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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΠΛΑΣΑΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Καιακπφθεο

Ησάλλεο,

Αλαληάδεο

Νηθφιανο,

Παπαινπθά

Δπηπρία,

Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο, Ρφθνπ Υαξίθιεηα, Γαιαδνχια Αιίθε, Υαξακαξά
Γεσξγία,

Μαλσιεδάθεο

Θεφδσξνο,

Αλδξένπ

Υξηζηίλα,

Αλεκνγηάλλεο

Γεψξγηνο, Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο, Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα,
Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Κνπεινχζνο Υξήζηνο,
Πιάηαλνο

Διεπζέξηνο,

Κφληνο

Απφζηνινο,

Νηάηζεο

Κσλζηαληίλνο,

Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία, Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο, Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Καιχβεο Γεψξγηνο, Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο,
Κνπξεκέλνο Λάκπξνο.

ΑΠΟNTE ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Αγγειήο

Υξήζηνο,

Γεσξγακιήο

Λχζαλδξνο,

Αξάπνγινπ

Γεψξγηνο,

Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο, Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία, Αγαγηψηνπ
Βαζηιηθή απνχζα, ηψξεο Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπ Γήκνπ.

2.

Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ηνπ
Γήκνπ.

3.

Έγθξηζε παξακνλήο κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ νδψλ Μηανχιε &
Κξεζηαίλεο - Ν.Φ. (επαλεηζαγωγή).

4.

Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο (θαιιηηερληθήο έθζεζεο) ηνπ Γήκνπ θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

5.

Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.

6.

Έγθξηζε απνινγηζκψλ εζφδσλ - εμφδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. εηψλ 2011-2018, βάζεη ηεο αξηζ. 16/2019
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

7.

Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθνλεπηαθνχο

ηαζκνχο

ηνπο

Γήκνπ

Ν.

Φηιαδέιθεηαο

–

Ν.

Υαιθεδφλαο.
8.

Έγθξηζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο, θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηεο ζπζηαζείζαο κε ηελ αξηζ. 74/2019 απφθαζε Γ..
δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο.

9.

Δπηθχξσζε Πηλάθσλ Χθεινπκέλσλ έηνπο 2019 ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ
ΗΣΗΖ

ΚΑΗ

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ
-

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ

Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»

κε

ΓΖΜΟΤ

θσδηθφ

ΟΠ

ΝΔΑ
5003609

(Β΄θάζε).
10. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
νδνπνηίαο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο» (ΑΜ: 197/2017).
11. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
νδνπνηίαο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο» (A.M.:197/2017).
12. Έγθξηζε

πξσηνθφιινπ

πξνζσξηλήο

παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

«Τπνγεηνπνίεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ» (Α.Μ.
60/2016).
13. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
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ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Τπνβνιή
ζηειέρσζε

αηηήκαηνο
νξγαληθήο

πξφζιεςεο
κνλάδαο

κφληκνπ
ηνπ

πξνζσπηθνχ

Γήκνπ

ζην

γηα

πιαίζην

ηε
ηνπ

πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 5ε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα, λα
πάξεη παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Ο θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
παξνχζα, ν θ. Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο παξψλ, ε θα Ρφθνπ Υαξίθιεηα
παξνχζα, ν θ. Καιχβεο Γεψξγηνο απψλ, ε θα Γαιαδνχια Αιίθε παξνχζα, ε
θα Υαξακαξά Γεσξγία παξνχζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο παξψλ, ε θα
Αλδξένπ Υξηζηίλα παξνχζα, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Αγγειήο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Κάπνπα
Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα παξνχζα, ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο
παξψλ, ν θ. Κνπξεκέλνο Λάκπξνο απψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν
θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο απψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αξάπνγινπ Γεψξγηνο απψλ, ν θ.
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο απψλ, ν θ. Κφληνο
Απφζηνινο παξψλ, ν θ. Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο απψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι απψλ, ε θα Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή απνχζα…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αγαγηψηνπ έρεη ελεκεξψζεη θαη είλαη δηθαηνινγεκέλε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. ηψξεο Νηθφιανο απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
απνχζα, ε θα Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία παξνχζα, ν θ. Παπαθψζηαο
Βαζίιεηνο παξψλ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα παξνχζα θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλαο θ. Καηεξίλεο Γεψξγηνο
παξψλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε
απαξηία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε 5ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
καο πκβνπιίνπ.
Να ξσηήζσ ηνλ θ. Κφλην αλ έρεη εξψηεζε σο ν κνλαδηθφο
επηθεθαιήο. Γελ έρεη. πλερίδνπκε κε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο ην νπνίν έρεη
ζέκα «Τπνβνιή αηηήκαηνο πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε
ζηειέρσζε νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα ζην πίηη». Να ςεθίζνπκε πξψηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ. Κχξηνη
ζπλάδειθνη, εηζάγεηαη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: ε ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο απέρσ ηεο δηαδηθαζίαο,
σο εθ ηνχηνπ ην ίδην ζα θάλσ θαη ηψξα, ζπλεπήο κε φζα ιέσ απφ ηελ αξρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθηφο απφ ηνλ θ. Πιάηαλν ππάξρεη θάπνηνο άιινο πνπ
δηαθσλεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο. ρη. Δηζάγεηαη θαηά πιεηνςεθία ε
ζπδήηεζε ηνπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή αηηήκαηνο πξόζιεςεο κόληκνπ πξνζσπηθνύ
γηα ηε ζηειέρσζε νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Μαίξε Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Ο ιφγνο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη κπεη εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη γηαηί ε θπθινθνξία ηνπ ΦΔΚ γηα ην «Βνήζεηα ζην
πίηη» ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ θπθινθφξεζε ρηεο θαη φπσο έιεγε
ε εγθχθιηνο ζηηο 11 Γελάξε ηνπ 2019 απφ ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ έρνπκε
πξνζεζκία εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο λα ππνβάιινπκε ηα αηηήκαηά καο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ
ζην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή ηεο
ΑΠΤ φπσο ηζρχεη θαη ελ ζπλερεία λα πξνθεξπρζνχλ απφ ην ΑΔΠ.
πλεπψο ζήκεξα πνπ ππάξρεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έπξεπε
λα ην εηζάγνπκε σο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δίλαη ην πξνζσπηθφ πνπ ήηαλ
ΗΓΟΥ ην «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε θαηαζέηνπκε
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ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηηο ζέζεηο γηα πξφζιεςε ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Παξαθαιψ ππάξρνπλ εξσηήζεηο;
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δίλαη 2 ζέζεηο Σ.Δ. Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, 1 ζέζε Σ.Δ.
Δπηζθεπηψλ πγείαο, 1 ζέζε Γ.Δ. βνεζψλ λνζειεπηψλ θαη 1 ζέζε Τ.Δ.
νηθνγελεηαθψλ βνεζψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Ζ έγθξηζε ηεο πξφζιεςεο απφ
ανξίζηνπ ζε κφληκν πξνζσπηθφ…
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Οξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Θα γίλεη απφ ην ΑΔΠ;
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Ναη. Θα καδεπηνχλ αηηήκαηα απ' φινπο ηνπο Γήκνπο φιεο
ηεο ρψξαο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη κεηά ην ΑΔΠ ζα πξνρσξήζεη
ζηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ αηφκσλ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γειαδή εκείο θάλνπκε νπζηαζηηθά κφλν ηελ εηζαγσγή ηνπ
ζέκαηνο, δειαδή ηνπο κεηαθέξνπκε φηη έρνπκε απηέο ηηο αλάγθεο, απηφ ην
πξνζσπηθφ αζρνιείηαη κε απηέο ηηο αλάγθεο θαη δεηάκε ηνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
ηελ πξφζιεςή ηνπ κέζσ ΑΔΠ. Απηφ θάλνπκε;
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Οξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ήηαλ, ζε κφληκεο ζέζεηο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δληάμεη επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απηά ηα άηνκα, πέληε απφ φ,ηη βιέπσ είραλ κηα ζρέζε εξγαζίαο
κε ην «Βνήζεηα ζην ζπίηη» γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην ήμεξαλ απφ πξηλ.
Σψξα δεηάκε ζηα ίδηα άηνκα λα αιιάμεη απηή ε ζρέζε. Πφζν fair play είλαη
απέλαληη ζηελ ππφινηπε θνηλσλία φηαλ μέξεη φηη ζα δνπιέςεη γηα έλα ρξφλν
θαη ηνπ ιέκε εκείο ηψξα «ζα θξνληίζνπκε λα δνπιέςεηο παξαπάλσ», ν άιινο
δίπια λα κελ έρεη δνπιέςεη νχηε κία κέξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; ρη. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Δίλαη ε δεχηεξε θάζε πνπ
ζπδεηάκε ην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ «Βνήζεηα ζην
ζπίηη», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε ηξίηε θάζε. Δίρακε θέξεη εδψ ην 2016
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ςήθηζκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ νκφθσλν
πνπ ζηεξίδακε ην αίηεκα θη εκείο σο Γήκνο, σο Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα
κνληκνπνίεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη πεξίπνπ δνπιεχνπλ 15 ρξφληα
ζην Γήκν ζε κηα επηζθαιή ζέζε εξγαζίαο.
Με ηε κεγάιε θηλεηνπνίεζε πνπ έγηλε πέξζη ζηελ Καζαξηφηεηα
αλ ζπκάζηε, κε ηηο παξαηάζεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηφηε είρε δεζκεπηεί θαη ε
Κπβέξλεζε φηη καδί κε ηελ 3Κ πνπ έβγαιε πέξζη ην θαινθαίξη γηα πξφζιεςε
κφληκνπ πξνζσπηθνχ 10.000 ζηνπο Γήκνπο ζα ξχζκηδε θαη ην ζέκα ησλ
ζπκβαζηνχρσλ ζην «Βνήζεηα ζην ζπίηη».
Ήξζε ην λνκνζρέδην απηφ πξηλ απφ δχν πεξίπνπ κήλεο αλ
ζπκάκαη θαιά, πεξάζακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ είρακε ζπλελλνεζεί
θαη κε ην σκαηείν πξηλ φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο θαη κε ηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη πξνρσξήζακε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ππνδερηνχκε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο.
Πεξλάκε ζηελ ηξίηε θάζε ηψξα πνπ ζηέιλνπκε απηέο ηηο ζέζεηο
γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ ηα αηηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζην Γήκν.
Πάκε ηψξα ζην αλ είλαη Γίθαην ή φρη. Κψζηα θαηά ηελ άπνςή
κνπ είλαη 1000% δίθην, φρη 100%. Γηαηί; Θα πσ κηα παξάκεηξν κφλν. Απηή ηε
ζηηγκή νη σθεινχκελνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε, απηνί νη άλζξσπνη πνπ
έρνπκε, έρνπλ γπξίζεη κέζα ζηα 10-15 ρξφληα πνπ θαηά κέζν φξν είλαη ν
θαζέλαο ζε απηέο ηηο ζέζεηο, μέξνπλ θαη ηελ παξακηθξή γσληά θάζε ζπηηηνχ
πνπ έρεη αλάγθε ζηελ πφιε.
Γηα λα εθπαηδεπηεί θάπνηνο άλζξσπνο θαηλνχξγην ζε απηφ ζέιεη
δχν ηξία ρξφληα. Δίλαη φπσο έλαο ηαρπδξφκνο. Έλαο ηαρπδξφκνο ν νπνίνο
κέρξη λα κάζεη ηνπο δξφκνπο, κέρξη λα κάζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ έρεη ν
θάζε άλζξσπνο ζέιεη έλα κεγάιν ρξφλν εθπαίδεπζεο.
Γειαδή απηνί νη άλζξσπνη είλαη έλαο πινχηνο γηα ην Γήκν,
κπνξνχλ θαη μέξνπλ ηηο αλάγθεο ηηο ηδηαίηεξεο φισλ ησλ ζπηηηψλ πνπ έρνπλ
αλάγθε θαη ην λα θχγνπλ απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπο εδψ θαη 10-15 ρξφληα κε αλαλενχκελεο ζπκβάζεηο ζα ήηαλ
αδηθία θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
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Μελ κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ θαληβαιηζκνχ φηη έμσ ππάξρεη
αλεξγία. Αλ κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή, ην έρνπκε ράζεη ζπλνιηθά ην παηρλίδη
ζεσξψ σο θνηλσλία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο γηα ηνπνζέηεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ κηα αδηθία πνπ καο ήξζε ηψξα. Σν ζέκα είλαη αλ απηή ε
αδηθία ιχλεηαη κε έλα δίθαην ή κε έλαλ άδηθν ηξφπν. Τπάξρνπλ αδηθίεο πνπ
ιχλνληαη κε άδηθν ηξφπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Να ηνπνζεηψ ζε απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο. Γήκαξρε ζα πσ
έλα πξάγκα ε αηηηνιφγεζή ζνπ δελ κε ηθαλνπνηεί απφ ηελ άπνςε φηη είλαη
εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξαγκαηηθά δηθαηνχληαη ηε κνληκνπνίεζε χζηεξα απφ
15 ρξφληα εξγαζίαο. Σν φηη μέξνπλ θαιά ηε δνπιεηά απηφ δελ είλαη αηηηνινγία,
ινγηθφ είλαη κεηά απφ 15 ρξφληα λα ηελ μέξνπλ θαιά ηε δνπιεηά, λα μέξνπλ ηα
πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ πφιε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Δκέλα απηφ δελ κνπ ιέεη ηίπνηε.
Δγψ ζπκθσλψ ζην θνκκάηη φηη έρνπλ δνπιέςεη 15 ρξφληα, είλαη
θνληά καο, έρνπλ δείμεη κηα ζσζηή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε δνπιεηά θαη ην
ςσκί ην νπνίν θεξδίδνπλ θαη πξέπεη λα ηνπο κνληκνπνηήζνπκε. Σν άιιν δελ
ζπκθσλψ φηη επεηδή μέξνπλ θαιά ηε δνπιεηά. Καη έλαο άιινο ν νπνίνο ζα
έξζεη, ζα ηε κάζεη θαιά ηε δνπιεηά. Θα κε ζπγρσξέζεηο, αιιά απηή είλαη ε
ηνπνζέηεζή κνπ, μεθάζαξα. Δγψ ζα ην ςεθίζσ γηαηί απηνί νη άλζξσπνη 15
ρξφληα πξνζθέξνπλ έλα έξγν πάλσ ζε έλα θνκκάηη ην νπνίν έρεη πνιχ
κεγάιε αλάγθε ε πφιε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αλαγλψζηνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: Θέισ λα ξσηήζσ πφζνη θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ απηή ηε ζηηγκή θαη πφζνη είλαη νξηζκέλνπ;
Να καο πείηε θαη ηα νλφκαηα γηα λα μέξνπκε πφζνη είλαη. Λέηε ζα γίλνπλ 2
κφληκνη. Γηα πνηνπο πξφθεηηαη; Καη πφζνη παξακέλνπλ ανξίζηνπ θαη αλ
παξακέλνπλ ανξίζηνπ, δελ μέξσ. Ρσηάσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σηο εξσηήζεηο ζαο γηαηί δελ ηηο θάλαηε ηελ ψξα ησλ εξσηήζεσλ;
Παξεκπηπηφλησο απηφ. Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Ζ θα Αλδξένπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Δκείο εδψ ςεθίδνπκε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, δελ
ςεθίδνπκε νχηε γηα νλφκαηα νχηε γηα πξφζσπα. Απηά ζα βγνπλ απφ ηνλ
ΑΔΠ θαη ςεθίδνπκε γη' απηνχο πνπ είλαη κε ζχκβαζε ΗΓΟΥ πνπ ήηαλ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Οη άιινη πνπ ήηαλ ανξίζηνπ, φζνη ήηαλ, ςεθίζακε εκείο λα
πεξάζνπλ ζην Γήκν επεηδή ήηαλ ζηελ Κνηλσθειή. Άξα δελ πξφθεηηαη γηα
ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο.
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Ο λφκνο πξνβιέπεη θάπνηα κφξηα γη' απηνχο πνπ έρνπλ
πξνυπεξεζία θαη εηθάδνπκε φηη απηνί ζα θάλνπλ αίηεζε θαη απηνί ζα είλαη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σψξα αλαηξείηε ηνλ θ. Γήκαξρν …
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Γελ ηνλ αλαηξψ, ηνλ ζπκπιεξψλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δγψ απηφ πνπ έρσ λα ζαο πσ ζήκεξα είλαη φηη
αθνινπζήζακε φ,ηη πξνβιέπεη ν 4583/2018 ηηο δηαδηθαζίεο, ηα βήκαηα πνπ
έπξεπε λα θάλνπκε έλα πξνο έλα, κέρξη απηή ηε θάζε πνπ βξηζθφκαζηε πνπ
είλαη ε ηειεπηαία.
Έιεγε λα κεηαθεξζνχλ απηέο νη ζέζεηο ζηνπο Γήκνπο, νη
ανξίζηνπ ρξφλνπ κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη νη νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ άιιε
δηαδηθαζία. Έπξεπε λα θάλνπκε ηξνπνπνίεζε ζηνλ Οξγαληζκφ φπνπ θαη ηελ
θάλακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη εηδηθφηεηεο
πνπ ππεξεηνχζαλ ήδε ζην «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη απφ εθεί θαη πέξα νη
ανξίζηνπ ρξφλνπ έξρνληαη απηνδίθαηα θαη νη νξηζκέλνπ ρξφλνπ έπξεπε λα
αθνινπζεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία ζπδεηάκε απηή ηε
ζηηγκή.
Ο λφκνο κηιάεη γηα ζέζεηο, εηδηθφηεηεο ζηνλ θάζε έλα Γήκν ησλ
αηφκσλ πνπ ππεξεηνχλ. Δίλαη πνιχ μεθάζαξν απηφ θαη ζην λφκν θαη ζηηο
εγθπθιίνπο.
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δκείο αθνινπζνχκε αθξηβψο φ,ηη ιέλε νη δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γαιαδνχια, πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ
ζέκαηνο. Δθηφο απφ ηνλ θ. Πιάηαλν είλαη θάπνηνο πνπ απέρεη ή πνπ έρεη
δηαθνξεηηθή ςήθν;
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «» κε 19 ππέξ θαη 1
απνρή, ςεθίδεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Πεξλάκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα ζαο. Πξφθεηηαη γηα δηαγξαθή ρξεψλ είηε
απφ παξαβάζεηο ηνπ ΚΟΚ πνπ έρνπλ πιεξσζεί ή έρνπλ θεξδίζεη νη
ελδηαθεξφκελνη ελζηάζεηο θαη έλα κεγάιν θνκκάηη είλαη πνιενδνκηθέο
παξαβάζεηο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη κε ην Νφκν 4495 έθαλαλ ηαθηνπνίεζε ηνπ
απζαίξεηνπ κε ηε δηάηαμε, έθεξαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζα πξέπεη λα
πάξνπκε κηα απφθαζε νχησο ψζηε λα δηαγξαθνχλ φπνηα ρξέε είλαη
βεβαησκέλα ζην Γήκν καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο
ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη νκόθσλα.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθό ηαζκό
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε αθνξά φπσο
είδαηε ηελ θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή, ιέκε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή δηφηη δελ
αθνινπζήζεθε ε γλσζηή δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο γηα ηδηαίηεξνπο θνηλσληθνχο
ιφγνπο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε, ηελ νπνία δελ ηελ θέξλνπκε γηα ηνπο
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ιφγνπο ηεο δηαθχιαμεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε θαη πιεξνθφξεζε κπνξεί ν θάζε ζχκβνπινο λα πξνζέιζεη ζηελ
Τπεξεζία θαη λα πάξεη ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε.
Γηα ηδηαίηεξνπο ινηπφλ ιφγνπο πξνηείλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν
βξέθνο, λα αμηνπνηήζνπκε ην ζπλ 10% πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν λφκνο
ζην ζηαζκφ ηεο Μαηάλδξνπ θαη λα πάξνπκε ην παηδάθη απηφ. Σν ηνλίδσ, γηαηί
δελ πξφθεηηαη λα κπεη σο ππεξάξηζκν, ζα αμηνπνηεζεί ην 10% ην νπνίν δελ
είρε αμηνπνηεζεί κέρξη ηψξα θαζ' φηη επεηδή θηινμελνχζακε έλα παηδάθη πνπ
ρξεηαδφηαλ παξάιιειε ζηήξημε θαη ήηαλ κεγάινο ν θφξνο εξγαζίαο ησλ
παηδαγσγψλ, ηψξα κεηά ηελ ηειεπηαία απφθαζε πνπ πήξακε λα έξζεη ε
εξγνζεξαπεχηξηα ε νπνία κε ηελ έγθξηζε ησλ γνλέσλ θαη ηα έμνδα ηα νπνία
είρακε ςεθίζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ζα έθαλε ε νηθνγέλεηα γηα λα
ζηεξίμεη ην παηδάθη ηεο, έρνπλ απνθνξηηζηεί ζην ηκήκα θαη έηζη κπνξνχλ λα
ζηεξίμνπλ έλα επηπιένλ βξέθνο θαη λα θαιχςνπκε θαη απηφ ην 10% πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν.
αο θαιψ λα ην ςεθίζεηε νκφθσλα, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη κηα
νηθνγέλεηα πνπ έρεη ηεξάζηηα έθηαθηε αλάγθε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Να δηεπθξηλίζσ. Ζ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ήηαλ άιιε, γη'
απηφ θαη έρεηε μερσξηζηή εηζήγεζε. Δπεηδή ζηηο εηζεγήζεηο απηέο αθξηβψο γηα
ηε δηαθχιαμε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάδνπκε θάηη πνιχ γεληθφ, δειαδή αλ
είλαη ζέκα πγείαο ιέκε «ζέκαηα πγείαο», δελ κπνξνχκε λα πνχκε πνιιά ζηελ
εηζήγεζε πνπ ηε βιέπνπλ φινη, γη' απηφ κπνξεί λα ζαο θάλεθε φηη είλαη ίδηα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε
εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθό ηαζκό ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξακνλήο κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ νδώλ
Μηανύιε & Κξεζηαίλεο - Ν.Φ.»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξφθεηηαη γηα ην πεξίπηεξν πνπ είλαη πάλσ ζηελ
πιαηεία Μηανχιε, ε ηδηνθηήηξηα ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ ήηαλ θαη δηθαηνχρνο
απεβίσζε 6/12/2018 ππήξρε ελνηθηαζηήο κέζα ζην πεξίπηεξν. Σν αξρηθφ
ζπκβφιαην ήηαλ πεξίπνπ 800 € ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε ζπγθεθξηκέλε
ελνηθηάζηξηα είρε θαηαθέξεη κε κηα ζπκθσλία θαη πιήξσλε 300 € ην κήλα
ιφγσ ηεο θξίζεο, δειαδή ην ’14, ην ’15 θαη κεηά πιήξσλε 300 € ην κήλα.
Σν

