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ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:40
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία,
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος,
Ανδρέου

Χριστίνα,

Κοπελούσος

Ανεμογιάννης

Χρήστος,

Πλάτανος

Γεώργιος,

Γεωργαμλής

Ελευθέριος,

Κόντος

Λύσανδρος,
Απόστολος,

Παπανικολάου Νικόλαος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης
Νικόλαος, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Καλύβης
Γεώργιος.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πάνος Γεώργιος, Αγγελής Χρήστος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Αράπογλου
Γεώργιος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Γκούμα
Δανάη – Εύα, Παπακώστας Βασίλειος.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του πρώην
Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας Αλέκου Λάλου.

2.

Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών υπαλλήλων,
των οποίων ανακλήθηκε η ατομική διοικητική πράξη λόγω χρήσης
πλαστών δικαιολογητικών.

3.

Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους
2018.

4.

Αποδοχή

χρηματοδότησης

στα

πλαίσια

του

προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
5.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου

διάρκειας

τριών

(3)

μηνών,

για

την

αντιμετώπιση

κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.
6.

Έγκριση

πρακτικού

κατακύρωσης

για

την

ομάδα
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(«ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ») και την
ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 - 2019» με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και

ανάδειξη

οριστικών μειοδοτών.
7.

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

8.

Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου για
τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9.

Καθορισμός α) των τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό
της Πρωτομαγιάς 2018 και β) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων
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και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν
ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη και γ) ημερομηνιών
διεξαγωγής - διάρκειας εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2018, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
10.

Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών
εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και διάθεση σχετικής πίστωσης.

11.

Λήψη απόφασης - γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της από 05-022018, 1ης Συνεδρίασης, Θέμα 2ο, του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, σχετικά με «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου για παιδικό και βρεφικό
σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και
πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος δόμησης παιδικού και
βρεφικού σταθμού».

12.

Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας.

13.

1. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης της
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΞ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για
την υπογραφή της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης.
14.

Έγκριση

2ης

παράτασης

χρόνου

περαίωσης

του

έργου:

«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» Α.Μ.60/2016.
15.

Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων, βάσει της αριθ. 2/2018
απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π..

16.

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

17.

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
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18.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
ειδών για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κύριοι

συνάδελφοι

καλησπέρα

σας.

Παρακαλώ

κ.

Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος απών, ο κ.
Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά
Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου
Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής
Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος
απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών
είναι εκτός Αθηνών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου
Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα Γαϊτανά –
Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος απών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κύριοι

συνάδελφοι

έχουμε

απαρτία,

μπορούμε

να

ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να γραφτεί και στα πρακτικά, ο εργαζόμενος που πέθανε
ήταν ο Γιώργος Τσιφλικιώτης, το λέω επειδή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη του.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλει κάποιο από τους επικεφαλής να πει κάτι; Όχι; Κύριε
Δήμαρχε εσείς θέλετε κάτι; Όχι.
Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να πω δυο
πράγματα. Ζητώ την κατανόησή σας να αρχίσουμε και να τελειώσουμε, όπως
αρμόζει σε ένα πολιτισμένο Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι το δικό μας. Το
λέω αυτό, για ευνόητους λόγους επειδή ο Πρόεδρος είναι εκτός Αθηνών και
προεδρεύω για πρώτη φορά από την αρχή εγώ και γι' αυτό ζητώ την
κατανόησή σας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ντάτσης.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου
για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ανάγκη για την τροποποίηση του Κανονισμού
της εμποροπανήγυρης που γίνεται την Πρωτομαγιά γεννήθηκε από το
γεγονός ότι ψηφίστηκε ένας νέος νόμος πριν από μερικούς μήνες, ο οποίος
τροποποιούσε όλες τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων
βάζοντας κριτήρια όπως μοριοδότηση στην απονομή των θέσεων, με
αποτέλεσμα να πρέπει και ο δικός μας Κανονισμός να εναρμονιστεί με την
ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις δηλαδή του Υπουργείου Εμπορίου.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Εμπορίου έγινε η προσπάθεια αυτή εναρμόνισης του Κανονισμού του
καθεστώτος που υπήρχε για τη διεξαγωγή για την απονομή των θέσεων.
Υπάρχουν δυο μεγάλα και ισχυρά κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται, το ένα έχει
να κάνει με την εντοπιότητα που είναι το μεγαλύτερο γιατί το πανηγύρι το
γιορτάζουμε στην πόλη μας οπότε λογικό είναι οι ντόπιοι επιχειρηματίες οι
καταστηματάρχες να έχουν την προτεραιότητα και το δεύτερο είναι το κριτήριο
της παλαιότητας στις θέσεις, δηλαδή αυτοί που είχαν την περσινή θέση ότι
έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων για να την αιτηθούν ξανά.
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Στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε
μια ομαλή διαδικασία. Διότι γνωρίζουμε ότι τα πράγματα εκείνο το τριήμερο
είναι δύσκολα και γενικότερα υπάρχουν θέματα όσον αφορά τον τρόπο που
γίνεται το πανηγύρι τα γνωρίζουμε, τα έχουμε διαπιστώσει, τα έχουμε ζήσει
και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε και να τα αποφεύγουμε.
Μια διόρθωση θέλω μόνο να γίνει γιατί το παρατηρούσα
διαβάζοντας το πρωί, στο άρθρο 7 εκεί που λέμε «10 μόρια θα δίνονται σε
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια – Νέας
Χαλκηδόνας ή διατηρούν καταστήματα εντός των ορίων του Δήμου», να μπει
αυτή η προσθήκη γιατί υπάρχει περίπτωση μια εταιρεία η έδρα της η
φορολογική να είναι κάπου αλλού, αλλά να έχει καταστήματα στην πόλη μας.
Όπως είναι γραμμένο εδώ λέει «να έχει έδρα», οπότε θα
ψάχνουμε την φορολογική έδρα γι' αυτό το λέω. Ας μπει η προσθήκη ότι «10
μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες με έδρα το Δήμο» ή «που διατηρούν
καταστήματα εντός των ορίων του Δήμου μας». Αυτή είναι η διόρθωση μόνο
που έχω να κάνω, κατά τα λοιπά όλα είναι μια αντιγραφή της νομοθεσίας θα
έλεγα στα περισσότερα πράγματα, εκτός από τα κριτήρια που έπρεπε να
επιλέξουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή δεν άκουσε η κα Αγαγιώτου να το
επαναλάβω.

Η

διόρθωση

είναι

ότι

έλεγε

ότι

κατά

προτεραιότητα

μοριοδοτούνται οι ντόπιοι επαγγελματίες. Εκεί που έλεγε ότι παίρνουν 10
μόρια η εντοπιότητα, έλεγε «οι επαγγελματίες που έχουν έδρα στην πόλη» και
συμπλήρωσα «ή έχουν καταστήματα στην πόλη» μπορεί να μην έδρα και να
έχει ένα κατάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ υπάρχουν ερωτήματα; Ο κ. Παπανικολάου έχει
τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν έχουμε κάνει εμείς παρεμβάσεις μέσα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μας είπαν τα κριτήρια της μοριοδότησης ποια
θα είναι. Ο νόμος προβλέπει μοριοδότηση ή κλήρωση. Για να μπορέσουμε να
έχουμε μια ομαλότητα, φτιάξαμε ένα σύστημα μοριοδότησης και για τις θέσεις
οι οποίες θα μείνουν κενές μετά τη μοριοδότηση, θα γίνει κλήρωση. Εμείς
στην ουσία παντρέψαμε αυτό το πράγμα.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη κάνουμε τώρα ένα διάλογο για να
καταλάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάντε τα ερωτήματα που θέλετε κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επειδή το ένα συνεχίζει το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως
πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε πράγματα μέσα, έτσι δεν
είναι; Δηλαδή φέρνω ένα παράδειγμα: λέει εδώ ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 5 μέρες η διάρκεια ενός πανηγυριού, δεκτό το λέει ο νόμος ότι δεν μπορεί
να είναι 5, εμείς θα μπορούσαμε όμως να πούμε εδώ το ανώτερο 3.
Μέσα

στα

πλαίσια

του

νόμου

είμαστε,

αλλά

εμείς

το

περιορίζουμε περισσότερο. Εφόσον δεν φεύγουμε από τα πλαίσια του νόμου,
ο νόμος λέει εδώ «Το ανώτερο 5» εμείς δεν λέμε «το ανώτερο 5» λέμε
λιγότερες, λέμε το ανώτερο 3, δεν είναι παράνομο αυτό, θα μπορούσαμε να το
κάνουμε, θέλω να πω, εάν κρίναμε εμείς στην κανονιστική.
Γιατί βάσει αυτής της κανονιστικής θα λειτουργεί από εδώ και
πέρα το πανηγύρι, εννοείται. Σωστά δεν το λέω; Σας το εξηγώ έτσι, για να
καταλάβω τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε μέσα εδώ. Σε τι μπορούμε
να βελτιώσουμε εμείς την κατάσταση σε σχέση με το πανηγύρι που ξέρουμε,
γιατί δεν είναι το ίδιο εδώ και το ίδιο η ζωοπανήγυρης της Λαμίας. Μπορεί
εμείς να θέλουμε να το βελτιώσουμε αυτό σε κάποιο επίπεδο. Έτσι δεν είναι;
Αυτά είναι τα ερωτήματα και θα τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Παπανικολάου, υπάρχει άλλη ερώτηση;
Δεν υπάρχει. Τοποθετήσεις; Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να
ψηφίσουμε την κανονιστική. Το θέμα είναι πως θα κάνετε τη δουλειά σας, εκεί
θα κριθείτε. Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ προσωπικά να ψηφίσω την
κανονιστική, αν τα πάντα γίνουν με τάξη και βάσει της κανονιστικής.
Το θέμα που υπάρχει το πόσο θα κρατήσει η Πρωτομαγιά, σας
είπα ότι για εμένα πέρα από δυο μέρες –είναι θέση δική μου και θα επιμείνω
μέχρι τέλους- δεν πρέπει η πόλη να ταλαιπωρείται με την Πρωτομαγιά. Πέρα
από τις δυο μέρες, η πόλη ταλαιπωρείται αφάνταστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα συμπλεύσω με τον κ. Κουτσάκη στη λογική ότι
μέχρι τώρα σε ό,τι κανονιστική έχετε φέρει επειδή είναι μια επιλογή της
Δημοτικής Αρχής πως θα το διαχειριστεί, παρ' ότι μπορεί να έχουμε κάποιες
επιφυλάξεις την έχουμε ψηφίσει και την έχουμε προχωρήσει την κανονιστική,
γιατί επί της ουσίας αυτό που κρίνεται είναι το κατά πόσο θα εφαρμοστεί που
είπε και ο κ. Κουτσάκης και κατά πόσο θα φέρει και αποτέλεσμα. Άρα κρίνετε
εσείς με αυτό τον τρόπο ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε το πανηγύρι, δεκτό,
θα το δούμε όμως και στην πορεία το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι
αυτή η κανονιστική.
Όμως απλώς να κάνω κάποιες επισημάνσεις που τις αξιολογείτε
εσείς αν θέλετε να τις τροποποιήσουμε ή δεν θέλετε. Γι' αυτό ρώτησα πριν τον
κ. Λάλο εάν μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις γιατί αποκλείεται να λέει ο
νόμος από πού έως που θα είναι το πανηγύρι. Αυτό το ορίσαμε εμείς, δεν λέει
ο νόμος αν θα είναι από τον τάδε δρόμο μέχρι τον τάδε δρόμο. Θα έλεγα ότι
επειδή από την πείρα μας βλέπουμε ότι δεν νοικιάζεται ένα μεγάλο κομμάτι
του πανηγυριού κάθε χρόνο, ειδικά προς το κάτω μέρος προς τη Χαλκηδόνα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει ούτε μέτρο ξενοίκιαστο στη Χαλκηδόνα, ούτε
εκατοστό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν έρχονται Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε εκατοστό, ποτέ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέω μέχρι τη Χαλκίδος κάτω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε εκατοστό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει δεν είναι το ζήτημά μου αν υπάρχει κενή,
αλλού θέλω να καταλήξω. Θα έλεγα εγώ ότι η Τρωάδος παράδειγμα, θα
πρέπει να είναι προσβάσιμη από τα αυτοκίνητα που έρχονται από τη Νέα
Ιωνία, δηλαδή μήπως το πανηγύρι σταμάταγε πριν την Τρωάδος. Ένα
αυτοκίνητο που έρχεται από τη Νέα Ιωνία μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση
στην εθνική οδό από την Τρωάδος, να κάνει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό.
Άρα πιθανό να ήταν σκόπιμο να κατέβει το πανηγύρι 100 μέτρα πιο κάτω να
μην είναι στην Παπάγου που έχουμε το όριο.
Επίσης θα έλεγα ότι επειδή πολλά μαγαζιά περιμένουν την
Πρωτομαγιά για να δουλέψουν, είναι μια μεγάλη ανάσα για την αγορά, να μην
βάζαμε τρεις καντίνες στην πλατεία. Δηλαδή καλύτερα να δουλέψουν τα
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μαγαζιά που είναι δίπλα από την πλατεία και είναι οι ντόπιοι επιχειρηματίες.
Ας μπουν δυο καντίνες για τους όρθιους αυτούς που κάνουν περίπατο, ας
μπει κάπου αλλού μια τρίτη καντίνα και ας μην έμπαιναν τρεις στην πλατεία.
Αξιολογήστε τα Μιχάλη, εγώ κάποιες προτάσεις κάνω. Είναι κι
άλλα πράγματα που έχω δει, ας δούμε πως θα λειτουργήσει στην πορεία και
βλέπουμε. Πάντως αξιολογήστε κάποια πράγματα γιατί καλό είναι να
βελτιωθεί

το ζήτημα με το πανηγύρι. Ήδη έχουν αρχίσει πολλοί και

δυσανασχετούν.
Αυτό με τις μέρες που είπα πριν κι εγώ συμφωνώ με τον κ.
Κουτσάκη να μην βάλουμε το ανώτερο 5, φέτος πέφτει Τρίτη. Μεθαύριο
κάποιος μπορεί αυτό να το εκμεταλλευτεί και να ξεκινήσει από την Παρασκευή
το πανηγύρι. Νομίζω ότι δυο βράδια, τρεις μέρες δηλαδή ουσιαστικά είναι
υπεραρκετές για το πανηγύρι και τη βόλτα του θα κάνει ο Φιλαδελφιώτης και
το παιδί του θα βγάλει βόλτα και τα μαγαζιά θα δουλέψουν και επισκέπτες θα
έχουμε και οι τρεις μέρες είναι υπεραρκετές. Είναι πολύ οι πέντε μέρες και σαν
επιλογή. Ας το βάλουμε από τώρα ότι δυο βράδια, τρεις μέρες δηλαδή θα είναι
το ανώτερο για μας. Στη Λαμία ή στην Καρδίτσα ας κάνουν ό,τι θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσωπικά δεν θα ήθελα καμία μέρα έτσι όπως γίνεται. Αλλά
να γυρίσω στην πραγματική ζωή: πέρσι νομίζω ήταν τρεις μέρες 300.000 €.
Αν πάμε σε δυο μέρες θα είναι 200.000, αν πάμε σε τέσσερις μέρες 400.000
€; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα είπε ο Μιχάλης τα περισσότερα, η κανονιστική βάσει της
αλλαγής του νόμου έρχεται και ρυθμίζει κάποια πράγματα. Είναι πολλές
φορές δύσκολο να εφαρμόσεις στο 100% αυτά τα οποία ορίζουν οι
κανονιστικές. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη όχληση τις μέρες που κορυφώνεται
το πανηγύρι παραμονή και ανήμερα, ίσως η τρίτη μέρα είναι πολλές φορές
συμπληρωματική, γιατί εκεί είναι το πικ, αλλά αυτό που ποτέ δεν διορθώνεται
είτε είναι δυο μέρες είτε είναι τρεις μέρες, είναι ο σεβασμός που δείχνουν
κάποιοι, όχι όλοι, στο πως αφήνουν την πόλη και φεύγουν.
Είναι η τρίτη χρονιά που το λέω και δεν θα κουραστώ να το λέω.
Δεν είναι μομφή επειδή κάποιοι βρίσκονται εκπρόσωποι των ανθρώπων εδώ,
9

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

είναι παράκληση, είναι αγωνία. Δεν μπορεί να φεύγουν και να μένει πίσω μια
κατεστραμμένη πόλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν είναι το σκουπίδι
μόνο. Το σκουπίδι σε πέντε, σε έξι, σε επτά ώρες με τα χίλια ζόρια θα μαζευτεί
γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πολλές φθορές που γίνονται: κολωνάκια,
πεζοδρόμια, γκαζόν, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να το καταλάβουν;
Είναι αδιανόητο.
Για ένα πολιτισμένο άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο.
Νοικιάζεις ένα χώρο, πληρώνεις για το χώρο αυτό, περιμένεις να βγάλεις
κάποια χρήματα, περιμένει και ο Δήμος να εισπράξει όλα αυτά είναι γνωστά
και ωραία. Γιατί δεν πρέπει όταν φύγεις να μαζέψεις αυτά που αφήνεις πίσω
σου και να τα βάλεις σε μια άκρη και πρέπει να είναι σκόρπια από εδώ και
από εκεί; Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
Και αυτό είναι έκκληση δεν είναι μομφή. Είναι μια έκκληση και
παρακαλώ να μεταφερθεί στους ανθρώπους μέσω των Σωματείων ότι πέρα
από την ταλαιπωρία την οποία χρόνια την

