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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:15
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Γαβριηλίδης

Γαβριήλ,

Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπακώστας Βασίλειος,
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Δούλος
Ορέστης,

Καλύβης

Γεώργιος,

Γαλαζούλα

Αλίκη,

Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος,
Αράπογλου Γεώργιος, Κανταρέλης Δημήτριος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης
Κωνσταντίνος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Ανδρέου Χριστίνα, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παπαλουκά

Ευτυχία,

Αντωνόπουλος

Δημήτριος,

Ρόκου

Χαρίκλεια,

Γεωργαμλής Λύσανδρος, Πλάτανος Ελευθέριος, Παπανικολάου Νικόλαος,
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Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος,
Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και
διάθεση σχετικών πιστώσεων.
2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από καταβολή
προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές.
3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου έτους 2017.
4. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2016.
5. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο
διαχειριστικής

ικανότητας

δικαιούχου

ΕΣΠΑ

2014-2020

της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 75/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
6. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
7. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8)
μηνών, για το έτος 2016.
8. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
υλοποίηση

της

Επαγγελματικής

δράσης
Ζωής».

«Εναρμόνιση

Ορισμός

και

Α.Ε. για την

Οικογενειακής

εξουσιοδότηση

και

νομίμου

εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης - προσφοράς και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
9. Έγκριση μεταφοράς 2ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας.
10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος».
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11. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης χρήσης κτιρίου, εντός του Άλσους
Νέας Φιλαδέλφειας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στο Δήμο.
12. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της 1ης Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, ορισμός νέων μελών και εκλογή νέου
Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.&
Κ. Κώδικα.
13. Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
14. Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ γ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ γ’ δόσης (
μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ)
στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της
αριθ. 12/2016 απόφασης της Δ.Ε.Π..
15. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.
16. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων
Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για
την υπογραφή αυτής.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση
ποιοτικών δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο σε
όλους, καλή σεζόν για το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μιας και αρχίζουμε μετά
από τις ολιγοήμερες διακοπές όλων μας. Ο κ. Πλάτανος έχει ειδοποιήσει και
δεν μπορεί να παρευρεθεί, η κα Αναγνώστου έχει ειδοποιήσει ότι θα
καθυστερήσει λίγο, ο κ. Γεωργαμλής βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι και
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δεν μπορεί να παρευρεθεί στο Συμβούλιό μας και η κα Παπαλουκά έρχεται
είναι στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Άρα αυτές είναι απουσίες δικαιολογημένες.
Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε μια Γραμματέα εθελοντικά
πάντα για να πάρουμε απουσίες και να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Τη
θέση του γραμματέα αναλαμβάνει η κα Χαραμαρά Γεωργία. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ.
Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα
Παπαλουκά Ευτυχία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, ο κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος απών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα,
ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης
Γεώργιος παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία
παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα
απούσα, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος παρών,
ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος παρών, 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 απούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία απούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας απούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία. Κύριοι συνάδελφοι ξεκινάμε τη 15η τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Κατ' αρχάς να ψηφίσουμε για το έκτακτο του χώρου. Έχετε
αντιληφθεί όλοι προφανώς τι έχει συμβεί, απλώς να το περιγράψω μήπως
κάποιος συνάδελφος λησμονεί. Κύριε Ανανιάδη θέλετε να πείτε κάτι;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι κ. Πρόεδρε. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες
μέρες στον τοπικό Τύπο και επειδή κάποιοι προσπάθησαν να διογκώσουν
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ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο έχει γίνει, για άλλη μια φορά έχουν κλαπεί
τα καλώδια στο «Μίλτος Κουντουράς», έχουμε καταντήσει γραφικοί σα Δήμος
σε αυτό το θέμα. Ενώ έχουν μπει συστήματα συναγερμών από τη σχολική
Επιτροπή μέσα στο κατακαλόκαιρο πάλι έσπασαν και τους συναγερμούς και
μπούκαραν, εμείς έχουμε συνεννοηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία να δώσουμε
μια οριστική λύση στο θέμα, διότι εξ αρχής έτσι παραλάβαμε τα σχολικά
κτήρια αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν νοείται να υπάρχει εσωτερική ηλεκτρική
εγκατάσταση η οποία είναι εναέρια, σε ταράτσα σχολείου και για λόγους
ασφαλείας και για πολλά άλλα ζητήματα, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι
γνωστοί ποντικοί.
Άρα είναι σημαντικό, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για τον
οποίο είμαστε σήμερα εδώ, παρά μόνο για το ότι υπάρχει μια έκθεση στο
Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς, έχει και εγκαίνια
ακριβώς σήμερα την ώρα που μιλάμε και έγινε μια πρόταση σε συγκεκριμένο
Κόμμα – Παράταξη συλλογικότητα που ήθελε εδώ, να ανέβει στον πάνω
όροφο για να μπορέσει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
Όλα τα άλλα, τα οποία αναπαράγονται είναι αχαρακτήριστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος είναι γνωστός λοιπόν να ψηφίσουμε για την αλλαγή
αυτή.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς -θα μιλήσω με την Τεχνική
Υπηρεσία- αν ξέρει ο κ. Αντιδήμαρχος ας μας ενημερώσει, πόσο χρόνο θα
πάρει αυτό να το αποκαταστήσουμε, να έχετε υπόψη σας ότι αυτό που θα
ισχύσει σήμερα ψηφίζουμε και για την επόμενη. Μάλλον για το Π.Π.Ι.Ε.Δ., δεν
ερχόμαστε εδώ. Εδώ ερχόμαστε μόνο αν συμβαίνει κάτι στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. απλώς
τυπικά να το ξέρουμε να μη χρειαστεί ο μη γένοιτο, νομίζω ότι θα έχουν
φτιαχτεί, θα μας πει και ο Αντιδήμαρχος.
Ψηφίζουμε υπέρ της αλλαγής της τοποθεσίας της συνεδρίασης;
Ψηφίζεται ομόφωνα.
Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε για σήμερα εντάξει. Είπατε μάλλον για το
Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την επόμενη. Δεν υπάρχει «μάλλον». Που θα ορίσετε την
επόμενη συνεδρίαση; Στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.;
5
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ήμουν πολύ σαφής.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είπατε «μάλλον».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω πως περνάνε τα καλώδια …
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση με το «μάλλον»
κ. Πρόεδρε. Πείτε ότι «θα γίνει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου εναλλακτικά είπα ότι πάντα πάμε στο
Π.Π.Ι.Ε.Δ., δεν ερχόμαστε εδώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Που θα ψηφίσουμε τώρα, λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εναλλακτική μας είναι: εάν τυχόν δεν έχει φτιαχτεί για κάποιο
τεχνικό λόγο, ή οικονομικό που δεν γνωρίζω, δεν είναι έτοιμο στην επόμενη
συνεδρίαση που δεν ξέρω πότε θα είναι… Σε 15 μέρες; Σε 20 μέρες ή σε 35
μέρες; Τότε θα πάμε στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Εάν υπάρχει κάτι σημαντικό στο
Π.Π.Ι.Ε.Δ. που δεν μπορούμε να το αναβάλλουμε, θα έρθουμε εδώ. Δεν
έχουμε άλλες λύσεις στο Δήμο μας.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Άρα ψηφίζουμε γι' αυτή την συνεδρίαση εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, για εδώ ψηφίζουμε τώρα.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ωραία και για την επόμενη βάζουμε δυο χώρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ακριβώς.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε τέλεια, ίσως δεν έγινα εγώ τόσο κατανοητός όσο
έπρεπε. Για τη σημερινή συνεδρίαση είμαστε ομόφωνα και ξεκινάμε τη
διαδικασία με τις Ανακοινώσεις.
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 2ος αγώνας δρόμου στις
«Γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων», Κυριακή 25 Σεπτέμβρη ώρα
9:30. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας
Ιωνίας πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ.
Δήμαρχος

Δήμαρχος

Ηρακλής Γκότσης

Άρης Βασιλόπουλος
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης «Παιδιά πάμε πλατείες» 8 η ώρα 13/9 Αγία
Μαρίνα, 14/9 πάρκο Μικρασιατών, 15/9 πρώην πλατεία Ζέρβα, 16/9
αίθριο «Αντώνης Τρίτης», βραδιές αλληλεγγύης πολυχώρος «Δροσίνης»
18-21/9.

Σύνδεσμος Μικρασιατών Κυριακή 18 Σεπτέμβρη 2016 10:00 π.μ. ετήσιο
μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Από το φθινόπωρο και πάλι μαζί με όλες τις δομές κοινωνικής
αλληλεγγύης. Οι εγγραφές θα αρχίσουν από 1η Σεπτέμβρη για παιδιά και
ενήλικες
Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
Δελτίο Τύπου
Παρουσίαση Τετάρτη 7/9 και ώρα 7:00 εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών
διάρκειας

2-23/9

Μουσείο

Μικρασιατικού

Ελληνισμού

«Φιλιώ

Χαϊδεμένου» ώρες λειτουργίας έκθεσης Δευτέρα – Παρασκευή 10-15:00,
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6:00-9:00, Κυριακή 10-3 σε όλες τις
εκδηλώσεις η είσοδος είναι δωρεάν.