πεξίπηεξν

ηψξα

πξέπεη

λα

βγεη

ζηε

δεκνπξαζία,

απνδεηθλχεηαη ηα 300 € -θαη επαλέξρνκαη ζε απηφ- απφ ηηο θνξνινγηθέο
δειψζεηο ηεο ελνηθηάζηξηαο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία θαη δεηάεη
απφ εκάο λα παξαηαζεί ε κίζζσζε κέρξη λα ππάξμεη νξηζηηθφο πιεηνδφηεο θαη
ελνηθηαζηήο γηα ην πεξίπηεξν.
Δγψ απηφ πνπ είπα φηη ζα πξνηείλσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
είλαη έλα ελνίθην ηεο ηάμεσο ησλ 400 € θαη ζαο ππελζπκίδσ φηη ην κηζζσηήξην
είλαη 810 € θαη απφ ην 2014 κέρξη ζήκεξα πιεξψλεη 300 €.
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: Οθείιεη πνιιά ιεθηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη δελ νθείιεη, κε ηε ζπγρσξεκέλε είραλ έξζεη ζε κηα
ζπκθσλία φπσο έξρνληαη πνιινί ελνηθηαζηέο, είραλ κεηψζεη ην ελνίθην θαη ην
είραλ θαηεβάζεη εθεί. Γελ νθείιεη ηίπνηα θαη δεηάεη απηφ. Δγψ είκαη
ππνρξεσκέλνο λα δψζσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φια ηα ζηνηρεία θαη λα
απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αλ κπνξνχκε λα δψζνπκε παξάηαζε
κέρξη πεξίπνπ θαληαζηείηε Μάην – Ηνχλην λα ππάξμεη θαηλνχξγηνο ελνηθηαζηήο
ή ε ίδηα, λα γίλεη δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε έλα ελνίθην 400 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ
ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Πξψηα - πξψηα αλ δελ θάλσ ιάζνο ην κηζζσηήξην έρεη ιήμεη
22 Μαξηίνπ ηνπ 2019. Ζ ελ ιφγσ θπξία πνπ αλήθεη ην πεξίπηεξν έρεη
απνβηψζεη εδψ θαη ηξεηο – ηέζζεξηο κήλεο.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνλ Γεθέκβξην.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ απφ ην Γεθέκβξην κέρξη ηψξα πνπ
έρεη απνβηψζεη ε ελ ιφγσ θπξία θαη παξακέλεη ε κηζζψηξηα εκείο ηη θάλακε,
γλσξίδνληαο φηη ην κηζζσηήξην ζα ιήμεη έηζη ψζηε λα κελ βξεζνχκε ζηε
δχζθνιε ζέζε απηή ηε ζηηγκή γηα λα ιέκε φηη ζα δψζνπκε παξάηαζε ή δελ ζα
δψζνπκε. Γελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία έηζη ψζηε απηή ηε ζηηγκή λα είκαζηε έηνηκνη
ή λα παξακείλεη ε ίδηα αλ κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ην πάξεη κε δεκνπξαζία, ή
θάπνηνο άιινο;
Γηαηί αθήλνπκε ηα πεξηζψξηα θαη εμαληινχληαη θαη είλαη ζχλεζεο
θαηλφκελν –γηα λα κελ πσ θάζε θνξά- εμαληινχληαη ηα πεξηζψξηα θαη ιέκε
«Ση λα θάλνπκε ηψξα; Σειείσζε ε πξνζεζκία». Τπήξρε θάπνηνο ιφγνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δκέλα κε παξαμελεχεη θ. Αληηδήκαξρε γηαηί είλαη κεγάιε ε
δηαθνξά ηνπ 800 κε ηα 300 €. Δίλαη απνδεδεηγκέλν ηα 300 €; Μαθάξη λα είλαη
θαη ηζάκπα ν άλζξσπνο, αιιά είλαη κεγάιε ε δηαθνξά. Απνδεηθλχεηαη απηφ κε
απνδείμεηο; Γελ μέξσ κε ηη ηξφπν. Σν έρεηε ειέγμεη εζείο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ ηα παίξλσ θαιά ηα γξάκκαηα ηη λα θάλσ! ια ηα
πεξίπηεξα ηα λνηθηάδνπκε; Δίλαη θάπνηα πνπ θάπνηνο δηθαηνχηαη κηα άδεηα
πεξηπηέξνπ γηα ηνλ x ιφγν θαη θάπνηα άιια ηα λνηθηάδνπκε ή φια ηα
λνηθηάδνπκε;
Ζ θπξία πνπ απνβίσζε ην είρε λνηθηάζεη απφ ην Γήκν θαη ην είρε
ππελνηθηάζεη; Δπηηξέπεηαη απηφ; Ή είρε ηελ άδεηα γηα ην πεξίπηεξν θαη ην
λνίθηαδε ζηελ θπξία πνπ είλαη ηψξα; Καη εάλ είλαη θάηη ηέηνην, δελ ζπλερίδεηαη
ην ελνίθην, πξέπεη λα γίλεη θάηη απφ ηελ αξρή. θαη δελ γίλεηαη εδψ κέζα,
πξέπεη λα γίλεη κε δηαδηθαζία λνκίδσ πνηνο ζα δψζεη ηα πην πνιιά, πνπ
ζπλήζσο θαηαιήγεη ζην πνηνο δίλεη ηα πην ιίγα, άιιν ζέκα απηφ.
Απηέο ηηο απνξίεο ζέισ λα ιχζσ πξψηα, θαη κπνξεί λα κνπ
δεκηνπξγεζεί κεηά θαη θάπνηα άιιε απνξία, αιιά λα έρσ κεξηθέο απαληήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΚΟΝΣΟ: Ννκίδσ φηη έζεζε ζσζηέο εξσηήζεηο ν θ. Νηάηζεο πνπ έρνπλ κηα
νπζία. Γειαδή ζέισ λα θαηαιάβσ απηή λνίθηαδε κε κνξθή ζπκβνιαίνπ κε ην
Γήκν; Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Γειαδή ηελ έθπησζε απηή ηνπ ελνηθίνπ ηελ
πήξε απφ ην Γήκν ή απφ έλα ζπκβφιαην ην νπνίν αθνξνχζε ηδηψηε θαη
πεξηπηεξηνχρν; Δθεί δελ έρνπκε θαηαιάβεη ηη γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να μεθηλήζσ απφ ην ηέινο. Ζ ζπγρσξεκέλε ην
πεξίπηεξν ην είρε ζε ηδηνθηεζία ηεο παξαρψξεζε απφ αλάπεξνπο πνιέκνπ
κε ηνλ ηξφπν πνπ παξαρσξείηαη, άξα ήηαλ δηθφ ηεο. Με ην ζάλαηφ ηεο πνπ
επαλαιακβάλσ είλαη 6/12/2018 ν Γήκνο ην έκαζε απηφ ηειεπηαία γηαηί δελ
ελεκεξψλεηαη θάπνηνο άκεζα θαη κάιηζηα ην έκαζε, πέξα απφ ην φηη εκείο νη
ίδηνη θάλακε θάπνην έιεγρν, γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε αξρηθά δεηνχζε παξάηαζε
δπν – ηξηψλ εηψλ θαη είδακε φηη κε βάζε ην λφκν παξάηαζε δελ κπνξεί λα
πάξεη θαη φηη έιεμε 22/3/2019.
Απφ εθεί θαη χζηεξα απαληψ ζηνλ θ. Πιάηαλν φηη 12νο κε ην λα
έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 27/3 γηα ιεηηνπξγίεο Γεκνζίνπ θ. Πιάηαλε
εγψ ην λνκίδσ φηη είλαη θαη πάξα πνιχ γξήγνξα.
ζνλ αθνξά ην ελνίθην, ηα 300 € καο έρεη θέξεη ην Δ9 αλ δελ
θάλσ ιάζνο απφ ην ’14 κέρξη ζήκεξα πνπ απνδεηθλχεη ην ελνίθην είλαη 300 €
ην κήλα θαη ππάξρεη απηφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ε εκάο ην έθεξε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη ζην Γήκν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ση δνπιεηά έρνπκε εκείο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηαλ δήηεζε λα κπεη ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ παξάηαζε
κέρξη λα βγάινπκε θαηλνχξγην αλάδνρν, ηεο δεηήζακε θάπνηα ζηνηρεία πνπ λα
απνδεηθλχεη γηαηί απηή ζηελ εηζήγεζε ην γξάθεη θηφιαο φηη εγψ έδηλα 300 €
απφ ην ’14 κέρξη ζήκεξα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ε εκάο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηε ζπγρσξεκέλε θαη δεηάεη κηα παξάηαζε…
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σψξα εκείο ή ζα πάξνπκε απφθαζε φηη ηε δηψρλνπκε
άκεζα θαη έηζη ην πεξίπηεξν αλ ζέιεηε θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα ράζεη θαη ηελ
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εκπνξηθή ηνπ αμία γηαηί έλα θιεηζηφ πεξίπηεξν θαη έζνδα δελ ζα έρεη ν Γήκνο
ηξεηο κήλεο, δπν κήλεο φζν ζα θξαηήζεη ε δηαδηθαζία θαη ην πεξίπηεξν ζα
ράζεη ηελ εκπνξηθή ηνπ αμία θαη ε γεηηνληά δελ ζα δηεπθνιχλεηαη θαη δελ ζα
εμππεξεηείηαη.
Απηφ πνπ πξνηείλσ εγψ θαη πξνηείλεη ε Γηνίθεζε ε εηζήγεζε
είλαη 400 € ελνίθην θαη φρη 300 πνπ έδηλε, κέρξη λα ηειεηψζεη ε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία. Γελ πξνηείλνπκε θάηη θνβεξφ θαη ηξνκεξφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα γίλεη δηαγσληζκφο, φρη φκσο ζε δπν ρξφληα ζα γίλεη
ζχληνκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε εδψ ιέεη ιήμε 22 Μαξηίνπ ηνπ 2017 κε
κεληαίν κίζζσκα 810 € …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθήζηε λα νινθιεξψζεη.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθήζηε λα θαηαιάβνπκε ηη γίλεηαη. Σν
κίζζσκα ήηαλ 810 € ιέηε φηη έθεξε ην Δ9 ηε θνξνινγηθή δήισζε, ε
θνξνινγηθή δήισζε δελ είλαη ζηνηρείν. Έρεη πξάμε ζπκβνιαηνγξαθηθή, έθαλε
ζπκβφιαην πνπ ιέεη φηη ηα 810 € εγψ ζπκθψλεζα κε ηελ ηδηνθηήηξηα ηε
ζπγρσξεκέλε λα κεησζεί ζηα 300 €; αο έθεξε ηέηνην ραξηί; Πέξα απφ ηε
θνξνινγηθή δήισζε πνπ έθαλε.
Γηαηί κπνξεί λα έθαλε κηα ζπκθσλία άηππε πξνθνξηθή ιέσ εγψ,
ππφζεζε θάλσ, πήξε ηελ πξνθαηαβνιή θαη ιέεη ζα δειψλσ εγψ απηφ ην
εηζφδεκα. Σν γλσξίδεηε απηφ εζείο; Δίλαη ζηνηρείν δειαδή πνπ κπνξεί ε
Γηνίθεζε λα ζηαζεί θαη λα πεη φηη «λα, καο έθεξε ηε θνξνινγηθή δήισζε,
δήισζε φηη πιήξσλε απηφ ην ελνίθην». Ννκίδσ φηη δελ είλαη ζηνηρείν απηφ. Ζ
θνξνινγηθή δήισζε είλαη κελ έλα ζηνηρείν, αιιά δελ είλαη ζηνηρείν. Σν
ζηνηρείν ην νπνίν ιέεη ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο είλαη λα γίλεη ζπκθσλεηηθφ.
αο έθεξε θάπνην ζπκθσλεηηθφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαιάβακε ηελ εξψηεζε.
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Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Σν νπνίν πάεη θαη ζηελ Δθνξία, ε κείσζε απηή. Πξάγκα ην
νπνίν δελ ην έρεη θάλεη. Άξα είρακε θαη θνξνδηαθπγή!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα απαληήζσ μαλά ζηνλ θ. Πιάηαλν φηη αλ γλσξίδαηε
ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ κάιινλ δελ ηε γλσξίδεηε, απηή είλαη κηα
ζπλεζέζηαηε πξαθηηθή πνπ ζπκβαίλεη ζε φιε ηελ Διιάδα λα κεηψλεηαη
πξνθνξηθά ην ελνίθην θαη εθφζνλ απνηππψλεηαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε θαη
ησλ δχν, δελ ππάξρεη θακία παξάβαζε θαη θαλέλα παξάπησκα. Καηαλνεηφ;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Πιάηαλε, δελ δηθαηνχζηε απηή ηε ζηηγκή δεπηεξνινγία.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Δπεηδή ηε γλσξίδσ ηε δηαδηθαζία γη' απηφ κηιάσ έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Πιάηαλε ζαο παξαθαιψ! Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ ζα κίιαγα, αιιά αηζζάλνκαη ηψξα φηη ε θνπβέληα
μεθεχγεη ιίγν, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα ηνλ άιθα ή ηνλ βήηα ιφγν φηαλ έλαο
άλζξσπνο έρεη κηα άδεηα πεξηπηέξνπ δελ κεηαβηβάδεηαη απηή, απηνκάησο φηαλ
ν άλζξσπνο ζηακαηήζεη λα είλαη ελ δσή γίλνληαη δηαδηθαζίεο θαη ην πεξίπηεξν
απηφ πεξηέξρεηαη ζην Γήκν. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην νπνίν απνβίσζε ε
πξψελ ηδηνθηήηξηα κέρξη ηνπ λα έξζεη ζήκεξα ην ζέκα εδψ είλαη αξθεηά κηθξφ,
δελ εμεηάδνπκε ηψξα εκείο ηη ζπκθσλία είρε θάλεη απηή κε ηνλ πεξηπηεξηνχρν,
δελ καο αθνξά, δελ αθνξά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν δήηεκα είλαη φπσο ην έβαιε ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Βγάδνπκε ηε
γπλαίθα έμσ κέρξη λα μαλαθάλνπκε δεκνπξαζία επεηδή καο αλήθεη πιένλ; Σεο
θάλνπκε ηε δηεπθφιπλζε γηα κεησκέλν κίζζσκα; Ση θνπβέληεο ηψξα είλαη απηέο
πνπ αθνχκε εδψ κέζα; Ση πιήξσλε, ηη δήισλε, πνηνλ ελδηαθέξνπλ απηά ηα
πξάγκαηα δειαδή ηψξα; Ήηαλ κηα ζπκθσλία πνπ είρε έλα ηδηψηεο κε ηνλ
ελνηθηαζηή ηνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ην αθνξά απηφ ην πξάγκα. Ο
άλζξσπνο ιέεη «λα θαζίζσ κέρξη λα ην μαλαδεκνπξαηήζεηε ή λα ζεθσζψ λα
θχγσ;» ζε απηφ απαληάκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ννκίδσ φηη είλαη απνδεδεηγκέλν φηη δελ δηεθδηθψ ηνλ ξφιν
ηνπ ζπλεγφξνπ ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία
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είλαη ηφζν θαλεξά πνπ ρξεηάδνληαη ζηνηρεηψδε ζνβαξφηεηα. Ννκίδσ φηη ν θ.
Αλαληάδεο έρεη δίθην. Ο άλζξσπνο πέζαλε, ππάξρεη έλαο άλζξσπνο κέζα
φπνηνο θη αλ είλαη, φ,ηη θη αλ έθαλε κε ηελ Δθνξία δελ είλαη δηθή καο δνπιεηά.
Γειαδή απηφ ην πεξίπηεξν πξέπεη λα θιείζεη; Να κείλεη ε γεηηνληά ρσξίο
πεξίπηεξν; Να κείλεη απηφο ν άλζξσπνο, ε γπλαίθα πνηα είλαη δελ μέξσ, δελ
κε ελδηαθέξεη, άλεξγε;
Έλα πξάγκα πξέπεη λα δεζκεπηνχκε εκείο σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ε Γηνίθεζε κάιινλ: φηη ζα επηηαρχλεη θαη ζε εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα πξνρσξήζεη κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ Καλνληζκφ ζηε
δεκνπξάηεζε ηνπ πεξηπηέξνπ. Απφ εθεί θαη πέξα ζεσξψ φηη ηα άιια… εγψ
ππεξςεθίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Καληαξέιεο, ν θ. Κφληνο έρεη
ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σψξα κε θάιπςε ν θ. Παπαθψζηαο φηη λα δψζνπκε ην δηάζηεκα
πνπ είλαη απηφ θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο ν νπνίνο είπε γηα ηηο δηαδηθαζίεο, λα κελ
παίξλνπκε ηνλ ρξφλν, κε θάιπςε απφιπηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Απέρσ θα Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θαηαγγείιεηο θαη ηελ 90ρξνλε Λεπηέξε κελ μεράζεηο, πνπ
πνχιαγε παπνχηζηα ζηε ιατθή.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Γελ θάλσ θαηαγγειίεο εγψ, ηηο θαηαγγειίεο ηηο θάλεηε εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Γήκαξρε. Δθηφο απφ ηνλ θ. Πιάηαλν πνπ
απέρεη θαη ηνλ θ. Καληαξέιε πνπ κφιηο πξνζήιζε ππάξρεη άιιε δηαθσλία; Γελ
ππάξρεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ θαη 2 απνρέο, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξακνλήο
κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ νδώλ Μηανύιε & Κξεζηαίλεο - Ν.Φ.»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο (θαιιηηερληθήο έθζεζεο) ηνπ Γήκνπ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίκαζηε πνιχ ηπρεξνί ζαλ πφιε πνπ θηινμελνχκε ηα
έξγα ηνπ Klaus Klinger ν νπνίνο είλαη έλαο Γεξκαλφο θαιιηηέρλεο κε έξγα
εκπλεπζκέλα απφ ηε θπγή θαη ην πξνζθπγηθφ θαη κε έξγα άιισλ
θαιιηηερλψλ, ν νπνίνο θάλεη έξγα κεγάισλ επηθαλεηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε
εδψ θαη 40 ρξφληα.
Ζ έθζεζε απηή ζπκβνιηθά γίλεηαη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. πνπ είλαη ην
Παγθφζκην Ίδξπκα Γηαζπνξάο ηνπ Διιεληζκνχ θαη ην Μνπζείν ηεο Φηιηψο
Υατδεκέλνπ πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ πξνζθπγνχπνιε πνπ είλαη ε Νέα
Φηιαδέιθεηα θαη κάιηζηα πνπ γίλεηαη κηα δεχηεξε πξνζθπγνχπνιε πνπ
ζήκεξα θηινμελνχκε θαη ηνπο πξφζθπγεο απφ ηνλ πφιεκν.
Ζ εθδήισζε απηή, ε έθζεζε απηή ζα θηινμελεζεί απφ ηηο 6 κέρξη
ηηο 14 Απξηιίνπ. ηηο 6 ηνπ κήλα ζα γίλνπλ ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο κε έλα
κνπζηθφ πξφγξακκα θαη κε κηα βξάβεπζε ηνπ Klaus Klinger θαη κε ηηο νκηιίεο.
ηηο 7 ηνπ κήλα πνπ είλαη Κπξηαθή ζα κηιήζεη ν Klaus Klinger γηα ηελ ηέρλε
ζην δξφκν σο θαζξέθηεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ.
Υνξεγνί επηθνηλσλίαο απηή ηε ζηηγκή είλαη ε ΔΡΣ, είλαη ε
Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ θαη ην πεξηνδηθφ ΥΔΓΗΑ. Ζ νξγάλσζε είλαη ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, ε εηαηξεία Διιήλσλ
ζπγγξαθέσλ Γεξκαλίαο Farbfieber ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ζέκα
ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ.
Γηα ηελ εθδήισζε ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ εκέξα απηή ζηελ
νπνία ζα έξζνπλ θαη απφ ηε γεξκαληθή Πξεζβεία αιιά θαη πνιινί θαιιηηέρλεο
ηνπ εμσηεξηθνχ. Ήδε ζήκεξα ζην ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ έθηαζαλ ηα
έξγα ηνπ Klinger καδί κε ηνλ Klinger, ηα έμνδα ηα θάλεη ε Γεξκαλία. Δκείο ηα
έμνδά καο είλαη ε ερεηηθή θαη ε θσηηζηηθή θάιπςε γηαηί ηα έξγα ζα είλαη έμσ
θαη ρξεηάδνληαη θη έλα θσηηζκφ γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε έθζεζε.
Ζ ερεηηθή θάιπςε είλαη γηαηί ζα ππάξρεη έλα κνπζηθφ
πξφγξακκα ην νπνίν ζα είλαη ε ρνξσδία ηνπ Γήκνπ θαη ν Πνληηαθφο χιινγνο
εδψ ν νπνίνο ζα ρνξέςνπλ θαη ζα ηξαγνπδήζνπλ. Ζ ερεηηθή θάιπςε είλαη
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1.860 € ζα ππάξρεη έλα catering κε εδέζκαηα ειιεληθά ην νπνίν ζα είλαη γηα
ηα άηνκα πνπ ζα παξεπξεζνχλ 1.240 € θαη ε πξνκήζεηα ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
αθίζεο, αεξνπαλφ, κπάλεξ κηθηφ θφζηνο είλαη 483,60 €. Γειαδή ην ζπλνιηθφ
θφζηνο κε ηηο θξαηήζεηο θαη ην ΦΠΑ είλαη 3.583,60 € θαη

πηζηεχσ λα ην

εγθξίλνπκε. Δίλαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο 55.000 € πνπ είλαη
γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. Καιχβεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Σνπνζέηεζε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ηεο
Γηνίθεζεο ζίγνπξα φινη ζα ζπκθσλνχζακε λα γίλνληαη ηέηνηεο εθδειψζεηο αλ
δελ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνλ πξνεθινγηθφ, θαληάδνκαη φηη δελ είλαη ην
ζηνηρείν απηφ, αλ θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φια έρνπλ πξνεθινγηθφ
ραξαθηήξα.
Βέβαηα δελ ακθηζβεηψ φια ηα ππφινηπα, ην θνκκάηη απηφ ην
νπνίν ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ είλαη ε αλάζεζε ηεο απ' επζείαο
αλάζεζεο, σ απ' επζείαο αλάζεζε. Να ζπκίζσ ζε φινπο ζαο φηη πξηλ πέληε
ρξφληα ιέγαηε ην εμήο… θχξηε Βαζηιφπνπιε είζηε εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ, ζε αληίζεζε κε εζάο.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: «Αλ ν Γήκνο ιεηηνπξγήζεη κε δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη
θνηλσληθφ έιεγρν ή ζα αλαπαξαρζεί ην ζχζηεκα ηεο δηαπινθήο, ηεο κίδαο, ηνπ
ξνπζθεηηνχ θαη ησλ απ' επζείαο αλαζέζεσλ….».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δηθφ ζαο ζχζηεκα.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: «ισλ απηψλ δειαδή…».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην νπνίν ζπάζακε εκείο θαη ζέιεηε λα ην θέξεηε εζείο
πίζσ.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Γελ ζαο δηέθνςα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Έρσ ηνλ ιφγν θα Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Πιάηαλε.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Να ην δηαβάζσ απφ ηελ αξρή γηαηί κε δηέθνςε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη απφ ηελ αξρή, απφ εθεί πνπ κείλαηε.
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Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Γελ μέξσ πνπ έκεηλα θα Πξφεδξε. «ισλ απηψλ δειαδή πνπ
απνκπδνχλ απφ ην Γήκν πφξνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζηελ
αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ».
Καη ιέσ ινηπφλ, πφηε είζηε εηιηθξηλείο κε ηνπο εαπηνχο ζαο ηφηε,
ηψξα, πνηα ζηηγκή; Γη' απηφ ηνλ ιφγν ζα ην θαηαςεθίζσ. Θα ςεθίζσ ηελ
πξφηαζή ζαο πξηλ πέληε ρξφληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ζέηεη ζέκα αμηνπηζηίαο, πνηνο; Ο θ. Πιάηαλνο! Ο
πεξηθεξφκελνο θ. Πιάηαλνο. Έρεηε δεη πεξηθεξφκελν πιάηαλν; Τπάξρεη
πεξηθεξφκελνο πιάηαλνο, ππάξρνπλ πιάηαλνη νη νπνίνη έρνπλ βγάιεη
πνδαξάθηα θαη πάλε ζε πεηαινπδίηζεο φπνπ βξίζθνπλ ινπινχδηα κε κέιη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε εζηηαζηείηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Πήγαηλε εζχ ζηε δηθή ζνπ πεηαινχδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζππνγξάθσ φια θαη λα πσ ην εμήο: εκείο παξαιάβακε ην
’14 επεηδή αθξηβψο απηφ ην ζχζηεκα ηεο δηαπινθήο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο
κίδαο πνπ δελ ζεσξψ πσο έρεη ζνβαξέο απνζηάζεηο ν θ. Πιάηαλνο απφ απηφ
ην ζχζηεκα, εκείο απηφ ην ζχζηεκα ην βξήθακε, βεβαίσο φιν απηφ ην
ζχζηεκα ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην Μλεκφλην ηνπ νπνίνπ πξηλ αθφκε
εθεπξεζεί ην Μλεκφλην ππήξμε πηζηφο ππεξέηεο ηνπ ν θ. Πιάηαλνο,
εθπξνζσπψληαο

