ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:30
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος
– Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη,
Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Ανεμογιάννης

Γεώργιος,

Αγγελής

Χρήστος,

Κοπελούσος Χρήστος, Κόντος Απόστολος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γκούμα
Δανάη – Εύα, Παπακώστας Βασίλειος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Ντάτσης
Κωνσταντίνος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Καλύβης Γεώργιος, Γαβριηλίδης
Γαβριήλ.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Χαραμαρά Γεωργία, Ανδρέου Χριστίνα, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Αράπογλου
Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος,

Κανταρέλης

Δημήτριος,

Γαϊτανά

–

Αποστολάκη Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την από
κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη.

2.

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 17ης/3/2018 και στήριξη της δράσης
του αντιφασιστικού κινήματος.

3.

Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ α’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης
Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη των
λειτουργικών τους δαπανών, βάσει της αριθ. 1/2018 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π..

4.

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
ποσού 50.000,00 € και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

5.

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών του Δήμου και καθορισμός τρόπου
ανάθεσης αυτών.

6.

Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέων προκηρύξεων τέως Δήμου Νέας Χαλκηδόνας,
που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους.

7.

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της
δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από
τους ωφελούμενους για το έτος 2018.

8.

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος
2018.

9.

Έγκριση Β΄ τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 44/2018
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση
κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών,
επάθλων, κ.λ.π. για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
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13. Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα
Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού - ΚΑΠΗ

και

μίσθωσης

λεωφορείων για τα θαλάσσια μπάνια απόρων του Δήμου για το έτος
2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών
και την δημιουργία των μακετών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών,
αεροπανώ, αναμνηστικών διπλωμάτων, καρτών συμμετοχής κ.λ.π.) για
την υλοποίηση των αθλητικών – πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων
του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων
(ομάδα Α΄ «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ»),
προηγούμενη

με

τη

διαδικασία

δημοσίευση,

στο

της

διαπραγμάτευσης

πλαίσιο

του

Διεθνή

χωρίς

Ανοικτού

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου
θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου
Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας (Α.Μ. 111/2017).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ ένα δημοτικό
σύμβουλο για χρέη Γραμματέα, η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ.
Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά
Γεωργία απούσα δικαιολογημένη, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα
Ανδρέου Χριστίνα απούσα δικαιολογημένη, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος
παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών
3

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

δικαιολογημένος, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος
Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος
απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
τη συνεδρίασή μας.
Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του συμπολίτη μας πρώην Δημάρχου του Αλέκου Λάλου, ο οποίος
ήταν Δήμαρχος αν θυμάμαι καλά το 1977-’79.
Τηρείται ενός λεπτού σιγή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει ο κ. Δήμαρχος τον λόγο; Όχι. Υπάρχει κάποιος από τους
επικεφαλής; Όχι.
Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είναι μια έγκριση
ενός προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων των οχημάτων και
πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είχαμε ψηφίσει ότι θα
πάει απ' ευθείας διαπραγμάτευση. Κύριε Λάλο θα μπορούσατε να μας πείτε
πλήρως για την ιστορία του θέματος; Κύριοι συνάδελφοι εισάγεται το θέμα για
συζήτηση;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί είναι επείγον κ. Πρόεδρε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι κατεπείγον διότι σήμερα προσκομίστηκαν
τα δικαιολογητικά του αναδόχου και σήμερα μπόρεσε δηλαδή να φτιαχτεί το
πρακτικό της Επιτροπής και γι' αυτό τον λόγο δεν ήρθε στην ημερήσια
διάταξη. Είναι επείγον, διότι δεν υπάρχει προμηθευτής καυσίμων, πρέπει να
υπογραφεί το συμβόλαιο άμεσα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εισάγεται το θέμα για συζήτηση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η ημερομηνία των δικαιολογητικών του αναδόχου μέχρι πότε
ήταν; Δηλαδή τα έφερνε κ. Λάλο σε δέκα μέρες τότε θα περιμέναμε άλλες
δέκα μέρες;
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Κατ'

αρχάς

έχουμε

απ'

ευθείας

διαπραγμάτευση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τα δικαιολογητικά πόσο χρονικό διάστημα είχε αυτός να τα
καταθέσει;
Και μέχρι πότε είναι η τελευταία μέρα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην απ' ευθείας διαπραγμάτευση είναι στο
χέρι του Δημοτικού Συμβουλίου πολλά πράγματα. Δηλαδή ενδεχομένως θα
μπορούσε κάποιος να φέρει και εδώ κάποια δικαιολογητικά να ελεγχθούν,
λέω τώρα εγώ. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που γίνεται ανάθεση με
διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς
του λέμε «φέρτα σε δέκα μέρες» για παράδειγμα, δεκαήμερο δίνουμε για να τα
φέρει, τα έφερε αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έγινε κατανοητό το κατεπείγον του θέματος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω γιατί για εμένα δεν έχει γίνει.
Είμαστε χωρίς πετρέλαιο; Χρειάζεται σε δυο εβδομάδες; Σε δυο εβδομάδες θα
έχουμε ξεμείνει από πετρέλαιο; Τι είναι αυτό που πρέπει να το φέρει σήμερα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ, η εισαγωγή των εκτός ημερήσιας
θεμάτων γίνεται δια της αναφοράς και μόνο του τίτλου, δεν γίνεται συζήτηση
πριν από αυτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σαφώς, αλλά από τη στιγμή που εδώ συνεδριάζουμε και
μπορούμε να συνεδριάσουμε επειδή υπάρχει και η αντιπολίτευση μέσα στην
αίθουσα και είμαστε 19 άτομα, τουλάχιστον δώστε μας τη δυνατότητα από τη
στιγμή που το στείλατε μεσημέρι να μας εξηγήσετε το κατεπείγον.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε όποιος έχει αμφιβολία ας μην το
ψηφίσει.
5

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξηγώ ότι είναι εισαγωγή του θέματος, θα μπούμε στην
ουσία θα κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι για τα καύσιμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο για το κατεπείγον του θέματος.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το κατεπείγον έγκειται στο ότι αυτή τη στιγμή καύσιμα
τρέχουμε μια απ' ευθείας ανάθεση είναι πολύ συγκεκριμένο ποσό, είναι μέχρι
25.000 € και πολύ πιθανό αυτό να τελειώσει και να μείνουν τα
απορριμματοφόρα από καύσιμα. Το να βρεθεί προμηθευτής είναι πάρα πολύ
δύσκολο, γυρνάμε όλα τα βενζινάδικα όλους τους προμηθευτές και δεν θέλει
κανείς να μπλέξει με Δήμους. Είναι απίστευτα δύσκολο γιατί τα κέρδη τους
είναι πάρα πολύ λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αρκετό, σας ευχαριστώ. Να εισαχθεί το θέμα συνάδελφοι;
Εισάγεται ομόφωνα η συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων
(ομάδα Α΄ «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ»), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και
λιπαντικών έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας –
Ν.Χαλκηδόνας (Α.Μ. 111/2017)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου
θέρμανσης και λιπαντικών ξεκίνησε με διεθνή διαγωνισμό. Στο διεθνή
διαγωνισμό βρέθηκαν ανάδοχοι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λιπαντικά,
για τα καύσιμα πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη είχε δώσει προσφορά ένας
υποψήφιος ο οποίος δεν είχε τα δικαιολογητικά που έπρεπε και έτσι το
αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ήταν άγονο.
Στη συνέχεια ζητήσαμε τη γνώμη του ΕΣΗΔΗΣ για να
προχωρήσουμε στη διαδικασία της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης από το
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Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι πολύ πιο γρήγορη από το διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Στο ενδιάμεσο με τη σύμφωνη γνώμη Επιτρόπου κάναμε μια απ'
ευθείας ανάθεση για το μεσοδιάστημα που θα προκύψει μέχρι την ανάθεση
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μας ήρθε μια προσφορά από την εταιρεία Χατζάκη – Κοντού,
υπήρχαν όμως κάποια ελλιπή δικαιολογητικά τα οποία τα ζήτησε η Υπηρεσία
με νεώτερο έγγραφο με νεώτερη πρόσκληση και σήμερα προσκομίστηκαν τα
δικαιολογητικά αυτά, συνεδρίασε η Επιτροπή και συντάχθηκε το πρακτικό της
κατακύρωσης και υποχρεωτικά εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για το κατεπείγον, αρκεί να καταλάβουμε ότι είναι τόσο κρίσιμο
το ζήτημα, δηλαδή σε περίπτωση που δεν γινόταν εισαγωγή σήμερα θα
έπρεπε να ξαναρθούμε αύριο σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να εισαχθεί.
Δηλαδή δεν γίνεται απλά ο Δήμος να μείνει με ακινητοποιημένα οχήματα.
Αυτό είναι το κρίσιμο, το κατεπείγον, τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας ό,τι
ερωτήσεις έχετε πολύ ευχαρίστως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ντάτσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Λάλο, υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.
Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ένας είναι ο προμηθευτής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ένας. Ευχαριστούμε τον κ. Κουτσάκη, υπάρχει άλλος
συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αποχή κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αιτιολογώντας την ψήφο μου υπέρ, είναι ηλεκτρονικός
διαγωνισμός ο οποίος βγήκε άγονος και η απ' ευθείας ανάθεση είναι απόλυτα
δικαιολογημένη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Λάλο ποιος είναι αυτός που το πήρε; Ποιον
εγκρίνουμε δηλαδή;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι αυτός που ήταν προμηθευτής μας πέρσι,
η απ' ευθείας ανάθεση είχε γίνει σε έναν άλλον τώρα που είχε φέρει σωστά
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δικαιολογητικά, γιατί κι εκεί έφερε πάλι λάθος δικαιολογητικό και τώρα ήρθε
μόνο αυτός αυτή τη φορά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το όνομά του;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Χατζάκης – Κοντός.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Που είναι αυτός;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην αρχή της Αχαρνών, κοντά στο δημαρχείο
της Χαλκηδόνας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν κατάλαβα καλά η κα Γκούμα απέχει, ο κ. Κόντος υπέρ με την
αιτιολόγηση που είπε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών
αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων (ομάδα Α΄ «ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»), με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στο πλαίσιο του
Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018» για τις
ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας (Α.Μ. 111/2017)»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την
από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θυμάστε, την προηγούμενη χρονιά στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο στα πλαίσια και της διαβούλευσης που κάναμε για τη ΜΠΕ τη
διευθέτηση του Ποδονίφτη που μας ήρθε από την Περιφέρεια, υπήρξε μια
εκτεταμένη συζήτηση που κατέληξε και σε μια ομόφωνη απόφαση όχι μόνο
όσον αφορά την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη
διευθέτηση του Ποδονίφτη, αλλά και για τα πράγματα που από κοινού θα
έπρεπε ο Δήμος μαζί με το Δήμο Αθηναίων που είναι στην άλλη πλευρά του
Ποδονίφτη να διεκδικήσουμε από την Περιφέρεια ώστε να εξωραϊστεί και να
αναβαθμιστεί ο χώρος.
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Ήδη ως Δήμος έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έχουμε
έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων με τον οποίο υπάρχει ραντεβού
την Παρασκευή. Υπήρξε συνάντηση και πριν το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αθηναίων και παρέμβαση του Δήμου στην τοπική Κοινότητα του 5 ου
Διαμερίσματος από εμάς, υπήρξε απόφαση συντριπτικά υπέρ της άποψης
που είχαμε εμείς στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, υπήρξε υιοθέτηση της άποψή
μας για Επιτροπή προκειμένου τα αιτήματα τα οποία εμείς έχουμε βάλει να
μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε.
Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα θέλαμε αυτό να έχει πάρει κι ένα
θεσμικό χαρακτήρα αυτή η Επιτροπή από την πλευρά μας να είναι τριμελής
που να μπορεί να συνεννοείται και να μπορεί να δρομολογήσει όλα αυτά τα
οποία έχουμε βασίσει σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και με την
Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια πάντα της απόφασης την οποία είχαμε.
Εμείς προτείνουμε τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος από την πλειοψηφία και θεωρούμε πως θα έπρεπε να είναι και
άλλος ένας συνάδελφος από την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε απλώς θέλω να προσθέσουμε έστω κι αν είναι
τυπικό, ότι χρειάζονται και αναπληρωματικοί. Για να είμαι μια Επιτροπή
έγκυρη

και

με

εναλλακτικές

λύσεις,

πρέπει

να

υπάρχουν

και

αναπληρωματικοί, έστω κι αν δεν χρειαστούν για το τυπικό. Άρα θέλω δύο
από την πλειοψηφία σας παρακαλώ για αναπληρωματικούς για να είναι η
σύσταση της Επιτροπής έτσι όπως πρέπει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία από την πλειοψηφία προτείνω τον κ. Ανεμογιάννη και
τον κ. Μανωλεδάκη και αναπληρωματικούς τον κ. Ανανιάδη και τον κ.
Καλαμπόκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, περιμένουμε τις προτάσεις και από την αντιπολίτευση. Ο
κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτή η Επιτροπή είναι
Επιτροπή δική μας, ή είναι κάποια κοινή Επιτροπή με το Δήμο Αθηναίων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοινή Επιτροπή διαδημοτική.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από το Δήμο Αθηναίων θα συμμετάσχουν από το 6ο
Διαμέρισμα ή δημοτικοί σύμβουλοι;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντιδήμαρχοι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, κάποιους θα
αποφασίσουν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σίγουρα η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν

ξέρω

αν

καταλάβαμε

από

τον

κ.

Δήμαρχο

ότι

παρευρεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα πιο πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Νομίζω

δεν έγινε

σαφές.