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας διοργανώνει μαζί με το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
την Τετάρτη 14/9 εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της Μικρασιατικής
Καταστροφής. Στις 6 η ώρα θα τελεστεί τρισάγιο πρωτοστατούντος του
μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας
σεβασμιότατου κ. Γαβριήλ και κατάθεση στεφάνων. Στις 7 θα
ακολουθήσει εκδήλωση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. με προβολή ντοκιμαντέρ, ομιλία
από τον ιστορικό Βαρλά Μιχάλη και μικρασιατικά τραγούδια από μέλη
τοπικού Συλλόγου της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.
Συνεχίζουμε

τη

διαδικασία

μας.

Κύριε

Δήμαρχε

έχετε

ανακοινώσεις; Όχι. Παρακαλώ οι επικεφαλής. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν θα κάνω ερωτήσεις γιατί λόγω μιας
σοβαρής υποχρέωσης θα χρειαστεί να αποχωρήσουμε νωρίτερα και για να
κερδίσουμε χρόνο δεν θα κάνω σήμερα ερωτήσεις. Μια ενημέρωση προς το
Σώμα θα ήθελα να κάνω μόνο, που με αφορά ως επικεφαλής και δημοτικό
σύμβουλο.
Έλαβα σήμερα μια ενημέρωση ότι έχω εκλεγεί από τον Απρίλιο
του 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια Επιτροπή προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων
στάθμευσης». Ήμουν απών σε αυτή τη συνεδρίαση, δεν έλαβα καμία
ενημέρωση από τον Απρίλιο ότι έχω εκλεγεί και σήμερα μου ήρθε ενημέρωση.
Φυσικά είναι και δική μου ευθύνη να ενημερώνομαι για τις
αποφάσεις όταν απουσιάζω και το κάνω αυτό, διαβάζω τα πρακτικά των
συνεδριάσεων στις οποίες απουσιάζω, αλλά επέλεγα λόγω χρόνου τα
σοβαρότερα θέματα, Επιτροπές, κληρώσεις συνήθως δεν τα διάβαζα και έτσι
δεν είχα ενημερωθεί.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Ανδρέου Χριστίνα
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Νομίζω ότι είναι σκόπιμο όταν κάποιος δημοτικός
σύμβουλος ορίζεται ή εκλέγεται σε μια Επιτροπή εν τη απουσία του να
υπάρχει κάποια ενημέρωση, εννοώ τυπική ενημέρωση. Όπως σας είπα έλαβα
την ενημέρωση σήμερα για μια συνεδρίαση της Παρασκευής ενώ η κλήρωση
έχει γίνει από τον Απρίλιο και επειδή η συνάντηση είναι στις 10 η ώρα θέλω
να ενημερώσω το Σώμα ότι είναι αδύνατο για επαγγελματικούς λόγους να
παρευρεθώ. Είναι ευτυχώς εδώ παρών το αναπληρωματικό μέλος ο κ.
Κουτσάκης, αν το γνωρίζει ότι είναι αναπληρωματικό μέλος και αν τυχόν
μπορεί να παρευρεθεί έχει καλώς, για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
Ενημερώσω πάντως το Σώμα και αν αυτό διευκολύνει αν ο κ.
Κουτσάκης δεν μπορεί, δηλώνω την παραίτησή μου ώστε αν κρίνει το Σώμα
σκόπιμο να εκλέξει αντικαταστάτη στην Επιτροπή αυτή και να μπορέσει να
εκτελέσει το έργο της. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι Επιτροπές που
μπαίνει ο καθένας και βλέπω ότι είναι φυσικό να τις ξεχνάμε. Γίνεται με
κλήρωση αυτές οι Επιτροπές, πιθανό ήσασταν απών πιθανό δεν σας
ενημέρωσε κάποιος συνεργάτης σας, δεν ξέρω, θα κοιτάξω αν υπάρχει
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τρόπος να σημειώνεται σε ένα πίνακα οι Επιτροπές, διότι κι εμένα αν με
ρωτήσετε δεν ξέρω σε ποιες Επιτροπές είναι ο καθένας.
Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι Επιτροπές θα το συζητήσω με τον
κ. Γραμματέα. Εγώ θα έλεγα αν μπορεί να υπάρχει στο δημαρχείο στη
Γραμματεία ένας πίνακας που εκεί μέσα να μπαίνουν οι Επιτροπές, να
ανταλλάσσονται τα ονόματα και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω, θα το
κοιτάξουμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν μου επιτρέπετε και ηλεκτρονικά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και

ηλεκτρονικά, πρέπει να γίνει μια φόρμα. Σας

ευχαριστούμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Πάντως το συγκεκριμένο
κρατήστε την ενημέρωσή μου για την Παρασκευή και αν όχι την παραίτησή
μου για να εκλεγεί αντικαταστάτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επόμενος επικεφαλής; Δεν υπάρχει, προχωράμε στη
διαδικασία.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε; Απλά στην πρόσκληση
επειδή πλατεία Ζέρβα δεν υπάρχει, έχει αλλάξει ονομασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι το ξέρουμε, είπα «πρώην πλατεία Ζέρβα».
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εσείς είπατε, αλλά εδώ τι γράφει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι συμβαίνει στα τυπογραφεία.
Υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να
ψηφίσουμε για τη συζήτησή του. Το πήρατε –αν το πήρατε- αργά το μεσημέρι,
είναι ένα ψήφισμα, «Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την εξασφάλιση ποιοτικών δημοτικών Παιδικών Σταθμών». Αυτό βέβαια
κολλάει και με την παρακάτω συζήτηση που θα γίνει για τους Παιδικούς
Σταθμούς αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ψηφιστεί για να εισαχθεί για συζήτηση
και ψήφιση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Από πού προέρχεται αυτό το ψήφισμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την πλειοψηφία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι γιατί εγώ δεν το πήρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήρθε 3 η ώρα …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας λέω ότι εγώ 3 η ώρα δεν προλαβαίνω …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε ούτως ή άλλως ότι εστάλη καθυστερημένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθυστερημένα εστάλη, απλώς θεωρούμε ότι είναι επείγον με
την έννοια των νέων ζητημάτων που μπαίνουν για τους Παιδικούς Σταθμούς
και πρέπει εν πάση περιπτώσει κάπως να αφυπνιστούμε, αν γίνεται κι αυτό.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εμείς δεν έχουμε ενημέρωση και καλό θα είναι να το
διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται ότι θα το διαβάσω. Τώρα διαβάζω την επικεφαλίδα
για να μπορέσουμε να το εισάγουμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αφού το εισάγουμε έτσι κι αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει «έτσι κι αλλιώς», έχει σημασία και πως εισάγεται.
Εισάγεται από την πλειοψηφία; Εισάγεται ομόφωνα; Όλα έχουν σημασία γι'
αυτό και τα προσέχουμε. Εγκρίνεται η εισαγωγή του θέματος; Εγκρίνεται
ομόφωνα.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
εξασφάλιση ποιοτικών δημοτικών Παιδικών Σταθμών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Διαβάζει):
Διανύοντας τον 6ο χρόνο Μνημονίων και βαθιάς κρίσης της
οικονομίας, η ποιοτική και δωρεάν λειτουργία Παιδικών Σταθμών είναι
σημαντική στήριξη για τις μητέρες που εργάζονται, ή αναζητούν
εργασία ενώ η λειτουργία δομών προσχολικής αγωγής για όλες τις
οικογένειες

είναι

απαραίτητη

για

την

ανάπτυξη

και

την

κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Μέχρι και σήμερα οι δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί βασίζονται για τη
συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων στην πρόβλεψη τροφείων ως
προϋπόθεση για την ένταξη στις δημόσιες δομές και στην επιδότηση
τροφείων του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση επαγγελματικής και
οικογενειακής

ζωής».