υφίσταται η πόλη, πρέπει να

σεβόμαστε λίγο και τον κόπο των ανθρώπων που προσπαθούν να
συνεφέρουν την πόλη. Και αυτό δεν κρατάει δυστυχώς ένα βράδυ, κρατάει
πολύ περισσότερο καιρό.
Δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να το πω και να το εκφράσω,
είναι το μεγάλο πρόβλημα το μόνιμο πρόβλημα το οποίο έχει και ακραίες
εκφάνσεις πολλές φορές: ρευματοκλοπές, υδατοκλοπές. Δεν είναι ο κανόνας,
αλλά τουλάχιστον στον σεβασμό του πως φεύγουμε, κάπως πρέπει να το
διαφυλάττουμε αυτό το πράγμα και εκεί είναι που δεν τα καταφέρνουμε και
δεν τα καταφέρνει κανένας για να είμαστε ειλικρινείς και κ. Παπανικολάου το
ξέρει, ο κ. Κουτσάκης το ξέρει.
Δεν γίνεται να είναι πίσω χωματερή η πόλη, δεν γίνεται αυτό το
πράγμα. Είναι έκκληση και παρακαλώ να μεταφερθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία
ακούστηκαν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι εδώ των Σωματείων και των
μικροπωλητών, οπότε τα ακούν. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να κάνω μια πρόταση, έχει
απόλυτο δίκιο ο κ. Αντιδήμαρχος τι μπορούμε να κάνουμε φέτος. Τα μέτρα
συνήθως τα παίρνουν οι ίδιοι. Να καταγράφονται οι ζημιές της προηγούμενης
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χρονιάς και την επόμενη χρονιά που θα έρθουν να πάρουν τα μέτρα ή τα
Σωματεία ή οι ιδιώτες να πληρώνουν τη ζημιά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να τους καταλογίζεται δηλαδή.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Βέβαια. Όχι να μην πάρουν μέτρα, μέτρα να πάρουν να
δουλέψουν απλά να πληρώνουν τη ζημιά που έχουν κάνει. Και να πω κάτι;
Γιατί συνήθως θα πουν και θα πούμε ότι «δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος δεν
έκανα εγώ τη ζημιά, την έκανε κάποιος περαστικός ή κάποιος άλλος», να
προσέχουν το πόστο τους, το μέρος τους. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι κάνουν
και τι μπορούν να κάνουν για να προστατέψουν τη γιορτή, το πανηγύρι μέχρι
το τέλος του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι
επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια κάθε χρονιά και όχι μόνο με τη δική σας
Διοίκηση και την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και όλους, από τότε
που αισθάνομαι τη Φιλαδέλφεια τα ίδια θέματα.
Έχουμε πάρει μια απόφαση η οποία λέει ότι θα γίνεται το
πανηγύρι. Πρέπει να τα δεχτούμε όλα αυτά, διότι εγώ τα θεωρώ αναπόφευκτα
αυτά τα πράγματα. Και Κανονισμοί υπάρχουν και νόμοι υπάρχουν και όλα
αυτά, το θέμα είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε σε όλα τα θέματα όχι μόνο στο
θέμα της Πρωτομαγιάς, γενικότερα μιλάω, κατά πόσο μπορούμε να
εφαρμόσουμε τους νόμους.
Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε
χιλιακούσει, ότι «δεν μαζεύουμε, γίνονται ζημιές, γίνεται το ένα γίνεται το
άλλο» τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Εγώ
προσωπικά σας το λέω από τη δική μου πλευρά, δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτε. Το μόνο που

μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή την τιτάνια

προσπάθεια που κάνει το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου να παρουσιάζει
την επόμενη μέρα την πόλη καθαρή.
Ευχές έδωσε ο κ. Ανανιάδης και καλά έκανε, τι να κάνει ο
άνθρωπος λέει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει τίποτε.
Και ακόμη και να έρθουν οι υπεύθυνοι των λαϊκών εδώ των Συνδικάτων και
των Συλλόγων και να πουν ότι θα τα κάνουν, δεν είναι στο χέρι και των ιδίων.
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Είναι θέμα βούλησης προσωπικής του καθένα πως μπορεί να κινηθεί μέσα σε
αυτή την πόλη και δυστυχώς έχουμε τα ίδια θέματα.
Κατ' αρχάς είχαμε πει ότι μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένα
προϊόντα τα οποία να τα βάλουμε στη λαϊκή αγορά για να έχει κι ένα
χαρακτήρα η Πρωτομαγιά. Δεν έχει ούτε χαρακτήρα η Πρωτομαγιά! Κιλότες,
σώβρακα, μπαλάκια, νάιλον και όλα αυτά, έχει! Έχει χαρακτήρα; Δεν έχει.
Είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα χώρο στον οποίο θα υπάρχουν άνθη ή ένα
χώρο βιβλίου. Τίποτε δεν κάνουμε. Τα λέμε.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα της παρούσης Διοίκησης, είναι
ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο μέσα στην πόλη.
Εγώ εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι αυτό το οποίο ειπώθηκε ότι υπάρχουν
νόμοι και μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε και πολύ περισσότερο να
μπορέσουμε να κάνουμε πέντε πράγματα και να πούμε ότι «κάναμε ένα βήμα
μπροστά».
Για το θέμα των ημερών καταλαβαίνετε ότι κι αυτοί οι οποίοι
έρχονται εδώ κάνουν μια μάχη με τις οικογένειές τους να μπορέσουν να
μαζέψουν δέκα ευρώ για να μπορέσουν να έχουν ένα αποτέλεσμα με αυτή
την κατάσταση, όλα πρέπει να τα δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το
πανηγύρι που να υπάρχει και από τις δυο πλευρές και από το Δήμο, αλλά και
από τους εργαζόμενους και από τους επαγγελματίες.
Αλλά έχουμε και τους άλλους επαγγελματίες οι οποίοι όλο το
χρόνο καταβάλλουν πεζοδρόμια, φόρους, όλες αυτές τις αντιξοότητες τις
οποίες αντιμετωπίζουν και πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Είναι δύσκολα
πράγματα. Ή έχουμε πάρει μια απόφαση να γίνεται το πανηγύρι και από τη
στιγμή κατά την οποία γίνεται η Πρωτομαγιά στην πόλη μας αυτά είναι
αναπόφευκτα αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η μόνη ερώτηση που δεν έχω απαντήσει είναι
του κ. Ντάτση αλλά δεν έχουμε κάνει οικονομοτεχνική μελέτη για να την
απαντήσω. 365 μέρες δηλαδή είναι 36 εκατομμύρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε από τα απλά, πάμε στην ερώτηση του κ. Ντάτση, το
λογικό είναι αυτό. Ότι αν κοστολογείται η είσπραξη κάθε μέρας και μάλιστα σε
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μια καλή περίοδο –καλή όχι οικονομικά, με την έννοια ότι είναι συνεχόμενες
μέρες και πέφτει η Πρωτομαγιά, δεν είναι μεταφερόμενη δηλαδή- θα πήγαινε
έτσι, τουλάχιστον με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Δηλαδή να μπορεί να
βγει και ο Δήμος να βγάλει χρήματα και να βγάλουν χρήματα και οι
επισκέπτες.
Δεύτερο θέμα. Να γίνει όντως ανώτερο όριο να πάει στις τρεις
μέρες, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε να το βάλουμε ως
ανώτατο όριο, βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο με άλλη
σύνθεση με άλλες προθέσεις μπορεί να τα αλλάξει ανά πάσα στιγμή αλλά
εμείς ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι οι τρεις μέρες είναι υπεραρκετές
ημέρες.
Τρίτον θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση το σκεφτήκαμε κι εμείς
αρκετά μέχρι να καταθέσουμε πρόταση ποιες μέρες να είναι με τρία κριτήρια.
Το πρώτο είναι πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτό που θα πούμε θα γίνει,
γιατί πολλές φορές έχουν παρθεί αποφάσεις στο παρελθόν οι οποίες δεν
έχουν τηρηθεί όχι μόνο στο 10 με 20% αλλά δεν έχουν τηρηθεί ούτε στο 100%
όσον αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής. Μην θυμίσω παραδείγματα, το
πρώτο κριτήριο ήταν αυτό.
Το δεύτερο είναι να μπορέσει και ο Δήμος να εισπράξει γιατί
πραγματικά τα χρήματα αυτά τα έχει ανάγκη ο Δήμος και όσοι ελαφρά τη
καρδία μπορεί να λένε «Καταργήστε το» πρώτον αν και πως το καταργείς,
αλλά δεύτερον και πως αυτά τα χρήματα τα αντικαθιστάς με κάποιο τρόπο για
να μπορείς να έχεις δωρεάν Παιδικούς Σταθμούς, να μπορείς να έχεις στα
σχολεία συσσίτια και δεκατιανά και ούτω καθεξής.
Το τρίτο είναι μπορεί να ανασάνει όπως ειπώθηκε και πιο πριν κι
ένα κομμάτι επαγγελματιών της πόλης.
Για να καταλήξω, εμείς για να διασφαλίσουμε αυτό ήδη έχουμε
επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής με το
αρμόδιο αστυνομικό Τμήμα και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας
του Πολίτη, δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να ξεκινήσει το πανηγύρι από το
Σάββατο το βράδυ. Ουδεμία περίπτωση, και το δηλώνω εδώ ρητά και
κατηγορηματικά. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο μηδενικής ανοχής. Η πόλη
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το Σάββατο το βράδυ θα είναι για τους επισκέπτες να πιουν τη μπύρα, το
ποτό τους, το φαγητό τους, την επίσκεψή τους, τον περίπατό τους.
Το πανηγύρι θα ξεκινήσει Κυριακή πρωί, άρα μιλάμε για δυόμιση
μέρα στην πραγματικότητα. Άρα οι μέρες άμα το δούμε επί της ουσίας είναι
δυόμιση μέρες. Αλλά επαναλαμβάνω δεν πρόκειται να ξεκινήσει το πανηγύρι
από το Σάββατο, θα ξεκινήσει την Κυριακή πρωί.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θα στήσουν το Σάββατο βράδυ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν στήνουν Σάββατο βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ
μπορούν να τα έχουν από πίσω, αλλά να στήσουν δεν θα επιτραπεί σε
κανέναν. Να στήσουν. Τα οχήματα το ξέρουμε το έχουμε ζήσει, δεν είπαμε να
μην έρθουν οι άνθρωποι να είναι κοντά, άλλο λέω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι; Δεν είναι εύκολο, δηλαδή η πόλη έχει μεγάλη
επισκεψιμότητα από μόνη της το Σάββατο. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Δήμαρχε αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή όσον
αφορά το θέμα του Σαββάτου, επειδή εδώ είναι οι εκπρόσωποι τους βλέπω
τους γνωρίζουμε, είναι παλιοί, πρέπει να κατανοήσουν αυτό το οποίο λέμε.
Να δεσμευτούν. Διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να τηρήσουν αυτό
το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή και αποφασίζουμε.
Πρέπει να καταλάβουν ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν
παίρνει αποφάσεις μόνο υπέρ του Δήμου και δεν κοιτάζει το Ταμείο του. Το
κοιτάζει, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιότητα ζωής και γενικότερα.
Πρέπει κ. Γραμματέα –γιατί είστε ο Γραμματέας από ό,τι θυμάμαι- να
δεσμευτείτε σε αυτό, για να μην έχουμε άλλα ντράβαλα.
Παρακαλώ ορίστε πείτε μας την ιδιότητα και το όνομά σας για τα
πρακτικά.
Κ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ: Είμαι η Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Υπαιθρίων Εμπόρων. Θεωρώ ότι τα τρία – τέσσερα τελευταία χρόνια που
συνεργαζόμαστε, σε αυτό έχουμε δώσει δείγματα γραφής και τηρούμε πιστά
το ωράριο και την ημέρα της εγκατάστασης. Εμείς δεν θέλουμε να
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αναστατώσουμε την πόλη το Σάββατο το βράδυ, θα έρθουμε Κυριακή πρωί
να στήσουμε. Αυτό δεσμευόμαστε και θα το μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη μας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μας καλύπτετε …
Κ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ: Συγνώμη εγώ είπα για τα μέλη μας και το διευκρινίζω, σε
αυτό καταλαβαίνετε ότι συμμετέχουν και άλλα Σωματεία και εγώ σε αυτό δεν
μπορώ να δεσμευτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Βλέπετε λοιπόν;
Κ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ: Μα δεν είμαστε ένα Σωματείο Πρόεδρε και το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι κάποιο άλλο Σωματείο εδώ;
Κ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ: Όχι εδώ είμαστε όλοι από το ίδιο Σωματείο, είναι ο
Πρόεδρος εδώ παρών ο κ. Τσακουτής αλλά έτσι κι αλλιώς βγάζετε
ανακοίνωση και εμείς λέμε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει κυρία μου, πήραμε το μήνυμα από τη Γραμματέα. Ο
κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει να φροντίσουμε κι
εμείς ως Δήμος, διότι ξέρουμε τι συμβαίνει το Σάββατο το βράδυ. Όπως εδώ
επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση ξέρουμε ότι κανείς το Σάββατο το βράδυ
δεν θα μπορεί να στήσει, εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε την Κυριακή το
πρωί να μπορούν να στήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή μην είναι παρκαρισμένα
αυτοκίνητα στη Δεκελείας και οι μισοί στήνουν και οι άλλοι μισοί δεν στήνουν.
Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, θα πρέπει να ενημερώσουμε
γιατί όπως βλέπουμε από τη μια πλευρά το Δίκαιο και λέμε ότι το Σάββατο το
βράδυ δεν πρέπει να στήσουν, θα πρέπει από τις 10 η ώρα το πρωί την
Κυριακή, επειδή σε αυτή την πόλη ζούμε και θα υπάρχουν 200 αυτοκίνητα
παρκαρισμένα στη Δεκελείας. Ο άλλος δεν ξέρε τι γίνεται με την Πρωτομαγιά,
θα πρέπει να ενημερωθεί καλά ο κόσμος ώστε να έχουν φύγει τα αυτοκίνητα
για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να στήσουν και να μπορούν να
δουλέψουν. Γιατί το έχουν πληρώσει αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία να απαντήσω και να κλείσουμε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος, εγώ θέλω να
επιστήσω την προσοχή για να είμαστε δίκαιοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να μιλήσουμε επί της θεωρίας ή επί της πράξεως;
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επί της πράξεως μιλάω εγώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πράξη είναι ότι έχουμε κάνει τρεις ασφαλτοστρώσεις στο
Δήμο στη θητεία μας, που έχουν ενημερωθεί μια εβδομάδα πριν με
κορδελάκια οι κάτοικοι όχι οι επισκέπτες. Δεν υπήρξε ασφαλτόστρωση, δεν
υπήρξε βράδυ που να μην κουβαλάει ο Καλαμπόκης, οι υπάλληλοι του
Δήμου, ο Μπαρούτας, ο x ο ψ να κουβαλάνε αυτοκίνητα με τα χέρια.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γι' αυτό λέω να γίνει μια σχετική ενημέρωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό σου είπα: θέλεις να μιλήσουμε στη θεωρία ή στην
πράξη;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δήμαρχε στο τέλος θα υπάρχουν και 50 αυτοκίνητα και
το ξέρουμε, αλλά μην είναι 300.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ να το πω: τα αυτοκίνητα αυτά θα τα κουβαλάτε με τα
χέρια, αν ρωτάς για την πράξη. Η θεωρία είναι ότι θα στείλουμε μια
ενημέρωση και σε αυτούς και στην Αστυνομία. Η πράξη είναι ότι θα βρεθούν
10-20 αυτοκίνητα τα οποία θα είναι εκεί.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Πάντως η εμπειρία από τα αθλητικά γεγονότα που
κάνουμε επί της Δεκελείας κάποιες Κυριακές, λένε ότι το πρωί είναι πολύ λίγα
τα αυτοκίνητα και σφυρίζοντας η Τροχαία, γιατί περνάνε οι τροχονόμοι με τις
μηχανές, βγαίνουν και τα μαζεύουν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ τελειώσαμε, πάμε σε ψηφοφορία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Με τις τρεις προσθήκες. Η μία είναι οι τρεις
μέρες και η άλλη είναι αυτή που είπα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Με αυτά τα οποία ακούστηκαν και από τις τοποθετήσεις,
νομίζω ότι θα λάβουν υπόψη τους αυτά τα οποία είπε η Διοίκηση, οπότε
εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για
την διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» καθώς και με τις τροποποιήσεις του κ. Αντιδημάρχου,
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του πρώην
Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας Αλέκου Λάλου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Επειδή ο Κανονισμός το προβλέπει, ο κ. Λάλος πρέπει να
απέχει αλλά ας μας απαντήσει τουλάχιστον ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι 2.600 €.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για
την κάλυψη των εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Νέας
Φιλαδέλφειας Αλέκου Λάλου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ ορίστε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει μπει στον προϋπολογισμό τώρα στην αναμόρφωση τη
σημερινή που θα κάνουμε; Εντάξει, ευχαριστώ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών υπαλλήλων,
των οποίων ανακλήθηκε η ατομική διοικητική πράξη λόγω χρήσης
πλαστών δικαιολογητικών»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω όλοι έχετε διαβάσει την εισήγηση και άρα έχετε
ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Όταν εμείς αναλάβαμε το 2014 με βάση τη
νομοθεσία τότε είχε ψηφιστεί νόμος, ο οποίος προέβλεπε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και κατά την περίοδο της πρόσληψης και κατά την περίοδο
της συνταξιοδότησης, αλλά είχε καλέσει και όλους τους δημόσιους φορείς της
χώρας, όλους τους Οργανισμούς και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να
καταγράψουν όλες τις διαδικασίες και τα πιστοποιητικά με τα οποία είχαν μπει
στο δημόσιο προκειμένου να ελέγξει τη γνησιότητά τους, είτε αυτό αφορούσε
διπλώματα, είτε αυτό αφορούσε πτυχία, είτε αφορούσε απολυτήρια
υποχρεούνταν όλοι οι φορείς του Δημοσίου και εμείς ανάμεσά τους, να
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μπορέσουμε να στείλουμε στους αντίστοιχους φορείς για να ελεγχθεί η
γνησιότητά τους.
Εμείς βρήκαμε αυτή την ιστορία στη μέση της από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή δηλαδή είχε γίνει από το αρμόδιο Τμήμα στην
πραγματικότητα είχε γίνει ήδη μια δουλειά καταγραφής. Η δουλειά της
καταγραφής ολοκληρώθηκε από εμάς και στην πραγματικότητα υπήρξαν
χοντρικά μπορώ να πω τρεις περιπτώσεις:
Η μία περίπτωση ήταν περιπτώσεις ανθρώπων που καταφανώς
είχαν πλαστογραφήσει δικαιολογητικά, κάποιοι το έκαναν αυτό για να
προσληφθούν στο Δήμο, κάποιοι το έκαναν μετατασσόμενοι από άλλο Δήμο
στο δικό μας και κάποιοι το έκαναν για αλλαγή ειδικότητας, για μετάταξη εντός
του Δήμου.
Ακολουθήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία. Εμείς από την πρώτη
στιγμή είχαμε πει ότι θα στηρίξουμε όλα τα δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις
του Συνδικαλιστικού Κινήματος πλην όμως στο θέμα των πλαστών
πιστοποιητικών δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να κάνουμε τα στραβά μάτια,
ή να στηρίξουμε κάτι τέτοιο γιατί θα ήταν άδικο, δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε
έννοια συλλογικού δικαιώματος ή διεκδίκησης, άρα ήμασταν καθαροί σε αυτή
τη ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος.
Διαβιβάσαμε