Παρευρεθήκαμε

στην ειδική

συνεδρίαση που είχε το θέμα αυτό εννοώ, μεγάλη αντιπροσωπεία από το
Συμβούλιό μας, τοποθετήθηκε ο κ. Δήμαρχος και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό
αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πλην τριών – τεσσάρων παρόντων, οι οποίοι
ψήφισαν λευκό. Πήραμε την πλειοψηφία και το Συμβούλιο συμφώνησε και γι'
αυτό μετά προτάθηκε η Επιτροπή.
Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα έλεγα στο συγκεκριμένο θέμα που είναι πάρα πολύ
σοβαρό, ότι και σα Δήμος Νέας Χαλκηδόνας πριν αρκετά χρόνια είχαμε κάνει
πάρα πολλές διαβουλεύσεις με το Δήμο της Αθήνας. Δυστυχώς πάντοτε δεν
βρίσκαμε αποτέλεσμα και νομίζω ότι ο Δήμος της Αθήνας ήταν εκείνος που
πάντα ήταν το πρόβλημα δηλαδή που δεν προχωρούσε το θέμα.
Ελπίζω ότι αυτή την φορά με την προσπάθεια και την απόφαση
του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Όποιο κι αν
είναι αυτό, τέλος πάντων, το επιθυμητό αποτέλεσμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Τομπούλογλου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Έχει ξαναγίνει
δηλαδή μελέτη για τον Ποδονίφτη από την Περιφέρεια και είχατε πρόβλημα
που δημιουργούσε ο Δήμος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι δεν μιλάω εγώ για αποφάσεις της Περιφέρειας, άλλο
θέμα λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μπράβο αυτό, θέμα συνεργασίας το οποίο είχαμε ζητήσει
πολλές φορές. Και πολλές φορές ήταν και απόντες, δεν έρχονταν και
καθόλου. Ενημερωτικά το λέω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι το θέμα του Ποδονίφτη είναι από τότε
που εγώ θυμάμαι ως δημοτικός σύμβουλος είναι παμπάλαιο. Έχουμε όμως
τις εξελίξεις του 1994 που έγινε η γνωστή πλημμύρα που πήρε τα αυτοκίνητα,
που πνίγηκαν άνθρωποι και ούτω καθεξής. Εκεί ο τότε Δήμαρχος ο κ.
Παπαμικρούλης με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο κινητοποιήθηκε και ευτυχώς
εκείνη την εποχή ήταν Δήμαρχος Αθηναίων ο Τρίτσης.
Ο Τρίτσης ήταν αυτός που βοήθησε να γίνει ο εγκιβωτισμός του
ποταμιού από την Χαλκίδος έως και τις τρεις γέφυρες. Υπάρχει ένα ιστορικό,
υπάρχει ένα δεδομένο, υπάρχει μια συνεργασία η οποία είχε γίνει ήδη στο
κομμάτι του Ποδονίφτη. Τώρα απομένει το άλλο κομμάτι, το οποίο αυτή τη
στιγμή είναι προς διευθέτηση.
Πιστεύω

ότι

εκεί

εφόσον

πήρατε

την

πρωτοβουλία,

συνεννοηθήκατε με το Δήμο Αθηναίων η Επιτροπή η οποία θα καταλήξει
εδώ, θα βρει τον τρόπο το πώς θα γίνει και το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτά έχω να
πω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Να έχετε υπόψη σας από την αντιπολίτευση
θέλουμε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η κα Γκούμα έχει τον
λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν επειδή θεωρώ ότι ακόμη κι αυτά πρέπει να
συζητούνται ανοιχτά όπως έχουμε πει επανειλημμένα, εγώ δεν μπορώ να
συμμετέχω λόγω χρόνου. Κατ' αρχήν συμφωνούμε ως "Λαϊκή Συσπείρωση"
τοποθετηθήκαμε ούτως ή άλλως και στο Περιφερειακό με τη διαδημοτική
Επιτροπή που να μπορεί να αντιμετωπίσει να δει πιο ολοκληρωμένα αρκετά
το ζήτημα.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι τα
επιμέρους έργα ειδικά στο κομμάτι των αντιπλημμυρικών δεν πρόκειται να
δούμε

προκοπή

με

επιμέρους

τμηματικά

έργα,

ότι

δεν

είναι

στις

προτεραιότητες του κεφαλαίου και καμίας ανάπτυξης και καμίας αγοράς τέτοια
έργα που δεν μπορούν να βγάλουν κανένα κέρδος, είναι έργα καθαρά για τον
λαό και δεν μπορούν να επιφέρουν κέρδος.

11

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία ένα θέμα
που έχει συζητηθεί στην Περιφέρεια για αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Ιωνία
που φαίνεται δηλαδή ότι ακριβώς αν προχωρήσουν έτσι επιμέρους έργα
τμηματικά στον έναν ή στον άλλο Δήμο, μπορεί να λύνουν τοπικά το
πρόβλημα αλλά στην ουσία το μετακυλύουν κάπου αλλού.
Οπότε θα πρέπει πιο ολοκληρωμένα, η "Λαϊκή Συσπείρωση" θα
φέρει σε μελλοντικό Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε το θέμα με

μια

εισήγηση για το Δήμο της Νέας Ιωνίας την αντιπλημμυρική προστασία για να
το δούμε και πιο ολοκληρωμένα στη σύνδεσή τουλάχιστον στα δικά μας όρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Δανάη που το
έχει πιάσει νομίζω πάρα πολύ σωστά το θέμα, ναι μεν ξεκινάμε εμείς αυτή τη
στιγμή μια πρωτοβουλία μεταξύ του δικού μας Δήμου και του Δήμου
Αθηναίων, που κατά την άποψή μου δεν πρέπει να σταματήσει εκεί.
Δηλαδή τον Ποδονίφτη πρέπει να τον δεις συνολικά. Ο
Ποδονίφτη είναι επτά Δήμοι, είναι: Πεντέλη, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Φιλοθέη,
Νέα Ιωνία και η Αθήνα με την Φιλαδέλφεια. Άρα πρέπει να το δεις από την
πηγή του μέχρι την εκβολή του και όχι αποσπασματικά.
Δεν σημαίνει τίποτε αντιπλημμυρικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν
σημαίνει τίποτε αντιπλημμυρικό στη Νέα Ιωνία αν δεν το δεις σε όλη την
έκτασή του. Αν το πιάνεις αποσπασματικά πάντα θα κάνεις πασαλείμματα και
θα οδηγείσαι σε λάθος αποτελέσματα.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Είναι σκεπασμένο στη Νέα Ιωνία και στο Χαλάνδρι είναι
ανοιχτό και στη Φιλοθέη είναι ανοιχτό. Θα πρέπει δηλαδή να το δεις από
πάνω, να βγάλουν μετρήσεις τι νερό χρειάζεται, μπορεί να χρειάζονται έργα
ανάσχεσης πάνω στην Πεντέλη.
Για εμένα, όπως και το είπαν και στο Δήμο Αθηναίων μια
τοποθέτηση του Αλεξόπουλου –δεν θυμάμαι το όνομά του- να δούμε το
κομμάτι του Ποδονίφτη από την Χαλκίδος μέχρι την Τσούντα κατά πόσο
μπορεί να σπάσουν τα μπετά και να επανέλθει στη φυσική του κοίτη ή σε μια
πιο φιλική κατάσταση από το τσιμενταρισμένο πράγμα που είναι σήμερα.
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Κλείνοντας θα ήθελα να προτείνω στην αντιπολίτευση και να με
συγχωρείτε γι' αυτό επειδή ζητείται από εσάς να μπει ένα μέλος στην
Επιτροπή διαβούλευσης η κα Αγαγιώτου λείπει αλλά φαντάζομαι ότι θα
συμφωνούσε, αν θέλετε να προτείνετε την κα Αγαγιώτου μια και είναι κάτοικος
του Ποδονίφτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Από τη στιγμή που βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν…
εγώ αυτοπροτείνομαι. Αν συμφωνείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι
στην Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον είναι παρών δεν γίνεται συζήτηση για τον απόντα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Χωρίς να αμφισβητώ την κα Αγαγιώτου αλλά εγώ είμαι
πολύ πιο παλιός δίπλα στον Ποδονίφτη, είμαι γέννημα – θρέμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και η διαφορά του παρόντα με τον απών. Ο κ. Κόντος έχει
τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εφόσον υπήρχε αυτή η πρόταση του κ. Καλαμπόκη κ. Πρόεδρε
και εφόσον θέλει και ο κ. Κοπελούσος νομίζω το πιο συνετό απ' όλα είναι
τακτικός και αναπληρωματικός, να το κλείσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι πολύ σωστή η πρόταση, έκλεισε το θέμα των
υποψηφιοτήτων. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απέχω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση διαδημοτικής
επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την από κοινού ανάληψη
πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 17ης/3/2018 και στήριξη της δράσης
του αντιφασιστικού κινήματος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για όσους γνωρίζουν, υπάρχει ένα συλλαλητήριο εδώ και
κάποια χρόνια που γίνεται πανευρωπαϊκά ενάντια στην άνοδο του φασισμού
και του ρατσισμού τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Εμείς συμμετείχαμε
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και πέρσι και πρόπερσι αν θυμάμαι καλά, φέτος η πρόταση είναι να
συμμετάσχουμε και επειδή υπάρχουν έξοδα αρκετά στη διοργάνωση του
συλλαλητηρίου να καλύψουμε κι ένα μικρό ποσό της τάξεως των 1.000 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις; Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω άνθρωποι κατατρεγμένοι, αδύναμοι
οικονομικά, σωματικά, μια φοβερή ταλαιπωρία οι ευαισθησίες όλων μας είναι
από τη θετική κατεύθυνση να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια κατάσταση η
οποία πηγάζει κιόλας αυτό που λέμε το αντιρατσιστικό, είναι πολύ σημαντικό.
Από εκεί και πέρα θα μιλήσει μετά και ο κ. Ντάτσης και θέλω να
τοποθετηθούμε στη συνέχεια, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ θα μιλήσω για τη συμμετοχή γιατί έτσι κι αλλιώς όλος ο
κόσμος πρέπει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους συλλαλητήρια, θέλω να κάνω
μια ερώτηση όμως. Το ποσό το οποίο θα εγκρίνουμε είναι σύννομο; Εγώ δεν
έχω καμία αντίρρηση αρκεί το ποσό να είναι σύννομο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν είναι σύννομο, δεν θα πληρωθεί.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το λέω αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν είναι σύννομο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μην το ψηφίζεις.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Πάλι τα ίδια…. Λέω στην πρόταση αυτή πρέπει να ελέγξετε
πρώτα τη νομιμότητα και στη συνέχεια να πείτε ναι ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εννοείται, ο καθένας είναι ελεύθερος να μετέχει στα
συλλαλητήρια που τον εκφράζουν, αρκεί να μην κάνουμε ζημιά σε σώματα και
σε περιουσίες. Εδώ δεν έχουμε κίνδυνο σωμάτων, είναι η άλλη άκρη που πάει
στα σώματα. Αλλά τις περιουσίες καλό είναι να τις προσέχουμε λίγο.
Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Κόντος, εγώ θυμάμαι για ένα
ψήφισμα 160 € ήταν συμπαράστασης στον Οτσαλάν κάναμε χρόνια να
ξεμπλέξουμε και με δικηγόρους και με πολλαπλάσιο ποσό στον δικηγόρο για
να ξεμπλέξουμε τον καταλογισμό. Δεν νομίζω ότι θα περάσει.
Από την άλλη μεριά να μην κάνουμε τους τσάμπα μάγκες, είναι
1.000 €; Είμαστε 33; Από 50 € ο καθένας αν θέλουμε να δείξουμε
14
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συμπαράσταση και θα μαζέψουμε 1.500 € και θα τα δώσουμε. Όχι μέσα από
το Δήμο. Αν εμείς θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας, να βάλουμε 33
€ και να μαζέψουμε τα 1.000 €. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
που γίνεται κάθε χρόνο όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος. Βέβαια υπάρχουν
κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω τώρα αλλά αυτός ο
αγώνας και η διαδήλωση δεν είναι απλά για συμπαράσταση στους
πρόσφυγες είναι ουσιαστικά ενάντια στην πολιτική που δημιουργεί τους
πρόσφυγες, είναι κοινός αγώνας και πρέπει πραγματικά να δώσουμε μια
μάχη για να σταματήσουμε τα Μνημόνια και τη λιτότητα, γιατί θα
εξασφαλίσουν πολύ σημαντικό κομμάτι της δυνατότητας να περιθάλψουμε με
την ευρύτερη έννοια τους πρόσφυγες.
Κυρίως να δώσουμε μια μάχη για να σταματήσουμε τις αιτίες
που δημιουργούν τα προσφυγικά κύματα που είναι οι πόλεμοι στη Μέση
Ανατολή και στην Αφρική, οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι. Είναι οι πόλεμοι για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των αγορών. Άρα χρειάζεται να ενώσουμε
πραγματικά τις δυνάμεις μας και στις 17 Μάρτη να διαδηλώσουμε όλοι μαζί
ντόπιοι, πρόσφυγες και μετανάστες για ίσα δικαιώματα στους πρόσφυγες και
στους μετανάστες για καλύτερη ζωή για όλους, για μια ζωή χωρίς φτώχεια,
πόλεμο, ρατσισμό και φασισμό.
Θα ήθελα να σταματήσω εδώ την τοποθέτηση αυτή για να βάλω
ένα ζήτημα σε σχέση με το κονδύλι. Η εισήγηση της πλειοψηφίας μιλάει για
1.000 € σε μια συγκεκριμένη συλλογικότητα στη ΚΕΡΦΑ η οποία συμμετέχει
στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό.
Αυτό το συλλαλητήριο συνδιοργανώνεται και συνδιοργανώνεται
τουλάχιστον από τις τέσσερις βασικές συλλογικότητες που υπογράφουν και
στην αφίσα αλλά και που πήραν την πρωτοβουλία. Αυτές οι συλλογικότητες
είναι πολύ συγκεκριμένες: η ΚΕΡΦΑ που αναφέρεται στην εισήγηση, είναι η
ΚΑΡ (Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό) και το ΚΣΜ

(Κυριακάτικο Σχολείο

Μεταναστών), είναι ο συντονισμός φορέων και Σωματείων για το προσφυγικό
και είναι και το City Plus.
15