Έτσι

η

έλλειψη

σταθερής,

δημόσιας

χρηματοδότησης οδηγεί σε ανεπάρκεια δομών και οικονομική
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ασφυξία, προδιαγράφοντας τη μετατροπή των Παιδικών Σταθμών σε
πλήρως ανταποδοτική παροχή.
Η νέα προγραμματική περίοδος για το ΕΣΠΑ εκτός από την
αναμενόμενη μείωση χρηματοδότησης κατά 5% για κάθε δικαιούχο
γονέα, άλλαξε τα κριτήρια με τρόπο που να αποκλείονται δυσανάλογα
πολλοί δημότες από την επιδότηση σε σχέση με την περίοδο ’15-’16
με αποτέλεσμα να μένει μεγάλος αριθμός δυνητικά δικαιούχων χωρίς
πρόσβαση σε παιδικό σταθμό παρ' ότι έχει voucher.
Οι πραγματικές μειώσεις χρηματοδότησης λόγω του αποκλεισμού
δικαιούχων προσεγγίζουν το 50% σε σχέση με πέρσι. Ο Δήμος
καλείται να καλύψει το δυσανάλογο κόστος αλλά και πολλοί γονείς
είναι ακόμη σε αβεβαιότητα λόγω των καθυστερήσεων και των λαθών
σχεδιασμού, χωρίς να μπορούν να ξέρουν εάν και πότε θα ενταχθούν
στον παιδικό σταθμό της περιοχής τους.
Επειδή τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν σχεδιάζονται με μόνιμο
χαρακτήρα κάθε χρόνος που περνάει χωρίς την πρόβλεψη
μηχανισμών χρηματοδότησης και στελέχωσης οδηγεί τους Παιδικούς
Σταθμούς στην υποβάθμιση ή την ιδιωτικοποίηση. Η Δημοτική Αρχή
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διεκδικώντας το δικαίωμα
των οικογενειών για πρόσβαση σε δωρεάν και δημόσιους Παιδικούς
Σταθμούς απαιτεί:
Α. Άμεση λύση στα προβλήματα που προέκυψαν φέτος από το νέο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς. Άμεση
κάλυψη όσων αιτήθηκαν ένταξη σε Παιδικό Σταθμό και άμεση
λύση των χρηματοδοτικών κενών στους Δήμους.
Β. Διασφάλιση της επαρκούς και μόνιμης στελέχωσης των Παιδικών
Σταθμών.
Γ. Πρόβλεψη σταθεράς δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη
των χρηματοδοτικών αναγκών των Δήμων.
Δήμαρχος
Αριστείδης Βασιλόπουλος
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Προφανέστατα

δεν

βλέπω

–και

κακώς-

προς

τα

πού

απευθύνεται. Έχω πει τα ψηφίσματα κ. Δήμαρχε να αναγράφουν πάνω που
θα σταλούν. Προφανέστατα βέβαια θα σταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο,
παρακαλώ ενημερώστε. Αλλά θέλω τα ψηφίσματα να γράφουν πάνω που
απευθύνονται. Ευχαριστώ.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω τον λόγο για μισό λεπτό γιατί τον λόγο θα τον πάρει ο κ.
Κουμαριανός ο οποίος κατεβάζει το ψήφισμα το οποίο συνυπογράφω εγώ,
απλώς για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση μεταξύ μας ότι σου έκλεψα τη
δόξα.
Το θέμα που έχει προκύψει φέτος είναι το εξής να το πω
συγκεκριμένα: λόγω του τρόπου που θα περιγράψει ο κ. Κουμαριανός
αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΠΑ και του προγράμματος
«Εναρμόνιση οικογενειακής ζωής στους Δήμους» και διαχείριση των
κονδυλίων, υπάρχει μια μείωση της τάξης του 5% όσον αφορά τον κάθε
πολίτη με το voucher που θα παίρνει, την ίδια στιγμή βεβαίως με τα κριτήρια
που έβαλαν όσον αφορά την κατανομή στους αστικούς Δήμους και ειδικά σε
εμάς η μείωση όσον αφορά την επιδότηση είναι της τάξης του 50%.
Εν προκειμένω δηλαδή ενώ πέρσι είχαμε 141 αν θυμάμαι καλά
παιδιά, φέτος αυτά που επιδοτούνται μέχρι στιγμής που έχουν κουπόνια
voucher είναι 73 με συνέπεια να προκύπτει για το Δήμο μια τεράστια
οικονομική ζημιά που θα πρέπει να την καλύψει, προκειμένου να πάρει τα
παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς. Γιατί πήραν οι μισοί Φιλαδελφιώτες και
Χαλκηδονιώτες κουπόνια του ΕΣΠΑ, έγιναν δικαιούχοι σε σχέση με αυτούς
που ήταν πέρσι.
Να σας πει ο κ. Κουμαριανός, εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο να
μπορέσει ο Δήμος να κρατήσει τους Παιδικούς Σταθμούς ανοιχτούς με ένα
τρόπο που θα μας επιβαρύνει κατά στις 200.000 € σε μια ήδη πολύ δύσκολη
εποχή. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι και ούτε δυνατό επίσης να
φορτώσουμε τα βάρη στην πλάτη των δημοτών, ζητώντας τους τροφεία
προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά οι δημόσιοι Παιδικοί Σταθμοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από
εμένα, αν και δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τα πράγματα.
Η διαφορά του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ σε σχέση με πέρσι.
Πέρσι έκανες αίτηση για συγκεκριμένη θέση σε Παιδικό Σταθμό. Φέτος
παίρνεις κουπόνι και τρέχεις όπου επιθυμείς και όπου υπάρχει κενό.
Αλλαγή στα οικονομικά κριτήρια για να πάρεις την επιδότηση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: πρώτον να υπάρχει ένα γενικευμένο τσεκούρεμα
τουλάχιστον στο Δήμο μας. Συγκεκριμένα ανεξάρτητα από τους δημοτικούς
και ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, πέρσι είχαμε 242 οικογένειες με
επιδότηση ΕΣΠΑ, φέτος έχουμε 148. Όσον αφορά τους δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς πέρσι ήρθαν 138 δημότες με ΕΣΠΑ μέχρι τώρα γιατί λένε ότι θα
ξεκινήσουν και δεύτερο γύρο με αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει, έχουν έρθει
74. Με αποτέλεσμα να έχουμε στην Αττική 10.500 περίπου επιλαχόντες χωρίς
voucher που περιμένουν να δουν τι θα κάνουν και πάρα πολλούς γονείς που
ο φάκελός τους κρίθηκε ελλιπής ακριβώς επειδή ξεπερνούσαν ένα οικονομικό
όριο, πράγμα που δεν υπήρχε πέρσι.
Από τη στιγμή που δεν συνδέθηκε η επιδότηση με συγκεκριμένη
θέση, πήραν στην επαρχία επειδή ήταν πιο χαμηλά εισοδήματα περισσότερα
voucher χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις. Αποτέλεσμα ένας μεγάλος
άγνωστος ακόμη και στην ΕΕΤΑΑ αριθμός voucher χάνεται ακριβώς επειδή οι
γονείς δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν.
Λένε ότι θα ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος που θα πάμε σε
κάποιους επιλαχόντες, άγνωστο πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε 50% χοντρικά μείωση
σε επιδοτήσεις συν το 5% ανά επιδοτούμενο voucher, το κόστος για το Δήμο
θα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Αυτό ως διευκρίνιση από εμένα.
Όσον αφορά τις αιτήσεις στο Δήμο να αναφερθώ ότι είχαμε 293
φέτος και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα καλυφθούν όλα τα παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης
του θέματος συζητήθηκε δεν χρειάζεται να το θέσω. Εγώ έλαβα το θέμα αλλά
ήρθε 3 και μισή, συμπτωματικά μπόρεσα να το δω, ενδεχομένως κι εγώ να
μην μπορούσα να το δω οπότε έχουμε πει ότι όταν έρχεται και το λαμβάνουμε
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φυσικά θα συμφωνούμε να συζητείται, αλλά όσον γίνεται πιο νωρίς γιατί το 3
και μισή είναι πολύ επίφοβο.
Συμφωνούμε και για τη συζήτηση και για το ψήφισμα αυτό,
συμφωνούμε και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο γιατί είπε ο Δήμαρχος ότι δεν θα
μείνουμε σε αυτό. Δεν ξέρω αν αρκεί το ψήφισμα ή αν χρειάζεται και κάτι
άλλο, συμφωνούμε σε οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βοηθήσει να λυθεί αυτό
το πρόβλημα.
Το μόνο που θα είχαμε να προτείνουμε εμείς είναι, καταλαβαίνω
το δυσανάλογο κόστος που καλείται να αναλάβει ο Δήμος όπως γράφει το
ψήφισμα, ή το εξαιρετικά μεγάλο κόστος όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, παρ'
όλα αυτά νομίζω ότι μπορεί ο Δήμος μας να δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσει
όποιες δυνατότητες έχει, μέχρι να λυθεί το θέμα τουλάχιστον για να μπορέσει
να

βοηθήσει

όσο

το

δυνατό

περισσότερα

παιδάκια

δημοτών

μας.

