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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση

ψηφίσματος

αλληλεγγύης

στους

τρεις

συλληφθέντες

διαδηλωτές κατά των πλειστηριασμών.
2. Έγκριση

δήλωσης

προσχώρησης

στο

συνημμένο

Μνημόνιο

Συνεργασίας το οποίο συνήφθη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του
Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο δύνανται να υιοθετήσουν και
προσχωρήσουν και άλλοι Δήμοι.
3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
4. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΙΕΚ και
ΣΕΚ σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου και στο κοινωνικό συσσίτιο.
5. Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για τα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2018 - 2019.
6. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
II» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
χώρας».
7. Αποδοχή

χρηματοδότησης

στα

πλαίσια

του

προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις».

8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Κεντρικών αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων» και της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας
Παιδικών Σταθμών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016.
9. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2018.
10. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
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11. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
και ορισμός νέου μέλους.
12. Έγκριση

πρακτικού

κατακύρωσης

για

την

ομάδα

8

(«ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ») και την
ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού

για

ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

την

ΓΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΤΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟ
ΤΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
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
οριστικού μειοδότη.
13. Α. Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής και Β. Κριτήρια
Επιλογής δικαιούχων για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών του Δήμου
σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018.
14. Έγκριση διοργάνωσης 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και διάθεση σχετικής πίστωσης.
15. Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων
του Δήμου και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
16. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού σωματείου Ιωνικού και διάθεση
σχετικής πίστωσης.
17. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων και διάθεση σχετικών
πιστώσεων.
18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Προστασία,
Διαχείριση

και

Ανάπλαση

Άλσους

Νέας

Φιλαδέλφειας»

(Α.Μ.

141/2016).
19. Έγκριση

2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (ΑΜ 101/2016).
20. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή
θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην πλ.
Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.» - Α.Μ.92/2014.
21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
3
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ ένα δημοτικό
σύμβουλο για χρέη Γραμματέα, η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
να πάρουμε παρουσίες.
Κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να παρατηρήσω ότι τώρα τελευταία
στα Δημοτικά Συμβούλια καθυστερούμε πάρα πολύ να αρχίσουμε. Κατ' αρχάς
σεβαστείτε ότι παλαιότεροι και μεγαλύτεροι παρευρίσκονται στο χώρο
νωρίτερα, αφ' ενός επί του ηθικού και επί του πολιτικού η ευθύνη του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρκετά σοβαρή και δεν πρέπει να ρίχνουμε τον
πήχη χαμηλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στην προσέλευσή μας να είμαστε
ακριβείς. Φυσικά αφορά περισσότερο τους απόντες παρά τους παρόντες,
αλλά δεν έχει σημασία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια απούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, 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 …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι δικαιολογημένος λόγω εργασίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου
Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος
απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο
κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία
απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο
κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
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Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Είμαστε 19 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
τη 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Θέλει ο κ.
Δήμαρχος τον λόγο; Όχι. Υπάρχει κάποιος από τους επικεφαλής; Όχι.
Δεν υπάρχει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, οπότε μπαίνουμε
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους τρεις συλληφθέντες
διαδηλωτές κατά των πλειστηριασμών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ποιος κανονίζει τη σειρά των θεμάτων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπάρχει κάποιος τρόπος ή όποιο νομίζετε βάζετε 1 ο, 2ο, 3ο και
τα λοιπά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ανδρέου θέλετε να προσθέσετε κάτι επί του ψηφίσματος;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν θέλω να προσθέσω πολλά, έχετε διαβάσει το ψήφισμα,
νομίζω ότι η άσκηση βίας γενικά εμφανίζεται σε αρκετές διαδηλώσεις και αυτό
που πρέπει να καταδικάσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο, είναι αυτή η άσκηση
βίας και συγκεκριμένα και πιο ειδικά επειδή δικάζονται την Παρασκευή αυτοί
που συνελήφθησαν στις 14/3 όταν προσπάθησαν να αποτρέψουν τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είμαστε
όλοι εκεί παρόντες για να συμπαρασταθούμε και εμπράκτως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ όπως καταλαβαίνετε θεωρώντας σε συνέχεια όλης της
προηγούμενης συζήτησης που έχει γίνει μέσα και έξω από το Δημοτικό
Συμβούλιο για τους πλειστηριασμούς, υποκριτική τη στάση του να
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καταγγέλλεις απλά ενώ επί της ουσίας θα προχωρήσεις και προχωράς σε
κατασχέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς προχωράμε σε κατασχέσεις;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποσών τραπεζικών λογαριασμών. Προχωράτε και από τη
συζήτηση της προηγούμενης φοράς μιας και με ρώτησε συγκεκριμένα ο κ.
Πρόεδρος, να πω ότι βγήκε ότι θα προχωρήσετε όταν χρειαστεί και όταν σας
ζητήσει η Κυβέρνηση να στείλετε βεβαιωτικούς καταλόγους και μάλιστα θέλατε
παράδειγμα κομμουνιστή Δημάρχου που έχει πάρει απόφαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι δεν θα προχωρήσει, για να μην προχωρήσετε ούτε εσείς.
Θέλω να καταθέσω την κοινή δήλωση των πέντε κομμουνιστών
Δημάρχων οι οποίοι λένε ότι δεν θα προχωρήσουν σε τίποτε τέτοιο, ότι
μπροστά στον ορατό κίνδυνο της λαϊκής κατοικίας από την επίθεση όχι μόνο
του κράτους και των Τραπεζών αλλά και των Δήμων, παίρνουμε την ευθύνη
που μας αναλογεί, δεν θα αποστείλουμε μικροοφειλές νοικοκυριών στο γκισέ
της Εφορίας, θα περιφρουρήσουμε θεσμικά και πολιτικά τους υπαλλήλους
των Δήμων μας από τις απειλές καταλογισμού της κρατικής Διοίκησης, θα
ενισχύσουμε με τη δράση και τη στάση μας με την πάλη του λαού για την
προστασία της λαϊκής κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Και καταθέτω ένα ψήφισμα το οποίο στην κατακλείδα του
εκφράζει την αντίθεσή του στην προσπάθεια της Κυβέρνησης το Δημοτικό
Συμβούλιο να ποινικοποιήσει τις λαϊκές κινητοποιήσεις που έγιναν το
προηγούμενο διάστημα ενάντια στους πλειστηριασμούς εργατικών λαϊκών
κατοικιών, ότι δεν έχει τελειωμό ο αντιλαϊκός κατήφορος της Κυβέρνησης για
λογαριασμό του κεφαλαίου, ότι είναι προφανές ότι ο σκοπός της δίωξης
στοχεύεις τον εκφοβισμό όσων αντιδρούν στην αντιλαϊκή πολιτική της
Κυβέρνησης, ώστε να προωθηθεί ανεμπόδιστα και η διαδικασία των
κατασχέσεων και πλειστηριασμών των εργατικών λαϊκών κατοικιών και της
περιουσίας του φτωχού λαού και ότι μπροστά σε αυτό τον ορατό κίνδυνο της
λαϊκής κατοικίας από την επίθεση όχι μόνο του κράτους και Τραπεζών αλλά
και των Δήμων, παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και δεν
αποστέλλουμε

μικροοφειλές

νοικοκυριών

στο

γκισέ

της

Εφορίας,

περιφρουρούμε θεσμικά και πολιτικά τους υπαλλήλους των Δήμων από τις
απειλές καταλογισμού της κρατικής Διοίκησης και ενισχύουμε με τη δράση και
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τη στάση μας την πάλη του λαού για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να σταματήσουν όλες οι διώξεις και η
ποινικοποίηση των αγώνων ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών,
να σταματήσουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί εργατικών λαϊκών
κατοικιών, λαϊκών καταθέσεων και εργαλείων δουλειάς αυτοαπασχολούμενων
και μικροεργατών, να ψηφιστεί τώρα νόμος που θα προστατεύει την πρώτη
κατοικία κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αγγελής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω να ψηφιστούν και τα δυο ψηφίσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος
που έκανε η Διοίκηση, η κα Ανδρέου φαντάζομαι εκ μέρους της Διοίκησης
προφανώς με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Θέλω να πω ότι η βία η οποία
παίρνει επικίνδυνη μορφή και διαστάσεις πλέον, ιδιαίτερα στο θέμα των
πλειστηριασμών γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της αντίστασης
του Κινήματος, αλλά νομίζω ότι η εξήγηση είναι στην ανάγκη εφαρμογής των
προαπαιτούμενων από την Κυβέρνηση και οι πλειστηριασμοί της λαϊκής
περιουσίας είναι από τα βασικά προαπαιτούμενα.
Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να περάσει χωρίς την ενίσχυση του
της έκτακτης ανάγκης. Ο νόμος που ψηφίστηκε το νέο ιδιώνυμο δεν πρόκειται
να σταματήσει βέβαια το Κίνημα όπως δεν το σταμάτησαν πολύ σκληρότερα
και παλαιότερα ιδιώνυμα, αλλά έχει ηθικούς αυτουργούς: αυτή την
Κυβέρνηση.
Και με αυτή την έννοια θα σκληραίνει συνεχώς τη στάση, άρα η
ανάγκη αντίστασης, ενότητας είναι απολύτως αναγκαία. Θεωρώ και θα
συμφωνήσω και θα υπερψηφίσω φυσικά το ψήφισμα, νομίζω ότι η παρουσία
μας και στο Δικαστήριο και όχι μόνο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
αλλά ίσως θα έλεγα και μια ανακοίνωση του Δήμου που να καλεί σε αυτό το
πνεύμα θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ ότι θα είναι εξαιρετικά θετική.
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Και βεβαίως νομίζω ο κ. Δήμαρχος σε αυτό το σημείο με
πρόλαβε, ότι είναι ένα διαφορετικό πράγμα συνδέονται βεβαίως αλλά άλλο το
ψήφισμα για τους τρεις που υπερψηφίζουν και νομίζω ότι το ψήφισμα της
"Λαϊκής Συσπείρωσης" είναι απολύτως στη σωστή κατεύθυνση και θα το
στηρίξω βεβαίως σαν ξεχωριστό ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα. Εγώ πραγματικά κατά διαστήματα έχω
εκφράσει και το θαυμασμό μου γι' αυτό που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι όσον
αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους πλειστηριασμούς και
αυτό που γίνεται ενάντια σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις οικογένειες,
όμως δεν μπορώ να πω τώρα ότι θα ψηφίσω και τα δύο ψηφίσματα, έχω
ορισμένες αντιρρήσεις σε αυτά που διαβάστηκαν και στο κείμενο που μου έχει
δοθεί.
Θέλω να πω όμως ότι συμφωνώ απόλυτα με μια πρόταση που
θα διαβάσω, είναι μέσα από το κείμενο που μας έχει δώσει η κα Ανδρέου και
συμφωνώ απόλυτα και την υπερψηφίζω. Λέει: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι
υποστηρίζουμε τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες του ελληνικού λαού για την
αξιοπρέπειά του, την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας και της περιουσίας και
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του». Αυτό το ψηφίζω και με τα δυο μου χέρια.
Όχι ότι δεν συμφωνώ με το κείμενο, απλά λέει λίγο πιο πάνω ότι
ζητάμε την αθώωση των ανθρώπων –που και σε αυτό είμαι υπέρ- απλά λέει
την τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών των επεισοδίων…. Δηλαδή
δεν έχω άποψη ειλικρινά, δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μπορώ να μπω σε
αυτή τη διαδικασία το τι έχει γίνει, ποιος φταίει και τα λοιπά. Όχι ποιος φταίει,
ξέρουμε ποιος φταίει προς Θεού. Απλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιους
ανθρώπους χωρίς να είμαι ενήμερος και να ξέρω έχει γίνει ακριβώς. Μόνο γι'
αυτό, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι ένα θέμα που νομίζω
ότι δεν πρέπει να το αγγίζουμε λαϊκίστικα και εδώ ο λαϊκισμός τελικά
περισσεύει.
Υπάρχουν άνθρωποι, θα σας φέρω παραδείγματα, παρκάρουν
κατ’ εξακολούθηση παράνομα στο Δήμο μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
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δέχονται πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία και έχουμε ψηφίσματα που
λένε μην εισπράττετε. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική και θα με
συγχωρέστε δεν θα ψηφίσω το ψήφισμα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς νομίζω ότι οι ευαισθησίες για
τέτοια θέματα απ' όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου νομίζω ότι είναι
αναμφισβήτητες και πραγματικά όλοι έχουμε μια ιδιαίτερη αίσθηση των
πραγμάτων που γίνονται.
Επειδή είναι ένα καθαρά όμως πολιτικό θέμα το οποίο αγγίζει
ποικιλότροπα τον καθένα, προσωπικά αδυνατώ να κάνω αυτή την ανάλυση η
οποία αφορά αυτό το θέμα. Τα παρακολουθούμε, ο καθένας αντιδρά και
τοποθετείται όπως αυτός νομίζει και στο συγκεκριμένο εγώ προσωπικά
απέχω από αυτή τη διαδικασία, διότι ο καθένας και η κάθε Παράταξη και κάθε
ομάδα ανθρώπων που τοποθετείται και πολιτικά, έχει μια συγκεκριμένη
άποψη και μια συγκεκριμένη θέση.
Όμως καταδικάζω και την βία, καταδικάζω όλα αυτά τα οποία
γίνονται εις βάρος των πολιτών που διεκδικούν αυτά που διεκδικούν και πολύ
περισσότερο εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε αλληλέγγυοι σε
οτιδήποτε γίνεται για να βοηθήσει τον απλό πολίτη. Όμως με ψηφίσματα τα
οποία έχουν βασικά βαθύτατο πολιτικό χαρακτήρα, θα μου επιτρέψετε να πω
ότι δεν θέλω να συμμετάσχω, χωρίς να μειώσω στο παραμικρό την
προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι για να δικαιωθούν και να δικαιώσουν
άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι επί της ουσίας κατατρεγμένοι. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχα σκοπό κυρίως να δώσω κάποιες διευκρινίσεις πάνω στο
ζήτημα των βεβαιωτικών καταλόγων, αλλά με πρόλαβε ο Απόστολος και θα
μου επιτρέψει να του πω ότι διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως μαζί του. Γιατί
ανεξαρτήτως το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας, το να έχεις αυτή τη στιγμή
δείκτες επίσημους που να λένε ότι η ανεργία είναι στο 27,5% ότι η φτώχεια
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων πριν
από μια 15ετία, την Ελλάδα που ακόμη και τώρα οι εφοπλιστές της είναι οι
πρώτοι στον κόσμο, την Ελλάδα που για μια πολύ μεγάλη περίοδο ήταν
9
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πρώτη στην εξαγωγή κεφαλαίων στα Βαλκάνια, την Ελλάδα που μόλις έσκασε
η κρίση αγόρασαν το μισό Λονδίνο Έλληνες επιχειρηματίες, την Ελλάδα με τις
δεκάδες λίστες που ακούμε κάθε τρεις και λίγο με δεκάδες εκατομμύρια ή τις
λίστες των φοροφυγάδων στα νησιά Κάιμαν έχουμε μάθει και γεωγραφία μέσα
από τις λίστες των φοροφυγάδων έρχονται τώρα κάποιοι και το βιός ….
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί εδώ εγώ θα συμφωνήσω με το εξής που υπονόησε ο κ.
Ανεμογιάννης ότι προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απέκτησαν
περιουσίες με δανεισμό και εκεί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους
πάρουν και το σπίτι, να τους πάρουν και το σώβρακο για ανθρώπους που
είναι υψηλού επιπέδου.
Αλλά εδώ μιλάμε για βιοπαλαιστές που είναι αρκετές οι
περιπτώσεις που το βιός μιας ζωής τους καρπούς δηλαδή μιας προσπάθειας
χρόνων να προκόψουν, έρχονται και τους τα παίρνουν. Και εκεί αυτό το
ζήτημα αφορά και την πόλη μας, δεν είναι κάτι που αφορά γενικώς κάτι έξω
στον κόσμο, άρα είναι πολιτικό με «π» κεφαλαίο. Αφορά συνδημότες μας,
συνδημότισσές μας τους οποίους και εσύ τους βλέπεις Απόστολε και το έχεις
επισημάνει σωστά τόσο καιρό, δηλαδή ότι είναι στις ουρές στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
Οι ίδιοι άνθρωποι που τους βλέπουμε να είναι στην ουρά του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ή στην ουρά να πάρουν το ΤΕΒΑ, ή στην ουρία να
πάρουν ένα άλλο επίδομα, είναι ένα κομμάτι τους που κινδυνεύει να τους
πάρουν τα σπίτια και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπώντας
θεωρητικά και αυτό τον κόσμο, οφείλουμε να πάρουμε θέση.
Άρα υπό αυτή την έννοια δεν είναι κάτι που είναι κεντρικό
πολιτικό που κι εκεί κάποιος μπορεί να έχει άποψη αλλά δεν είναι
υποχρεωμένος να την εκφράσει εδώ, αλλά αφορώντας καίρια την κοινωνία
μας εδώ, νομίζω ότι υποχρεούται κάποιος να πάρει θέση.
Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα τώρα το οποίο το έθιξε ο κ.
Ανεμογιάννης το είχε θίξει και σε προηγούμενο Συμβούλιο ο κ. Λάλος. Η κα
Γκούμα έχει κάνει ένα έγγραφο ερώτημα το οποίο οι Υπηρεσίες προσπαθούν
αυτό το διάστημα να το μαζέψουν και συντάσσουν στοιχεία όσον αφορά
βεβαιωτικούς καταλόγους.
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Σας πληροφορώ ότι από μια πρώτη έρευνα όσο συλλέγω τα
στοιχεία

