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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος –
Αναγνώστου

Μιχαήλ,

Παπαλουκά

Ευτυχία,

Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια, Δούλος Ορέστης, Καλύβης Γεώργιος, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά
Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Λύσανδρος,

Κοπελούσος

Θεόδωρος,
Χρήστος,

Ανδρέου
Αράπογλου

Χριστίνα,

Γεωργαμλής

Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης Μιχαήλ,
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλαμπόκης Ιωάννης, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Τομπούλογλου Ιωάννης,
Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση διοργάνωσης κύκλου σεμιναρίων φιλοσοφικής συμβουλευτικής
στις 10/10/2016 και κάθε Δευτέρα έως τις 12/12/2016 – Διάθεση
σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ψηφίσματος αντίθεσης στη μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας
στο «Υπερταμείο».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, παρακαλώ καθίστε κύριοι
συνάδελφοι να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης
Ιωάννης απών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, 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, ο κ. Αντωνόπουλος
Δημήτριος απών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος
παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος παρών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
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 παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης
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Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία παρούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού παρούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως σας είπα, σας μοιράστηκε κι ένα ψήφισμα το οποίο το
καταθέτει η πλειοψηφία, απλώς το έχετε διαβάσει όλοι; Το έχετε διαβάσει, θα
το διαβάσω κι εγώ στη συνέχεια εφόσον εμείς θεωρούμε ότι είναι κατεπείγον
με την έννοια ότι το θέμα είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα που τοποθετείται
σήμερα η ελληνική πολιτεία, η Ελληνική Κυβέρνηση το μέλλον της Ελλάδας
θεωρούμε μια μικρή υποχρέωσή μας σαν ένα μικρό κύτταρο σκέψης της
τοπικής κοινωνίας να εκφράσουμε μια άποψη.
Απευθύνεται συγκεκριμένα προς το Υπουργείο και λόγω της
σοβαρότητας και του επείγοντος θεωρούμε ότι είναι καλό να μεταβιβαστεί
προς το αρμόδιο Υπουργείο, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση να μπει σε
ψηφοφορία για την ένταξή του σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Συμφωνούμε;
Εισάγεται ομόφωνα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το
εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.