όλους

τους

αντίστοιχους

φακέλους

στον

Εισαγγελέα και ακολουθήθηκε η όλη διοικητική διαδικασία. Δηλαδή έγιναν οι
ανακλήσεις των διαπιστωτικών πράξεων σε αυτές τις περιπτώσεις είτε
αφορούσε όπως είπα πρόσληψη στο Δήμο υπήρξαν απολύσεις, είτε
αφορούσε μετακίνηση στο Δήμο έφυγαν πίσω από τους Οργανισμούς από
τους οποίους ήρθαν, είτε αφορά εσωτερικές μετακινήσεις και αλλαγή
ειδικότητας όπως και έγινε.
Μέχρι εδώ το πήγαμε. Βεβαίως και σε αυτούς να πω ότι έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη όσον αφορά τα πλαστά δικαιολογητικά με βάση το
νόμο και νομίζω όσο έχω δει και με την κατηγορία του παράνομου
πλουτισμού. Κάνω όλη την εισαγωγή, για να καταλάβετε όλο το υπόβαθρο
που βρισκόμαστε.
Σήμερα αυτό το οποίο έρχεται και αποτελεί και ένα προϊόν
συζήτησης και απαίτησης μπορώ να πω εδώ και μήνες της Διεύθυνσης
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Διοίκησης του Δήμου και έχει γίνει σε όλους τους Δήμους αυτό το πράγμα. Ως
εκ τούτου είναι η απαίτηση από το Δήμο, εφόσον το λέει η νομοθεσία,
προσελήφθησαν με πλαστά δικαιολογητικά στο δημόσιο, παρανόμως
έπαιρναν τους μισθούς τους και ως εκ τούτου προκύπτει και η κατηγορία περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Άρα ο Δήμος δηλαδή με ένα τρόπο πρέπει να πάει, αυτό
εισηγούνται ότι τα χρήματα αυτά παρανόμως τα εισέπραξαν από το Δήμο και
άρα ο Δήμος πρέπει να τα διεκδικήσει και να τα βεβαιώσει.
Προσέξτε τώρα, εδώ επειδή το ψάξαμε αρκετά υπάρχει η εξής
αντίφαση: η μία είναι η αντίφαση του νόμου με την πάγια νομολογία. Δηλαδή
τι εννοώ; Ο νόμος λέει ότι παρανόμως τα πήραν γι' αυτό και κατηγορούνται,
την ίδια στιγμή η πάγια νομολογία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που
είναι και σωστή, είναι ότι η εργασία που έχει παραχθεί ή που μπορεί να είναι
και προϊόν παράνομης σύμβασης, δεν μπορεί να μην πληρώνεται.
Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση γιατί αυτοί οι
άνθρωποι εργασία παρείχα και σε καμία περίπτωση να κατηγορείται κάποιος
εργαζόμενος υπάλληλος για κατηγορία περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Δηλαδή το θεωρούμε αν μη τι άλλο ειρωνικό.
Επειδή εμείς το συζητήσαμε, εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος και αυτή η
Δημοτική Αρχή αλλά νομίζω και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούμε
ελαφρά τη καρδία ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν στο Δήμο, που βεβαίως η
παρανομία τους διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει ακολουθήσει το
δρόμο της δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε εκεί, αλλά θεωρώ πως είναι πολύ
δύσκολο εμείς ελαφρά την καρδία να πάμε και να πάρουμε απόφαση να τους
βεβαιώσουμε.
Γιατί θεωρώ πως υπάρχουν δυο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό,
δηλαδή αυτό που είπα πριν της νομολογίας ότι έχει παρασχεθεί η εργασία και
άρα θεωρώ δεδομένο ότι σε περίπτωση οποιαδήποτε προσφυγή τους ότι δεν
υπάρχει ουδεμία περίπτωση να μη δικαιωθούν όσον αφορά την παροχή της
εργασίας.
Το δεύτερο, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος της οικονομικής τους
επιβίωσης, μιλάμε για πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή αν πας να
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βεβαιώσεις αυτή τη στιγμή τους μισθούς μιας ζωής, είναι πολλά τα χρήματα.
Δηλαδή χρήματα 35 χρόνων που πρέπει να τα βεβαιώσεις.
Ως εκ τούτου εγώ λέω το εξής: αντί να πάρουμε απόφαση
σήμερα βεβαίωσης, γιατί περί αυτού καλούμαστε, να πάρουμε απόφαση που
θα υποβάλλουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο ερώτημα στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι αυτό που να μπορεί να
αποφανθεί περί της βεβαίωσης ή μη και ό,τι πει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εγώ θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση να μην
κερδίσει αυτό το σκέλος κάποιος ο οποίος θα προσφύγει
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό έκανα όλη την εισαγωγή. Τι θέλετε να σας πω; Δεν σας
είπα ότι το ποινικό τρέχει; Εγώ λέω ότι δεν ακουμπάμε το ποινικό σήμερα,
εγώ λέω το δημοσιολογιστικό, δηλαδή το αν θα βεβαιώσουμε σε αυτούς τους
ανθρώπους 300, 400 και 500 χιλιάρικα, περί αυτού συζητάμε. Εγώ λέω να
μην το κάνουμε και αντ' αυτού να κατατεθεί ερώτημα γιατί προσέξτε, πρέπει
να μπορέσουμε να αποφύγουμε και εμείς δημοσιολογιστικές ευθύνες με αυτή
την έννοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε επειδή είπατε –και
νομίζω είναι σωστή αυτή η τελευταία παρατήρηση- είναι το Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς κατά βάση να πάρουμε απόφαση
σήμερα. Είμαστε από ένα διαζευκτικό είτε, που μπορεί να λέει «είτε το
Ελεγκτικό, είτε η Οικονομική Επιθεώρηση, είτε το Δημοτικό Συμβούλιο» και
μάλιστα όχι και ο Δήμαρχος, λέει μέσα στην εισήγηση.
Και λέω αυτό πρέπει να κάνουμε: να μεταφέρουμε το θέμα αυτό
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να αποφασίσει τι θα γίνει. Εμείς δεν έχουμε και τη
νομική θέση αυτή να πάρουμε τέτοια θέση και νομίζω ότι το πιο συνετό απ'
όλα είναι να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αυτή είναι η θέση μας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω ορμώμενος από τα λόγια του
κ. Δημάρχου. Όλες οι περιπτώσεις -γιατί βλέπουμε τέσσερα ονόματα εδώείναι ίδιες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι δεν είναι ίδιες, σας το λέω εγώ κ. Γεωργαμλή γιατί τις
είδα εγώ. Είναι εντελώς διαφορετικές.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Οπότε δεν μπορεί όλοι να κρυφτούν με τον ίδιο τρόπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με βάση το νόμο όλοι το ίδιο κρίνονται, βεβαίως είναι άλλο ο
οποίος χρησιμοποίησε ένα χαρτί φέρ' ειπείν για να αλλάξει ειδικότητα, άρα
στην πραγματικότητα σε αυτή την περίπτωση δεν τους ζητούνται όλα τα λεφτά
πίσω, τους ζητούνται τα λεφτά της διαφοράς που προέκυψε από τη
μισθολογική ανέλιξη. Δεν είναι ίδιο, αλλά και πάλι κι εκεί προσδιορίζεται
ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν ως Δημοτικό Συμβούλιο θα
καταδικάσουμε κάθε είδους τέτοιες πράξεις όπως είναι τα πλαστά
πιστοποιητικά τα οποία κακώς ήρθαν στο Δήμο και κακώς τα δέχτηκε και η
Υπηρεσία που τα δέχτηκε, πρώτον.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη, κακώς τα δέχτηκε αλλά δεν είναι η Υπηρεσία
ντεντέκτιβ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ είπα ότι καλό είναι να ελέγχονται πιο προσεκτικά όλα
τα δικαιολογητικά. Να υπάρξει τρόπος. Όπως ελέγχθηκαν τώρα και
αποδείχθηκαν πλαστά, έπρεπε να το έχουν κάνει εξ αρχής. Δεν έγινε αυτό.
Ήρθαν εδώ, προσλήφθηκαν πλέον είναι εργαζόμενοι. Παρανόμως; Και εγώ
στην Αμερική που την κοπάνησα παράνομα, αλλά με πλήρωναν, έβγαλα
Green Card και πληρωνόμουν κανονικά. Λαθρομετανάστης.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι από το δημόσιο όμως.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Από όπου και να ήταν. Όπου και να δούλεψα στην Αμερική
…
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν δούλεψες στο δημόσιο …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έβγαλα Πράσινη Κάρτα αμέσως την άλλη.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν ήσουν παράνομος τότε.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ Νίκο, αν δεν ξέρεις δεν θα
απαντάς. Ήμουν παράνομος και σε 18 μήνες το Immigration με έπιασε και με
έστειλε πίσω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη μην κάνετε διάλογο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το θέμα είναι πλέον ότι η εργασία αμείβεται, τελειωμένα
πράγματα. Η εργασία αμείβεται και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν
μπορούμε να λέμε ότι η εργασία πλέον δεν αμείβεται. Αν δεν εργάζονταν, να
μην πληρώνονταν ποτέ. Εργάστηκαν, παρανόμως – ξεπαρανόμως σας λέω
και πάλι ότι ως εργαζόμενοι πληρώθηκαν. Ας αποφασίσουν οποιοιδήποτε
άλλοι εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας αν
αυτή τη στιγμή πρέπει αυτά τα λεφτά να τους τα ζητήσουν πίσω. Όχι εμείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα
κανένας από εμάς δεν είναι υπέρ της παρανομίας, ή με πλαστά έγγραφα ή
οτιδήποτε. Όλοι είμαστε υπέρ της νομιμότητας.
Εδώ το θέμα είναι λεπτό. Επειδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι
εργάστηκαν δεν ξέρω πόσα χρόνια ο καθένας και σε τι πόστα και τα ποσά τα
οποία είναι μεγάλα και από ό,τι λέει η νομοθεσία οι αρμόδιοι φορείς ανέφερε
και ο κ. Κόντος είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Οικονομική Επιθεώρηση ή το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Θεωρώ ότι χρειάζεται επιδέξιο χειρισμό γιατί πολύ φοβάμαι
μήπως μπλέξουμε. Αν πάρουμε απόφαση σα Δημοτικό Συμβούλιο σημαίνει
ότι παίρνουμε την ευθύνη εμείς. Δεν ξέρω αν έχει ρωτηθεί η Νομική Υπηρεσία
και ποια είναι η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας επί του συγκεκριμένου
θέματος.
Θεωρώ ότι το θέμα θέλει πολύ χτένισμα και θα συμφωνήσω,
πρέπει να μην είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τουλάχιστον θα
μπορούσε να είχε γίνει μέχρι τώρα κάποια κίνηση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο
από πλευράς Υπηρεσίας ή ως προς την Οικονομική Επιθεώρηση να δούμε
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ποια είναι η δική τους γνώμη, εγγράφως με στοιχεία τεκμηριωμένα έτσι ώστε
να διασφαλίζεται και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσωπικά θα απέχω από τη διαδικασία, όμως θέλω να
ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε για τίποτε, άλλα όργανα
αποφασίζουν. Εδώ γιατί το φέραμε σήμερα; Έτσι ρωτάω από περιέργεια. Γιατί
το φέραμε εδώ για συζήτηση σήμερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε,

κάποιος

άλλος

συνάδελφος;

Ο

κ.

Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη διευκρινίσεις κάνουμε γιατί όπως είπε και ο κ.
Πλάτανος είναι σοβαρό το θέμα. Εμείς αποφασίζουμε σήμερα αν εμείς θα
καταλογίσουμε και θα βεβαιώσουμε τα λεφτά, ή αν τι; Δεν θα το κάνουμε εμείς
αυτό για να το κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο; Και γιατί θα έπρεπε να πάρουμε
εμείς μια απόφαση τώρα και δεν το αφήναμε έτσι αυτό το πράγμα; Λέω,
ρωτάω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, ο μοναδικός αρμόδιος να βεβαιώσει είναι ο Δήμος.
Δεν υπάρχει κανείς άλλος που μπορεί να βεβαιώσει, ούτε ο Υπουργός, ούτε
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο μοναδικός ο οποίος βεβαιώνει και καταλογίζει τα
χρήματα, είναι το Τμήμα Εσόδων. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι αυτός ο
οποίος βεβαιώνει, είναι ο Δήμος. Άρα ο Δήμος θα πάρει απόφαση τι θα κάνει.
Και τι εισηγούμαστε εμείς; Εμείς λέμε πως αντί να κάνουμε αυτό
το έκαναν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια -ή τα περισσότερα, αν όχι όλα- της
χώρας που πιθανό αυτό το πράγμα να εξηγεί και απουσίες σήμερα αυτό, το τι
έκαναν τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας ανθρώπων που κόπτονται για τα
δικαιώματα των εργαζομένων, εμείς λέμε να πάρουμε εμείς την ευθύνη το
θεωρούμε άδικο, το θεωρώ και ανήθικο να πάρουμε τέτοια απόφαση και να
αποφασίσουν άλλοι αν υποχρεούμαστε από το νόμο, προκειμένου να
αποφύγουμε περιπέτειες που λέει ο κ. Πλάτανος και αυτό να είναι η απόφασή
μας.
Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφανθεί ότι υποχρεούται βάσει
νομοθεσίας να τους τα βεβαιώσεις, μετά δεν χρειάζεται Δημοτικό Συμβούλιο
με βάση τη σημερινή απόφαση. Να βεβαιωθούν. Αν όμως το Ελεγκτικό
Συνέδριο υιοθετήσει ένα σκεπτικό που κι εμείς καταθέτουμε, προφανώς και οι
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εργαζόμενοι θα καταθέσουν, ότι δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί παράνομος
πλουτισμός ή να ζητηθούν χρήματα από παρασχεμένη εργασία, τότε βεβαίως
δεν θα βεβαιώσουμε απολύτως τίποτε και αυτή είναι και η πρόθεσή μας.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη τώρα που διακόπτω, για να κάνουμε
ερωτήσεις να διευκρινίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ορίστε κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θέλω το εξής να διευκρινιστεί: εννοείται
ότι για να το φέρνουμε εμείς εδώ τώρα σημαίνει ότι υπάρχει κάποια
προθεσμία που πρέπει εμείς να βεβαιώσουμε αυτά τα ποσά. Έχει
τελεσιδικήσει μια απόφαση ότι αυτή ήταν μια παράνομη τοποθέτηση, μια
παράνομη πρόσληψη ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ενώ θα ήταν
Δευτεροβάθμιας και πρέπει να βεβαιώσουμε τα ποσά και άρα γι' αυτό το
φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν από ό,τι
καταλαβαίνω να το φέρουμε και ας ερχόταν μετά από ένα χρόνο. Γιατί το
φέρνουμε για να πάρουμε αυτή την απόφαση; Εάν έχει τελεσιδικήσει κάτι
τέτοιο και πρέπει να ….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνε την ερώτηση! Άμα θέλεις να κάνεις ερώτηση και δεν ξέρεις
πες την ερώτησή σου, μην φτιάχνεις θεωρίες.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέω και επαναλαμβάνω: γιατί έρχεται εδώ τώρα; Είναι
πολιτικό το θέμα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πες την ερώτησή σου και θα σου απαντήσουμε. Μην φτιάχνεις
με τα ανώγια και κατώγια.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι δεν φτιάχνω τίποτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα έφτιαξες ανώγια και κατώγια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το ερώτημά σας ποιο είναι;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επαναλαμβάνω γιατί έρχεται, άμα δεν έχει προθεσμία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έρχεται καθυστερημένα κατ' αρχάς γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω αυτής της εκκρεμότητας.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μπράβο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρώτα αυτό λοιπόν!
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό ρώτησα από την αρχή και το ρώτησε και ο κ.
Ντάτσης γι' αυτό επανέλαβα το ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσπαθώ να καταλάβω ακόμη δεν έχω καταλάβει τελείως.
Εάν εμείς προτείνουμε καταλογισμό και πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και πει
«ναι, καταλογίζω» θα γυρίσει σε εμάς να επικυρώσουμε ή όχι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως υποχρεωτικά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εάν εμείς δεν προτείνουμε τίποτε, πάει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει καταλογισμός. Έρχεται εδώ. Εμείς
μπορούμε να αρνηθούμε; Εάν εμείς δεν προτείνουμε και το Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν καταλογίσει, θα έρθει εδώ πάλι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλλον δεν με παρακολουθείς Κώστα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σε παρακολουθώ, αλλά δεν βγάζω άκρη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα απαντώντας και σε ερωτήματα που τέθηκαν. Αυτός ο
οποίος βεβαιώνει, είμαστε εμείς σε οποιαδήποτε περίπτωση. Άρα δεν υπήρχε
περίπτωση να μην το φέρουμε εμείς, όπως έκαναν οι περισσότεροι Δήμοι,
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να υπάρχει μια συλλογική τοποθέτηση.
Και λέμε: αντί να πάμε εξ αρχής εμείς να βεβαιώσουμε, εγώ λέω
ότι δηλώνω την πολιτική διαφωνία εκφράζοντας και αρκετούς άλλους που
συμφωνούμε, δηλαδή να βεβαιώσουμε χρήματα τα οποία έχει δουλέψει
κάποιος άλλος και αντ' αυτού να κάνουμε ερώτημα ως Δημοτικό Συμβούλιο
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αυτή να είναι η απόφασή μας. Δηλαδή τι; Αν το
Ελεγκτικό Συνέδριο συμφωνήσει με αυτό το οποίο λέμε κι εμείς να μην
βεβαιωθούν τα χρήματα, τελειώνει σήμερα εδώ. Αυτή είναι η απόφασή μας.
Αν μας απαντήσουν ότι αυτά πρέπει να βεβαιωθούν, δεν θα τα
καταλογιστώ εγώ ή η υπάλληλος. Θα πρέπει μετά να βεβαιωθούν, αυτό λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ

κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, οι ίδιοι οι

εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν άμεσα στη δικαιοσύνη. Οι εργαζόμενοι
που αυτή τη στιγμή τους ζητούνται τα χρήματα πίσω, άλλο το θέμα της
παρανομίας και άλλο το θέμα του καταλογισμού.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη, μάλλον το ξέχασες. Δεν προσφεύγουν οι εργαζόμενοι
στη δικαιοσύνη, ήδη η δικαιοσύνη τους κατηγορεί για αθέμιτο πλουτισμό. Εκεί
πρέπει να αποδείξουν.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Ο καταλογισμός ο οποίος αυτή
τη στιγμή τους ζητεί πίσω τα χρήματα, ενώ εργάστηκαν, για εμένα εάν δεν
προσφύγουν στη δικαιοσύνη δεν μπορούν να δικαιωθούν. Πως θα
δικαιωθούν;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Μα η
δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δίνει …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είπα πάλι και ξαναείπα: αυτά είναι διοικητικά μέτρα που
απορρέουν από τη στιγμή που βρέθηκαν τα πλαστά, είναι θέμα διοικητικών
μέτρων. Στη συνέχεια η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει αν εργάστηκαν ή
δεν εργάστηκαν και αν πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλω κι εγώ να κάνω μια τοποθέτηση. Πρέπει να
κατανοήσουμε όλοι και ήδη το έχουμε κατανοήσει και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή
η προσπάθεια και η συζήτηση και οι διευκρινίσεις που ζητούνται. Πρέπει να
καταλάβουμε ότι οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει τις
υπηρεσίες τους, έρχονται σήμερα αδίκως ή δικαίως, το ελέγχουμε γιατί αυτό
είναι το θέμα, να καταλογίζονται κάποια χρήματα.
Λέω λοιπόν κατανοώντας την αρχική τοποθέτηση του κ.
Δημάρχου θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι άμεσα ή έμμεσα, αντί να πάρουμε
σήμερα εμείς μια απόφαση που θα είναι και τελεσίδικη η απόφαση που θα
πάρουμε, ο καταλογισμός δηλαδή, προσπαθούμε από ό,τι κατάλαβα από
αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος να το δώσουμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Να μην
πάρουμε εμείς μια απόφαση να το κάνουμε ως ερώτηση ή ως οποιοδήποτε
τρόπο θα μας πει και η νομική μεριά του Δήμου μας πως μπορεί να γίνει
ακριβώς.
Αλλά εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας είναι ότι οι
τέσσερις αυτοί άνθρωποι είναι κατεστραμμένοι σήμερα που μιλάμε. Άλλος δεν
μπορεί να πάρει σύνταξη, άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει με όλα αυτά και
νομίζω το κατανοούμε αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Θα μου πείτε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα; Λέμε να πάρουμε
το δρόμο αυτό τον οποίο προτείνει ο κ. Δήμαρχος να το δώσουμε στο
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Ελεγκτικό Συνέδριο και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο μας πει ότι δεν γίνεται
διαφορετικά, κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά θα γίνει
καταλογισμός. Τουλάχιστον δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς, ο Δήμος, οι
υπάλληλοι, ο Δήμαρχος, εμείς όλοι να πληρώσουμε τα δεδουλευμένα. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι δεδουλευμένα τελείωσε και θα βρεθεί
τρόπος να το στηρίξουμε αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σε
κάποιους άλλους Δήμους όπως ακούστηκε, αλλά να σταθούμε και να
στηρίξουμε αυτό το θέμα των δεδουλευμένων.
Ο κ. Μπέκος είναι ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που
εξετάζουμε, παρακαλώ έχετε τον λόγο.
Σ. ΜΠΕΚΟΣ: Εμένα η περίπτωσή μου είναι τελείως διαφορετική. Ναι μεν
υπάρχει παράνομο χαρτί μέσα, όχι εκ προθέσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ πείτε μας τα στοιχεία σας.
Σ. ΜΠΕΚΟΣ: Είμαι πρώην υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης μετέπειτα
στο Δήμο που περάσαμε, ήμουν οδηγός στη Δημοτική Επιχείρηση. Έφευγε ο
κ. Αϊδίνης ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων που ήταν στο Δήμο και με φώναξε ο κ.
Κόντος ο τότε Δήμαρχος και μου λέει «έμαθα ότι είσαι ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων» το επάγγελμά μου ήταν ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και έξω που
ήμουν, 35 χρόνια προϋπηρεσία. Μου λέει «έχεις κανένα χαρτί που να
αποδεικνύει ότι είσαι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων;» προϋπηρεσία βάσει του
ΤΕΒΕ και ΙΚΑ που είχα και συν πτυχίο, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από
το Υπουργείο Συγκοινωνιών, πραγματικό αυτό.
Το παράνομο, το πλαστό που μου βρήκαν μετά ήταν η 3 η
Γυμνασίου, του ’64 που είχα γραφτεί στον κ. Αγαλιανό, ιδιωτικό ήταν τέλος
πάντων. Οκτώ χρόνια μου ζητάνε τώρα, ενώ είναι δεδουλευμένα από το ’97
μέχρι το ’08 έχω αθωωθεί και υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει μέσα στα
πρακτικά κ. Δήμαρχε το ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει μέσα στα πρακτικά.
Από εκεί και πέρα μου λένε τώρα ότι κακώς έπαιρνα
περισσότερα χρήματα, ενώ έπρεπε να παίρνω 1.000 έπρεπε να παίρνω 900
€ παραδείγματος χάριν. Δεν μπήκα παράνομα, δεν πήρα τη θέση κανενός,
δεν έγινε καμία προκήρυξη και τώρα δυο χρόνια προσπαθώ να πάρω
σύνταξη και δεν μπορώ να πάρω σύνταξη και έξι χρόνια η γυναίκα μου είναι
άνεργη. Περιμένει το ΙΚΑ τα δεδουλευμένα εάν όντως είναι δεδουλευμένα.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δηλαδή εμείς θα βγάλουμε και μια βεβαίωση
δεδουλευμένων για τη χρησιμοποιήσετε;
Σ. ΜΠΕΚΟΣ: Για το ΙΚΑ, ναι. Προς Θεού, στο Ελεγκτικό Συνέδριο; Στο
Ελεγκτικό Συνέδριο να πάει αλλά λίγο να μην μακρηγορούμε γιατί σας λέω
δυο χρόνια περιμένω και δεν έχω… Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει κ. Μπέκο, ευχαριστούμε. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είπατε ότι έγινε αυτή η συζήτηση και αλλάξατε την ειδικότητα.
Εάν δεν πηγαίνατε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε εκτός θέματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει να το αλλά το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και Σπύρο, δεν υπήρχε λόγος τώρα κι εσύ να μιλήσεις, δεν είναι
ατομικό το θέμα με εσένα, για να σε προστατέψω το λέω.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να ρωτήσω εγώ το εξής: εάν γινόταν η αλλαγή θα
προσλαμβάναμε άλλο άτομο στο Δήμο;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς το ότι το προσωποποιούμε είναι λάθος,
γιατί εγώ δεν βλέπω τον κ. Μπέκο τώρα εδώ βλέπω μια κατάσταση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι βλέπεις; Δεν βλέπεις άνθρωπο; Με την «κατάσταση» μιλάς;
Ήρθε να πει την αγωνία του, μην το κάνουμε εκπρόσωπο μιας κατάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να ρωτήσω κάτι …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω λίγο στο ερώτημα γιατί μπήκε ένα ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ορίστε κ. Δήμαρχε απαντήστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μιλήσω για τη Νομική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να για τη Νομική Υπηρεσία επειδή βλέπω εδώ τον κ. Χήτο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς να πω το εξής: δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση η δική
μας υπηρεσία να μην δώσει το χαρτί της βεβαίωσης που χρειάζεται για το
ΙΚΑ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ανασφάλεια του Διοικητικού έχει να κάνει με το
εξής: εγώ να δώσω τη βεβαίωση αλλά να ξέρω τι μέλλει γενέσθαι με το Δήμο
και αν βεβαιώνει και ζητάει αυτά τα χρήματα ή όχι. Αυτός είναι ο φόβος του
Διοικητικού αυτή τη στιγμή. Αυτό, δεν πάει πίσω με τη σημερινή μας
απόφαση, που με ρώταγες αν θα απαντήσει σε ένα ή σε πέντε μήνες.
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Η Υπηρεσία του Δήμου θέλει να ξέρει εδώ τι μέλλει γενέσθαι με
αυτά τα χρήματα και αν θα τα ζητήσει πίσω ο Δήμος ή όχι. Γιατί μη δώσει μια
βεβαίωση που βρεθεί μετά ο ίδιος υπόλογος. Γι' αυτό ένας από τους λόγους
που το φέρνουμε κι εμείς τώρα στο Συμβούλιο είναι αυτός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Χήτο, ως νομικός σε όλα αυτά που ακούστηκαν έχετε
τη δική σας τοποθέτηση, τη δική σας γνώμη;
Α. ΧΗΤΟΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι
περισσότερο από όσα έχουμε πει στην 14σέλιδη γνωμοδότηση που
παραδώσαμε

στο

Πρωτόκολλο

μετά

από

ερώτημα

της

Διεύθυνσης

Διοικητικών Υπηρεσιών δια του γραφείου του κ. Δημάρχου. Είναι η με αριθμ.
4494/21-2-2018 γνωμοδότηση την οποία μπορείτε να την πάρετε και να τη
συμβουλευτείτε.
Το θέμα το χειρίστηκε ο κ. Παπαδημητρίου ο οποίος λείπει
σήμερα είναι ασθενής, εγώ δεν μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι από
ό,τι και οι τρεις δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας προσυπογράφουμε στη
γνωμοδότηση. Μπορείτε να πάρετε τη γνωμοδότηση να τη δείτε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση
στον κ. Χήτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Χήτο, με συγχωρείτε αλλά επειδή εδώ εμείς το
τρίτο συνημμένο εδώ που λέει τη γνωμοδότηση του Τμήματος της Νομικής
Υπηρεσίας δεν την έχουμε. Μπορείτε να μας διαβάσετε την τελευταία
παράγραφο που λέει τα συμπεράσματά σας; Μη διαβάσετε 14 σελίδες, πείτε
μας την τελευταία παράγραφο γιατί βλέπω ότι την έχετε στα χέρια σας που
λέει το συμπέρασμα.
Α. ΧΗΤΟΣ: Δεν μπορεί να κατανοηθεί το θέμα με τις τελευταίες κουβέντες,
πρέπει να διαβαστεί όλη η γνωμοδότηση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν έχετε ένα συμπέρασμα ως γνωμοδότηση; Τι
γνωμοδότηση βγάζετε εσείς; Την τελευταία παράγραφο που πάντα γράφεται
«καταλήγουμε σε αυτό». Τι λέει η γνωμοδότηση στο τέλος;
Α. ΧΗΤΟΣ: Ωραία να σας διαβάσω, έλπιζα ότι την είχατε στα χέρια σας κ.
Παπανικολάου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν την έχει πάρει κανένας κ. Χήτο. Εγώ την είδα το πρωί
γιατί τη ζήτησα.
Α. ΧΗΤΟΣ: Ωραία. Καταλήγει η γνωμοδότηση και λέει:
«… Σημειωτέον ότι προ της εισήγησης του θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο φρονούμε πως θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι
παρακάτω ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ήτοι:
1.

Να έχει γίνει ο υπολογισμός του προς επιστροφή δια ένα
έκαστου ποσού.

2.

Να κληθεί εγγράφως ο καθένας για το αν δέχεται την επιστροφή
ή όχι με ενημέρωση με το ίδιο έγγραφο ότι σε περίπτωση
άρνησής του θα κινηθεί η νόμιμη διαδικασία καταλογισμού και
να καλείται να απαντήσει εγγράφως εντός τασσομένης εύλογης
προθεσμίας.

3.

Να αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων με ερώτημα αν μπορεί η Υπηρεσία να
φέρει το θέμα σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην
Οικονομική Επιτροπή ώστε να αποφευχθεί τυχόν αδίκημα
παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

4.

Να εξεταστεί η περίπτωση αποστολής εγγράφου με πλήρη
φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το συγκεκριμένο ερώτημα για
να εκφράσει τη γνώμη του επί του ζητήματος λήψης τοιαύτης
αποφάσεως

και

συγκεκριμένα

εάν

μετά

τα

παραπάνω

βρίσκονται σε καλή πίστη και λόγω τούτου η αναζήτηση ως
αχρεωστήτως καταβληθέντον αντίκειται στις αρχές της χριστής
Διοίκησης μετά την πάροδο μακρού χρόνου και η επιστροφή
δημιουργεί απρόβλεπτες οικονομικές δυσχέρειες οι οποίες
μπορεί να έχουν άμεση δυσμενή επίδραση στα μέσα διαβίωσης
αυτών και των τυχόν οικογενειών τους.
Ερευνητέο στην Υπηρεσία και έχον σημασία για τη Νομική Υπηρεσία
είναι αν οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν προσφύγει στα αρμόδια
Δικαστήρια για ακύρωση των πράξεων ανακλήσεως του διορισμού
τους, ή τις καταγγελίες στις συμβάσεις εργασίας ή αν έχουν ασκηθεί
εναντίον τους ποινικές διώξεις και έχει σχηματιστεί δικογραφία.
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Πράγμα που δεν γνωρίζει η Νομική Υπηρεσία αφού δεν της έχουν
κοινοποιηθεί τοιαύτα δικόγραφα.
Μετά ταύτα η Διοικητική Υπηρεσία και εφόσον αξιολογικά με βάση τα
στοιχεία των φακέλων αχθεί στην ουσιαστική κρίση της επί των
ζητημάτων

ως

ανώτερω

τίθενται,

φρονούμε

ότι

θα

πρέπει

συμμορφούμενοι να κινήσει τη διαδικασία της εφαρμογής και
εκτέλεσης της εν λόγω νομικής διάταξης της εγκυκλίου και των άλλων
σχετικών διατάξεων που αναφέρει στο έγγραφό της περί επιστροφής
των αχρεωστήτως καταβληθέντων».
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άρα εσείς ως Νομική Υπηρεσία από ό,τι διαβάζω στο
τέλος, πρώτον ζητάνε να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και στο τέλος ζητάτε η Υπηρεσία να κινήσει τις
διαδικασίες της βεβαίωσης.
Α. ΧΗΤΟΣ: Εμείς δεν ζητάμε, εμείς προτείνουμε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να εφαρμοστεί ο νόμος.
Α. ΧΗΤΟΣ: Αυτά που ακούσατε, από εκεί και πέρα εμείς δεν αποφασίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μια παρατήρηση. Δεν ξέρω αν εκ
παραδρομής δεν αναφέρθηκε, στο υπόμνημα το οποίο μας διάβασε
κατέστησε σαφές ο κ. Χήτος ότι προτείνει και τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Το είπε σαφέστατα και δεν καταλαβαίνω γιατί στο συμπέρασμά
του ο κ. Παπανικολάου αυτό δεν το άκουσε. Ήταν σαφές. Το λέω, προς
αποφυγή παρεξηγήσεων. Προτείνει και γνωμοδοτεί κάποια πράγματα τα
βήματα που είπε, αλλά το ουσιαστικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι
προτείνει να σταλεί για γνωμοδότηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει παρεξηγηθεί νομίζω απ' όλους μας πολλές φορές ο ρόλος
της Νομικής Υπηρεσίας και η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Μια
Νομική Υπηρεσία μπορεί να αποφανθεί το άλφα, μια Νομική Υπηρεσία μπορεί
να αποφανθεί το βήτα, εδώ είσαι να με διορθώσεις κιόλας. Η Νομική
Υπηρεσία πάντα προτείνει και ποτέ δεν έχει σώσει κανέναν καμία Νομική
Υπηρεσία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι γιατί δεν είναι Δικαστήριο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Δηλαδή αν εγώ που έχω φίλο το Μάκη φέρ' ειπείν και
πω «φτιάξε μου γνωμοδότηση Μάκη που να λέει αυτό που εγώ θέλω πολιτικά
να κάνω», δεν θα με σώσει -αν αυτό είναι καταφανώς παράνομο- καμία
γνωμοδότηση κανενός νομικού. Θέλω να είμαστε σαφείς σε αυτό το πράγμα.
Το δεύτερο, είναι ότι ο ρόλος μας είμαστε Συμβούλιο αιρετών,
δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας από εδώ μέσα να γνωρίζει τη νομοθεσία
για κάποια πράγματα. Εμείς τι λέμε εδώ; Λέμε ένα πράγμα, το οποίο
στηρίζεται και νομικά. Λέμε ότι η εργασία η οποία έχει παρασχεθεί,
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο συνάφθηκε η σύμβασή της, δεν είναι
δυνατό –λέμε- να ζητήσουμε τα χρήματα πίσω.
Ακούστε, εδώ υπάρχει το εξής περίεργο: μπορεί σε μεμονωμένη
περίπτωση αυτό κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει τη σύνταξή του να μην τον
βοηθάει. Γιατί; Γιατί μπορεί να καθυστερεί κάποια πράγματα. Εγώ λέω όμως
πολιτικά ότι δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς την απόφαση να ζητήσουμε
πίσω χρήματα που είναι δεδουλευμένα και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο
στέλνουμε ερώτημα με αυτή τη θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αυτό το λέει
μέσα και η γνωμοδότηση. Το λέει η γνωμοδότηση ότι όργανο το οποίο μπορεί
να αποφασίσει αν θα γίνει η βεβαίωση ή όχι είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και
αυτό εισηγούμαστε.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Οπότε εμείς δεν παίρνουμε καμία απόφαση, απλά ρωτάμε
το Ελεγκτικό Συνέδριο να μας πει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι συγνώμη μπερδεύτηκα. Εγώ εισηγούμαι να πάρουμε
απόφαση ότι λέμε το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί με το να ζητηθούν πίσω
χρήματα

τα

οποία

είναι

δεδουλευμένα.