Εξαντλώντας επαναλαμβάνω όποια οικονομική δυνατότητα έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημερωτικά. Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ τον κ.
Σαράντη και με τον Πρόεδρε της ΚΕΔΕ τον κ. Πατούλη, το θέμα ήδη έχει τεθεί
και από την ΠΕΔΑ και από την ΚΕΔΕ γιατί δεν είναι ένα θέμα που
αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς ως Δήμος, είναι ένα γενικότερο θέμα. Ήδη έγινε
μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και δεσμεύτηκε ο Υπουργός ο κ.
Κουρουμπλής, ότι θα κοιτάξει να κάνει αλλαγές άμεσα, γιατί υπάρχει και το
θέμα με τους εργαζόμενους, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επιδότησης των
παιδιών διότι μειώνονται τα voucherς είναι και την ίδια στιγμή ότι έχει
προκύψει κι ένα θέμα με τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων των
υπαρχόντων εργαζομένων.
Γιατί μειώνοντας τα χρήματα των ωφελούμενων παιδιών, την
ίδια στιγμή δεν μπορείς να συντηρήσεις τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στους
Παιδικούς Σταθμούς. Άρα έχει προκύψει ένα διπλό πρόβλημα εδώ και αυτό το
οποίο δεσμεύτηκε ο κ. Κουρουμπλής είναι ότι θα υπάρξει μια νομοθετική
ρύθμιση τις αμέσως επόμενες μέρες.
Αύριο έχω μια συνάντηση με τον κ. Κουρουμπλή για να
συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα, οπότε θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση
και με δελτίο Τύπου για το τι μέλλει γενέσθαι. Αλλά δεσμευόμαστε ότι δεν
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υπάρχει καμία περίπτωση όπως και να έχει να επιβάλλουμε τροφεία. Αυτό
είναι δέσμευση από την αρχή. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι θα
κάτσουμε να τρώμε και σφαλιάρες, μέχρι ο Δήμος να καταρρεύσει.
Άρα συζητάμε και με άλλους Δήμους το πως μπορούμε να
αποτρέψουμε το να φτάσουμε να μην έχουμε χρήματα καθόλου για τους
Παιδικούς Σταθμούς με συνέπεια συνεχώς να οδηγούμαστε σε περικοπές,
περικοπές και περικοπές. Γιατί το να δεσμευτούμε όπως δεσμευόμαστε ότι θα
επιβάλλουμε τροφεία οι 200.000 € όμως από κάπου αλλού θα κοπούν. Το
ζήτημα είναι να μην κόβουμε συνεχώς, να μη μοιράζουμε την πίτα, μια
συνεχώς μειωμένη πίτα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους καλό φθινόπωρο και υγεία
πάνω απ' όλα. Ήθελα να πω, κατ' αρχάς συμφωνούμε νομίζω πρέπει να
υπάρχει ένας παραλογισμός για να μη συμφωνήσεις στα αυτονόητα ότι αυτή
τη στιγμή ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να
μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση για όλα τα παιδιά, αλλά με ευχαρίστηση
άκουσα ότι υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε.
Βέβαια είχαμε τονίσει και την περασμένη φορά και το άκουσα
τώρα, ότι θα κάνουμε κάτι περισσότερο εκτός από την αίθουσα αυτή. Θα
απευθυνθούμε στον Υπουργό, θα απευθυνθούμε σε όλους αυτούς τους
φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το πρόβλημα των παιδιών με τα
voucher με τη μείωση, με τον αριθμό των παιδιών που μπαίνουν φέτος, αλλά
νομίζω ότι τίποτε δεν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε,
εάν δεν γίνει μια μάχη έξω από την αίθουσα.
Παραδείγματος χάριν έχουμε κάνει πάρα πολλά ψηφίσματα
φέτος, υπερατλαντικές συμφωνίες σχετικά με τα εμπορεύματα, τώρα έχουμε
ένα πρόβλημα κάνουμε αίτημα 17 εργαζομένων, ένα μόνο μας δίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ανακόψαμε την υπερατλαντική συμφωνία! Συγνώμη κ.
Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω
είναι ότι εκτός από το ότι παίρνουμε τα ψηφίσματα εδώ να έχουν μια βαρύτητα
και σήμερα ακούω ότι έχουμε απευθυνθεί σε όλους αυτούς που πρέπει να
15
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απευθυνθούμε και πρέπει να δούμε επιτέλους τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι
πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια είναι και βαθιά πολιτικό θέμα αυτό, το πώς
μπορούμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες των εργαζομένων με τα
παιδιά τους.
Εμείς είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και συμπαραστάτες αν μας
χρειαστείτε και με την παρουσία μας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε κι εγώ από την πλευρά
μου θα συμφωνήσω με το ψήφισμα, αυτό όμως που πραγματικά θέλω να
ξέρω είναι αυτό που είπε και ο κ. Δήμαρχος ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις
που σκέπτεται να κάνει.
Δηλαδή είπε ότι θα κάνει συναντήσεις με Υπουργούς, με άλλους
Δημάρχους, επί της ουσίας έχει κάτι εκείνος στο μυαλό του να προτείνει; Γιατί
καλά τα ψηφίσματα, επί της ουσίας πέρα των συναντήσεων γιατί από
συναντήσεις έχουμε χορτάσει. Είναι κάτι που έχει στο μυαλό του για κάποιες
συγκεκριμένες δράσεις, ή ακόμη είναι στη φάση της επεξεργασίας το τι
σκέφτεται και πως σκέφτεται να αντιδράσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Αυτή είναι η ερώτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Τομπούλογλου ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Και από εμένα καλό φθινόπωρο. Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι
συνδεδεμένοι με τις κοινωνικές παροχές που δίνει η πολιτεία στους πολίτες.
Έχουμε την πολιτεία αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο να τσιγκουνεύεται και
περισσότερο με τις κοινωνικές παροχές όχι μόνο των Παιδικών Σταθμών αλλά
γενικότερα.
Οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν τα εξής προβλήματα: έχουν τα
κτηριακά, το προσωπικό και το πώς αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να
λειτουργήσουν με χρήματα τα οποία δεν πρέπει να παίρνονται από άλλες
πηγές του Δήμου για να μπορούμε να συντηρούμε τους Παιδικούς Σταθμούς.
Άσχετα ότι αν δεν μας τα δώσουν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
Το ψήφισμα για εμένα κ. Δήμαρχε το θεωρώ λίγο γενικό όπως
έχει διατυπωθεί. Θα μπορούσε πραγματικά να δίνει τη διάσταση που
χρειάζονται οι Παιδικοί Σταθμοί και οι ανάγκες που έχουν οι Παιδικοί Σταθμοί.
Εγώ συμφωνώ με τις κινητοποιήσεις και θα συμμετέχω οπουδήποτε θέλετε
16
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γιατί πιστεύω ότι δεν πάει άλλο πια. Οι κοινωνικές παροχές έχουν μειωθεί
τόσο πολύ, που δεν σηκώνει πλέον άλλο ούτε ο πολίτης, αλλά ούτε και ο
Δήμος.
Εγώ πιστεύω ότι έχετε πρόβλημα και με το προσωπικό. Με το
προσωπικό τι θα κάνετε; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτσάκη, ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι φυσικά είμαστε υπέρ του ψηφίσματος, όμως θέλω να πω κ.
Δήμαρχε το εξής: όταν έρχεται ένα ψήφισμα από μια καταγγελτική Παράταξη
που τις γνωρίζουμε όλοι, τις γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, έχει άλλο
χαρακτήρα. Όταν έρχεται από μια εκλεγμένη Διοίκηση, θεωρώ ότι πρέπει να
έχει άλλο χαρακτήρα. Είστε εκλεγμένη Διοίκηση, πολύ ωραία και θα έπρεπε
αυτό το ψήφισμα να εμπεριέχει και μια πρόταση για να μπορούμε να
προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα. Απλά το να καταγγέλλω σα
Διοίκηση… δεν ξέρω.
Και να σας πω και κάτι; Όλοι εδώ δεν είμαστε παιδάκια, εντάξει
υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα το κοιτάξει. Ξέρετε κάτι; Όταν μιλάμε ότι
έχουμε φέρει τον κόσμο ο οποίος είναι τόσο ευαίσθητος, η κοινωνία είναι τόσο
ευαίσθητη τόσα χρόνια, έχει υποφέρει τόσα, του δίνεις ένα χαρτάκι ένα
voucher το λεγόμενο -μάθαμε όλοι και το voucher. Εγώ ήξερα της courier το
voucher, τώρα το μάθαμε και από την Κυβέρνηση!- το οποίο ουσιαστικά του
εξασφαλίζει το δικαίωμα να βάλει το παιδί του στον Παιδικό Σταθμό διότι
εργάζονται οι άνθρωποι, ή ψάχνουν για δουλειά και από την άλλη του λες
«ναι, αλλά φίλε δεν υπάρχουν οι υποδομές όμως. Εντάξει το δικαιούσαι μεν,