βεβαιωτικών

καταλόγων,

πως

η

συντριπτική

πλειοψηφία

βεβαιωτικών καταλόγων που έχουν συνταχθεί στο Δήμο μας αφορούν
παραβάσεις

κοινόχρηστου

χώρου,

παραβιάσεις

καταστημάτων

για

κοινόχρηστους χώρους και κλήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
μάλιστα κλήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία
και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εγώ ως πρώην Προϊστάμενος μέχρι πριν
από λίγους μήνες και ο κ. Ανεμογιάννης ότι η ρητή εντολή που έχει δοθεί, δεν
είναι «γράφετε γενικώς και αορίστως», είναι «γράφετε ράμπες, διαβάσεις και
εκεί που εμποδίζεται η διέλευση των πεζών». Συγχωράτε με, εγώ προσωπικά
δεν θα επιτρέψω όποιος κι αν είναι να μου του αποσταλεί βεβαιωτικός
κατάλογος.
Επίσης υπάρχουν βεβαιωτικοί κατάλογοι με πολλά λεφτά που
αφορούν εκατομμύρια που εκεί είναι τα πολλά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για 80100 ευρώ, μιλάμε για εκατομμύρια, ανθρώπων που είχαν μισθώσει ακίνητα
στο Δήμο και χρωστάνε της Μιχαλούς γιατί η συντριπτική πλειοψηφία ποτέ
δεν ήταν τακτοποιημένη.
Και σε αυτούς σας πληροφορώ ότι όχι μόνο θα τους τα
στείλουμε, αλλά θα εξαντλήσουμε και κάθε μέσο. Άρα θέλω να είμαστε
συγκεκριμένοι όταν λέμε δεν θα εισπράξουμε, εγώ δηλώνω ρητά και
κατηγορηματικά ότι ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμποδίσει διέλευση σε
ανάπηρο, ανθρώπους οι οποίοι έχουν φρακάρει τον κοινόχρηστο χώρο να
περάσει, δεν με ενδιαφέρει θα τους τα στείλει ο Δήμος. Γιατί το υπόλοιπο είναι
κούφια πολιτική και δεν είναι για εμένα προοδευτική και αριστερή πολιτική.
Γιατί διαφορετικά λες «κάντε ό,τι θέλετε, εμποδίστε τον ανάπηρο, εμποδίστε
τον πεζό, διαλύστε την πόλη αναλόγως με τα συμφέροντά σας, κλέψτε το
Δήμο» και εμείς θα πούμε σε μια λογική που είναι σωστή εν γένει συμφωνώ
απόλυτα.
Δηλαδή ποια; Ότι δεν μπορείς να πας τον άνεργο και τον φτωχό
αυτή τη στιγμή να του πλειστηριάσεις το σπίτι, την ίδια στιγμή όμως οφείλεις
να προστατέψεις και αυτό που λέγεται δημόσια περιουσία, λαϊκό συμφέρον
και να προστατέψεις και την ποιότητα ζωής μέσα σε μια πόλη.
Και ένα μεγάλο κομμάτι αφορά Πρωτομαγιά. Ένα μεγάλο
κομμάτι βεβαιωτικών καταλόγων που έχουν συνταχθεί είναι από Πρωτομαγιά,
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άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή έρχονται και παίρνουν μέτρα παρανόμως και πάει
και τους γράφει η Δημοτική Αστυνομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το σίγουρο είναι πως όλοι μας χωρίς εξαίρεση θα θέλαμε να
μην υπήρχαν οι συνθήκες που έχουν δημιουργήσει τη διαδικασία των
πλειστηριασμών. Η ζωή όμως τα έχει φέρει αλλιώς και υπάρχουν αυτές οι
διαδικασίες μπροστά μας. Ίσως όλοι να έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν ο
καθένας από τη μεριά του και να έχουμε φτάσει την κατάσταση εδώ, δεν
έχουν γίνει όλα αυτά μόνα τους.
Σίγουρα οι δανειστές έχουν ευθύνη και δίνουν εντολές στην
Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση στην Αστυνομία και ούτω καθεξής, δανειστές
είναι όμως, το δάνειο το πήραμε δεν μας το έδωσαν με το ζόρι. Σήμερα
προσπαθούσαν να μου δώσουν μια καινούργια κάρτα, χρυσή μάλιστα λέει,
ήταν στο χέρι μου να την πάρω ή να μην την πάρω.
Σίγουρα υπήρξε βία. Θέλετε μεγαλύτερη από τη μεριά της
Αστυνομίας; Μεγαλύτερη. Όμως για να υπάρξει αυτή η βία, κάποιος κάτι
έκανε. Εμπόδισε κάποιον να περάσει κάπου, έσπασε μια πόρτα ενός
συμβολαιογραφείου; Στην προσπάθεια να πετύχει κάποιος κάτι και όταν έχει
δίκιο μέσα του και ξέρει ότι τον πνίγει το δίκιο και ότι καταπολεμιέται, ναι, θα
ξεπεράσει και το νόμο. Σε μικρό βαθμό ή σε μεγάλο; Θα τον ξεπεράσει το
νόμο για να πετύχει αυτό που θέλει και όλοι είναι μαζί του.
Όμως όταν τη μικρή παρανομία που δεν εμπόδισε κάποιον να
μπει μέσα και βρέθηκε ένα όργανο της τάξης με εντολή των δανειστών και τον
βούτηξε. Εγώ αν ήμουν αυτός, θα ήθελα να καταδικαστώ και να μάθει και όλη
η κοινή γνώμη τι τράβηξα γι' αυτό που προσπαθώ να κάνω. Όταν κάνω την
προσπάθειά μου, παρεμβαίνω και μια νόμιμη διαδικασία που οι 300 και οι
υπόλοιποι έχουν πει αυτός είναι ο νόμος έτσι γίνεται έτσι δεν γίνεται και το
παραβαίνω, θα πρέπει να θέλω να υποστώ και την τιμωρία για να δείξω ότι
γίνεται.
Όταν σπάω μια πόρτα και θέλω εγώ για την πόρτα να μην
τιμωρηθώ, αλλά να έρθει ο άλλος στο σπίτι μου να τη σπάσει και να
τιμωρηθεί, δεν είναι αγώνας. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Παπακώστας έχει
τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε γιατί ακούγονται πολλά και επειδή
έτυχε τα έζησα από κοντά, κατ' αρχήν τα ψηφίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο
έχουν έτσι κι αλλιώς πολιτικό περιεχόμενο και χαρακτήρα. Αν ήταν
θρησκευτικού περιεχομένου θα ήταν αρμοδιότητα της μητρόπολης, άρα σε
αυτό πρέπει να πάρουμε θέση έτσι κι αλλιώς.
Δεύτερον, αυτά του νόμου θεωρώ ότι είναι άφεση αμαρτιών,
εξιλέωσης. Το κράτος έκτακτης ανάγκης και στις δομές του που επέβαλλαν σε
αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είχα προσωπική εμπειρία με την έννοια της
συμμετοχής, ήμουν εκεί να μην βλέπουν τους δικηγόρους τους και την
κατάθεση να χρειαστούν πάνω από 7,5 ώρες για να τους εξετάσει γιατρός, να
μην τους δώσουν κανένα περιθώριο και κανένα δικαίωμα που με βάση αυτό
το νόμο και το Σύνταγμα της αστικής δημοκρατίας είχαν και το αποτέλεσμα
που είναι κατά τη γνώμη μου εντελώς αποκαλυπτικό, ήταν ότι την επόμενη
μέρα που μετά από 24 ώρες και πλέον ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων,
ήταν επτά μάρτυρες κατηγορίας, εντελώς τυχαία επτά αστυνομικοί οι οποίοι
δεν προσήλθε ούτε ένας για να βεβαιώσει αυτές τις κατηγορίες που
απέδωσαν στις καταθέσεις και οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους στα
Δικαστήρια. Και ο λόγος ήταν πολύ συγκεκριμένος: ήξεραν ότι λένε ψέματα
και δεν είχε περάσει το περιθώριο του αυτόφωρου.
Με αυτή την έννοια σε αυτά τα ζητήματα τα ήξεις αφίξεις κατά τη
γνώμη μου δείχνουν ή άγνοια ή συνενοχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, δυο λόγια μόνο θα ήθελα να
πω κι εγώ. Όντως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι από τις
χειρότερες που περνάει ευρωπαϊκή χώρα, ίσως η χειρότερη. Δεν θέλω να
παραθέσω στοιχεία τα παρέθεσε ο Δήμαρχος τα αναγνωρίζουν όλοι.
Εκείνο βέβαια που δεν πρέπει να περάσει και τουλάχιστον από
εμένα αυτή είναι η προσπάθειά μου το «μαζί τα φάγαμε» είναι μια υποκριτική
στάση, είναι μια ψεύτικη στάση διότι με 30% ανεργία και με μείωση μισθών
της τάξεως του 50% δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα κανένας να αφήσει τα
παιδιά του νηστικά, για να πληρώσει τα δάνεια.
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Άρα έπρεπε να είχε γίνει μια ρύθμιση έστω και στο αστικό
σύστημα που ζούμε που να ρυθμίζει αυτά τα πράγματα. Διότι είναι αδιανόητο
να ζητούνται να επιστραφούν δάνεια τη στιγμή που οι αξίες των ακινήτων
έχουν υποχωρήσει κατά 50% και έχουμε 30% ανεργία.
Επίσης εκείνο που πρέπει να συνοδεύεται στη σκέψη μας
πάντοτε είναι ότι από τη μεταπολίτευση και δώθε αν θυμάμαι καλά έχουν
καταγραφεί 450 περίπου μικρά και μεγάλα σκάνδαλα. Τα έχετε ακούσει όλοι
κατά καιρούς, έχουμε και τα τελευταία τα μεγάλα από πού να ξεκινήσουμε…
Γι' αυτά θα πληρώσει κανένας; Διότι από τα 450 που είναι αναγεγραμμένα,
εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει να πληρώνει κανένας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο είναι δυνατό να μου απαντήσετε εσείς 450
σκάνδαλα; Κύριε Κόντο, είναι δυνατό να απευθυνθώ σε εσάς για 450
σκάνδαλα;
Λέω ότι υποχρέωση όλων των Παρατάξεων άσχετα με το τι
πολιτικά πιστεύουμε ή ιδεολογικά έχουμε στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να
αφήσουμε ανυπεράσπιστους αυτούς τους ανθρώπους σε καμία περίπτωση
και θα έλεγα αυτό που κάνουμε το ψήφισμα, είναι το μικρότερο που
μπορούμε να κάνουμε και προς την κατεύθυνση που έβαλαν κι άλλοι ομιλητές
πρωτύτερα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι για να σώσουμε τα σπίτια μας.
Διότι από ό,τι γνωρίζω είναι άνθρωποι κοντά μας, πολύ κοντά μας οι οποίοι
κινδυνεύουν να χαθούν τα σπίτια τους. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να
κοντοσταθούμε και να αναλύσουμε περαιτέρω το ζήτημα.
Αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής να πάμε σε ψηφοφορία και τα
δυο ψηφίσματα όπως πρότεινε ο κ. Δήμαρχος, που θα λέμε υπέρ στο ένα, ή
υπέρ στο άλλο, ή υπέρ και στα δύο. Το πρώτο είναι της Διοίκησης της
πλειοψηφίας και το δεύτερο είναι της κας Γκούμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία να πω ότι έχει προσέλθει ο
κ. Κατερίνης.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ και στα δύο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ και στα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ σε όλα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ και στα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ και τα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ και στα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ και στα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά ομοίως, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ και στα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ και στα δύο. Εγώ θα κάνω μια επισήμανση στο ψήφισμα
της κας Γκούμα όπου αναφέρονται μικροοφειλέτες, επειδή εμένα αυτό μου
είναι πολύ γενικό, θα ήθελα να γραφτεί «σε αυτούς που πραγματικά και
αποδεδειγμένα δεν μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν».
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ και στα δύο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ της παραγράφου που ανέφερα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω γιατί έχει δυο σκέλη από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν
τοποθετήθηκα, αλλά απέχω και στα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω και από τα δύο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο άλλο απέχετε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν θεωρώ ότι είναι σακιά με πατάτες να διαλέγουμε.
Έβαλα το ψήφισμά μου αντιπαραθετικά, ψηφίζω το ψήφισμα το οποίο
κατέθεσα απέναντι στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ και στα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ψηφίσματος
αλληλεγγύης

στους

τρεις

συλληφθέντες

διαδηλωτές

κατά

των

πλειστηριασμών» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δήλωσης προσχώρησης στο συνημμένο Μνημόνιο
Συνεργασίας το οποίο συνήφθη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων
και του Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο δύνανται να υιοθετήσουν
και προσχωρήσουν και άλλοι Δήμοι»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Θέλετε να προσθέσετε κάτι κα
Ανδρέου;
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Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Έχει σταλεί και το Μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη από
το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε αυτό έχουν προσχωρήσει κι
άλλοι Δήμοι και μπορούν και στο μέλλον να προσχωρήσουν. Αυτό που θα
ήθελα να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή βάση κι ένα
κοινό πλαίσιο για διάφορες δράσεις που αφορούν τους πρόσφυγες που
φιλοξενούμε και γενικότερα.
Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τρόπο να
χρηματοδοτηθεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ό,τι άλλο προκύψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Η κα
Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά τη γνώμη μου συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια
παραπλάνησης και σε αυτό το θέμα και τελικά αθώωσης της πολιτικής της
Κυβέρνησης και είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουμε κάτι σε αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο να πούμε για το ΝΑΤΟ, δεν έχουμε κάτι να πούμε για τις εξελίξεις
που υπάρχουν στο γιατί έχουμε το κύμα προσφύγων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα εδώ είναι έγκριση δήλωσης προσχώρησης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε, αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει
πολιτικό θέμα μέσα σε αυτό, μπορείτε να μου πείτε ότι είμαι εκτός θέματος. Αν
θεωρείτε το πως θα διαχειριστούμε το προσφυγικό ζήτημα έχει μέσα πολιτική
χροιά, θα πρέπει να με αφήσετε να συνεχίσω να μιλάω.
Εδώ ακριβώς συζητάμε για το πώς θα διαχειριστούμε και με
ποιους και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα βρεθούμε μαζί με Δήμους και
Δημάρχους που χάρηκαν που

μπήκαν και οι δικές τους πόλεις στην

επέκταση των ΝΑΤΟϊκών βάσεων που υποδέχτηκαν Αμερικάνους Πρέσβεις,
όχι δεν το δέχομαι αυτό και εκεί μέσα έχει πολιτική αυτό. Και το να μην
καταγγέλλεις το ΝΑΤΟ, είναι πολιτική, είναι ξέπλυμα.
Το να φέρεις τον Μουζάλα, είναι προσπάθεια. Τι προσπάθεια;
Παραπλάνησης. Ότι αυτό το σύστημα μπορεί να γίνει καλύτερο, ότι τα
σκάνδαλα που είπατε προηγουμένως μπορούν να μειωθούν, ότι μπορούμε να
τα διαχειριστούμε πιο σωστά τα πράγματα με μεγαλύτερη διαφάνεια, ότι
μπορούμε όλοι μαζί, Αριστεροί και Δεξιοί, να μπούμε σε ένα Μνημόνιο
συνεργασίας με τις ΜΚΟ μας με όποιον θέλει να βοηθήσει από όποια πλευρά
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κι αν θέλε και να δούμε πως θα διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα του
ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Εμείς σαφώς και είμαστε υπέρ σε οποιαδήποτε δράση μπορεί
να γίνει για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όσο λείπει το γιατί
έχουν βρεθεί στην Ελλάδα, το γιατί ήρθαν γιατί έχουν σταματήσει εδώ και δεν
προχωράνε, δεν μας καλύπτει τίποτε. Πηγαίνετε να συνεργαστείτε με τους
Δήμους αυτούς, εγώ έχω να πω μια άποψη και θα την πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Γκούμα αναρωτιέμαι πολλές φορές αν αξίζει να σας
απαντήσω σε όσα τερατώδη λέτε και αναγκάζομαι να σας απαντήσω για το
μοναδικό λόγο ότι αυτά που λέτε μένουν στα πρακτικά και κάποιος που θα τα
διαβάσει κάποια στιγμή θα δει ότι δεν υπήρχε απάντηση και άρα μπορεί σε
κάτι από αυτά που λέτε, να έχετε και δίκιο. Άρα ξέρω ότι δεν έχει κανένα
νόημα, αλλά πάμε από την αρχή.
Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σε διαδοχικά του ψηφίσματα και ο
Δήμαρχος σε ομιλίες του γιατί εσχάτως από όταν αυτή η Δημοτική Αρχή έγινε
Διοίκηση, αποφασίσατε να μην τιμάτε ούτε καν τις εθνικές επετείους. Από
όταν έγινε αυτή η Δημοτική Αρχή Διοίκηση, αποφάσισε να μην τιμάει η "Λαϊκή
Συσπείρωση" και να κάνει ξεχωριστή την προηγούμενη μέρα συγκέντρωση.
Να σημειωθεί αυτό. Αυτό έγινε επί δικής μας δημοτικής θητείας …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να σημειωθεί ότι ενίσταμαι και είναι ψέμα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και ότι ήταν από την προηγούμενη Διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρουμε πολύ καλά ποιος λέει ψέματα. Από αυτή τη Δημοτική
Αρχή αποφάσισε να μην τιμάει μαζί με τον υπόλοιπο Δήμο και τις υπόλοιπες
Παρατάξεις τους υπόλοιπους Συλλόγους τις εθνικές επετείους και να τις κάνει
ξεχωριστά.
Εδώ έχουμε καταγγείλει και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο επανειλημμένα τον πόλεμο, τα αίτια του πολέμου με σαφή και
ξεκάθαρη πολιτική θέση. Άρα το να επικαλείστε σήμερα σε ένα σύμφωνο
συνεργασίας που αφορά ένα πράγμα για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί πως
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θα αντιμετωπίσουμε επί του πρακτέου το θεωρώ αν μη τι άλλο στρεψοδικία,
το λιγότερο. Και αν μη τι άλλο δείχνει την πλήρη άγνοιά σας.
Δεύτερον, ξέρετε υπάρχουν πολλά κολπάκια στην ιστορία που
μπορείς να στρίψεις αριστερά, για να πας δεξιά, να βγάλεις φλας αριστερά για
να πας δεξιά. Να σας πω ένα; Να καταγγέλλεις το ΝΑΤΟ και τον ιμπεριαλισμό
και καλά κάνεις και τον καταγγέλλεις και εμείς τον καταγγέλλουμε, αλλά το
θέμα που λέγεται πρόσφυγες… κακό! Δεν το ακουμπάς. Καταγγέλλεις το
ΝΑΤΟ, τον ιμπεριαλισμό ωραία συμφωνούμε, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που
γεννά αντιδράσεις και εκεί παίρνεις ρίσκα, δεν τα παίρνουν κάποιοι και
έρχονται και μας κουνάνε και το δάχτυλο.
Προσέξτε, μας κουνάνε το δάχτυλο σε μια εποχή που ο
φασισμός ανεβαίνει στην Ευρώπη και εμείς είμαστε μια Δημοτική Αρχή που
λέμε αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες, κάποιοι δεν παίρνουν θέση σε αυτό. Το
λένε «διαχείριση». Ακούστε, διαχείριση, τρομερό! Και προσέξτε, ποιοι; Αυτοί
που πριν από ένα μήνα Δημοτικές Αρχές που πρόσκεινται στη "Λαϊκή
Συσπείρωση",

έβγαλαν

συγχαρητήρια

σε

προγράμματα

Κοινωφελούς

εργασίας. Μην με προκαλείτε, θα σας το βγάλω τώρα! Τώρα εδώ θα σας το
βγάλω.
Μιλάνε