Εγώ

αυτό

εισηγούμαι

και

αποφασίζουμε αντ΄ και μάλιστα θέτουν και σε κίνδυνο την επιβίωση των
ανθρώπων αν ζητηθούν αυτά τα χρήματα, δηλαδή προσέξτε, αυτά τα δυο
είναι στοιχεία νομολογίας. Δεν τα λέω ως πολιτική θέση απλώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η εισήγηση τι λέει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση είναι απλώς μια υπηρεσιακή εισήγηση, Απόστολε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να το κλείσουμε κάποια στιγμή, το
αφήσαμε λίγο έτσι γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και για να
κατανοήσει ο καθένας μας τι ακριβώς συμβαίνει.
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Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι εδώ το συμπέρασμα της Νομικής
Υπηρεσίας έφερε μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.
Μία από αυτές είναι και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Γιατί δεν ξεκινούμε πρώτα από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά στη συνέχεια θα ακολουθηθούν όλες οι άλλες
διαδικασίες υποχρεωτικά. Πρώτα να βάλουμε στη σειρά το Ελεγκτικό
Συνέδριο το οποίο θα πάει οπωσδήποτε η απόφασή μας γιατί αυτό είναι
αρμόδιο να καθορίσει τα πάντα με τη δική μας εισήγηση και στη συνέχεια θα
έρθει, αν το απορρίψει το Ελεγκτικό Συνέδριο, να τηρηθεί η διαδικασία η
οποία προβλέπεται από τα διοικητικά όργανα που υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι θα ψηφίσουμε. Η
πρόταση του κ. Δημάρχου ας την ακούσουμε και ας συμφωνήσουμε ή
διαφωνήσουμε. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε ακριβώς την πρότασή σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω το εξής: το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει τη σαφή και
κατηγορηματική

του

αντίθεση

σε

περιπτώσεις

ανθρώπων

οι

οποίοι

προσλήφθηκαν με πλαστά δικαιολογητικά όσον αφορά την παραμονή την
παραμονή τους στην εργασία.
Γι' αυτό και ο Δήμος μας ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες
διαδικασίες προκειμένου να ανακληθούν οι διαπιστωτικές πράξεις διορισμού
τους. Όμως εργασία η οποία έχει παρασχεθεί ακόμη και μέσω σύναψης
παράνομων συμβάσεων, δεν μπορεί να ζητηθούν πίσω τα χρήματα γι' αυτήν.
Γιατί κάτι τέτοιο και θα αντέβαινε την πάγια νομολογία που λέει
ότι εργασία η οποία έχει παρασχεθεί αμείβεται και επίσης κάτι τέτοιο θα έθετε
σε κίνδυνο και την ίδια την επιβίωση αυτών των ανθρώπων εφόσον μιλάμε για
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
Ως εκ τούτου ζητάμε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να μας
γνωμοδοτήσει και να μας απαντήσει εάν υποχρεούται ο Δήμος να ζητήσει
αυτά τα χρήματα πίσω ως προϊόν μιας παράνομης σύμβασης που
συνάφθηκε, ή μιας παράνομης διαπιστωτικής πράξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος και ο κ. Καλύβης απουσιάζουν. Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος απέχει, ο κ.

Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει. 17 υπέρ και 7 αποχές, κατά
πλειοψηφία.
Το

2ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Επιστροφή

ή

μη

αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων
ανακλήθηκε η ατομική διοικητική πράξη λόγω χρήσης πλαστών
δικαιολογητικών» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ. Κουτσάκης, η κα
Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, ο κ. Παπανικολάου και προσήλθε ο κ. Καλύβης.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μερικής
ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας
«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι μια έκτακτη χρηματοδότηση η ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, έχει δύο
δράσεις. Η μία δράση είναι για μηχανήματα έργου που έχουν να κάνουν με
την προστασία του περιβάλλοντος, η Υπηρεσία αποφάσισε την αγορά ενός
γερανοφόρου 6 τόνων και ενός φορτωτή. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση
που έρχεται να καλύψει τα κενά των χρηματοδοτήσεων και τις ελλιπείς
χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για δυο μηχανήματα, ένα φορτηγό
με παπαγάλο ούτως ώστε να μπορούμε να μαζεύουμε τα κλαδέματα από το
δρόμο και ένα φορτωτή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ

κ.

Πρόεδρε.

Ζητάμε

δηλαδή

την

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την αποδοχή χρηματοδότησης. Ζητάμε την
αποδοχή των 125.000 € του Υπουργείου Εσωτερικών και το ποσό των 9.000
€ που είναι από ιδίους πόρους.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει κ. Πρόεδρε ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει τον λόγο;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ό,τι λέει η εισήγηση κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εξουσιοδότηση Δημάρχου 125.000 € αποδοχή και 9.000 €
εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλουμε κάτι άλλο; Όχι.
Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή χρηματοδότησης
στα

πλαίσια

του

προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

II»

του

άξονα

προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»
με

τίτλο

«Προμήθεια

μηχανημάτων

έργου

ή/και

συνοδευτικού

εξοπλισμού» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόκειται για την πυροπροστασία του άλσους, είναι οι
τριμηνήτες που μας δίνει δικαίωμα ο νόμος να πάρουμε και είναι οι
εργαζόμενοι που έχει ζητήσει το Τμήμα Πρασίνου 4 και 3 οδηγοί αν δεν κάνω
λάθος. Τέσσερις εργάτες πρασίνου φύλακες και τρεις οδηγοί ούτως ώστε να
έχουμε 24ωρη φύλαξη στο άλσος κατά την περίοδο της αντιπυρικής
προστασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
προσωπικού

με

Το

5ο

θέμα

σύμβαση

ημερήσιας

ιδιωτικού
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διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών πυρασφάλειας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ομάδα 8
(«ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»)
και την ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 - 2019» με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Πρόκειται

για

τη

διαδικασία

της

διαπραγμάτευσης με το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομάδα του ΑΡΤΟΥ και
των ειδών ζαχαροπλαστικής που είχε βγει άγονη από το διεθνή διαγωνισμό.
Αυτό τώρα που έχει γίνει είναι ότι συμμετείχαν δυο εταιρείες ο Στεργίου και η
Ιολίδα η οποία είναι ο Βενέτης και ο Στεργίου δεν προσκόμισε ένα από τα
δικαιολογητικά ISO που ζητούσαν στη διακήρυξη και με υπεύθυνη δήλωσή
του λέει ότι δεν θα το προσκομίσει. Η Ιολίδα δεν είχε φέρει δυο πιστοποιητικά
που ήταν από το Πρωτοδικείο, είχε δηλαδή τα ISO δεν είχε πιστοποιητικά από
το Πρωτοδικείο και είχε φέρει υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα προσκομίσει
άμεσα, τα έχει αιτηθεί και τα λοιπά.
Με αυτά τα δεδομένα αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σα
Δημοτικό Συμβούλιο είναι να εγκρίνουμε τα πρακτικά και να αποφασίσουμε ότι
προχωράει στην επόμενη φάση η εταιρεία Ιολίδα και ότι γίνεται προσωρινός
και κατόπιν οριστικός μειοδότης, εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
λείπουν και που έχει δεσμευτεί με την υπεύθυνη δήλωσή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μου πει ο κ. Αντιδήμαρχος μήπως
είναι προτιμότερο να φέρουμε ένα θέμα σχετικά με τον μειοδότη που να είναι
όλα τα δικαιολογητικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στις 28 θα ξανάρθει για οριστική κατακύρωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει. Οπότε εμείς περιμένουμε στις 28.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτός θα φέρει τα δικαιολογητικά και μετά
υποχρεωτικά έτσι κι αλλιώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος απέχει, ο κ.

Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω με την τοποθέτηση στις 28 που θα έρθει πάλι
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου,
ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η Γκούμα κα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω, θα τοποθετηθώ κι εγώ στις 28 του
μήνα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει. 15 υπέρ και 6 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κατακύρωσης για την ομάδα 8 («ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ») και την ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς
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ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και

ανάδειξη

οριστικών μειοδοτών» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κυρίως κάποια μισθοδοτικά έχει και κάποια
τιμολόγια που δεν είχαν περαστεί στα ΠΟΕ έχει αυτή η αναμόρφωση, συν
είναι αυτά που βλέπουμε απλά επειδή θα έρθει πρόταση από το Τμήμα
Πολιτισμού για τους Συλλόγους, να βάλουμε άλλα 1.000 € επιπλέον από το
Αποθεματικό στον κωδικό για τις επιχορηγήσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων
δηλαδή είναι 10 να γίνει 11 γιατί η πρόταση που θα έρθει απαιτεί άλλα 1.000
€.
Έχουν ζητήσει από το Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού για τη
σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών γιατρού
εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, βλέπω ότι έχουν βάλει 500 € παραπάνω,
αλλά με ένα έγγραφό τους ζητάνε 1.000 € παραπάνω, οπότε οι οποίες 12.000
€ θα γίνουν 13.000 και όχι 12.500 € σε σχέση με αυτά που είναι στον πίνακα
αυτή τη στιγμή. Αυτές τις δυο αλλαγές ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντιδήμαρχε θέλω κάτι να σας ρωτήσω, μιλάμε για 2 η
αναμόρφωση, δεν είναι ακριβώς όπως είναι μέσα στην εισήγηση; Εσείς βάζετε
επιπλέον τώρα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι αυτές οι δυο αλλαγές που είπα, είναι άλλα
1.000 € στα Πολιτιστικά Σωματεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γιατί δεν τα είχαμε βάλει πριν;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Διότι στην Εκτελεστική που έγινε προχθές και
από την εισήγηση που ήρθε, παρουσιάστηκε ανάγκη με τις συνεννοήσεις που
είχαν γίνει με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους να είναι άλλα 1.000 € γιατί είχαν
γίνει κάποια αιτήματα από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που έβγαιναν
11.000 και όχι 10.000 € που είχαμε στον κωδικό γι' αυτό τον λόγο δεν υπάρχει
στην εισήγηση.
Και επειδή στην έρευνα που έκανε το Τμήμα Προσωπικού
επειδή υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι, χρειάζονται περισσότερα
χρήματα για τον γιατρό εργασίας και για τον τεχνικό ασφαλείας γι' αυτό τον
λόγο πρόσθεσα κι ένα ποσό σε αυτό τον κωδικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος ψηφίζει μόνο τον
κωδικό που αναφέρεται σε έξοδα κηδείας Δημάρχων τα 2.600 € στα άλλα
κατά, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου,
ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

7ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

2ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει
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σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός α) των τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό
της Πρωτομαγιάς 2018
β) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών
δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν
ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη και
γ) ημερομηνιών διεξαγωγής - διάρκειας εορτασμού της Πρωτομαγιάς
2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην προσπάθειά μας να δώσουμε όσο
μπορούμε ένα χαρακτήρα καλύτερο στην εμποροπανήγυρη που γίνεται την
Πρωτομαγιά εκεί που έχουμε μια κατηγορία για τα βιβλία τους πωλητές
βιβλίων που τους παρέχουμε μια μείωση 50% να συμπεριληφθούν και
κάποιες άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που είναι κάποιοι χειροτέχνες
ειδικότερα είναι ζωγράφοι, είναι αργυροχρυσοχόοι, γλύπτες, και γενικά αυτοί
που κάνουν χειροποίητα πράγματα. Αυτοί προσκομίζουν και μια βεβαίωση ότι
είναι προσωπικές δημιουργεί τους αυτά που πουλάνε, αυτή την κατηγορία
των ανθρώπων οι οποίοι είναι καλλιτέχνες να τους δώσουμε 50% μείωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τα καταστήματα τα οποία είναι
στον πεζόδρομο και δεν βγαίνουν στην Δεκελείας είναι στο βάθος, δικαιούνται
του δικαιώματος του ευεργετήματος να βγουν στη Δεκελείας και να
επωφεληθούν και αυτοί τα 4 μέτρα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι παίρνουν.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πιο συγκεκριμένα γιατί κάποια καταστήματα δεν είναι πολλά,
είναι δυο τρία πέντε, τα οποία είναι στο βάθος. Είναι ο πεζόδρομος και
μπροστά είναι η Δεκελείας, αυτοί θα βγουν στη Δεκελείας ή θα είναι τυφλοί;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι βγαίνουν, θα έχουν δικαίωμα να πάρουν
κάποιες προνομιακές τιμές στη Δεκελείας, απλά θα πρέπει να κρατήσουν και
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τα 4 μέτρα της εισόδου τους που υποχρεωτικά η είσοδος είναι στον
πεζόδρομο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Συγνώμη το πίσω μέρος του πεζοδρόμου, επειδή κι αυτοί
που είναι στη Δεκελείας κι αυτοί έχουν καλύψει έχουν εμπορεύματα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά δεν μπορούν να πάρουν προνομιακά και
στη Δεκελείας και στον πεζόδρομο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όχι δεν λέω να πάρουν προνομιακά ….
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατάλαβα, θα παίρνουν.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μπορούν να πάρουν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριε Αντιδήμαρχε επειδή την εισήγηση
δεν την πήρα μετά την Οικονομική Επιτροπή, υπάρχει διαβάθμιση στις
καντίνες 1.000 € στην πλατεία Πατριάρχου, 850-800-750; Και επίσης γενικά ο
τιμοκατάλογος είναι όσο το 2017 περίπου, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι περίπου, το ίδιο είναι γιατί κι εγώ το έλεγξα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάναμε τη μείωση αυτή για τους καλλιτέχνες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει κάτι άλλο; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός α) των τελών χρήσεων
πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2018 και β)

των

κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών
που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα
ανωτέρω τέλη και γ) ημερομηνιών διεξαγωγής - διάρκειας εορτασμού
της Πρωτομαγιάς 2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ.
Επιτροπής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ με τις τροποποίηση που έβαλε ο κ.
Αντιδήμαρχος.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε χίλια συγνώμη, πληροφοριακά
επειδή είμαστε εδώ και επειδή είναι και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων πρέπει να αποφασίσουμε να πούμε από ποια
ώρα ξεκινάει το πανηγύρι και ποια ώρα τελειώνει, ότι είναι για τριήμερο και
ποια ξεκινάει και ποια ώρα τελειώνει και να καταγραφεί στην απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τι προτείνετε λοιπόν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιώργο, πρέπει να ορίσουμε την ώρα έναρξης
και την ώρα λήξης του πανηγυριού, που έχει να κάνει με τις δικές σας
Υπηρεσίες γι' αυτό το λέω. Είσαι εσύ και οι τεχνικοί. Ποια ώρα είναι που σε
βολεύει, πείτε να καταγραφεί στην απόφαση πότε ξεκινάει το στήσιμο και πότε
θέλεις να φύγουν για να καθαρίσεις εσύ και πότε τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Ανανιάδη εσείς που έχετε και την εμπειρία των
προηγούμενων;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Νομίζω 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής μπορεί να
ξεκινήσει το στήσιμο και 12 η ώρα το βράδυ της ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από τη νύχτα θα πάνε, μη λέμε από τις 10.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σας λέω τι προτείνω, τώρα από εκεί και πέρα πότε
θα πάνε… 10 η ώρα το πρωί να ξεκινήσει το στήσιμο και Τρίτη 12 η ώρα το
βράδυ να λήξει το πανηγύρι.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση και υλοποίηση
των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστώ. Όπως έχετε δει στην εισήγηση προτείνεται να
γίνουν τρεις συναυλίες στην κεντρική πλατεία όπου θα στηθεί εξέδρα από την
Τεχνική Υπηρεσία, όπως είχαμε κάνει και πέρσι η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με
τη χορωδία του Δήμου και κάποια σχήματα της πόλης.
Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε «Ρεμπέτικη Βραδιά» και ανήμερα
στην Πρωτομαγιά, θα έχουμε έντεχνο πρόγραμμα πάλι με κάποιο
καλλιτεχνικό σχήμα που περιλαμβάνει Φιλαδελφιώτες. Νομίζω ότι αναφέρεται
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και μέσα στην εισήγηση, ο Θάνος Ολύμπιος ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος
Νέας Φιλαδέλφειας με το δικό του σχήμα.
Πέρα αυτού θα γίνουν οι καθιερωμένες πλέον παιδικές
παραστάσεις στο χώρο του άλσους στην παιδική χαρά και θα υπάρχουν εκεί
και εικαστικά εργαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πόσο είναι το σύνολο της δαπάνης κ. Αντιδήμαρχε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το σύνολο της δαπάνης είναι 18.525,60 €.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο ενδεικτικά μερικά ονόματα καλλιτεχνών.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Την πρώτη μέρα θα είναι η Χορωδία όπως σας είπα, οι
Deathcrop Valley και ο Γιώργος Σουρβίνος με την μπάντα του, αυτοί είναι οι
Φιλαδελφιώτες σχήματα από την πόλη. Τη δεύτερη είναι η κομπανία του
Κωνσταντίνου Χατζή επτά άτομα, που είναι η «Ρεμπέτικη Κομπανία» και την
τρίτη μέρα είναι ο Θάνος Ολύμπιος με πέντε άτομα.
Από

θεατρικές

παραστάσεις

δεν

αναφέρονται

εδώ

οι

συγκεκριμένες παραστάσεις, είναι διαδραστικές από την ομάδα του Νίκου
Λημιού και τον τετραμελή του θίασο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για
την διοργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της
Πρωτομαγιάς και διάθεση σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης - γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της
από 05-02-2018, 1ης Συνεδρίασης, Θέμα 2ο, του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, σχετικά με «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου για παιδικό
και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο
(πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος
δόμησης παιδικού και βρεφικού σταθμού»»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Στα πλαίσια της ανέγερσης του νέου παιδικού σταθμού
στην πλατεία Μουστακλή, είχαμε κάνει αίτημα στο ΣΥΠΟΘΑ με τα
απαιτούμενα σχέδια και τη μελέτη για την αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου
στο Οικοδομικό Τετράγωνο της πλατείας Μουστακλή.
Το ΣΥΠΟΘΑ έκανε δεκτό το αίτημά μας και φέρνουμε προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Όχι.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της από 05-02-2018, 1ης Συνεδρίασης,
Θέμα 2ο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με «Τροποποίηση
του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου
για παιδικό και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο
(πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος
δόμησης παιδικού και βρεφικού σταθμού»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Αντιπρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο έρχονται
προς έγκριση τα κριτήρια βάσει των οποίων υπάρχει και σχετική μοριοδότηση
για την ένταξη των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας.
Αυτά που αλλάζουν σε σχέση με πέρσι και αλλάζουν σύμφωνα με τις νέες
οδηγίες που υπάρχουν από τον καινούργιο πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας
που βγήκε πριν από λίγους μήνες και είναι τα εξής:
Φεύγει τελείως η δημοτικότητα, εξαιρείται της μοριοδότησης. Αν
θυμάστε μέχρι τώρα όπως δίναμε και στον κάτοικο κάποια μόρια παραπάνω,
δίναμε και στο δημότη.