έλα

βαζχ

θαζεζηψο

ζηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

γξαθεηνθξαηίαο θαη λενθηιειεχζεξν ζθιεξφ.
Δγψ λα ζαο πσ φηη κηαο θαη αλαθέξεηαη ζην ’14 ν θ. Πιάηαλνο
φηη ηνλ θ. Πιάηαλν ην ’14 γλψξηζα έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο δελ είρε άπνςε θαη
εμαθνινπζεί χζηεξα απφ πέληε ρξφληα πάιη λα κελ έρεη άπνςε, δελ έρσ
θαηαιάβεη πνηα είλαη ε άπνςή ηνπ.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Δπηπρψο έρεηο εζχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Πιάηαλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αθψο θαη έρσ θαη ην λα κελ έρεη άπνςε θπζηθά κπνξείο λα
θνιιήζεηο νπνπδήπνηε. Δκείο βξήθακε έλα θαζεζηψο πξψηνλ κε 1
εθαηνκκχξην έιιεηκκα ζην Γήκν ην νπνίν ήηαλ πξντφλ φισλ απηψλ πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην θείκελφ καο.
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Γεχηεξνλ ην 70% ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ γίλνληαλ κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο θαη ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν απηφ,
δειαδή γηλφηαλ θαηαηκήζεηο λα ην πσ ιατθά, εκείο απηφ ην νπνίν θάλακε είλαη
φηη πξνζπαζήζακε θαη πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ γηαηί ην λα
εληάμεηο κηθξφηεξεο πξνκήζεηεο ζε κεγαιχηεξνπο δηαγσληζκνχο πνιιέο θνξέο
απηφ ζήκαηλε φηη κπνξεί λα θαζπζηεξνχζακε θαη έλα θαη ελάκηζε ρξφλν.
Σξίηνλ ηε δηαδηθαζία ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο πνπ είλαη θάηη
λνκηκφηαην, ηδνχ ε Ρφδνο ηδνχ θαη ην πήδεκα θ. Πιάηαλε αλ έρεηε
νπνηαδήπνηε ππνςία, εκείο κπνξνχκε λα πνχκε θαη λα πεξεθαλεπηνχκε φηη
αθφκε θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο πνπ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο, φηη ξίμακε γηα νκνεηδή
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ην θφζηνο 30 κε 40%.
Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία φηη πήγακε θάπνπ κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο θαη πιεξψζακε θάπνηα ππεξαμία
παξαπάλσ, λα έξζεηε λα ην θαηαζέζεηε. Γηαθνξεηηθά ξίρλεηε ιάζπε ζηνλ
αλεκηζηήξα γηα λα θξχςεηε ηηο δηθέο ζαο πνκπέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ην ζέκα είλαη κηα απ' επζείαο
αλάζεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Ήξζαηε ηψξα
αθ' εηέξνπ κελ αθ' εηέξνπ δε λα καο πείηε φηη απηή ηε ζηηγκή παξαβήθαηε ηνπο
λφκνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ "Καιιηθξάηε" θαη πήγαηε ζε άιιεο αηξαπνχο
ή εκείο νη πξνεγνχκελνη πνπ ήκαζηαλ ην ’14 δελ θάλακε απηφ πνπ έιεγε ν
"Καιιηθξάηεο" αιιά θάλακε θάηη άιιν γηα λα ‘θνλνκήζνπκε εκείο.
Απηφ δελ είλαη ζσζηφ θαη δελ είλαη Γίθαην. ηαλ κηιάκε γηα έλα
ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα απεπζπλφκαζηε γηα ην ζέκα πνπ κηιάκε, αλ
ζέινπκε ην ςεθίδνπκε, αλ δελ ζέινπκε δελ ην ςεθίδνπκε. Απηφ δελ ζεκαίλεη
φηη απηή ηε ζηηγκή θάπνηνο απφ εκάο παξαβηάδεη θάηη, ή θάηη έγηλε πξνρζέο θαη
ζήκεξα γίλεηαη αιιηψο.
ινη θαη νη Τπεξεζίεο, γηαηί νη Τπεξεζίεο νη νπνίεο καο θέξλνπλ
εδψ ηα ζέκαηα δελ παξαλνκνχλ. Γελ παξαλνκνχζαλ νχηε ην ’14 νχηε
παξαλνκνχλ ηψξα. ια κέζα απφ ηνλ θνηλνηηθφ θαη Γεκνηηθφ Κψδηθα πνπ
ιέγεηαη "Καιιηθξάηεο". Αλ είκαζηε ελάληηα ζην ζχζηεκα απηφ, είκαζηε ελάληηα
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ζην ζχζηεκα ην ιέκε θαη ην μεθαζαξίδνπκε. Αιιά δελ ζα ιέκε απηή ηε ζηηγκή
ηδενινγήκαηα θαη θηινινγηθέο θνπβέληεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Δγψ ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ έλα
πξάγκα: ζέζεηο, απφςεηο, αληηζέζεηο ζα ππάξμνπλ πνιιέο κέζα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεηαη βέβαηα λα κελ μεθεχγεη κέζα
απφ ηελ θνζκηφηεηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν αλ θάηη δελ καο αξέζεη θαη πνιιέο
θνξέο δελ καο αξέζεη θαη ηίπνηε απφ απηά πνπ ιέεη ν άιινο, αληηκεησπίδεηε
κηα θαηάζηαζε κε πνιχ κεγάιε επηζεηηθφηεηα θαη δελ θαηαιαβαίλσ ζήκεξα
γηαηί ππάξρεη απηή ε επηζεηηθφηεηα.
Τπάξρεη επηζεηηθφηεηα θαη εκέλα δελ κνπ αξέζεη απηφ ην
πξάγκα. Μπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα πνχκε δελ ζπκθσλνχκε κε
απηά πνπ ιέκε θαη ηειεηψλνπκε ην ζέκα. ια ηα άιια γηα εκέλα λνκίδσ φηη
πεξηζζφηεξν είλαη αδπλακία. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο; Γελ ππάξρεη.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
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Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αγγειήο απνπζηάδεη, ν θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπξεκέλνο απνπζηάδεη, ε θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ απνπζηάδεη, ν Πιάηαλνο θαηά, ν θ.
Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ αηηηνινγψληαο θηφιαο φηη κπήθα κέζα ζην Internet θαη
βξήθα έλα ζπνπδαίν θαιιηηέρλε κε κηα αζπίδα νιφθιεξνπ θξάηνπο πνπ καο
ιέεη φηη είλαη ζπνπδαίνο θαη γη' απηφ θηφιαο ην ςεθίδσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ θαη δελ ζθέθηνκαη πνηέ φηαλ πάσ ζέαηξν λα πάσ πάληα
ζην πην θηελφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αγαγηψηνπ, ν θ. ηψξεο, ε θα Γθνχκα απνπζηάδεη, ε θα
Αλαγλψζηνπ;
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ, 1 θαηά, 2 απνρέο, 1 παξψλ, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο
εθδήισζεο (θαιιηηερληθήο έθζεζεο) ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα απνζύξεηαη.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε απνινγηζκώλ εζόδσλ - εμόδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. εηώλ 2011-2018, βάζεη ηεο αξηζ. 16/2019
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαζενθάλνπο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΠΑΠΑΘΔΟΦΑΝΟΤ: Καιεζπέξα ζαο, Πξφεδξνο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Κπξίεο θαη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη φηαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016
αλαιάβακε κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 1 εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέζακε, ήηαλ ε θαηάζεζε πξνο έγθξηζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ απφ ην 2011 ρξνληά
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο".
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ήκεξα,

ηεξψληαο

ηε

δέζκεπζή

καο

θαηαζέηνπκε

ηνπο

απνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 θαη 2018
θαη δεηάκε ηελ έγθξηζή ηνπο.
Απφ έλαλ πξψην έιεγρν πνπ δηελεξγήζακε ζηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηεο πεξηφδνπ 2011 κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 πνπ
αλαιάβακε θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη φρη κφλν δελ κπνξνχκε λα
θέξνπκε κφλνη καο ζε πέξαο ην φιν έξγν, αιιά θαη ζε ζεηηθή έθβαζε ην
απνηέιεζκα δελ ζα είρε ηελ εγθπξφηεηα ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ κεηά απφ απφθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
αξηζκφο απφθαζεο 47/2016 απνθαζίζηεθε ε θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο πξνο ην
Διεγθηηθφ πλέδξην γηα δηελέξγεηα ειέγρνπ. Έρσ καδί κνπ θαη θαηαζέησ ζην
Πξνεδξείν ην αίηεκα ην νπνίν θαηαηέζεθε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην κε αξηζκφ
Πξσηνθφιινπ καδί θαη κε ηελ απφθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Παξά ηηο πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ πξνο ηελ
Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φζν θαη απφ εκέλα πξνζσπηθά, δελ έγηλε
δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκά καο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κε απφθαζε ησλ
κειψλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο αξηζκφο απφθαζεο 7/2018 απνθαζίζακε λα
δεηήζνπκε ηε ζπλδξνκή απφ εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ, θαηαζέησ ηε
ζχκβαζε ηελ νπνία έρνπκε ζπλάςεη κε ηελ εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ,
θαζψο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε.
Οη απνινγηζκνί πνπ θαηαζέηνπκε ρσξίδνληαη ζε δπν ηκήκαηα.
Σν πξψην, κε ηίηιν «Έθζεζε επξεκάησλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν
2011 έσο θαη 2016 θαη ην δεχηεξν ηνπο απνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2017 θαη
2018.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε επξεκάησλ ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα
ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 είραλ ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί νη νηθνλνκηθνί
απνινγηζκνί απφ ηελ ηφηε ρνιηθή Δπηηξνπή, δελ είραλ θαηαηεζεί φκσο πξνο
ηειηθή έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηαζέησ θαη ηελ
απάληεζε πνπ πήξακε απφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ππνγξάθεη ν ηφηε
Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη δελ είραλ εηζαρζεί πνηέ, ή δελ είραλ
θαηαξηηζηεί νη απνινγηζκνί ησλ εηψλ πνπ πξναλέθεξα.
Οη παξαπάλσ νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί καδί κε απηφλ ηεο
ρξήζεο ηνπ 2014 βξίζθνληαη ζηε δηθαηνζχλε πξνο έιεγρν. Μάιηζηα κε ηελ ππ’
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αξηζκ.

22/15-2-2016

απφθαζε

ηνπ

πξναλαθξηηηθνχ

Σκήκαηνο

ηνπ

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ δηνξίζηεθε πξαγκαηνγλψκνλαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εηψλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014 θαη ππέβαιιε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηαηξεία ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ πξνηείλεη
ηελ θαηάζεζε πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ νηθνλνκηθψλ
απνινγηζκψλ

ησλ

εηψλ

2011,

2012,

2013

καδί

κε

ηελ

έθζεζε

πξαγκαηνγλσκνζχλεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ψζηε λα
ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Έρσ καδί κνπ
θαη θαηαζέησ θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα.
Γηα ην έηνο 2014 δελ ζπληάρζεθε απνινγηζκφο θαη επνκέλσο
δελ θαηαηέζεθε πξνο έγθξηζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έγηλε ε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο
κε επζχλε ηεο απεξρφκελεο Πξνέδξνπ θαο Υαηδεδάθε Μαξίαο, σο φθεηιε θαη
παξ' φηη είρε θιεζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηε λενηνπνζεηεζείζα Πξφεδξν θα
Δμάξρνπ ηαπξνχια.
χκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ πνπ ζπλέηαμε ε εηαηξεία νξθσηψλ
ινγηζηψλ θαη βαζίζηεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ησλ ζρνιείσλ, ζηα
έζνδα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηα έζνδα απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα
Νεφηεηαο θαη ηα θπιηθεία, ζηα παξαζηαηηθά εμφδσλ θαη ηηο θηλήζεηο ησλ
Σξαπεδψλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 249.594,70 € θαη ην
ζχλνιν ησλ εμφδσλ ζην πνζφ ησλ 240.540,5 € εθ ησλ νπνίσλ ηα 236.743,50
€ βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη ην ππφινηπν 3.796 € ζε δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δελ
βξέζεθαλ παξαζηαηηθά.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ην πνζφ απηφ
αλέξρεηαη ζε 3.782,35 € θαη θαηακεξίδεηαη ζε 3.580,31 € ηελ πεξίνδν 1/4/2012
έσο 30/9/2014 θαη ην ππφινηπν 202,4 € ηελ πεξίνδν 1/10/2014 έσο
31/12/2014 θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα δπν πνζά απφ κε ινγηζηηθνπνίεζε
θάπνησλ δαπαλψλ.
Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 9.054,42 € βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηηο
Σξάπεδεο Eurobank θαη Πεηξαηψο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαηήξεζε ηνπ
πξαγκαηνγλψκνλα θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο έθζεζεο επξεκάησλ ηεο εηαηξείαο
νξθσηψλ ινγηζηψλ ζπκπίπηνπλ.
Γηαβάδσ έλα απφζπαζκα απφ ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο:
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«Δηαπηζηώζεθαλ αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ηωλ
ζπλαιιαγώλ ηεο Σρνιηθήο Επηηξνπήο. Σπγθεθξηκέλα ε Σρνιηθή Επηηξνπή δελ
δηαηεξνύζε πιήξεο κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη απεηθόληζε
απηήο, ζηα βηβιία ηεο.
Επίζεο δελ ππήξρε ε δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ πιεξωκώλ
ώζηε λα ιακβάλνληαη παξαζηαηηθά απνδείμεωλ γηα θάζε κία πιεξωκή θαη λα
απεηθνλίδεηαη ε αηηηνιόγεζή ηνπο ζηα βηβιία ηεο Επηηξνπήο.
Γηα έηνο 2015 κεηά απφ έιεγρν ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο
ζπληάρζεθε ν απνινγηζκφο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα γεληθά έζνδα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ
237.444,21 € θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζην πνζφ ησλ 214.721,87 € εθ ησλ
νπνίσλ 210.416,19 € βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη 4.305,69 € ζε εθηακηεχζεηο κε
αληηζηνηρηδφκελεο κε παξαζηαηηθά.
Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 22.722,35 € ήηαλ θαηαηεζεηκέλα ζηηο
Σξάπεδεο Eurobank θαη Πεηξαηψο.
ηηο παξαηεξήζεηο αλαθέξεηαη δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθεθξηκέλα ε ρνιηθή Δπηηξνπή δελ
δηαηεξνχζε πιήξεο κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη απεηθφληζεο
απηήο ζηα βηβιία ηεο.
Δπίζεο δελ ππήξρε ε δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
πιεξσκψλ, ψζηε λα ιακβάλεηαη παξαζηαηηθφ απφδεημεο γηα θάζε κία
πιεξσκή θαη λα απεηθνλίδεηαη ε αηηηνιφγεζε ζηα βηβιία ηεο Δπηηξνπήο.
Δπηπιένλ απφ ηα παξαπάλσ έμνδα 4.908 € δηελεξγήζεθαλ κέζσ Σακείνπ,
δειαδή κε πιεξσκή ρέξη – ρέξη.
Γηα ην έηνο 2016 κεηά απφ έιεγρν ηξνπνπνηήζεηο θαη
δηεπθξηλίζεηο ζπληάρζεθε ν απνινγηζκφο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα γεληθά έζνδα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 340.399,36 €
θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζην πνζφ ησλ 296.186,32 € εθ ησλ νπνίσλ ηα
291.789,94 € βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη 4.396,38 € ζε εθηακηεχζεηο κε
αληηζηνηρηδφκελεο κε παξαζηαηηθά.
Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 44.213,4 € βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηηο
Σξάπεδεο Eurobank θαη Πεηξαηψο.
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Οη παξαηεξήζεηο παξακέλνπλ ίδηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη
ζην έηνο 2015. Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 2015 θαηαξγείηαη ε ρεηξφγξαθε
ηήξεζε ησλ βηβιίσλ εζφδσλ – εμφδσλ θαη είρε αγνξαζηεί ην κεραλνγξαθηθφ
πξφγξακκα ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο ΔΠΑΦΟ ε έιιεηςε
εκπεηξίαο ησλ δηεπζπληψλ ζηνλ ρεηξηζκφ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε
έιιεηςε ινγηζηηθψλ γλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο, ε αδηαθνξία ηνπ ινγηζηή πνπ
παξαθνινπζνχζε ηφζν ην θεληξηθφ Σακείν φζν θαη ησλ Σακείσλ ησλ ζρνιείσλ
θαη ηηο εγγξαθέο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, νη θαθέο ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο
δελ επέηξεςαλ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Σα

παξαπάλσ

απνηππψλνληαη

ζηηο

παξαηεξήζεηο

θαη

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο έθζεζεο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο πξνηείλνπκε κεηαμχ άιισλ:
Γηα θάζε ζπλαιιαγή ή είζπξαμεο ή πιεξσκήο ζα πξέπεη λα
εθδίδνληαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, ηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη άκεζα ζηα
βηβιία εζφδσλ – εμφδσλ. Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, νη πάζεο
θχζεο πιεξσκέο λα γίλνληαη κφλν κέζσ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην πνζφ
πνπ ζα δηαηίζεηαη ζε θάζε δηεπζπληή λα πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Σα

παξαπάλσ

βειηησηηθά

κέηξα

θαη

άιια

επηπιένλ

εθαξκφζηεθαλ απφ ηε λέα Γηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πνιχ πξηλ
δηαηππσζνχλ απφ ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ κε απνηέιεζκα νη
απνινγηζκνί ησλ εηψλ 2017 θαη 2018 λα κελ παξνπζηάδνπλ ηα παξαπάλσ
πξνβιήκαηα.
πγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2017 ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλήιζε
ζην πνζφ ησλ 360.990,52 € ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ
262.023,97 € ζηηο Σξάπεδεο βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ην πνζφ ησλ 90.980,43
€ θαη ζηα ρέξηα ηνπ Πξνέδξνπ 1,92 €.
Γηα δε ην έηνο 2018 ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλήιζε ζην πνζφ
ησλ 366.698,78 € ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 309.878,30 €
ζηηο Σξάπεδεο βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ην πνζφ ησλ 56.817,96 € θαη ζηα
ρέξηα ηνπ Πξνέδξνπ 2,52 €.
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Απνηέιεζκα ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξνινγηθψλ
θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ δηαζέηνπκε. αο επραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ
ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην ζέκα θνληεχεη λα θιείζεη
δεθαεηία. Έρσ ηα εμήο εξσηήκαηα:
Πξψηνλ, γηαηί ήξζαλ νη απνινγηζκνί απφ ην ’11 κέρξη ην 2018
θαη έκεηλε απ' έμσ ην 2010 ην νπνίν δελ έρεη πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή είρε εξσηεζεί;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Βεβαίσο είρε εξσηεζεί, δελ έρεη έξζεη ιέσ. Κχξηε Νηάηζε θαη
ην ’11 ήηαλ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην ’12 θαη ην ’13 δελ έρεη έξζεη.
πλερίδσ. Σν ’14 ήηαλ κηα θαηάζηαζε εξκαθξφδηηε λα κηιήζσ
έηζη επί ην ιατθφηεξνλ, δελ είραηε παξαιάβεη θαη ηα ινηπά. Γηαηί ηα βηβιία
θιείλνπλ 31/12, ζηηο 31/12/2014 έθιεηζαλ ηα βηβιία, ην 2015 δειαδή αξρέο
ηνπ 2016 γηαηί δελ ήξζε ν απνινγηζκφο ηνπ 2015; Σν ίδην θαη ην ’16 ην ίδην θαη
θάζε ρξφλν θαη έξρνληαη φινη καδί νη απνινγηζκνί ηζνπβαιηαζκέλνη.
Σξίηνλ, ηη έγηλε κε ην πφξηζκα εθείλν πνπ είρε θάλεη θαηά
παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα, 41 ζειίδεο; Δίρακε θαη παξαηηήζεηο. Δίρε
παξαηηεζεί ηφηε ε Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη κάιηζηα είρε
δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία, θα Ρφθνπ, 41 ζειίδεο θαη έιεγε θάπνηα πξάγκαηα.
Πήγε ζηελ άθξε; Γελ ππήξρε ηίπνηε; Βγαίλαηε ηφηε θαη ιέγαηε φηη θηαίεη ν
ηάδε, έηζη αιιηψο, αηαζζαιίεο θαη ηα ινηπά. Ση έγηλε; Καηεγνξήζεθαλ
πξφζσπα, παξαηηήζεθαλ, ζπηιψζεθαλ ζπλεηδήζεηο. Γελ ππήξρε ηίπνηε; Αλ
ππήξρε ή δελ ππήξρε, λα βγείηε θαη λα δεηήζεηε ζπγλψκε.
Δξψηεκα ηέηαξην: γηαηί ζε νξθσηνχο ινγηζηέο ηεο εηαηξείαο θαη
κε πνηα θξηηήξηα;
Δξψηεκα πέκπην: πνηεο ήηαλ νη πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο
ζρεηηθά

κε

ηνλ έιεγρν

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ;

Πνηεο ήηαλ νη

πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο

28

ε

5 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 27/3/2019

θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ. Λέλε νη νξθσηνί ινγηζηέο, απηφ
ιέλε απηφ ζαο δηαβάδσ, πνηεο ήηαλ νη πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο;
Παξαθαιψ ηα πέληε εξσηήκαηα απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη θάπνηνο άιινο ζχκβνπινο πνπ ζέιεη λα
θάλεη εξψηεζε; Γηα λα καδεπηνχλ νη εξσηήζεηο λα απαληεζνχλ θαη λα
πξνρσξήζνπκε. Γελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ζνλ αθνξά ην πξψην εξψηεκα γηα ην ’10. Γελ γλσξίδσ αλ έρεη
θιείζεη ην ’10 αιιά θαη

κε γλσξίδνληαο κπνξψ λα ζαο πσ φηη εκείο

αλαθεξφκαζηε κε ηε λέα λνκνζεζία ηνπ "Καιιηθξάηε", δελ πάκε πην πξηλ. Με
ηελ ελνπνίεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ελνπνίεζε
ηαπηφρξνλα ηνπ Γήκνπ απφ εθεί πνπ ππήξραλ ρνιηθέο Δπηηξνπέο πιείζηεο,
κε ηνλ "Καιιηθξάηε" γίλνληαη κία θαη κία, κία Πξσηνβάζκηα θαη κία
Γεπηεξνβάζκηα. Καη άξα εκείο κπνξνχκε θαη ππνρξενχκαζηε λα πάκε απφ
ηελ αξρή ηεο ελνπνίεζεο ησλ Γήκσλ, άξα 1ε Γελάξε ηνπ ’11.
Γεχηεξνλ ηη έγηλε κε ην πφξηζκα. Αλ ζπκάζηε, απηή ε Γεκνηηθή
Αξρή έθεξε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, απηά πνπ ιέηε θ. Πιάηαλε εζείο είζηε
καζεκέλνο ζηα θαθελεία πνπ έιεγαλ δεμηά – αξηζηεξά εδψ δεκφζηα, εγψ
κπνξψ λα ζαο πσ ηη έρεη πεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή θαη νη δεκνηηθνί ηεο
ζχκβνπινη δεκφζηα θαη απηφ ην νπνίν ιέγακε δεκφζηα θαη ην θέξακε θαη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο ην θάλνπκε θαη ζήκεξα, είλαη φηη φια απηά ηα
ζηνηρεία ηα θέξακε θαη ην 2014 αλ ζπκάκαη θαιά ην Γεθέκβξε, ή ην Γελάξε
ηνπ 2015 ζε έλα απφ ηα δπν πκβνχιηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, φινο ν θάθεινο
κε ηα ζηνηρεία απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πήγε ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ν
Δηζαγγειέαο φξηζε πξαγκαηνγλψκνλα πνπ έρεη βγάιεη απηφ ην πφξηζκα ζηα
πιαίζηα ηεο πξνδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Απηφ ην πφξηζκα ην νπνίν εζείο έρεηε ζηα ρέξηα ζαο δελ έρεη
θνηλνπνηεζεί πνηέ ζην Γήκν. Βεβαίσο ην πφξηζκα εγψ ην δηάβαζα, ην έρσ
ζηα ρέξηα κνπ απφ φηαλ βγήθε, επεηδή ην αηηήζεθε –δελ έρνπκε λα θξχςνπκε
θάηη- ε ίδηα ε Πξφεδξνο ηεο ηφηε ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ
πνπ γηλφηαλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχζε ν πξαγκαηνγλψκνλαο απφ απηήλ
θαη ην πφξηζκα απηφ πξνθαλψο θαη εληνπίδεη ιάζε φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηε
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δηαδηθαζία –ηα ιέσ ρνληξηθά ηψξα- θαη ηε κε νξζή απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο.
Δληνπίδεη δεχηεξνλ φηη ππάξρεη κηα κε αληηζηνίρηζε θάπνησλ
παξαζηαηηθψλ κε ηα έμνδα έηζη φπσο απηά θαίλνληαη θαη ηξίηνλ εληνπίδεη φηη
έλαο Γηεπζπληήο είρε θάπνηα αξθεηά ρξήκαηα πάλσ ηνπ. Απηά ήηαλ θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία βεβαίσο θαη ν άλζξσπνο ηα επέζηξεςε δελ είλαη
δειαδή φηη ηα έθιεςε, απιψο ιέσ φηη απηφο θαίλεηαη λα έρεη ηξαβήμεη ρξήκαηα
ηα νπνία ηα είρε πάλσ ηνπ.
Άξα γηαηί λα δεηήζνπκε ζπγλψκε θ. Πιάηαλε θαη απφ πνηνλ, δελ
θαηαιαβαίλσ.
Σξίηνλ,

γηαηί

νη

νξθσηνί.