για

διαχείριση

και

βγάζουν

ανακοινώσεις

ότι

ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας,
τραλαλά τραλαλό τι ωραία που είναι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν φοβάμαι, δεν έχω πει εγώ ποτέ ότι φοβάμαι να πω
κάτι. Πείτε ποιοι συγκεκριμένα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το καταθέσω στα πρακτικά σε λίγο. Περιμένετε! Σας
παρακαλώ λίγη σεμνότητα όταν απευθύνεστε … Κριτική ναι, όση κριτική
θέλετε αλλά να μιλάτε με στοιχεία και να μην κάνετε στρεψοδικία και μονίμως
κατηγορείτε ανθρώπους που έχουν δώσει αγώνες, δίνουν αγώνες σα να είστε
η μοναδική αγωνίστρια. Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει πάρει μια
απόφαση η οποία ήταν και ομόφωνη να στηρίξουμε το προσφυγικό κύμα το
οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Ο Δήμος μας είναι ένας προσφυγικός Δήμος, οι
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και πολιτικών και κοινωνικών για την ένταξη
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των προσφύγων σε όλες τις δομές, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα
πω και κάτι άλλο, ίσως καθυστερήσαμε να βρεθούμε και σε μια τέτοια
συνεργασία.
Επειδή αυτό δεν είναι θέμα πολιτικών Παρατάξεων, αλλά είναι
θέμα μιας γενικότερης πολιτικής αλληλεγγύης όπως λέγαμε προηγουμένως,
νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά εάν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι
περισσότερο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα μου επιτραπεί, μιλάω πάντα
από την πλευρά της Παράταξής μας, θα πρέπει να το υπερψηφίσουμε αυτό
διότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι κάνουμε μια προσπάθεια με αυτό το
Μνημόνιο συνεργασίας να εντάξουμε αυτό το κομμάτι των προσφύγων το
οποίο πραγματικά πάσχει στην πατρίδα μας και δημιουργούνται τεράστια
προβλήματα, που τα βλέπω καθημερινά τα αντιμετωπίζω γιατί στην πόλη μας
κάτω στην Χαλκηδόνα που μένω εκεί, βλέπω κάτι παιδάκια, βλέπω τις
μανάδες και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η ενέργεια αυτή και την
επικρατούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έχετε πάρει τον λόγο κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να δευτερολογήσω ως επικεφαλής Παράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να είστε καλά! Αφού έπρεπε να τεκμηριώσω γιατί μπορώ
να δευτερολογήσω, θέλω να πω απλά ότι αυτό που θυμήθηκα -πραγματικά
δεν θα σχολιάσω όλα τα υπόλοιπα- ήταν τους όψιμους ΠΑΣΟΚους να μας
κατηγορούν στη ΓΣΕΕ ότι κάνει το ΠΑΜΕ ξεχωριστές απεργίες και
συνεχίζουμε να κάνουμε ξεχωριστές απεργίες και οργανώνουμε απεργία για
τις συλλογικές συμβάσεις. Για κάτι, που δεν μιλάει κανένας Αριστερός.
Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα με συγχωρήσετε αλλά σας έκανα

μια

ερώτηση στην αρχή, που είπατε ότι εσείς βγάζετε την ημερήσια διάταξη, η
ώρα είναι 8 και μισή και για την πόλη δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Νομίζω
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προηγούνται τα σκουπίδια της πόλης και τα πεζοδρόμια της πόλης και μετά
να δούμε αν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ ή όχι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς τα θεωρούμε εξίσου σημαντικά όλα κ. Ντάτση, θα μας
επιτρέψετε. Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ, αλλά μην χρησιμοποιούμε τον όρο
«μνημόνια» για ψυχολογικούς λόγους, αν γίνεται να βρούμε έναν άλλον όρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά ομοίως, ο κ. Μανωλεδάκης;
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζω τον θεσμό συνεργασίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχω εντολή να ψηφίσω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα μπορείς, κάνε αλλιώς!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 20 υπέρ, 1 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δήλωσης
προσχώρησης στο συνημμένο Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο
συνήφθη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης και
το οποίο δύνανται να υιοθετήσουν και προσχωρήσουν και άλλοι Δήμοι»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα μόνο μια ενημέρωση δεν το έχω καταλάβει εδώ. Λέει
χρηματικός κατάλογος με ημερομηνία 30/4 ποσό διαγραφής και λέει: τα μέτρα
έχουν πληρωθεί από πέντε διαφορετικά ονόματα. Τι έχει γίνει; Δηλαδή τα
πήρε αυτός από τα πέντε διαφορετικά ονόματα; Δεν έχω καταλάβει, για
εξηγήστε μου το πρώτο που λέει, εκεί που λέει χρηματικός κατάλογος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για την Πρωτομαγιά λέτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στην Πρωτομαγιά τι έχει γίνει; Γιατί λέει εδώ Πρέντι Άτζελι,
Νικόλα, Άλκι, Οδυσσέας….
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να σας πω. Είχε γίνει μια έκθεση από τους
αστυνομικούς και του είχαν χρεώσει κάποια μέτρα, πολλά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τα είχαν αγοράσει οι άλλοι όμως.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πως γίνεται και ήρθαν στα χέρια του;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί αυτοί που τα είχαν αγοράσει δεν πήγαν
και ήταν αυτός εκεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα, αυτό είχαμε πει στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι η αγορά των μέτρων δεν μπορεί να τα διαπραγματεύεται
κάποιος άλλο; Έτσι δεν είχαμε πει; Αυτό ήθελα να σας πω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με τι γίνεται εκεί όμως. Αυτός τώρα
ισχυρίζεται ότι οι αστυνομικοί δεν είδαν προφανώς τους άλλους.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα εμείς έχουμε κόψει διπλότυπα σε αυτούς εμείς.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, ακούστε τι γίνεται. Μετά με έλεγχο που
έκανε η Υπηρεσία είδε ότι τα μέτρα αυτά, κάποια από αυτά, τα έχει πουλήσει
αλλού και τα αφαιρεί από αυτά που είχε κάνει κατάληψη παράνομη χωρίς να
τα έχει πληρώσει ο άλλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε μήπως βοηθήσω σε ένα πράγμα και
δεν έχω γίνει κατανοητός. Τα διπλότυπα του Δήμου έχουν κοπεί από ό,τι λέτε
εδώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Εμείς αν θα πρέπει να επιστρέψουμε τα
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χρήματα ότι δεν έχει γίνει χρήση αυτών των τετραγωνικών, δεν μπορεί να
πάνε σε άλλο όνομα. Θα πρέπει να πάνε σε αυτούς, που έχουμε κόψει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Μα δεν μας
είπαν για τη διαγραφή ….
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη ένα λεπτό, ποιος μας κάνει την αίτηση; Η αίτηση
γίνεται από τον Φραντζεσκάκη …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάνει ένσταση αυτός.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κάνει ένσταση για τους άλλους;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με, κάνει ένσταση και λέει ότι «αυτά τα
μέτρα που με γράψετε τα έχετε πουλήσει και είναι άλλων», κάνει έλεγχο η
Υπηρεσία στα αρχεία της και βλέπει ότι όντως τα μέτρα αυτά τα είχε μισθώσει
σε άλλα ονόματα. Και αφαιρεί αυτά τα μέτρα από την έκθεση και του
βεβαιώνει τα μέτρα τα οποία δεν είχε πουλήσει και τα οποία παρανόμως
καταλάμβανε εκείνος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … μα δεν μας ενδιαφέρει αν τα
έχει πουλήσει αυτός ή δεν τα έχει πουλήσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι 100 μέτρα το γράφουν για 100 μέτρα.
Κάνουμε έλεγχο και βλέπουμε ότι τα 50 έχουν δοθεί σε άλλους. Οπότε τι
κάνουμε; Πάει η Υπηρεσία και αφαιρεί τα 50 της έκθεσης διότι έχουν πουληθεί
σε άλλους μικροπωλητές και του βεβαιώνει ότι παρανόμως καταλάμβανε
χωρίς άδεια τα υπόλοιπα 50 μέτρα. Καταλάβατε τι έχει γίνει;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθαν ο κ. Κανταρέλης, ο κ. Πλάτανος
και ο κ. Αράπογλου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σε ποιον θα επιστραφούν τα χρήματα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα επιστραφούν χρήματα. Διαγραφή
οφειλών γίνεται για ένα κομμάτι από τα μέτρα που είχαν καταλογιστεί σε
αυτόν. Η διαγραφή γίνεται για το μέρος των μέτρων που είχαν καταληφθεί
από άλλους και τα βεβαίωσαν σε εκείνον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει κ. Αντιδήμαρχε ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών
ΙΕΚ και ΣΕΚ σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου και στο κοινωνικό συσσίτιο»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Έχετε διαβάσει φαντάζομαι την εισήγηση, απλά θέλω να
γίνει μια προσθήκη τόσο στον τίτλο του θέματος όσο και στο τέλος της
εισήγησης, εκεί που λέει «σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας» πρέπει να
προστεθεί «και στο κοινωνικό συσσίτιο». Διότι η μία κοπέλα θα πάει σε
Παιδικό Σταθμό και η άλλη θα πάει στο κοινωνικό συσσίτιο που στεγάζεται
στο ΚΗΦΗ γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγιναν αντιληπτές οι προσθήκες, υπάρχει κάποια ερώτηση ή
τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

4ο

Το

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΙΕΚ και ΣΕΚ σε
Παιδικό Σταθμό του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για τα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2018 - 2019»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, κάνουμε αίτημα στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να πάρουμε τους γυμναστές, είναι οι ίδιοι
με πέρσι στον αριθμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είναι μια μισθό ή με μπλοκάκι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει αντιμισθία ορισμένου χρόνου.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι μια αντιμισθία κανονικά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι
οποίοι κατά ένα ποσοστό ο μισθός τους καταβάλλεται από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, από το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ομόφωνα;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ναι, ομόφωνα, απλά για τις ειδικότητες.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Για τις ειδικότητες δεν αποφασίζουμε τώρα, αφού
εγκριθούν οι θέσεις ξανακάνουμε έγγραφο και λέμε ποιες ειδικότητες θέλουμε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εμείς συμφωνούμε, με μια προσθήκη: χωρίς δίδακτρα
δημοτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την πρόσληψη των πτυχιούχων;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Για τους γυμναστές.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να τοποθετηθώ εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε, έγινε ψηφοφορία τώρα κ.
Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μα είπαμε για το ομόφωνα κ. Πρόεδρε, πότε έγινε η
ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κλείσει το θέμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το 5ο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο φυσικά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έγινε ψηφοφορία; Είπατε ομόφωνα και είπαμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα ομόφωνα και δεν απάντησε κανένας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Είπαμε την παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.

27

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ.

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:

Είμαστε

υπέρ

της

πρόσληψης

των

πτυχιούχων,

διαφωνούμε με το να πληρώνουν οι δημότες το κόστος οποιουδήποτε
μαθήματος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο ο κ. Πλάτανος. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας απουσιάζουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
ωριαία αντιμισθία, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)
περιόδου 2018 - 2019» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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6ο – 7ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»»
«Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι βεβαίως, όπως και το επόμενο θέμα το 7ο είναι αποδοχή
χρηματοδότησης σε προγράμματα τα οποία τρέχουν από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού ανέρχεται στις 212.000 €. Οι δικές μας ανάγκες είναι
για 260.000 € τη διαφορά τη βάζουμε εμείς, αυτά τα 98 χιλιάρικα. Άρα
προτείνουμε την αποδοχή γιατί είναι ένα μέρος χρημάτων από τα 750
εκατομμύρια που έχει να διαθέσει στους Δήμους συνολικά το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Και το 7ο θέμα είναι ένα ποσό της τάξεως των 212.000 € η δική
μας πρόταση είναι για 260.000 € και πάλι ψηφίζουμε τη διαφορά των 68.000
€. Κάνω ενημέρωση και για το επόμενο για να μην ξαναμιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον
λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτή και τη λογική της
ονοματοδοσίας αυτά τα προγράμματα, σιγά - σιγά όπως έχουμε δει ήδη στο
παρελθόν βάζουν όρους

και

προϋποθέσεις

για

χρηματοδότηση

και

μετακυλύουν το βάρος τελικά στους Δήμους με τους ιδίους πόρους, στη
λογική το πώς είναι αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης.
Τώρα βέβαια εδώ είναι και λίγο με τα σχολεία που έχει περάσει
ήδη στο Δήμο η επισκευή τους χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση από τον
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κρατικό προϋπολογισμό οπότε έρχεται να συντηρήσει μια κατάσταση να μην
υπάρξει πολύ έντονο κενό. Αυτό ήθελα να σχολιάσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για να καταλάβουμε τη λογική του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
γενικότερα υπάρχει μια αδυναμία χρόνια τώρα λόγω των Μνημονίων
χρηματοδότησης στους Δήμους και έρχεται από το παράθυρο αυτή η
χρηματοδότηση ούτως ώστε να ξεπεράσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις που
έχει η Κυβέρνηση και να στηρίξει τους Δήμους όσον αφορά δράσεις που
έπρεπε να χρηματοδοτούνται μέσα από την τακτική χρηματοδότηση.
Η ΣΑΤΑ σχολείων υπάρχει αλλά είναι πάρα πολύ μικρή, που
είναι για τις επισκευές των σχολείων. Έρχεται ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ να ενισχύσει
αυτά τα ποσά ούτως ώστε να καλύψει. Το ίδιο υπάρχουν και χρήματα ΣΑΤΑ
για διάφορα έργα, αλλά είναι λίγα. Αυτές είναι ενέσεις που σιγά - σιγά
μπαίνουν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και θα μπουν 750 εκατομμύρια
συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση να πάμε σε
ψήφιση. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή συμμετοχής στο
πρόγραμμα

χρηματοδότησης

προτεραιότητας

«Κοινωνικές

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
και

πολιτιστικές

του

II»

υποδομές

άξονα
και

δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
χώρας»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

7ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Αποδοχή

χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Επέκταση Κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων»
και της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Παιδικών Σταθμών»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς αποσύρεται το πρώτο σκέλος από τα δύο, δηλαδή η
«Επέκταση Κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων» αποσύρεται. Κύριε
Ανανιάδης θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε είναι σαφέστατη η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Ανανιάδη εξηγήστε μου λίγο τον τρόπο που
προτείνετε, διότι δεν το εξηγεί επ’ ακριβώς. Μιλάει βέβαια για το νόμο, λέμε
για τη συνοπτική διαδικασία η οποία βέβαια κάποιες φορές σε επείγουσες
περιπτώσεις περιλαμβάνει και απ' ευθείας ανάθεση. Εδώ για τι μιλάμε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εδώ μιλάμε για πρόχειρο διαγωνισμό το ύψος του οποίου
είναι 59.000 €.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εντάξει, για πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Είμαστε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Κεντρικών αγωγών αποχέτευσης
ακαθάρτων» και της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Παιδικών
Σταθμών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έχει σχέση με το προηγούμενο θέμα είναι κάποιες
αυξομειώσεις σε κωδικούς ούτως ώστε να μαζέψουμε τις 59.000 € για να γίνει
η κατεπείγουσα μελέτη για τη στατική επάρκεια των Παιδικών Σταθμών. Είναι
μια απαίτηση και μια δύσκολη υποχρέωση που έχουμε με βάση τις εγκυκλίους
που έρχονται για την καταλληλότητα των Παιδικών Σταθμών.
Έπρεπε να βρούμε αυτές τις 59.000 € και ακριβώς η αλλαγή στο
Τεχνικό Πρόγραμμα προέρχεται γιατί δεν υπήρχαν χρήματα στον κωδικό και
επηρεάζεται ταυτόχρονα και ο κωδικός που αναγράφεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα.

Επειδή στο προηγούμενο θέμα ψηφίσαμε μόνο τον τρόπο

έγκρισης για τη μελέτη στατικής επάρκειας των Παιδικών Σταθμών και το άλλο
το αποσύρουμε, το έργο της αποχέτευσης, παρακάτω που έχουμε την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο κ. Λάλος θα πει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι επιτρέψτε στον κ. Αντιδήμαρχο να τελειώσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: θα τροποποιηθεί αναλόγως …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα τροποποιηθεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο
προϋπολογισμός, αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τι θα πει το «θα τροποποιηθεί αναλόγως», δηλαδή στους
κωδικούς τώρα που βλέπουμε αφαιρούμε ξεκάθαρα το 2 ο bullet που είναι για
70.000 ή πάει από αλλού; Οπότε 59.000 € από τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ στη μελέτη
στατικής επάρκειας.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι από την αποχέτευση είναι οι 70.000 € από αποσύραμε,
δεν είναι από τη μελέτη στατικής επάρκειας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι συγνώμη, 59.000 € από τον κωδικό του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ
στη μελέτη, αυτό κρατάμε μόνο το υπόλοιπο αποσύρεται.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οι 70.000 € φεύγουν από τον αγωγό και πάνε
στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Άρα οι 70.000 € φεύγουν από την απομάκρυνση μπαζών
και τα λοιπά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι από την αποχέτευση φεύγουν από τον αγωγό. Από την
επέκταση δικτύου αποχέτευσης, δεν το προχωράμε αυτό. Αυτά τα χρήματα τα
προσθέτουμε στο ποσό του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εντάξει, τότε παίρνουμε 59 και 70.000 €.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έπρεπε να προηγείται η τροποποίηση του προγράμματος
στην ψήφισή μας;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα είμαστε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι εντάξει αλλά το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται βάσει
της τροποποίησης του προϋπολογισμού.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι από τη στιγμή που αποσύρουμε ένα έργο που δεν
θεωρούμε ότι είναι επείγον και δεν πρέπει να γίνει κατά την άποψή μας, λέμε
ότι έχουμε ανάγκη τα χρήματα αυτά να τα τοποθετήσουμε σε ένα άλλο κωδικό
που κι εκεί είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα στο Τεχνικό Πρόγραμμα το 1ο
εξάμηνο αυτό. Μέχρι να γίνουν οι διαγωνισμοί, να απελευθερωθούν ποσά για
να ενεργοποιηθούν και άλλοι κωδικοί, είναι λίγο δύσκολο. Εφόσον δεν θα
κάνουμε αυτό το έργο, και θέλουμε να το μηδενίσουμε μοιραία θα αλλάξει και
το Τεχνικό Πρόγραμμα και θα αλλάξει και ο κωδικός στον προϋπολογισμό.
Αυτό είπα, δεν είπα κάτι διαφορετικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με συγχωρείτε που επιμένω, στην εισήγηση που έχουμε
λέμε ότι για να μαζευτούν οι 70.000 για το έργο που τελικά αποσύρουμε,
παίρνουμε 10.000 από την απομάκρυνση μπαζών, 5.000 από προμήθεια
πληροφοριακών πινακίδων και 30.000 € από προμήθεια προστατευτικών
μπαρών για εισόδους κοινοχρήστων χώρων και 25.000 € για κατασκευή
κτηρίου πρώην ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ.
Η εισήγηση διαμορφώνεται στο ότι στο 2ο bullet αυτά
συνεχίζουμε να τα παίρνουμε, αλλά δεν τα πάμε πια στην αποχέτευση αλλά
τα πάμε στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ, εντάξει κατάλαβα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία τελειώσαμε και την τελευταία διευκρίνιση,
παρακαλώ κα 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.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για τους ίδιους λόγους που παρουσιάσαμε στην
καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο ο κ. Πλάτανος. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ, 3 κατά, 1 αποχή και 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

9ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

2ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Έχουν γίνει

κάποιες διορθώσεις εκ

παραδρομής που είχαν γραφτεί λάθος, νομίζω έχουν έρθει στο e-mail για
όποιον το έχει δει, αλλιώς να τα πω κιόλας. Είναι ο κωδικός 00643003 που
είναι «Επιδείξεις, δεξιώσεις, δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς» το ποσό
μειώνεται κατά 1.374,40 € γιατί είχε γραφτεί 1.375 € ο κωδικός 006453001
διορθώνεται σε 6453004