Φέτος δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό

απαγορεύεται, βέβαια εδώ να πούμε ότι καλό θα ήταν να επιδοτούμαστε και
να χρηματοδοτούμαστε ως Δήμος και με βάση τους κατοίκους γιατί αυτή τη
στιγμή λαμβάνουμε χρηματοδότηση βάσει του αριθμού των δημοτών, εν πάση
περιπτώσει θέλω να το πω αυτό γιατί το είχαμε και ως ένα κίνητρο το να έχει
ο άλλος κάποιες παροχές στους δημότες και να κάνει τη μεταδημότευσή του
εδώ.
Επίσης αλλάζει το ότι δεν μπορεί πλέον να μοριοδοτείται καμία
σχέση εργασίας με το Δήμο ή με την Κοινωφελή Επιχείρηση ή το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
όπως συνέβαινε μέχρι τώρα που βάζαμε 20 μόρια στους εργαζόμενους στο
Δήμο και αυτό πάλι από τον πρότυπο Κανονισμό απαγορεύεται.
Έχει έρθει μια ορθή επανάληψη γιατί η πρώτη αποστολή ήταν
μια εισήγηση η οποία δεν είχε όλες τις τροποποιήσεις μέσα και ήρθε και η
ορθή επανάληψη της εισήγηση. Δεν ξέρω μήπως έχετε το πρώτο και δεν
έχετε την ορθή επανάληψη. Φεύγουν οι μοριοδοτήσεις σχετικά με το δημότη,
δηλαδή όπου υπήρχε μοριοδότηση δημότη έχει φύγει, έχει φύγει η
μοριοδότηση για τους υπαλλήλους όπως είπα του Δήμου και έχει μπει κι άλλο
ένα πεδίο που δεν υπήρχε στις ευαίσθητες ομάδες που είναι παιδιά γυναικών
που φιλοξενούνται στο Δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών με τα ίδια
μόρια όπως και οι μονογονεϊκές.
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Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει, κατά τα άλλα ισχύουν
όπως και πέρσι. Όσον αφορά την Επιτροπή προτείνεται από την
συμπολίτευση εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής με την κα Ανδρέου
αναπληρώτρια, ο διευθυντής προσχολικής αγωγής με αναπληρώτρια
Προϊσταμένη παιδικού σταθμού την κα Καρρά και μένει και μια θέση για μέλος
του Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση με τον αναπληρωτή του.
Πέρσι ήταν ο κ. Κόντος που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, φέτος
περιμένουμε την αντιπολίτευση να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον για συμμετοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς σαν Παράταξη προτείνουμε τον κ. Κόντο, αν
αποδέχεται. Αναπληρωματικό μέλος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πολύ ωραία, ο κ. Κόντος τακτικό και αναπληρωματικό μέλος
ο κ. Γεωργαμλής. Συμφωνούμε; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια μικρή διόρθωση νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να
κυριολεκτούμε. Εκεί που λέει «διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα», να γίνει
«διαζευγμένη ή διαζευγμένος σε διάσταση μητέρα ή πατέρας». Μπορεί να
υπάρχει πατέρας που έχει αυτό το παιδί και έχει την επιμέλεια και είναι μόνος
του. Σύμφωνα με τα κριτήριά μας δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί, η αλήθεια η
ζωή είναι αυτή.
Δεύτερον, νομίζω εκεί που θα πρέπει να ξεπεράσουμε και τον
εαυτό μας και το νόμο δεν το είχα συνειδητοποιημένο έτσι, ορφανά τέκνα και
από τους δυο γονείς δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν μόρια.
Και τρίτον, εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω, όχι σαν ένδειξη
διαμαρτυρίας αλλά σαν ένδειξη πίεσης γιατί δεν γίνεται μετά από τρία χρόνια
καλής Δημοτικής Αρχής θα έλεγα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη να
μην μπορούμε να βολέψουμε τα παιδιά της Φιλαδέλφειας στους Παιδικούς
Σταθμούς. Είχα ακούσει κάτι μεγάλα λόγια «που να δεις το δεύτερο χρόνο όλα
θα τα καλύψουμε». Πιάσαμε τον τρίτο, προσωπικά σε ένδειξη με στόχο την
πίεση δεν θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ερχόμαστε σήμερα και βάζουμε
κριτήρια. Τι σημαίνει βάζουμε κριτήρια; Αποκλείουμε κάποια παιδιά να μπουν
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στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς. Εδώ και δυο χρόνια έχουμε κλειστό
τον Παιδικό Σταθμό στο κάτω Κουκλάκι παρ' όλο που ακούστηκαν λόγια ότι
του χρόνου θα λειτουργήσει ή την επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει και αντί
αυτού ερχόμαστε και βάζουμε κριτήρια να αφήσουμε κάποια παιδιά απ' έξω.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμο και
από το καινούργιο σχολικό έτος 2018-2019 τα προνήπια θα φοιτούν
υποχρεωτικά στα δημόσια Νηπιαγωγεία, άρα θα έχουν απελευθερωθεί και
άλλες θέσεις.
Ως εκ τούτου το θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση με
κάλυψε εν μέρει ο κ. Ντάτσης και εγώ αυτό το οποίο προτείνω είναι κανένα
κριτήριο. Το μοναδικό κριτήριο που θα ψηφίσω, θα είναι όλα τα παιδιά στους
Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπήρχε μια πρόταση του κ. Ντάτση σχετικά με το θέμα των
ορφανών παιδιών, το οποίο νομίζω τουλάχιστον κατ’ εξαίρεση πρέπει να μπει
μέσα, δεν ξέρω αν έχουμε το δικαίωμα αν είναι κατοχυρωμένο αυτό. Δεν
μπορεί δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν έχει γονείς αν έχει 110 μόρια να μην
μπαίνει μέσα, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Ή να βάλουμε εφόσον χρειάζεται
μόρια το ανώτατο όριο που υπάρχει για να μπει μέσα 150-160 όσα μόρια είναι
να περάσουν αυτά τα παιδιά. Πόσα παιδιά θα είναι τέτοια στη Φιλαδέλφεια;
Νομίζω ελάχιστα.
Θα ήθελα όλοι να το δούμε έτσι και να το αφουγκραστούμε αυτό
ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή ένα παιδί να μείνει από αυτή την
κατηγορία έξω, θα είναι πάρα πολύ σκληρό για τους ανθρώπους που δεν
έχουν να το πάνε πουθενά. Νομίζω πρέπει να το δούμε αυτό, ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, θέλω να ζητήσω συγνώμη
γιατί δεν ήμουν από την αρχή, τα μόρια έχουν αλλάξει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι αναφέρθηκε η κα Αντιδήμαρχος στην εισήγησή της.
Κυρία Αντιδήμαρχε μπορείτε να απαντήσετε;
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Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Μου κάνει φοβερή κατάπληξη που ακούω τέτοιου είδους
τοποθετήσεις του στιλ ότι έχουμε ένα σταθμό κλειστό, ότι τα παιδιά της πόλης
δεν μπαίνουν στους Παιδικούς Σταθμούς, τα μόρια για τα ορφανά. Εμείς τα
βάλαμε, δεν υπήρχε για τα ορφανά από τους δυο γονείς και μάλιστα με
πρόταση του κ. Κόντου πέρσι από 90 μόρια τα κάναμε 120.
Αυτό έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει περίπτωση
οικογένεια με ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα τέτοιου τύπου να μείνει
απ' έξω. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε κάποια κριτήρια και ένα
σύστημα μοριοδότησης το οποίο υπάρχει σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή τι
πάει να πει όλα; Και από άλλες περιοχές ο νόμος μας λέει ότι απαγορεύεται
να αποκλείσουμε και από άλλες περιοχές, απλά προκρίνεται ο κάτοικος.
Επίσης εδώ κρατάμε με νύχια και με δόντια σε ένα πολύ
δύσκολο περιβάλλον τους Παιδικούς Σταθμούς δωρεάν. Δεν ξέρω αν το
ξέρετε αυτό, δηλαδή σε Παιδικούς Σταθμούς που είναι εντελώς δωρεάν θα
βάλουμε και παιδιά οικογενειών με πολύ υψηλά εισοδήματα; Δεν το
καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
Η Κάλβου είναι κλειστή, θα πρέπει να ξέρετε ότι όπως άλλαξε ο
νόμος αυτή τη στιγμή και θα έχουμε και κάποιες εισροές στα Νηπιαγωγεία
που δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τον αριθμό των παιδιών και σε
βάθος τριετίας τελικά θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία για να κάνουμε κι εμείς
μια πολύ πιο αναλυτική πρόβλεψη γι' αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση τρέχει
και το θέμα της αδειοδότησης και της λειτουργίας των Σταθμών βάσει του
νέου Κανονισμού και κοιτάμε τους υφιστάμενους να τους αδειοδοτήσουμε.
Όταν έχεις αυτή τη στιγμή από την Πολεοδομία ένα x για την
Κάλβου και σου λέει ότι αυτός ο Σταθμός πιθανότατα μετά από τρία χρόνια
δεν θα μπορεί να λειτουργήσει με τα σημερινά δεδομένα, θα πάμε να βάλουμε
μέσα παιδιά; Και με τι προσωπικό; Εάν κάποιος έχει μια πρόταση να
φτιάξουμε δέκα Σταθμούς και να βάλουμε μέσα τροφεία, να το πει καθαρά.
Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
Επίσης αυτή τη στιγμή ακόμη και εκπρόθεσμες αιτήσεις
κατοίκων του Δήμου μας εντάσσονται και μπαίνουν στους Παιδικούς
Σταθμούς. Δεν υπάρχει ούτε μία αίτηση αυτή τη στιγμή που να έχει γίνει και
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εκπρόθεσμη και να μην έχει ικανοποιηθεί. Άρα ποια παιδιά είναι αυτά τα
οποία μένουν απ' έξω τελικά; Δεν καταλαβαίνω.
Εκεί

που

έχουμε

το

πρόβλημα

και

δεν μπορούμε

να

ικανοποιήσουμε όντως, είναι στα βρέφη, στα παιδάκια που είναι κάτω των 2,5
ετών δεν έχουμε αρκετές θέσεις αυτό είναι γεγονός. Να πούμε όμως ότι αυτή
η Δημοτική Αρχή δημιούργησε δυο νέα Βρεφικά Τμήματα τα οποία δεν
υπήρχαν στο Δήμο μας.
Επίσης πριν από δυο τρία θέματα ψηφίσαμε την γεωτεχνική
μελέτη για την ανέγερση του Παιδικού Σταθμού στη Μουστακλή. Να
θυμίσουμε εκεί το ιστορικό, που δεν ήξερε κανείς εκεί ότι αυτό το οικόπεδο
είναι για να δημιουργηθεί νέος Σταθμός; Δεν μπορεί να κατηγορούμαστε γι'
αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ εύκολο να βγάζουμε κορώνες και να κατηγορούμε
με μανιφέστα την οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή εν προκειμένω εμάς τώρα,
ακυρώνοντας όλα όσα έχει κάνει, ξεχνώντας ή και παραποιώντας.
Να θυμίσω μερικά πράγματα. Πρώτον το ’13 υπήρξε ένας
Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στη Χαλκηδόνα στην Οδυσσέως ο οποίος
είχε μείνει όχι στα μπετά είχε μείνει στα θεμέλια και με πολύ επίμονες
προσπάθειες, πάρα πολύ επίμονες προσπάθειες δηλαδή μπορεί να το πει και
ο κ. Καλαμπόκης το τι αγώνα πραγματικά δώσαμε για μήνες, δηλαδή να
ασχολείται και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και η Τεχνική Υπηρεσία για
πάνω από ένα χρόνο με καθημερινά ραντεβού είτε με την Περιφέρεια είτε με
τις Υπηρεσίες, με εργολάβους για να βρούμε μια λύση και να φτιαχτεί ο
Βρεφονηπιακός Σταθμός. Άρα αυτό είναι και Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός.
Το λέω αυτό γιατί αυτό δεν αναγνωρίζεται από πολλούς.
Δεύτερον το θέμα των δωρεάν τροφείων. Είμαστε αν το ξέρετε
ίσως ένας από τους δύο ή τρεις Δήμους σε όλη τη χώρα που δεν έχει τροφεία.
Προσέξτε, στη ζωή δεν υπάρχουν αναρίθμητες επιλογές ή δεν θα έχεις
τροφεία ή θα βάλεις τους Παιδικούς Σταθμούς και θα πεις ότι «εγώ έχω
τροφεία αναλόγως με τα εισοδήματα» αυτό έχουν όλοι οι Δήμοι που έχουν
μάλιστα κάποιοι Δήμοι και πάρα πολύ ακριβά τροφεία.
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Και να πω ότι πρέπει εδώ να πούμε καθώς κάνουμε αυτή τη
συζήτηση ότι έχουμε Παιδικούς Σταθμούς που κατά τη δική μου άποψη είναι
καλύτεροι από το μέσο όρο των ιδιωτικών Σταθμών. Οι Παιδικοί Σταθμοί που
έχουμε στην πόλη και χάρις στο πως τους συντηρεί ο Δήμος αλλά και χάρις
στο προσωπικό που πραγματικά αφιερώνει και την ψυχή του εκεί, οι Παιδικοί
μας Σταθμοί ένας προς έναν, έχουν το καλύτερο όνομα στην πιάτσα και άρα
αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε και είναι δωρεάν.
Τρίτον, για να παραμείνουν δωρεάν οι Παιδικοί Σταθμοί και να
ικανοποιήσουμε τους δημότες μας και τους κατοίκους μας πρέπει να μπουν
κάποια κριτήρια, επ’ αυτού συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί ο Δήμος να
επιβαρύνεται τις μειώσεις του κεντρικού κράτους της χρηματοδότησης και την
ίδια στιγμή να πάμε να καλύψουμε, να έχουμε μια δωρεάν παροχή που να
έρχονται από τις γειτονιές περιοχές γιατί συμβαίνει κι αυτό.
Πρέπει εκεί να μπορεί να υπάρχει ένα φίλτρο γιατί φορολογείται
αυτός ο έρμος ο φουκαράς ο δημότης εδώ, είτε ο επιχειρηματίας είτε ο
κάτοικος και πρέπει να μπορεί ως αντιστάθμισμα να έχει κάποια δικαιώματα
και για μας ο Παιδικός Σταθμός εμπίπτει στην έννοια του δικαιώματος και
πρέπει να μπορεί να είναι δωρεάν ως συλλογικό αγαθό.
Τέταρτον, πήγαμε και κάναμε –και αυτά δεν έγιναν μια δεκαετίατροποποίηση του ρυμοτομικού στην Μουστακλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη
Μουστακλή τα γηπεδάκια τα οποία είχαν καταρρεύσει και πήγαμε να τα
φτιάξουμε, είπαμε ότι δεν θα φτιάξουμε τα γηπεδάκια εκεί και θα ανεγείρουμε
Παιδικό – Βρεφονηπιακό Σταθμό και είμαστε κοντά, πάρα πολύ κοντά, στο να
ολοκληρωθούν οι μελέτες.
Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσαμε την τελευταία
μελέτη που χρειάζεται τη γεωτεχνική μελέτη προκειμένου να έρθει να
κουμπώσει με την ηλεκτρομηχανολογική, την αρχιτεκτονική και τη στατική
μελέτη προκειμένου να έχουμε πλέον πλήρη φάκελο και να βγάλουμε
οικοδομική άδεια να φτιάξουμε Παιδικό Σταθμό. Να καλύψουμε δηλαδή και τις
ανάγκες της βόρειας Φιλαδέλφειας με ένα σύγχρονο Παιδικό Σταθμό γιατί στη
βόρεια Φιλαδέλφεια και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, αλλά
έχουμε Παιδικό Σταθμό τον οποίο νοικιάζουμε και στην πραγματικότητα
μειονεκτεί σε σχέση με τους άλλους Παιδικούς Σταθμούς.
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Κάλβου. Να δούμε τα στοιχεία: αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας
δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν μείνει εκτός Παιδικών Σταθμών.
Να το επαναλάβω; Το είπε και η Αντιδήμαρχος. Αντ' αυτού υπάρχει ανάγκη
για Βρεφικό Σταθμό. Αν υπάρχει μια ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι για Βρεφικό
Σταθμό και

πιστέψτε με μας έχει απασχολήσει πολύ. Εμείς κάναμε τις

προσλήψεις κ. Πλάτανε, έντεκα άτομα πήραμε προκειμένου να λειτουργήσει η
Κάλβου αλλά να ανοίξουμε ένα Παιδικό Σταθμό για επικοινωνιακούς λόγους
και για να φιλοξενήσουμε παιδιά από τους Αγίους Αναργύρους, από το Δήμο
Αθηναίων από το Καματερό και από το Ίλιον; Γιατί; Αυτό ζητάτε;
Αντίθετα αυτή τη στιγμή οργανώνουμε και είμαστε σε διαδικασία
και με τη Νομική Υπηρεσία και με το Υπουργείο Εσωτερικών με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές
προκειμένου να βάλουμε τα θεμέλια να λειτουργήσει η Κάλβου ως Βρεφικός
Σταθμός. Αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου και πάνω σε αυτό
κινούμαστε.
Για το ζήτημα που έβαλε ο κ. Κόντος, συμφωνώ απόλυτα.
Δηλαδή να βρεθεί μια φόρμουλα όσον αφορά τα κριτήρια που στις μοναδικές
περιπτώσεις που δυστυχώς μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις να
υπάρχει ρητή απόφαση ότι αυτές οι περιπτώσεις θα ικανοποιούνται πάραυτα,
δηλαδή είναι απόλυτα λογικό, δικαιολογημένο και σωστό να γίνει κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ.