πσο

ζαο

είπε

θαη

ν

θ.

Παπαζενθάλνπο ζηελ εηζήγεζε εκείο ην 2017 αλ ζπκάκαη θαιά ην Γελάξε ηνπ
’17 φηαλ αλέιαβε ε λέα Γηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο δεηήζακε γηα φιε
ηελ πεξίνδν απφ ην ’11 κέρξη θαη ην ’16 λα γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη φπσο ζαο είπε ν θ. Παπαζενθάλνπο ππήξμε απφθαζε
δειαδή κε δηθή καο εηζήγεζε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, πνπ έπηαλε απφ ην
’11 κέρξη θαη ηε ζεηεία καο ην ’16.
Να ζπκίζσ ζε φινπο γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα κελ ην μέξνπλ ή λα
κε ην ζπκνχληαη, ή λα θάλνπλ θάπνηνη πσο δελ ην ζπκνχληαη, ζην Γήκν καο
γηαηί δειαδή δελ αληαπνθξίζεθε απηφ πνπ είπε ν θ. Παπαζενθάλνπο, φηη
δειαδή θαη ν ίδηνο θαη εγψ πξνζσπηθά επηθνηλσλήζακε, βξεζήθακε κε ηελ
Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ λα ζπκίζσ φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ην
Διεγθηηθφ πλέδξην είρε ήδε δηελεξγήζεη ζην Γήκν καο ηξεηο έθηαθηνπο
δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο. Γηα ηνπο νπνίνπο κάιηζηα έβγαιε θαη αληίζηνηρα
πνξίζκαηα θαη κάιηζηα ζην έλα δελ έβγαιε απιψο πφξηζκα, πξνρψξεζε θαη
ζε θαηαινγηζκφ 500.000 € ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Να ζπκίζσ ηηο ππνζέζεηο. Πξψηνλ λεθξνηαθείν, δεχηεξνλ
Πξσηνκαγηά ηνπ 2011 θαη ηξίηνλ ην θπιηθείν ηνπ λεθξνηαθείνπ απηά ήηαλ ηα
ζέκαηα πνπ έπηαζε ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Γειαδή έπηαζε πξψηα ην
λεθξνηαθείν γεληθά, δεχηεξνλ έπηαζε ην θπιηθείν θαη ηξίηνλ έπηαζε ηελ
Πξσηνκαγηά ηνπ ’11.
Καη ζηε κία πεξίπησζε ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ ειέγρνπ ηνπ
θνηκεηεξίνπ ην πφξηζκα ην νπνίν έβγαιε είλαη φηη εδψ ιφγσ ηεο έιιεηςεο…
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είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ φπνηνο ην δεηήζεη, ππήξμε έλα πνιπζέιηδν πφξηζκα ζην
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ θνηκεηεξίνπ ην νπνίν θαηαιήγεη ζην φηη ιφγσ ηεο κε
ζσζηήο

απνηχπσζεο

ησλ

ζηνηρείσλ

θαη

θπξίσο

ηεο

έιιεηςεο

κεραλνγξάθεζεο εγψ παξ' φηη βιέπσ θάπνηα ζηνηρεία, δελ κπνξψ λα ηα
απνηππψζσ γηαηί δελ έρσ ηα κέζα λα ην θάλσ, ζηελ νπζία απηφ ιέεη.
Καη έρεη κεηά πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα
νξγαλσζεί ζσζηά ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε αιιά θαη ε ίδηα ε απνηχπσζε ησλ
ζηνηρείσλ γηα ην θνηκεηήξην θαη αλαγλσξίδεη θαη ηα βήκαηα πνπ είραλ γίλεη
ηφηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … θχξηε Γήκαξρε έρνπκε
γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνπ κε επαλαθέξεηο ζηελ ηάμε Μηράιε. Αιηζράτκεξ
δελ έρσ πάζεη, θάπνηνη φκσο έρνπλ πάζεη θαη θαιφ είλαη λα ζπκίδνπκε κεξηθά
πξάγκαηα. Ξέξσ ην ζέκα, ην μέξσ πνιχ θαιά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Κνπηζάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε κηα Γηνίθεζε δελ ελεξγεί ελ θελψ θαη κηα
Γηνίθεζε φηαλ ζπδεηάκε έλα ζέκα, ζέισ λα ζπκίζσ φηη εκείο ηφηε είρακε άιια
ηξία πνιχ ζνβαξά ζέκαηα θαη απηά ηα ηξία πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πήγακε ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην έθαλε ηφζνπο ειέγρνπο πνπ
έρνπλ γίλεη ζην Γήκν καο, ζε ζεκείν λα θηάζνπλ λα ιέλε θάπνηνη φηη απηή ε
Γηνίθεζε κφλν ην FBI δελ έρεη θσλάμεη.
Άξα φηαλ εκείο πήγακε γηα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή φηαλ
δηεξεπλνχζε έζνδα εθαηνκκπξίσλ θαη έμνδα εθαηνκκπξίσλ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην ζην Γήκν καο φηαλ εκείο πήγακε ζηελ Πξφεδξν κε ηνλ θ.
Παπαζενθάλνπο, καο είπε φηη «έρσ πιένλ θαη άιιεο πνιχ πην ζνβαξέο
ππνζέζεηο λα ειέγμσ ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ην λα είκαη κφληκα
εγθαηεζηεκέλε σο Διεγθηηθφ πλέδξην ζην Γήκν ζαο».
Άξα θη εθεί θαηαιήγνπκε λα πάκε ζε νξθσηνχο ινγηζηέο. ηαλ
είδακε φηη πηα δελ έξρεηαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Έρεηε θάπνην πξφβιεκα θ.
Πιάηαλε κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ηε Grant Thornton; Γηαηί ε Grant
Thornton είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν, πηζηνπνηεκέλε,
αλαγλσξηζκέλε θαη κε ηελ νπνία ν Γήκνο ζπλεξγάδεηαη άςνγα εδψ θαη
31

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

ρξφληα. Αλ ππνλνείηε θάηη γηα ηελ επηινγή ησλ νξθσηψλ πνπ εκείο δελ ηνπο
επηιέμακε, ηνπο βξήθακε ζην Γήκν θαη κάιηζηα θαη ρξφληα πνιιά ήηαλ ζην
Γήκν καο θαη κε πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο. Άξα δελ ήηαλ θάπνηα επηινγή δηθή
καο λα πάκε λα θέξνπκε θάπνηνπο δηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο.
Δγψ θιείλσ, ηα ππφινηπα κπνξεί λα ηα πεη είηε ν Πξφεδξνο, είηε
ε θα Δκκαλνπήι.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ην πξψην θνκκάηη πνπ κηιήζακε γηα ηηο 40 ζειίδεο ησλ
ειέγρσλ ζην Γήκν θαη ηα ινηπά, απηή ε ππφζεζε δελ έρεη θιείζεη, είλαη αθφκε
ζην δξφκν εθείλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμ φζσλ γλσξίδσ είλαη ζηε δηαδηθαζία, δελ μέξσ, πξνθαλψο
κπνξνχκε λα …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ννκηθά δελ έρεη ηειεηψζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ. Μπνξεί λα έρεη ηειεηψζεη θαη λα κελ ην μέξνπκε
εκείο. Αλ ζέιεηε ηε δηθή κνπ πξνζσπηθή άπνςε χζηεξα απφ ηφζα ρξφληα, ε
ππφζεζε

απηή

θαη

κε

βάζε

εθηηκψ

εγψ

ην

πφξηζκα

απηφ

ηνπ

πξαγκαηνγλψκνλα θαηά 99% έρεη κπεη ζην αξρείν. Δγψ εθηηκψ φηη έρεη κπεη
ζην αξρείν, δειαδή κπνξνχκε λα ην ςάμνπκε αχξην …
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη απφ εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ νξίδνπκε εκείο ηη κπαίλεη ζην αξρείν. Δκείο ηη είκαζηε;
Δηζαγγειείο είκαζηε; Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη χζηεξα απφ ηφζα ρξφληα θαη κε
βάζε απηφ ην πφξηζκα, ζα έρεη κπεη ζην αξρείν αιιά απηφ κπνξνχκε λα ην
κάζνπκε θαη λα ελεκεξψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαζενθάλνπο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΠΑΠΑΘΔΟΦΑΝΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε. ηελ πξψηε εξψηεζε
πνπ έζεζε ν θ. Πιάηαλνο γηαηί ήξζαλ απφ ην 2011 θαη έκεηλε έμσ ην 2010, θ.
Πιάηαλε εζείο είζηε θαη έλαο έκπεηξνο απηνδηνηθεηηθφο θαη έλαο δηεπζπληήο
ζρνιηθήο κνλάδαο ρξφληα θαη κέινο κε απηή ηε δηπιή ηδηφηεηα ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη πξηλ ην 2011, ρξνληά πνπ εθαξκφζηεθε
ην πξφγξακκα "Καιιηθξάηεο" ππήξμαλ μερσξηζηέο ρνιηθέο Δπηηξνπέο νη
νπνίεο δελ ήηαλ αλά ζρνιηθή κνλάδα, αιιά ήηαλ αλά ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη
ζε έλα ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα, ε ρνιηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνηειείην απφ
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ην Λχθεην, ην Γπκλάζην θαη ην Γεκνηηθφ κε Πξφεδξν ηνλ δηεπζπληή ηνπ
Λπθείνπ.
Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ δελ κπνξνχζακε λα θέξνπκε ην
2010 απιψο μεθηλήζακε απφ ην 2011 εκεξνκελία – έηνο πνπ άξρηζε λα
ιεηηνπξγεί ε 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Γηαηί ήξζε ην 2015, 2016, 2017; Κχξηε Πιάηαλε έρσ ηελ
απάληεζε ηνπ γξαθείνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ φηη δελ είραλ θαηαηεζεί πνηέ πξνο έγθξηζε νη νηθνλνκηθνί
απνινγηζκνί ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ζηα πξαθηηθά ζηα νπνία
αλέηξεμα ηφζν εγψ φζν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο δελ
βξήθακε πνπζελά θαηαγεγξακκέλν θάπνηα δηθή ζαο ηνπνζέηεζε πνπ λα
εθθξάδεη ηελ αγσλία ηεο, ηελ αλεζπρία ηεο γηαηί δελ έξρνληαη πξνο έγθξηζε νη
νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Γηαηί απνθαζίζακε λα θαηαθχγνπκε ζε εηαηξεία νξθσηψλ
ινγηζηψλ. Έρσ εδψ θ. Πιάηαλε ηελ απφθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα
θαηάζεζε αηηήκαηνο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη έρσ πξσηνθνιιεκέλε ηε
ζρεηηθή αίηεζε. Άξα λνκίδσ φηη θάπνηα ζθνπηκφηεηα θξχβεηαη ζην λα ξσηάηε
γηαηί πήγακε ζε νξθσηνχο ινγηζηέο θαη φρη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ηφζν ν θ. Γήκαξρνο φζν θαη εγψ ζηελ εηζήγεζή κνπ ζαο
δηαβεβαηψζακε φηη έγηλαλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο.
ζν δε γηα ην γεγνλφο φηη ε έθζεζε απηή ζηνλ ηίηιν αλαθέξεη
«Έθζεζε επξεκάησλ απφ ηε δηελέξγεηα πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ»,
απηή είλαη ε αλαιπηηθή έθθξαζε ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
4400 θαη κπνξεί λα ζαο δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ν εθπξφζσπνο
ηεο εηαηξείαο νξθσηψλ ινγηζηψλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πεξλάκε ζε ηνπνζεηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαλνληθά θάζε έηνο πξέπεη λα πεξλάεη ν
απνινγηζκφο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα επηθπξψλεηαη γηαηί απηφο είλαη ν
ζθνπφο λα επηθπξψζεη ή λα κελ επηθπξψζεη ηα νηθνλνκηθά πνξίζκαηα ησλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Απηή είλαη ε δνπιεηά καο. Δκείο δελ έρνπκε θακία άιιε
αξκνδηφηεηα εθηφο απφ ην λα εγθξίλνπκε ή λα κελ ην εγθξίλνπκε.
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Θέισ λα ζαο πσ φηη πξάγκαηη ππήξμε πξφβιεκα απφ ην 2011
έσο ην 2014 γηαηί είρακε απνιέζεη ηελ πιεηνςεθία. Έξρνληαλ εδψ νη
απνινγηζκνί θαη δελ ςεθίδνληαλ. ρη φηη δελ έξρνληαλ, έξρνληαλ. Αιιά δελ
ςεθίδνληαλ.
Δγψ ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο: ην φηη έρεηε δηθαίσκα λα πάηε ζην
Διεγθηηθφ ή λα θαιέζεηε νξθσηνχο ειεγθηέο είλαη ζχλλνκν θαη δελ κπνξεί
θαλείο λα ζαο πεη φηη δελ είλαη έηζη. Τπάξρεη φκσο λνκηθή εθθξεκφηεηα ζηνλ
έιεγρν ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ; Αλ ππάξρεη, θαθψο ην θέξλεηε ζήκεξα εδψ
εθφζνλ ππάξρεη εθθξεκφηεηα θαη θαιείηε ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα
απνθαζίζνπλ κε εθθξεκή ζέκαηα ζηε δηθαηνζχλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ειεγθηηθφ κεραληζκφ γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Δάλ δελ ππάξρεη, ηφηε θαιψο ην θέξλεηε θαη φπνηνο έρεη
αληίξξεζε γηα φια φζα έρνπλ ζπκβεί, ζα πεη φηη «εγψ δελ ςεθίδσ απηφ, απηφ
θη απηφ γηαηί δελ έγηλε έηζη θαη έγηλε αιιηψο». Θέισ λα κνπ απαληήζεη ν
Γήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε νινθιεξψζεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα λα κπνξέζσ λα νινθιεξψζσ. Τπάξρεη εθθξεκφηεηα
λνκηθή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δηαβάζαηε ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ζα δείηε φηη απφ ην ’11
κέρξη ην ’14 ρξεζηκνπνηεί ην πφξηζκα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαη απνδέρεηαη
ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο πνπ ν ίδηνο ν πξαγκαηνγλψκνλαο φξηζε. Άξα ππφ
απηή ηελ έλλνηα δελ ππάξρεη θακία εθθξεκφηεηα.
Αθφκε θαη λα ππήξρε νπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα φκσο πνηληθή,
είλαη εληειψο αλεμάξηεηε δηαδηθαζία απφ ηελ έγθξηζε ή κε έγθξηζε, γηαηί
άπηεηαη

άιινπ

νξγάλνπ

δεκνζηνινγηζηηθνχ

ειέγρνπ

ηνπ

Διεγθηηθνχ

πλεδξίνπ. Γειαδή εκείο απηά ηα νπνία ζήκεξα εηζεγνχκαζηε, ηαπηφρξνλα
εηζεγνχκαζηε λα απνζηαινχλ γηα έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άξα επαξθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Δκείο ιέκε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα νξζή
απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη λα ειεγρζνχλ απφ δέθα πιεπξέο, λα πάλε φια
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ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, δελ έρνπκε θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα θαη ην
εηζεγνχκαζηε θηφιαο απηφ.
Δγψ ιέσ φηη είλαη αλεμάξηεην ην λνκηθφ θνκκάηη κε ην
δεκνζηνινγηζηηθφ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Αθνχζηε, γηαηί αλαγθαζηηθά απηά
ηα έκαζα σο Γήκαξρνο, ην θνκκάηη ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ κπνξεί γηα ηελ
ίδηα αθξηβψο ππφζεζε λα ππάξμνπλ ηξεηο έιεγρνη. Ο πξψηνο είλαη ν πνηληθφο
έιεγρνο

πνπ

αθνξά

κηα

λνκηθή

δηαδηθαζία,

ν

δεχηεξνο

είλαη

ν

δεκνζηνινγηζηηθφο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη
ν ηξίηνο είλαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ν νπνίνο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ΔΓΔ
είηε απφ αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ην ψκα Διεγθηψλ
Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζην νπνίν εκείο ππαγφκαζηε.
Απηά ηα ηξία έρνπλ πιήξε αλεμαξηεζία ην έλα απφ ην άιιν θαη
κπνξεί κάιηζηα πνιιέο θνξέο λα έρνπλ θαη αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα νη
πξνηάζεηο. Άξα φζνλ αθνξά ην ηππηθφ ζθέινο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε
θαλνληθφηαηα ζηελ έγθξηζε ησλ απνινγηζκψλ θαη λα ηνπο ζηείινπκε θαη ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν γηα λα νινθιεξψζεη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δκέλα ε γλψκε κνπ κεηά ηελ απάληεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζην Γεκνηηθφ ζχκβνπιν
θέξλεηο πξάγκαηα ηα νπνία είλαη πεληαθάζαξα, ηειεησκέλα. Γη' απηφ δελ ηνλ
βάδεηο ζε πεξηπέηεηεο φηη αχξην νπνηαδήπνηε Αξρή θαηαξξίπηεη ην ζθεπηηθφ
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη βξίζθεη άιια πξάγκαηα. Γηαηί έηζη κε ζηήλεηο
ζηνλ ηνίρν θαη κνπ ιεο…
Δγψ θαηαιαβαίλσ ζήκεξα γηα λα έξζνπλ φινη, γηαηί δελ έρνπκε
ιφγν απηή ηε ζηηγκή λα κελ ηνπο ςεθίζνπκε αλ ηα πάληα είλαη πξαγκαηηθά
ρσξίο ζθνπιήθη κέζα, αλ ηα πάληα είλαη θαζαξά θαη δελ έρεη απηή ηε ζηηγκή λα
πεγαίλνπκε ζε δηάθνξεο Τπεξεζίεο θαη λα πξνρσξάκε παξαθάησ, δειαδή
έπξεπε εγψ λα βξσ θάηη λα πσ φηη «ζηελ ηάδε ρνιηθή Δπηηξνπή δελ ην
ςεθίδσ γηαηί απηφ ην πξάγκα δελ έγηλε έηζη, έγηλε αιιηψο…» θαη νχησ
θαζεμήο.
Σψξα φκσο δελ ζα ην ςεθίζσ γηαηί είκαη ζε ζχγρπζε θαη ζε
ακθηβνιία.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίκαη θαη ζηηο δπν ρνιηθέο Δπηηξνπέο, κε πήξε ηειέθσλν ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα ν θ. Οηθνλφκνπ απφ ηε 2 ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη κνπ
ιέεη «Κψζηα ηελ Πέκπηε λα βάινπκε ρνιηθή; Έρεηο ρξφλν ην απφγεπκα γηα
λα θιείζνπκε ην ’18;» κέζα κνπ έβαια ηα γέιηα, έλα ην θξαηνχκελν.
Πέξζη