εντάξει το αναγνωρίζω, αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να μπορώ να
πάρω το παιδί σου».
Θέλω να πω κ. Δήμαρχε με καλή πρόθεση ότι καλό θα ήταν εγώ
νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και κάτι σε σχέση με τη λύση. Γιατί είστε
εκλεγμένη Διοίκηση και σε αυτό πάνω θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσουμε όλο
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το να πάρουμε μια απόφαση σε σχέση με το πώς μπορούμε να
πάμε κι ένα βήμα παραπέρα την όλη αυτή η ιστορία. Διότι ο Υπουργός
υποσχέθηκε, αλλά ώσπου να ξαναγίνει συνάντηση έχουν αρχίσει τα σχολεία,
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οι Παιδικοί Σταθμοί, τρέχει το όλο σύστημα και ο άλλος δεν έχει που να πάει
το παιδί του για να πάει στη δουλειά του, αν δεν έχει παππούδες και
γιαγιάδες.
Θωρώ λοιπόν πολύ ωραία να το ψηφίσουμε, αλλά νομίζω ότι θα
έπρεπε να συνοδεύεται και με μια πρόταση την οποία πιστέψτε με, δεν νομίζω
ότι υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι να πει κανείς «όχι». Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εννοείται με το πνεύμα του ψηφίσματος δεν υπάρχει
άνθρωπος εδώ να μην συμφωνεί. Όμως από την άλλη ρώτησε κάτι ο κ.
Κόντος και έχει πάρει την απάντησή του, δεν υπάρχει αποστολέας. Δεν
υπάρχει «προς ...» κάποιον, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Να το
διαβάσουμε εμείς και όσοι από τους συμπολίτες μας διαβάζουν τα site.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διορθώσαμε κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τη γνώμη μου λέω για μέχρι πριν δέκα λεπτά. Τη σημερινή
ενημέρωση θα την περίμενα μερικούς μήνες νωρίτερα. Των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν! Και τώρα τα παιδιά πεινάνε.
Περίμενα κάθε χρόνο να καλύπτουμε όλο και περισσότερα
παιδιά και όχι το αντίθετο. Δεν βοηθάει κανέναν μας να λέμε έμμεσα ή να το
εννοούμε ότι «ξέρεις, θα είμαστε καλός και αποδοτικός Δήμος, αν το κράτος
είναι καλό». Δεν πάει έτσι. Πρέπει να πάρουμε κι εμείς το μερίδιο που μας
ανήκει.
Άκουσα όχι τροφεία, όχι, όχι… Γιατί να μη συζητήσουμε από ένα
εισόδημα και πάνω -και όχι τα 1.000 € στα δυο χρόνια- να μπουν τροφεία; Και
αυτά τα τροφεία να βοηθήσουν και τα άλλα τα παιδιά που δεν έχουν το
εισόδημα. Γιατί περιμένουμε το κράτος να το κάνει αυτό, ενώ μπορούμε να το
κάνουμε κι εμείς πολύ πιο γρήγορα από το κράτος.
Εάν είναι να περιμένουμε τι θα κάνει ο κάθε σεβαστός
Κουρουμπλής δεν κάνουμε δουλειά. Όταν βγαίνουμε όλοι προεκλογικά λέμε
«θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο» όχι αν μας επιτρέπει ο Υπουργός.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση. Ήθελα να πω δυο λόγια, αγαπητοί
συνάδελφοι και ασχέτως των πολιτικών διαφορών που μπορεί να έχουμε,
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η εκπαίδευση, η προσχολική ενασχόληση είναι
ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Εμείς έχουμε υποχρέωση όλοι μας άπαντες να
προστατέψουμε -και αυτό το βλέπω φυσικά με τις ομιλίες όλων- ποιους. Κατ'
αρχάς τους ασθενέστερους, κατ' αρχάς τους άνεργους, κατ' αρχάς την
εργαζόμενη μητέρα.
Που είναι το λάθος όλη της ιστορίας και εκεί πρέπει να
επικεντρωθούμε σήμερα, αύριο και σε όλη μας την περαιτέρω πορεία μας σε
αυτό το Συμβούλιο. Δεν μπορεί τέτοιες κοινωνικές δομές να εξαρτώνται από
ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ είναι σήμερα, αύριο μικραίνουν, μεθαύριο εξαφανίζονται.
Άρα άποψή μου προσωπική φαντάζομαι και όλης της
Παράταξής μας είναι αυτές οι δομές πρέπει να εξαρτώνται απ' ευθείας από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Να είναι μόνιμες και όχι να εξαρτώνται από
ΕΣΠΑ. Δεν μπορούν να εξαρτώνται από ΕΣΠΑ η παιδεία, η υγεία, η
Αστυνομία η ασφάλεια και τα λοιπά.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Βέβαια βρισκόμαστε
σε συνθήκες πτώχευσης και οπωσδήποτε όλα αυτά τα ζητήματα ανάγονται…
Γιατί ακούω «Τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε»,
πολλά μπορούμε να κάνουμε για να αφυπνίζουμε τον κόσμο, για να
ετοιμάζουμε τον κόσμο να μπορέσουμε όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος μίλησε πολύ
σωστά στη φάση ότι θα μιλήσει οπωσδήποτε με την ΠΕΔΑ, θα μιλήσει με την
ΚΕΔΕ είναι τα κεντρικά όργανα και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες
μορφές.
Αλλά η ουσία εγώ που επικεντρώνω είναι εκεί. Εάν δεν
αποδεσμευτούμε από τα ΕΣΠΑ, αυτές οι κοινωνικές δομές είναι τι κάνει
«νιάου – νιάου στα κεραμίδια»… Έρχεται η ιδιωτικοποίηση!
Εμείς τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα; Είναι προς τιμή της
Διοίκησης, προς τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου μας της Φιλαδέλφειας, μας
τιμά σε όλο το λεκανοπέδιο σε όλη την Ελλάδα, είμαστε από τους ελάχιστους
Δήμους που δεν παίρνουμε τροφεία. Έχω ακούσει ότι είμαστε δύο, τρεις…
μπορεί να κάνω λάθος να είμαστε 13. Αλλά είμαστε οι ελάχιστοι και δεν
πρόκειται να γίνει στη δική μας Διοίκηση.. δεν πρόκειται να γίνουν τροφεία στη
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δική μας Διοίκηση. Θα πεινάσουμε, θα κόψουμε… δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα
τα κόψουμε όλα δεν θα γίνεται καμία δραστηριότητα. Θα γίνονται μόνο
Παιδικοί Σταθμοί. Γιατί; Γιατί έχουμε υπάρξει όλοι εργαζόμενοι και
αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για ένα εργαζόμενο να μην έχει να αφήσει το
παιδί του. Αλίμονο! Άρα έχουμε σταθεί όλοι στο ύψος μας νομίζω.
Τώρα, αν έχουμε μια διαφοροποίηση, να κάνουμε κάτι
παραπάνω κάτι λιγότερο, κάτι πιο δεξιά κάτι πιο αριστερά, σαφέστατα κανείς
δεν κατέχει το απόλυτο. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω λίγο τον λόγο γιατί θα πρέπει να φύγω για λίγη ώρα να
πάω στο Π.Π.Ι.Ε.Δ, θέλω να απαντήσω σε δυο τρία πράγματα.
Πρώτον αυτό που λέει ο κ. Κανταρέλης. Έχετε λίγο δίκιο, λίγο
όμως και να απαντήσω και σε αυτό που είπε ο κ. Ντάτσης αν θυμάμαι καλά.
Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζαμε από το Υπουργείο και όχι μόνο εμείς, όπως
γνώριζαν όλοι οι Δήμοι είναι ότι φέτος θα υπάρξει αλλαγή του τρόπου
κατανομής, δηλαδή αντί να δίνουν δομή στον κάθε δικαιούχο να εξασφαλίσει
θέση σε δομή, θα έπαιρνε ένα κουπόνι. Θα έπαιρνε ένα κουπόνι, με το οποίο
θα μπορούσε να πάει σε ένα Παιδικό Σταθμό.
Οι αιτιάσεις μας τότε στο Υπουργείο ήταν να μη δημιουργηθεί
ένας τρόπος που αυτό να πριμοδοτήσει έμμεσα τους ιδιωτικούς Παιδικούς
Σταθμούς. Φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Το δεύτερο και το είχαμε φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο το
καλοκαίρι και το είχαμε συζητήσει και πάλι τότε είχαμε ψήφισμα και ομόφωνα
το είχαμε ψηφίσει, είχα πάει κόντρα στο 5% μείωση της χρηματοδότησης.
Δηλαδή ο νέος τρόπος αυτός, συνοδευόταν και με μείον 5% σε κάθε παιδάκι,
δηλαδή τα χρήματα που θα διαθέτει η πολιτεία για κάθε παιδί, θα είναι 5%
λιγότερα φέτος.
Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι διαφορετικό. Τα κουπόνια
τα οποία εγκρίθηκαν αυτή τη στιγμή σε ένα πανελλαδικό επίπεδο είναι τα ίδια
και περισσότερα με πέρσι. Το πρόβλημα είναι ότι η κατανομή τους είναι τέτοια
και τα κριτήρια που έβαλαν είναι τέτοια, που η επαρχία πήρε πάρα πολλά
παραπάνω, σε βαθμό κιόλας να μην μπορεί να τα απορροφήσει, να μην έχει
τις δομές δηλαδή των Παιδικών Σταθμών είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, που να
μπορεί να τα απορροφήσει.
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Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν είναι φύκια με μεταξωτές κορδέλες.
Αυτό που συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ αλλά και με τον