διόρθωση του ποσού μείωσης

στις διάφορες

επιστροφές εσόδων το ποσό μειώνεται κατά 5.500 € αφαιρείται ο κωδικός
«Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων» Δ.Ε. γιατί είναι δεσμευμένο ποσό,
αφαιρείται από την αναμόρφωση δηλαδή ο κωδικός δεν τροποποιείται,
αφαιρείται ο κωδικός «Απομάκρυνση μπαζών» από την αναμόρφωση διότι
είναι δεσμευμένο το ποσό, δεν τροποποιείται δηλαδή ο κωδικός της
απομάκρυνσης μπαζών. Μειώνονται κατά 130 € οι δαπάνες εκδηλώσεων
ΚΑΠΗ και προστίθενται στα οδοιπορικά αποζημίωσης μετακινούμενων
υπαλλήλων 130 € και η διόρθωση που είπαμε πριν, είναι ότι αφαιρείται ο
κωδικός των 70.000 € για τον αγωγό σύνδεσης και τα χρήματα πηγαίνουν
στον κωδικό της κατασκευής του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ. Οπότε δεν αλλάζει και το
αποθεματικό.
Η αναμόρφωση, κυρίως τα ποσά που έχουν μπει έχουν να
κάνουν με τα ποσά των εκδηλώσεων του Δήμου που κάνει κάθε χρόνο που
κάνει το Πολιτιστικό το τριήμερο παραδοσιακών χωρών, τον «Πολιτιστικό
Σεπτέμβρη» και κάποιες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν

ερωτήσεις

ή

τοποθετήσεις;

Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για τους ίδιους λόγους που περιγράψαμε στην καταψήφιση
του προϋπολογισμού, κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο ο κ. Πλάτανος. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν μπόρεσα να έχω ενημέρωση επί του συγκεκριμένου, ήμουν
χτες στην Οικονομική Επιτροπή δεν ήρθαν τα στοιχεία, ήρθαν σήμερα τα
μελέτησα και μου είπε μάλιστα ότι θα ξανάρθει μια νέα ενημέρωση
προφορική. Δεν μπόρεσα να ενημερωθώ και απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

10ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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11ο – 12ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
και ορισμός νέου μέλους»
«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 οριστικού μειοδότη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ανωτέρω θέματα αποσύρονται.
Παρακαλώ

κύριοι

συνάδελφοι

θα

κάνουμε

πέντε

λεπτά

διάλειμμα για μια συνεννόηση. Ευχαριστώ.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α. Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής και Β. Κριτήρια
Επιλογής δικαιούχων για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών
του Δήμου σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Από πέρσι όπως θυμάστε ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό
της δωρεάν παροχής θερινής απασχόλησης για τα παιδιά του Δήμου μας.
Πέρσι είχαμε πει ότι θα μπορούν να φιλοξενηθούν βάσει του προϋπολογισμού
μέχρι 66 παιδιά, φέτος το έχουμε επεκτείνει έχουμε κάνει καλύτερο
προγραμματισμό να ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία πριν κλείσουν τα σχολεία
για να μπορούν και οι οικογένειες να κάνουν τον προγραμματισμός τους
καλύτερα και έχουμε υπολογίσει μέχρι 100 παιδιά.
απορία, μπορώ να απαντήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης συγκρότηση Επιτροπής από την πλειοψηφία η κα
Γαλαζούλα και αναπληρωματική η κα Παπαλουκά.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και χρειαζόμαστε από την αντιπολίτευση ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό μέλος.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό για την Επιτροπή
αυτή. Να αναφέρω και τα ονόματα των υπηρεσιακών: η κα Καλογιάννη
τακτικό μέλος και η κα Κυριακίδου αναπληρωματικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Στην προηγούμενη ποιοι ήταν;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ήταν ο κ. Κόντος τακτικό και αναπληρωματικό δεν θυμάμαι.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ο κ. Κόντος, να είναι οι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κόντο δεν παρακολουθείτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να συνεννοηθούμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα λέτε μεταξύ σας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο

κ.

Γεωργαμλής

τακτικό

μέλος

και

ο

κ.

Κόντος

αναπληρωματικός. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μακάρι να πάνε και πάνω από 100 απλά νομίζω πως η
διοίκηση θα έπρεπε να γίνεται όσο πιο απλά γίνεται και γιατί όσον αφορά
παιδιά για κάθε κατηγορία να έχουμε κι άλλα κριτήρια. Θαυμάσια θα ήταν και
τα κριτήρια των Παιδικών Σταθμών να ισχύσουν έτσι ακριβώς και εδώ. Τη
γνώμη μου λέω, αν θέλετε την καταπίνετε, αν δεν θέλετε δεν την καταπίνετε,
αλλά όχι εδώ μπροστά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε κ. Ντάτση καταπίνουμε ή
δεν καταπίνουμε!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είδα την κατάποση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε γιατρός γι' αυτό την είδατε! Άμα κοιτάμε και τις καταπόσεις
του καθένα, θα γίνουμε χειρουργοί όλοι. Συνεχίστε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η πρότασή μου να υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλα και για
τους Παιδικούς Σταθμούς είδαμε θαυμάσια κριτήρια. Τώρα με αυτή την πιο

40

η

6 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/3/2018

απλουστευμένη μορφή μπορεί μερικές κατηγορίες των υπερευαίσθητων
ομάδων να μην…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποδεκτή η παρατήρηση, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ντάτση παρατηρείτε την κατάποση αλλά δεν έχετε καλή
μνήμη. Είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση ακριβώς πέρσι και είχαμε εξηγήσει ότι
η διαφορά πολιτικής που εμφανίζεται και στα κριτήρια, έχει να κάνει ότι το ένα
είναι μια γενική πολιτική δικαιώματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα, που
προσπαθεί να κατοχυρώσει με ένα λεπτομερή τρόπο το δικαίωμα στον
Παιδικό Σταθμό, ενώ το άλλο είναι μια παροχή. Και ως παροχή προσπαθεί με
καθαρά στοχευμένο τρόπο να εστιάσει στο εισόδημα και να υπερσκελίσει το
εισόδημα, άρα κριτήρια.
Αυτή είναι η λογική και όχι τίποτε άλλο και το είχαμε συζητήσει
και πέρσι. Δηλαδή πίσω από τα διαφορετικά κριτήρια είναι ακριβώς αυτή η
διαφορετική στόχευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω στην συζήτηση που είχε γίνει
και πέρσι, είχαμε πει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να καλυφθούν
από διάφορα προγράμματα και η ίδια λογική παραμένει. Αυτό ήθελα να
ρωτήσω και με βάση την απάντηση του Δημάρχου αυτή είναι η λογική και
είναι ακριβώς τα ίδια και τα κριτήρια, απλά ανεβάζουμε άτομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Α. Συγκρότηση και
Ορισμός μελών Επιτροπής και Β. Κριτήρια Επιλογής δικαιούχων για το
Πρόγραμμα

Φιλοξενίας

Παιδιών

του

Δήμου

σε

Παιδικές

Κατασκηνώσεις για το έτος 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργάνωσης 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διοργάνωσης
8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και διάθεση
σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Καλαμπόκης.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων
και δράσεων του Δήμου και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις; Ο κ. Κανταρέλης έχει
τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι διαβάζοντας την εισήγηση
του 15ου θέματος αθροίζοντας τα κονδύλια –διορθώστε με κα Παπαλουκά αν
κάνω λάθος- είναι γύρω στις 70.000 €. Δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Κανταρέλη και θα σας απαντήσει.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Όχι έχει σημασία για να μπορέσω να προχωρήσω. Εκτός
αν έχω κάνει εγώ λάθος στην άθροιση.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να πούμε τα κονδύλια;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Χοντρικά σας λέω αν είναι το άθροισμα αυτό.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν είναι τόσο, είναι λιγότερα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αν είναι κάτι λιγότερο δεν σας είπα, είναι γύρω στις 65.000
€. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και σας
μιλώ πλέον από την εμπειρία μου που είχα και ως αντιπρόεδρος του
Π.Π.Ι.Ε.Δ. το 2011 είναι το εξής:
Κυρία Παπαλουκά νομίζω εσείς ήσασταν τότε μαζί στο
Διοικητικό Συμβούλιο και θυμάστε, βλέπω εδώ κονδύλια για εκδηλώσεις
τύπου «Δημιουργική ασάφεια», και θυμάμαι ότι εμείς το ’11 τότε άρχισαν οι
μεγάλες περικοπές από τον κρατικό κορβανά προς τους Δήμους, κάναμε ως
τιμώμενο Μουσείο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολλοί από το
Συμβούλιο, μας τίμησε σαν Μουσείο η Ένωση Ελληνικών Μουσείων γιατί είναι
η Ημέρα Μουσείων το Μάιο, ήμασταν τιμώμενο Μουσείο Ελληνικό και κάναμε
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με 1.500 € που τα μαζέψαμε μόνοι μας από εδώ και από εκεί, με ένα μπουφέ
πολύ λιτό και τα λοιπά.
Για να έρθω στο θέμα. Όταν βλέπω τώρα έκθεση κεραμικής
διήμερη 6.600 για εδέσματα κα Παπαλουκά, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τα
ποσά μου φαντάζουν πολύ μεγάλα για μια εποχή που διανύουμε, που
ψηφίσαμε προηγούμενα να προσληφθούν άνθρωποι που τους πληρώνουν οι
ίδιοι οι δημότες από την τσέπη τους, που, που, που… μου φαίνεται ότι το να
ψηφίζουμε 7 χιλιάρικα για μια έκθεση κεραμικής, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
μεγάλα ποσά.
Πιθανό να πρέπει να το ξαναδείτε γιατί νομίζω ότι αυτά βέβαια
τα ποσά δίνονταν παλαιότερα που υπήρχαν αρκετά χρήματα στους Δήμους,
αλλά θεωρώ ότι τώρα είναι αδιανόητο να ψηφίζει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
τέτοια ποσά, για διήμερες εκδηλώσεις εκθέσεων κεραμικής για μπουφέ, το
θεωρώ απαράδεκτο. Με συγχωρείτε αλλά δεν πρόκειται να ψηφίσω ένα τέτοιο
θέμα, νομίζω ότι τα κονδύλια είναι πάρα πολύ μεγάλα, νομίζω είναι καθαρά
επικοινωνιακά όλα αυτά που κάνετε, δεν έχουν καμία ουσία ενώ θα έπρεπε να
κοιτάξετε την ουσία.
Μην ξεχνάτε ότι προηγουμένως ψηφίσαμε θέμα που πάνε οι
γονείς και πληρώνουν για τα παιδάκια τους τους γυμναστές και θεωρώ ότι
είναι πρόκληση.