έλα

βξάδπ

ηειεηψλνληαο

ηε

ρνιηθή

Δπηηξνπή

παξαθάιεζα ηνλ Παχιν θαη ηνπ ιέσ «Παχιν, αθνχσ βηβιία, αθνχσ ’11, ’12,
’13 ηη γίλεηαη;» θαη κνπ ιέεη «έια καδί κνπ» θαη αλνίμακε έλα ζπξηάξη θιεηδσκέλν επηπρψο- θαη είδα ηα βηβιία… ν Θεφο λα ηα θάλεη! Δγψ ζηα
ρεηξφγξαθά κνπ θάλσ ηνπ θφζκνπ ηηο κνπηδνχξεο, κφιηο ην είδα, ιέσ «α,
κεγάιε είζαη θαιιηγξάθνο» ηξφκαμα πνπ είδα απηά ηα βηβιία έηζη φπσο ήηαλ.
Κιείλνπκε.
Δχρνκαη θάπνηνο απφ εκάο εδψ ζα είζηε θαη ζηελ επφκελε
πεξίνδν δεκνηηθνί άξρνληεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ινη απηνί πνπ ζα είζηε, ζα πξέπεη απφ ζήκεξα λα εθθξάζεηε
ηελ επγλσκνζχλε ζαο ζηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη θπξίσο ζηνλ Παχιν πνπ
έβαιε ηάμε ζε κηα πεξίνδν απφ ην ’11 κέρξη ην ’16, ην ’17 θαη ην ’18 έγηλε κε
ηάμε θαη ηα είδαηε. Μεγάιε θιεξνλνκηά ζαο άθεζε, ζαο έρεη βγάιεη απφ πνιχ
κεγάιε δνπιεηά ηνπο επφκελνπο.
Μηράιε ζπκθσλψ κε απηά πνπ ιεο αιιά αλ πεξηκέλακε λα
γίλνπλ φια ζε δέθα ρξφληα πνπ ζα είζαη εδψ ή ζχκβνπινο ή Γήκαξρνο, ζα
είρεο λα θιείζεηο είθνζη ρξφληα. Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ θπξίσο ηνπ ’15-’16 απφ φ,ηη πήξα είδεζε θαλέξσζε πσο κφλν
ε πιήξεο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ρξήζε ησλ
ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ φπνηα ειιηπή
απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπηηξνπήο.
Σν κάζεκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ίζσο θαη ζεκαληηθφηεξν
ην λα βξεζεί αθφκε θαη πνηνο έθαλε ιαλζαζκέλεο ή φρη εγγξαθέο. Δίλαη πνιχ
πην κεγάιν ην θέξδνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πνπ επηπρψο «αλάγθαζε» ηε
ρνιηθή Δπηηξνπή λα εκπιέμεη θαη κε ηνλ ΔΠΑΦΟ θαη κε ηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο.
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Θα κνπ πείηε φκσο πξέπεη λα ππάξρεη ηζνλνκία. Ναη, ηελ
πεξίνδν κέρξη ην ’14 ππάξρεη έλα πνζφ λνκίδσ γχξσ ζηηο 9.000 πνπ είλαη ην
ειεγρφκελν θαη έκπιεμε ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη είλαη θαη νη 40 ζειίδεο είλαη
γχξσ ζηα 250 € ε ζειίδα γηα λα πηάζνπκε ηηο 9.000. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο απφ
ην ’14 κέρξη ην ’16 πάιη είλαη έλα πνζφ γχξσ ζηηο 9.000. Aλ πνχκε γηα ιάζε,
ηα ίδηα ιάζε γίλνληαλ θαη ηφηε θαη κεηά. Να κε δερηνχκε φηη ν ίδηνο άλζξσπνο
ήηαλ φιεο ηηο πεξηφδνπο θαη έθαλε απηέο ηηο δνπιεηέο, αιιά ζαο ιέσ θαη πάιη
θαη λα βξνχκε ηνλ άλζξσπν, αλ ππάξρεη θαη δελ είλαη φια πξνρεηξνδνπιεηέο
γηαηί πην πνιχ πξνρεηξνδνπιεηά δείρλνπλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ην θέξδνο
απφ απηφ πνπ θάλακε θαη ζηήζεθαλ νη ππνινγηζηέο θαη νη ςεθηαθέο
ζπλαιιαγέο.
Πηζαλφηαηα δελ ζα βξεζεί ηίπνηε νπζηαζηηθφ γηα ηελ πεξίνδν θαη
κέρξη ην ’14 θαη κέρξη ην ’16. κσο πξέπεη θαη νη δχν πεξίνδνη θαηά ηε γλψκε
κνπ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ίδην δξφκν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ. Πιάηαλν πνπ μέραζε
λα ηνπ απαληήζεη ν θ. Παπαζενθάλνπο θαη ζα έπξεπε λα ην μέξεη ν θ.
Πιάηαλνο φηη δελ κπνξνχζεο λα θέξεηο ηνπο απνινγηζκνχο ηνπ ’15 θαη ηνπ ’16
αλ δελ είραλ πξνεγεζεί νη απνινγηζκνί ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Άξα αθφκε
θη αλ είρακε ηε δπλαηφηεηα θαη αλ ηνπο είρακε νινθιεξψζεη -πνπ ηνπο είρακε
ζρεδφλ νινθιεξψζεη- δελ ζα κπνξνχζακε λα ηνπο θέξνπκε.
πσο επίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη ε αγσλία πνπ εθθξάδεη ν θ.
Πιάηαλνο εδψ, ζα έπξεπε λα έρεη εθθξαζηεί πνιιά ρξφληα πξηλ, γηαηί ήηαλ
κέινο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ςάρλνληαο ηα πξαθηηθά δελ βξήθακε
πξαγκαηηθά νχηε κία αλαθνξά, πνπ λα ιέεη «ηη γίλεηαη κε ηνπο απνινγηζκνχο
απφ ην ’11, ’12, ‘13» πνπζελά. Οπφηε λνκίδσ φηη δελ είρε θαλέλα λφεκα λα
αλαξσηεζεί γηαηί νη απνινγηζκνί θαη κάιηζηα λα αλαθέξεη κφλν ην ’10 πνπ γη'
απηφ ηνπ απάληεζε θαη ν θ. Γήκαξρνο θαη ν θ. Παπαζενθάλνπο. ε φια ηα
άιια κε θάιπςε θαη ν θ. Γήκαξρνο θαη ν θ. Παπαζενθάλνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ ην ίδην ήζεια λα πσ φηη νη απνινγηζκνί έρνπλ
ζπλέρεηα δελ κπνξείο ην ’15 θαη λα κε θέξεηο ην ’11, δελ γίλεηαη απηφ ην
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πξάγκα ζε θαλέλα επίπεδν ινγηζηηθφ δελ γίλεηαη γηαηί ππάξρνπλ εμ
απνγξαθήο πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ θαη ππάξρεη κηα ζπλέρεηα.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη κε ηελ πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε θαη ελλνψ ηεο θαο Γατηαλά δελ ππήξρε κφλν ε 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή
ππήξρε θαη ε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή, νη απνινγηζκνί ηφηε έξρνληαλ θαη
πεξλνχζαλ θαλνληθά παξ' φηη είρε απνιέζεη ηελ πιεηνςεθία ε Γηνίθεζε
Γατηαλά. Απηφ θάηη ζεκαίλεη φηη νχηε νη ίδηνη εθείλε ηελ επνρή είραλ
εκπηζηνζχλε ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Καη ζέισ λα θαηαιήμσ φηη θαη εγψ ή έηζη ή αιιηψο φιν απηφ ην
πφξηζκα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην, δειαδή απηφ δελ έρεη ηειεηψζεη. Δκείο απιά θιείλνπκε κηα
εθθξεκφηεηα νθηψ εηψλ θαη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ
ηνλ Πξφεδξν ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνλ θ. Παπαζενθάλνπο γηα ηελ
θαηαπιεθηηθή δνπιεηά πνπ έθαλε θάησ απφ πάξα πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο
θαη ρσξίο λα έρεη θαη ηελ βνήζεηα ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη άθνπζα απηά πνπ έρεηε πεη
αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ. Πξψηα - πξψηα ην 2010 δελ ζεκαίλεη
φηη επεηδή ήηαλ μερσξηζηέο νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο φηη νη απνινγηζκνί δελ
πεξλάλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Έπξεπε λα πεξάζεη θαη γηα ην 2010.
Καη γηαηί δελ πέξαζε. Καη ηα ππφινηπα έηε.
Κπξία Δκκαλνπήι θαη θ. Παπαζενθάλνπο θαη νη ππφινηπνη φζνη
έρεηε πεη γηαηί δελ ηέζεθε ην εξψηεκα απφ πιεπξάο κνπ, φρη κφλν έρεη ηεζεί
θαη κάιηζηα κεηά παξξεζίαο. Έρνπλ έξζεη νη απνινγηζκνί εδψ θαη κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη Γξακκαηέα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
έθαλα, απνπέκθζεζαλ λα επαλέιζνπλ θαη έθηνηε δελ ήξζαλ πνηέ.
,ηη έρεη ζρέζε κε ηα πξαθηηθά θα Δκκαλνπήι, πξψηα - πξψηα
δελ ππήξραλ πξαθηηθά. Αλ έρεηε βξεη πξαθηηθά εζείο θαη ππνγεγξακκέλα, λα
κνπ ηα δείμεηε θαη εκέλα. Τπνγεγξακκέλα ελλνψ απφ ηελ Δπηηξνπή, γηαηί
μέξσ ηη πξαθηηθά θξαηνχζαλ.
,ηη έρεη ζρέζε κε ηα ππφινηπα. Γελ κνπ απαληήζαηε, ιππάκαη
θ. Παπαζενθάλνπο γηα ηηο πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο, δελ είλαη θφξκα.
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ηαλ αλαζέηνπκε θάπνην λα θάλεη κηα δνπιεηά, ιέκε «ζέισ απηή ηε δνπιεηά λα
ηελ θάλεηο έηζη, ζέισ λα κνπ γξάςεηο απηφ ην ραξηί λα κνπ ην βάιεηο ζηε
θσηνγξαθία έηζη θαη λα κνπ θάλεηο αιιηψο». Απηφ θαηαιαβαίλσ εγψ, ηψξα αλ
θαηαιαβαίλεηε θάηη άιιν εζείο, είλαη άιιν ζέκα.
,ηη έρεη ζρέζε απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 θαη κεηά, αλ
έπξεπε λα έξζνπλ μερσξηζηά. Καη πσο ιεηηνπξγνχζε ε ρνιηθή Δπηηξνπή;
Γειαδή 31/12 δελ έθιεηλε ην νηθνλνκηθφ έηνο; Έθιεηλε. Άξα κε ηα ζηνηρεία
έζνδα – έμνδα ππφινηπν, πήγαηλε ζηελ επφκελε ρξνληά. Σν θελφ απφ ην
2010 έσο ην 2013 ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη ζε αλακνλή, γηαηί ππήξραλ
εθθξεκφηεηεο.
πσο είραηε πεη θη εζείο είραηε ην πφξηζκα θαη ήηαλ ζε κηα
δηαδηθαζία ε νπνία δελ είρε ηειεζηδηθήζεη, σο εθ ηνχηνπ ην θνκκάηη εθείλν
κπνξνχζε λα πεξηκέλεη. Σψξα γηαηί ηα θέξλεηε φια καδί, ελληά ρξφληα
καδεκέλα ζήκεξα, απηφ ην γλσξίδεηε εζείο.
Καη λα πσ θαη θάηη αθφκε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα ππφινηπα,
μερλάηε θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο φηη ηελ πξψηε πεξίνδν αθήζαηε έμσ απφ ηα
Ννκηθά Πξφζσπα θαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηελ αληηπνιίηεπζε; ηε
δεχηεξε πεξίνδν πνπ ζέιαηε, εκείο βέβαηα δελ κπήθακε θαη ππήξρε
ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο πνπ δελ κπήθακε. αο αθήζακε λα θάλεηε εζείο πνπ
μέξεηε λα ηελ θάλεηε ηε δνπιεηά θαη ηελ θάλεηε ζσζηά, φπσο ιέηε.
Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο
δηεπζπληέο πνπ ζηάζεθαλ ζην χςνο ηνπο παξ' φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ απφ
πιεπξάο Γηνίθεζεο θάλαηε λα πάξεηε ηα ιεθηά θαη λα θάλεηε δηαρείξηζε ζα
Γηνίθεζε, ζηάζεθαλ ζην χςνο ηνπο θαη απέδεημαλ φηη μέξνπλ θαη Γηνίθεζε λα
θάλνπλ θαη δηαρείξηζε λα θάλνπλ.
Χο εθ ηνχηνπ επεηδή εκείο δελ ζπκκεηέρνπκε, ζα απέρσ ηεο
δηαδηθαζίαο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνη είζηε εζείο θ. Πιάηαλε, κπνξείηε λα καο ππελζπκίζεηε;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Ζ Παξάηαμή καο θ. Βαζηιφπνπιε αλ δελ ην μέξεηο, ε ζεηεία
ιήγεη 31/8 φπσο θαη ε δηθή ζαο θαη εζείο κεηά ηηο 31/8 ζα δνχκε πνπ ζα είλαη ν
θαζέλαο καο. Ο ιαφο ζα ηνπνζεηήζεη θαη εζάο θαη εκάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ είλαη εθηφο ζπδήηεζεο ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ζ θα
Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξψ ηε ζεκεξηλή
Γηνίθεζε ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηδηαηηέξσο ηνλ Πξφεδξν απηήο ηνλ θ.
Παπαζενθάλνπο θαη ηηο θπξίεο Γηαλλαθνπνχινπ θαη Δκκαλνπήι γηαηί
πξαγκαηηθά ζήκεξα κε ηελ ςήθηζε ησλ απνινγηζκψλ φισλ απηψλ ησλ
ρξήζεσλ ησλ εηψλ απφ ην 2011 κέρξη ην 2018 ζεσξψ πσο θιείλεη κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κηα ζπνπδαία, κηα ζεκαληηθή εθθξεκφηεηα πνπ
ππήξρε.
Δίλαη ε επηζθξάγiζε ηεο ηαθηνπνίεζεο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ε
νπνία έρεη ππάξμεη πιένλ ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζπκθσλψ κε ηνλ θ.
Νηάηζε πσο πξάγκαηη ην έξγν απηφ ην νπνίν έρεη γίλεη θαη επεηδή νη Γηνηθήζεηο
έρνπλ ζπλέρεηα, ζα εθηηκεζεί θαη ειπίδσ λα ζπλερηζηεί απφ φπνηα ζα είλαη ε
επφκελε Γηνίθεζε ηεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
Να ζπκίζσ πσο ηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί θαη ηα νπνία
νδήγεζαλ ζε απηή ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ζε απηφ ην απνηέιεζκα ην νπνίν
έρνπκε, είλαη κέηξα ηα νπνία αθνξνχλ ζην web banking ηηο δηαηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο ζηελ νξγάλσζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΦΟ φια απηά ηα
νπνία έγηλαλ δειαδή θαη ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζε απηή ηελ επηηπρία.
Απηά φια θαη φ,ηη άιιν πξέπεη λα ζπλερηζηεί πξνθεηκέλνπ λα κελ
έρνπκε πάιη ηα παιαηφηεξα απνηειέζκαηα, λα κελ έρνπκε πάιη απηή ηελ
αλνξγαλσζηά, θάηη ην νπνίν είλαη επί ηεο νπζίαο αξλεηηθφ γηα ηα ίδηα ηα παηδηά
καο γηα ηα ζρνιεία γηαηί ην λα κελ ππάξρεη κηα θαζαξή θαηάζηαζε θαη μάζηεξε
ζηα νηθνλνκηθά ζίγνπξα επηβαξχλεη ηα ζρνιεία καο θαη απηή είλαη ε νπζία.
Οπφηε έλα κεγάιν κπξάβν θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο
αλζξψπνπο νη νπνίνη ακηζζί απηά ηα ρξφληα θφπηαζαλ θαη έβαιαλ κηα ζεηξά
πξνθεηκέλνπ εκείο ζήκεξα λα έρνπκε απηή ηελ επηηπρία θαη λα κπνξνχκε λα
θνηηάδνπκε ην κέιινλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ ζρνιείσλ καο κε
άιια κάηηα θαη κε αηζηνδνμία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αλδξένπ έρεη ηνλ ιφγν.
. ΑΝΓΡΔΟΤ: Καη' αξρήλ ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Πιάηαλν ν νπνίνο νχηε
ιίγν νχηε πνιχ καο είπε φηη νη ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο είλαη θάπνηα
θσηνγξαθηθή ζχκβαζε πνπ θάλακε εκείο κε ηνπο νξθσηνχο. Θα κνπ
επηηξέςεηε λα ζαο πσ φηη αλ ζέιαηε ζα βξίζθαηε ηη είλαη απηφ θαη είζηε
αδηάβαζηνο, δηφηη εγψ έςαμα θαη βξήθα φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη
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απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή
πξαθηηθή γηα ηε δεκφζηα άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ
ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ην πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ηεο
δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ινγηζηψλ, ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο ηηο
νπνίεο

ηαμηλνκνχληαη

ελνπνηεκέλσλ

θαη

νηθνλνκηθψλ

νη

αλαζέζεηο

ειέγρνπ

θαηαζηάζεσλ.

ηε

ησλ

αηνκηθψλ

δεχηεξε

θαη

θαηεγνξία

πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαθείο ππεξεζίεο, ππνθαηεγνξία ησλ νπνίσλ είλαη θαη
νη ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο.
Οη δπν θαηεγνξίεο αλαζέζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκειησδψο
σο πξνο ηελ παξνρή ή φρη δηαζθάιηζεο θαη ηνλ ηχπν ηεο έθζεζεο πνπ
ζπληάζζεηαη. Άξα είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν θαη δελ είλαη θάπνηα ζπκθσλία πνπ
εκείο ηε βξήθακε, πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπκε θσηνγξαθηθά απηά πνπ
ζέιακε, απηφ πνπ λνκίδσ φηη ππνλνείηε.
ηε ζπλέρεηα ζέισ λα εθθξάζσ θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
κνπ θαη λα πσ θη εγψ απφ ηε κεξηά κνπ γηαηί ππήξμα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο απφ ην ’14 έσο ην ’17 αλ δελ θάλσ
ιάζνο θαη βέβαηα κεξηθά πξάγκαηα είπε ν θ. Νηάηζεο, ζέισ θη εγψ λα ηα
επηβεβαηψζσ γηαηί γηα θάπνηνπο ζήκεξα απηνί νη απνινγηζκνί ηνπ ’17-’18
κπνξνχλ λα θαίλνληαη θάηη εχθνιν φκσο εγψ πνπ ηα έδεζα απφ κέζα κπνξψ
λα βεβαηψζσ φηη είλαη έλα απνηέιεζκα πνπ βαζίδεηαη θαη νθείιεηαη ζηε
ζπζηεκαηηθή θαη πνιχ εζεινληηθή δνπιεηά αλζξψπσλ κε γλψζε θαη κεγάιε
δηάζεζε πξνζθνξάο, λα λνηθνθπξέςνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ 1 ε ρνιηθήο
Δπηηξνπήο γηαηί ε θαηάζηαζε απηή πνπ βξήθακε ήηαλ ηειείσο αληίζεηε κε
απηή πνπ βξήθακε ζηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή, εγψ κπνξψ λα ηελ νλνκάζσ
επηηξέςηε κνπ, κε θαλνληθή θαηάζηαζε.
Δίπε ν θ. Νηάηζεο βηβιία, ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δελ ππήξραλ,
δελ μέξακε απφ πνχ λα αξρίζνπκε θαη πψο λα ζπλερίζνπκε θαη παξάιιεια
είρακε λα ηξέμνπκε θαη ηα ηξέρνληα ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζέισ λα πσ
επηγξακκαηηθά ηη θάλακε: καδέςακε φ,ηη κπνξνχζακε θαη πξνζθχγακε ζηε
δηθαηνζχλε θαη ζε δπν θαηεπζχλεηο θαη εηζαγγειηθή παξέκβαζε πνπ απέθεξε
απηφ ην πφξηζκα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, αιιά απεπζπλζήθακε θαη ζην ΓΟΔ
θαη δπζηπρψο εγψ ζα ήζεια απηή ηε ζηηγκή λα μέξακε, δπζηπρψο δελ
γλσξίδνπκε πνπ βξίζθνληαη απηέο νη ππνζέζεηο θαη εγψ ζα ήζεια λα μέξνπκε,
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γηαηί λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα έρνπκε ελεκέξσζε ζε απηφ ην θνκκάηη πνπ
βξίζθνληαη θαη λα κελ βαζηδφκαζηε ζε εηθαζίεο.
Παξάιιεια ζπλεξγαζηήθακε κε ινγηζηή γηα ηελ πξψηε πεξίνδν
ιέσ γηα ην ’14-’16 φπνπ ζέισ λα πσ φηη επεηδή είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο θαη
ηελ πξψηε Γηνίθεζε ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο είρε γίλεη κεγάιε
πξνζπάζεηα θαη λνκίδσ θάλακε φ,ηη κπνξνχζακε, ηειηθά εκέλα δελ κε
ηθαλνπνηεί απφιπηα ε εηθφλα απηψλ ησλ απνινγηζκψλ ησλ εηψλ ’14, ’15 θαη
’16 θαη λνκίδσ φηη ην απνηέιεζκα απηφ αδηθεί ηελ πξνζπάζεηα πνπ είρακε
θάλεη θαη δελ κπνξψ λα εμεγήζσ γηα πνηνπο ιφγνπο.
Απηφ πνπ κε ζηελνρσξεί θαη κε πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα είλαη
γηαηί αηζζάλνκαη φηη έρσ κηα επηπιένλ επζχλε γη' απηά ηα πνζά ησλ
εθηακηεχζεσλ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ κε παξαζηαηηθά δαπαλψλ ηα νπνία
δπζθνιεχνκαη λα δερηψ. Βέβαηα είπε ν θ. Νηάηζεο φηη είλαη ην θέξδνο
παξαπάλσ, παξ' φια απηά εκέλα κε βαζαλίδνπλ απηά ηα εξσηήκαηα πνπ
νθείινληαη απηέο νη δαπάλεο. Μέρξη ηψξα δελ έρνπκε πάξεη απαληήζεηο φπνπ
θη αλ απεπζπλζήθακε, δελ μέξσ ηη άιιν κπνξνχζακε λα θάλνπκε.
ε απηφ ην πφξηζκα, ζε απηή ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ δελ
ππάξρεη θάπνηα εμήγεζε θαη δελ μέξσ αλ κπνξνχζε λα ππάξμεη θαη δελ μέξσ
πνηνο ηειηθά κπνξεί λα δψζεη θάπνηα εμήγεζε γηα ην πνπ πήγαλ θαη ηη
αθνξνχζαλ απηέο νη δαπάλεο. Τπήξραλ αηηήκαηα απφ ηα ζρνιεία πνπ
ηθαλνπνηήζεθαλ θαη ράζεθαλ ηα παξαζηαηηθά; Γελ έγηλε θάηη άιιν; Δπζχλνληαη
θάπνηνη; Πνηνη; Πνηνο δελ έθαλε θαιά ηε δνπιεηά ηνπ; Πνηνο άζθεζε ή δελ
άζθεζε πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ; Θα ππάξμεη θάπνηα ζπλέπεηα γη' απηά;
Απηά ηα εξσηήκαηα κε απαζρνινχλ θαη κπνξψ λα ζαο πσ φηη
έρσ ράζεη ηνλ χπλν κνπ θαη πξνζσπηθά ζθέθηνκαη γηα ηηο δηθέο κνπ πξάμεηο
θαη παξαιείςεηο ηη κπνξνχζα λα θάλσ θαη δελ έθαλα, δελ μέξσ αλ είκαη
ππεξβνιηθή αιιά πάλησο εγψ ζεσξψ φηη απηέο νη απαληήζεηο πξέπεη λα
δνζνχλ, εγψ ηηο ρξεηάδνκαη θαη λνκίδσ φηη δηθαηνχληαη θαη νη πνιίηεο λα
κάζνπλ.
Δλδερνκέλσο κηα έθζεζε ειέγρνπ λα δηαθψηηζε πεξηζζφηεξν
ηελ θαηάζηαζε, ελδερνκέλσο θαη λα κελ ηε δηαθψηηζε, αιιά έρσ κπεξδεπηεί
κε

ηνπο

δηάθνξνπο

απνινγηζκφο,

έθζεζε

νηθνλνκηθνχο
επξεκάησλ,
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νηθνλνκηθφο, ηαθηηθφο, θαηαζηαιηηθφο, πξνιεπηηθφο έιεγρνο, εχινγε ή
πεξηνξηζκέλε δηαζθάιηζε ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ έρσ θαζαξφ ζην κπαιφ
κνπ πνηεο είλαη νη δηαθνξέο, ηη αθνξά ην θαζέλα, πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο
έιεγρνο θάζε θνξά θαη ηα ινηπά.
Θεσξψ φηη απηφο ν έιεγρνο ζα έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί θαη
λα έρεη απνδνζεί ζηνλ θαζέλα ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί θαη γη'
απηφ ιέσ φηη δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλε κε ην απνηέιεζκα ησλ απνινγηζκψλ
’14, ’15 θαη ’16 θαη ζεσξψ πσο ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε φπνην
πξφζθνξν ηξφπν, ίζσο κε ηνπο ειεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εθεί κφλν δελ
έρνπκε απεπζπλζεί ζαλ ρνιηθή Δπηηξνπή γηαηί παληνχ απνηαζήθακε θαη
πξνζθχγακε. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Ρφθνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Ήζεια λα πξνζζέζσ κφλν φηη απηά ηα ρξφληα απφ ην 2014 απφ
ηνλ επηέκβξε έσο ηψξα θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ
2016 έσο ηψξα πξνζπαζήζακε θαη εδψ νθείινληαη ζπγραξεηήξηα ζε φια ηα
κέιε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηα πξηλ θαη ηα κεηά, γηαηί
πξνζπάζεζαλ φινη, δνχιεςαλ φινη ζαλ λα είλαη ππάιιεινη ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο λα βξνπλ φια ηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπλ λα θιείζνπλ απηά ηα
ρξφληα.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη ππήξρε έλα κπάραιν θαη ε αιήζεηα είλαη
εθηφο ηνπ φηη ππήξρε ην κπάραιν, αιιά ήζεια λα πσ θη έλα παξάπνλν: φηαλ
εκείο πξνζπαζήζακε λα βάινπκε κηα ηάμε, απηφ πνπ είπε ν θ. Πιάηαλνο εγψ
δελ ην είδα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, δπζηπρψο δελ ην είδα.
Δδψ είδα ην αληίζεην φηη δελ καο βνεζνχζαλ ζην λα βάινπκε κηα ζεηξά θαη
δελ πεηζαξρνχζαλ θαη ζε απηά πνπ ζέιακε εκείο.
Δκείο ζέιακε λα βάινπκε κηα ηάμε θαη απφ θαη κπξνο λα
ζπλερηζηεί απηή ε ηάμε. Δγψ δελ ην είδα απηφ. Ηδηαίηεξα ηνλ πξψην θαηξφ
δερηήθακε κεγάιν πφιεκν, εγψ έηζη θεχγσ απφ ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή φηη
δερηήθακε κεγάιν πφιεκν θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, φρη απ' φινπο πξνθαλψο
αιιά θαη απφ ην πλδηθάην ησλ θαζεγεηψλ γηαηί δελ κπφξεζαλ λα
θαηαιάβνπλ φηη εκείο ζέιακε λα βάινπκε κηα ηάμε. Ίζσο είρε ζπλεζηζηεί απηή
ε αηαμία πάλσ ζηελ αηαμία ν θαζέλαο λα παίξλεη ην ρξήκα θαη λα θάλεη φ,ηη
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γνπζηάξεη, απηφ ήζειαλ λα ζπλερηζηεί θαη γη' απηφ καδεχηεθαλ απηά ηα έμνδα.
Γηαηί δελ ππήξρε θαλέλαο έιεγρνο.
Απηφ

δελ

θαίλεηαη

κφλν

απφ

ην

δηθφ

καο

Γήκν.

