα: δεν νομίζω ότι κανένας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
αμφισβητεί ότι αυτές οι εκδηλώσεις πράγματι έχουν μια προσφορά στα παιδιά
και μια προσφορά το να δημιουργηθεί όπως είπε ο κ. Παπακώστας σχετικά με
την ψυχολογία, να υπάρχει μια ευφορία.
Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι πρέπει να αποδεχτούμε ότι
ένα ποσό 53.000 € αυτές τις εποχές και αυτό είπαμε, δεν αποκλείουμε τις
κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν αποκλείουμε τις εκδηλώσεις το να βρεθούν τα
παιδιά κοντά και να παίξουν και να ευχαριστηθούν, αλλά θα πω και κάτι άλλο.
Πως θα σας φαινόταν κύριοι αυτό το πανηγύρι που γινόταν που
έβγαζαν

100

Βραζιλιάνες

και

κούναγαν

τον

πισινό

τους

για

να

ενθουσιαστούμε; Πως βλέπετε τις άλλες περιπτώσεις που βλέπαμε σε κάτι
άλλα καρναβάλια και έβγαινε ο Δήμαρχος υπερήφανος… Εγώ δεν λέω ότι
αυτό θα γίνει τώρα, αλλά θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι στοιχεία
αντιπαραβολής να λέμε 700.000 ο ένας, 10.000 ο άλλος, 15.000 ο άλλος.
Πράγματι υπάρχουν καλές προθέσεις. Οι προθέσεις όμως αυτές
καταπίπτουν με ένα επιχείρημα: δεν είναι οι εποχές για 53.000 €. Αν
μπορούσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις οι οποίες να ήταν με πιο χαμηλό κόστος
και κ. Δήμαρχε ούτε έχουμε ποτέ επικαλεστεί ότι είμαστε από τζάκια, ούτε
ποτέ κανένας ξέρει ότι είμαι από τζάκι γιατί με κοιτάγατε πολύ καλά και ξέρω
ότι δεν το λέτε….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αλλά να πω κάτι άλλο; Έχουμε όλοι και οι γονείς μας έχουμε
και εμείς μια ιστορία, η οποία είναι συγκεκριμένη. Μας λέτε κάθε φορά ότι «δεν
έχω δει κανένα σας». Ναι, δεν έχουμε βγει στους δρόμους κ. Βασιλόπουλε,
αλλά έχουμε κι εμείς το δικό μας κόσμο και τα πιστεύω μας και ό,τι μπορούμε
να κάνουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό.
Και θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση κανέναν δεν
άκουσα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει ότι αυτό που κάνουμε είναι
τρελό, ότι αυτό που κάνουμε δεν πρέπει να γίνει ή αυτό που κάνουμε δεν
πρέπει να το κάνουμε γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι σωστό. Απλούστατα
όλοι λέμε ότι οικονομικά είναι πολύ υψηλά τα κόστη για τέτοια εποχή. Δεν
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έχουν γίνει ούτε τις καλές εποχές το 2005, το ’07, το ’04, το ’03 δεν κάναμε
53.000 €. Το να θέλουμε να εντυπωσιάσουμε και να πούμε ότι κάναμε κάτι
πάρα πολύ καλό, νομίζω ότι είναι υπερβολή και σε αυτή την υπερβολή όλοι
είμαστε απέναντι.
Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, επιμένω σε αυτό το
οποίο είπα και στην αρχή να γίνει μια πιο λιτή πρόταση, μια πρόταση η οποία
να μην έχει το κόστος των 53.000. Εάν νομίζετε ότι 53.000 € πραγματικά δεν
δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο Δήμο, εγώ από τη δική μου πλευρά σε
καμία περίπτωση ειδικά το σκέλος αυτό του κόστους των χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων η Παράταξή μας θα το καταψηφίσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ήταν μια πολύ διδακτική κουβέντα και πολύ χρήσιμη σε
συμπεράσματα γιατί καταλαβαίνω συστηματικά όταν ακούμε εκδηλώσεις και