Δεν λέω ότι σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά είναι

πρόκληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κανταρέλη θεωρείτε τον εαυτό σας τον μεγαλύτερο εχθρό
του λαϊκισμού. Και έρχεστε εδώ να μας συσχετίσετε εντελώς ανόμοια
πράγματα, το κάνατε. Μη μου το παίξετε κι εσείς σαν τον Ερντογάν που δεν
συνέδεσε την αποφυλάκιση των δύο με τους οκτώ, γιατί το έκανε. Άρα το
είπατε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εγώ δεν είμαι Ερντογάν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συσχετίσατε. Ο κ. Κανταρέλης με κλάματα και οδυρμούς
εδώ μας περιέγραψε τη στενότητα της προηγούμενης οικονομικής διαχείρισης
της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εγώ;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Σας μίλησα για το Π.Π.Ι.Ε.Δ. το 2011.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας διέκοψε κανένας όσο μιλούσατε;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ναι αλλά αυτό είναι λαϊκισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όταν γίνεται κατά τη γνώμη σας θα επεμβαίνετε δηλαδή;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Γιατί όχι κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σέβεστε τον Κανονισμό δηλαδή;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Τον σέβομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, σταματήστε τότε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, έκαναν έρανο. Το ’11 έκαναν έρανο …
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν κάναμε έρανο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι κάνατε;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν βγάλαμε καθόλου λεφτά από …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε μην κάνετε διάλογο συνεχίστε την ομιλία
σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρητορικά δεν μπορώ να μιλήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αποφύγουμε τις ρητορικές ερωτήσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έκαναν έρανο το ’11 …
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αμφιβάλλετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κανταρέλη, αφήστε να τελειώσει για να
βγάλετε συμπέρασμα. Δεν τελείωσε!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αμφιβάλλω, ίσα - ίσα εσείς το είπατε ότι κάνατε έρανο.
Δηλαδή ήσασταν οικονομικά σε τέτοια χάλια γιατί αντί να τα πάρετε από
αυτούς που σας χρώσταγαν εκατοντάδες χιλιάδες, τους αφήνατε και σφύριζαν
ελεύθερα και κλαίγατε και έρχεστε και μας το λέτε σήμερα ότι κάνατε έρανο.
Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω ότι κάνατε έρανο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εσείς τα έχετε πάρει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς έχουμε πάρει αρκετά, βέβαια. Γι' αυτό και έχουμε αυξήσει
τα έσοδα του Δήμου μειώνοντας τα δημοτικά τέλη. Έχουμε αυξήσει τα έσοδα
του Δήμου 1,5 εκατομμύριο.
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κανταρέλη, εμείς ούτε πηγαίναμε να τρώμε και να
πίνουμε τσάμπα, ούτε κάναμε χαριστικές ρυθμίσεις σε κανέναν.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ποιος πήγαινε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κανταρέλη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα εδώ εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε χαριστική
ρύθμιση σε κανέναν, όπως γίνονταν με άλλους. Και ξέρω πολύ καλά ότι κι
εσείς κιόλας διαφοροποιηθήκατε από την προηγούμενη Διοίκηση, όμως μου
περιγράφετε μια στενάχωρη κατάσταση, αλλά …
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρτε τον λόγο να μιλήσετε. Σας τον στέρησε κανένας; Πολύ
ωραία, άρα μην έρχεστε σήμερα να μας λέτε ότι δεν είχαμε λεφτά. Το ένα
σκέλος είναι το Μνημόνιο σωστά συμφωνούμε, που βέβαια στηρίξατε και με
τα δυο χέρια ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη έρχεστε να μας πείτε ότι
δίνουμε πολλά λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που δίνουμε. Αν είχαμε, όχι 8.000
θα δίναμε, 80.000 € θα δίναμε.
Άρα μην μας λέτε ότι δίνουμε για εδέσματα, γιατί τα εδέσματα θα
είναι το 5% των χρημάτων που ψηφίζουμε, για να μπορούν οι άνθρωποι που
θα έρθουν εκεί που είναι άνθρωποι του Δήμου μας που συμμετέχουν δηλαδή
τα εργαστήρια του Δήμου μας. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε κάτι απ' έξω,
είναι για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του Δήμου μας και τους ανθρώπους
οι οποίοι συμμετέχουν στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης και να
μην κάνουμε κάτι ξερό, για να μπορούν να έρθουν εκεί.
Και να θυμίσω ότι εμείς ανοίξαμε πάλι το Εικαστικό Εργαστήρι
και το στηρίζουμε και δεν μπορεί στους ανθρώπους οι οποίοι μας τιμούν να
κάνουμε απλώς μια γιορτή εφόσον μπορούμε να το κάνουμε και κρατάμε
άλλα πράγματα πίσω να τους υποτιμήσουμε.
Κύριε Κανταρέλη ο λόγος που παίρνουμε γυμναστές και τα
προγράμματα αυτά με αντίτιμο, είναι γιατί η νομοθεσία πλέον είναι τέτοια, που
δεν σου εγκρίνει συμβάσεις που δεν είναι με αντίτιμο. Αν μπορούσαμε να τους
πάρουμε χωρίς αντίτιμο, θα τους παίρναμε. Δεν είναι δηλαδή αυτό επιλογή
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δική μας. Την πρώτη χρονιά το ’14 ψηφίσαμε όλες τις συμβάσεις που
ζητούσαμε να είναι χωρίς αντίτιμο και μας τις έκοψαν όλες.
Οπότε αναγκαστήκαμε μετά, προκειμένου να κρατήσουμε
κάποια πράγματα που θα πήγαινε ο άλλος και θα πλήρωνε πολύ
περισσότερα στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον να μπορεί να πληρώνει και να
έχει μια στοιχειώδη υπηρεσία από το Δήμο. Άρα μην μας το φέρνετε σε
αντίστιξη.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δική μας είναι η πρόκληση;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Δήμαρχε συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε πολλά,
όμως να ξέρετε ότι όσον αφορά εμένα προσωπικά δεν πήγα να φάω και να
πιω πουθενά τσάμπα. Ποτέ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το είπα για εσάς.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ναι άμα λέτε για κάποιον, να πείτε για ποιον λέτε. Έτσι
ανώνυμα τους βάζετε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς γιατί παίρνετε τον λόγο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι προσβλητικό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας προσέβαλε κανένας εσάς;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσάς προσωπικά;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Προσωπικά όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε; Σας παρακαλώ κ. Αράπογλου.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Δήμαρχε παρακαλώ αν μη τι άλλο μπορείτε να πείτε
για οποιονδήποτε αλλά σας παρακαλώ εμένα εξαιρέστε με από αυτή τη
διαδικασία του να τρώω και να πίνω τσάμπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξαίρεσε ο κ. Δήμαρχος, δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει
άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι το χιούμορ και ο σαρκασμός
είναι πολύ βοηθητικός στα προβλήματα, απλά το υπάρχει εδώ δηλαδή μια
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αναφορά στο πως θα καυτηριαστεί η μνημονιακή λαίλαπα, ένα ένθετο
επιτραπέζιο παιχνίδι της κρίσης «Βγάλε το μήνα», το οποίο από ό,τι
καταλαβαίνω πάει προς όλες τις ηλικίες δεν έχει να κάνει με παιδιά, γιατί
αρχικά κατάλαβα ότι είναι για ενήλικες.
Εγώ θέλω να προτείνω το εξής: να καυτηριάσουμε και την
«Πρώτη φορά Αριστερά» γιατί δεν ήταν μόνο ο Σόιμπλε και η Μέρκελ, ούτε
μόνο το κακό ΠΑΣΟΚ και ο Παπανδρέου. Έχουμε και συνέχεια!
Εντάξει εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνονται εκδηλώσεις, να
ενισχύεται και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η πολιτιστική και η αθλητική
δράση. Καταλαβαίνω το θέμα που βάζει ο κ. Κανταρέλης ότι δεν γίνεται σε
τόσο σφικτά όρια όταν στην ουσία μπαίνεις στη διαδικασία να διαχειριστείς την
ακραία φτώχεια, έχεις συσσίτια μέσα στα σχολεία, να λες ότι θα κάνω
τραπέζια θα κάνω δεξιώσεις. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο λιτά τα πράγματα
από αυτό και ότι αυτό θα πρέπει όντως να αποτυπώνεται στον
προϋπολογισμό. Δεν λέμε να μην κεραστεί και τίποτε, αλλά να μην είναι και η
υπερβολή που ήταν παλαιότερα.
Παρ' όλα αυτά κι εμένα δεν μου δικαιολογούνται τα ποσά αλλά
τέλος πάντων δεν διαφωνώ με την ουσία των εκδηλώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα κ. Πρόεδρε
εδώ σήμερα μιλάμε για την έγκριση και ψήφιση της διοργάνωσης στην οποία
εμείς και εγώ προσωπικά είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και τη διάθεση των
σχετικών πιστώσεων. Τα ψηφίζουμε και ευχή μας είναι εφόσον είναι
προϋπολογισμός και δεν είναι τελική τιμή που θα έρθει από τους μειοδότες,
να είναι καλύτερες από τον προϋπολογισμό. Εμείς τα ψηφίζουμε και είμαστε
υπέρ των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ναι να ανοιχτούν αυτοί οι κωδικοί για
να γίνουν αυτές οι πολιτιστικές διοργανώσεις.
Από εκεί και πέρα στο τελικό τιμολόγιο ευχή μας είναι και
θέλουμε να είναι πολύ χαμηλότερα από τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ
κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα Παπαλουκά έχει
τον λόγο.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Βέβαια ο Δήμαρχος απάντησε σε κάποια από τα ζητήματα
που τέθηκαν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε δυο κουβέντες αφού άνοιξε
τόσο η συζήτηση.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν πουθενά 70.000 € το σύνολο των
πιστώσεων είναι 33.900 €. Από τις 33, φτάσαμε στις 70.000 €; Εν πάση
περιπτώσει. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις αυτές καθαυτές να πούμε ότι η
έκθεση των Τμημάτων κεραμικής ζωγραφικής και αναλογικής φωτογραφίας
αφορά τρία πάρα πολύ σημαντικά τμήματα που λειτουργούν με μεγάλη
επιτυχία στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου που η συγκεκριμένη Δημοτική
Αρχή επανίδρυσε και μάλιστα το ένα εκ των οποίων η ασπρόμαυρη αναλογική
φωτογραφία ως μάθημα παρέχεται από εθελοντή δάσκαλο.
Θεωρώ ότι είναι μια τιμητική εκδήλωση. Το να κάνουμε μια
συναυλία γιατί τα 6.600 δεν αφορούν εδέσματα όπως ειπώθηκε και δεν
αναφέρθηκε κάτι τέτοιο στην εισήγηση, αφορούν τα εγκαίνια όπως κάθε
χρόνο, όπως πρόπερσι είχαμε τον Κούτρα, πέρσι είχαμε τον Ορφέα Περίδη
και φέτος σκεφτόμαστε να είναι η Έλλη Πασπαλά με τον Τάκη Φαρατζή στο
πιάνο να ανοίξουμε με αυτό τον τρόπο και να προσκαλέσουμε τον κόσμο ο
οποίος είναι αρκετός, τα Τμήματα αυτά έχουν περίπου 100 και πλέον άτομα
συμμετέχοντες μαθητές, που όπως καταλαβαίνετε όλοι αυτοί με τις οικογένειές
τους, τους φίλους τους, οι δάσκαλοι, οι φίλοι των δασκάλων, θα έρθουν στα
εγκαίνια εκείνη την ημέρα να απολαύσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, να
έχουν ένα λιτό κέρασμα και αυτό αφορά το ποσό αυτό.
Και βέβαια να πούμε και για το μουσικοχορευτικό οδοιπορικό
στην ελληνική παράδοση που η πίστωση είναι ακριβώς η ίδια με πέρσι ότι
είναι ένας θεσμός που επίσης αυτή η Δημοτική Αρχή έχει καθιερώσει και είναι
κι αυτό μια τιμή κυρίως στο δικό μας το χορευτικό στα Τμήματά μας.
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περίπου 800 άτομα δημότες κατοίκους
της περιοχής μας οι οποίοι συμμετέχουν στα Τμήματα των ελληνικών
παραδοσιακών χορών και αυτοί οι άνθρωποι αντί να σέρνονται από εδώ και
από εκεί όπως γινόταν τα παλαιότερα χρόνια και να ανεβαίνουν στις εξέδρες
της Πρωτομαγιάς και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, έχουμε καθιερώσει κι έχουμε
αυτό το τριήμερο και καλούμε ανθρώπους αντίστοιχων ομάδων από άλλες
περιοχές της Ελλάδας και νομίζω ότι 17.000 € δεν είναι πολλά χρήματα για
κάτι τόσο σημαντικό.
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Βέβαια η Μέρα Περιβάλλοντος στο άλσος που θεωρώ ότι είναι
εκ των ων ουκ άνευ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών της πόλης μας και τέλος οι θεατρικές παραστάσεις στις γειτονιές,
που επίσης διψάει ο κόσμος στις γειτονιές γι' αυτές τις εκδηλώσεις. Επομένως
σας ζητώ να τα ψηφίσετε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης αποχώρησε, ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ των εκδηλώσεων με τις παρατηρήσεις που έκανε ο
κ. Κόντος για τα επιμέρους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ με την τοποθέτηση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για τους ίδιους λόγους που περιέγραψε ο κ. Κανταρέλης
είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων και καταψηφίζουμε τους ενδεικτικούς
προϋπολογισμούς, θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι χαμηλότεροι για να ισχύσει
αυτό που είπε και ο κ. Κόντος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο ο κ. Πλάτανος. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ με τη θέση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με τη θέση του κ. Κόντου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας απουσιάζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διοργάνωσης
και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου και διάθεση
σχετικών πιστώσεων» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού σωματείου Ιωνικού
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να κάνω μια προσθήκη για να
μπει στην απόφαση. Πρώτα απ' όλα επιχορηγούμε τον Ιωνικό με 950 € για να
αγοραστούν 100 σετ μπλούζας – σορτς για το CAMP που θα γίνει το Πάσχα.
Θα θέλαμε να γραφτεί στην απόφαση ότι εφόσον επιχορηγούμε, θεωρούμε
δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει αντίτιμο για τη συμμετοχή των παιδιών.
Και το δεύτερο ότι θα αναγραφεί στα αντικείμενα που θα
αγοραστούν το σύμβολο του Δήμου, εφόσον είναι χορηγία του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αναγράφεται Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και ο Ιωνικός βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ρωτήσω κατ' αρχήν χρηματοδοτούμε άλλους
αθλητικούς Συλλόγους; Έχουμε προσκαλέσει κι άλλους; Γιατί για φέτος δεν
έχει έρθει κάτι άλλο, είναι η πρώτη που έρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπαμε να γίνει ένα τουρνουά το οποίο να είναι τώρα το Πάσχα,
να μαζέψουμε τα παιδιά. Ενημερώθηκε ο κ. Δήμαρχος και μου κάνει
εντύπωση ότι αλλάζετε την εισήγηση και λέτε να είναι συνδιοργανωτής ο
Ιωνικός. Δεν υπάρχει κατ' αρχάς αντίτιμο.
Δεύτερον, δεν θα βγάλει αφίσες ο Ιωνικός οπότε δεν θα γραφτεί
καθόλου πάνω γιατί έχει ένα κόστος η αφίσα να βγει.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Συγνώμη κ. Κόντο δεν είπαμε για συνδιοργάνωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αλλά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είπαμε στα μπλουζάκια που θα πληρωθούν από το Δήμο
να υπάρχει μαζί με του Ιωνικού και το σύμβολο του Δήμου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή με συγχωρείτε θέλετε να βάλετε τα μπλουζάκια και να
γράψετε πάνω χορηγός ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: θα γράφει Ιωνικός ό,τι γράφεται κανονικά και να υπάρχει
και το σήμερα του Δήμου εφόσον τα πληρώνει ο Δήμος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ας γραφτεί στην απόφαση και από εκεί και πέρα δεν θα
πάμε να…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα που το φέρνετε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ έχουμε εξηγήσει τι συμβαίνει και τι θέλετε και μου
κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα και μου κάνει εντύπωση που ο κ.
Δήμαρχος δεν μιλάει και ούτε ο κ. Λάλος είναι εδώ. Δεν μιλάει κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν έχω καταλάβει. Κύριε Κόντο επαναλάβετε ποιο
είναι το πρόβλημά σας, δεν έχω καταλάβει το πρόβλημα εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Το πρόβλημα είναι το εξής: ο
Ιωνικός ζητάει μια βοήθεια σχετικά με την κατασκευή υλικού. Στην κατασκευή
υλικού λέει η κα Παπαλουκά ότι θέλει να βάλει πάνω χορηγός ο Δήμος …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τη λέξη «χορηγός» δεν την είπε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν γράφεται αυτό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συνεχίστε. Το πρόβλημα που βρίσκεται.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει θα το γράψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα, το πρόβλημα που υπάρχει κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, νομίζω ότι τα προβλήματα όταν
υπάρχουν κάποια στιγμή τα συζητάνε οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούμε να
συνεννοηθούμε. Η συνεννόηση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας ρωτώ να μου πείτε ποιο είναι το πρόβλημά
σας και δεν το βλέπω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Ζήτησε ο Ιωνικός 950 € για μια
διοργάνωση που θα την κάνει. Από εκεί και πέρα …
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάτε στο μικρόφωνο κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό το ποσό το οποίο θα χαλάσει για τη διοργάνωση αυτή,
μπορεί να μην είναι απόλυτα για το ρουχισμό, θα είναι για κάτι άλλο, μπορεί
να πάρει δέκα μπάλες, να πάρει πέντε φανέλες, να πληρώσει τρεις
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πορτοκαλάδες. Αυτό το ποσό είναι για τη διοργάνωση. Τώρα λέτε εσείς τις
φανέλες βάλτε αυτό, αυτό έχει κι ένα κόστος. Μπορεί να μην κάνει εκατό
φανέλες, να κάνει εξήντα. Αυτό πάει να πει δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε;
Εξηγήσαμε, το είπαμε στον κ. Δήμαρχο, ενημέρωσα τον κ.
Λάλο, ενημέρωσα την κα Παπαλουκά και έρχεστε εδώ και λέτε «εμείς θέλουμε
όμως να κάνετε αυτό». Μην κάνετε τίποτε, αφήστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην κάνουμε τίποτε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν δεν θέλετε, τι να κάνουμε. Σας λέω ποιο είναι τα αντικειμενικά
κριτήρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας βρίσκω αδικαιολόγητο εντελώς σήμερα, δεν
μπορώ να καταλάβω. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κόντο είπατε ότι δεν μιλάω. Κατ' αρχάς πότε να μιλήσω;
Όταν μιλούσε η κα Παπαλουκά ή όταν μιλούσατε εσείς; Περιμένω με τη σειρά
μου να μιλήσω. Ζήτησε ο Ιωνικός την επιχορήγηση, εγώ είπα κατ' αρχήν
θετικά αυτή η Δημοτική Αρχή οποιοδήποτε θέμα εισάγει δεν το εισάγει ο
Δήμαρχος. Δεν είναι ενός ανδρός Αρχή! Το συζητήσαμε στο προσυμβούλιό
μας και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας γιατί αυτοί ψηφίζουν δεν
ψηφίζει ο Δήμαρχος, είπαν το εξής: ο Δήμος δίνει από τον κορβανά του
κάποια χρήματα. Και αυτό το οποίο θεωρούν είναι να υπάρχει αυτό που είναι
εκ των ων ουκ άνευ ότι εφόσον ο Δήμος δίνει χρήματα ότι δεν θα υπάρξει
είσπραξη και αυτό συμβαίνει πάντα στις παραχωρήσεις του Δήμου.
Δηλαδή όταν δίνουμε παραδείγματος χάριν ένα χώρο, όταν
παραχωρούμε ένα χώρο ως Δήμος απαγορεύεται να υπάρχει οποιοδήποτε
αντίτιμο είσπραξης παραδείγματος χάριν και αυτό είναι πάντα, σε όλες τις
αποφάσεις μας.
Και δεύτερον εφόσον στηρίζει ο Δήμος να φαίνεται στα
μπλουζάκια

είπε

κ.

Κόντο

να

γράφει

ότι

«Δήμος Φιλαδέλφειας

–

Χαλκηδόνας». Θέλω να καταλάβω όμως εδώ το ερώτημα ποιο είναι. Το
πρόβλημα είναι να φαίνεται και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω και πείτε ό,τι θέλετε. Το πρόβλημα είναι ότι ο
Δήμος θα δώσει και θα ξαναδώσει λεφτά και καλά θα κάνει να δώσει. Είναι
ντροπή για κάποιον να φαίνεται ότι τον επιχορηγεί ο Δήμος Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό καταλάβατε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω, να μου το πείτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν υπάρχει καμία ντροπή και το τονίζει, τον ευχαριστεί και
το λέει συνέχεια. Δεν είπα τέτοιο πράγμα κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος είπε για αφίσα; Ποιος είπε για πανό;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ακούσατε να λέω για πανό; Είπα προηγουμένως ότι ο χώρος
παραχωρείται, μην μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση. Ο χώρος παραχωρείται με
συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένα πράγματα. Μην το λέτε αυτό το
πράγμα. Είναι ένα Δημοτικό γυμναστήριο με συγκεκριμένους όρους. Αλλά
ξέρετε κάτι άλλο; Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συζήτηση δεν καταλαβαίνω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν είπα πουθενά για τον χώρο του Ιωνικού, πουθενά δεν
ανέφερα τέτοιο πράγμα. Εγώ έφερα ως παράδειγμα ότι όπως ο Δήμος
παραχωρεί παραδείγματος χάριν κάποιους χώρους, δεν αναφέρθηκα στον
Ιωνικό καμία σχέση με τον Ιωνικό, την ίδια στιγμή απαγορεύεται να εισπράττει
κιόλας κάτι. Το ίδιο πράγμα λέμε και εδώ για τον όρο του ότι δεν θα υπάρχει
αντίτιμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το καταλαβαίνω αν είναι μπλουζάκια να γράφου Δήμος
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, αν είναι FANTA θα γράφει FANTA Νέας
Φιλαδέλφειας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε για τα μπλουζάκια κ. Ντάτση, εν πάση περιπτώσει.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Πρόεδρε να διαβάσω τι λέει ακριβώς το αίτημα; Το
αίτημα λέει ακριβώς για την κατασκευή εκατό μπλούζας – σορτς, σετ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό που κατάλαβα εγώ και έγινε η παρανόηση όλη είναι ότι
στη συνεννόηση που έγινε δεν τέθηκε τέτοιο θέμα να μπαίνει και η λέξη
«Δήμος» και ο κ. Κόντος από ό,τι καταλαβαίνω λέει «παιδιά αυτό δεν το
κουβεντιάσαμε». Μακάρι να το είχαμε κουβεντιάσει γιατί δεν είναι ο Ιωνικός ο
κ. Κόντος να αποφασίσει αυτή τη στιγμή.
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Αυτό που κατάλαβα λέει ότι με τον Ιωνικό κουβεντιάσατε για
εκατό μπλουζάκια, εάν θέλετε να μπει και η λέξη «Δήμος Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας» καλό είναι να ερωτηθεί η Διοίκηση του Ιωνικού. Αυτό κατάλαβα
εγώ ότι έγινε και εκεί τα μπλέξατε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτό το συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής: υπάρχει
μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιωνικού και ζητάει ένα ποσό
των 950 € για να καλύψει κάποιες ανάγκες. Αλλά φαίνεται μέσα ότι θα πάρει
100 μπλουζάκια και 100 παντελονάκια, το είπε ο κ. Κόντος ότι μπορεί να μην
είναι και 100 και να είναι 50 ή να είναι 40. Με το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα
καλύψουμε κάποιες πορτοκαλάδες, κάποιες λεμονάδες ή οτιδήποτε άλλο είναι
αυτό.
Αν ο Δήμος τώρα -αυτό καταλαβαίνω εγώ μπορεί να κάνω
λάθος αλλά αυτό εισπράττω εγώ- θέλει να επωφεληθεί τη συγκεκριμένη
εκδήλωση και να γίνει συνδιοργανωτής, είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό
καταλαβαίνω εγώ. Αφού υπάρχει η απόφαση αυτή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιωνικού, ο Ιωνικός δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τίποτε. Θα δει
τα μπλουζάκια και θα γράφει πάνω «Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια θέλω να πω κι εγώ. Πραγματικά εγώ δεν
καταλαβαίνω γιατί μπλεχτήκαμε τόσο πολύ. Τα πράγματα είναι τόσο απλά: ο
Ιωνικός ζήτησε με αίτημά του να αγοράσει 100 μπλουζάκια. Πολύ ωραία να
αγοράσει 100, εμείς δεν θα τα μετρήσουμε δεν είναι η δουλειά μας. Εάν
τυπωθούν είπαμε εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι 30 μπλουζάκια να μπει και το
λογότυπο του Δήμου. Τόσο παράξενο το θεωρούν κάποιοι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να τα πάρει τα λεφτά του ο Ιωνικός;
Ο Ιωνικός θα τα επιστρέψει πάλι πίσω σε ένα χρέος το οποίο έχει για να τα
δώσει και να κλείσει. Αυτό είναι, αλλά τους το έχω πει εκατό φορές. Θέλετε να
το δημοσιοποιήσουμε; Δημοσιοποιήστε το. Αλλά να σας πω κάτι άλλο; Δεν
μπορούμε να συνεννοηθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ αλλάζει η ατζέντα εντελώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να πάει στον Επίτροπο τι θα λέμε; Έχει ένα χρέος ο Ιωνικός
ο οποίος είναι πάρα πολύ εντάξει, πληρώνει …
(Διαλογικές συζητήσεις - Κλειστά Πρακτικά)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει έκλεισε το θέμα πάμε σε ψηφοφορία όπως
είναι η εισήγηση. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ό,τι λέει η εισήγηση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιχορήγησης
αθλητικού

σωματείου

Ιωνικού

και

διάθεση

σχετικής

πίστωσης»

εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων και διάθεση
σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη δράση των
πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης. Προσπαθούμε να έχουμε μαζί τους καλή
συνεργασία, να τους εμπλέκουμε σε όλες τις δράσεις που κεντρικά
διοργανώνονται στο Δήμο και θεωρούμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη
η κατάσταση και οι περισσότεροι Σύλλογοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης, είναι
θετικό το να μπορέσουμε έστω και με ένα μικρό χρηματικό ποσό αυτή τη
στιγμή να τους υποστηρίξουμε.
Είχαν γίνει ήδη κάποιες αιτήσεις, η παλαιότερη αίτηση η οποία
είχε γίνει ήταν πριν δυόμιση χρόνια από τον Σύλλογο Ποντίων οι οποίοι πέρα
των δράσεων που κάνουν των χορευτικών, έχουν πάρα πολλά έξοδα λόγω
του ότι έχουν δικό τους χώρο μεγάλου εμβαδού και πληρώνουν διάφορα τέλη.
Ερχόμαστε

μετά

από

χρόνια

για

πρώτη

φορά

να

επιχορηγήσουμε πολιτιστικούς Συλλόγους και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει
να επαναληφθεί στο μέλλον εφόσον μπορέσουμε και τα οικονομικά του Δήμου
το επιτρέπουν, δηλαδή ξανά μέσα στη χρονιά.
Βάσει και των αιτημάτων στα οποία οι Σύλλογοι αναφέρουν τις
μελλοντικές τους δράσεις για τις οποίες βάσει νόμου έχουμε δικαίωμα να τους
επιχορηγήσουμε, θα αναφέρω τα ποσά με τα οποία προτείνεται να
επιχορηγηθούν οι Σύλλογοι και θα τα αναφέρω με τη σειρά που είναι
γραμμένα και στην εισήγηση για να μην μπερδευτούμε, αν θέλει κάποιος να τα
καταγράψει:
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Ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
«Αθανάσιος Διάκος» προτείνουμε να επιχορηγηθεί με 500 €.