Αλ

πιεθηξνινγήζεηε ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα ζαο βγάιεη απφ ηε βφξεηα Διιάδα
έσο ηε λφηηα Διιάδα, απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε, απφ ην βνξξά σο ην
λφην, απηφ γίλεηαη παληνχ. Καη γηαηί γίλεηαη παληνχ; Γηαηί δελ ππάξρνπλ
δηθιείδεο αζθαιείαο, εγψ λνκίδσ φηη φια απηά έγηλαλ ράξηο ηε ρνιηθή
Δπηηξνπή πνπ θαηφξζσζε έζησ λα βάιεη απηή ηε ζεηξά.
Αλ έξζεη κηα άιιε ρνιηθή Δπηηξνπή δελ είκαη ζίγνπξε γηα
ηίπνηε, θάπσο αιιηψο πξέπεη λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα. Κάπνηνη άιινη πξέπεη
λα έρνπλ ινγηζηή, πξέπεη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπλήζσο είλαη
έλαο ππάιιεινο ν νπνίνο δελ μέξσ… ε βνήζεηά ηνπ δελ είλαη φζν έπξεπε λα
είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη εηιηθξηλά εγψ
είκαη είθνζη ρξφληα δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γηνίθεζε δπν κήλεο –κπνξεί λα κελ
είλαη νχηε δχν κήλεο, κπνξεί λα είλαη θαη ιηγφηεξν- πξηλ ηηο εθινγέο λα θέξεη
απνινγηζκνχο επηά εηψλ ζε Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ην έρσ μαλαδήζεη.
Απφ ηελ άιιε εθπιήζζνκαη. Αθνχσ ζπλαδέιθνπο ηεο Γηνίθεζεο
απφ ηε κηα λα επραξηζηνχλ θαη λα ιέλε ηε δνπιεηά έρεη γίλεη ζηελ ρνιηθή
Δπηηξνπή θαη πσο ηα θαηάθεξαλ θαη απφ ηελ άιιε κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
λα ιέλε φηη δελ είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα θαη πσο ηα
έθαλαλ ηα ιεθηά έηζη θαη πσο ηα έδηλαλ. Γειαδή μεθαζαξίζηε ζαλ Παξάηαμε ηη
ζέζε έρεηε.
Έρνπλ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπο; Γελ έρνπλ θάλεη θαιά ηε
δνπιεηά ηνπο; Γελ κπνξεί λα ιέεη ε θα Αλδξένπ φηη δελ μέξσ ηειηθά ηη έρεη
γίλεη. Γελ ήκνπλ βέβαηα απφ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα λα αθνχζσ φιεο ηηο
ηνπνζεηήζεηο αιιά δελ είλαη δπλαηφ ζε έλα πκβνχιην λα έξρνληαη
απνινγηζκνί επηά εηψλ θαη κέιε ηεο πιεηνςεθίαο λα εθθξάδνληαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν, ή λα ιέλε φηη «δελ ην ζηείιακε θαη ζηνπο ειεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
ίζσο έπξεπε λα ην ζηείινπκε». Μα ην άιθα θαη ην σκέγα απφ εθεί μεθηλάκε
φηαλ ζπκβαίλεη θάηη.
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ηαλ ππάξμεη έλα ζνβαξφ ηέηνην γεγνλφο κε ππφλνηεο φηη κπνξεί
λα έρνπλ γίλεη θάπνηεο δαπάλεο, έρεη λα θάλεη κε δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο ην
άιθα θαη ην σκέγα πνπ απεπζχλεζαη; ηνπο ειεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
απφ φ,ηη είπε ε θα Αλδξένπ –δελ ην είπα εγψ, ε θα Αλδξένπ ην είπε….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πείηε καο, πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ψκαηνο
ειεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο; Δζείο, γηαηί γλσξίδεηε απφ Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Δκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ…;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αθέζηαηα εκπίπηεη. Γηαηί γειάηε; Δκπίπηεη ή δελ
εκπίπηεη; ρη. Απφ πνχ πξνζδηνξίδεηε απηφ πνπ ιέηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πεηζαξρηθφ αδίθεκα;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα κε αθήζεηε λα κηιήζσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Πείηε κνπ απηφ: ππάξρεη πεηζαξρηθφ αδίθεκα ή
νηθνλνκηθφο έιεγρνο;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν πεηζαξρηθφ αδίθεκα θ. Γήκαξρε ζα πξνθχςεη απφ
ηνλ έιεγρν ησλ ειεγθηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ππάξρεη ππνςία πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο λα δηεξεπλεζεί;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ. Δζείο ηη ιέηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ιέσ φρη. Δγψ ιέσ φηη ππάξρεη δήηεκα νηθνλνκηθνχ
ειέγρνπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ην νπνίν φκσο θ. Γήκαξρε, θαιά κηιάκε ηελ
ειιεληθή, ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα πξνθχςεη πξφβιεκα, αδίθεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεηζαξρηθφ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο θ. Γήκαξρε, κελ παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο.
αθέζηαηα. Θέιεηε λα ζαο πσ θάηη πξνζσπηθφ θ. Γήκαξρε; Δγψ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ αδειθνχ κνπ ζα αλαθεξζψ, πήγαλ ηξεηο θνξέο θαη έθαλαλ
έιεγρν ζην Ννζνθνκείν. Σξία δηαθνξεηηθά θιηκάθηα ησλ ειεγθηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. Γελ βξήθαλ ηίπνηε. Πήγαηλε ην έλα, δελ έβξηζθε. Ξαλάζηειλε ν
Ραθηληδήο. Πήγε ην δεχηεξν, δελ βξήθε. Πήγε ηξίην, 500 ζειίδεο πφξηζκα δελ
βξήθαλ ηίπνηα. Σν θαηαιάβαηε;
Δάλ ππήξρε έλα ζέκα, αθήζηε ην γεγνλφο ην άιιν, ζαο ιέσ πνπ
κνπ ιέηε αλ ππήξρε πεηζαξρηθφ αδίθεκα. ηελ πεξίπησζε ηνπ αδειθνχ κνπ
ππήξρε πεηζαξρηθφ αδίθεκα ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ; ρη, ήηαλ άιιν
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πξάγκα. Πήγαλ κε ην ελδερφκελν εάλ ζα πξνθχςεη γηα λα ηνπ πξνζάςνπλ.
Λέσ ινηπφλ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα πήγαηλε ν θάθεινο ζηνπο
ειεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα ηνλ ειέγμνπλ, λα βγάινπλ ην πφξηζκα θαη
κεηά πξνθχπηεη ην αδίθεκα θ. Γήκαξρε, απηή είλαη ε δηαδηθαζία.
Απφ εθεί θαη πέξα γηα λα επαλέιζσ, μεθαζαξίζηε θχξηνη ηεο
Γηνίθεζεο αλ έρνπλ θάλεη ζσζηά ή φρη νη άλζξσπνη νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηε δνπιεηά ηνπο θαη ην ηειεπηαίν γηα λα θιείζσ έρεη σο
εμήο: ζαο ιέσ θαη πάιη εκέλα κνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ρσξίο λα
ζέισ λα αθήζσ κνκθή, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζαο ιέσ δελ ην έρσ
μαλαζπλαληήζεη απηφ ην ζέκα επηά ρξφληα απνινγηζκνί λα έξρνληαη θαη λα
θιείλνπλ δπν κήλεο πξν ησλ εθινγψλ. Δγψ δελ ην έρσ μαλαζπλαληήζεη. Να
κελ ην πσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν λα κελ έξζνπλ θαζφινπ ην έρεηε ζπλαληήζεη;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχζηε θ. Γήκαξρε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάσ!
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απηφ κνπ θάλεη εληχπσζε, αιιά λα ζαο πσ θάηη; ε
κηα δηαιπκέλε Γηνίθεζε εθφζνλ αλαθέξεζηε πξηλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαο
Γατηαλά, ην θαηαιαβαίλσ. Δζείο φκσο σο θαηλνχξγηα Γηνίθεζε πνπ
επαγγειίδεζηε φηη θέξαηε ην θαηλνχξγην θαη ηελ θάζαξζε ζην Γήκν δελ είλαη
δπλαηφ θ. Γήκαξρε κεηά απφ 4,5 ρξφληα Γηνίθεζεο λα θέξλεηε δπν κήλεο πξηλ
ηηο εθινγέο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, επεηδή ιείπαηε έρνπλ αλαιπζεί
απηά ζηελ αξρή απφ ηνλ θ. Παπαζενθάλνπο.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ξεθαζάξηζα θαη ιέσ ζα κπνξνχζα αγαπεηή θα
Πξφεδξε λα ζαο πσ ην εμήο: αλεμάξηεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηελ πεξίνδν
πνπ γηλφηαλ ην

κπάραιν Γατηαλά ηα ρξφληα απηά, ηα επφκελα ρξφληα λα

έκπαηλαλ ζηελ θαλνληθφηεηα. Γηαηί φηαλ πεξλνχζε ν πξψηνο ρξφλνο
Γηνίθεζήο ζαο, ν δεχηεξνο ρξφλνο Γηνίθεζήο ζαο λα θέξλαηε ηα δπν ρξφληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη απάληεζε, έρεη απαληεζεί απηφ ην πξάγκα ήδε φηη δελ
κπνξεί λα έξζεη απνινγηζκφο άιινπ έηνπο αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ν
πξνεγνχκελνο, δελ κπνξεί λα έξζεη απνινγηζκφο ηνπ ’14 αλ δελ έρεη έξζεη
ηνπ ’13, ηνπ ’12 ηνπ ’11. Απαληήζεθε πξηλ απφ ιίγν.
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Οινθιεξψζηε παξαθαιψ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σφηε αγαπεηή θα Πξφεδξε ζα ζαο έιεγα φηη δελ ήηαλ
δπλαηφ εθφζνλ ιέηε γη' απηφ ην πξάγκα λα ιεηηνπξγνχζαλ νη ρνιηθέο
Δπηηξνπέο. Δθφζνλ ην βάδεηε ζε απηή ηε βάζε, γηαηί ιέηε γηα ηα πξηλ. Σα
ζηνηρεία ήηαλ ζπγθεθξηκέλα, δελ ήηαλ θάηη ην νπνίν ζα ην αιιάδαηε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηψξα δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρεη
ηαχηηζε απφςεσλ, έρεηε πάξεη ηελ απφθαζή ζαο, απιά ε κφλε κνπ εληχπσζε
πνπ κνπ θάλεη είλαη φηη απφ κέιε ηεο Γηνίθεζεο απφ θάπνηνπο αθνχσ γηα ηελ
εμαίξεηε δνπιεηά θαη απφ θάπνηνπο άιινπο αθνχσ ελζηάζεηο φηη δελ είλαη
ζίγνπξνη γηα ην ηη έρεη γίλεη.
Αο απνθαζίζεηε εζείο θα Πξφεδξε δηα κέζνπ ηεο πιεηνςεθίαο
πνπ δηαζέηεηε λα έρεηε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη κηα ζπγθξνηεκέλε ζηάζε θαη φρη
άιινη λα ιέλε έηζη θαη άιινη δηαθνξεηηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα
απνθαζίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή ζηνλ θχθιν δεπηεξνινγηψλ ππάξρεη θάπνηνο νκηιεηήο
πνπ δελ έρεη κηιήζεη; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ δελ είρα έξζεη απ ηελ αξρή θαη εξρφκνπλ καδί κε ηνλ Γηάλλε,
ζα είρα απηή ηε ζνινχξα.

κσο ηα κπξάβν πνπ άθνπζεο είλαη γηα ηελ

πεξίνδν ’17-’18, ηα φρη κπξάβν γηα ην ’15-16 φινη ζπκθσλνχλ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα έθαλαλ φκσο ίδηνη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη, είλαη δπν δηαθνξεηηθέο Δπηηξνπέο, δηαθνξεηηθέο νκάδεο
ηειείσο, κεηέρσ ζηε δεχηεξε πεξίνδν θαη ιίγα πξάγκαηα μέξσ απφ κέζα.
Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο ηηο έθαλα πξνρζέο ζηνλ
εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ είρε έξζεη ζηελ 1 ε
ρνιηθή Δπηηξνπή θαη είπε δηάθνξα θαη ζην ηέινο ηνπ ιέσ «έβγαιεο 9.000 γη'
απηά ηα δπν ρξφληα, πνπ θηάλεη ν έιεγρνο πνπ θάλεηο» κνπ ιέεη «κφλν ζε
αξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, ζε άηνκα εκείο δελ κπαίλνπκε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
εμαηνκηθεπκέλεο πξάμεηο».
Απηφ ζχκθσλα κε απηφλ είλαη έλα επφκελν ζηάδην. Καη επεηδή
κάιινλ πνιινί απφ εδψ κέζα δελ έρνπκε θαηαιάβεη, ίζσο εγψ λα κελ έρσ
θαηαιάβεη απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα δελ λνκίδσ φηη εξρφκαζηε θαη ςεθίδνπκε
φηη έρνπκε νθηψ απνινγηζκνχο νθηψ ρξνληέο παξζέλεο.
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Ννκίδσ εκείο ςεθίδνπκε ζήκεξα φηη ππάξρεη έλα πνζφ ’11-’14
γχξσ ζηηο 9.000 ιείπεη απηφ ην βεβαηψλνπκε κε ηα ραξηηά πνπ ππάξρνπλ θαη
ςεθίδνπκε επίζεο φηη ηε δηεηία ’15-’16 ππάξρνπλ άιιεο 8.500-9.000. Απηφ
θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε φηη ιείπνπλ ηα ρξήκαηα, φρη φηη είλαη φια
παξζεληθά θαιά. Απηφ έρσ θαηαιάβεη θαη απηφ έρσ ζθνπφ λα ςεθίζσ.
Απφ εθεί θαη πέξα λνκίδσ πσο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα
επφκελα βήκαηα θαη δελ μέξσ αλ είλαη δηαδηθαζίεο επίζεκεο, ή πξέπεη λα
εμνπζηνδνηήζνπκε θάπνηνλ ή θάπνην φξγαλν πνπ λα θάλεη ηα επφκελα
βήκαηα.
Απφ ηελ άιιε ην ’17 θαη ην ’18 έρσ λα θαηαινγίζσ ζηνλ
Πξφεδξν φηη έρεη 1,92 € πάλσ ηνπ θαη απηφ πξέπεη λα ην δνχκε πνπ ην βξήθε.
Γηα λα έρνπκε δπν ρξφληα θαη λα έρεη 1 επξψ ζηελ ηζέπε ηνπ θαη φια λα είλαη
ηαθηνπνηεκέλα, είρε ρξφληα λα ζπκβεί απηφ. κσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα
δελ ηα ζβήλνπκε, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε παξαπέξα θαη ιέκε εθεί ιείπνπλ
9.000 απηφ αθνχ καο ην ιέεη ν νξθσηφο ινγηζηήο πξέπεη λα ην απνδερηνχκε
αιιηψο ζα ηνπ πνχκε δελ μέξεηο ηη ζνπ γίλεηαη, δελ είλαη 9, είλαη 4, είλαη
14.000. Μπνξνχκε λα ην πνχκε απηφ; ρη. Σνλ θσλάμακε γη' απηή ηε δνπιεηά.
Ννκίδσ ςεθίδνπκε, απηφ θαινχκαζηε ζήκεξα λα ςεθίζνπκε
απνινγηζκνχο πνπ έρνπλ έλα έιιεηκκα ζε θάπνηα ρξφληα, πηζηνπνηνχκε ην
εχξεκα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, δελ ιέκε φηη είλαη φια παξζεληθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη ζεηξά θ. Κνπηζάθε. Ση λα απαληήζεη; Γελ απαληάεη
θάηη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξαρσξψ ηε ζέζε κνπ ζηνλ θ. Κνπηζάθε, αλ επηκέλεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θέισ λα κνπ απαληήζεη ζε θάπνηα ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ζα θάλνπκε εξσηήζεηο; Θα πάκε ζε θχθιν εξσηήζεσλ λα
απαληήζεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Πξφεδξε δελ θαηαιάβαηε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλνίμηε ζαο παξαθαιψ ην κηθξφθσλφ ζαο θάληε ηελ
ηνπνζέηεζή ζαο εθφζνλ ζαο έδσζε ηε ζέζε ηεο, λα πξνρσξήζνπκε.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ θαη' αξρήλ θαη ζέισ ην εμήο: ιαλζάλεηε. Ο
απνινγηζκφο είλαη απνινγηζκφο ή ηνλ ςεθίδεη σο απνινγηζκφ απηή ηε ζηηγκή,
αλ ζέιεη θάπνηνο λα μεθηλήζεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη αλάγθε λα ην
θέξεη σο απνινγηζκφ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Μελ παξαζχξνπκε θαη ηνπο
ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο λα ιέκε απηή ηε ζηηγκή πξάγκαηα ηα νπνία δελ
είλαη.
ήκεξα εγψ ν ιφγνο πνπ δελ ςεθίδσ φηη νη απνινγηζκνί δελ
έρνπλ θαζαξή άπνςε, θαζαξή θάζε, ππάξρνπλ αθφκε εθθξεκφηεηεο λνκηθέο.
Απηή ηε ζηηγκή ιέλε φηη ιείπνπλ 9.000 εγψ θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη ν θ.
Παπαζενθάλνπο ν νπνίνο έθαλε κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε είηε καο
αξέζεη είηε φρη, ηα είπε φια απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο θαη ηα είπε θαη πνιχ
ζσζηά.
ήκεξα ν ιφγνο πνπ δελ ςεθίδσ θαη πξέπεη λα ην αηηηνινγήζσ
είλαη φηη ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο. Γη' απηφ ηνλ ιφγν θαη δελ ζα ςεθίζσ θαη
ζέισ λα έρσ θαζαξή ηε ζπλείδεζή κνπ φρη φηη ήξζαλ νη πξνυπνινγηζκνί φινη
καδί ή δελ ήξζαλ φινη καδί, ν απνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο. Αλ
ζέιεηε απηή ηε ζηηγκή θαη δελ είλαη θαζαξφο ζηείιηε ην πξψηα ζηε δηθαηνδχλε
θαη ζε φια ηα έλδηθα κέζα πνπ ζέιεηε λα πάηε θαη ζηε ζπλέρεηα θέξηε θαη εγψ
είκαη εδψ λα ςεθίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα πσ ζηνλ θ. Κνπηζάθε φηη
ππάξρνπλ νη απνινγηζκνί ’17-’18 κπνξεί λα ςεθίζεη ελ πάζε πεξηπηψζεη
απηνχο πνπ ζεσξεί θαζαξνχο, εθηφο αλ ζεσξεί νχηε θη απηνχο θαζαξνχο.
Γεχηεξνλ,

εζείο

θ.

Κνπηζάθε

απηή

ηε

ζηηγκή

ςεθίδεηε

απνινγηζκνχο έηζη φπσο είλαη θαηαγεγξακκέλνη. Γελ ιέηε φηη φια είλαη θαιά,
απηφ είλαη θαη απηφ ςεθίδεηε. Δίλαη έθζεζε ησλ νξθσηψλ, έθζεζε ηνπ
εκπεηξνγλψκνλα, κηιάσ γηα ηα ρξφληα πξηλ.
Έλα άιιν πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε φινη θαη ίζσο μεράζακε λα
ην πνχκε: εάλ δελ ςεθίζνπκε ηνπο απνινγηζκνχο πνπ έρνπκε αξγήζεη πάξα
πνιιά ρξφληα ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ πάξνπλ ηηο ΚΑΠ ηηο θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο ηα ζρνιεία. Απηφ μεράζακε λα ην πνχκε θαη είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ. Θεσξψ φηη εάλ δελ πάλε εθεί πνπ πξέπεη λα πάλε νη απνινγηζκνί
ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν ζα έρνπκε απηφ ηνλ θίλδπλν.
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Καη επίζεο ζε ζρέζε κε ηνπο δηεπζπληέο ζα ήζεια λα
ζπκπιεξψζσ απηφ πνπ είπε ε θα Ρφθνπ, φλησο είρε δερηεί ηφηε ε Γηνίθεζε
πνιχ κεγάιε αληίζηαζε απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ δελ ήζειαλ λα κπνπλ ζε
κηα άιιε δηαδηθαζία γηαηί ίζσο ήηαλ πην θνπξαζηηθή ή ζα ηνπο έηξσγε ρξφλν,
ηελ ίδηα αθξηβψο αληηκεηψπηζε είρε θαη ε επφκελε Γηνίθεζε, δειαδή κε ηνλ θ.
Παπαζενθάλνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο ζηελ αξρή, γηαηί ζπλέρηδαλ λα έρνπλ
ηελ ίδηα αληίιεςε.
ηγά - ζηγά φιν απηφ ην πξάγκα κπήθε ζην απιάθη θαη
θαηάιαβαλ θαη απηνί φηη ην λα ππάξρεη ζαθήο απνηχπσζε, λα ππάξρεη
κεραλνγξάθεζε λα γίλνληαη φια κέζα απφ Σξάπεδα είλαη ην θαιχηεξν θαη γηα
ηε ρνιηθή Δπηηξνπή αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο δηφηη δηαζθαιίδεη θαη ηνπο ίδηνπο
ηνπο δηεπζπληέο.
Σν ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ζην πκβνχιην πνπ
θάλακε πξνρζέο θαη ςεθίζηεθαλ νη απνινγηζκνί νη δηεπζπληέο καο έδσζαλ
ζπγραξεηήξηα ζε φιε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ζε φιε ηε Γηνίθεζε θαη πέξα απφ
ην ζπγραξεηήξηα εμέθξαζαλ ηελ επρή λα κπνξνχζε λα ππάξρεη θαη ηα
επφκελα ρξφληα κηα αληίζηνηρε Γηνίθεζε γηα λα ππάξρεη φιε απηή ε ηάμε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξψηνλ λα πσ φηη φζνη επελδχνπλ απέλαληη ζε απηή ηε
Γηνίθεζε, ζε κηα θξηηηθή κε ππφλνηεο ζθαλδάισλ φρη κφλν ζα πέζνπλ ζην
θελφ, αιιά ζα βξεζνχλ θαη απνινγνχκελνη ζηε δηθαηνζχλε. Κπξηαθή θνληή
γηνξηή, γηαηί έρνπλ ππάξμεη θάπνηα πξνεγνχκελα πνπ θιείλνπλ ηψξα θαη ζα
ππάξρεη θαη ε ζπλέρεηα πιένλ απφ ηε δηθή ηελ πιεπξά, αθνχ θιείζεη φιν ην
θχκα επίζεζεο πνπ δερηήθακε θαη ζα πεξάζνπκε θη εκείο ζηελ αληεπίζεζε, ην
ελεκεξψλσ πξνο πάζα θαηεχζπλζε απηφ.
Γηαηί θξαηήζακε πνιχ ρακεινχο ηφλνπο απέλαληη ζηε ζπέθνπια
θαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπξζνχκε εκείο, απηή ε Γηνίθεζε πνπ αλ κε ηη άιιν
απνηππψλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ λα βξηζθφκαζηε εκείο απφ
θάπνηνπο, φρη πνιηηηθά θαηεγνξνχκελνη γηαηί πνιηηηθά μέξεηε έρνπκε
δεκνθξαηία θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα καο θαηαινγίζεη νηηδήπνηε. σζηφ,
ιάζνο δελ έρεη ζεκαζία αιιά εθεί κπνξεί λα ππάξμεη δηάινγνο. Αιιά κε δφιην
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ηξφπν λα πξνζπαζνχλ λα καο ζχξνπλ ζε κηα ηζηνξία ζθαλδάισλ θαη
δηαθζνξάο, εδψ είκαζηε θαη ζα δείηε πνπ ζα θαηαιήμεη απηή ε ηζηνξία.
Γεχηεξνλ θ. Σνκπνχινγινπ νθηψ ρξφληα; Οθηψ ρξφληα, λαη. Να
ζπκίζσ φηη απηή ε Γηνίθεζε ην 2014 1ε επηέκβξε πνπ αλαιάβακε δελ είρε
εγθξηζεί ηζνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ ην ’11 δελ είρε εγθξηζεί ηζνινγηζκφο ηνπ
Γήκνπ ηνπ ’12, δελ είρε εγθξηζεί ηζνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ ηνπ ’13, ζηε δηθή καο
ζεηεία λνκίδνπλ θάπνηνη φηη παηάκε έλα θνπκπί θαη έξρνληαη νη ηζνινγηζκνί ηνπ
Γήκνπ.
Δκείο έπξεπε λα πιεξψζνπκε ιεθηά θάζε ρξφλν 25ξηα απηή ε
Γεκνηηθή Αξρή ζηνπο νξθσηνχο, αλ ζπκάκαη θαιά 25ξηα είλαη. Έπξεπε λα
βάινπκε νιφθιεξε ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ λα δνπιεχεη γηα λα θάλεη ηνπο
απνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ. Έπξεπε ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη κάηη ησλ
αηξεηψλ ζε φιν απηφ.
Πξνζέμηε γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ εκθαλίδνληαη ηψξα
ηηκεηέο, λα πσ γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ; Γηα αηειή ελνπνίεζε; Να
πσ φηη βξήθακε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε
ΑΦΜ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – ΑΦΜ Νέαο Υαιθεδφλαο; Να πσ γηα ηνλ Δληαίν
Φνξέα; Ση λα πξσηνπψ; Γηα λα βξεζνχκε εκείο έζησ θαη δπν κήλεο φπσο ιέεη
ν θ. Σνκπνχινγινπ πξηλ ηηο εθινγέο, λα είκαζηε απνινγνχκελνη.
Γειαδή ζέισ λα έξζεηε θη εζείο, πξνζπαζψ θη εγψ λα
θαηαιάβσ πνιιέο θνξέο ε αληηπνιίηεπζε πξάγκαηα πνπ είλαη ππνρξεσκέλε
λα πεη, ζέισ λα έξζεηε θη εζείο θάπνηα ζηηγκή ζηε δηθή καο ηελ πιεπξά πνπ
γηα 2,5 ρξφληα φπνηα πέηξα θη αλ ζεθψλακε ζην Γήκν, βξίζθακε απφ πίζσ λα
ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο. Απφ ην φηη ράιαζε –ην είρε πεη ν θ. Πιάηαλνο ηφηεην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, θαηλνχξγην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζην δεκαξρείν Νέαο
Υαιθεδφλαο. Ση βξίζθνπκε; ηη έπαηξλε λεξφ απφ ην ζπληξηβάλη.
Μαο έξρεηαη πξφζηηκν 13.000 € γηαηί θπθινθνξνχζε αλάξηζκν
απηνθίλεην θαη μαλά θη άιιν αλάξηζκν. Βξίζθνπκε ηα ρξέε απφ ηελ ΔΤΓΑΠ
220.000 € θαηάζρεζε ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ. Γειαδή βξεζήθακε ζε κηα
θαηάζηαζε πνπ εδψ ζπδεηάκε γηα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ δελ είραλ
εγθξηζεί πνηέ ζηηο ίδηεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, θαηά πφζν κάιινλ λα έξζνπλ ζην
πκβνχιην θ. Σνκπνχινγινπ.
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Δκείο