ΝΤΑΤΣΗΣ:

Ευτυχώς

που

υπάρχουν

και

τα

πρακτικά

θα

απομαγνητοφωνηθούν. Όταν λες σε κάποιον «ο Δήμος δουλεύει καλά, θα
μπορούσε και καλύτερα» αν αυτό είναι λόγος εκνευρισμού, πάμε παρακάτω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον υπάρχουν τα πρακτικά, ο Δήμος θα μπορούσε να
δουλεύει και πολύ καλύτερα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι, αυτό είπα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το καλύτερα δεν σταματάει ποτέ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αφού λοιπόν καλύπτουμε όλα τα παιδιά της πόλης και χαίρομαι
που το ακούω και το πιστεύω εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην
πιστεύω, γιατί δεν γράφουμε κριτήρια επιλογής μη κατοίκων; Καλύπτουμε
όλους τους κατοίκους και μετά πάμε στα κριτήρια.
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Και ένα τρίτο που άκουσα με αρκετή δόση ειρωνείας, δεν είχε
γίνει καμία αναφορά από κάποιον. Λέει «σιγά, μην βάλουμε παιδιά με
ανθρώπους με μεγάλα εισοδήματα». Όταν κάποιος πληρώνει 20 φορές φόρο
παραπάνω από το μέσο κάτοικο και συντηρεί αυτό τον Παιδικό Σταθμό του
λέμε «το παιδάκι σου και δρόμο σε διπλανή παραλία»; Αυτό κι αν είναι ηθικό
κατά τον Βουλγαράκη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ και με ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος την πρότασή μου,
ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ και με την εισήγηση του κ. Δημάρχου σχετικά με τα
ορφανά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ θα ψηφίσω γιατί πρέπει να κάνουμε πραγματική ζωή, η
ευχή μου είναι του χρόνου από τη στιγμή που φέτος δηλώνεται προφορικά ότι
καλύπτουμε όλα τα παιδιά να το δω του χρόνου γραμμένο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου,
ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κριτηρίων
επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και

Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς τους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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(Διαλογικές συζητήσεις)
13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«1. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης
της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποίησης –
παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ.

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ:

Απλά

να

ενημερώσω

ότι

είναι

έργο

που

συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, η Περιφέρεια για δικούς της λόγους
άργησε να δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Όταν τις έδωσε, είχε περάσει
πολύ από το χρονικό διάστημα που έπρεπε να ολοκληρωθεί επομένως έγινε
αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης.
Συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου της
Περιφέρειας και του Δήμου, συμφώνησε για τους λόγους που ανέφερα ότι
πρέπει να χορηγηθεί παράταση και συνεπώς πρέπει να γίνει μαζί με την
παράταση και τροποποίηση της πρώτης προγραμματικής σύμβασης και
πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για να υπογράψει τη νέα
προγραμματική σύμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς ήταν μια σύμβαση από
το 2016 και τώρα ζητάει 20μηνη παράταση, οπωσδήποτε θα δώσουμε
εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο, οπωσδήποτε θέλει τροποποίηση δεν
διαφωνούμε σε τίποτε, το μόνο είναι ότι αρχίζω και αμφισβητώ κατά πόσο
μπορεί να υλοποιηθεί. Γιατί το να ζητάει 20μην παράταση, μακάρι να πάνε
όλα καλά γιατί είναι πολύ σημαντικό έργο η ασφαλής πρόσβαση μαθητών
πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων και εύχομαι να τελειώσει γιατί το θεωρώ
σημαντικό έργο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, έχουμε κ. Μανωλεδάκη να δώσουμε
απάντηση;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε καταψηφίζω το σκέλος της παράτασης,
υπέρ στα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «1. Έγκριση σύναψης
και όρων της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της
τροποποίησης

–

παράτασης

της

Προγραμματικής

Σύμβασης»

εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, με την παρατήρηση του κ. Πλάτανου.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» Α.Μ.60/2016»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το έχω εξηγήσει κι άλλη φορά στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί στα δυο σημεία από τα έξι που είχαμε
προγραμματίσει να κάνουμε υπογειοποίηση κάδων, στα δυο σημεία βρήκαμε
καλώδια της ΔΕΗ μέσα στις στάσεις. Αυτά μόνο η ΔΕΗ μπορεί να τα
μετακινήσει. Η ΔΕΗ έπρεπε να κάνει εργολαβία την οποία έκανε και
κατοχυρώθηκε, μας ήρθε προχθές στον ΑΚΤΟΡΑ θα πρέπει να ξεκινήσει ο
ΑΚΤΟΡΑΣ να μετατοπίσει τα καλώδια για να έρθει ο εργολάβος που κάνει το
έργο να τοποθετήσει τους κάδους.
Γενικά όμως το είχα ξαναπεί, το επαναλαμβάνω σε όλο το έργο
υπήρχε πολύ μεγάλη ανακολουθία μεταξύ των σχεδίων που μας έδωσαν οι
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, δηλαδή και εκεί που πέρναγαν καλώδια της
ΔΕΗ και εκεί που πέρναγαν καλώδια της ΕΥΔΑΠ και εκεί που πέρναγαν
καλώδια του ΟΤΕ, είχαμε προβλήματα είχαμε ανακολουθία.
Αλλά στα άλλα το νερό λίγο – πολύ το μαζεύει ο εργολάβος που
κάνει το έργο, τα καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης δεν μπορεί να τα
πλησιάσει κανένας χρειάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της ΔΕΗ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντιδήμαρχε μια ερώτηση θέλω να κάνω. Σε όλα τα
σημεία το ίδιο πρόβλημα έχουμε; Καλώδια και αυτά που αναφέρουμε σε όλα
τα σημεία;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Στα συγκεκριμένα που περνάνε επαναλαμβάνω
καλώδια υψηλής τάσης είναι δυο. Στα άλλα είχαμε κι εκεί προβλήματα αλλά
ήταν με άλλους Οργανισμούς δηλαδή με τον ΟΤΕ παραδείγματος χάριν που
μπορούσες εύκολα να μετακομίσεις τα καλώδια, ο ίδιος ο εργολάβος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τώρα θα κάνω και μια άλλη ερώτηση. Από τις έξι οι δύο δεν
μπορούμε να λειτουργήσουμε. Οι υπόλοιπες τέσσερις γιατί δεν λειτουργούν;
Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε; Πρέπει να τα εγκαινιάσουμε όλα μαζί;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Στις υπόλοιπες τέσσερις όταν κάναμε την προσωρινή
παραλαβή του έργου, διαπίστωσε η Καθαριότητα ότι οι ράμπες είχαν
μεγαλύτερη κλίση από αυτή που έπρεπε να είναι για να μην έχουν ζημιές οι
κάδοι. Άρα ο εργολάβος έχει ξεκινήσει να ανακατασκευάζει τις ράμπες με την
κλίση που πρότεινε η Υπηρεσία Καθαριότητας και γι' αυτό δεν έχουν ξεκινήσει
ακόμη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άρα δεν έχουμε στις δύο έχουμε και στις έξι πρόβλημα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αν θέλετε έχουμε και στις οκτώ πρόβλημα, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι κ. Μανωλεδάκη μη το λέτε έτσι.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Χρήστο σε παρακαλώ, δεν έχουμε πρόβλημα να
ξεκινήσει το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα έργο το οποίο δεν το είχαμε ξανακάνει, οπότε έπρεπε
από την αρχή να γίνουν μελέτες και ένα μεγάλο κομμάτι του σχεδιασμού του
έργου που αφορά την τοποθέτηση την επιλογή των συγκεκριμένων σημείων
εμπλέκονται κι άλλες Υπηρεσίες, είτε αφορά τον ΟΤΟΕ, είτε αφορά την
ΕΥΔΑΠ, είτε αφορά τη ΔΕΗ και άρα οι συντεταγμένες τις οποίες ορίσαμε
εμείς, εννοώ οι Υπηρεσίες μας, είχαν να κάνουν με το τι υπέδειξαν οι άλλες
Υπηρεσίες που πολλές φορές μπορεί να έχουν παλιά σχέδια ή να έχουν
άγνοια και να σου έδωσαν την έγκριση να τοποθετήσεις εκεί.
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Πάει μετά όμως ο εργολάβος να τοποθετήσει και ανακαλύπτει
ότι παραδείγματος χάριν ξεπηδάει νερό, έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή
πλημμύρισαν θυμάμαι συγκεκριμένα σημεία. Λύθηκαν αυτά στην πορεία.
Το πιο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με τη μετατόπιση, είναι
με τα δύο που περνάνε από κάτω, τα άλλα λύθηκαν όσον αφορά τις
μετατοπίσεις των σημείων. Αφορά τη ΔΕΗ και εκεί έπρεπε να γίνει διαδικασία
να τους κάνουμε το αίτημα, να κοστολογήσουν, να το ψηφίσουμε εμείς, να
αποδεχτεί το κόστος ο εργολάβος ως συμβατική του υποχρέωση, να κάνει
εργολαβία η ΔΕΗ για να μπορέσει μετά αφού κάνει την εργολαβία να έρθει να
κάνει.
Τα άλλα είναι απλά. Στα τέσσερα σημεία είναι απλά. Τι σημαίνει
οι ράμπες; Πολύ απλά είναι μια χαρά, απλώς αντί να είναι η κλίση μεγάλη
ώστε να πάει ομαλά να ανεβαίνει στο εργαλείο το αναβατόριο αυτό το μικρό
να ανεβαίνει ο κάδος είναι η κλίση πολύ μικρή με συνέπεια να κουτουλάει, να
το πω λαϊκά. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και μπορεί να λυθεί σε μια δυο
μέρες, δεν είναι ίδιας τάξεως πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που λύνεται και σε
μισή μέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Απλώς στενοχώρησα τον κ. Μανωλεδάκη και δεν θέλω να
τον στενοχωρώ γιατί καλοπροαίρετα ρωτώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως εγώ αυτό που μπορώ να απαντήσω, είναι ότι ήδη
σχεδιάζουμε την ανάπτυξη αυτού του συστήματος σε γειτονιές της πόλης, σε
κάποιες πλατείες που έχουν υψηλή συγκέντρωση σκουπιδιών και θα δούμε
πως θα δουλέψει στην πραγματική ζωή όσον αφορά την πλατεία γιατί πολλές
φορές μεταβάλλονται οι συνθήκες ζωής και μπορεί να παράγεται περισσότερο
σκουπίδι αύριο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και ανοιχτοί κάδοι σε κάποια
σημεία, δεν θεωρώ ότι μπορεί όλος ο όγκος των απορριμμάτων μπορεί να
καλυφθεί από τους υπόγειους κάδους. Αλλά εδώ είμαστε να σχεδιάσουμε και
μια επέκταση αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μου έχετε αλλάξει λίγο την πρωινή μου διαβίωση στην πόλη.
Έφευγα, έπαιρνα ένα καφέ και συνέχιζα …
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, είχες κι ένα δρόμο γεμάτο λακκούβες και στον φτιάξαμε.
Αυτό δεν το λες!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι μου τον φτιάξατε, μας τον φτιάξανε. Σταμάταγα για λίγο
ενώ τώρα δυσκολεύτηκε το σταμάτημα, γιατί έχουμε τους καινούργιους
κάδους και έχουμε και τους παλιούς και έπιασαν το μισό πεζοδρόμιο.
Η ερώτησή μου είναι η εξής: αυτοί οι κάδοι που από τον πρώτο
χρόνο της Δημοτικής Αρχής το όνειρό μου ήταν να δω κάδους υπόγειους,
είναι μόνο για τους πράσινους κάδους ή και για τους μπλε; Γιατί αν το 2018
αφήνουμε τους μπλε κάδους απ' έξω, παραήταν πρόχειρη δουλειά.
Τρίτον, την πρώτη φορά που τα είδα, λέω έφερε το ΕΛΤΑ κουτιά
εδώ να μαζεύει γράμματα; Έχετε πάει στο ΕΛΤΑ στα κεντρικά πως ήταν εκεί
που έριχναν τα γράμματα; Κύριε Γεωργαμλή σε τι σακούλες μαζεύετε τα
σκουπίδια σας; Η μαύρη σακούλα χωράει να μπει εκεί μέσα; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θυμάμαι μια παροιμία που μου έλεγε ο μακαρίτης ο
παππούς μου Μικρασιάτης, έλεγε «φτύνω κάτω λερώνω τα γένια μου, φτύνω
πάνω λερώνω το μουστάκι μου» άκρη δεν έβγαζε στη ζωή του ο άνθρωπος.
Όταν σχεδιάστηκε το έργο τα μαγαζιά ήταν κατάτι 4 ή 5 λιγότερα
ξεκινάω από αυτό. Δεύτερον, κάθε πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος
προϋποθέτει και την καλή θέληση των καταστηματαρχών και αυτό δεν αφορά
μόνο τον κ. Γεωργαμλή, γιατί καλή διάθεση έχει και γιατί κρύβουμε τη βρώμα
κάτω από τα πεζοδρόμια.
Εννοείται πως θα συνεχίσουν να υφίστανται κανονικοί και απλοί
κάδοι εκατέρωθεν της πλατείας και εννοείται πως πρέπει πριν το
παραδώσουμε, ούτε μερικά ούτε τσαπατσούλικα, ολικά θα παραδοθεί το
σύστημα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη. Θα πρέπει να ορίσουμε ποιοι
πετάνε και πόσο πετάνε. Γιατί ακόμη κι αν σκάψουμε όλη την πλατεία και
βάλουμε 50 υπόγειους κάδους 100% κάποιος που θα βαριέται, θα τον αφήσει
απ' έξω, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι η καλή πρόθεση.
Το θετικό είναι ότι υλοποιείται ένα μετεφηβικό όνειρο του κ.
Ντάτση να δει υπόγειους κάδους, δεν έχει σημασία αν αυτό θα καθυστερήσει,
αξίζει η αναμονή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που αναφέρθηκε, θεωρώ
ότι η μοναδική αστοχία δεν είναι ούτε η ράμπα ούτε το πόσο γρήγορα θα
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παραδοθούν όλα μαζί, είναι το μήκος της κεφαλής του κάδου και το μέγεθος
της σακούλας που θα μπαίνει. Αυτό είναι μια αστοχία, η οποία κι αυτή
διορθώνεται.
Παρ' όλα αυτά όμως λέω ότι οι λύσεις είναι εδώ και οι προτάσεις
είναι εδώ γιατί όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος το επόμενο σύστημα θα
κοιτάξουμε να είναι ακόμη πιο λειτουργικό. Επίσης να πω ότι έχει και μπλε
και πράσινους κάδους, κάθε τετράδα είναι σε δυο ρεύματα. Η νέα νομοθεσία
που βγαίνει, μας υποχρεώνει να κάνουμε τέσσερα ρεύματα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να πω από την κουβέντα που κάναμε και την
ερώτηση που έκανε ο κ. Ντάτσης αλλά κι αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος και ο
κ. Αντιδήμαρχος, έχω την εντύπωση ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται και
με κάλυψαν, είναι σίγουρο ότι επί του πρακτέου θα δημιουργηθεί πρόβλημα
και με τον άνοιγμα των κάδων. Σήμερα είναι έξι κάδοι και πραγματικά είναι
καλό έργο για να είμαστε ειλικρινείς, έχω την εντύπωση ότι θα δουν το
πρόβλημα στην πράξη το έχουν εντοπίσει κιόλας οπότε θα βρεθεί λύση γιατί
πραγματικά είναι και μικρό το άνοιγμα. Όσον αφορά για το parking που λέει ο
κ. Ντάτσης να κάνουμε και λίγο πλάκα, το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί γιατί
δεν χρησιμοποιούνται οι καινούργιοι και στη σειρά είναι οι άλλοι οπότε δεν
μπορείτε να παρκάρετε άνετα εκεί, είναι λογικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντιδήμαρχε θα σας δώσω τον λόγο για να
απαντήσετε, αφού σας κάνω κι ένα ερώτημα εγώ προσωπικά. Υπάρχει ένας
κάδος στη Νέα Χαλκηδόνα στην πλατεία Κρήτης ο οποίος τον είχαμε βάλει
εμείς τότε στη Νέα Χαλκηδόνα για δοκιμή.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον υπόγειο κάδο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, τον υπόγειο κάδο, τον είχαμε βάλει για δοκιμή για να
δούμε πως θα πάει για να κάνουμε και τους υπόλοιπους. Με αυτό τι θα γίνει;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συνήθως τις εξαγγελίες τις κάνει ο Δήμαρχος. Μια από
τις πλατείες που θα προχωρήσουν για τους επόμενους υπόγειους κάδους θα
είναι και η πλατεία Κρήτης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και η Μιαούλη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και η Μιαούλη και η Ειρήνης.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην τα πεις όλα!
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας απαντήσω στα υπόλοιπα. Οι κάδοι και το
στόμιο των κάδων που έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία Πατριάρχου και στα
υπόλοιπα σημεία, είναι 75 λίτρων, δηλαδή σακούλα 75 λίτρων μπορεί να την
πάρει το στόμιο και να τη ρίξει μέσα στους υπόγειους κάδους.
Στην Ευρώπη το στάνταρτ είναι 50 λίτρα και απαγορεύουν οι
Ευρωπαίοι να κάνεις κάτι παραπάνω. Εδώ επειδή είμαστε Ελλάδα είμαστε
Βαλκάνια το κάναμε περισσότερο και το πήγαμε στα 75 λίτρα. Αυτό που θα
ζητήσουμε από τα μαγαζιά και θα το ζητήσουμε και με επιστολή και θα πάμε
να επισκεφθούμε τα μαγαζιά τις επόμενες μέρες είναι να αλλάξουν τις
σακούλες και να προσαρμοστούν στα 75 λίτρα.
Θα υπάρξει δε μια δοκιμαστική περίοδος που θα μείνουν και οι
εξωτερικοί κάδοι και οι υπογειοποιημένοι κάδοι ούτως ώστε να μην υπάρξει
κανένα πρόβλημα όσον αφορά τα σκουπίδια στην πλατεία γιατί πολύ φοβάμαι
ότι θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, πολλοί θα βαριούνται, πολλοί θα
έχουν απόθεμα από τις μεγάλες σακούλες. Τέλος πάντων ό,τι κάνουμε θα το
κάνουμε σε συνεργασία με τα μαγαζιά.
Και βέβαια έχει και μπλε και πράσινους κάδους, οι υπόγειοι
κάδοι. Επίσης το επικλινές της ράμπας που κουβεντιάζαμε έχει να κάνει με
την ταχύτητα αποκομιδής. Επειδή υπάρχει το υπόγειο σύστημα και θέλει ένα
χρόνο το ασανσέρ να ανέβει και να ανεβάσει τους κάδους, κοιτάζουμε και την
ταχύτητα αποκομιδής των σκουπιδιών, δηλαδή με πόση ταχύτητα μπορούμε
να πάρουμε τα σκουπίδια από εκεί ούτως ώστε να μην δημιουργούμε
πρόβλημα στην κίνηση της πόλης.
Γι' αυτό θα προχωρήσουμε μάλλον και σε νυχτερινή αποκομιδή,
δεν θα παίρνουμε πια το κέντρο πρωί, θα το παίρνουμε βράδυ. Δηλαδή γύρω
στις 4 η ώρα θα ξεκινάνε τα απορριμματοφόρα να παίρνουν. Θα βγει μια
καινούργια περιφέρεια κεντρική και γύρω στις 4 η ώρα το βράδυ θα ξεκινάνε
να παίρνουν τα σκουπίδια από το κέντρο. Και μετά θα προχωρήσουμε και
στις υπόλοιπες πλατείες, δηλαδή το σύστημα αυτό θα ταξιδέψει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εκτός από εμένα υπάρχει άλλος που καταψηφίζει; Εγώ
καταψηφίζω οποιαδήποτε παράταση οι εργολάβοι, οι Υπηρεσίες θα
συμμορφωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μα αφού υπήρχαν προβλήματα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν πειράζει, τα προβλήματα δεν ξεπετάχτηκαν τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το 14ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