1ο ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος αντίθεσης στη μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας
στο “Υπερταμείο”»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχετε διαβάσει προφανώς ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
Τοποθετήσεις; Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που φέρνετε με
το ψήφισμα, δεν έχουμε αντίρρηση να συζητείται οποιοδήποτε θέμα κρίνετε ότι
είναι επείγον. Εκτός από σοβαρό είναι κι ένα θέμα με το οποίο συμφωνούμε
στα περισσότερα από όσα αναφέρει εδώ, για παράδειγμα είμαστε αντίθετοι
στην ιδιωτικοποίηση του νερού δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως μπορεί
να περάσει σε ιδιωτικά χέρια το νερό και όλες εν πάση περιπτώσει οι φυσικές
πλουτοπαραγωγικές πηγές.
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Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για το ψήφισμα
αυτό που φέρνετε, με το οποίο όπως είπα συμφωνούμε στα περισσότερα,
αλλά έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Παράδειγμα, το ψήφισμα αναφέρεται
για την ψήφιση αυτού με το οποίο διαφωνούμε, νομίζω οι περισσότεροι από
την ελληνική Βουλή. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, υπάρχουν Κόμματα τα
οποία υποστήριξαν και ψήφισαν τη συγκεκριμένη απόφαση και Κόμματα τα
οποία δεν υποστήριξαν ή καταψήφισαν τη συγκεκριμένη πρόταση.
Δεν νομίζω ότι σε ένα ψήφισμα πρέπει να αναφέρουμε την
ελληνική Βουλή την ελληνική πολιτεία ή τη χώρα μας, πρέπει να αναφέρουμε
αυτούς που συμφωνούν ή που ψήφισαν το συγκεκριμένο θέμα. Εν πάση
περιπτώσει θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα όπως προείπα,
συμφωνούμε με τα περισσότερα έχουμε όμως και αρκετές παρατηρήσεις.
Δεν θα μπορέσω όμως να πω τίποτε, διότι το ψήφισμα αυτό έχω
παρακαλέσει ό,τι έρχεται εκτός ημερήσιας διάταξης να μας κοινοποιείται έστω
και την ίδια μέρα αλλά έγκαιρα. Μέχρι τις 3 η ώρα σήμερα που είχα πρόσβαση
στο Internet δεν είχε φτάσει το ψήφισμα άρα υποθέτω ότι δεν ήρθε καθόλου, ή
εάν ήρθε, ήρθε στις 4 άρα επιβεβαιώνετε ότι ήρθε αργότερα.
Μας μοιράστηκε το ψήφισμα ένα λεπτό πριν ξεκινήσει η πρώτη
συνεδρίαση, αλλά μας στερείτε έτσι τη δυνατότητα να δούμε το ψήφισμα να το
συζητήσουμε και να το μελετήσουμε ως Παράταξη. Στην αρχή ζητάγατε να έχει
ευθύνες ο επικεφαλής όταν κάποια μέλη του απουσιάζουν, ή κάνουν
οτιδήποτε αλλά έρχεται ένα σοβαρό ψήφισμα και δεν έχουμε τη δυνατότητα
καν να ενημερώσουμε τα υπόλοιπα μέλη μας και να διαπραγματευτούμε μαζί
τους και να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στις παρατηρήσεις μας.
Νομίζω ότι αν επιθυμείτε τα ψηφίσματα που ναι μεν δεν έχουν
ουσιαστική σημασία αλλά έχουν μεγάλη συμβολική σημασία να αποτελούν
ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι της διοικούσας Παράταξης,
οπότε τότε σεβαστό φέρτε και ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά από τη στιγμή που
θέλετε να είναι ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχω ξαναπεί και γι' αυτό
διαμαρτύρομαι και πάλι, ότι είναι καλό να έχουμε ενημέρωση έγκαιρα, ώστε να
μπορούμε να φέρνουμε κι εμείς τις δικές μας παρατηρήσεις, προσθήκες,
αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις.
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Σε μια τέτοια περίπτωση πράγματι το ψήφισμα θα είναι ψήφισμα
του Δημοτικού Συμβουλίου και θα έχει και μεγαλύτερη συμβολική και
βαρύνουσα σημασία από το να μας μοιράζετε ένα λεπτό πριν την έναρξη της
συνεδρίασης και να προσπαθούμε με το ένα παρών μέλος της Παράταξης να
συζητήσουμε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης για να διαπραγματευτούμε
για τις παρατηρήσεις μας ή για την άποψή μας και φυσικά να μην μπορούμε
να διαπραγματευτούμε με τα υπόλοιπα απόντα μέλη, ή με τα μέλη εν πάση
περιπτώσει τα οποία δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Γι' αυτό τον λόγο παρ' όλο ότι συμφωνούμε στην πλειονότητα
των παρατηρήσεων, αλλά και έχουμε αρκετές παρατηρήσεις να κάνουμε, γι'
αυτό τον λόγο