Πρόεδρο της ΠΕΔΑ είναι ότι υπάρχει υπόσχεση από το Υπουργείο να το
δούμε να γίνεται, ότι αυτό θα το λύσουν στη Β φάση που περιέγραψε πριν ο κ.
Κουμαριανός.
Όσον αφορά το τελευταίο, συμφωνούμε όλοι εκτός από τον κ.
Ντάτση για το θέμα των τροφείων, μη πας να μου το ντύσεις και ταξικά κιόλας
ότι θα είναι μέτρο ενάντια στους πλούσιους το να βάλουμε τροφεία, μην
τρελαθούμε. Όλοι φορολογούμαστε σε αυτή τη χώρα. Οι Παιδικοί Σταθμοί
πρέπει να είναι δωρεάν για όλους, γιατί όλοι οι πολίτες φορολογούνται και
υπερφορολογούνται. Δεν μπορεί τώρα να έρθει ξανά ο Δήμος να τους
φορολογήσει από πάνω για κάτι το οποίο δικαιούνται και πληρώνουν φόρους
και με το παραπάνω. Θα κόψουμε το λαιμό μας!
Το τελευταίο είναι ότι ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να γίνει συνεργασία
και με την Αυτοδιοίκηση αλλά κυρίως με τους γονείς των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθμούς. Να δώσουμε ένα χρονικό όριο μιας εβδομάδας – δέκα
ημερών να δούμε πως θα κυλήσει το θέμα, από εκεί και πέρα όμως είμαστε
αποφασισμένοι να φτάσουμε και στην πιο σκληρή λύση, δηλαδή ακόμη και να
κλείσουμε τους Παιδικούς Σταθμούς.
Να τους κλείσουμε εμείς, για να μην μας τους κλείσουν άλλοι.
Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εις βάρος των γονέων και των
παιδιών. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία μαζί με όλους τους φορείς του
εκπαιδευτικού Κινήματος και τους γονείς προκειμένου να μπορέσουμε να
φτάσουμε σε μια διεκδίκηση. Συγνώμη κύριοι σύμβουλοι αλλά πρέπει να
φύγω.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δήμαρχος κ. Α. Βασιλόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θέλει συγκεκριμένες λύσεις και το θέμα που είπε και ο κ.
Δήμαρχος και ο κ. Κουτσάκης με τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ
σοβαρό, για να μη ζήσουμε τον Σεπτέμβρη του ’14 πάλι. Αλλά δεν χρειάζεται
και καμία φοβερή πρόταση.
Επινόησαν -πράγμα που δεν υπήρχε πέρσι και δεν υπάρχει
καμία διάταξη που να πατάνε τώρα- μια κατεύθυνση ότι πρέπει τα χρήματα
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του ΕΣΠΑ να καλύπτουν τη μισθοδοσία και ζητάνε τώρα μια βεβαίωση και
ακριβώς επειδή έχει υπάρξει έντονη διαμαρτυρία από τους Δήμους, η
Αποκεντρωμένη αυτή τη στιγμή έχει κάνει ερώτημα στο Υπουργείο πως θα
λύσει το θέμα. Κατεύθυνση είναι, ας πάρει πίσω την κατεύθυνση.
Από την άλλη στην εξέλιξη, αφού έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί
το νέο πρόγραμμα το να κάνουμε άλλες προτάσεις, ο νόμος θα αποφασίσει
όχι εμείς. Εγώ μπορώ να σας πω: να μην χρηματοδοτούνται οι ωφελούμενοι,
να πάνε για πρώτη φορά -γιατί δεν θεωρώ ότι και πριν πήγαινε στις δομές- η
χρηματοδότηση στις δομές και στις δημόσιες.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μια κουβέντα μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν σας επιτρέπει ο κ. Κουμαριανός.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Κουμαριανέ, σωστό είναι μεν αυτό που λέτε, αλλά
τουλάχιστον εγώ θυμάμαι ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχατε επικαλεστεί το
νόμο. Ο νόμος βεβαίως είναι αυτός, δεν διαφωνούμε καθόλου. Αλλά θεωρώ
ότι αν σα Δήμος είμαστε ευρηματικοί και μπορούμε να πάρουμε περισσότερα
παιδιά με κάποιο τρόπο, δεν νομίζω ότι ούτε ενάντια στο νόμο πάμε και
καλύπτουμε αυτά που λέει ο νόμος.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν με καταλάβατε ίσως. Ο νομοθέτης μπορεί να βρει
όποια λύση θέλει. Εγώ μπορώ να του προτείνω 13.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εμείς πάνω σα Δήμος οφείλουμε να είμαστε σε κάποια
τέτοια ζητήματα πολύ ευαίσθητοι και ευρηματικοί. Αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη αφήστε να ολοκληρώσει σας παρακαλώ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Και μια διευκρίνιση. Ο κ. Ντάτσης είπε ότι «αντί να
αυξάνετε, το αντίθετο». Το αντίθετο είναι «μειώνετε». Που το καταλάβατε
αυτό;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σας ρώτησα πριν και μου είπατε …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μειώθηκαν κατά 25-30 οι αιτήσεις προς το Δήμο. Το
διευκρινίζω: οι αιτήσεις για παιδιά μειώθηκαν. Έχουμε 275 από τις 293 η
κοινή λογική λέει ότι όλα θα καλυφθούν. Γιατί; Γιατί 30-40 πάνε κάθε χρόνο
προνήπιο και μόνο από αυτό.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Νομίζω κ. Πρόεδρε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό
που συζητάμε απόψε. Βεβαίως κι εγώ θα συμφωνήσω με την επιστολή –
διαμαρτυρία, απλά νομίζω και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι θα
πρέπει αυτό που μας δίνει το δικαίωμα ως Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαστε
στις διεκδικήσεις μας πιο δυναμικοί.
Άκουσα ότι ο κ. Δήμαρχος θα έχει αύριο – μεθαύριο τη
συνάντηση με τον Υπουργό. Θα πρέπει ο κ. Δήμαρχος να πάει με
συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα έχει συναντήσεις με άλλους
Δημάρχους, αλλά πρέπει να πάνε με συγκεκριμένες προτάσεις.
Το λέω αυτό, διότι εμείς σα τοπική κοινωνία εδώ και σα
Δημοτικό Συμβούλιο όλοι μας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, θα έχουμε
την κατακραυγή από τους γονείς «Γιατί του κυρίου και όχι το δικό μου» μετά
τη μείωση αυτή την οποία έχει γίνει. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα
προβλήματα και διαμαρτυρίες από τη μεριά των γονέων που θα έχουν το
απόλυτο δίκιο γιατί οι γονείς, οι μητέρες εργάζονται και καταλαβαίνουμε τι
συμβαίνει όσον αφορά το οικονομικό θέμα.
Θα πρέπει εμείς να εξαντλήσουμε –και το τονίζω αυτό το
πράγμα- το δικαίωμα το οποίο μας δίδεται. Δεν ξέρω ποιες θα είναι, αυτό θα
το αποφασίσει η Διοίκηση και νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά ως
Παράταξη θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό το οποίο θα αποφασίσει για το
καλό του Δήμου μας, για το καλό των δημοτών μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μια ερώτηση μόνο γιατί η συζήτηση έβγαλε ένα άλλο
συμπέρασμα. Από ό,τι κατάλαβα ο κ. Δήμαρχος είπε ότι στο γενικό σύνολο τα
voucher σε σχέση με την επαρχία δεν μπορούν να απορροφηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ακριβώς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και από την άλλη εμείς εδώ, θέλω να ξέρω, ο τρόπος
εισαγωγής των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς είναι τέτοιος ο οποίος μας
αφήνει πλεόνασμα και εμάς ή εμείς δεν έχουμε καθόλου πλεόνασμα;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Έχουμε καλύψει το μισό των διαθέσιμων θέσεων.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και έχουν αφομοιωθεί τα voucher όλα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τα μισά που περιμέναμε να έρθουν, αφομοιώθηκαν.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτά που μας έδωσαν, αφού μειώθηκαν όλα, με τον τρόπο
εισαγωγής. Άρα εδώ υπάρχει μόνο ένας δρόμος δεν υπάρχει άλλος πως
μπορούμε να μεταφέρουμε ποσά από άλλους Δήμους από άλλες περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι το αίτημά μας, αναφέρεται. Έχει περατωθεί το θέμα,
ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το ψήφισμα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στην
Παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα φυσικά «Δημοτικό Συμβούλιο» θα αναγράφει.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το κατέβασε ο Δήμαρχος….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σήμερα συζητήθηκε και το καταθέτει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά θα υπογράφει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΟΣ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