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Είναι τέσσερις συλλογικότητες, άρα δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή
η διάκριση σε μια συλλογικότητα το συγκεκριμένο ποσό. Εάν πραγματικά
θέλουμε να στηρίξουμε την εκδήλωση, πρέπει να στηρίξουμε τους
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και προτείνω πραγματικά γιατί δεν είναι
εύκολο να μιλάς σήμερα για ευρώ, αυτά τα 1.000 € χωρίς καμία παραπέρα
επιβάρυνση 250 € στην κάθε συλλογικότητα. Και αυτή η πρόταση θέλω να
μπει σε ψηφοφορία.
Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή από τη μεριά της
Διοίκησης και κυρίως από τη μεριά του κ. Δημάρχου. Η συγκεκριμένη
συλλογικότητα η οποία μάλιστα είναι σύντροφοι προερχόμαστε από το ίδιο –
τουλάχιστον εγώ- ιδεολογικό ρεύμα, αλλά βολεύει σε αυτή τη φάση. Και αυτό
είναι μια πολύ καλοπροαίρετη και συντροφική κριτική, η στάση της και η
συνεργασία γύρω από το προσφυγικό και το ρατσιστικό με το ΣΥΡΙΖΑ
υποτιμά από τη μεριά τους το θεσμικό ρατσισμό που εκφράζεται και από την
Κυβέρνηση και με αυτή την έννοια νομίζω ότι δείχνει και μια διάθεση
ισορροπίας η μονομέρεια της χρηματοδότησης σε αυτή τη συλλογικότητα.
Συν το γεγονός μπορεί να πείτε ότι «τρέχει πολύ το μυαλό μου
και πάει πολύ παραπέρα ή κάνω σενάρια», η συγκεκριμένη πολιτική κάλυψη
της συλλογικότητας είναι μια από τις δυο βασικές συνιστώσες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑΣ μαζί με το ΝΑΡ άρα η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης και η
εξαίρεση του συντονισμού φορέων που επίσης είναι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ μάλλον
προσβλέπει σε συλλογικότητες που δεν ξέρω ποια είναι τα οφέλη που πιθανό
έχει κατά νου ο κ. Δήμαρχος.
Με αυτή την έννοια προτείνω αυτά τα 1.000 € να πάνε στις
τέσσερις συλλογικότητες που συνδιοργανώνουν, αν θέλουμε να βοηθήσουμε
το συλλαλητήριο και δεν έχουμε άλλους σκοπούς. Νομίζω ότι αυτό είναι και
ηθικό και τίμιο και σωστό. Κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους και δη
στους συναδέλφους της πλειοψηφίας να μην βάλουν καμία παραταξιακή
πειθαρχία πάνω από δίκιο, το ηθικό και τη συνείδησή τους και με αυτή την
έννοια καταθέτω την πρόταση αυτό το ποσό να μοιραστεί στις τέσσερις
συλλογικότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μας μπερδέψατε λίγο τώρα γιατί έχουμε μπλέξει εδώ
με τα της Αριστεράς και με τις συλλογικότητες και δεν καταλήγουμε κάπου.
Εγώ θα συμφωνήσω αρχικά με τον κ. Κουτσάκη γιατί πράγματι υπάρχει
ζήτημα εάν προσπεράσουμε, διότι όλοι συμφωνούμε στο ζήτημα το
αντιρατσιστικό και το φασιστικό, υπάρχει ένα ζήτημα με το οικονομικό, το
οποίο δεν θα ξεπεραστεί γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν
πάμπολλες φορές και στους δυο Δήμους και στο πάνω Δήμο και στον κάτω
Δήμο.
Έχουν καταλογιστεί χρήματα διότι λέει σαφώς ο νόμος κατ'
αρχάς ότι εδώ πρέπει να υπάρχει επίσημο Καταστατικό του φορέα που
επιδοτείς και η έδρα του Καταστατικού, πρέπει να είναι στο Δήμο
Φιλαδέλφειας

–

Χαλκηδόνας.

Διαφορετικά

δεν

μπορεί

να

γίνει

η

χρηματοδότηση. Είναι άσκοπο να το κάνουμε αυτό γι' αυτό έρχομαι σε
δεύτερο πλάνο, στην πρόταση του κ. Ντάτση, ο οποίος είπε και νομίζω εσείς
πρέπει να το πάρετε αυτό ως πρωτοβουλία κ. Πρόεδρε, να απευθυνθείτε
στους δημοτικούς συμβούλους και όποιος προτίθεται να δώσει κάποια
χρήματα ώστε να βοηθηθεί αυτή η διοργάνωση ας το κάνει και ας βοηθηθεί.
Δεν μπορούμε όμως να μπούμε στη διαδικασία να ψηφίσουμε
ένα ποσό, το οποίο πιθανότατα θα μας καταλογιστεί που δεν θα εγκριθεί
πλέον, γιατί περνάει από τον Πάρεδρο. Δεν θα εγκριθεί καν, αλλά τέλος
πάντων τώρα μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Η βοήθεια θα ήταν πιο
ουσιαστική αν παίρνατε εσείς την πρωτοβουλία 33 άνθρωποι είναι, πάρτε
τους από ένα τηλέφωνο να παρουσιαστούν μέχρι τις 15 του μηνός όποιος
θέλει να δώσει κάποια βοήθεια γι' αυτή τη διοργάνωση που γίνεται.
Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό και το πιο σοβαρό από το
Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Κατά τα άλλα γίνεται η πρωτοβουλία που γίνεται, εγώ δεν ήξερα
μάλιστα ότι και στο παρελθόν όπως είπε ο κ. Δήμαρχος υπήρχε συμμετοχή.
Είναι δεδομένο ότι δεν συμφωνούμε με τα άκρα είτε είναι Ακροδεξιά είτε είναι
Ακροαριστερά, ο μεσαίος χώρος είναι ο καλύτερος και μπορούμε έτσι ως
χώρα να οδεύσουμε καλύτερα και ως Δήμο ακολουθώντας το μεσαίο χώρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω και από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου να
καταδικάσω την εγκληματική επίθεση των Χρυσαυγιτών στο Κερατσίνι και
συγκεκριμένα στο στέκι «Φαβέλα» που είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό
τραυματισμό της συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Να θυμίσω ότι η επίθεση αυτή είναι η δεύτερη μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα.
Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση η οποία έχει σοβαρές ευθύνες
για την ανενόχλητη και συνεχιζόμενη εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.
Απαιτούμε την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών της επίθεσης και
καλούμε τον λαό και τους εργαζόμενους να απομονώσουν και να
καταδικάσουν αποφασιστικά τη ναζιστική Χρυσή Αυγή και όσους ανέχονται
την εγκληματική δράση της.
Γι' αυτούς τους λόγους και επειδή ακριβώς η Χρυσή Αυγή είναι
το μαντρόσκυλο του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό φαίνεται από τις
δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή υπέρ των εφοπλιστών, φαίνεται από την
εγκληματική

δράση

της

απέναντι

στα

ταξικά

Σωματεία

της

ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, από την επίθεση στους αλιεργάτες, στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, σε μετανάστες
εργάτες.
Εχθρεύεται το εργατικό Κίνημα και υπερασπίζεται τα αφεντικά
της το καπιταλιστικό σύστημα και την αστική τάξη και ακριβώς γι' αυτούς τους
λόγους και από θέση αρχής ενάντια στη Χρυσή Αυγή δεν έχουμε καμία
αντίρρηση ακόμη κι όταν το πλαίσιο δεν μας καλύπτει για τη συμμετοχή.
Παρ' όλα αυτά εμείς θα απέχουμε ως "Λαϊκή Συσπείρωση" από
την ψηφοφορία και επιτρέψτε μου να σχολιάσω σύντομα ότι το πλαίσιο όχι
μόνο δεν συμβάλλει στη διαφώτιση, αλλά συσκοτίζει και την ουσία του.
Ξεπλένει τις ευθύνες της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του ΝΑΤΟ, ξεπλένει τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πάνω απ' όλα το
ίδιο το σύστημα που είναι αυτό η μήτρα που γεννά τις φασιστικές συμμορίες
και τα φασιστικά Κόμματα.
Εμείς ξεκινάμε από τη θέση του Μπρεχτ που ταυτίστηκε με την
πάλη ενάντια στον ναζισμό στη Γερμανία. Μια διακήρυξη, ενάντια στο
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φασισμό δεν μπορεί να έχει ίχνος ειλικρίνειας όταν μένουν ανέπαφες οι
κοινωνικές καταστάσεις που τον παράγουν σα φυσική αναγκαιότητα.
Όποιος δεν θέλει να εγκαταλείψει την ατομική ιδιοκτησία στα
μέσα παραγωγής, όχι μόνο δεν θα απαλλαγεί από το φασισμό, αλλά θα τον
χρειάζεται.

Παραδείγματα

για

το

πώς

τα

αστικά

Κόμματα

και

η

Σοσιαλδημοκρατία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έπαιξαν τυχοδιωκτικά με τα Ακροδεξιά
μορφώματα, τα έχουμε αρκετά πρόσφατα.
Να το δούμε και σε παραδείγματα. Βάζει μέσα το κείμενο για τη
Συνθήκη της Γενεύης, πιστεύει κανείς ότι η παραβίαση της Συνθήκης της
Γενεύης φταίει για τον φασισμό; Να θυμηθούμε τι έγινε και το ’51 και δώθε
στις χώρες. Για μας ο αποπροσανατολισμός αυτός γίνεται σκόπιμα για να
συσκοτιστεί η ουσία, να εμποδιστεί το εργατικό Κίνημα να βγάλει
συμπεράσματα από την ιστορική του πείρα ότι δεν αντιμετωπίζεται ο
φασισμός έξω από τον αντικαπιταλιστικό αγώνα ενάντια στην κυριαρχία των
μονοπωλίων, ενάντια την αστική τάξη, στην εξουσία της, στα Κόμματα που τη
διαχειρίζεται. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μας και τα αντιφασιστικά μέτωπα, είναι
αδιέξοδα.
Το κείμενο ισχυρίζεται ότι υπάρχει διολίσθηση της Ευρώπης από
κάποιες θεμελιακές της συνθήκες. Δεν έχει ακούσει τίποτε ο συντάκτης του
κειμένου για το ξέφρενο αντικομμουνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το
ακούσαμε και σήμερα βέβαια, ακούστηκε και εδώ μέσα.
Αποτελεί επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξίσωση
κομμουνισμού – φασισμού, η εξίσωση του Χίτλερ με τον Στάλιν, η αξιοποίηση
των ναζιστών στο αστικό κράτος στη Γερμανία, η αποκατάστασή τους στις
βαλτικές χώρες, η απαγόρευση των κομμουνιστικών Κομμάτων και των
συμβόλων. Αυτές οι πολιτικές δηλαδή που θρέφουν το φασιστικό τέρας.
Να θυμηθούμε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξαν
την φασιστική Κυβέρνηση της Ουκρανίας στα πλαίσια της όξυνσης των
ανταγωνισμών με τη Ρωσία. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τους
Τζιχαντιστές για να εξαπλώσουν τα σχέδιά τους στην περιοχή.
Και εσείς καλείτε τους θύτες που οργάνωσαν και διαπράττουν το
έγκλημα του ιμπεριαλιστικού πολέμου να επιστρέψουν σε κάποιες αρχικές
συμφωνίες από τις οποίες έχουν παραστρατήσει.
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Γίνεται αναφορά μέσα στο κείμενο αυτό για τη συμφωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Γίνεται αναφορά για όλα αυτά; Είναι
ρατσιστική αυτή η συμφωνία; Είναι το πρόβλημα και η ουσία της; Η
πραγματικότητα είναι πως η συμφωνία υπογράφτηκε μεταξύ συμμάχων στην
επέμβαση στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Τουρκίας, που συνεργάζεται στο ΝΑΤΟ και σκορπούν το θάνατο στη Συρία
και την περιοχή. Έχουμε πρόσφατες φωτογραφίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συνάφθηκε συμφωνία μεταξύ λύκων που παίζουν παιχνίδια
πάνω στο αίμα των λαών όταν η κάθε πλευρά αποσκοπούσε σε συγκεκριμένα
οφέλη. Η Τουρκία την περαιτέρω σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ελεγχόμενες ροές και ούτω καθεξής.
Να θυμίσω βέβαια ότι με την έλευση της ΝΑΤΟϊκής αρμάδας στο
Αιγαίο με στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμισή της, την ίδια μέρα
ανακοινώθηκε, φέρατε το Μουζάλα στη Φιλαδέλφεια. Δεν λέει κουβέντα ότι το
Αιγαίο έχει γίνει θάλασσα νεκρών με την υπογραφή της Κυβέρνησης και του
ΝΑΤΟ. Γι' αυτούς τους λόγους δεν θα συμμετέχουμε.
Όσον αφορά τα 1.000 € που δίνετε να μας πείτε ποια είναι αυτή
η ΚΕΡΦΑ που τα δίνει. Έχει Καταστατικό; Είναι αυτή που έβαλε το 2009
μπροστά το Μίκη Θεοδωράκη; Ποιες είναι οι πολιτικές Οργανώσεις που
ενισχύει ο Δήμος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το μόνο που θέλω να πω διευκρινιστικά είναι το εξής: τα
1.000 € δεν υπάρχει θέμα καταλογισμού. Εάν περάσουν, πέρασαν. Αλλιώς θα
κοπούν, ένα το κρατούμενο.
Δεύτερο κρατούμενο, η οργάνωση αυτή η ΚΕΡΦΑ, έχει κάνει
αίτηση το Δήμο, ζήτησε 1.500 € εκτιμήσαμε ότι τα 1.000 € μπορούμε να τα
δώσουμε είναι η συμβολικότητα του ποσού και όσον αφορά από εκεί και πέρα
όποιος θέλει θα πάει και όποιος θέλει θα δώσει και από την τσέπη του, όπως
κάποιοι δίνουν χρόνια. Είναι η συμβολικότητα και η συμμετοχή έτσι όπως
εισάγεται το θέμα.
Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε από την πλευρά μου θέλω να
διευκρινίσω ότι εγώ είμαι υπέρ της συμμετοχής στη συγκεκριμένη κίνηση η
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οποία θα γίνει. Όσον αφορά τα χρήματα είμαι κατά, σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση αν πάρει κάποια πρωτοβουλία η Δημοτική Αρχή και μας καλέσει
στο τηλέφωνο, εκεί θα ανταποκριθώ εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή βλέπω κάποιους φόβους για
καταλογισμούς και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατ' αρχάς πρέπει να
μας φέρει όλα τα απαραίτητα χαρτιά για να πληρωθεί. Από ό,τι ξέρω τα έχει,
έχουν Καταστατικό. Δεν είναι απαραίτητο να έχει έδρα την πόλη μας μια μη
κερδοσκοπική Οργάνωση, διότι είναι ένας φορέας που ασχολείται με τον
πολιτισμό, τη δημοκρατία και τα λοιπά. Επίσης τα εντάλματα όλα πάνε στην
Επίτροπο και ελέγχονται, δεν είναι καταλογιστέα δηλαδή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έτσι είναι πραγματικά, σήμερα δεν υπάρχουν καταλογισμοί
γιατί είναι ή νόμιμο και περνάει ή δεν είναι νόμιμο και δεν περνάει και έτσι δεν
υπάρχουν καταλογισμοί. Αλλά στην πρόταση του κ. Ντάτση θα ήθελα να πω
το εξής: πρέπει όλοι μαζί, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας είναι άδικο
να ερχόμαστε εδώ για συνεδριάσεις και να μην υπάρχει αποζημίωση. Υπάρχει
για τους βουλευτές, υπάρχει για όλους και δεν υπάρχει για μας.
Και δεν μιλάω για εμένα ή για τον καθένα που μπορεί να έχει τη
δυνατότητα και τη βενζίνη να έρχεται, αλλά το θεωρώ άδικο. Όπως θεωρώ
άδικο να υπάρχει Πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση που να έχει την ευθύνη
όλη αυτή την ευθύνη που έχει και να μην παίρνει τα 400 € που δικαιούται ένας
Πρόεδρος. Ένας Πρόεδρος μιας Δημοτικής Επιχείρησης δεν δικαιούται
παραπάνω από 400 € και σε αυτό τομέα το λέω και δεν με ενδιαφέρει γιατί
δεν τα παίρνω εγώ.
Αλλά δεν είναι σωστό να έχει την ευθύνη, να κινδυνεύει να μπει
φυλακή και να μην παίρνει 400 € το οποίο δικαιούται και ο δημοτικός
σύμβουλος να έρχεται από όπου έρχεται και να μην παίρνει 20-30 €.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι 400 € Μιχάλη παίρνει απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: 400 € είναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι λάθος κάνεις.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Πρώτα ήταν 800 €.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ουσία ίδια είναι.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τώρα είναι υποχρεωτικά 400 € σας το λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν και είμαστε εκτός θέματος εγώ λέω να το συζητήσουμε μια
μέρα, να κάνουμε ένα ψήφισμα γι' αυτό. Εγώ το βλέπω αρκετά σοβαρό το
θέμα αυτό που βάζει ο κ. Κουτσάκης διότι απαξιώνονται πράγματα. Μην
ξεχνάμε ότι εμείς στην αρχή της θητείας μας αν δεν κάνω λάθος κ. Δήμαρχε,
δεν πληρώνονταν οι δυο Αντιδήμαρχοι και τώρα ο ένας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν δικαιούται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δικαιούται, όχι δεν πληρώνεται. Θα μπορούσε να πληρωθεί,
δεν δικαιούται. Εν πάση περιπτώσει είναι όπως το ανέφερα εγώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα ότι δεν δικαιούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο λέω εγώ, μπορεί να μην δικαιούται κανένας. Νομίζω και
δεν κάνω λάθος κ. Δήμαρχε, οι δυο Αντιδήμαρχοι δεν μπορούσαν να
πληρωθούν για ενάμιση χρόνο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλαξε από το καλοκαίρι του ’17.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας –και είμαστε εκτός θέματος, συγνώμη- ότι δεν
μπορεί να λειτουργήσει κανένας Δήμος εθελοντικά. Δεν μπορεί, γιατί ο
καθένας έχει… εν πάση περιπτώσει είμαστε εκτός θέματος. Άλλος ομιλητής
επί του θέματος υπάρχει; Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επιμένοντας στο ότι είναι άσκοπο αυτό που κάνουμε
με τα 1.000 € δηλαδή είναι περισσότερο επικοινωνιακό. Αν θέλουμε
ουσιαστικά να βοηθήσουμε, ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο
κ. Ντάτσης, ή θα πρέπει του χρόνου τέλος πάντων ο Δήμος να βρει ένα τρόπο
να καλύψει ένα μέρος των εξόδων μιας τέτοιας συγκέντρωσης, το οποίο θα
ήταν πιθανότερα πιο εύκολο. Δηλαδή ένα κομμάτι μιας τέτοιας συγκέντρωσης
1.000 € να τιμολογηθεί ότι ο Δήμος συμμετείχε σε αυτή την συγκέντρωση κι
αυτός και καλύπτει αυτό το έξοδο. Αυτό θα ήταν πιθανό πιο εύκολο.
Εάν δεν θέλουμε δηλαδή τώρα να υποκρινόμαστε ότι πάμε να
βοηθήσουμε, γιατί δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, αυτοί οι δυο τρόποι
υπάρχουν. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου άλλος τρόπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, στην περίπτωση που δεν το περάσει ο
Επίτροπος εσείς προτίθεστε να κάνετε κάποια κίνηση, αυτή που είπε ο
συνάδελφος ο κ. Παπανικολάου να πάρει κάποιος από το Δήμο τους
δημοτικούς συμβούλους, ή θα τα αφήσετε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοεί ο κ. Τομπούλογλου εάν δεν περάσει, προτιθέμεθα να
μαζέψουμε χρήματα από τους δημοτικούς συμβούλους.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εάν δεν περάσει από τον Πάρεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφέστατα ναι, σας απαντώ εγώ. Θα το κάνω εγώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί να βάλουμε τους δημότες σε αυτή τη διαδικασία;
Οι δημότες το πληρώνουν κ. Δήμαρχε, ποιοι πληρώνουν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους δημότες το θέμα του φασισμού δεν τους αφορά;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει τους αφορά, αλλά γιατί να το κάνουμε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, εγώ είπα: το ποσό είναι συμβολικό, εάν κοπεί
κόπηκε. Λοιπόν πάμε σε ψήφιση ως εισήχθη.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
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Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου υπέρ, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει, ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι στη συμμετοχή, όχι το χρηματικό ένταλμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ακριβώς όπως τοποθετήθηκε ο κ. Τομπούλογλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι στη συμμετοχή με τον τρόπο που είπε ο κ. Ντάτσης η
χρηματοδότηση της εκδήλωσης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να πληρωθεί από εμάς, όχι από τους συγγενείς μας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ψηφίζω και με τη μια περίπτωση και με την άλλη
περίπτωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Την πρότασή μου και την πλήρη τοποθέτησή μου έχω
καταθέσει στα πρακτικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