δεν θα

κάνουμε

παρατηρήσεις, δεν θα

ζητήσουμε

τροποποιήσεις και θα δηλώσουμε παρών στο ψήφισμα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αράπογλου, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον
λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θα είμαι πιο σύντομος θα πω δυο πραγματάκια, θα
διαβάσω το τέλος του κειμένου και ψηφίζω αυτό. Γιατί η ουσία όλου του
κειμένου είναι η τελευταία πρότασή σας, η οποία λέει: «… Η υγεία, η παιδεία,
το ρεύμα και πάνω απ' όλα το νερό (εγώ θα προσθέσω: και όχι μόνο) δεν είναι
εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό». Αυτό ψηφίζω και με τα δυο χέρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή αφορά μνημονιακή πολιτική και σε
κάθε μνημονιακή πολιτική εγώ είμαι αντίθετος, θα ψηφίσω το ψήφισμα και ας
ήρθε τελευταία στιγμή. Δεν δέχομαι τίποτε να παραχωρηθεί σε κανέναν.
Φτάνει πια οι παραχωρήσεις προς τους δανειστές. Δεν αντέχουμε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτσάκη, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης του
3ου Μνημονίου το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίχνει τα βάρη και την
κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, των νεολαίων, των ανέργων. Αυτό δεν
είναι απλά ένα ζήτημα… υπάρχουν κέρδη από αυτή την ιστορία. Και τα κέρδη
αφορούν μια συγκεκριμένη τάξη και είναι η ελληνική αστική τάξη. Με αυτή την
έννοια ο στόχος και ο εχθρός είναι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με αυτό που
είπε ο κ. Αράπογλου ότι κάποια Κόμματα στη Βουλή δεν ψήφισαν αυτό το
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νόμο και δεν δικαιούμαστε να αναφέρουμε συνολικότερα το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Στις 15 Ιουλίου του 2015 υπήρξε μια συμφωνία: το 3ο Μνημόνιο.
Αυτή η συμφωνία έχει σαφέστατους όρους, μέσα σε αυτούς είναι η ένταξη στο
υπερταμείο του συνόλου της ελληνικής περιουσίας.
Αυτό ακριβώς υλοποιείται σήμερα και αυτό ψηφίστηκε από 222
βουλευτές, ουσιαστικά όλα τα Κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ και κάποιοι που
νωρίτερα είχαν προλάβει να αντιδράσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Με αυτή την έννοια εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς
αντιρρήσεις είναι μόνο για λαϊκισμό και για ψηφοθηρία και χωρίς περιεχόμενο.
Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το σύνολο, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό
Κόμμα, του Κοινοβουλίου φέρει την ευθύνη γι' αυτό που συμβαίνει, είτε το
συγκεκριμένο το ψήφισε είτε όχι. Γιατί είναι μέρος μιας συνολικής συμφωνίας
την οποία όχι απλά ψήφισαν, υπερθεμάτιζαν και καλούσαν να έρθει προς
έγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με την ουσία συμφωνώ και θα το υπερψηφίσω. Όμως όλα όσα
αναφέρονται στο κείμενο τα γνωρίζουμε μήνες ή και χρόνια. Όπως για
παράδειγμα το ρεύμα που λέμε δεν θα ξεπουληθεί. Ήδη από το 1 ο Μνημόνιο
όσοι έχει τύχει κι έχουν διαβάσει μερικές σελίδες, θα δουν ότι έχουμε από εκεί
δεσμευτεί όταν θα παραχθεί ρεύμα από την ηλιακή ενέργεια, οι πρώτοι που θα
το αγοράσουν θα είναι οι Γερμανοί. Είναι στο κείμενο, εδώ και χρόνια. Σήμερα
το πήραμε είδηση;
Βέβαια ποιος μας ρώτησε για όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι
συμβολική και μόνο η πράξη μας, θα το υπερψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε μια σειρά ψηφισμάτων και είχαμε
παρακαλέσει τα ψηφίσματα αυτά να μη μένουν στην αίθουσα. Θέλω να μου
πείτε υπεύθυνα αν έχετε κάποιο στοιχείο αυτή τη στιγμή, τα προηγούμενα