πολιτισμό, θυμόμαστε την κοινωνική πολιτική. Εγώ θέλω να είμαι συνεπής και
θέλω να απευθυνθώ στο Δήμαρχο και να του πω ότι με πολύ δυσκολία θα
ψηφίσω τον προϋπολογισμό του ’17 όταν το φέρει.
Γιατί θα πάρω στο ένα χέρι την πυραμίδα του maslow και στο
άλλο χέρι κωδικό-κωδικό τον προϋπολογισμό και θα λέω «ΜΠΕΚ που είναι
στη πυραμίδα του maslow»; Πόσα συσσίτια θα είχαμε αν δεν παίρναμε τα
ΜΠΕΚ ή αν παίρναμε λιγότερα ΜΠΕΚ; Πόσα μακαρόνια θα δίναμε στο
Παντοπωλείο; Αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι στην πυραμίδα το υπάρχει
maslow; Πόσα κοτόπουλα θα αγοράζαμε για το Πάσχα και τα λοιπά;
Θεωρώ ότι μιας πιάνει μια ευαισθησία για την κοινωνική πολιτική
μόνο όταν συζητάμε για πολιτισμό και είναι ενδεικτικό της αντίληψης που
έχουμε για τον πολιτισμό ότι είναι μια πολυτέλεια. Πράγμα που συμφωνώ με
πολλούς από τους συναδέλφους που ανέδειξαν τη ζωτική του σημασία.
Το να πω; Το ΤΕΒΑ επισιτιστικό πρόγραμμα με κοινοτικά
κονδύλια που έχουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, δίνει θεατρικά
εισιτήρια στους συμπολίτες μας. Αντιλαμβανόμαστε γιατί στους ανθρώπους
του ΤΕΒΑ και όχι γενικά. Δεν άκουσα παρατηρήσεις, δηλαδή μπορώ να δεχτώ
να μου πει κάποιος συνάδελφος της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης
«πρέπει οι 100 σιτιζόμενοι στο κοινωνικό συσσίτιο να γίνουν 130, οι 100 δεν
φτάνουν». Παρεμπιπτόντως με το νέο πρόγραμμα θα γίνουν 150.
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Παντοπωλείο. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου πόσο έχουν
αυξηθεί τα προσφερόμενα προϊόντα και πόσο έχουν αυξηθεί τα κονδύλια;
Γιατί το βάζετε αντιπαραθετικά; Θεωρείτε δηλαδή ότι με τις 53.000 € θα
έπρεπε να βάλουμε 20.000 και βάλαμε 15.000 € για παράδειγμα στο
συσσίτιο; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν άκουσα κάποιο τέτοιο επιχείρημα.
Βρήκαμε τα λεφτά, επαρκούσαν, τα βάλαμε στο ένα, μας έδωσε ο Δήμος
άλλα 53.000. Αν δεν έλειπαν 3.000 € θεωρείτε ότι θα κάναμε 53.000 και όχι
50.000 € εκδηλώσεις;
Για το μηδενικό κόστος ευτυχώς δηλαδή θα μπορούσαμε να
βάλουμε 20 ευρώ και να μαζευτεί ο Λαιμός Βουλιαγμένης, το Κλαμπ της
Εκάλης και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι αφήστε να ολοκληρώσει, γιατί πρέπει να παρέμβετε
στην ομιλία του άλλου, δεν το καταλαβαίνω.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πραγματικά Δήμαρχε θα δυσκολευτώ πολύ να ψηφίσω
τον προϋπολογισμό που θα φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζοντας από τα διδακτικά συμπεράσματα του κ.
Κουμαριανού, εγώ έκανα μια άλλη διαπίστωση απόψε και δυστυχώς λείπει και
η κα Γκούμα, ότι εδώ έχουμε κομμουνιστική αντιπολίτευση και πολύ βαθιά
κομμουνιστική αντιπολίτευση. Δηλαδή θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σημείο
που θα οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός σε αυτό το Δήμο για να μπορούμε να
δώσουμε λεφτά για να κάνουμε σοβαρές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Τρία ασθενοφόρα μας λείπουν; Θέλω να ξέρω δηλαδή πότε
αυτός ο Δήμος θα είναι έτοιμος να κάνει το άλμα ή το βήμα για να κάνει
εκδηλώσεις σοβαρές Χριστουγέννων. Όταν θα έχουμε τρία ασθενοφόρα ή
πέντε; Όταν θα ταΐζουμε 100 υποσιτισμένους ή 200;