Ο Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΑΣΗ προτείνουμε να
επιχορηγηθεί με 1000 €.



Ο Σύλλογος Πολιτιστική Αναγέννηση προτείνουμε να επιχορηγηθεί με
1.000 €.



Ο παραδοσιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας «Η Φιλαδέλφεια» προτείνουμε να επιχορηγηθεί με 1.000
€.



Η Ένωση Κρητών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτείνουμε
να επιχορηγηθεί με 1.000 €.



Ο Σύλλογος Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θέλουμε
να επιχορηγηθεί με 2.000 € για τις δικές του ανάγκες πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Και επίσης υπάρχει άλλο ένα αίτημα για κάποιο ακόμη ποσό, το

οποίο αφορά μέλος του Συλλόγου Ποντίων, που είναι ο κ. Κοντοειδής
Παναγιώτης, είναι μαθητής του 2ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας και έχει
προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας και γι' αυτό τον λόγο
θεωρούμε κι αυτή μια δράση που μπορεί να επιχορηγηθεί μέσω του Συλλόγου
Ποντίων, με άλλα 1.000 € δηλαδή στο σύνολο 3.000 €.
Για το συγκεκριμένο θέμα για τον πρωταθλητή ξιφασκίας μπορεί
να μιλήσει και ο ίδιος γιατί παρευρίσκεται στην αίθουσα και ο πατέρας του,
αφού μιλήσουν οι αιρετοί, οπότε συνεχίζω.


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιοχειτών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» προτείνουμε να επιχορηγηθεί με
1.000 €



Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
«Μάρκος Μπότσαρης» προτείνουμε να επιχορηγηθεί με 1.500 €.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, όσον αφορά για τον πατέρα του παιδιού που
είπατε δεν χρειάζεται να μιλήσει καθόλου, εκτός αν θέλει. Δεν χρειάζεται είναι
τόσο ευαίσθητο το ζήτημα, να μας πει τι; Αυτό που πρέπει να κάνουμε; Είναι
πολύ λίγο αυτό που κάνουμε, με αυτή την έννοια λέω να μην μιλήσει. Και
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πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος γιατί από ό,τι ρώτησα δεν υπάρχει τρόπος
άμεσα να βοηθήσουμε και περισσότερο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν υπάρχει τρόπος να επιχορηγηθεί φυσικό πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω. Λέω, στον κ. Δήμαρχο και στο Σώμα να ψάξουμε
τρόπο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοια άτομα
συμπολίτες μας με τέτοιες διακρίσεις.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα της εισήγησης στο όλο του
που αφορά την επιχορήγηση των Σωματείων, ούτως ή άλλως έχει γίνει μια
προεργασία, έχει υπάρξει επαφή της κας Παπαλουκά με τους Συλλόγους που
αιτήθηκαν, ώστε να υπάρξει ένας καταμερισμός του ποσού. Προφανώς κι εδώ
θα μπορούσαν να υπάρχουν παραπάνω λεφτά σε όλους, αλλά το budget
αυτό είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και άρα θεωρούμε πως είναι μια σωστή
κατανομή.
Εγώ θέλω να αναφερθώ στον Παναγιώτη Κοντοειδή, που πριν
από λίγο καιρό βγήκε πρωταθλητής στην ξιφασκία και συζητούσαμε με τους
συνεργάτες μας τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να τον βραβεύσουμε,
που συνήθως αυτό που συμβαίνει ότι πάνε Δήμαρχοι, παράγοντες να
βγάλουν μια φωτογραφία και να αντλήσουν λίγο από τη δόξα κάποιων
ανθρώπων που προσπαθούν καθημερινά και σε αντίξοες συνθήκες να
βελτιωθούν πνευματικά, αθλητικά και να διακριθούν.
Σκεφτήκαμε ότι αντί να κάνουμε μια τέτοια τελετή, το θέμα είναι
πως ουσιαστικά μπορούμε να βοηθήσουμε έστω και συμβολικά, σε μια
περίπτωση που αδυνατούν να καλυφθούν ακόμη και τα οδοιπορικά
συμμετοχής του στους αγώνες. Γιατί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που
παλαιότερα στήριζε, δεν υπάρχει.
Τα Σωματεία όλα και εν προκειμένω και το δικό του αδυνατεί να
στηρίξει, άρα τουλάχιστον στις δικές μας πλάτες πέφτει ένα καθήκον να
βρούμε ένα τρόπο γιατί δεν μπορεί να επιχορηγηθεί το άτομο, δεν μπορούμε
να επιχορηγήσουμε το άτομο, να επιχορηγηθεί μέσω Συλλόγου.
Το κοιτάξαμε μέσα από τη σχολική Επιτροπή του Δήμου, αυτή
ήταν η πρώτη μας σκέψη και δεν κατέστη εφικτό. Και γι' αυτό βρήκαμε τον

58

η

6 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/3/2018

τρόπο μέσα από την επιχορήγηση του Συλλόγου Ποντίων στον οποίο ούτως ή
άλλως ανήκει, να μπορέσει να πάρει αυτή τη χρηματοδότηση.
Θέλω να επισημάνω ότι δεν μιλάμε απλώς για έναν εξαιρετικό
αθλητή, μιλάμε για έναν εξαιρετικό κυρίως μαθητή ο οποίος έχει πέρα από
εξαιρετικές επιδόσεις, έχει ήδη εμφανίζει και ερευνητική προσπάθεια. Άρα με
αυτό τον τρόπο στηρίζουμε και την ίδια την εκπαιδευτική προσπάθεια και το
γεγονός ότι μπορεί κάποιος να διακρίνεται και στο κομμάτι της άθλησης,
χωρίς όμως να παραμελεί και την ίδια του την εκπαιδευτική εξέλιξη
προκειμένου να μπορέσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος και θεωρώ πως είναι
το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια απορία μόνο. Ευχάριστο είναι και πρέπει να βοηθούνται οι
Σύλλογοι, πολλοί από αυτούς έχουν ανάγκη τη βοήθεια του Δήμου για να
διατηρηθούν, ο κάθε Σύλλογος κάνει το έργο του. Επειδή άκουσα ουσιαστικά
κάθε Σύλλογος και άλλο ποσό, τα ποσά αυτά βγήκαν από μελέτη του Δήμου,
είναι αιτήματα των συγκεκριμένων Συλλόγων κατά περίπτωση; Πως έχει γίνει;
Τα ποσά πως έχουν μπει; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Και εγώ περίπου αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι τα
ποσά που ακούσαμε είναι τελείως διαφορετικά από Σύλλογο σε Σύλλογο. Με
ποια κριτήρια βγήκαν, αν ήταν αίτηση δική τους ή ήταν κάτι διαφορετικό.
Όσον αφορά για τον μαθητή – αθλητή συμφωνώ απόλυτα με τον
κ. Δήμαρχο ότι δίνουμε και λίγα σε τέτοια παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα μιλήσω κι εγώ ένα
δευτερόλεπτο, επειδή τυχαίνει να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον πατέρα
του Παναγιώτη Κοντοειδή, που βέβαια εξαιρετικοί άνθρωποι βγαίνουν και από
εξαιρετικές οικογένειες στις περισσότερες περιπτώσεις.
Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής: οπωσδήποτε συμφωνούμε
κι εμείς με οποιοδήποτε τρόπο να βρεθεί ο τρόπος εκείνος που θα μπορέσει
αυτό το παιδί να ενισχυθεί για να εκτελέσει και τα αθλητικά του καθήκοντα
διότι διαπρέπει από ό,τι φαίνεται και στον αθλητισμό και βέβαια δείχνει και την
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αξία του ανθρώπου και οι εξαιρετικές του επιδόσεις στην Ένωση Ελλήνων
Φυσικών και όλο αυτό το ερευνητικό έργο που έχει παρουσιάσει μέχρι
σήμερα.
Είμαστε σαφέστατα υπέρ του να βρεθεί τρόπος, θα βοηθήσουμε
κι εμείς για να μπορεί να βοηθηθεί η περίπτωση του Παναγιώτη Κοντοειδή.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σχετικά με την εισήγηση, είναι
ότι κι εμείς σαφέστατα είμαστε υπέρ της κατανομής ποσών όσο μπορεί ο
Δήμος σε Συλλόγους που εκτελούν πολιτιστικό και ίσως και κοινωνικό έργο
κάποιες φορές. Το ερώτημα κα Παπαλουκά είναι άλλο: εκείνο που θέλω να
ρωτήσω εγώ είναι ότι αυτό έγινε κατόπιν ειδοποίησης ή κατόπιν των
αιτημάτων;
Γιατί εγώ ξέρω για παράδειγμα τον Σύλλογο Πελοποννησίων
που πηγαίνω και τακτικά στις πίτες τους, τους οποίους δεν τους άκουσα μέσα
στη λίστα. Παράδειγμα το φέρνω, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον
τρεις τέσσερις Σύλλογοι ακόμη από όσο ξέρω τουλάχιστον. Με ποιο κριτήριο;
Τους καλέσατε; Δεν τους καλέσατε; Ήρθαν μόνοι τους και σας είπαν «εμείς
ζητούμε χρήματα»;
Είδα βέβαια τα αιτήματα που όλα συμφωνούν στις ημερομηνίες
πλην κανά δυο, όλα είναι 6-7/3. Αυτό δεν ξέρω, μήπως πρέπει να ξαναδούμε
μήπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Σύλλογοι που πραγματικά κάνουν κάποιο
έργο και πρέπει κι αυτοί να ενισχυθούν; Άρα στο κομμάτι του Συλλόγου
Ποντίων και μέσω του Συλλόγου να ενισχυθεί ο Παναγιώτης, δεν το συζητάμε
είμαστε υπέρ, προσυπογράφουμε κι εμείς και τα όσα είπε ο κ. Δήμαρχος.
Αλλά σε αυτό το θέμα εγώ βάζω αυτό το ερώτημα. Και
πραγματικά σας το λέω μου έκανε εντύπωση και οι ημερομηνίες με τις οποίες
έγιναν τα αιτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς νομίζω ότι παρουσίες τέτοιες μέσα
στην πόλη, τιμούν την πόλη μας και όχι μόνο την πόλη μας και την πατρίδα
μας να βλέπεις νέα παιδιά τα οποία να διεκδικούν τέτοιους τίτλους
παγκόσμιους τίτλους, θέλω να τον συγχαρώ και προσωπικά, να του πω ότι
πρέπει να ξεκινήσει με αυτό το πάθος για να πάει στους αγώνες και να φέρει
μια πολύ μεγάλη διάκριση.
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Από την άλλη θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ
σπουδαίο να επιχορηγούμε τους πολιτιστικούς Συλλόγους που είναι ένα
κομμάτι της πόλης, παράγουν πολιτισμό και το μόνο που θα ήθελα να πω
όπως είχαμε κάνει και την τελευταία φορά στην τελευταία χρηματοδότηση με
τα αθλητικά Σωματεία που είχαν ξεχαστεί ένα δυο, ότι και τώρα δεν βλέπω
όλους τους πολιτιστικούς Συλλόγους, καλό θα είναι να υπάρχει κάποιος
προϋπολογισμός έστω μικρός. Υπάρχουν τρία – τέσσερα Σωματεία τα οποία
δεν τα βλέπω μέσα, να τα ειδοποιήσετε γιατί το θεωρώ άδικο να πάρουν κι
αυτά τα Σωματεία έστω αυτό το ποσό το οποίο δίνεται και στους άλλους.
Θα ήθελα μόνο να πω ότι εάν είναι πάνω από 1.000 € η
επιχορήγηση θα πρέπει να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να
το πάρει το Σωματείο. Θα πρέπει να κάνει ανάρτηση, θα πρέπει να
αιτιολογήσει, θα πρέπει να βγάλει το τιμολόγιο σε αυτά τα οποία έχει πει ότι
θα το κάνει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ δύσκολη να
γίνει για τους πολιτιστικούς Συλλόγους.
Ενώ μέχρι 1.000 € δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να το
προσέξετε αυτό το πράγμα διότι θα ζητήσει παραδείγματος χάριν λέει ότι είναι
για τα ενοίκια, θα πρέπει να αναρτήσετε τα τιμολόγια των ενοικίων από 1.000
€ και πάνω μπαίνει …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι έτσι το έχουμε ψάξει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πως είναι κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Από 3.000 € και πάνω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Από 1.000 € και πάνω είναι, άλλαξε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία θα διευκρινιστεί το ζήτημα, εντάξει μπορεί να έχει δίκιο ο
κ. Κόντος, να έχει αλλάξει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντική η
ενέργεια το να βοηθάμε τους πολιτιστικούς Συλλόγους έστω και με αυτά τα
ενδεικτικά ποσά, αυτή είναι η δυνατότητά μας και τουλάχιστον κάνουμε ένα
βήμα και έτσι πρέπει να προχωρούμε και με τους αθλητικούς και με τους
πολιτιστικούς Συλλόγους και θα ήθελα και τους εθελοντικούς να δούμε και
τους άλλους Συλλόγους που έχουμε τους Προσκόπους. Γι' αυτό λέω ότι ένα
μικρό budget στον προϋπολογισμό μπορεί να έχουμε για τη συνέχεια, ούτως

61

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ώστε να ικανοποιήσουμε και τα αιτήματα τριών – τεσσάρων άλλων Συλλόγων.
Είναι πολύ θετική η ενέργεια αυτή και την επικροτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να πω κατ' αρχήν το εξής: επειδή ακριβώς είναι
πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ξανά η δυνατότητα να επιχορηγούνται οι
πολιτιστικοί και οι αθλητικοί Σύλλογοι, με τους αθλητικούς γινόταν τα
προηγούμενα χρόνια, ήθελα να έχω μια καλύτερη εικόνα να μπορέσω να
απαντήσω σε ερωτήματα που είχα από πριν και ζήτησα με e-mail το πρωί το
υπόλοιπο των εισηγήσεων γιατί το μοναδικό που μας έχει σταλεί και
τυπωμένα και ηλεκτρονικά, είναι η εισήγηση από την κα Παπαλουκά με τα
οκτώ.
Οπότε θα ήθελα να μπορέσετε να μου πείτε γιατί δεν μου
στείλατε τις αιτήσεις επί της ουσίας, τα συνημμένα που έπρεπε να είναι μαζί
με το θέμα. Το θεωρώ απαράδεκτο ούτως ή άλλως και την απάντηση δηλαδή
που μου ήρθε προφορικά θεωρώ απαράδεκτη αλλά τέλος πάντων χωρίς να
κατηγορώ τον εργαζόμενο σε καμία περίπτωση.
Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια
συνεννόηση, είπατε πριν δυο χρόνια ήταν μια από τις πρώτες αιτήσεις,
υπήρξε μια συνεννόηση και γι' αυτό έχουν συμπέσει κάποιες ημερομηνίες στο
τελευταίο τρίμηνο, αυτό το κατανοώ.
Από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπήκατε στη διαδικασία να καλέσετε
εσείς, ήδη όσοι είχαν μπει στη διαδικασία –τώρα αυτά είναι και ερωτήσεις,
οπότε να τα δούμε πιο αναλυτικά- τέλος πάντων να ενημερωθούν. Κατάφερα
και είδα μέσα από τον φάκελο όταν συζητάγαμε τα προηγούμενα θέματα, τις
αιτήσεις και βλέπω ότι υπάρχει η λογική να γράψουμε -όπως γράφει και η
εισήγηση- κάποιες δραστηριότητες τις οποίες συνήθως κάνουν, έναν
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Θέλω να ρωτήσω: όταν είχαμε ξανασυζητήσει για επιχορηγήσεις
των πολιτιστικών Συλλόγων είχαμε μιλήσει για ΑΦΜ για Καταστατικά, για
βιβλία, υπήρχαν διάφορες τέτοιες αδυναμίες για την επιχορήγηση. Αυτό δεν
ισχύει στα πολιτιστικά; Είχαμε συζητήσεις για τα αθλητικά γιατί δεν μπαίναμε
καθόλου στη διαδικασία των πολιτιστικών; Τώρα που μπαίνουμε στα
πολιτιστικά, μιας και από προηγούμενες συζητήσεις έχουμε πιάσει ΑΦΜ
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Καταστατικά και βιβλία, πως ξεπερνάμε σε αυτούς τους Συλλόγους αυτά τα
προβλήματα;
Ένα δεύτερο πάλι έχει να κάνει με το πώς κατανέμεται η
χρηματοδότηση, θεωρώ ότι κάπου κρύβεται κάποια λογική ότι μέχρι τόσα
άτομα, ή μέχρι τόσο προϋπολογισμό, η κατανομή που έχει γίνει δηλαδή που
ξεκινάει από 500 δεν έχει μεγάλες κατά τη γνώμη μου αυξομειώσεις, απλά
στους Ρουμελιώτες είναι 500 στους Ηπειρώτες είναι 1500 και όλοι οι άλλοι
από 1000 συν οι Πόντιοι που στην ουσία έχουν και μια επιδότηση ενοικίου,
έτσι το αντιλαμβάνομαι εδώ, μια επιδότηση του χώρου. Είναι τα 1000 των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων συν τα 1000 του χώρου, συν τα 1000 του
αθλητή, τέλος πάντων έτσι κάπως τα αντιλαμβάνομαι. Αν υπάρχει μια τέτοια
κωδικοποίηση σε μια λογική ίσως θα ήταν και πιο σωστό να καταγραφεί.
Το λέω, γιατί στο τελικό ποσό θα φανεί οι τάδε 500, οι τάδε 3000
αν είναι να μπορούμε να βάλουμε κάποια πιο αναλυτικά κριτήρια όπως
φάνηκε και στη συζήτηση ότι οι Σύλλογοι που έχουν χώρους από το Δήμο,
έχουν ήδη αυτό το πρώτο βοήθημα. Οι Σύλλογοι που δεν έχουν από το Δήμο
και έχουν.. όχι να πάει ο άλλος να νοικιάσει 300 στρέμματα και να έχει δέκα
άτομα, καταλάβατε τι εννοώ, να υπάρχουν κάποια κριτήρια που να μπορεί να
φαίνεται πιο φυσιολογικό στον απ' έξω. Αυτά ήθελα να πω, και με τη σειρά
μου κι εγώ συγχαίρω τον αθλητή και του εύχομαι τα καλύτερα και λίγο αν
μπορείτε να αναλύσετε γιατί δεν μπορούσαμε μέσα από το Τμήμα
αθλητισμού. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να
πάμε στο Σύλλογο; Από πού προέρχεται δηλαδή; Την καταγωγή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν έχουμε βρει άλλο τρόπο κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν μπορούσαμε μέσα από το Τμήμα αθλητισμού γιατί
είναι ατομικό; Δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα; Τα εξετάσαμε αυτά;
Αυτό θέλω λίγο παραπάνω να καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ έχω απορίες, πρέπει να εξεταστεί να βρεθεί ένας
επιπλέον τρόπος. Δεν έχει βρεθεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γι' αυτό το ρωτάω, για να μπορούμε να καλύπτουμε τέτοιες
περιπτώσεις και πιο ολοκληρωμένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό ότι ο
Σύλλογος Ποντίων βγαίνει μπροστά και το αναλαμβάνει εντάξει, δεν με
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ενοχλεί καθόλου. Δηλαδή σε μια άλλη περίπτωση πως καλύπτεται αυτό; Και
είναι και στην επιλογή και του αθλητή τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι θα μου επιτρέψετε
να μιλήσω αυτή τη στιγμή με δυο ιδιότητες, μία ως του δημοτικού συμβούλου
και μία ως εκπροσώπου ενός Συλλόγου της πόλης μας και μάλιστα ως
Γραμματέας. Ως προς το πρώτο σκέλος σα δημοτικός σύμβουλος θα έλεγα
συμφωνώ απόλυτα βέβαια με τις επιχορηγήσεις των εκάστοτε Συλλόγων, γιατί
οι δραστηριότητες τις οποίες έχουν οι Σύλλογοι τιμούν και τον πολιτισμό αλλά
και ιδιαίτερα το Δήμο μας.
Από την άλλη πλευρά του Συλλόγου τώρα, βλέπω με έκπληξη
ότι λείπει μέσα από τους Συλλόγους τους προτεινόμενους ένας από τους πιο
δραστήριους Συλλόγους της πόλης μας, που είναι ο Σύνδεσμος Μικρασιατών
«Οι αλησμόνητες πατρίδες» και μάλιστα τον εκπροσωπώ ως Γραμματέας.
Εγώ έως αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει μια ειδοποίηση ότι θα ερχόταν ένα
τέτοιο θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι
παράλειψη, το θεωρώ εγώ παράλειψη ή μπορεί να είναι και σκοπιμότητα,
λέω, ή και το αντίστροφο.
Και ερωτώ: είναι δυνατό ένας από τους πιο δραστήριους
Συλλόγους και το γνωρίζουμε όλοι μας να μην έχει ειδοποιηθεί για ένα τέτοιο
θέμα; Ή εκτός κι αν νομίζει κανείς ότι ο Σύλλογος των Μικρασιατών είναι ο
Σύλλογος με τα πολλά λεφτά. Σας λέω ότι από την τσέπη μας πολλές φορές
συμπληρώνουμε για οποιεσδήποτε εκδηλώσεις κάνουμε για να μπορέσει να
φανεί και ο Σύλλογος αλλά και γενικότερα ο Δήμος μας.
Δεν ξέρω γιατί αυτή η παράλειψη ή αυτή η σκοπιμότητα, τα
βάζω και τα δύο. Και θα ήθελα μια υπεύθυνη απάντηση από την κα
Παπαλουκά ως Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη να μου εξηγήσει τους λόγους και
θα μου εξηγήσει τους λόγους εδώ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να
καταγραφούν στα πρακτικά, για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε ποια είναι
τα κριτήρια αυτά από τη μεριά του Δήμου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συμφωνώ με την εισήγηση για την επιχορήγηση των
Συλλόγων της πόλης, θέλω να πω δυο λόγια για τον αθλητή που βρίσκεται
σήμερα εδώ.
Εμένα προσωπικά με λυπεί όχι για το ίδιο το παιδί ή για τον
πατέρα του, με λυπεί το γεγονός της κατακρήμνισης του ερασιτεχνικού
αθλητισμού και της αδυναμίας να χρηματοδοτήσει ακόμη και επιπέδου
διακρίσεις της εθνικής ομάδας να μην έχουν χρήματα να καλύψουν τους
αθλητές τους που τους κάνουν γνωστούς όχι μόνο στο πανελλήνιο, σε
πανευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναγκάζονται οι γονείς αυτών
των παιδιών να απευθύνονται ή σε Δημάρχους ή σε Δημοτικά Συμβούλια σε
εμάς τους αιρετούς για να δώσουμε αυτό που