ψηφίσματα πήγαν εκεί που είχαμε πει ότι πρέπει να πάνε εκτός της αιθούσης
μας και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου;
Δηλαδή υπάρχει ένα Πρωτόκολλο που να μας λέει ότι έφυγε
αυτή η επιστολή και πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο συγκεκριμένο
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Υπουργό, στο συγκεκριμένο γραφείο; Τα έχουμε διώξει αυτά; Έχουν πάει;
Κύριε Μανωλεδάκη το επιβεβαιώνετε εσείς, εντάξει ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω ξαναπεί σε προηγούμενα ψηφίσματα και έχετε απόλυτο
δίκιο κ. Κόντο, και έχω τονίσει μάλιστα και σωστά αυτή τη φορά γιατί έρχονταν
και ψηφίσματα που δεν έλεγαν και προς τα πού απευθύνονται. Σωστά
τουλάχιστον απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, η παρατήρησή σας αν
υπάρχει Πρωτόκολλο και αν παραλαμβάνεται τελικά εγώ αυτή τη στιγμή δεν
είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, αλλά το ερώτημά σας είναι εύλογο, σωστό και
πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Διότι αν είναι να ψηφίζουμε ψηφίσματα
που δεν πάνε πουθενά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαστε παράλογοι τελικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
και τα ψηφίσματα αυτά που έχουμε πει να στείλουμε, να φέρουμε τα
Πρωτόκολλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ας ελέγξουμε και τα προηγούμενα σαφέστατα όπως
παρατήρησε ο κ. Κόντος και αυτό να διαφυλάξουμε ότι θα φύγει θα πάει προς
το Υπουργείο Οικονομικών. Κάποιος συνάδελφος είπε ότι εν πάση περιπτώσει
είναι μια τυπική διαδικασία τα ψηφίσματα και τα λοιπά.
Συνάδελφοι, έχετε λίγο δίκιο, η αλήθεια είναι στη μέση. Η αλήθεια
είναι στη μέση, διότι όλες οι μικρές κοινότητες όλες οι μικρές συλλογικότητες
ανά την Ελλάδα είναι καλό να τοποθετούνται πρώτον διότι δια του
προβληματισμού και δια της συζήτησης γίνεται γνωστό το θέμα, γίνονται πιο
γνωστοί οι προβληματισμοί.
Προβληματιζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι από τις τοποθετήσεις των
συναδέλφων, η διαλογική συζήτηση επί σοβαρών πολιτικών ζητημάτων είναι
πάντοτε και στη μικρότερη συλλογικότητα και κοινότητα, πόσο μάλλον σε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο που εκφράζει 50-60.000 λαού, να μην υπάρχει μια
διατύπωση και η οποία να μεταβιβάζεται προς τα πάνω. Είναι μια λειτουργία
δημοκρατική και πρέπει να την ακολουθούμε, αρκεί να μη γίνονται υπερβολές.
Τώρα επί της ουσίας δεν έχω να πω πολλά πράγματα, όλοι οι
προηγούμενοι ομιλητές ήταν σαφέστατοι και το μόνο που έχω να προσθέσω
αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι από όποιο ιδεολογικό χώρο και να
προερχόμαστε αυτά τα πράγματα δυστυχώς θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας.
Και επειδή είμαστε ευαισθητοποιημένοι για να ασχολούμαστε έστω από
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διαφορετικές πλευρές αυτά τα πράγματα θα τα βρουν μπροστά τα παιδιά μας,
αυτά τα προβλήματα θα τα δει μπροστά η χώρα μας.
Έχουμε υποχρέωση και να τοποθετηθούμε και σε ένα απλό
ψήφισμα, αλλά και περαιτέρω να μπορέσουμε να δώσουμε στην κοινωνία να
καταλάβει ότι η υποθήκευση της χώρας δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλες τις
επόμενες γενιές και θα πρέπει αυτό το σχέδιο, με κάποιο τρόπο, έτσι όπως ο
καθένας το φαντάζεται, να ανατραπεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η
υποθήκευση του πλούτου της χώρας, η υποθήκευση των παιδιών μας.
Τα παιδιά μας φεύγουν μετανάστες κατά χιλιάδες, γεμίζουμε
μετανάστες