συλλαλητήριο

2ο

της

θέμα

ημερήσιας

17ης/3/2018

και

διάταξης
στήριξη

«Συμμετοχή
της

δράσης

στο
του

αντιφασιστικού κινήματος» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ α’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης
Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη
των λειτουργικών τους δαπανών, βάσει της αριθ. 1/2018 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Έχετε δει την εισήγηση, αυτό το οποίο μπορούμε να
επισημάνουμε είναι ότι υπήρξε αύξηση του συνολικού ποσού που μοιράζεται
στους Δήμους της χώρας κατά 5 εκατομμύρια και έχουμε κι εμείς μια αύξηση
κατά 6.000 € σε σχέση με την προηγούμενη δόση την τελευταία της
προηγούμενης χρονιάς.
Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο προβαίνουμε και σε έκτακτη
επιχορήγηση στο 4ο θέμα, θεωρούν ομόφωνα τα μέλη της ΔΕΠ ότι το ποσό
αυτό δεν επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και εκτός αυτού
δεν έχουμε καμία ενημέρωση, παρ' ότι το έχουμε ζητήσει, σχετικά με τον
τρόπο που γίνεται με τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατανομή ανά Δήμο
του συνολικού ποσού για την εκπαίδευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ): Ευχαριστούμε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον
λόγο.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και πάλι ψίχουλα είναι
γιατί τα σχολεία έχουν περισσότερες ανάγκες, αλλά αυτά δίνουν αυτά θα
πάρουμε. Τι να κάνουμε! Αλλά όχι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε και
ευχαριστημένοι και να λέμε και «ευχαριστώ», απλώς όσο μπορούμε να
διεκδικήσουμε κι άλλα γιατί τα σχολεία μας έχουν ανάγκη χρημάτων για να
μπορούν να συντηρηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι. Σχετικά με την εισήγηση,
συμφωνούμε κατ' αρχάς δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, αλλά λέω το εξής: εκεί
που ζητάμε την αύξηση της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών,
όπως ζητάμε και την ενημέρωση των 28 εκατομμυρίων πανελλαδικά, θα ήταν
πολύ σημαντικό αυτό να μην χαθεί μέσα στην εισήγησή μας που ζητάμε την
κατανομή των ποσών να πάνε στις σχολικές Επιτροπές, το 3 και το 4 όπως
έχει αποφασίσει ομόφωνα η ΔΕΠ, αυτό να πάει σε μια μεμονωμένη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην χαθεί επαναλαμβάνω μέσα στην άλλη
απόφαση και να πούμε όπως το έχετε ακριβώς απαιτούμε την αύξηση της
επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών με ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου –πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνη- και απαιτούμε και την
πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού των 280 εκατομμυρίων που
πήγαν στις σχολικές Επιτροπές.
Γιατί διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα είναι πολύ σημαντικό,
συμφωνούμε απόλυτα η Παράταξή μας και λέω ότι αυτό να πάει μεμονωμένο
σαν εισήγηση και αν θα πάει σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ να πω ότι αν τα δούμε συνδυαστικά το 3 με το 4 είναι
ξεκάθαρο ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση το γνωρίζουμε ούτως ή άλλως, δεν
καλύπτονται ούτε οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και γι' αυτό στο
επόμενο θέμα καλούμαστε στην ουσία να κάνουμε τακτική την έκτακτη
επιχορήγηση.
Με βάση αυτό νομίζω ότι δεν καλύπτονται οι δαπάνες για τον
εκσυγχρονισμό των σχολείων αλλά καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές
δαπάνες από την κρατική χρηματοδότηση των σχολείων και οι δαπάνες για
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τον εκσυγχρονισμό, αυτό θέλω να προσθέσω. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται να
είναι μέσα σε αυτό το κείμενο ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση να είναι
ξεκάθαρο αυτό ως θέση, ότι έχει ευθύνη η Κυβέρνηση και ότι χρειαζόμαστε
χρήματα όχι απλά για τον εκσυγχρονισμό των σχολείων, δεν συζητάμε γι'
αυτό μονάχα, αλλά για τη λειτουργική τους πληρότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αυτό που ήθελα να πληροφορήσω κάποιους που ίσως δεν το
γνωρίζουν, είναι ότι αυτά τα έξοδα δίνονται για λειτουργικές δαπάνες. Επειδή
τυχαίνει να είμαι κι εγώ εκπαιδευτικός και είμαι σε σχολείο που έχει πολλά
έξοδα γιατί είναι τεχνικό σχολείο, οι Δήμοι προσπαθούν με τις λειτουργικές
δαπάνες να καλύψουν εξοπλισμούς των σχολείων, πράγμα που δεν γίνεται.
Αυτά τα χρήματα έπρεπε να είναι μόνο για λειτουργικές
δαπάνες. Αν ήταν μόνο για λειτουργικές δαπάνες ίσως και να έφταναν. Δεν
είναι τώρα όμως για λειτουργικές δαπάνες μόνο, πάνε και για εξοπλισμούς.
Εξοπλίζουμε με υπολογιστές, εξοπλίζουμε με διάφορα. Αν ήταν μόνο γι' αυτό,
ίσως και να έφταναν. Αυτό που πρέπει –και συμφωνώ μαζί σας- είναι ότι μαζί
με τους δασκάλους και τους καθηγητές να βοηθήσουμε και εμείς, ώστε να
δίνονται τα χρήματα για τον εξοπλισμό των σχολείων, ξεχωριστό ποσό. Όχι
αυτό το ποσό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Συμφωνώ με τις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, να
προστεθεί στο 3ο σχετικά με αυτό που είπε η κα Γκούμα να καλύπτουν τα
χρήματα τις λειτουργικές δαπάνες και επίσης αυτό που είπε ο κ. Κόντος να
διαβιβαστεί η απόφασή μας, η οποία πιστεύω να είναι ομόφωνη, στους
αρμόδιους

φορείς

στο

Υπουργείο

προκειμένου

να

μπορέσουμε

να

διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας λείπουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κα Αντιδήμαρχε. Έχουμε κάτι άλλο; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ποσού 88.580
ευρώ α’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και
κατανομή

αυτού

στις

Σχολικές

Επιτροπές

Α/θμιας

και

Β/θμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,
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βάσει της αριθ. 1/2018 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π.» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
ποσού 50.000,00 € και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να υπενθυμίσω ότι πέρσι το Δημοτικό μας Συμβούλιο
αποφάσισε την ενίσχυση με το ποσό των άνω 150.000 € τις Σχολικές
Επιτροπές, είναι στην έναρξη του οικονομικού έτους προβαίνουμε στην 1η
έκτακτη επιχορήγηση προς τις σχολικές Επιτροπές με το ποσό των 50.000 €.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Προφανώς και δυστυχώς θα χρειαστεί πάλι από τα ίδια
έσοδα του Δήμου να ενισχύσουμε τα σχολεία από ό,τι φαίνεται διότι όπως
είπαμε