μπορούμε κι εμείς να

δώσουμε, το οποίο κι εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο.
Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια κουβέντα για το ότι και η
περατότητα που έχει ένας Δήμος δεν είναι αέναη. Προσπαθούμε να βοηθούμε
και τους καλούς μαθητές και τους καλούς αθλητές, πέρα από τις δυνατότητες
που έχουμε να επιχορηγούμε αθλητικούς Συλλόγους ή πολιτιστικούς
Συλλόγους, προς θεού δεν έχει καμία σχέση με τη θέλησή μας να δώσουμε
στο παιδί αυτό που δεν μπορεί να δώσει ο Σύλλογός του και γιατί κρυβόμαστε
και δεν λέμε ποιος είναι ο Σύλλογος;
Εκπροσωπεί έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους της
Ελλάδας, είναι η ΑΕΚ. Εγώ είμαι και ΑΕΚτζής και το ξέρετε όλοι, είναι δυνατό
να μην έχουν χρήματα για έναν αθλητή που εκπροσωπεί και το Σύλλογο και
την εθνική ομάδα και να κάνουν τους γονείς ή τους συγγενείς των παιδιών
«ζητιάνους»; Για ποιον παλεύουν αυτά τα παιδιά, πέρα από την προσωπική
διάκριση; Δεν παλεύουν για τους Συλλόγους τους; Δεν παλεύουν για την
Ομοσπονδία της εθνικής Ελλάδας; Ξεπερνάω το Σύλλογο, να πάω σε
επίπεδο Ομοσπονδίας.
Γιατί διάβασα σε ένα άρθρο και θέλω να μου το απαντήσει ο
αθλητής, το παιδί που είναι εδώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι – όχι …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό, μια απορία έχω αν ισχύει. Το ότι δεν μπόρεσε
το παιδί να κατέβει με την εθνική ομάδα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
επειδή δεν είχαν χορηγό. Αυτό θέλω να μου πουν. Ισχύει; Είναι ντροπή για
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τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αυτό το πράγμα, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να
ρωτήσω το παιδί κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην εμπλέξουμε το παιδί σε τέτοια συζήτηση.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι προς Θεού, δεν το γνωρίζω το παιδί χαίρομαι που είναι
εδώ θα το γνωρίσω αφού τελειώσει το θέμα, θα του δώσω τα συγχαρητήριά
μου, αλλά αυτό ήθελα. Γιατί μου προκαλεί τρομερή εντύπωση το ότι δεν το
αναφέρει κανένας συνάδελφος. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και την άλλη
πλευρά του νομίσματος και να λέμε τις αλήθειες συνολικά για τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό και τα προβλήματα που έχει. Γιατί ούτε ο Ιωνικός θέλει να ζητάει
λεφτά, ούτε η ΦΕΑ θέλει να ζητάει λεφτά, ούτε ο Χαλκηδονικός, ούτε η ΑΕΚ
ούτε κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Δυο λέξεις μόνο εγώ, θα
επαναληφθώ σε αυτά που είπα, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με τον
ερασιτεχνικό ούτε με τον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί έχουν τα μαύρα τους
τα χάλια. Εγώ ξέρω ότι αυτό που εμάς αφορά που είμαστε δημοτικοί άρχοντες
και δημοτική εξουσία και όλοι μαζί σύσσωμοι αυτό το παιδί που είναι
Φιλαδελφιώτης θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Τελεία. Δηλαδή πρέπει να
ξανάρθει και να ξανάρθει και όσες φορές χρειαστεί πρέπει να βρούμε τον
τρόπο να το ενισχύσουμε και δεν ανακατεύομαι με τίποτε άλλο.
Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο να κλείσει το θέμα.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πολύ σύντομα για τα θέματα που μπήκαν. Όσον αφορά τον
αθλητή μας προσπαθήσαμε να βρούμε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν και
δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα άλλος τρόπος επιχορήγησης παρά μόνο αυτός.
Γι' αυτό και καταλήξαμε ουσιαστικά να εξυπηρετηθεί το παιδί μέσω του
Συλλόγου Ποντίων για να μπορέσει να πάρει αυτή την επιχορήγηση.
Όσον αφορά τον καταμερισμό. Προσπαθήσαμε να γίνει με ένα
τρόπο Δίκαιο, όλα τα αιτήματα που ήρθαν εξυπηρετήθηκαν και ήρθαν
αιτήματα απ' όλους τους Συλλόγους της πόλης εκτός από τρεις και είναι
συγκεκριμένοι: από τον Σύλλογος Μικρασιατών δεν υπήρξε αίτημα διότι
υπάρχουν οι γνωστοί λόγοι για τους οποίους δεν συμμετέχει ο συγκεκριμένος
Σύλλογος και όχι λόγω των μελών του και όχι λόγω του ότι δεν είναι ιστορικός
και δεν είναι ο πιο σημαντικός Σύλλογος της πόλης, αλλά λόγω του
συγκεκριμένου Προεδρείου που έχει δικαστικά ζητήματα και μέχρι να λυθούν
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αυτά, κακώς παραμένει στο Προεδρείο κατά την άποψή μας και γι' αυτό δεν
συμμετέχει και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. και γι' αυτό δεν επιχορηγείται.
Ο Σύλλογος Πελοποννησίων παρ' ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με
τον Πρόεδρό του δεν έστειλε αίτημα. Από το Τμήμα Πολιτισμού, δεν ήρθα εγώ
προσωπικά σε επικοινωνία, ήρθε η υπεύθυνη υπάλληλος.
Και τέλος ο Σύλλογος Κερκυραίων που επίσης δεν είχε τη
δυνατότητα βάσει των πρακτικών, δεν έχει ΑΦΜ υπάρχει κάποιο ζήτημα
δηλαδή γραφειοκρατικό που δεν του επιτρέπει ούτως ή άλλως να πάρει αυτά
τα χρήματα οπότε μας είπαν «ευχαριστούμε πάρα πολύ αλλά δεν έχουμε τη
δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματα».
Κατά τα άλλα, ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι τα χρήματα είναι
πολύ λίγα δεν μιλάμε για ποσά τα οποία θα βγάλουν τους Συλλόγους από τις
δυσκολίες επί της ουσίας. Είναι πιο πολύ συμβολικό το ότι επιχορηγούμε τους
Συλλόγους κατά την άποψή μας και έγινε με μια λογική σε σχέση με το τι
δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιήσουν και βέβαια μετράνε και
κάποια ζητήματα όπως είναι το αν τους παραχωρεί χώρο ο Δήμος.
Γιατί όταν παραχωρείς τουλάχιστον τον χώρο, όσο νά ‘ναι
υπάρχει μια πολύ σημαντική διευκόλυνση στα έξοδα. Όταν έχεις ένα δικό σου
χώρο και μάλιστα ένα μεγάλο χώρο που έχει πολλά έξοδα και όλα αυτά
επιβαρύνουν τα μέλη, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά αυτό επειδή ως Δήμος
δεν έχουμε τη δυνατότητα νομικά να επιχορηγήσουμε για κάλυψη ενοικίων,
εμείς έχουμε τη δυνατότητα μόνο να επιχορηγήσουμε δράσεις οπότε όλα αυτά
δεν τα βάζουμε στο σκεπτικό της απόφασης, θα μείνουμε κυρίως στο τι
εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν, για να μπορέσει να στέκει
νομικά η απόφασή μας. Νομίζω ότι απαντήθηκαν όλα τα ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει μιλήσει η κα Αντιδήμαρχος έχει κλείσει το θέμα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ακούστηκαν κάποια πράγματα, η κα
Αντιδήμαρχος έγινε και δικαστίνα τώρα. Για ποια απόφαση μιλάει κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε μετά την ψηφοφορία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε δεν μου απαντήθηκε ένα ερώτημα.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μετά την ψηφοφορία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να μας
δώσει εξηγήσεις.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα λέει η κα Γκούμα που δεν
απαντήθηκε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Η κα Αντιδήμαρχος μιλάει για δικαστικές αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο, απάντησε με τον τρόπο που ήθελε και ήξερε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι που ήθελε, να απαντήσει με τον τρόπο που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αυτό τον τρόπο απάντησε. Αν δεν καλύπτεστε δεν
μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι υπάρχει σκοπιμότητα από τη
συγκεκριμένη κυρία.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κάτι θέλει η κα Γκούμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε η κα Γκούμα μπορεί να μιλήσει, πάμε σε ψηφοφορία.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπάρχει κάτι που δεν απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Η ερώτηση δεν ήταν σε εσάς, ήταν στο Προεδρείο γιατί δεν
μου στάλθηκαν οι αιτήσεις. Ζήτησα τα συνημμένα δικαιολογητικά που έπρεπε
να είναι μαζί με την εισήγηση και δεν μου στάλθηκαν από εσάς.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μπορούμε να τα δώσουμε τώρα, υπάρχουν γραπτώς αυτά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τα είδα. Απλά θέλω να μάθω γιατί δεν μου στάλθηκαν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ενημερώθηκα κα Γκούμα σήμερα από τον κ. Πλέσσα και
είπα να τα τυπώσουμε να σας τα δώσουμε να τα έχετε μπροστά σας. Δεν
ξέρω αν σας δόθηκαν.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μου δόθηκαν εδώ τώρα. Βασικά τα ζήτησα εγώ από τον
Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού σας δόθηκαν τώρα, δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το βάζω, γιατί χρειάζεται να υπάρχουν τα συνημμένα
τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα έχει περατωθεί η συζήτηση, δεν μπορώ να κάνω
κάτι εγώ.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχουμε πει τα τυπωμένα να μην είναι για το χρέος…
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Έχει ειπωθεί για ένα Σύλλογο
ψέματα ότι τον κάλεσαν και δεν τον έχουν καλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βρεθεί άλλος σε άλλο χρόνο, όχι αυτή τη στιγμή.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σε άλλο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι σε άλλο χρόνο!
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Τους έχουμε καλέσει και ο κ. Μπόβος είπε «δεν θέλουμε
καμία σχέση με την κα Παπαλουκά».
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!!
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Η κα Αβραμίκου η υπάλληλος του Τμήματος τον κάλεσε
δεν υπάρχει θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Αντιδήμαρχε!
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Για ρωτήστε τον αν τον πήρε η κα Αβραμίκου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Η κα Αβραμίκου τον πήρε τηλέφωνο ναι ή όχι;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Λάθος, ψέματα σας λένε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όταν κλείνει η κα Αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος πάμε
σε ψηφοφορία. Τέλος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δεν μπορεί να λέει ό,τι
θέλει…!!
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν μου έδωσε απάντηση κ. Πρόεδρε.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κάτσε ρε Κώστα πως λες ότι λέει ό,τι θέλει; Γιατί πήρες
τον Μπόβο; Και πως είσαι σίγουρος ότι λέει αλήθεια ο Μπόβος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εγώ στα πρακτικά είπα κάτι και έχω την ευθύνη αυτού που
είπα. Τώρα το τι λένε στα τηλέφωνα κάποιοι άνθρωποι….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ…!!
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(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση κάνετε και το δημοσιογράφο με το τηλέφωνο στο
χέρι!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατέχετε εσείς την αλήθεια μόνο, νομίζετε. Υπάρχουν κι
άλλες αλήθειες. Εντάξει; Λοιπόν, κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ, απευθύνομαι σε εσάς κ.
Δήμαρχε θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση από την κα Παπαλουκά με αυτό
που είπε, έγινε δικαστίνα σήμερα. Για ποια δικαστική απόφαση μιλάει; Θέλω
να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι απάντησε, δεν χρειάζεται.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είπα, ότι εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη
κακώς παραμένει στο Προεδρείο κατά την άποψή μου και κακώς κρατάει τον
Σύλλογο υπό αυτή την κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε, υπάρχει μια δικαστική εκκρεμότητα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπάρχει μια δικαστική εκκρεμότητα, θα έπρεπε να είχε
αποσυρθεί κατά την άποψή μου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν επιτρέπεται δηλαδή να είναι Πρόεδρος;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εγώ βάζω το θέμα ηθικά κ. Κοπελούσο. Ηθικά το βάζω, αν
είχα εγώ εκκρεμότητα με τη δικαιοσύνη δεν θα έπαιρνα στο λαιμό μου κανένα
Σύλλογο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ έχω την ευθύνη των λόγων μου να σας πω ότι είστε
απαράδεκτη. Είστε απαράδεκτη! Επιμένω σε αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κοπελούσο. Για να απαντήσω κι εγώ εκ
μέρους της πλειοψηφίας, οι αποφάσεις δεν είναι της κας Παπαλουκά, είναι
ολόκληρης της Παράταξης.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχει ο καιρός γυρίσματα… Μη γελάς και θα σε
αποκαλέσω ηλίθια με αυτό τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακαλέστε κ. Κοπελούσο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν ανακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε βαριά λέξη κ. Κοπελούσο, ανακαλέστε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κοιτάχτε τι λέει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν αρχίσουμε εδώ μέσα τα «ηλίθιοι» δεν βγαίνει πουθενά.
Ανακαλέστε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ορίστε, είναι η Αντιδήμαρχος αυτή, όχι δεν θα ανακαλέσω
κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κρατήσετε το «ηλίθια» σαν Αντιπρόεδρος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Βεβαίως ηλίθια είναι και το επαναλαμβάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο ανακαλέστε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με αναγκάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο δεν σας είπε κανένας ηλίθιο εδώ μέσα ποτέ
και δεν θα το επιτρέψω, σας παρακαλώ ανακαλέστε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν θα ανακαλέσω. Προχωρήστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε είναι βαρύ το παράπτωμα που κάνετε,
βρίζετε εκ του Προεδρείου ηλίθιο δημοτικό σύμβουλο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όταν αυτή τη στιγμή βγάζει δικαστικές αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο δεν σας έχει πει εδώ μέσα ηλίθιο κανένας
ποτέ και δεν θα το επιτρέψω. Κάντε το ίδιο. Ανακαλέστε τη λέξη και πέστε της
ότι κάνει λάθος τραγικό σε ό,τι λέει. Έχετε δικαίωμα έκφρασης, όχι
πεζοδρομίου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αυτό δεν το δέχομαι απέναντι σε μια γυναίκα, σε ένα
νέο άνθρωπο, εγώ αυτό δεν το δέχομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακαλέστε το «ηλίθια» από ευγένεια.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ανακαλώ από ευγένεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε ευγενής και σας συγχαίρω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτή τη συμπεριφορά εγώ προτείνω να διακόψουμε και να
δούμε