2ης

παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση κάδων
απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» - Α.Μ.60/2016» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Πλάτανου.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων, βάσει της αριθ. 2/2018
απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το μόνο που θα ήθελα να πω εισαγωγικά, είναι ότι θα έρθει
σε ένα μήνα περίπου κι άλλη αντίστοιχη απόφαση να πάρουμε, κατόπιν νέων
αιτημάτων των διαφόρων Συλλόγων ή Αθλητικών Συλλόγων ή Συλλόγων
Γονέων διότι το όργανο το οποίο βάσει νομοθεσίας είναι αρμόδιο για να
αποφασίζει για τις παραχωρήσεις είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Λόγω της κεκτημένης ταχύτητας από τα τόσα χρόνια που
γίνονται αντίστοιχες παραχωρήσεις από τις σχολικές Επιτροπές, δεν έρχονταν
στη ΔΕΠ δεν έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι με αυτό τον
τρόπο έτσι τακτοποιούμε το ζήτημα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κα Αντιδήμαρχε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα μου επιτρέψετε την ευαισθησία με τις σχολικές Επιτροπές
γιατί πρέπει να δικαιολογώ και το μεροκάματό μου. Προχθές είχαμε τέτοιο
θέμα και αυτό που ακούστηκε ότι υπεύθυνο για τις αποφάσεις είναι το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρα έχει λόγο να περνάει από τη ΔΕΠ; Από τη σχολική
Επιτροπή δεν έρχεται κατ' ευθείαν ή είναι υποχρεωτικό από τη σχολική
Επιτροπή να πάει στη ΔΕΠ και μετά να έρθει εδώ; Δηλαδή μια απόφαση που
θα παρθεί εδώ πρέπει να περάσει από τρεις Υπηρεσίες; Ευχαριστώ.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Αντιδήμαρχος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι υποχρεωτικό να περνάει από τέσσερα σημεία.
Συγκεκριμένα: γίνεται το αίτημα και πρώτα πάει στο σχολικό Συμβούλιο. Μετά
πάει υποχρεωτικά στην αντίστοιχη σχολική Επιτροπή την 1 η ή τη 2η, μετά πάει
υποχρεωτικά στη ΔΕΠ και μετά η ΔΕΠ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου αρχικά) … που μας είπε κατ'
ευθείαν Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως πρέπει να ρωτηθεί;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Η Γραμματέας η οποία χειρίζεται αυτό το θέμα μου
προσκόμισε το νόμο, γι' αυτό και το φέρνουμε. Αν θέλετε μπορούμε να
ανατρέξουμε και να το βρούμε εδώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είναι εδώ ο Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εντάξει δεν υπάρχει λόγος τώρα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν υπάρχει;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε θέμα αυτό.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα διευκολύνω την κα Παπαλουκά που το προβλέπει η
σχολική νομοθεσία. Είναι υποχρεωτικά να περάσει από τη σχολική Επιτροπή,
ΔΕΠ και τα λοιπά. Αφού το προβλέπει ο νόμος; Να καταργήσουμε το νόμο;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να σας το πω και αλλιώς. Τίποτε ουσιαστικά δεν έρχεται
απ' ευθείας, δηλαδή και οι χρηματοδοτήσεις, όλες οι αποφάσεις έχουν αυτή
την ιεραρχία. Από το εκάστοτε σχολείο από τη σχολική μονάδα πάνε στη
σχολική Επιτροπή, πάνε στη ΔΕΠ και η ΔΕΠ εισηγείται πάντα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπορεί να μην έχω καταλάβει καλά στη σχολική Επιτροπή,
είναι ο Πρόεδρος εδώ έχω δικαίωμα να τον ρωτήσω; Κύριε Πρόεδρε έχω
καταλάβει λάθος;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν είναι νομικός ούτε ο Πρόεδρος της σχολικής
Επιτροπής, ούτε εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να φέρνουμε ανθρώπους σε
δύσκολη θέση. Εγώ ως Πρόεδρος της ΔΕΠ και επειδή εγώ θα εισηγηθώ και
ως αιρετή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναγκαστικά και με την συνδρομή της
Γραμματέως των σχολικών Επιτροπών ανέτρεψα στον αντίστοιχο νόμο και να
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φέρω αυτό. Αν δεν είχα αυτή τη θέση δεν θα το έκανα, οπότε δεν είναι
υποχρεωμένος ο Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής να το κάνει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπορείτε να με βοηθήσετε να δω αν στέκω και αν κατάλαβα
καλά ή όχι; Θα με βοηθήσει, την πνευματική μου διαύγεια θα βοηθήσει ο κ.
Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής να μου πει αν κατάλαβα σωστά ή όχι από
τη συζήτηση που είχαμε προχθές. Κρατικό μυστικό είναι; Και νομίζω δεν
δίνετε εσείς τον λόγο στον Πρόεδρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι; Φυσικά και μπορεί να ερωτηθεί ο Πρόεδρος της
σχολικής Επιτροπής, φυσικά και μπορεί να μιλήσει. Αν είναι δυνατόν! Έχετε
δει μέσα την εισήγηση; Την έχετε διαβάσει; Ξέρετε για ποιο χώρο μιλάμε; Ο
αντίστοιχος Πρόεδρος που θα έπρεπε

να ρωτηθεί, δεν είναι ο κ.

Παπαθεοφάνους.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, γενικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο λέω. Ο κύριος που θα έπρεπε να ερωτηθεί και αυτός είναι
και ο επισπεύδων και απορώ γιατί δεν το λέει η κα Παπαλουκά, είναι ο κ.
Κιούσης, δεν είναι ο κ. Παπαθεοφάνους. Ο κ. Κιούσης είναι και κυρίως αυτή η
ιστορία αφορά τη διαχείριση του κλειστού το οποίο είναι λίγο πιο κάτω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οπότε νομίζω ότι δόθηκαν οι απαντήσεις από την κα
Αντιδήμαρχο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κουβεντιάσαμε σε ένα όργανο του Δήμου και βγάλαμε ένα
συμπέρασμα, θα έχω βγάλει λάθος συμπέρασμα. Δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Η σχολική νομοθεσία προβλέπει να γίνει η διαδικασία αυτή.
Οποιοσδήποτε Πρόεδρος και να είναι, είτε αυτός είναι ο x είτε αυτός είναι ο ψ
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Εάν ο x Πρόεδρος στη ρύμη
του λόγου του μπορεί να είπε «μα τι κάνουμε εμείς; δηλαδή εισηγούμαστε»,
γνωμοδοτικά εισηγείται, αφού η απόφαση είναι του Δημοτικού Συμβουλίου
αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κάποιος δάσκαλος το είπε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν με ενδιαφέρει ποιος το είπε, όποιος και να το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το θέμα έκλεισε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
67

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει. Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ της παραχώρησης των σχολικών χώρων γιατί δεν
διευκρινίζεται στην εισήγηση, ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος απέχω γιατί δεν
συμμετέχουμε, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω γιατί ζήτησα ένα όργανο του Δήμου να πει τη γνώμη
του, ζητάμε για τον οποιονδήποτε και μιλάει μισή ώρα, έπρεπε να κρατηθεί
κάποιο κρατικό μυστικό, φαίνεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου,
ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

15ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

παραχώρησης σχολικών χώρων, βάσει της αριθ. 2/2018 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π.» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Είναι πολύ ξεκάθαρο, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
Εξοικονομούνται 6.000 € από κωδικούς όπου εκκρεμούν μελέτες που δεν
έχουν προχωρήσει δηλαδή για προμήθειες και τα λοιπά και μπαίνουν σε
αντίστοιχους για να πάρουμε βιβλία, να αμειφθεί η κοπέλα η οποία θα φτιάξει
τη μουσειοσυσκευή όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά για υλικά για τη
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συντήρηση των έργων τέχνης και για υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επί της αρχής είμαι υπέρ, μόνο καταψηφίζω τον κωδικό
006117001.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τι αφορά αυτό;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει, ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος απουσιάζει. Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής απουσιάζει, ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο, απέχω γιατί δεν συμμετέχουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος απέχει γιατί δεν
συμμετέχουμε, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ, εκτός του κωδικού 006117001.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ακριβώς το ίδιο με τον κ. Κόντο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η και Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου,
ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το 16ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

2ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ.
11/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι οι τριμελείς Επιτροπές οι
οποίες είναι συνάδελφοι

μηχανικοί, επιστήμονες. Τι να πούμε εμείς

περισσότερο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
πρωτοκόλλων

Το

17ο

θέμα

παραλαβής

ημερήσιας

εργασιών

-

διάταξης

υπηρεσιών

του

«Έγκριση
Δήμου»

εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
ειδών για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και
ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις
της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Δήμαρχε μου είχατε πει
την προπερασμένη Τρίτη «έχεις τον λόγο μου θα σε ενημερώσω», το ίδιο και
την προηγούμενη και ούτε και σήμερα με έχεις ενημερώσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιο θέμα; Είχαμε πει για τους δρόμους, το οποίο στο
έστειλα. Τι άλλο ήταν; Πες μου το τώρα για να καταγραφεί και στα πρακτικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπαμε ότι θα μου πεις σχετικά με τα πεζοδρόμια με την
ασφάλεια των πεζοδρομίων για τους μαθητές που πηγαίνουν στα σχολικά
συγκροτήματα, στο στρατιωτικό εργοστάσιο και σου είπα «Δήμαρχε κοίταξε τι
θα γίνει και με τα σκυλιά που εφοδεύουν…» και μου λέτε ότι θα βάλετε …
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Στην Οικονομική Επιτροπή το είπε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σου είπα για το δημαρχείο που είναι σε ένα κομβικό σημείο
εισόδου να γίνει ένας φωτισμός. Εγώ δεν λέω να το κάνετε, αλλά πρέπει να
σας ενημερώσω οπωσδήποτε γι' αυτά. Δεν με ενημέρωσες σε τίποτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε άκουσέ με, είχαμε Εκτελεστική Επιτροπή στο Δήμο
χθες και βάλαμε μπροστά και το θέμα του φωτισμού του δημαρχείου, είδαμε
το θέμα των πινακίδων σε τρία σκέλη. Το ένα αφορά πινακίδες οδοσήμανσης
που υπάρχει πρόβλημα, το δεύτερο αφορά πινακίδες του Δήμου που είναι
ακόμη σε όλη την πόλη Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και αποφασίσαμε ότι θα
πρέπει να γίνει προμήθεια να αλλάξουν.
Αυτό που μου είχες προτείνει εμπίπτει στο πρώτο σκέλος και το
τρίτο είναι ηλεκτρονικές πινακίδες. Αποφασίσαμε να κάνουμε στην επόμενη
αναμόρφωση να φέρουμε προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων σε διάφορα
σημεία της πόλης και κυρίως να αλλάξουμε στο κέντρο που είναι μικρή η
ηλεκτρονική πινακίδα. Άρα αυτό θα προχωρήσει.
Όσον αφορά τα πεζοδρόμια έγινε η προμήθεια πριν από λίγες
μέρες των ηλεκτρονικών μπαρών …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βγει δελτίο Τύπου τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει με μια
εργασία από τη δική μας Υπηρεσία, θα κλείσει όλη η πλατεία Πατριάρχου και
θα υπάρχει ένα υπόλειμμα από τις μπάρες και τα «Π» που θα έρθουν να
τοποθετηθούν στο στρατιωτικό εργοστάσιο και στην Εθνικής Αντιστάσεως
που η Εθνικής Αντιστάσεως μπαίνει στην εργολαβία. Η Εθνική Αντιστάσεως
το κομμάτι των πεζοδρομίων είναι στην εργολαβία που ψηφίσαμε στην
Οικονομική Επιτροπή τους όρους, τις 800.000 € που θα φτιαχτούν τα
πεζοδρόμια και θα μπουν μπάρες και κολωνάκια.
Και στο σκέλος των πινακίδων για τα σκυλιά θέλω η τοποθέτηση
που θα γίνει και στο στρατιωτικό εργοστάσιο

μπροστά στο πάρκο

«Αποστολάκη» όπου μπουν, να βγει ένα δελτίο Τύπου με φωτογραφίες σε
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Πινακίδες για τα σκυλιά έχουν τοποθετηθεί στο πάρκο
«Αποστολάκης», στην πλατεία Κρήτης και στο κάτω Κουκλάκι στο διάζωμα
μεταξύ των δύο ρευμάτων του δρόμου. Στο πάρκο «Αποστολάκη» και στην
πλατεία Κρήτης τοποθετήσαμε σήμερα και την επόμενη μέρα ακριβώς στη μεν
πλατεία Κρήτης είχαν εξαφανιστεί, στο δε πάρκο «Αποστολάκης» τα είχαν
προσπαθήσει να τα βγάλουν και τα είχαν λυγίσει. Στο πάρκο «Αποστολάκης»
τα επαναφέραμε στην αρχική τους θέση, αμέσως την επόμενη μέρα γιατί
τυχαίνει να περνάω κάθε μέρα με το ποδήλατο για να πάω στο γραφείο μου
και την άλλη μέρα είχαν εξαφανιστεί και από εκεί.
Οι μόνες πινακίδες που έμειναν τουλάχιστον μέχρι μια εβδομάδα
πριν που έκανα την τελευταία επίσκεψη, ήταν στο κάτω Κουκλάκι. Αυτή είναι η
ενημέρωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ προσωπικά όλους τους συναδέλφους, καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ–ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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