καλοδεχούμενοι,

όμως

δεν

μπορεί

να

συνεχιστεί

αυτό

ξεπουλώντας και στερώντας το τελευταίο δικαίωμα ενός πολίτη το οποίο είναι
η υγεία, η παιδεία, το ρεύμα, το νερό κι άλλες κοινωνικές δομές. Χωρίς αυτές
τις δομές δεν μπορεί να υπάρξει κράτος. Απόδειξη ότι αυτό που ζούμε σήμερα
δεν είναι κράτος, είναι μια γελοιοποίηση της δημοκρατίας κατά την άποψή μου
και σε επίπεδο συνταγματικό και σε επίπεδο κοινωνικών παροχών. Υπό αυτή
την έννοια οπωσδήποτε το υπερψηφίζω και παρακαλώ αν υπάρχει άλλος
ομιλητής.
Δεν υπάρχει. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει. 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.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος παρών, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης και η κα Γκούμα απουσιάζουν.
Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ, 2 παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.
Επειδή απουσιάζει ο Δήμαρχος, είναι δύσκολο να γίνει η
συζήτηση επί ερωτήσεων των επικεφαλής. Όμως οι επικεφαλής αν θέλουν τον
λόγο πρωτίστως πριν τη διαδικασία, μπορούν να τον έχουν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, επειδή λείπει ο Δήμαρχος λέω η διαδικασία
προβλέπει ότι μπορούν οι επικεφαλής να κάνουν ερωτήσεις στο Δήμαρχο ή να
τοποθετηθούν. Λέω, αν κάποιος επικεφαλής θέλει –δεν μπορώ να του
αρνηθώ- να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε ζήτημα θέλει σας δίνω τον λόγο. Αν
όχι, προχωράμε στην ημερήσια διάταξη.
Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε για να κερδίσουμε χρόνο, δεν είχα σκοπό να
θέσω ερώτημα είχα την εντύπωση ότι δεν μπορούμε, αλλά εσείς διευκρινίσατε
ότι μπορούμε να το θέσουμε. Ένα ερώτημα επειδή όμως είναι πολύ ειδικό το
θέμα και για να μη μακρηγορήσω, θα ήθελα να το θέσει εν συντομία ο κ.
Πλάτανος, που το γνωρίζει καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό μόνο, επειδή είναι κατεπείγουσα η συνεδρίαση,
εισάγεται ομόφωνα; Ομόφωνα για τη 17η συνεδρίαση.
Ο κ. Πλάτανος εξουσιοδοτείται από τον κ. Αράπογλου για ένα
ερώτημα προς τη Διοίκηση.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το ερώτημα είναι ένα, με γενικό
τίτλο παιδεία και τα εξής υποερωτήματα:
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Ήδη βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και τόσα
πολλά πράγματα γίνονται. Θα ήθελα να ρωτήσω στη Διοίκηση προφανώς τι
μέριμνα έχουν κάνει μέχρι τώρα έτσι ώστε οι σχολικές μονάδες αν ελέγχθηκαν
όλοι οι σχολικοί χώροι, αύλειοι και τα λοιπά, έτσι ώστε οι σχολικές μονάδες να
πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις για τη νέα λειτουργία και αν έχουν λάβει
τη διαβεβαίωση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
2ο υποερώτημα. Εάν τα λεφτά των σχολικών Επιτροπών
διατίθενται για λειτουργικές δαπάνες όπως ο νόμος προβλέπει, ή αν γίνεται
άλλη χρήση, παραδείγματος χάριν για σχολικούς τροχονόμους ή για
καθαρίστριες. Επειδή στα αυτιά μου έχουν έρθει άλλα πράγματα θέλω μια
σύντομη απάντηση, αν γνωρίζετε.
3ο υποερώτημα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει το πόρισμα
που αφορά τις σχολικές Επιτροπές. Μας είχατε διαβεβαιώσει αρχές Ιουνίου
ότι σύντομα θα έρθει το πόρισμα. Το πόρισμα έχει κυκλοφορήσει στην πόλη,
το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζει η πόλη, αλλά δεν γνωρίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Πότε περιμένετε;
4ο υποερώτημα. Γιατί δυο σχολικές μονάδες, ενώ οι άλλες είχαμε
ψηφίσει εδώ την πίστωση του Απριλίου, δόθηκαν τα λεφτά 10 Ιουλίου, είχαν
κλείσει ήδη τα σχολεία και οι δυο σχολικές μονάδες δεν έχουν λάβει τα
χρήματα που είναι για λειτουργικές δαπάνες.
Γιατί δεν έχουν έρθει οι απολογισμοί, εφόσον έχει γίνει το
πόρισμα; Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Συνεχίζοντας, μπήκατε στον 3 ο
χρόνο που είστε Διοίκηση και θέλω να ξέρω τι έχετε κάνει με το Πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής στον Παιδικό Σταθμό στη Χαλκηδόνα υπάρχουν τα
αυτοκινητάκια. Το καλοκαίρι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για όσους δεν
το ξέρετε είναι στο πρώην «Ρατατά» απέναντι από την ταβέρνα του
«Μπαρμπαλέξη», το καλοκαίρι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είχε γίνει
κατάληψη από Ρομά. Δεν το γνωρίζω, απλώς το αναφέρω.
Τι σκοπεύετε να κάνετε; Τα αυτοκινητάκια που είναι στον Παιδικό
Σταθμό να πέσουν κι αυτά θύματα βανδάλων ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε,
όπως πολλά πράγματα γίνονταν από την προηγούμενη Διοίκηση;
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Και το τελευταίο αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς. Έχουν μείνει
αρκετά παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών. Τι σκέφτεστε να κάνετε για τα παιδιά
αυτά, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να τα πάρετε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αγαπητέ Νίκο θέλω να σου επισημάνω κάτι και να δεις ότι είναι
πολύ τεράστιο πρόβλημα ότι ναι μεν είμαστε όλοι φιλόζωοι, αγαπάμε τα ζώα
και νομίζω μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει
τα ζώα, αλλά υπάρχει ένα θέμα τεράστιο.
Πρέπει να μπουν σε όλα τα πάρκα, σε όλες τις πλατείες
ταμπέλες που να λένε ότι οι ακαθαρσίες των σκύλων να μη τις παρατάνε. Έχει