πως

μπορούμε

να

ηρεμήσουμε

και

πως

μπορούμε

να

το

αντιμετωπίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν είστε ευγενής, το ανακαλέσατε, όλα τα άλλα είναι
απόψεις σας και καλά κάνετε και τις εκφράζετε. Εγώ μόνο τη λέξη ήθελα να
ανακαλέσετε, όλα τα άλλα έχετε δικαίωμα να έχετε την άποψή σας όπως και η
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κα Παπαλουκά. Όμως εγώ εκ μέρους της πλειοψηφίας έχω να πω ότι η κα
Παπαλουκά δεν αυτενεργεί, είναι απόφαση ολόκληρης της Παράταξης.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο και κλείνει το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα πιάσω ένα - ένα να μην θεωρείτε ότι δεν παίρνω θέση.
Στο θέμα που βάζει ο κ. Κοπελούσος θέλω να σας πω το εξής περιστατικό: το
2014 όταν εκλεγήκαμε και μάλιστα είναι παρόν εδώ στην αίθουσα και
δημοτικός σύμβουλος να το επιβεβαιώσει, προσπαθούσαμε και ακόμη
προσπαθούμε να έχουμε μια ισότιμη σχέση με όλους τους Συλλόγους.
Στα πλαίσια αυτά υπήρξε μια περίπτωση που ο συγκεκριμένος
Σύλλογος, επειδή ήταν κιόλας φρέσκα τα γεγονότα στα οποία υποθέτω ότι
αναφέρεται η κα Παπαλουκά, είχε οργανωθεί και μια επίσκεψη σε ένα σχολείο
εκπαιδευτική που θα προβαλλόταν κι ένα ντοκιμαντέρ.
Σας πληροφορώ πως λόγω της ανοιχτής ποινικά υπόθεσης
στην οποία αναφέρεται η κα Παπαλουκά, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός η
οποία διαχειρίστηκε τη σχέση με τον Σύλλογο και άρα θεωρήθηκε ότι ανοίγει
τις πόρτες του σχολείου, έγινε πειθαρχική δίωξη. Άρα θέλω να σας πω μην
υποτιμάμε μερικά πράγματα και το θεσμικό ρόλο που ως Δήμος έχουμε γιατί
αυτό μπορεί να ανοίξει και κερκόπορτες που να θέσει σε κίνδυνο και
ανθρώπους και αυτό εδώ είμαι και το λέω και υπάρχει και δημοτικός
σύμβουλος που γνωρίζει από συγγενική και οικογενειακή σχέση που έχει με
τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Άρα να δώσω μια απάντηση σε αυτό.
Το δεύτερο. Κύριε Ντάτση μην ωρύεστε, δεν σας έχω ξαναδεί
έτσι, αν έγινε κάποιο λάθος εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Γιατί ωρύεστε
όμως; Δηλαδή η κα Παπαλουκά της μεταφέρθηκε από την Υπηρεσία της και
ανέφερε και το όνομα που η συγκεκριμένη υπάλληλος της μετέφερε αυτό και
δεν έχει κανένα λόγο η κα Παπαλουκά να πει ψέματα. Κανένα απολύτως
λόγο.
Μια πίτα είναι θα τη μοίραζε κάπως διαφορετικά. Μην ωρύεστε.
Αν έχει γίνει τέτοιο λάθος, σας το λέω εγώ ότι θα διορθωθεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λάθος έχει γίνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ντάτση ακούστε, επειδή χαζός δεν είναι κανείς εδώ μέσα
εγώ μπορώ να σας πω το προσωπικό μου βίωμα και να καταθέσω την
εμπειρία μου από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου για τον κ. Μπόβο.
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Παρουσία του μητροπολίτη, που ο κ. Μπόβος θεωρώντας πιθανό ότι είναι
υποτιμητικό να μην υπάρχει εξέδρα με τους επισήμους, γιατί εμείς είμαστε
κάτι ανώτερο από τον υπόλοιπο λαό, θεώρησε υποτιμητικό και στο κάλεσμα
του δεσπότη να έρθει, απάντησε απαξιωτικά στο πρόσωπό μου… Συνδέστε
λίγο τα γεγονότα αν μπορείτε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τώρα με ξεπερνάτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ξεπερνάω;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στο φάουλ με ξεπερνάτε κι εμένα τώρα. Φάουλ έκανα κατά τη
δήλωσή σας και τώρα με ξεπερνάτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί ποιο φάουλ έκανα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι δουλειά έχει η παρέλαση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απαξίωση του Δημάρχου ενώπιον όλων λέγοντας ότι «εγώ
δεν θα έρθω εκεί και δεν θέλω να έχω και καμία σχέση» αυτό το πράγμα
θεωρείτε ότι δεν συνδέεται με αυτό; Ότι δεν μπορεί να συνδεθεί;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν δεν θα κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ τέλος. Δεν σας
ρωτάει κ. Ντάτση, τέλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί γίνεστε επιθετικός κ. Ντάτση; Γίνεστε επιθετικός, χωρίς
λόγο. Εγώ είπα εδώ είμαστε να το διορθώσουμε, δεν σας έχω ξαναδεί έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) ….έγινε λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας έχω ξαναδεί έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έγινε κανένα λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ότι αν έχει γίνει λάθος, θα διορθωθεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έγινε και να διορθωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης αποχώρησε, ο κ. Γαβριηλίδης;
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Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ με την παρατήρηση και την κουβέντα που έγινε στο
τέλος για τους υπόλοιπους Συλλόγους. Να επιδοτηθούν αν έχει γίνει κάποιο
λάθος και οι υπόλοιπο Σύλλογοι.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ.

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ:

Απέχω

για

το

συγκεκριμένο

λόγο.

Διότι

δεν

συμπεριελήφθησαν δυο Σύλλογοι και συγκεκριμένα ο δικός μας Σύλλογος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος υπέρ. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ και έχω κάνει και μια παρατήρηση να υπάρχει και μια
συνέχεια για τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν επιχορηγηθεί.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ και με τη διόρθωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας αποχώρησε. 21
υπέρ και 1 αποχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιχορήγησης
πολιτιστικών συλλόγων και διάθεση σχετικών πιστώσεων» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ. 141/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανωτέρω θέμα αποσύρεται
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19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (ΑΜ 101/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν

ερωτήσεις

ή

τοποθετήσεις

υπάρχουν;

Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης αποχώρησε, ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
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Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος παρών. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας αποχώρησε. 16
υπέρ, 2 αποχές και 4 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
και 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (ΑΜ 101/2016)» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή
θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών
στην πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.» - Α.Μ.92/2014»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω αν έχετε δει την εισήγηση, είχαμε μια
καθυστέρηση στην έναρξη του έργου. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και έχει
υπογραφεί συμφωνητικό από αρχές Οκτωβρίου έπρεπε να έχει εγκατασταθεί
ο εργολάβος. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με τις υπό κατασκευή
θέσεις στάθμευσης μοτοποδηλάτων σε συγκεκριμένα σημεία παρεμβάσεων,
προσπαθήσαμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία με τις γειτονιές…
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ, συνεχίστε κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όπως γράφουμε στην εισήγηση η καθυστέρηση οφείλεται
καθαρά στη δική μας πλευρά γιατί έπρεπε να συνεννοηθούμε με τα σημεία
παρέμβασης για τα μηχανάκια στους κάθετους δρόμους της πλατείας.
Προχωρήσαμε σε συνεννοήσεις, καταλήξαμε σε λύσεις οι οποίες θεωρούμε
ότι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα ούτε στις όμορες επιχειρήσεις ούτε και
στα σημεία παρέμβασης και επειδή δεν θέλαμε με δική μας υπαιτιότητα ο
εργολάβος να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών και άρα να μην συνεχιστεί το
έργο για τον χρόνο για τον οποίο καθυστερήσαμε, ερχόμαστε και του δίνουμε
το ανάλογο διάστημα.
Υπάρχει όμως μια τροποποίηση ως προς την εισήγηση. Εμείς
θεωρούμε ότι το εξάμηνο παρ' όλο ότι έχει καθυστερήσει τέσσερις μήνες να
ξεκινήσει για το συγκεκριμένο έργο ίσως είναι ένα μεγάλο διάστημα και άρα η
μόνη διαφοροποίηση την οποία κάνουμε είναι αντί της εξάμηνης παρατάσεως
να δώσουμε μια δίμηνη παράταση με τη διαβεβαίωση της αναδόχου εταιρείας
ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να βγει σε δυο μήνες. Δηλαδή αν ξεκινήσει
μετά το Πάσχα μπορεί να το ολοκληρώσει: διαμόρφωση επί των πεζοδρομίων
είναι για κάθετες θέσεις σε μηχανάκια.
Άρα η μόνη διαφοροποίηση στην εισήγηση είναι το χρονικό
διάστημα. Αιτείται εξάμηνο, του δίνουμε ένα δίμηνο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε ένα ερώτημα. Διάβασα και εγώ στην
εισήγηση ότι υπήρχε μια γενικευμένη αντίδραση όπως είχα κι εγώ κάποτε
όταν ξεκίνησα αυτή την ιστορία, όμως εγώ είχα ένα αδύνατο σημείο
υπηρεσιακώς, με άφησαν λίγο έκθετο οι Υπηρεσίες μας τότε και δεν μπόρεσα
να το συνεχίσω.
Πέστε μου όμως το εξής: άκουσα που είπατε ότι βρήκατε
κάποιες λύσεις κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτά μήπως θα έπρεπε να μας
ενημερώνατε; Έστω στην εισήγηση δεν έπρεπε να πείτε ότι «διαφοροποιείται
αυτή η θέση και μεταφέρεται εκεί» μήπως θα έπρεπε να ενημερωθεί το Σώμα;
Εμείς να ψηφίσουμε, δεν είμαστε κατά του έργου, όμως θεωρώ ότι έπρεπε να
ενημερώσετε.
Αν δεν υπήρξαν τροποποιήσεις τότε τι είναι εκείνο που μας κάνει
να πιστεύουμε ότι πάλι δεν θα υπάρξει γενικευμένη αντίδραση;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επειδή δεν είναι ένα έργο το οποίο έτρεξε τώρα, είναι ένα
έργο που αφορά ένα προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι τίμιο και σωστό είναι
να σας απαντήσει ο κ. Μανωλεδάκης. Και εγώ μπορώ να σας απαντήσω,
αλλά θεωρώ ότι θα σας δώσει πιο κατατοπιστικές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, με αφορμή το συγκεκριμένο στην πραγματικότητα
υπάρχει μια πολύ βαθιά συζήτηση που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές
πολιτικές λογικές που υπάρχουν στην Αυτοδιοίκηση και πως κανείς βλέπει μια
πόλη.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος
επιχειρηματίας ο οποίος άνοιξε πρόσφατα και ο οποίος με ψάχνει εδώ και μια
εβδομάδα -μπορώ να σας πω ποιος είναι μετά, δεν θέλω να το πω στο
μικρόφωνο- γιατί άνοιξε πρόσφατα- και το μαγαζί του είναι

υγειονομικού

ενδιαφέροντος στο χώρο παλαιότερα υπήρχε μη υγειονομικού ενδιαφέροντος
κατάστημα και ο οποίος θεωρεί ότι τώρα που άνοιξε αυτός, ότι μπροστά του
δεν πρέπει να έχει ούτε υπόγειους κάδους, ούτε θέσεις στάθμευσης και τα
λοιπά.
Και άρα έρχεται τώρα και αιτείται και απαιτεί από το Δήμαρχο
κατά συνέπεια και από το Δήμο να προσαρμοστεί η πόλη στα δικά του θέλω.
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Συγχωράτε με λίγο, εδώ ποιος κάνει εν τέλει κουμάντο σε μια πόλη; Και όταν
λέω «ποιος κάνει κουμάντο», δεν εννοώ σώνει και καλά το Δήμαρχο ή μια
Δημοτική Αρχή.
Σχεδιάζει μια πόλη με βάση το τι ψήφισαν οι αιρετοί, οι οποίοι
στο σύστημα της εκπροσώπησης που έχουμε αυτοί είναι που εκφράζουν τη
βούληση του λαού -για να καταλάβω- ή είναι ο ιδιώτης επιχειρηματίας, όπου
τη μια μέρα θα βάζουμε τον κάδο εδώ, την άλλη θα τον βάζουμε εκεί. Τη μια
μέρα θα βάζουμε τις θέσεις στάθμευσης και την επόμενη μέρα που θα ανοίγει
ένα μαγαζί θα την βάζουμε παραπέρα. Δεν είναι λογική αυτή.
Εμείς είμαστε εδώ να χαράσσουμε τη δημόσια πολιτική. Και
είχαμε δώσει και μια μάχη στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δείξαμε
τη

μεγαλύτερη

διάθεση

συναίνεσης,

προκειμένου

να

κοιτάξουμε

να

αμβλύνουμε τις αντιθέσεις να λειάνουμε τις γωνίες. Γι' αυτό και καθυστέρησε η
υλοποίηση αυτού του έργου.
Ακούστε με, αν θέλαμε προχωρούσε την επόμενη μέρα το έργο.
Κοιτάξαμε να υπάρξουν όχι στο χώρο όχι στα σημεία, τα σημεία παραμένουν
τα ίδια, πολύ μικρές τροποποιήσεις που να μπορέσει να κερδηθεί χώρος στο
πεζοδρόμιο, γιατί αυτό ήταν το κύριο αίτημα.
Αυτό θεωρούμε την καλύτερη λύση που μπορούμε να δώσουμε
ακούγοντας κάποια παράπονα. Το έργο προχωράει ως έχει και από εκεί και
πέρα δεν θα κάνουμε απολύτως πίσω σε καμία αντίδραση. Δεν πάει να
κατέβει εδώ ο ίδιος ο Πάπας, δεν ξέρω σε τι Θεό πιστεύει ο καθένας εδώ
μέσα.
Το έργο θα προχωρήσει και εντός του χρονοδιαγράμματος όχι
έξι μηνών, δύο μηνών όπως εισηγούμαστε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κ.
Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να απαντήσω στο Δημήτρη Κανταρέλη. Η νέα
σχεδίαση είναι όπως είπε και ο Δήμαρχος αντί να έχουμε τις θέσεις
στάθμευσης κάθετα στις μηχανές οπότε απαιτείται αυτός ο χώρος, γίνονται οι
θέσεις στάθμευσης κατά 60 αντί για 90 μοίρες, ώστε να δώσουμε
περισσότερο χώρο στο πεζοδρόμιο για όσους σαν τον Λύσανδρο έχουν
πρόβλημα με τα τραπεζάκια. Έτσι νομίζω ότι εξοικονομείται αρκετός χώρος.
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(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να απαντήσω και σε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δανάη, γνωρίζετε πολύ καλά σαν μηχανικοί ότι το φυσικό
αντικείμενο δεν είναι εύκολο να τροποποιείται, δηλαδή τα σημεία επέμβασης
όταν έχει ψηφιστεί κάτι κι έχει συμβασιοποιηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να
πας να κάνεις μετατοπίσεις στα σημεία επεμβάσεων. Τεχνικά όμως μπορείς
να κάνεις αυτή τη διαφοροποίηση για να κερδίσεις στο σημείο που κάνεις την
απότμηση έστω κι αυτά τα 50 εκατοστά και άρα μετατοπίζοντας και 30
εκατοστά εκατέρωθεν του σημείου παρέμβασης τις έξι θέσεις που προβλέπει
στο α σημείο να τις τοποθετήσεις διαγώνια, κάνοντας τέτοιες μικρές
τροποποιήσεις. Αυτό είναι η ουσιαστική διαφοροποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό. Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις υπάρχουν; Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό είναι αυτή που λέει η

γενική

αρνητική εικόνα, την αντίδραση που αντιμετώπισαν σχετικά με το έργο. Αυτό
στη συνέχεια πως το βλέπει ο κατασκευαστής ότι θα επιλυθεί για τη συνέχεια
του έργου; Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.
Δηλαδή λέει αυτός στην πρόταση του ότι «εγώ θέλω την
παράταση, διότι αντιμετώπισα πολύ μεγάλο πρόβλημα έξι μήνες, για να
εκτελέσω το έργο». Τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ούτως ώστε
να πούμε ότι τώρα πάλι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα; Αυτό είναι το πιο
σημαντικό, νομίζω.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Νομίζω κ. Κόντο ότι απαντήθηκε αυτό, ίσως πρέπει να το
ξαναπούμε άλλη μια φορά. Όταν σε ένα έργο το οποίο το τραβάμε εμείς από
τα μαλλιά για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στα σημεία που
αντιδρούν κάτοικοι, επιχειρηματίες και τα λοιπά και όταν έχουμε δώσει
περισσότερο από τον απαραίτητο χρόνο καθυστερώντας τον εργολάβο, ο
οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φταίει σε τίποτε γιατί δεν ξεκίνησε
καν.
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Και προσέξτε, είναι ένας εργολάβος ο οποίος δεν είναι ότι δεν
είναι εγκατεστημένος στην πόλη, παραδίδει άλλα έργα στην πόλη αυτή τη
στιγμή. Έχει τον ΑΠΕ που ψηφίσαμε πριν, είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει
στην πόλη. Άρα σε συνεννόηση μαζί του και εφόσον έχουν καμφθεί οι όποιες
αντιστάσεις και αντιδράσεις, από εδώ και πέρα προχωράμε ακάθεκτοι και
κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Ανανιάδη είπατε «εφόσον έχουν καμφθεί» δεν είμαστε
σίγουροι γι' αυτό ακόμη;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι έχουν καμφθεί …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην κάνετε διάλογο κ. Ανανιάδη.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ερώτηση κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα εγώ να μην κάνετε ερώτηση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό κάνω!!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την, συνεχίστε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λέω λοιπόν εάν είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρχουν
αντιδράσεις, λογικό είναι. Αν όμως οι αντιδράσεις υπάρξουν ξανά ψηφίζουμε
άλλους έξι μήνες με την ευχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έξι μήνες, δύο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δύο, με την ευχή να δουλέψει το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο για να διευκρινιστεί το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν κατέστη σαφής, δεν ξέρω. Είπα ότι το έργο
μπορούσε να προχωρήσει ως είχε. Ακούγοντας τις αιτιάσεις και τις
αντιδράσεις και προσπαθώντας να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, έγιναν
τροποποιήσεις αυτές που περιέγραψαν όχι στα σημεία, αλλά στον τρόπο.
Αυτό είναι η τελική πρόταση.
Ο εργολάβος δεν σταμάτησε γιατί υπήρξαν οι αντιδράσεις
τυπικά. Μην μπερδεύετε το τυπικό με την ουσία. Η ουσία είναι αυτή που
περιγράφει στο αίτημά του, δηλαδή ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Όμως είναι άλλο
οι αντιδράσεις φωνάζω και διαμαρτύρομαι, αντίδραση όμως στο δημόσιο
σημαίνει προσφυγή, σημαίνει αγωγή, σημαίνει ένσταση. Δεν υπήρξε τίποτε.
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Και ακόμη και να υπάρξει θα πήγαινε άκλαυτη, γιατί είχε εγκριθεί από παντού
το έργο.
Άρα σας λέω αυτή τη στιγμή ότι το έργο μπορούσε να
προχωρήσει. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις και προσπαθώντας
να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερα, το καθυστερήσαμε προκειμένου να
υπάρξουν αυτές οι τροποποιήσεις που παρουσιάσαμε σήμερα. Αυτό θα
προχωρήσει, δεν πάει να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω έχει κλείσει το θέμα, έχει διευκρινιστεί απ' όλες τις
πλευρές. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης αποχώρησε, ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
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Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω για ευνόητους λόγους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος παρών. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας αποχώρησε. 17
υπέρ και 3 αποχές, 2 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή θέσεων στάθμευσης
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μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου
Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.» - Α.Μ.92/2014» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι τρία επιμέρους θέματα. Εγώ είμαι υπέρ, με τη μόνη
διαφορά ότι θέλω να έχω την εργασία που έχει παραδώσει στο «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», θέλω αυτή τη μελέτη με ενδιαφέρει
πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα σας τη διαβιβάσει ο κ. Αντιδήμαρχος στο e-mail σας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό ήθελα κ. Πρόεδρε, είμαι υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο; Όχι. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης αποχώρησε, ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
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Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου απουσιάζει, ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει, η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ σε όλα εκτός των υπηρεσιών συμβούλων, τις οποίες
καταψηφίζουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος το ίδιο. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου και ο κ. Παπακώστας αποχώρησε. 16
υπέρ και με τις τροποποιήσεις και 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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