Όταν θα έχουμε

ασφαλτοστρώσει 800.000 ή 8,5 εκατομμύρια;
Θέλω να μου πείτε και με βάση την πυραμίδα του maslow, αλλά
πολύ φοβάμαι ότι είστε επηρεασμένος από το Σκίνερ κ. Ντάτση, πότε θα
έχουμε καλύψει τα τρία πρώτα επίπεδα της πυραμίδας του maslow για να
μπορέσουμε να πάμε και στα ανώτερα, δηλαδή να μπορέσουμε να
ασχοληθούμε και με το νου, το πνεύμα, την ψυχή των ανθρώπων.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ποτέ δεν θα τα καλύψουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπράβο, επειδή δεν θα τα καλύψουμε ποτέ λοιπόν στο 100%
αλλά επειδή αν μη τι άλλο αυτή η Δημοτική Αρχή και το τελευταίο ευρώ
προσέχει που πάει και αυτό το οποίο έρχεται να έρχεται και να μην πάει σε
άλλες τσέπες το ξέρετε πολύ καλά, να μην πάει σε άλλες τσέπες όπως
πήγαινε, να μπαίνει στο Ταμείο του Δήμου και σε αυτό δεν νομίζω να υπάρχει
οποιαδήποτε αμφιβολία από οποιονδήποτε και την ίδια στιγμή να ξοδεύεται
κιόλας με φειδώ και με μια πολιτική και ιεράρχηση των πραγμάτων, σας
παρακαλώ ας δούμε το θέμα των Χριστουγέννων να μπορέσουμε να έχουμε
μια προσφορά στους συμπολίτες μας και με τη μοναδική παρατήρηση
τουλάχιστον δική μου και επιφύλαξη της προστασίας και της απόλυτης
προτεραιότητας των δημοτών.
Εδώ δηλαδή θα πρέπει για εμένα να προβλεφθεί καθώς θα πάει
το θέμα για συζήτηση στην Κοινωφελή και στην τεχνική έκθεση πως θα
μπορέσει να εξασφαλιστεί η απόλυτη προτεραιότητα των δημοτών και των
απόρων και άρα περιμένω στη συζήτηση και στην απόφαση που θα ληφθεί
στην Κοινωφελή πως θα εξασφαλιστεί… δεν θα το βάλω ρατσιστικά, αλλά
τουλάχιστον οι δημότες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση, ότι θα υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στους δημότες από αυτή την ιστορία.
Κοιτάξτε κ. Πλάτανε, ακόμη και μέσα από την κριτική σας
πολλές φορές μπορεί να αποδομείτε, μπορεί να βγουν ωραία πράγματα. Θα
μπορούσατε να τα λέτε και εξ αρχής ωραία, αλλά εντάξει ακόμη και από αυτό
μπορούμε να παίρνουμε. Έχουμε ένα τρενάκι που είναι περιουσία του Δήμου
το έχει πληρώσει ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας παλαιότερα, το οποίο ήταν
κοιμισμένο, παρατημένο και πληρώναμε μάλιστα και ασφάλιστρα για το
τρενάκι.
Εμείς το τρενάκι το φτιάχνουμε, το τρενάκι μπορεί πολύ ωραία κ.
Πλάτανε, να πάει να συνδεθεί και να βγαίνουν και καθημερινά δρομολόγια
που να μπορούν να συνδέουν και τα ίδια τα σχολεία και της Νέας
Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας και άλλες ιδέες που μπορούν να
συνδέσουν το χωριό με τα σχολεία της πόλης. Και αυτό είναι θετικό στο
βαθμό που το πρότεινε ο κ. Πλάτανος και καλό είναι να το υιοθετήσουμε και
να το λάβουμε υπόψη όσον αφορά την ίδια την απόφαση που θα πάρουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πάμε σε ψήφιση του θέματος.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά, μόνο τον κωδικό για το …
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα ακολουθούσα κι εγώ το παράδειγμα του φίλου
Λύσανδρου, αλλά από ό,τι ξέρω σε ένα προϋπολογισμό δεν μπορούμε να
αφαιρούμε κονδύλια και να μην ισοσκελίζεται και γι' αυτό τον λόγο λέω κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος κατά, αν και τα φιλόφρονα λόγια του κ.
Βασιλόπουλου δεν με…. Ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καταψηφίζουμε τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ απέχω έχοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τα
οργανωτικά θέματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Καταψηφίζω τις 53.000 € γιατί ακόμη δεν ξέρω αν το κάθε
σπιτάκι θα έχει 1.000 ή 10.000 €. Όλα τα άλλα υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου απουσιάζει, ο κ. Σιώρης αποχώρησε, η κα
Γκούμα και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 υπέρ, 7 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης
ετήσιου προγράμματος δράσης και 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της
αριθ. 101/2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

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

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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