θαζπζηεξήζακε;

Δίκαζηε

θαθνί;

Δίκαζηε

αξγνί;

Καηεγνξήζηε καο γη' απηφ. Δκείο φκσο ηα θέξλνπκε, δελ έρνπκε ηίπνηε λα
θξχςνπκε. Καη ν ιφγνο θ. Κνπηζάθε πνπ εγψ ιέσ φηη φια απηά λα πάλε ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην, έρεη λα θάλε κε κηα βαζηθή αξρή: εκείο ζην ηέινο ηεο
ζεηείαο καο θαη ζεσξνχκε θαη ζηελ επφκελε ζεηεία αλ είκαζηε, φπνηνο θη αλ
είλαη δελ έρεη ζεκαζία, εκείο ην ζεσξνχκε απηνλφεην λα κπνξεί ζε φιν ην
Γήκν θαη ζηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα λα γίλεηαη έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο
πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία ηα δεκνζηνινγηζηηθά, είηε είλαη
ζσζηά είηε ιάζνο θαη εδψ είκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε ειεγθηή λα κπνξέζεη
λα ηα βξεη.
Ο θ. Πιάηαλνο νκνιφγεζε κε έλα ηξφπν πξηλ –ην νκνιφγεζε
είλαη ζρήκα ιφγνπ- φηη δελ ππήξραλ πξαθηηθά. Γειαδή ξψηεζε ηελ θα
Δκκαλνπήι πνηα πξαθηηθά; Βξήθεο πξαθηηθά; Μα κφλν θη απηή ε νκνινγία θαη
πάιη ην ιέσ νκνινγία είλαη παξέλζεζε, απνδεηθλχεη φηη εθεί κέζα ήηαλ έλα
κπάραιν. Μνπ έρεη δείμεη ν θ. Παπαζενθάλνπο εξρφηαλ έληξνκνο ηνλ πξψην
θαηξφ πνπ αλέιαβε θαη κνπ έδεηρλε θάηη έγγξαθα πνπ ήηαλ κνπηδνχξεο,
δηνξζσκέλα κε κπιάλθν πάλσ, ηη ζπκπέξαζκα λα βγάιεη θαλείο γη' απηά;
Δκείο ην θαζήθνλ ην νπνίν είρακε θαη έρνπκε είλαη φια απηά ηα
θέξλνπκε ζην θσο, είλαη αλνηρηά ζηε δηάζεζε ησλ πάλησλ θαη ηαπηφρξνλα ην
πην ζνβαξφ είλαη λα ηα δηνξζψζνπκε. Καη απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη είλαη πσο
εδψ ηα δηνξζψζακε θαη απνδεηθλχεηαη ζηελ εηζήγεζε ηελ νπνία έθαλε ν θ.
Παπαζενθάλνπο φηη θαηαιήγεη ην ’17 λα έρεη 1,79 πάλσ ηνπ θαη 2,52 ην ’18.
Αληίζηνηρα γηαηί δελ καο θάλεηε θξηηηθή γηα ηε 2ε ρνιηθή
Δπηηξνπή; ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είπε ν θ. Νηάηζεο πξηλ φηη ηνλ πήξε
ηειέθσλν, δειαδή ζέιεη λα παξαιιειίζεη θαη λα θάλεη κηα αληηδηαζηνιή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο 1εο θαη ηεο 2εο, δειαδή ζηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ ηα
θέξλακε έγθαηξα ρξφλν – ρξφλν, ηη είλαη; ηη εθεί θάλακε θάπνην ζαχκα; ρη,
βξήθακε κηα θαηάζηαζε λνξκάι, ε νπνία κπνξεί λα είρε θη εθεί πξνβιήκαηα
αιιά δελ βξήθακε κηα θαηάζηαζε πνιχ πξνβιεκαηηθή θαη εθεί ρξνληά –
ρξνληά ηα θέξλακε, ηα θέξλνπκε θαη ζα ηα θέξλνπκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ έρεη δαζθάινπο εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέισ λα ξίμσ επζχλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ αλνίγνπκε θαηλνχξγην θχθιν ζπδήηεζεο ζαο παξαθαιψ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη εληαία θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα,
γηαηί παληνχ εκείο είκαζηε θαη απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε επζχλε ηεο
πιεηνςεθίαο πνπ έρεη νξίζεη ηα Ννκηθά Πξφζσπα. Άξα δελ κπνξεί ζηε κηα
πεξίπησζε γηα λα θιείζσ λα ηα θέξλνπκε ξνιφη ρξνληά – ρξνληά θαη ζηελ
άιιε λα ηα θέξλνπκε χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα.
Σα θέξλνπκε χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα γηαηί έπξεπε λα
πξνεγεζνχλ φια απηά ηα νπνία ρξεηάζηεθε 20 ιεπηά, θ. Σνκπνχινγινπ δελ
ήζαζηαλ εδψ, λα ηα εμηζηνξήζεη ν θ. Παπαζενθάλνπο θαη γηα ιφγνπο αξρήο
επηκέλσ φρη γηαηί ππάξρεη ππνςία θαη φπνηνο εδψ δελ θνηκάηαη ηε λχρηα,
ππάξρνπλ θαη θαξκαθεία γηα λα θνηκεζεί φπνηνο έρεη ακθηβνιίεο.
Δδψ είλαη ηα ζηνηρεία θαη γηα ιφγνπο αξρήο εκείο ηα ζηέιλνπκε
θαη είλαη ζηελ εηζήγεζή καο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: πγλψκε επεηδή ζηελ αξρηθή ηνπ νκηιία ν Γήκαξρνο είπε
φηη ζα δεηήζνπκε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα θαη ηψξα.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Να ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη – λαη σξαία. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πεξλάκε ζηελ
ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Πσο ζα ςεθίζνπκε έλαλ - έλαλ ρξφλν, ή
φινπο καδί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ινπο καδί.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Δγψ ζέισ λα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Φεθίδσ ππέξ γηα
ηνπο απνινγηζκνχο ’11 κε ’14 πνπ βξίζθνληαη γηα δηεξεχλεζε ζηε δηθαηνζχλε,
ππέξ γηα ηνπο απνινγηζκνχο ’15, ’16 κε επηθχιαμε γηα ηα πνζά πνπ δελ
αληηζηνηρίδνληαη κε παξαζηαηηθά θαη ρξίδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη
ειέγρνπ θαη ππέξ γηα ηνπο απνινγηζκνχο ’17 θαη ’18.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αγγειήο απνπζηάδεη, ν θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπξεκέλνο;
Λ. ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη, ν θ. Σνκπνχινγινπ;
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Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ απνπζηάδεη, ν Πιάηαλνο απέρεη, ν θ.
Καληαξέιεο απνρψξεζε, ν θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: ’11 κε ’14 απέρσ, κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ήκνπλ κέινο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ’14 θαη ’16 ςεθίδσ φπσο έρεηε πεη λα πάεη ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ’17 – ’18 λαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο ν θ. Κφληνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ’17 – ’18, ηα ππφινηπα θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αγαγηψηνπ, ν θ. ηψξεο, ε θα Γθνχκα απνπζηάδεη, ε θα
Αλαγλψζηνπ;
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δπεηδή είλαη εληαίν ην ζέκα ςεθίδσ θαηά, δειψλνληαο φηη
δελ ππνλνψ ηίπνηε αιιά δελ κπνξψ λα ςεθίζσ ππέξ ζε ηζνινγηζκνχο –
απνινγηζκνχο πνπ πνζά δελ αληηζηνηρνχλ ζε παξαζηαηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απνινγηζκώλ
εζόδσλ - εμόδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ.
εηώλ 2011-2018, βάζεη ηεο αξηζ. 16/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο
πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπγρσξέζηε κε έρσ ξαληεβνχ πνπ ην έρσ
πάεη πίζσ, ην είρα πεη θαη ζηελ Πξφεδξν θαη πξέπεη λα απνρσξήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρσξεί θαη ε θα Ρφθνπ.
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7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνύο
θαη Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο –
Ν. Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Πξηλ μεθηλήζσ ζα ήζεια λα
επαλαιάβσ φηη πάγην αίηεκά καο είλαη απηφ γηα δσξεάλ δεκφζηα πξνζρνιηθή
αγσγή γηα φια ηα παηδηά ρσξίο δηαθξίζεηο κε κφληκν θαη ζηαζεξφ
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, αιιά φπσο θάζε ρξφλν ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θέξλνπκε ζρεηηθή εηζήγεζε γηα έγθξηζε θξηηήξησλ
κνξηνδφηεζεο, πάληα πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπκε ηνπιάρηζηνλ φια ηα
παηδηά ησλ πην επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ.
Καηά βάζε ε θεηηλή εηζήγεζε είλαη φπσο θαη ε πεξζηλή, κε
θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο. Πνηεο είλαη απηέο; πγθεθξηκέλα ππάξρεη αχμεζε ηα
κφξηα γηα ηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ππάξρεη απηνδίθαηε θαη άκεζε έληαμε
ησλ νξθαλψλ ρσξίο πεξαηηέξσ θξηηήξηα φπσο είρε ζπδεηεζεί θαη πέξζη θαη
κάιηζηα λνκίδσ ήηαλ θαη πξφηαζε ηνπ θ. Κφληνπ.
Έρνπκε αχμεζε ζηα κφξηα γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ιφγνπ
θαη έρεη θαη κηα πξνζζήθε – δηεπθξίληζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα θαη’ εμαίξεζε
εγγξαθή παηδηψλ, δειαδή απηφ πνπ ήδε θάλνπκε εκείο σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην κε ζρεηηθή απφθαζε, αιιά δελ απνηππσλφηαλ ζηελ εηζήγεζε ηεο
κνξηνδφηεζεο.
Πξνηείλνπκε επίζεο θαηφπηλ πξφηαζε ηεο θαο Αλδξένπ λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα απφθαζε φηη ηα θξηηήξηα έληαμεο θαη ε αίηεζε
ζα είλαη θνηλά θαη γηα ηνλ βξεθηθφ ζηαζκφ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο.
Δπραξηζηψ. Ζ θα Αλδξένπ έρεη θαη έλα ζρεηηθφ θείκελν ην νπνίν ζέιεη λα
θαηαζέζεη ζηνλ Γξακκαηέα νχησο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε
αθξηβψο φπσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αλδξένπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Θα ην δψζσ, αιιά λα ππελζπκίζσ θαη πέξζη κε ηελ 73
απφθαζε είρακε ζπκπεξηιάβεη θη απηή ηελ παξάγξαθν φπσο θαη πξφπεξζη.
Να ηε δηαβάζσ;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα θάλεηε κηα αλάγλσζε.
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: ηα πιαίζηα ηεο ρξηζηήο Γηνίθεζεο ηεο απνθπγήο άληζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνθπγήο πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο γνλείο,
νξίδεηαη φηη νη αηηήζεηο γηα ην Βξεθηθφ ηαζκφ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζηελ παξνχζα
απφθαζε, φπσο θαη ζηνπο Βξεθηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ. Άξα νη γνλείο
πνπ επηζπκνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζην Βξεθηθφ ηαζκφ ηεο Κνηλσθεινχο ζα
θάλνπλ αίηεζε ζην Γήκν δειψλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
Βξεθηθφ ηαζκφ.
Σν

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηεο

Κνηλσθεινχο

θαιείηαη

λα

απνθαζίζεη φηη απνδέρεηαη ηελ απφθαζε γηα κνξηνδφηεζε κε ηα θξηηήξηα θαη
ηε δηαδηθαζία ηνπ Γήκνπ θαη λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ βξεθψλ πνπ ζα
εληαρζνχλ απφ ηελ πξνζσξηλή θαηάηαμε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
επηδνηνχκελσλ αηηήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ΔΔΣΑΑ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Μηζφ ιεπηφ δελ πξέπεη λα νξίζνπκε Δπηηξνπή;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Σα νλφκαηα δελ ρξεηάδεηαη ηψξα, ζα ηα δψζσ κεηά εγψ
ζηνλ θ. Πιέζζα, αλαθέξεηαη φηη είλαη ππάιιεινη, εγψ σο Πξφεδξνο θαη ηα
ινηπά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θξηηεξίσλ
επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνύο θαη

Βξεθνλεπηαθνύο

ηαζκνύο ηνπο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ ηεθηνύ Νενιαίαο,
θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο ζπζηαζείζαο κε ηελ αξηζ. 74/2019 απόθαζε
Γ.. δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: πσο είρακε πεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
είρακε ςεθίζεη ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο θαη ηψξα
εξρφκαζηε λα ςεθίζνπκε ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ο Καλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο πξνέθπςε θαηφπηλ ζπδήηεζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή, έγηλε κηα
εηζήγεζε απφ ηελ Γηνίθεζε, ζπκπιεξψζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία
ηεο Δπηηξνπήο, ιήθζεθε ππφςε ε άπνςε ηεο πλέιεπζεο ησλ καζεηψλ πνπ
καο εζηάιε γξαπηψο θαη έρεη πξνθχςεη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο.
Γελ μέξσ θα Πξφεδξε αλ ζέιεηε λα δηαβάζσ ηνλ Καλνληζκφ ή λα
θάλσ κηα εηζήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα αθνχζεη ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ
Καλνληζκφ ή είκαζηε δηαβαζκέλνη; Να δψζσ ηνλ ιφγν γηα εξσηήζεηο. Ο θ.
Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε. Ζ Δπηηξνπή ε νπνία είρε
θαηαξηηζηεί ζην ηειεπηαίν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεηε ζπλεδξηάζεη θαη έρεηε
απνθαζίζεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία; Απηφ ην έρεηε εζείο;
Δίλαη απηφ πνπ καο έρεηε ζηείιεη. Δίλαη απηφ ην πξαθηηθφ πνπ έρνπκε πάξεη;
Χξαία, επραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρσξεί ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο θαη είλαη ζπγθεθξηκέλε: ν
Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο έρεη ζπδεηεζεί θαη είλαη ζχκθσλνη νη λενιαίνη νη
νπνίνη απαξηίδνπλ ην ηέθη Νενιαίαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ζνλ αθνξά ηελ πξψηε εξψηεζε ππάξρεη ην πξαθηηθφ ην
νπνίν έρεη ζηαιεί καδί κε ηελ εηζήγεζε θαη φιεο νη πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ απφ
ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ ν νπνίνο ήηαλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ εηζήγεζή καο. ΄
ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε εξψηεζε είλαη ζχκθσλνη νη καζεηέο θαη
γη' απηφ ηνλ ιφγν είλαη εδψ θαη παξαθαιψ λα πάξεη ηνλ ιφγν ε εθπξφζσπνο
ηεο Δπηηξνπήο δηεθδίθεζεο γηα ην ηέθη Νενιαίαο, ε θα ηαπξνπνχινπ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε κηζφ ιεπηφ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε. Δθφζνλ
ζήκεξα ζπδεηείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φιν απηφ ην πιαίζην ην νπνίν
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είλαη γηα ηε ιεηηνπξγία γηα ην ηέθη Νενιαίαο λνκίδσ φηη ζήκεξα έπξεπε λα
είραλ έξζεη κεξηθά παηδηά θαη φρη ηελ πξψηε θνξά ήξζαλ δχν παηδηά θαη
ζήκεξα δπν πάιη, έπξεπε λα ήηαλ παξφληεο φινη, λα ήηαλ ηα 22 παηδηά απηά
ηα νπνία έθαλαλ ην αίηεκα, ζα ήηαλ θαιφ λα έξρνληαλ ζήκεξα εδψ λα
αθνχζνπλ απηά ηα νπνία ιέεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φ,ηη άιιν ζα
ζπδεηήζνπκε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία.
Δγψ δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ βιέπσ δπν παηδηά ή έλα
παηδί, κπνξεί λα έρνπλ κηα θνβεξή αγάπε λα γίλεη ηα δπν ηξία παηδηά, λα
έρνπλ πάξεη ηηο ππνγξαθέο αιιά ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα βιέπακε είθνζη
παηδηά λα θάζνληαη απ' έμσ θαη λα πεξηκέλνπλ κε αγσλία ην απνηέιεζκα, γηαηί
δείρλνπλ έηζη φηη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη φινη. Δκέλα κε ζηελνρσξεί πνπ
είλαη δπν ηξία παηδηά, ή ηελ πεξαζκέλε θνξά πνπ ήξζε έλα θα άιιν έλα ήξζε
γηα δέθα ιεπηά θαη έθπγε.
Γελ είλαη εηθφλα, θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα ηφζν κεγάιε θαη λα
έξρνληαη δπν παηδηά γηα λα πνπλ κεηά «εληάμεη ην θαηαθέξακε, ην θαλνλίζακε
θαη ιεηηνπξγνχκε». Πνπ είλαη ηα παηδηά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεη ηνλ ιφγν ε θα Πξφεδξνο …
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε πξνζέμηε, εγψ ζα ήζεια βέβαηα ζαλ εηζήγεζε
λα έξζνπλ φια ηα παηδηά πνπ ππέγξαςαλ απηά ηα 22 έπξεπε λα εκθαληζηνχλ
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά απφ ηηο δπν. Γελ είλαη ζσζηφ λα πάξνπκε κηα απφθαζε
επεηδή ήξζαλ δπν παηδηά, πξνο ηηκή ηνπο κπξάβν ηνπο, ην επηθξνηνχκε,
βνεζνχκε, ιέκε λαη, αιιά λα κελ δνχκε ηα παηδηά φια λα θαζίζνπλ απ' έμσ
θαη λα έρνπλ ηελ αγσλία λα γίλεη απηφ ην ηέθη. Απηφ πξέπεη λα ην δνχκε φινη,
πξέπεη ην πάξνπκε ηφζν πνιχ «εληάμεη είπε ν Κφληνο γηαηί δελ ήξζαλ φια ηα
παηδηά», έπξεπε λα είλαη παξφληα ηα παηδηά εδψ.
Δδψ βιέπεηε δέθα εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ηελ αγσλία έξρνληαη
είθνζη. Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν κε ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ λα δψζνπκε ην
«Πεξηβφιη ηνπ ιανχ» ήξζαλ θαη νη ηξηάληα γπλαίθεο. Δγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη
λα απνζπξζεί θαη λα έξζεη θαλνληθά ζηελ επφκελε θνξά. Δπραξηζηψ πνιχ.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κπξία Πξφεδξε ζπγλψκε επεηδή ήηαλ θάηη έθηαθην
δέρηεθα έλα ηειέθσλν θαη πξέπεη λα θχγσ. Με ζεσξεζεί αγέλεηα θαη' αξρήλ
ζηελ απάληεζε ησλ παηδηψλ, είλαη εληειψο έθηαθην. Καιχπηνκαη απφ ηελ
απάληεζε φηη ζπκθσλνχλ ηα παηδηά θαη κε απηή ηελ έλλνηα ζέισ λα δεηήζσ
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ζπγλψκε πξψηα απ' φια απφ ηα παηδηά θαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αιιά
πξνέθπςε θάηη έθηαθην θαη πξέπεη λα θχγσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρσξεί ν θ. Παπαθψζηαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ εθπξφζσπνο ησλ καζεηψλ έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεζπέξα ζαο …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζία. Πξψηα κηινχλ νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ηειεηψζνπλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ θάλεη έθθιεζε γηα εξσηήζεηο, ε εθπξφζσπνο κηιάεη γηα λα
δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ε δηαδηθαζία ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή πξνζπαζείηε
είλαη πξσηφγλσξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξψηα δεηάεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνλ ιφγν, δίλεηαη
πξψηα ζην Γεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη ζηε ζπλέρεηα έπεηαη φπνηνο ζέιεη απφ ην
θνηλφ, απηή είλαη ε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή ν θ. Κφληνο έθαλε κηα ηνπνζέηεζε θαη είπακε λα
δηεπθνιχλνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να πεξηκέλνπλ λα απαληήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία, λα πεξηκέλεηε παξαθαιψ λα κηιήζνπλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
Δ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Δπραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα εγψ
ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Κφλην ε εηθφλα, εμάιινπ ην ζέκα ήξζε ην κεζεκέξη εγψ
γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ην έρσ δηαβάζεη θηφιαο θαη επεηδή θαη ηα παηδηά δελ
είλαη φια εδψ, ζεσξψ φηη ην ζέκα πξέπεη λα απνζπξζεί γηα λα είκαζηε θαη
θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ ζα ιεηηνπξγήζεη
αχξην, νχησο ή άιισο ζα έρεη θαη βάζνο θαη ρξφλν.
Θεσξψ φηη πξέπεη λα απνζπξζεί θαη λα έξζεη ζσζηά
πξνεηνηκαζκέλν θαη κε παξνπζία ησλ παηδηψλ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Καη' αξρήλ ληξέπνκαη φηαλ αθνχσ έλαλ εθπαηδεπηηθφ
λα ιέεη λα απνζπξζεί ην δήηεκα ηνπ ηεθηνχ Νενιαίαο πνπ ήηαλ ρξφληα πάγην
δήηεκα …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Πξφεδξε βαξηέο θνπβέληεο ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίλαη πξνζσπηθή κνπ ππφζεζε λα ιέσ, δελ βξίδσ,
ιέσ ιππάκαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … Σν «ληξέπνκαη» ζε
απφςεηο δελ ην δέρνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ θ. Κνπηζάθε!
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Γελ αλαθαιψ, δελ ζαο έβξηδα. Λππάκαη είπα. Σν
ιππάκαη, δελ είλαη βξηζηά.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Καη ληξέπεζαη.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Καη ληξέπνκαη φηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ..
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λππάηαη ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ, αθήζηε ηνλ λα ιππάηαη.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Αθήζηε κε λα ιππάκαη θαη λα ληξέπνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Υαηδεγεσξγίνπ.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: πλερίδσ. Κχξηε Κφλην έιενο! Θέιεηε φια ηα παηδηά λα
έξζνπλ, ππάξρνπλ θξνληηζηήξηα ππάξρνπλ ρίιηα δπν πξάγκαηα.
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Απηφ θαηαιαβαίλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κε γίλεηαη ζπδήηεζε ζε απηφ ην επίπεδν. Κχξηε
Υαηδεγεσξγίνπ παξαθαιψ θάληε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Ζ ηνπνζέηεζή κνπ είλαη ε εμήο: εθεί πνπ πξέπεη λα
επηθξνηνχκε θαη λα πνχκε κπξάβν έζησ ζηα δχν ζηα ηξία παηδηά πνπ
έξρνληαη θαη εθπξνζσπνχλ ηνπο ππφινηπνπο, ζέινπκε ηη. Πηζηνπνίεζε φηη δελ
ππάξρνπλ θαη φηη ζα έπξεπε λα είλαη εδψ γηα λα θάλνπλ ην ηέθη Νενιαίαο;
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Έιενο! Καη ην ιέσ εγψ, γηαηί απφ ην 1979, ην ’80 πήξα ην πηπρίν κνπ κέρξη
ζήκεξα θάλσ δσξεάλ καζήκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο ζην Γήκν. Πνηέ δελ πήξα
νχηε έλα θξάγθν, ζε φια ηα παηδηά. Καη ήκνπλ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαη
επί αεηκλήζηνπ άββα ηακαηηάδε ηδξχζακε έλα ζηέθη ην νπνίν δελ
ηειεζθφξεζε αιιά πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε. Καη ηψξα πνπ πάκε λα ην
θάλνπκε δειαδή λα ην αλαβάιινπκε λα έξζνπλ θαη νη εθινγέο θαη λα ηειεηψζεη
ε ππφζεζε. Έιενο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο νκηιεηήο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο; Ο
θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απηή ηε
ζηηγκή πξαγκαηηθά εγψ ζέβνκαη φιεο ηηο απφςεηο αιιά δελ βξίζθσ θαη ηνλ
ιφγν λα αλαβιεζεί, ην νπνίν έρεη μαλαέξζεη. Δγψ ζέβνκαη φιεο ηηο απφςεηο,
πηζηεχσ θαη λα αλαβιεζεί ν ζθνπφο είλαη έλαο. Γη' απηφ ηνλ ζθνπφ θαιψ θαη
ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη πξαγκαηηθά άξγεζε λα έξζεη θαη ζε
εκάο θαη ηψξα ην δηαβάζακε, αιιά δελ λνκίδσ φηη έρεη απηή ηε ζηηγκή θακία
άιιε ηχρε, φζν θαη λα πεξηκέλνπκε. Πηζηεχσ φηη θαιφ είλαη λα πξνρσξήζνπκε
λα γίλεη ην ηέθη θαη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ απηά πνπ
ζέινπλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Παξ' φιν πνπ είκαζηε θνπξαζκέλνη, έρνπκε πνιιέο
θνξέο μεθχγεη θαη δεηάσ ζπγλψκε γηαηί είκαη έλαο απφ απηνχο πνπ μεθεχγεη
θακία θνξά, λα πσ φηη θη εγψ ζπληάζζνκαη κε ηελ άπνςε ηνπ Μηράιε, δελ
είλαη δπλαηφ λα ην αλαβάιινπκε. Έρνπκε πάξεη απφθαζε γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, έρνπκε εθιέμεη δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ε νπνία ζπλεδξίαζε, έβγαιε
έλα Καλνληζκφ κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε, θαη ηψξα λα αλαβάιινπκε ηη.
Να αλαβάινπκε ηνλ Καλνληζκφ πνπ καο θέξλεη ε Δπηηξνπή; Γελ
ην ζεσξψ ινγηθφ γη' απηφ ήζεια λα κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη θάπνηα ζηηγκή εκείο νη κεγάινη
ζα πξέπεη λα δείρλνπκε κηα ζπλέπεηα απέλαληη ζηα παηδηά. Σν ζεκεξηλφ είλαη
κηα ζπλέπεηα απέλαληη ζηα παηδηά, πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη λα
πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία θαλνληθά ρσξίο θακία αλαβνιή. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, εθφζνλ έρνπλ ηειεηψζεη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
ζα πάξεη ηνλ ιφγν ε εθπξφζσπνο θαη ζα θιείζεη ε θα Παπαινπθά εάλ
ρξεηάδεηαη θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ ςήθηζε.
Δ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεζπέξα ζαο. Γηα φζνπο δελ κε γλσξίδεηε φζνη δελ
ήζαζηαλ παξφληεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν εθηέζεθε ην ζέκα γηα
ηελ έγθξηζε ηεο ίδξπζεο ηνπ ηεθηνχ, νλνκάδνκαη ηαπξνπνχινπ Δπαγγειία
θαη είκαη εδψ σο εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο δηεθδίθεζεο, δειαδή ησλ λέσλ
πνπ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ
ηεθηνχ.
Οθείισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη νη λένη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε απηφ είλαη ελήκεξνη θαη
γηα ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γηα ην ζεκεξηλφ θαη είκαζηε φινη
ζχκθσλνη κε ηελ εηζήγεζε ηε ζεκεξηλή, κε ηελ πξφηαζε γηα ηνλ Καλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα απαληήζσ σο Δπηηξνπή δηεθδίθεζεο ε
νπνία είλαη αλνηρηή θαη κπνξεί νπνηνζδήπνηε λένο ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί
πεξαηηέξσ λα εληαρζεί ζε απηήλ, ιεηηνπξγνχκε ζαλ εθπξφζσπνη, δειαδή ηα
παηδηά επεηδή πξνθαλψο έρνπλ πνιιέο ππνρξεψζεηο θαη εγψ έρσ
ππνρξεψζεηο είκαη εδψ απφ ηηο 7 θαη ζαο αθνχσ λα ηζαθψλεζηε θαη λα
δηαθφπηεηε ν έλαο ηνλ άιινλ, αθφκε θαη λα δηαθφπηεηε εκέλα γη' απηφ ζα ήζεια
λα κε ζεβαζηείηε ηέινο πάλησλ είκαη εδψ απφ ηηο 7 θαη είκαη εδψ γηα λα
ελεκεξψζσ ηα ππφινηπα παηδηά. Δίλαη Σεηάξηε, είλαη απφγεπκα πξνο βξάδπ
φινη έρνπλ θξνληηζηήξηα, δελ είλαη δπλαηφ λα έξζεη θαλείο θαη δελ ππάξρεη
θαλέλαο ιφγνο αλαβνιήο ηνπ ζέκαηνο.
Γειαδή κε ζπγρσξείηε, αλ νη ζέζεηο ησλ ζεαηψλ ήηαλ γεκάηεο
ηφηε ζα ήηαλ απηφο ιφγνο λα ηεζεί ην ζέκα ή φρη; Έρεη ζεκαζία πνηνο ζηέθεηαη
απ' έμσ θαη πνηνο φρη; Οη θαηξνί έρνπλ αιιάμεη. ήκεξα ελεκεξσλφκαζηε κε
έλα κήλπκα, δελ ππάξρεη ιφγνο λα έξζεη θάπνηνο λα ζηεζεί εδψ ηξεηο ψξεο λα
ζαο αθνχεη λα ηζαθψλεζηε γηα λα πεξηκέλεη γηα λα γίλεη κηα ςήθηζε.
Δπνκέλσο δελ βξίζθσ θαλέλα ιφγν απνιχησο αλαβνιήο θαη γηα
ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ πάιη ήκαζηαλ δχν άηνκα, νθείισ λα δειψζσ φηη
έθεξα εδψ πξνζσπηθά ηελ πξφηαζε γηα ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία
είρακε ήδε ζπλαληεζεί θαη ήδε είρακε ζπκθσλήζεη θαη ράζακε ρξφλν απφ ηε
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δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηά καο. Ήηαλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δελ ζα θέξνπκε
εδψ ζην κηθξφθσλν φια ηα παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαη, είκαη εγψ εδψ σο
εθπξφζσπνο. Άξα λαη, ζα ήζεια ην ζέκα ελλνείηαη λα ηεζεί θαη λα κελ
θσιπζηεξγνχκε άιιν. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη λα πξνζζέζεη θάηη;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ση λα πσ εγψ ηψξα; !!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ απνρψξεζε, ν θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αγγειήο απνπζηάδεη, ν θ. Σαβιαξίδεο;
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Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπξεκέλνο;
Λ. ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Γεσξγακιήο απνπζηάδεη,