δημιουργηθεί στο Στρατιωτικό εργοστάσιο κάτω στην πλατεία στο πάρκο, δεν
μπορείς να περπατήσεις. Δεν ζητάω ευθύνες από εσάς, αλλά είναι η
συνείδηση των πολιτών που μπορεί να φτάσει. Βέβαια όχι όλοι, βλέπω
παραδείγματος χάριν το πρωί τον κ. Κοπελούσο από το μπαλκόνι, που
κρατάει σακούλα και που τα μαζεύει από κάτω. Έχω δει ανθρώπους πολλούς,
αλλά έχω δει και πολλούς που τα παρατάνε. Το τι μύγα, το τι μικρόβια, το τι
βρωμιά γίνεται από αυτές τις ακαθαρσίες…
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για τη Δημοτική Αστυνομία
δεν μπορούμε να τη βάλουμε να πάει να τους κυνηγήσει δεν γίνεται αυτό το
πράγμα, θα περιμένει πότε θα αφοδεύσει το σκυλί; Είναι θέμα συνείδησης των
πολιτών. Όμως ας βάλουμε τέσσερις ταμπέλες καρφωμένες πάνω στο γκαζόν
ότι απαγορεύεται, ότι δεν επιτρέπεται. Αυτό να κοιτάξουμε να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό ήθελα να
παρακαλέσω, τι μπορείς να κάνεις Νίκο μου, κάποια προσπάθεια να κάνουμε
κάτι σε όλη την πόλη.
Υπάρχει ένα άλλο, το οποίο δεν μπορείς να μπεις μέσα, στη
Δωδεκανήσου και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Τα παρατάνε. Κοιτάνε δεξιά –
αριστερά, κρατάνε μια σακούλα επίτηδες στην τσέπη ότι είναι έτοιμοι, κοιτάνε
δεν είναι κανένας και φεύγουν. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι με συνείδηση οι
οποίοι το κάνουν αυτό και κατεβαίνουν είναι με το φτυαράκι, με τα γάντια και
τα μαζεύουν. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις. Κοιτάξτε ό,τι
μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τα ερωτήματα που ακούσαμε και από τον κ. Πλάτανο και
από τον κ. Κόντο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το διατυπώσω, το έχω αντιληφθεί το θέμα θα σας πω.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι στα πλαίσια του θέματος που εισήχθη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας
θέτουν ερωτήματα στη Διοίκηση, είναι μέσα στη διαδικασία παρακαλώ τον κ.
Πλάτανο εάν μπορεί να δώσει και εγγράφως τα ερωτήματά του έτσι ώστε …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν θα απαντήσετε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Λέω, ο
τρόπος που λειτουργούμε είναι αυτός, θα μας δώσετε τα ερωτήματα γραπτώς
και στην επόμενη συνεδρίαση οι αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι θα πρέπει να σας
απαντήσουν στα ερωτήματα που θέσατε.
Όσον αφορά την παρατήρηση του κ. Κόντου νομίζω είναι μια
σωστή παρατήρηση και το μόνο που φαντάζομαι εγώ για τον κ. Αντιδήμαρχο,
είναι να φτιάξουμε τις ταμπέλες να μην πηγαίνουν τουλάχιστον πάνω στο
πράσινο, γιατί πάνω στο πράσινο παίζουν και τα παιδιά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στην επόμενη αναμόρφωση –όταν γίνουν οι επόμενες
αναμορφώσεις, ελπίζω να είναι σύντομα- έχουμε δεσμευτεί να βάλουμε ένα
κωδικό με 3.000 € για να αγοράσουμε 60 πινακίδες, που δείχνουν ακριβώς
την υποχρέωση των δημοτών να μαζεύουν τα περιττώματα των αδέσποτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Ανανιάδη, μια που είπατε για τις πινακίδες και το
θυμήθηκα. Στη συμβολή της Χαλκίδος και Δεκελείας έχετε βάλει μια
καινούργια πινακίδα και καλύπτει το φανάρι. Ήταν ένα περίπτερο το οποίο
έχει φύγει, βάλατε μια πινακίδα και το φανάρι το καλύπτει, φροντίστε να πάει
πιο δεξιά ή πιο αριστερά…
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να απαντήσω πριν θυμηθεί κι άλλα ο κ.
Πλάτανος;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σωστή η παρατήρηση, η Τεχνική Υπηρεσία να αλλάξει τη
σήμανση για τον Πολυχώρο Δροσίνη. Ευχαριστούμε, σωστή η παρατήρηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρηση, έγινε δεκτή συνεχίζουμε στην ημερήσια
διάταξη.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να πω κι εγώ κάποια πράγματα για τον κ. Πλάτανο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι να προχωρήσουμε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα μου απαντήσετε ή τα θέλετε γραπτώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γραπτώς είπα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εντάξει γραπτώς, αλλά επειδή βάζετε πολλά ερωτήματα και αυτή
τη στιγμή η σχολική Επιτροπή είναι στην παραλαβή – παράδοση με τον
καινούργιο Πρόεδρο, είπατε για τα σχολεία. Τα περισσότερα σχολεία από ό,τι
θυμάμαι είναι εντάξει, αλλά μπορώ να σας απαντήσω και σε ποια
συγκεκριμένα σχολεία υπάρχει πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Να απαντήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε τι να απαντήσετε κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Έκανε και ένα ερώτημα για τους Παιδικούς Σταθμούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να απαντήσετε; Είστε έτοιμος;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσετε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ρωτήσατε για τα παιδιά που δεν είναι μέσα και τα λοιπά.
Όπως θυμάστε και από την προηγούμενη συνεδρίαση υπάρχει αυτή η
εκκρεμότητα του ΕΣΠΑ. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μέχρι την Κυριακή
για την ακρίβεια, υπάρχει εκκρεμότητα του 2ου γύρου του ΕΣΠΑ κατά τον
οποίο γονείς που έκαναν αίτηση και κόπηκαν λόγω τρόπου χρηματοδότησης,
έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να κάνουν ξανά αίτηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει
ότι