και

προηγουμένως

υπάρχει

πολύ

σοβαρό

πρόβλημα

υποχρηματοδότησης.
Η συγκεκριμένη έκτακτη επιχορήγηση, η πρώτη για φέτος,
έρχεται κατόπιν συγκεκριμένων αιτημάτων που έγιναν από την 1 η και 2η
Σχολική Επιτροπή στα οποία σας ζητώ να ανταποκριθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα να μου πει η κα Αντιδήμαρχος οι 11.000 € οι οποίες είναι
στην 1η Σχολική Επιτροπή που αναφέρονται σε δεκατιανό για 220 παιδιά, για
πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι εδώ και ο Πρόεδρος της 1ης Σχολικής Επιτροπής, να
πω ότι είναι για το 1ο εξάμηνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ακούστε κάτι, εμείς σα Δημοτική Αρχή και η
Διοίκηση κάνει μια έκτακτη επιχορήγηση και καλά κάνει, να ενισχύσει τα
σχολεία. Αυτή τη στιγμή λέμε για το 1ο εξάμηνο που νομίζω ήταν αυθαίρετο
αυτό, γιατί δεν γνώριζε ο κ. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Εάν είναι,
πέφτει στα 220 παιδιά, οι 11.000 με 50 € ακριβώς είναι 50 € για το κάθε ένα
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παιδί. Δηλαδή έξι μήνες; Πρέπει να έρθουμε εδώ και να πούμε κάτι
συγκεκριμένο, να πειστούμε κι εμείς να ξέρουμε όταν ψηφίζουμε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Κόντο θα βρω το έγγραφο του κ. Παπαθεοφάνους με
την υπογραφή του και θα το προσκομίσω σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα έπρεπε να ξέραμε πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό, θα
μας πει η κα Παπαλουκά η οποία είπε ότι θα το δει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με τον κ. Παπαθεοφάνους συνεργάζομαι στην 1 η Σχολική
Επιτροπή και έδωσε μια απάντηση …
(Κλειστά Πρακτικά)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα σας φέρω το έγγραφο του κ. Παπαθεοφάνους με την
υπογραφή του. Τώρα, αν θέλει να πει ο ίδιος κάτι, παρακαλώ τον κ.
Παπαθεοφάνους να προσέλθει στο μικρόφωνο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση τι θέλετε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να μας εξηγήσει ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία να μας μιλήσει ο κ. Πρόεδρος.
κ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ: Καλησπέρα σας. Αυτή την περίοδο η 1 η Σχολική
Επιτροπή βρίσκεται σε μια διαδικασία διενέργειας ενός ελέγχου από τη μεριά
γραφείου ορκωτών λογιστών που αφορά την περίοδο 2011-2015. Ως εκ
τούτου υπάρχει ένας μεγάλος φόρτος εργασίας όχι μόνο της γραμματείας της
Σχολικής Επιτροπής, αλλά και μιας ομάδας μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων.
Το θέμα αυτό σχετικά με τα ποσά τα οποία χρειαζόμαστε για την
καλή λειτουργία της 1ης Σχολικής Επιτροπής για να καλύψουμε ανάγκες σε
δεκατιανό και ορισμένες άλλες ανάγκες όπως οι σχολικοί τροχονόμοι που δεν
μπορούν να καλυφθούν από ΚΑΠ την οποία παίρνουμε, το χειρίστηκε η κα
Γιαννακοπούλου.
Είναι αλήθεια ότι δεν ενημερώθηκα για πόσο διάστημα
αντιστοιχεί αυτό το ποσό, απλώς αυτό το οποίο μπορώ να αναφέρω είναι ότι
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είναι ο αριθμός των παιδιών αυτός ο οποίος αναφέρθηκε και για κάθε παιδί
αντιστοιχεί 0,80 λεπτά την ημέρα. Απλώς στα πλαίσια της εμπιστοσύνης και
ενός καταμερισμού, δεν υπήρξε αυτή η ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα
Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να επισημάνω για ακόμη μια φορά ότι δυστυχώς
μια έκτακτη επιχορήγηση για να καλύψει πολύ βασικές ανάγκες όπως είναι το
δεκατιανό και το πετρέλαιο που αναφέρονται εδώ, γίνεται τακτική και ότι θα
πρέπει να το δούμε και πιο ολοκληρωμένα σε σχέση με διεκδικήσεις που
πρέπει να γίνουν και πως μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος σε κινητοποιήσεις και
διεκδικήσεις για να μπορούν να καλυφθούν αυτά τα έξοδα, χωρίς να
μετακυλύονται.
Γιατί εδώ εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ το να γίνει τακτική
αυτή η χρηματοδότηση προς τις Σχολικές Επιτροπές, θεωρώ ότι θα υπάρξει
ένα τετελεσμένο, όπου θα μετακυλύεται το βάρος στο δημότη και σιγά - σιγά
θα υπάρχει αυτή η λογική ότι είτε είναι τροφείο, είτε το μαζεύει ο Σύλλογος των
Γονέων, είτε μέσω των Δήμων ότι τελικά βάζει ο δημότης το χέρι στην τσέπη
και θα αρχίσει να υπάρχει μια τέτοια ιστορία που νομίζω θα τη συναντήσουμε
μπροστά μας.
Νομίζω θα πρέπει να δούμε πιο ολοκληρωμένα το θέμα, μπήκαν
και κάποιοι προβληματισμοί στο προηγούμενο θέμα, να συζητήσουμε πιο
ολοκληρωμένα τι ανάγκες υπάρχουν, τι χρήματα απαιτούνται και πως
μπορούμε να τα διεκδικήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πήρα τον λόγο γιατί θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι
αυτή η Δημοτική Αρχή από την ημέρα που ανέλαβε, αποφάσισε ότι δεν θα
είναι κανένα παιδί πεινασμένο στα σχολεία και έτσι πήρε μια πολιτική
απόφαση να καλύπτει τα δεκατιανά των σχολείων με μια διαδικασία που
γίνεται ένας πολύ διακριτικός έλεγχος για την οικογενειακή κατάσταση των
παιδιών που καλύπτονται και έτσι ή αλλιώς καλύπτονται με έκτακτη
επιχορήγηση, γιατί η τακτική επιχορήγηση καλύπτει ουσιαστικά μόνο
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
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Επειδή έχω μια σχετική πείρα στο θέμα, θα σας πω ότι το
πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία γενικά σε όλη την Ελλάδα, είναι από τον
ΟΣΚ, πρώην ΟΣΚ νυν Κτηριακές Υποδομές. Θα έπρεπε να καλύπτει με
εποπτικό υλικό από πίνακες, θρανία, καθίσματα και οτιδήποτε άλλο, όλα τα
σχολεία της χώρας.
Εκεί έχουμε ένα τεράστιο κενό γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι
έρχονται οι Δήμοι που θέλουν και έχουν την πολιτική βούληση όπως ο δικός
μας και καλύπτει αυτό το κενό με έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Αν εδώ
προστεθεί η υποχρηματοδότηση και ένας τρόπος που έχουμε αποφασίσει να
διοικούμε τις Σχολικές Επιτροπές που είναι ο τυπικά σωστός, δηλαδή
πληρώνει τη ΔΕΗ κανονικά, πληρώνεται η ΕΥΔΑΠ, πληρώνεται ο ΟΤΕ
κανονικά και δεν μένουν και δεν λιμνάζουν, γιατί αν σκεφτείτε ότι παραλάβαμε
χρέη και σε περίοδο Μνημονίων έχουμε αποσβέσει τα χρέη και πια οι
Σχολικές Επιτροπές δεν χρωστάνε ούτε στην Εφορία, ούτε στο ΙΚΑ, η ΔΕΗ
έχει τακτοποιηθεί, το νερό έχει τακτοποιηθεί αυτά έγιναν τώρα, έγιναν το 2015,
’16, ’17. Δεν έγιναν πριν, που υπήρχαν λεφτά. Την εποχή που υπήρχαν
λεφτά, τα λεφτά χάνονταν, έπεφταν σε ένα κουβά και σε ένα χάος. Τώρα
υπάρχει νοικοκυριό, αυτά θέλω να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Για τη 2η Σχολική Επιτροπή τι είδους είναι η κάλυψη της
εκδήλωσης του 2ου ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα Erasmus. Τι ακριβώς
προβλέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το 2ο ΕΠΑΛ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus που
αφορά την εκπαίδευση των μαθητών του ΕΠΑΛ ούτως ώστε οι ίδιοι να
εκπαιδεύουν ενήλικες στις νέες τεχνολογίες. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα
αυτό τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνει επισκέψεις των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών και μαθητών από τη μια χώρα στην άλλη. Όταν το δικό μας το
σχολείο οι εκπαιδευτικοί του επισκέπτονται κάποια άλλη χώρα, έχει συμβεί να
τους υποδέχονται εκεί με κάποιο καλωσόρισμα, κάποιο αποχαιρετιστήριο
δείπνο, κάποιες τέτοιες δαπάνες και προκειμένου το δικό μας το σχολείο να
έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση στους προσκεκλημένους που θα έρθουν να
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συμμετάσχουν στις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος στην
Ελλάδα και προκειμένου να μην πληρωθούν αυτά τα έξοδα από την τακτική
επιχορήγηση, που όπως είπαμε είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη,
προβαίνουμε

στην εξυπηρέτηση

αυτού

του

σκοπού

μέσω

έκτακτης

επιχορήγησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό, ευχαριστούμε κα Αντιδήμαρχε. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκτακτης
επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου ποσού 50.000,00 €
και διάθεση σχετικών πιστώσεων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών του Δήμου και καθορισμός
τρόπου ανάθεσης αυτών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόκειται για το ξεχορτάριασμα του άλσους, για την
απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους και για την κοπή ξερών
χόρτων από οικόπεδα ιδιωτών. Είναι στα πλαίσια της πυρασφάλειας, θα
πρέπει να προστατέψουμε το άλσος, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 εργάτες
πρασίνου, 6 δεντροκηπουρούς και ένα οδηγό. Αυτή είναι η δύναμη και αυτά
είναι τα συνεργεία που βγαίνουν στην πόλη με τις όποιες αδυναμίες.
Αναμένουμε, έχουμε ζητήσει εργάτες με την προηγούμενη
απόφαση που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο περιμένουμε 12 εργάτες
πρασίνου που έχει διάφορες ειδικότητες και μάλιστα σήμερα έχουμε ένα θέμα
που περιμένουμε άλλους 3 ουσιαστικά πάμε σχεδόν να διπλασιάσουμε τη
δύναμη του πρασίνου για τα συνεργεία που βγαίνουν έξω.
Σας ζητώ την ψήφιση γιατί πρόκειται για την πυρασφάλεια του
άλσους και της πόλης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ερώτηση κ. Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο,
αν ήρθατε σε κάποια διαβούλευση με τους εργαζόμενους και δήλωσαν
αδυναμία ότι μπορούν να εκτελέσουν αυτό το έργο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει, ο κ. Ανεμογιάννης έχει
τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η εισήγηση είναι από τις Υπηρεσίες τα στοιχεία που
έχω και εγώ είναι από τις Υπηρεσίες και πέρσι είχαμε κάνει μια προσπάθεια
και το είχαμε ξεκινήσει μόνοι μας. Πέρσι, ένα κομμάτι του άλσους το είχε κάνει
η Υπηρεσία μόνη της γιατί υπήρχαν εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ που ήταν αρκετοί
και υπήρχαν και έκτακτοι που ήταν αρκετοί.
Φέτος το προσωπικό δεν φτάνει. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα,
πρέπει να το προβλέψουμε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε τελευταία στιγμή
γιατί εγώ προσωπικά θα χάσω τον ύπνο μου. Αυτό το πράγμα πρέπει να
γίνει, το εισηγείται και η Υπηρεσία και είναι αναγκαίο να γίνει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το πράσινο πάει φαίνεται με τους μήνες, άλλους μήνες έχει
πολλούς ενδιαφερόμενους πολύ κόσμο, σήμερα νέκρα φαίνεται δεν έχουμε
εκλογές μεθαύριο γι' αυτό και δεν απασχολεί κανέναν το πράσινο.
Κάθε χρόνο όμως έχουμε ξερά χόρτα, κάθε χρόνο πρέπει να
φυτέψουμε να ποτίσουμε και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνουμε κάτι πιο απλό; Αφού
μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να μην γίνεται
κάθε χρόνο αυτό, να γίνεται ανάθεση για πενταετία. Ώστε και ένας ιδιωτικός
Οργανισμός, δεν ξέρω τι θα είναι…. Πανεπιστήμιο θα είναι; Η γεωπονική
Σχολή θα είναι; Να το αναλάβει για πέντε χρόνια. Να ξέρουν κι αυτοί τι κάνουν
και όχι να κάνουμε πασαλείμματα κάθε χρόνο «έλα τώρα να φτιάξουμε τα δυο
ξερά εκεί να ξεμπερδεύουμε», να είναι πιο οργανωμένο. Νομίζω και πιο φτηνά
θα μας στοιχίσει και πιο σοβαρή δουλειά θα κάνουμε.
Ψηφίζω, αλλά άντε να μαζέψουν περισσότερο στα χόρτα. Του
χρόνου να φωνάξω έναν άλλον, άντε πάλι τα χόρτα. Νομίζω θα έπρεπε να
κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Αυτό που δεν μπορούμε σα Δήμο αυτή τη στιγμή
να κάνουμε στο άλσος και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, μέχρι να
μπορούμε να το κάνουμε, να το φτιάξει κάποιος σοβαρά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια ερώτηση ήθελα να κάνω κ. Αντιδήμαρχε. Νέες
δεντροφυτεύσεις γίνονται;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι σε κάποια σημεία γίνονται. Την προηγούμενη
περίοδο γινόταν και σε κάποια σημεία στοχευμένα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Και τώρα ξεκίνησε η ανάπλαση που θα γίνουν και άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον κ. Ντάτση λίγο στο
σκεπτικό που βάζει με την έννοια ότι υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι
οποίες πρέπει να καλύπτονται από τις Υπηρεσίες και άρα επειδή έχει γίνει και
μια πολύ μεγάλη κουβέντα με τους τόνους να ανεβαίνουν ψηλά σε σχέση με
το γιατί πρέπει κάποιες φορές να δημοπρατείς πράγματα, είτε μικρά ποσά είτε
μεγάλα, γιατί ποτέ δεν φτάνει το προσωπικό, γιατί, γιατί, γιατί…
Τα έχουμε πει πολλές φορές θα τα πω άλλη μια φορά γιατί
κανείς πραγματικά δεν θέλει ούτε σε κόντρα να έρχεται με τις Υπηρεσίες, ούτε
να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να καταργηθούν κομμάτια που άπτονται
ζωτικά της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
Λέω πάντοτε και θα το ξαναπώ και απόψε ότι πέρα από τα
διαστήματα με τα οποία μπορείς να παίρνεις συμβασιούχους για να
εργαστούν και άρα να βοηθήσουν το έργο της Διεύθυνσης Πρασίνου, ένα
πολύ