εκτός

ψηφίσματος προς το Δημοτικό

ημερήσιας
Συμβούλιο

διάταξης

«Πρόταση

για την εξασφάλιση

ποιοτικών δημοτικών Παιδικών Σταθμών» εγκρίνεται ομόφωνα.
Συνεχίζουμε με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει τον λόγο να μας εξηγήσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το θέμα έχει τρία σκέλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε κάποια διόρθωση κ. Αντιδήμαρχε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι. Στην περίπτωση της επιστροφής
χρημάτων, υπάρχει μια εισήγηση από το Δημοτικό Κοιμητήριο, αυτό θα
πρέπει να αναβάλλουμε την απόφαση και να έρθει σε επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο μια πιο συγκεκριμένη εισήγηση διότι δεν προκύπτει από κάπου η
υπαιτιότητά μας ή όχι, οπότε θα πρέπει να το ξαναδούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που αφορά τα καντήλια, δηλαδή αποσύρεται και
παραμένουν τα άλλα δύο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, πρέπει να ξαναέρθει με μια νέα εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς. Είναι δυο τα
θέματα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η επιστροφή ως αχρεωστήτως είναι δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρουμε το ένα …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αποσύρουμε το δεύτερο σκέλος για το
νεκροταφείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα συζητάμε μόνο για το πρώτο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το πρώτο δεν χρειάζεται νομίζω είναι σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε μόνο για το πρώτο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και αναβολή απόφασης για το δεύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αποσύρεται το δεύτερο σκέλος. Υπάρχουν ερωτήσεις ή
τοποθετήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επί τη ευκαιρία ήθελα να πω κάτι. Το θέμα των 20 € επειδή το
έφερε και το αποσύρει νομίζω ότι είναι πολύ ευτελές, ξέρω ότι με το νόμο
πρέπει κι ένα ευρώ να το δικαιολογήσουμε αχρεωστήτως καταβληθέν. Αλλά
όμως ας δίνουμε και μια λύση εσωτερική, να μην φτάσει καθόλου εδώ. Και
ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε αστυνομικές ενέργειες να δούμε κατά πόσο
έχει ανάψει ή δεν έχει ανάψει το καντήλι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω
ότι καλό θα είναι να μη φτάνουν αυτά εδώ, παρ' όλο ότι έκανε ένταλμα
πληρωμής και θέλει να πάρει πίσω τα 20 € διότι λέει δεν βρήκε το καντήλι και
να ασχολείται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προς Θεού, δεν θέλω να μειώσω τα 20 € αλλά ξέρω ότι και το
ένα ευρώ χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πολλά
θέματα και πολλά προβλήματα πρέπει να λύνονται εκ των έσω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να σας πω κάτι; Αυτή η εισήγηση επειδή ήδη
την είχαμε δει και με τη διευθύντρια, δεν ξέρουμε πως, εκ παραδρομής έχει
γίνει. Εμείς ζητήσαμε διευκρινίσεις και στο μεσοδιάστημα …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη διευκρινίσεις για τα 20 €;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Διευκρινίσεις από την Υπηρεσία. Για το μισό
ευρώ, για το ένα ευρώ θέλει διευκρίνιση. Ποιος φταίει. Φταίει το νεκροταφείο;
Αν έκανε κάτι το νεκροταφείο μας και είναι υπεύθυνο να πληρώσει και μισό
ευρώ και χίλια ευρώ. Αν δεν έχει γίνει κάτι, δηλαδή τι να αποφασίσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό λέμε. Θα καθόμαστε να ψάχνουμε αν άναψε ή αν φύσηξε ο
αέρας;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σας είπα ότι εκ παραδρομής έχει έρθει αυτό το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή ζητήσαμε διευκρινίσεις από την
Υπηρεσία εκ νέου, μπορεί να ήταν δυο σκέλη μέσα στο ίδιο Πρωτόκολλο και
να έχω υπογράψει εγώ κοιτάζοντας μόνο το πρώτο όταν μου ήρθε σα θέμα.
Σας λέω δεν το γνώριζα εγώ ότι είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία είναι επαρκής η εξήγηση. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ στο
συγκεκριμένο θέμα αλλά επειδή έγινε μια συζήτηση, επιτρέψτε μου να
προσθέσω κάτι, το οποίο όμως θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο από την
τοποθέτηση των συναδέλφων της αντιπολίτευσης και μάλλον είναι πιο κοντά
σε αυτό που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος. Και να εξηγήσω γιατί.
Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το διαδικαστικό κ. Αντιδήμαρχε είναι
απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει μια εισήγηση με την υπογραφή σας που λέει να
επιστραφεί και τώρα μας λέτε ότι εκ παραδρομής υπογράφηκε …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν λέει «να επιστραφεί», λέει «να επιστραφεί ή
μη». Και σας λέω ξανά ότι αυτή η εισήγηση ενώ έχει ζητηθεί από την
Υπηρεσία…
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπάρχει από πίσω έντυπο της Υπηρεσίας που λέει Πίνακας
αχρεωστήτως καταβληθέντων, δηλαδή δέχεται ότι είναι αχρεωστήτως
καταβληθέντα και εσείς το φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε
απόφαση. Εντάξει το διαδικαστικό το αφήνω, είναι ασήμαντο το ποσό και είναι
ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με μια
προσοχή, το έχουμε συζητήσει και στην Οικονομική Επιτροπή.
Εγώ ήθελα να προσθέσω το εξής: εδώ φαίνεται ότι

μια

Υπηρεσία που αναλαμβάνει ο Δήμος μας δεν την επιτελεί ορθά. Θέλω να
θυμίσω και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι αυτή την Υπηρεσία για το
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άναμμα των καντηλιών στην αρχή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μας την είχε
απορρίψει. Είχε πει ότι δεν δικαιούμαστε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι από ό,τι θυμάμαι αν δεν κάνω κι εγώ λάθος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και στη συνέχεια ο Δήμος μας έδωσε αγώνα για να τη
διεκδικήσει. Έκανε ένσταση νομίζω, πήγαμε ανώτερα και την κέρδισε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι – ναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για μια υπηρεσία για την οποία δώσαμε μάχη για να τη
διεκπεραιώνει ο Δήμος, οφείλει ο Δήμος να τη διεκπεραιώνει ορθά. Οπότε
συμφωνώ μαζί σας έστω κι αν το ποσό είναι πολύ χαμηλό να δούμε τι
ακριβώς έγινε και ο συγκεκριμένος δημότης εκφράζει παράπονα ότι δεν πήρε
την υπηρεσία για την οποία πλήρωσε και ζήτησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστά. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχήν θεωρώ ότι δεν υπάρχει «δεν
γνώριζα», η εισήγηση ήρθε, το εκ παραδρομής υπάρχουν κι άλλα πολύ
σοβαρότερα θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε, οφείλαμε να το ξέρουμε.
Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το θέμα των 20 € ούτε πρέπει να
ξαναέρθει, αν είναι θα πρέπει να πάρουμε τώρα μια απόφαση εν πάση
περιπτώσει Διοίκηση είστε μπορείτε με τη δύναμη της ψήφου σας να
ξεπεράσουμε αυτό το θέμα, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο,
επειδή μιλάμε για το νεκροταφείο, τι έχει κάνει σε ερώτηση που του είχε κάνει
ο κ. Αράπογλου σχετικά με τα μισθώματα και τι γίνεται αυτή η ιστορία εκεί. Και
αν έχει γίνει κάποια ενέργεια από το Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ βάζω την ερώτηση και ας είμαι και εκτός θέματος,
δεν πειράζει. Εδώ βγάζει την εισήγηση 20 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την αποδέχομαι την ερώτηση, είστε εκτός θέματος …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ θέλω να βάλω μία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Αντιδήμαρχε όχι σε αυτό το θέμα. Επί του
θέματος έχετε τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι επί του θέματος, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, πως δεν υπάρχει προσωπικό! Με
εγκάλεσε ότι δεν έχω απαντήσει σε ερώτημα το οποίο το έχω απαντήσει δυο
και τρεις φορές εδώ σε αυτή την αίθουσα, στις άλλες αίθουσες τέλος πάντων
που κάνουμε τα Δημοτικά Συμβούλια.
Αλλά εγώ να κάνω εξ αντιδιαστολής ένα άλλο ερώτημα: με ποιο
δικαίωμα ο τότε Πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνας δέχτηκε επιταγές από τον κύριο …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα κουβεντιάσουμε το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να διευθύνετε τη συζήτηση;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι εκτός θέματος, να κόψετε την κουβέντα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Τομπούλογλου μην εξάπτεστε.
Μεταχρονολογημένες επιταγές …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν μπορείτε να λέτε σε εμένα ότι είμαι εκτός θέματος
και στον κ. Λάλο να λέτε ότι είναι εντός θέματος και να τον αφήνετε να
απαντάει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να μιλήσω ή θα με διακόπτει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Διαφορετικά θέλω κι εγώ τον λόγο επί προσωπικού. Ή
θα το κόψεις εδώ κ. Πρόεδρε, διαφορετικά θα δεχτείς την κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να μου κάνεις μήνυση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι – ναι έχεις μάθει εσύ να κάνεις μηνύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να μου κάνεις μήνυση ότι λέω ψέματα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κάνε μας τη χάρη, άντε μπράβο αγόρι μου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ανακαλέστε κ. Τομπούλογλου. Ανακαλέστε το
«αγόρι μου», παρακαλώ να ανακαλέσετε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε,
εδώ δεν είναι καφενείο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που σας λέω, να ανακαλέσετε. Πρέπει να ντρέπεστε, αυτό
φτάνει.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και εσείς πρέπει να ντρέπεστε για τη συμπεριφορά
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ποια

συμπεριφορά

μου;

Που

λέτε

«αγόρι

μου»