τα

προσωρινά

αποτελέσματα

παραμένουν προσωρινά

μέχρι

να

αποφασίσει το ΕΣΠΑ να μας βγάλει τα οριστικά αποτελέσματα, για να έχει και
ο Δήμος τα οριστικά αποτελέσματα.
Με αποτέλεσμα κρατάμε κάποιες θέσεις κενές λόγω του ΕΣΠΑ.
Όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα θα ξέρουμε ακριβώς πόσα παιδιά μπαίνουν
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και πόσοι –αν υπάρχουν αυτοί- μένουν
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εκτός. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχουν, ή αν υπάρχουν θα είναι
πολύ λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό, πάμε στο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργάνωσης κύκλου σεμιναρίων φιλοσοφικής
συμβουλευτικής στις 10/10/2016 και κάθε Δευτέρα έως τις 12/12/2016 –
Διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε πάρει την εισήγηση, αν υπάρχουν τοποθετήσεις αλλιώς
να πάμε σε ψήφιση. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ

κ.

Πρόεδρε.

Λέει

«προσφέρεται

η

καθηγήτρια…», είναι δωρεάν;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δωρεάν είναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση να πάμε ομόφωνα.
Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διοργάνωσης
κύκλου σεμιναρίων φιλοσοφικής συμβουλευτικής στις 10/10/2016 και
κάθε Δευτέρα έως τις 12/12/2016 – Διάθεση σχετικής πίστωσης»
εγκρίνεται ομόφωνα.

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

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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