μεγάλο

κομμάτι

είναι

και

οι

αποχωρήσεις

προσωπικού,

οι

συνταξιοδοτήσεις, οι αλλαγές Δήμων όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Άρα συνεχίζουμε μια λογική η οποία θέλει να δίνει κομμάτια που
δεν γίνεται να ρισκάρεις να μην κουρευτούν και μιλώ πιο πολύ για τα ξερά
χόρτα, γιατί τα υπόλοιπα τα κάνει η Υπηρεσία, τα περισσότερα πράγματα τα
κάνει η Υπηρεσία πάντοτε υπάρχουν κομμάτια που δεν προλαβαίνει να τα
κάνει και γίνεται μεγάλη κουβέντα γι' αυτό και υπάρχουν πάντοτε κομμάτια για
τα οποία συζητάμε και υπάρχουν και αντιρρήσεις, τα οποία δεν διαθέτει και
ειδικότητες και μηχανήματα και τα λοιπά.
Η δε συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών της λίμνης εκ των
πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν
διαθέτει ο Δήμος, ούτε ο Δήμος Φιλαδέλφειας ούτε ο Δήμος Χαλκηδόνας,
κακά τα ψέματα.
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Άρα αυτή η λογική μας υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, κανείς
δεν το θέλει, να γίνονται αυτού του είδους οι αναθέσεις σε αυτό το ύψος των
ποσών, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε την ποιότητα που επιβάλλεται
να έχουμε κατ’ ελάχιστο. Συμφωνώ 100% με αυτά που είπε ο συνάδελφος ο
Γιώργος Ανεμογιάννης, τα προβλήματα είναι γνωστά, κανείς δεν θέλει όμως
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες να βρεθεί αντιμέτωπος με πράγματα τα
οποία ενδεχομένως θα βάλουν σε κίνδυνο και το δάσος και οι γειτονιές της
πόλης με μεγάλα τμήματα ξερών χόρτων και αναγκάζεται να προβεί σε αυτέ
τις έξτρα δουλειές, που γίνονται από ιδιώτες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Κύριε Ντάτση θα ήθελα να σας πω κι εγώ δυο
λόγια, η πρότασή σας εκφράζει την αγωνία σας και είναι λογικό. Απλώς έτσι
όπως αντιλαμβάνομαι εγώ διαδικαστικά προσκρούει, για να ξεκινήσουμε από
την αρχή ένας Δήμος ένας Οργανισμός πρέπει να έχει ένα οργανόγραμμα, το
οποίο οργανόγραμμα δεν βγαίνει τυχαία βγαίνει σύμφωνα με τον πληθυσμό,
σύμφωνα με τα τετραγωνικά πρασίνου και φτιάνεις ένα οργανόγραμμα.
Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που δεν δουλεύει με τέτοια
συστήματα, ως εκ τούτου η πρότασή σας ενώ ακούγεται ρεαλιστική θα έλεγα,
φαντάζεστε του χρόνου να έχουμε εργαζόμενους –γιατί δεν ξέρουμε πότε θα
έχουμε εργαζόμενους και πότε δεν θα έχουμε, είναι άγνωστο πλέον έτσι
δουλεύει το σύστημα- και εμείς να έχουμε προσυμφωνήσει συμβόλαιο για
πενταετή καθαριότητα.
Κάθε χρόνο που είναι βασανιστική και ίσως μοιάζει και
πρόχειρη, σου δίνει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του συγκεκριμένου
έργου που προβλέπεις ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί. Ενώ δεν μπορείς να
κάνει προφανέστατα πρόβλεψη σε πέντε χρόνια πόσο πράσινο θα θέλαμε να
μας αποξηλώσουν. Είναι δηλαδή κάποιες σκέψεις για να σας βοηθήσω στον
σωστό συλλογισμό κατ' αρχάς που βάλατε.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Εγώ κατανοώ ότι η λίμνη θέλει εξειδικευμένο
προσωπικό, από εκεί και πέρα το ξεχορτάρισμα, η απομάκρυνση ξερών
χόρτων από δημοτικούς χώρους και τα λοιπά, ιδιαίτερα για λόγους
πυροπροστασίας έχετε τη δυνατότητα να προσλάβετε προσωπικό ορισμένου
χρόνου με τα χρήματα αυτά και με το πόσο στοιχίζει ο συμβασιούχος πιστεύω
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ότι είναι αρκετά τα άτομα. Ήδη βάζετε για δύο έτη μέσα στην εισήγηση όπως
τη διάβασα, επομένως υπάρχει η διαδικασία αυτή να καλυφθούν και έγκαιρα
μέσω της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την πυροπροστασία.
Παρ' όλα αυτά αν το δούμε και ιδιαίτερα ύστερα από τις
απολύσεις στο Πράσινο, από τους δυο συμβασιούχους στο νεκροταφείο που
δεν παρατάθηκαν και βέβαια ύστερα από το 1,3 εκατομμύρια ιδιωτικοποίηση
του πρασίνου, για μας έχει χαρακτεί μια γραμμή, μια συγκεκριμένη πορεία γι'
αυτό δηλαδή και οι τοποθετήσεις να δοθούν αναθέσεις συνολικότερα και πιο
ολοκληρωμένα θεωρούνται ως ανησυχίες και όχι ως πολιτικό σκεπτικό γιατί
αν θεωρηθούν πολιτικό σκεπτικό φαίνεται ακριβώς η κατεύθυνση την οποία
έχετε

στο

να

δημιουργήσετε

ένα

τετελεσμένο

ιδιωτικοποιήσεων

και

ανεπαρκούς προσωπικού.
Σε αυτές τις αιτιολογίες είστε οι ίδιοι υπαίτιοι, είναι πολύ
χαρακτηριστικό αυτό δεν θα πω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ. Δήμαρχος
έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα κουραστώ ξανά και ξανά να επιμένω, παρά τις
συκοφαντίες, τις διαστρεβλώσεις, τη σπέκουλα, την παραχάραξη ποια είναι η
πολιτική μας και η πολιτική μας είναι αυτά που λέμε και αυτά που έχουμε
κάνει και αυτά που σχεδιάζουμε να κάνουμε.
Πρώτο θέμα. Πέρσι είχαμε αποφασίσει για πρώτη φορά να μη
δοθεί το ξεχορτάριασμα του άλσους σε εργολάβο, παρ' όλο που υπήρχε
κωδικός και το είχαμε ψηφίσει, αντίστοιχα δηλαδή είχε έρθει η περσινή
εισήγηση και είχε ψηφιστεί χωρίς παρατράγουδα. Ξαφνικά ενόψει εκλογών –
να πω εγώ- ανακάλυψαν κάποιοι περίφημες ιδιωτικοποιήσεις επί της αρχής,
μέχρι πέρσι ψηφίζονταν όλα, αλλά πάμε παραπέρα.
Το θέμα είναι ότι πέρσι αποφασίσαμε να μη δοθεί το
ξεχορτάριασμα του άλσους και να βασιστούμε στο δικό μας προσωπικό. Γι'
αυτό μάλιστα επισκευάσαμε το τρακτέρ, επισκευάσαμε τον καταστροφέα και
ξεκινήσαμε Απρίλη μήνα αν θυμάμαι καλά κ. Ανεμογιάννη, το ξεχορτάριασμα
του άλσους. Και μάλιστα σε αντίθεση με την Υπηρεσία.
Το ξεχορτάριασμα του άλσους κράτησε δυο μήνες, είχαμε μπει
στον Ιούνιο και δεν προχωρούσε. Με συνέπεια να αναγκαστούμε να
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προχωρήσουμε για λόγους έκτακτης ανάγκης σε ανάθεση ενός τμήματος
μικρότερου βέβαια της Υπηρεσίας του ξεχορταριάσματος του άλσους σε
ιδιώτη.
Άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεσή μας να δοθούν
πράγματα που μπορούν να γίνουν από το Δήμο με σταθερό και μόνιμο
προσωπικό το οποίο υποστηρίζουμε σε ιδιώτες. Όμως όταν υπάρχει η
ποινική ευθύνη ενός ολόκληρου άλσους και του πρασίνου και ειδικά σε
αντιπυρική περίοδο, δεν μπορούμε να ριψοκινδυνέψουμε, ανεξαρτήτως του
ποια είναι η ευθύνη, που βεβαίως οι ευθύνες είναι σε όλους αυτούς
Κυβερνήσεις, τρόικες, που δεν επιτρέπουν όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει
σταθερό και μόνιμο προσωπικό, το οποίο να μπορεί πραγματικά να κάνει τη
δουλειά και έτσι οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων στο να δίνουμε τμήματα που
θα μπορούσε να καλύψει ο Δήμος στους εργολάβους.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι θεμιτό και θα το φέρουμε
πιθανό

στην

επόμενη

συνεδρίαση

το

ζήτημα

των

τριμήνων

της

πυροπροστασίας θα έρθει στο επόμενο, ή σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πιθανό να έρθει στο αμέσως επόμενο, ήδη έχουμε ζητήσει να γίνει εισήγηση.
Δεν μπορούμε όμως, είναι άλλο να ζητάμε για τη φύλαξη να
ζητάμε φύλακες δηλαδή για να μπορούμε πλέον να έχουμε, γιατί δεν είχαμε
24ωρη βάρδια φύλαξη στο άλσος μας, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε
απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι θέσεις της φύλαξης του άλσους
από τα τρίμηνα, δεν μπορούμε όμως –γιατί το ζήσαμε πέρσι από την εμπειρία
μας- να βασιστούμε στο ξεχορτάριασμα του άλσους ότι θα εκτελεστεί αυτή η
εργασία σωστά και έγκαιρα από ανθρώπους που μπορούμε να πάρουμε.
Πολλές φορές, το ξέρετε, είναι άνθρωποι άνεργοι, ταλαιπωρημένοι και η
εμπειρία τους σε αντίστοιχη εργασία μπορεί να μην είναι τέτοια που να
βοηθάει στη σωστή εκτέλεση της εργασίας.
Τρίτον, κοιτάξτε, κυρία Γκούμα σας το έχω πει κι άλλες φορές
επειδή ανήκετε σε ένα πολιτικό φορέα και άρα έχετε την τύχη αλλά και την
ατυχία με ό,τι αυτό προσφέρει, την τύχη και την ατυχία αυτός ο φορέας να έχει
και κάποιους Δήμους και να μην είναι στην αντιπολίτευση.
Θα σας παρακαλούσα πράγματα που έρχεστε και καταγγέλλετε
εδώ ως ιδιωτικοποιήσεις, που είναι κατά την άποψή μου ό,τι πιο πολιτικά
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αισχρό έχει κατηγορηθεί αυτή η Διοίκηση για ιδιωτικοποιήσεις, να δείτε
αντίστοιχα παραδείγματα του αν δίνονται εργολαβίες και σε τι πράγματα σε
Δήμους που ελέγχει ο πολιτικός σας φορέας.
Τι θέλω να πω με αυτό; Εγώ δεν το λέω αυτό για να εκτοξεύσω
κάποια καταγγελία ή να κάνω κριτική σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά
είναι αγωνιστές, προσπαθούν να κάνουν πράγματα υπέρ των δημοτών τους,
υπέρ του λαού της πόλης τους, που όμως και στις αντίστοιχες περιπτώσεις
βρίσκονται στο πραγματικό αδιέξοδο για πράγματα που δεν ευθύνονται αυτοί,
να είναι υποχρεωμένοι για το καλό των δημοτών τους να δώσουν υπηρεσίες
προσωρινά σε εργολάβους, ενώ ταυτόχρονα διεκδικούν τις προσλήψεις -και
καλά κάνουν- σταθερού και μόνιμου προσωπικού.
Άρα πράγματα τα οποία κι εσείς είστε αναγκασμένοι να κάνετε
αλλού, την ίδια στιγμή που τα καταγγέλλετε, μην έρχεστε μετά εδώ σε εμάς
επειδή βρίσκεστε στην αντιπολίτευση να καταγγείλετε ως ιδιωτικοποίηση. Γιατί
στην ίδια θέση που βρίσκεστε τώρα εσείς σήμερα ως αντιπολίτευση, μπορεί
αύριο να βρεθείτε και ως Διοίκηση και θα αντιμετωπίσετε και εσείς όπως
αντιμετωπίζουν οι σύντροφοί σας σε άλλους Δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου υπέρ, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει, ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου έχει
αποχωρήσει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζω μόνο το 2018.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ίδιο με τον κ. Κόντο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το 2018 γιατί του χρόνου δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δέκα
ακόμη υπαλλήλους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
39