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ

απνρψξεζε, ν θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ απνπζηάδεη, ν Πιάηαλνο απέρεη, ν θ.
Καληαξέιεο απνρψξεζε, ν θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αγαγηψηνπ, ν θ. ηψξεο, ε θα Γθνχκα απνπζηάδεη, ε θα
Αλαγλψζηνπ;
Α. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ – ΚΑΡΚΑΝΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο απνρψξεζε. 19 ππέξ θαη 2 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Καλνληζκνύ
Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ ηεθηνύ Νενιαίαο, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο
ζπζηαζείζαο κε ηελ αξηζ. 74/2019 απόθαζε Γ.. δηαπαξαηαμηαθήο
επηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθύξσζε Πηλάθσλ Χθεινπκέλσλ έηνπο 2019 ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ
ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5003609 (Β΄ θάζε)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Γελ έρσ θάηη λα πξνζζέζσ είλαη ε ζπλεζηζκέλε εηζήγεζε
επηθαηξνπνίεζεο πνπ έξρεηαη γηα ηα άηνκα πνπ κπαίλνπλ γηα ηηο λέεο αηηήζεηο
δειαδή γη' απηνχο πνπ πηζαλψο βγαίλνπλ θαη ηα ινηπά. Δίλαη αλαιπηηθά ζηελ
εηζήγεζε ηα λνχκεξα θαη νη δνκέο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο νκηιεηήο γηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ
ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθύξσζε Πηλάθσλ
Χθεινπκέλσλ έηνπο 2019 ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε
θσδηθό ΟΠ 5003609 (Β΄ θάζε)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
νδνπνηίαο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (ΑΜ: 197/2017)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη βέβαηα ε δηαδηθαζία είλαη
ηππηθή, αιιά ζην ηππηθφ ππάξρνπλ θαη βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ηα
πξνζέμνπκε. Δπεηδή θαηαςεθίζακε ην Σερληθφ Πξφγξακκα σο εθ ηνχηνπ ζα
θαηαςεθίζσ θαη ηνπο Α.Π.Δ. αιιά ζέισ λα επηζεκάλσ θάηη ζηνπο
ππεχζπλνπο ηεο Γηνίθεζεο.
Θα δηαβάζσ κηα αλαθνξά ελφο ζπλδεκφηε: «Θα ήζεια λα ζαο
ελεκεξώζω κε αγαλάθηεζε όηη ζηελ νδό ηάδε ηνπ Δήκνπ καο θαη ζηνπο γύξω
δξόκνπο αλαλεώζεθε ην νδόζηξωκα κε άζθαιην πξηλ από δπν κήλεο
πεξίπνπ. Από ηηο πξώηεο εκέξεο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ λένπ νδνζηξώκαηνο
έβιεπα όηη ην ζηξώζηκν δελ είρε γίλεη ζωζηά θαη ην πάρνο ηνπ λένπ
νδνζηξώκαηνο ήηαλ 2-3 εθαηνζηά κόλν. Με ηηο πξώηεο βξνρέο αλαδείρζεθε ε
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πξνρεηξόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν, ζηελ πίζω ζειίδα ππάξρνπλ
θωηνγξαθίεο απνδεηθλύνληαο ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο. Θα ήζεια λα μέξω κε πνηα
δηαδηθαζία παξειήθζε ην έξγν θαη κε πνηα θξηηήξηα ν εηδηθόο πνπ ην παξέιαβε
έιεγμε ην πάρνο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ην ζωζηό ζηξώζηκν, ζύκθωλα κε
θάπνηεο πξνδηαγξαθέο, νύηωο ώζηε λα πιεξωζεί ν εξγνιάβνο…» θαη ηα
ινηπά.
Μεηά απφ ην αίηεκα ηνπ ελ ιφγσ δεκφηε, κεηά απφ δέθα κέξεο
δελ μέξσ πφζν ηαθηνπνηήζεθε ην ζέκα θαη κάιηζηα δψζαηε θαη απάληεζε
ζηνλ ελ ιφγσ δεκφηε πνπ ηνλ επραξηζηήζαηε γηα ην αίηεκα πνπ έθαλε. Θα
ήζεια ηνπο ππεχζπλνο φηαλ γίλεηαη ε παξαιαβή, φηαλ γίλνληαη θάπνηα έξγα
λα επηβιέπνπλ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απηέο νη αηαζζαιίεο. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απνρψξεζε ε θα Κάπνπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δίλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζε απηφ πνπ αλαθέξζεθε ν θ.
Πιάηαλνο γηαηί έρσ θαη ηδίαλ αληίιεςε ζε θάπνηα ζεκεία δξφκσλ θαη νδψλ ηεο
Υαιθεδφλαο. Σν ιέσ απηφ γηαηί είρα πεη θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν πξνζσπηθά ζηελ
νδφ Βάξλαιε θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο πνπ θαη ζήκεξα ππάξρεη έλαο ιάθθνο
εθεί θαη ζα πέζεη θαλέλα απηνθίλεην λα ζθνησζεί θάπνηνο, αθξηβψο επί ηεο
Βάξλαιε ην ραιίθη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε δελ ππάξρεη, είλαη έμσ απφ ηελ
άζθαιην. Απηφ πξέπεη λα ην δνχκε.
Λέσ ινηπφλ Βάξλαιε θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο ππάξρεη κηα
ιαθθνχβα εδψ θαη κηα εβδνκάδα αο ην πξνζέμνπκε θ. Αληηδήκαξρε απηφ ην
ζέκα θαη λα δνχκε θαη θάπνηνπο άιινπο δξφκνπο. Λέηε φηη ζα κνπ
απαληήζεηε, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη δξφκνη δελ ζπκάκαη ηηο νδνχο ηψξα, νη
νπνίνη ην ραιίθη είλαη πάλσ απφ ηελ άζθαιην, δελ έρεη γίλεη ζσζηή δνπιεηά.
Απηφ έρσ λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Καιακπφθε γηαηί εζέλα αθνξά θαη εζχ είζαη ν
ππεχζπλνο, μέξεηο πνιχ θαιά φηη νη αζθαιηνζηξψζεηο απηφο ν εξγνιάβνο
θάλεη ηηο ρεηξφηεξεο, δελ ππάξρεη λα ηηο ζπγθξίλνπκε κε θαλέλαλ, είλαη νη
ρεηξφηεξεο αζθαιηνζηξψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πνηέ. Αιιά καο έρεηε ππνζρεζεί
εδψ θαη πέληε ρξφληα γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε ηεο Πεηαιά,
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θαξηεξηθά, ππνκνλεηηθά κε φια απηά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή, ν δξφκνο απηφο
πιένλ δελ πεξπαηείηαη θαη θαιφ ζα είλαη λα καο ελεκεξψζεηε αλ έρεηε ζθνπφ,
ή αλ δελ έρεηε ζθνπφ λα μέξνπκε ηνπιάρηζηνλ λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ξεθηλψ απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε. Ζ Πεηαιά είλαη ζην
πξφγξακκα λα αζθαιηνζηξσζεί, είλαη ε επφκελε πνπ ζα αζθαιηνζηξσζεί…
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζκεξνκελία;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ζκεξνκελία δελ μέξσ, δελ κπνξψ λα ζαο πσ. Ζ
ιαθθνχβα απηή πνπ είδαηε θ. Κνπεινχζν ηελ έρνπκε δεη απφ ηελ Παξαζθεπή,
βάιακε ηα εκπφδηα γηα λα κελ πέζεη θαλέλαο κέζα, εθεί είλαη θαζίδεζε ηνπ
αγσγνχ θαη έρνπκε εηδνπνηήζεη ηελ ΔΤΓΑΠ, δελ θηαίλε δειαδή ηα αζθαιηηθά.
Αλ πάηε δειαδή απφ πάλσ θαη βάιεηε ιίγν ηε κχηε ζαο ζα δείηε φηη βξσκάεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Σαβιαξίδεο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πιάηαλε αλαθέξεζηε ζηηο νδνχο Αξηάθεο – 40
Δθθιεζηψλ Αγίνπ Ησάλλνπ …
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Κχξηε Καιακπφθε έρσ έλα αίηεκα θαη ην μέξεηε.
Η.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ:

Ναη

ην

μέξσ,

εγψ

ην

παξαθνινχζεζα

ηηο

αζθαιηνζηξψζεηο θαη δελ ήηαλ φηη καο έθαλε ην αίηεκα απηφο ν θχξηνο θαη ζε
δέθα κέξεο ην θηηάμακε. Σν θηηάμακε κεηά απφ δπν κήλεο απφ πξνεγνχκελα
έγηλε ε επηζθεπή.
Σν έξγν δελ είρε παξαιεηθζεί νχηε έρεη παξαιεηθζεί αθφκε. Ζ
παξαιαβή ηνπ έξγνπ γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Απηφ γίλεηαη ζε φια ηα
έξγα. Αλ δείηε ηελ αιιεινγξαθία, νη αζθαιηνζηξψζεηο απηέο είραλ γίλεη
Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο. Δθεί ππήξμε κηα
θαθνηερλία, αζηνρία ηέινο πάλησλ δελ έγηλε θαιή δνπιεηά. Απηφ ην πξάγκα ε
Σερληθή Τπεξεζία νη επηβιέπνληαη κεραληθνί ην είραλ εληνπίζεη απφ ηελ
πξψηε ζηηγκή.
Ή Γεπηέξα ή Σξίηε είραλ ζηείιεη ραξηί ζηνλ εξγνιάβν,
αθνινχζεζαλ δείγκαηα, βξέζεθε ηη έθηαηγε ηη είρε γίλεη, ζπκθσλήζεθε κε ηνλ
εξγνιάβν φηη ππήξρε ε αζηνρία θαη φηη απηνί νη δξφκνη ζα έπξεπε

λα

αζθαιηνζηξσζνχλ. Αζθαιηνζηξψζεθαλ βέβαηα κεηά απφ δπν κήλεο. Γηαηί;
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Βξνρέο, θξχν, βξνρέο… δελ επέηξεπαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη άλζξσπνη
δειαδή ζε εθείλνπο ηνπο δξφκνπο ηαιαηπσξήζεθαλ. Αιιά δελ έρεη γίλεη ζε
θακία πεξίπησζε παξαιαβή ηνπ έξγνπ επαλαιακβάλσ θαη αθφκε δελ έρεη
γίλεη θακία πιεξσκή.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ ζα ζαο πσ θ. Κνπηζάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απάληεζε. αο έδσζε ηελ απάληεζε πνπ κπνξνχζε λα ζαο
δψζεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Δγψ είκαη θαηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη
1νπ

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.

ηνπ

έξγνπ

«πληήξεζε

νδνπνηίαο

Γήκνπ

Ν.

Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (ΑΜ: 197/2017)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
νδνπνηίαο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (A.M.:197/2017)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Καηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάηαζεο
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο Γήκνπ Ν.
Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (A.M.:197/2017)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«Τπνγεηνπνίεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ»
(Α.Μ. 60/2016)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θάδσλ είλαη απηή εθηθηή; Δίλαη απηή πνπ
πεξηκέλακε; Γηαηί πξαγκαηηθά πεξλάσ θαη ζα πσ ζηελ πιαηεία Κξήηεο ζην
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πεξίπηεξν εθεί, κνπ έθαλαλ παξάπνλα φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ελάκηζε ρξφλν
θαη δελ ιεηηνπξγεί ν ππνγεηνπνηεκέλνο θάδνο πνπ έρεη εθεί έλα θάδν κπξνζηά
κεγάιν θαη ζέισ λα μέξσ ιεηηνπξγεί. Γηαηί ιέγακε εμ αξρήο φηαλ ηα ςεθίζακε,
φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε απηνχο ηνπο θάδνπο. Σα αληηκεησπίδνπκε; Γελ
μέξσ, εηιηθξηλά ζέισ λα κάζσ. Γειαδή είλαη θάηη πνπ καο δηεπθνιχλεη; Δίλαη
θάηη πνπ έρνπκε κπεη ζε κηα θαηεγνξία πιένλ πξνβιεκάησλ; Ση γίλεηαη κε
ηνπο θάδνπο; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πιάηαλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είρα
ηνπνζεηεζεί, ζεσξψ φηη ην έξγν γχξσ απφ ηελ πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
έγηλε θαηά ηκήκαηα, δελ έγηλε ζπλνιηθά είηε κηιάκε γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε κε
ηνπο θάδνπο, είηε κηιάκε γηα ηα ηαμί, είηε κηιάκε γηα ηα ππφινηπα πνπ έρεηε
θάλεη θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ην θαηαςεθίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ πεξίκελα θαη θάηη θαιχηεξν απφ ηνλ θ. Πιάηαλν, ηνλ
επραξηζηνχκε πνπ θαηαςεθίδεη ηα έξγα πνπ θάλνπκε, δελ πεηξάδεη. Κχξηε
Κφλην είλαη ιεηηνπξγηθά ηα ζπζηήκαηα, λνκίδσ φηη έρνπλ αιιάμεη αηζζεηά ηελ
εηθφλα ηεο πφιεο εθεί ζε έλα ηφζν θεληξηθφ ζεκείν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Νηάηζεο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ηφρνο είλαη θαη επρή δηθή κνπ φπνηα Γεκνηηθή Αξρή θη αλ
βγεη λα ζπλερίζεη απηέο ηηο επελδχζεηο ζε ηέηνηα έξγα θαη λνκίδσ φηη ην
πεγάδη, ην ππφγεην ζχζηεκα ζηελ πιαηεία Κξήηεο δελ ιεηηνπξγεί ελάκηζε
ρξφλν, έρεη πέληε ρξφληα πνπ δελ ιεηηνπξγεί, έρεη απφ ηελ πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε πνπ έρεη ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί γηαηί είλαη έλα άιιν ζχζηεκα.
ε απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπκε ζπκβαηνχο θάδνπο, δειαδή είλαη
αλπςσηηθά

πνπ

αλεβαίλνπλ

θαη

απιά

γίλεηαη

ε

απνθνκηδή

κε

ηα

απνξξηκκαηνθφξα ηα θνηλά, ελψ εθεί είραλ έλα εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν πνπ
ην έβγαδε κε γεξαλφ, είρε κηα άιιε δηαδηθαζία, έλα πξάγκα ζαλ ηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο, ην νπνίν δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ δελ έρνπκε ηέηνην κεράλεκα
πιένλ, δελ ππάξρεη γεξαλφο έρεη θαηαξγεζεί θαη ζα πξέπεη λα απνμεισζεί
θηφιαο θάπνηα ζηηγκή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, εγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: ρη θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ
πξνζσξηλήο

παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

«Τπνγεηνπνίεζε

θάδσλ

απνξξηκκάησλ πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ» (Α.Μ. 60/2016)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Δ. ΠΛΑΣΑΝΟ: Καηά θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιισλ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ θχγνπλ νη
ζχκβνπινη. Έγηλε κηα παξάιεηςε ζην 7ν ζέκα πνπ πεξάζακε ηα θξηηήξηα θαη
ηελ Δπηηξνπή πνπ είπα ζα δψζσ ηα νλφκαηα ζηνλ θ. Πιέζζα γηα ηε
ζπκπνιίηεπζε, ππάξρεη φκσο θαη εθπξφζσπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη απηφ
δελ ην δηεπθξηλίζακε. Γηαηί πέξζη ήηαλ ν θ. Κφληνο θαη θάζε ρξφλν, δελ μέξσ
αλ ζα επηζπκνχζε θαη θέηνο.
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Απιά εθηφο απφ ηνλ θ. Κφλην ζα πξέπεη λα είλαη θη έλαο
αλαπιεξσηήο. Να βάινπκε ηνλ θ. Κνπεινχζν;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ν θ. Κφληνο θαη ν θ. Κνπεινχζνο αλαπιεξσηήο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Καιή ζαο λχρηα.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

ΡΟΚΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ

ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ ΑΛΗΚΖ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΑΝΓΡΔΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΠΛΑΣΑΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΚΑΡΚΑΝΖ ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
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