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ψηφίζω τη διαχείριση της λίμνης του άλσους που
χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό που κατανοώ ό,τι προβλήματα μπορεί να
έχει στο τρίμηνο, προφανώς είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης και πολιτικής
βούλησης το να μπορεί ένας εργάτης τριμήνου να ανταποκριθεί στο πρώτο
σκέλος. Καταψηφίζω το πρώτο σκέλος, υπερψηφίζω το δεύτερο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ για τη λίμνη, απέχω στο άλλο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
υπηρεσιών του Δήμου και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέων προκηρύξεων τέως Δήμου Νέας Χαλκηδόνας,
που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι το αίτημα που είχε κάνει ο Δήμος Νέας
Χαλκηδόνας, πριν δυο Δημοτικά Συμβούλια είχαμε περάσει της Νέας
Φιλαδέλφειας τώρα έρχεται της Νέας Χαλκηδόνας και πρόκειται για τρεις
εργάτες μόνιμο προσωπικό πρασίνου και ξαναζητάμε από τον ΑΣΕΠ να μας
έρθουν. Είναι πολύ καθαρό, πριν δυο Δημοτικά Συμβούλια περάσαμε 12 για
το πράσινο, 12 για την καθαριότητα, 2 για το κοιμητήριο και τώρα είναι 3 για
το πράσινο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Για να πληροφορηθώ, αυτοί οι οποίοι
αποδέχτηκαν το διορισμό τους έχουν πιάσει δουλειά; Δουλεύουν σήμερα;
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν και θέλω να με ακούσει η
κα Γκούμα σε αυτό που λέω και αποδεικνύεται σε αυτό το θέμα, είναι οι λόγοι
που πολλές φορές σε βγάζουν εκτός προγράμματος και αναγκάζεσαι, επειδή
πλησιάζει το καλοκαίρι, τα μικρά κομμάτια αυτά που δεν τα καλύπτει το
υπάρχον προσωπικό να τα δώσεις και θέλω την άποψη εδώ της
αντιπολίτευσης.
Έχουμε δυο χρόνια για τους επιτυχόντες του πρασίνου και της
καθαριότητας γραφειοκρατική διαδικασία, επειδή κάποιοι δεν αποδέχονται να
έρθουν ξανά στο ΑΣΕΠ πίσω, ξανά προκήρυξη, ξανά το ένα ξανά το άλλο. Εν
τω μεταξύ συνταξιοδοτούνται συνάδελφοί τους και φεύγουν και όλο θα
πάρουμε προσωπικό και όλο δεν έρχεται.
Αυτός είναι ο λόγος που αποδεικνύει το γιατί πάμε αναγκαστικά
σε μικρά κομμάτια έξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι ένα πράγμα πρέπει να καταλάβετε: και
100 εργάτες να πάρετε ακόμη στο πράσινο, είναι τόσο πολύ μεγάλο το
πράσινο της Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας που δεν μπορούν να το
εξυπηρετήσουν. Δεν μπορούν. Όχι τώρα που δεν υπάρχει κόσμος καθόλου,
αλλά ακόμη και 100 άτομα να έχετε, θα έχει έλλειψη προσωπικού το πράσινο.
Ξέρετε ότι είναι 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα; Πως θα το
εξυπηρετήσεις; Με τι θα το εξυπηρετήσεις; Θέλω να πω ότι θέλω να είμαστε
ρεαλιστές. Ξέρω καλά ότι σε κανέναν δεν αρέσει ούτε σε εσάς ούτε σε εμένα
ούτε σε κανέναν να παίρνει κομμάτια και να τα δίνει στον ιδιωτικό φορέα.
Είμαι ο τελευταίος που θα δεχτώ να διακυβευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας των
Υπηρεσιών.
Αλλά δεν μπορεί και ο πολίτης να μην απολαμβάνει αυτό που
δικαιούται. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω πλάτες οι Υπηρεσίες να
χάσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και να πάμε στους ιδιώτες. Αλλά μέχρι να
γίνει αυτό, πρέπει να εξυπηρετήσω και τον πολίτη, ο οποίος είμαι
υποχρεωμένος να τον εξυπηρετήσω. Αυτό να το καταλάβουμε μια και έξω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μιας και άνοιξε το θέμα να μπορέσω κι εγώ
να απαντήσω. Δεν είναι τμηματικά τα 1,3 εκατομμύρια, ούτε οι δικές μου
τοποθετήσεις είναι με βλέψεις τις εκλογές. Το 1,3 ήταν με βλάψεις τις εκλογές.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ας διευκρινιστεί. Εγώ αυτό που κατανόησα είναι ότι εγώ
μιλάω διαφορετικά εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον καταψηφίζω
το προηγούμενο θέμα ακριβώς με βλέψεις τις εκλογές.
Δεύτερο, το τι κάνουν οι άλλοι Δήμαρχοι το γνωρίζετε και το
γνωρίζουμε και μπορούμε να δούμε και να συγκρίνουμε και τα λοιπά. Εγώ
μπορώ να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όταν θα πάρουμε το Δήμο
ξανά οι κομμουνιστές. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτά τα θέματα 1,3
εκατομμύρια του πρασίνου και ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή η
δικαιολογία ποια είναι; Ότι είναι ταλαίπωροι οι άνθρωποι; Και οι έκτακτοι
συμβασιούχοι που έρχονται για να φτιάξουν τα σχολεία, ταλαίπωροι άνεργοι
είναι χρόνια.
Χρειάζεται

επίβλεψη,

χρειάζεται

να

διαμορφωθεί

έτσι

η

Υπηρεσία που να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έκτακτο προσωπικό που
έρχεται για την πυροπροστασία. Ανειδίκευτοι εργάτες είναι, βέβαια και μέτρα
ασφαλείας πρέπει να καλυφθούν και προσωπικά μέτρα να υπάρχουν και τα
εργατικά ατυχήματα έχουν φτάσει στο Θεό, τα γνωρίζουμε αυτά.
Αλλά είναι άλλο πράγμα να τα χρησιμοποιούμε αυτά για να
μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τις πράξεις που δείχνουν ότι διαχειρίζεστε
σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική, για τις πράξεις μιλάω εγώ. Ούτε
πρόκειται να ισχυριστούμε ότι φοβόμαστε και ότι θα μας καταλογιστεί. Δεν
έχουμε τέτοια θέματα εμείς, δεν θα το ακούσετε από κανέναν Δήμαρχο ούτε
τωρινό, ούτε μετέπειτα που δραστηριοποιείται στο δικό μας χώρο να το πει
αυτό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Είναι

πολύ

εύκολη

η

δημιουργία

εντυπώσεων

με

ψευδεπίγραφους τίτλους και αυτό δεν το λέω κυρίως για εσάς κα Γκούμα, το
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λέω για ανθρώπους που γυρνάνε δεξιά – αριστερά, ή εκδίδουν έντυπα ή
κάνουν αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και έχουν βρει πιασάρικους τίτλους ως
κομμουνισταράδες γιατί είναι γνωστός ο βίος και η πολιτεία τους στην πόλη
πόσο έχουν στηρίξει το λαϊκό Κίνημα, ώστε να τους ενδιαφέρει να μην
ιδιωτικοποιηθούν οι Υπηρεσίες.
Αυτά

τα

1,3

εκατομμύρια

που

βγαίνετε

και

λέτε

ως

ιδιωτικοποίηση, να θυμίσω ότι είναι η αλλαγή αρδευτικού συστήματος ώστε να
υπάρχει αρδευτικό σύστημα ενιαίο, συγχρονισμένο, αντίστοιχο με αυτό που
υπάρχει στο άλσος το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό το οποίο ακόμη κι εσείς πριν η ίδια ομολογήσατε όσον αφορά τη
συντήρηση της λίμνης του άλσους ότι δεν μπορεί να γίνει, άρα μιλάμε για
ακριβώς αντίστοιχη περίπτωση.
Και το δεύτερο μιλάμε για προμήθεια και τοποθέτηση φυτών,
λουλουδιών και ένα πολύ μικρό κομμάτι της συντήρησης –πολύ μικρό
επιμένω- γιατί ακριβώς βασιζόμαστε στο θέμα το οποίο ψηφίζουμε και τώρα
ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με μόνιμο προσωπικό. Αυτό
δεν είναι λόγια, αυτό είναι πράξη.
Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά νούμερα που είναι αποκαλυπτικά,
που ακριβώς αυτά εκεί δείχνουν τη διαφορά των πολιτικών. Εγώ θα
διαφωνήσω με τον κ. Κουτσάκη που είπε ότι κανείς θέλει να εκχωρήσει
κομμάτια του Δημοσίου σε ιδιώτες. Υπάρχουν Δήμοι, Δήμαρχοι, δημοτικές
Παρατάξεις που όχι απλώς δεν διαφωνούν με την εκχώρηση τμημάτων σε
ιδιώτες, υπερθεματίζουν στο να δοθούν σε ιδιώτες. Εμείς είμαστε στον
αντίποδα αυτής της πολιτικής.
Και επειδή ακριβώς είμαστε στον αντίποδα αυτής της πολιτικής,
στον προϋπολογισμό του 2018 ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι αυξημένο το κόστος
μισθοδοσίας. Γιατί κα Γκούμα; Γιατί προβλέπουμε να ιδιωτικοποιήσουμε; Ή
γιατί ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε το υπάρχον προσωπικό του Δήμου;
Γιατί εδώ μερικά πράγματα πρέπει να αποδεικνύονται και εμείς
τουλάχιστον το αποδεικνύουμε με την πράξη μας. Και για να κλείσω, γιατί
μερικά πράγματα πάλι δημιουργούν εντυπώσεις: τους τρεις του Πρασίνου
τους τραβήξαμε όσο γινόταν να παραταθούν οι συμβάσεις τους μέχρι που το
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ΑΣΕΠ ήρθε και τους έκοψε. Άρα μην μας χρεώνετε εμάς και εμένα
προσωπικά, απολύσεις. Σας παρακαλώ είναι άδικο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, παρακαλώ κα Γραμματεύς το
θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου υπέρ, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει, ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο

κ.

Γεωργαμλής απουσιάζει,

ο

κ.

Τομπούλογλου

αποχώρησε, ο κ. κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει αποχωρήσει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής
αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέων
προκηρύξεων τέως Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, που δεν αποδέχθηκαν τον
διορισμό τους» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από
την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το έτος 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα ήθελα να πω ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε κάποιες
συμβάσεις με ανταποδοτικό χαρακτήρα είναι λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια
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στη χώρα μας έχουν επιβληθεί τα Μνημόνια και δεν έχουμε τη δυνατότητα να
κάνουμε κανονικές συμβάσεις και να φέρουμε κάποιους ανθρώπους στο Δήμο
να δουλέψουν στο κομμάτι του πολιτισμού. Προφανώς και είμαστε αντίθετοι
με αυτό.
Από εκεί και πέρα επειδή από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι
δεν μπορεί να αφήνεις τους δημότες χωρίς μια πολιτιστική διέξοδο και χωρίς
υποδομές

στον

πολιτισμό,

αναγκαστικά

προβαίνουμε

σε

αυτές

τις

ανταποδοτικές συμβάσεις. Από αυτές που φέρνουμε σήμερα οι τρεις
υπάρχουν ήδη και λειτουργούν σε προγράμματα του Δήμου και συγκεκριμένα
ο δάσκαλος εικαστικών, ο δάσκαλος ζωγραφικής και ο δάσκαλος σύγχρονου
χορού και αυτοσχεδιασμού.
Η εμπειρία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι αυτά τα προγράμματα
παρ' ότι δεν έχουν το ίδιο χαμηλό κόστος όσο έχουν τα προγράμματα που
παρέχονται

μέσω μόνιμων εργαζομένων του

Δήμου

ή μέσων

των

συμβασιούχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που έχουμε επίσης που
είναι 20 € το χρόνο που είχαμε ψηφίσει, ή δωρεάν όταν το κάνουν κάποιοι
εθελοντικά.
Είναι λίγο παραπάνω το κόστος αυτό και αυτό συμβαίνει διότι
ό,τι πληρώνουν οι ωφελούμενοι, αυτά παίρνει κάθε μήνα και ο συμβασιούχος,
δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά το κόστος είναι τέτοιο που μπορούν πολλοί
άνθρωποι να συμμετέχουν. Είναι πολυπληθή τα τμήματα και δεν έχουν καμία
σχέση με αντίστοιχες δραστηριότητες που μπορεί να βρει κάποιος και σε
κάποιο ιδιωτικό φορέα σε κάποια Σχολή χορού για παράδειγμα, δεν έχει καμία
σχέση το κόστος οπότε και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τα παρέχει αυτά ο
Δήμος κατ’ αυτό τον τρόπο. Αν υπάρχει κάποια απορία, πολύ ευχαρίστως να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν έχουμε συζητήσεις
ολοκληρωμένα το θέμα. Αν αυτές οι θέσεις -που όντως έχουμε συζητήσει
αρκετά με αφορμή κάθε χρόνο το συγκεκριμένο- έχουν μπει στο
οργανόγραμμα ή έστω αν δόθηκαν τότε που ρώτησε με το νόμο Σκουρλέτη
ποιες οι ανάγκες στους Δήμους με αφορμή τους παρατασιούχους αν
αναφέρθηκαν και αυτές οι θέσεις ότι χρειάζονται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και πολλά άλλα τα οποία
δείχνουν και το επίπεδο ενός Δήμου, είναι επιβεβλημένα. Υπάρχουν τεράστιες
ανάγκες. Κανονικά έπρεπε αυτά να χρηματοδοτούνται από την πολιτεία, δεν
βλέπω τίποτε να γίνεται και σε πολλά άλλα επίπεδα, οπότε το μόνο που εγώ
ανησυχώ, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτές τις
εργασίες να κάνουν, τα εικαστικά και όλα τα άλλα, θέλω να ξέρω εάν είναι
πολύ μικρή η συμμετοχή. Θα πάρουν αυτό το μικρό αντίτιμο; Δηλαδή όποιο
είναι αυτό; Δεν υπάρχει ένα πλαφόν προς τα επάνω συγκεκριμένο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αυτό το οποίο προβλέπεται στις συμβάσεις τους είναι το
ανώτατο ποσό που μπορούν να πάρουν, που είναι ανάλογα με τη σύμβαση
που θα κάνουμε 12-14.000 το χρόνο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει
κατώτατο, αν αυτό ρωτάτε. Δηλαδή εξαρτάται από την προσέλευση. Εκεί
μπαίνει και ο Δήμος στη διαδικασία να προωθήσει ένα πρόγραμμά του το
οποίο θεωρεί ότι είναι ποιοτικό και για να πληρώνονται οι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται το ανώτερο και όχι το κατώτερο, αντιληπτό. Ο κ.
Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρία Παπαλουκά, θέλω απλώς να ρωτήσω: η συμμετοχή
των ενδιαφερομένων είναι ικανοποιητική ή δεν έχουμε συμμετοχές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε μια εικόνα κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Με τους τρεις οι οποίοι είναι εν ενεργεία αυτή τη στιγμή οι
συμβάσεις τους η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε μας μια τάξη μεγέθους αν μπορείτε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Βγαίνει σχεδόν το ανώτατο όριο της σύμβασης σε επίπεδο
εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε άτομα αν μπορείτε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δε άτομα εννοώ, αν υπάρχει συμμετοχή.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θέλετε να σας πω δηλαδή σε κάθε Τμήμα πόσα άτομα
συμμετέχουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο περίπου.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι περίπου 80 άτομα στη ζωγραφική, αντίστοιχα στη
γλυπτική και η τελευταία σύμβαση που έγινε πριν από ένα μήνα με τη
δασκάλα σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού έχει σπάσει τα τηλέφωνα και
γίνονται συνεχώς εγγραφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία έγινε αντιληπτό.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άρα υπάρχει ενδιαφέρον.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Γι' αυτό και ανανεώνονται. Γιατί αν δεν ήταν ικανοποιημένοι
και η γλύπτρια και η ζωγράφος που είναι από πέρσι και πρόπερσι από την
περίοδο που ήταν η κα Ρόκου, δεν θα ήθελαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Μόνο να συμπληρώσω κάτι. Οι άνθρωποι πληρώνονται από αυτά
που εισπράττονται, αλλά πολλές φορές γράφονται κάποιοι πληρώνουν ένα –
δύο μήνες, μετά αργούν να ξαναπληρώσουν και έτσι αργούν να μαζευτούν τα
χρήματα για να τα εισπράξουν, καταλαβαίνετε. Ναι μεν είναι γραμμένοι αλλά
για διάφορους λόγους ο καθένας, οπότε οι άνθρωποι δύσκολα παίρνουν και
τα χρήματά τους, αυτό να ξέρετε δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να πω ότι νομίζω πως είναι πλέον απαραίτητο να
φτιαχτεί ένα οργανόγραμμα που πραγματικά να έχει μέσα όλες τις ανάγκες
του Δήμου, έστω ας είναι απλά η καταγραφή. Μια ουσιαστική καταγραφή των
αναγκών που χρειάζονται, έτσι ώστε να μην θεωρείτε από τις τοποθετήσεις
μας ότι προσπαθούμε να κάνουμε εντυπώσεις εμείς. Να δούμε δηλαδή
συγκεκριμένα τι είναι αυτές οι ανάγκες και όχι μονάχα οι οργανικές θέσεις που
φεύγουν μένουν κενές και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά τι χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Προγραμματισμός
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από
έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους για το έτος 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
για το έτος 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Την ίδια ερώτηση έχω, αν είναι μέσα στο οργανόγραμμα
ως καταγραφή θέσεων ότι χρειαζόμαστε και αυτές τις θέσεις πέρα από τους
τότε παρατασιούχους που είχε ζητήσει η Κυβέρνηση το καλοκαίρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα, τώρα σαν
ανάγκη προσωπικά δεν έχω κάνει κάποια ενέργεια να κάνω μια νέα
καταγραφή, γιατί αυτά είναι κάποια πράγματα που είναι πάγια, δηλαδή χρόνια
παίρνουμε παιδίατρο. Τώρα το μόνο που κάναμε που είναι καινούργιο που το
φέραμε εμείς, είναι η παιδοψυχολόγος που απασχολεί τους Παιδικούς
Σταθμούς, είναι μια καινούργια σύμβαση την οποία δεν την είχαμε. Αλλά οι
άλλες εννοείται ότι είναι πάγιες ανάγκες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Προγραμματισμός
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Β΄ τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 44/2018
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω με αφορμή αυτή επειδή έτυχε και διάβαζα τον
Κανονισμό της Κοινωφελούς υπάρχουν άρθρα τα οποία κατά τη γνώμη μας
χρειάζεται να απαλειφθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια στιγμή φέρτε το.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να ζητήσω να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ζητήστε το και εγγράφως και προσωπικά και στο Δημοτικό
Συμβούλιο εάν είναι κάποια άρθρα που μπορούν να διορθωθούν. Επί του
θέματος εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Β΄ τροποποίησης
Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου, βάσει της αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού της
Συμβουλίου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου»
(Α.Μ. 60/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016)» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανεμογιάννη θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι τυπικό, είναι παραλαβή ενός κομματιού από το
κλάδεμα των ψηλών δέντρων στην πόλη, το βλέπετε όλοι ότι γίνεται και
προχωράει στα πολύ ψηλά δέντρα και είναι παραλαβή ενός τμήματός του
έργου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να το ξεκαθαρίσουμε: μιλάμε πρωτοκόλλου παραλαβής για
να είμαστε σαφείς και να μην μπερδευτούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνουμε τα πρωτόκολλα της παραλαβής.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε απόλυτα με τους ανθρώπους του Δήμου οι οποίοι
τα έχουν εγκρίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς είναι διαδικαστικό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών,
επάθλων, κ.λ.π. για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σχετικά με τον
κ. Μανωλεδάκη και συνεχίζεται βλέπω και από την κα Παπαλουκά, εμένα με
ευχαριστεί πάρα πολύ όταν βλέπω αθλητικές εκδηλώσεις, με ευχαριστεί πάρα
πολύ ότι έχουμε πιάσει ένα γενικότερο φάσμα της αθλητικής εκδήλωσης.
Βέβαια εκεί κάνω μια ένσταση και θέλω να σας πω ότι αποφασίσατε να κάνετε
το Three on Three. Το Three on Three έχει ιδιαιτερότητες τις οποίες
τουλάχιστον από θέμα ευαισθησίας που είμαι και μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικεφαλής μιας Παράταξης έπρεπε να έχω ερωτηθεί, διότι
ήμουν και ο πρώτος ο οποίος είχα φέρει το θέμα αυτό ότι μπορούμε να
κάνουμε αυτή την εκδήλωση και δυστυχώς δεν ρωτήθηκα και βλέπω ότι
κάνετε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει το Μάρτιο.
Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται να είναι ο Απόστολος
Κόντος στην πόλη και να μην ρωτάτε σε μια εκδήλωση η οποία αφορά το
μπάσκετ. Είχα πει και είχα τονίσει ότι είμαι στη διάθεση του Δήμου να
βοηθήσω να στηρίξω αυτή την εκδήλωση και δυστυχώς δεν μου απευθύνθηκε
κανένας.
Και τώρα να μου ζητήσετε την βοήθεια νομίζω ότι δεν έχω
κανένα λόγο να ασχοληθώ και να πω πέντε πράγματα τα οποία θα ήταν
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ουσιαστικά και θετικά και ουσιώδη διότι δεν νομίζω ότι γνωρίζει κανένας πως
μπορεί να γίνει -και δεν είναι υποτιμητικό και εγώ πολλά πράγματα δεν τα
γνωρίζω- τι χρειάζεται και σε καμία περίπτωση κανένας δεν με ρώτησε.
Νομίζω ότι θα είχα σημαντική βοήθεια και ξέρετε ότι η δική μας
Παράταξη και οφείλω να το πω έχει συμμετοχή σε πάρα πολλές Επιτροπές,
παίρνει θέση, δεν έχει κρυφτεί πουθενά, είναι παρούσα πάντοτε και οι
άνθρωποί μας που μπαίνουν στις Επιτροπές, δουλεύουν και δουλεύουν πάρα
πολύ.
Με στενοχώρησε πάρα πολύ όταν είδα το Three on Three και
μάλιστα είχα πάρει τον κ. Μανωλεδάκη, του είχα πει πως θα κινηθεί και
αμέσως έκανε αυτές τις ενέργειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά
υπάρχει αδιαφορία ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, εγώ θα παρακαλούσα την κα
Αντιδήμαρχο έχει γίνει εκ παραδρομής φαντάζομαι. Κύριε Μανωλεδάκη πάρτε
τον λόγο και διορθώστε τα πράγματα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μα έχουμε μιλήσει με τον Απόστολο και εγώ και ο
Δημήτρης Ζέτος …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μου. Τώρα όμως τελείωσε αυτό δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν μιλήσαμε μαζί Απόστολε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μιλήσαμε, πως θα πλησιάσουμε. Το θέμα το οργανωτικό …
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μα ακόμη δεν ξεκίνησε να γίνει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για τώρα μιλάτε, μιλάτε για τον Μάρτιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ παρακαλώ τους κύριους Αντιδημάρχους όχι απλώς να
συμπεριληφθεί αλλά να είναι ….
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν θέλω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Κόντο, έρχεται μια εισήγηση η οποία έχει ενδεικτικά
κάποιες εκδηλώσεις. Είχε μπει στο πρόγραμμα ότι θα γίνει το Μάρτιο, εγώ
που είμαι η αρμόδια Αντιδήμαρχος δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ ακόμη
καθόλου με αυτό, δεν έχει έρθει κάποια προεργασία από την υπηρεσία και
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δεν έχω μιλήσει ούτε με τον κ. Μανωλεδάκη γι' αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν θα
γίνει το Μάρτιο δεν προλαβαίνουμε να γίνει το Μάρτιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί το φέρατε τότε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Σας είπα, είναι ενδεικτικά οι εκδηλώσεις για να μπορέσουμε
να κάνουμε μια μελέτη μετά και να πάρουμε κάποια έπαθλα και μετάλλια γιατί
αυτό ψηφίζουμε σήμερα, βάζουμε όλες τις εκδηλώσεις της χρονιάς. Δεν θα
γίνει το Μάρτιο οπωσδήποτε, όταν είναι να γίνει θα κάτσω κι εγώ να το
επεξεργαστώ. Τώρα δεν το έχω δει καθόλου.
Για να ενημερώσω όλους να πω ότι το πρώτο αθλητικό θα γίνει
χρονικά θα ο «Αποστολάκης» το Μάιο, δεν πρόκειται να προλάβουμε να
κάνουμε κάτι νωρίτερα. Αν θέλετε για να είμαστε πιο ακριβείς ας διορθώσουμε
την σημερινή εισήγηση να βγάλουμε το Μάρτιο ως 2018 να μείνει μόνο το
2018 …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Όχι βέβαια, αυτό σας εξηγώ τώρα. Είναι ένας πίνακας και
ενδεικτικά έχει όλες τις εκδηλώσεις της χρονιάς για να μπορέσουμε να
προϋπολογίσουμε πάνω – κάτω πόσα μετάλλια και έπαθλα θα χρειαστούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι μέσα στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας αυτό;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Όχι δεν έχουμε κάνει τίποτε σχετικά με αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε με θα λυθεί είναι πολύ εύκολο, το θέμα της εισήγησης
είναι η προμήθεια των διάφορων μεταλλίων, πλακετών που χρειάζονται οι
εκδηλώσεις. Εκ παραδρομής και κακώς γράφτηκαν ημερομηνίες οι οποίες θα
γίνονταν, ενώ έπρεπε να αναφέρονται οι εκδηλώσεις χωρίς ημερομηνίες.
Εδώ δεν αποφασίζουμε καμία ημερομηνία για καμία εκδήλωση
αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεικτικός πίνακας ότι πιθανότατα θα γίνουν δέκα
δραστηριότητες και για τις δέκα δραστηριότητες –το νούμερο το λέω τυχαίαθα χρειαστούν άλφα – βήτα προϋπολογισμός. Αντιληπτό κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή είναι πολύ τυπικός σε πολλά πράγματα
λέει συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Έχει
γίνει αυτή η συνδιοργάνωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι είναι απλή περιγραφή. Εκ παραδρομής έγινε μια
περιγραφή. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να εξηγήσω στον κ. Κόντο το εξής: εμείς ψηφίζουμε
σήμερα τα μετάλλια και τα έπαθλα για όλες τις εκδηλώσεις της χρονιάς και
ενδεικτικά αναφέρονται οι ημερομηνίες βάσει ενός αρχικού σχεδιασμού. Κάθε
μία από αυτές τις εκδηλώσεις θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σαφές;
Είπε η κα Παπαλουκά ότι αυτό τοποθετεί μετά το Μάιο και λαμβάνοντας
υπόψη αυτό που είπε ο κ. Μανωλεδάκης αλλά και το ότι το είχαμε ψηφίσει στο
Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από δική σας πρόταση και προτροπή, το θεωρώ
εκ των ων ούκ άνευ ότι θα υπάρξει συνεργασία σε αυτό.
Άρα δεν αποφασίζουμε όμως σήμερα για τη διεξαγωγή της
εκδήλωσης, θα έρθει σε ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο ως εισήγηση
αυτοτελώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με τι τρόπο; Με απ' ευθείας θα γίνει αυτό; Γιατί δεν
αναφέρεται κάτι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν αναφέρεται.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Γιατί γίνονται σταδιακά αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για την
προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών, επάθλων, κ.λ.π. για τις
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για το έτος 2018 και
διάθεση σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όταν κάνουμε αγορά μεταλλίων υπάρχει ένα
ποσό συγκεκριμένο και λέμε 10.000 για αγορά μεταλλίων και τα λοιπά.
Συμφωνούμε και το ψηφίζουμε. Το να λέμε αόριστα θα αγοράσουμε μετάλλια
ή κύπελα ή κορδέλες, δεν λέει τίποτε αυτό το πράγμα. Είναι απλά τα
πράγματα και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τη δεχτείτε αυτή την εισήγηση
που λέω, πρέπει τώρα τουλάχιστον όπως είμαστε εδώ να πούμε ένα ποσό ας
είναι συμβολικό και ας βγούμε παραέξω μετά να κάνουμε μια ….
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μπορώ να απαντήσω γι' αυτό το θέμα; Κύριε Πρόεδρε
δώστε μου τον λόγο ένα λεπτό, είναι συγκεκριμένη η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.

54

η

4 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/2/2018

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι ακριβώς η αντιγραφή με την περσινή εισήγηση. Θα
μου πείτε γιατί δεν έρχεται διετής; Άλλο αυτό. Είναι 11.879,2 € ψήφιση
πίστωσης επί του κωδικού αυτού, που τι είναι αυτό; Θα γίνει μια σύμβαση
προφανώς είναι μικρό το ποσό δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό, θα γίνει
όπως είχε και πέρσι μια σύμβαση θα πάρουμε προσφορές φυσικά με μια
εταιρεία που έχει αυτά τα είδη και κάθε φορά που θα έχουμε κάποιο αγώνα με
βάση αυτή την σύμβαση που θα υπάρχει θα παίρνουμε τα αντίστοιχα, μέχρι
εξαντλήσεως εάν εξαντληθούν. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουμε τις
11.000 μπορεί να χρησιμοποιήσουμε 8.000 € στο τέλος του έτους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έγινε αντιληπτό κα Αντιδήμαρχε.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα
Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού - ΚΑΠΗ και μίσθωσης
λεωφορείων για τα θαλάσσια μπάνια απόρων του Δήμου
για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μίσθωσης
λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα Πολιτισμού – Παιδείας –
Αθλητισμού - ΚΑΠΗ

και

μίσθωσης λεωφορείων για τα θαλάσσια

μπάνια απόρων του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής
πίστωσης» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών
και την δημιουργία των μακετών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών,
αεροπανώ, αναμνηστικών διπλωμάτων, καρτών συμμετοχής κ.λ.π.)
για την υλοποίηση των αθλητικών – πολιτιστικών και λοιπών
εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2018
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εδώ θα γίνει διαγωνισμός, το ποσό είναι 40.000 €. Έχει
γίνει πάλι μια ενδεικτική καταγραφή και γράφεται αυτό και μέσα στην εισήγηση
των εκδηλώσεων που υπολογίζουμε να γίνουν μέσα στη χρονιά, αυτό
σημαίνει ότι μπορεί κάποιες εκδηλώσεις να μην γίνουν, μπορεί να προκύψουν
κάποιες

άλλες

και

με

βάση

τη

σύμβαση

που

θα

υπάρχει

θα

χρησιμοποιήσουμε τα αντίστοιχα είδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για
την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών και την δημιουργία των
μακετών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, αναμνηστικών
διπλωμάτων, καρτών συμμετοχής κ.λ.π.) για την υλοποίηση των
αθλητικών – πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου για το
έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

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

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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