τον

Αντιδήμαρχο; Τι είναι; Καφενείο είναι εδώ μέσα;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου, αυτά που ξέρετε δεν περνάνε
εδώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μπορείτε να σωπάσετε να συνεχίσουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο Πρόεδρε;
Φωνάζει συνέχεια.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη τον λόγο ζητάτε; Σταματήστε να ηρεμήσουμε
ένα λεπτό …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τόση ώρα αφήνετε το Δημοτικό Συμβούλιο να εξελιχθεί σε
ένα εκτός θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ φταίω κ. Κουτσάκη έχετε δίκιο, παίρνω την ευθύνη εγώ
φταίω. Ηρεμήσαμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε ευτυχώς καλώς ήρθε το θέμα με τα 20 €.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά. Υπάρχει ένα ζήτημα το
οποίο το έχει αποσύρει, δεν καταλαβαίνω για τι συζητάμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα καταλάβετε μόλις μιλήσω.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν έχουμε δικαίωμα να αποσύρουμε ένα θέμα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα καταλάβετε μόλις μιλήσω.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μπαίνει διαδικαστικό ζήτημα: δεν μπορούμε να συζητάμε
πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: θα καταλάβετε μόλις μιλήσω. Θα βγούμε όλοι κερδισμένοι και
κυρίως ο φίλος μου ο Λάκης, αν μιλήσω γι' αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο. Κάποιοι σκοπίμως θέλουν να συζητήσουν εκτός
θέματος, θα τους το επιτρέψουμε.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το μήνα Ιούλιο πήγε η κυρία και είπε «θέλω να μου ανάβει το
καντήλι ένα μήνα» και της είπαν «ναι, 20 €». Τις ίδιες μέρες πήγε μια άλλη
κυρία και είπε «Γεια σας θέλω για τον Αύγουστο ένα μήνα το καντήλι» και της
είπαν «60 € τρεις μήνες». Αυτό είναι το μίνιμουμ που μπορεί να κάνει το
νεκροταφείο. Τους λέει «δεν τα έχω», «Τι να σας πω. Ως νεκροταφείο εδώ
έχουμε μίνιμουμ τα 60 € τρεις μήνες». Και η γυναίκα… τι να κάνει.. δεν τα είχε
μόνο για ένα μήνα, λέει «Πως τρεις μήνες, αφού ένα μήνα θέλω».
Βγαίνοντας άλλος υπάλληλος –μη με αναγκάσετε να πω
ονόματα, δεν θα τα πω, ψάξτε το εσείς- της είπε «καλή μου, βγες έξω είναι τα
κορίτσια, βρες ένα κορίτσι δώσε 20 € και θα κάνεις το μήνα σου». Αυτό έγινε.
Όταν αυτή η κυρία ζήτησε για άλλο ένα τάφο το ίδιο πράγμα, το είπε και της
λέει «είναι σε εκείνο το τετράγωνο, εκεί είναι η τάδε…» και συνεννοήθηκε με
εκείνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι είστε εκτός θέματος δεν το αντιλαμβάνεστε δηλαδή;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είμαι εκτός θέματος, έχω δώσει τροφή στον Λάκη. Ξέρω
που έδωσε χρήματα χτες η μητέρα μου και που έδωσε η θεία μου προχθές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να φέρουμε θέμα νεκροταφείου; Συνάδελφοι είναι
επιστροφή καταβληθέντος ποσού. Είναι δυνατό να κάνουμε αυτή τη
συζήτηση; Θέλετε να τρελαθούμε όλοι εδώ μέσα; Ήμαρτον δηλαδή!
Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα
οποία αυτή τη στιγμή συζητούνται για τα πράγματα τα οποία μπορεί να
γίνονται ή να μη γίνονται στο νεκροταφείο δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν του
θέματος. Το θέμα μου είναι ότι ήρθε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μια
εισήγηση του Αντιδημάρχου, η οποία λέει να απαλείψουμε 20 € τα οποία έχει
καταβάλλει η κυρία.
Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα και το έφερε εκ
παραδρομής, έχει ευθύνη. Να πάρουμε απόφαση: τα καταβάλουμε; Αυτό θα
κάνουμε αυτή τη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχει αποσύρει κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, δεν είναι έτσι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως θα το καταβάλλουμε;
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αποσύρεις την εισήγηση που έφερες εσύ ο ίδιος; Πως
γίνεται αυτό το πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως γίνεται να αποσύρει;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ τώρα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θέλετε να μη το αποσύρει. Εντάξει πέστε τα δικά σας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Άμα θέλει να μην τα επιστρέψουμε. Αφού νομίζει ο
αντιδήμαρχος ότι κακώς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δικαίωμα της πλειοψηφίας και του Αντιδημάρχου να
αποσύρει.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχει δικαίωμα. Αν νομίζει ο Αντιδήμαρχος ότι κακώς ήρθε
για επιστροφή, ας πάρουμε απόφαση να μην της τα επιστρέψουμε. Αλλά όχι
θα αναβάλλουμε 20 €, δεν είναι έτσι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Κουτσάκη;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αφού άρον – άρον …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι άρον – άρον, συνεχίστε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ κ. Πρόεδρε όταν κάποιος από εμάς παίρνει
τον λόγο και είναι εκτός θέματος, είτε είμαι εγώ είτε είναι η συμπολίτευση, όταν
είναι εκτός θέματος δεν θα το επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να
χρησιμοποιήσω το μικρόφωνό μου, τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι
άλλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Δεν είναι παρατήρηση
είναι πρόταση, εσείς θα κρίνετε αν πρέπει να ληφθεί υπόψη, πολύ μάλλον
όταν αφορά ένα σεβαστό συνάδελφο όπως τον κ. Ντάτση. Επειδή όμως έχει
επαναληφθεί στη διαδικασία, να γίνονται ανακοινώσεις αναφορές και
καταγγελίες εντός του Δημοτικού Συμβουλίου ανώνυμα, χωρίς να αναφέρεται
το όνομα. Εδώ στη συγκεκριμένη καταγγελία αναφέρεται κάποιος υπάλληλος
του νεκροταφείου ο οποίος παρότρυνε ένα δημότη να παρανομήσει.
Νομίζω –κι αυτό είναι στο δικό σας χέρι- ότι είναι σκόπιμο να
επιβάλλεται εντός του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγελίες και μάλιστα
σοβαρές σε βαθμό παρανομίας να γίνονται επώνυμα και όχι να γκριζάρουμε
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το σύνολο των εργαζομένων στο νεκροταφείο γιατί κάποιος παρανόμησε,
κάποιος παρότρυνε να παρανομήσει.
Είναι επί της διαδικασίας εσείς θα κρίνετε. Η πρότασή μου είναι
ότι είναι σκόπιμο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου οποιαδήποτε αναφορά
σοβαρή καταγγελία γίνεται, να είναι πάντα επώνυμη, είτε αφορά Δημοτικό
σύμβουλο, είτε αφορά υπάλληλο, είτε αφορά εργαζόμενο, είτε αφορά
οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη από εσάς κ.
Αράπογλου με την έννοια ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει δικαίωμα να
καταγγείλει αυτό που έμαθε. Δεν μπορεί όμως και καλά κάνει …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα με αφήσετε να τελειώσω; Την άποψή μου λέω μπορεί να
είναι λανθασμένη, δεν κατέχω εγώ το αλάθητο, λέω μια άποψη. Ο δημοτικός
σύμβουλος ο οποίος γυρνάει, μαθαίνει, βλέπει, ακούει, παίρνει διάφορες
καταγγελίες. Για να χρησιμοποιήσει όμως ένα όνομα, μπαίνει σε μια άλλη
διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνεστε, η οποία είναι πολύ σοβαρή.
Άρα θα πρέπει ή να του αρνηθούμε να καταγγείλει αυτό και αυτό
που καταγγέλλει όλοι εδώ μέσα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση
κάποιος να καταγγέλλει ψευδώς δεν έχει λόγο, άρα καλώς κάνει και το
καταγγέλλει, δεν μπορεί να σηκώσει όμως το βάρος της υπόλοιπης πορείας
του θέματος. Ή δεν μπορεί να το αντέξει προσωπικά, ή δεν θέλει να βάλει σε
μια τέτοια διαδικασία αυτόν που του το είπε.
Άρα εγώ λέω ότι είμαι στη μέση. Πιστεύω σοβαρές καταγγελίες
που είναι διασταυρωμένες καλό είναι να λέγονται και ανωνύμως. Είναι μια
προσωπική άποψη, δεν δεσμεύω κανέναν.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε να μην επανέλθουμε σας παρακαλώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου. Όταν καταγγέλλεις επώνυμα
ξεκινάς διαδικασίες με βαριές ζημιές και όταν κάτι γίνεται πολλά χρόνια δεν το
πατάς με ένα κουμπί και σβήνει, θέλει προσπάθεια και συμμάζεμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Ντάτση ευχαριστώ. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε διερωτώμαι κατ' αρχήν και θέλω να
απευθυνθώ στον κ. Αντιδήμαρχο των Οικονομικών. Έχει γίνει συνήθεια σε
κάθε Δημοτικό Συμβούλιο –αν δεν είναι σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, σε
Συμβούλιο παρά Συμβούλιο- να φαίνονται επιστροφές ποσών αχρεωστήτως
καταβληθέντων.
Εκεί έχω ένα ερωτηματικό: κάτι δεν πρέπει να λειτουργεί σωστά.
Δεν θα σταθώ στο θέμα των ποσών αν είναι 20 € ή αν είναι 50 ή 100 € αλλά
κάτι δεν πρέπει να λειτουργεί σωστά, λέω εγώ. Όταν κάθε τόσο σε Δημοτικό
Συμβούλιο και πολλές φορές έρχονται και δύο και τρία ποσά διαφορετικά. Τι
σημαίνει αυτό; Ρωτώ τον Αντιδήμαρχο τον κ. Λάλο κάθε φορά να συμβαίνει
αυτό το πράγμα και να φέρνουμε επιστροφές ποσών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε θέλετε να πείτε κάτι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να απαντήσω. Δεν είναι αλήθεια αυτό,
αχρεωστήτως καταβληθέντα έχουν έρθει ελάχιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
μάλλον μπερδεύεστε με διαγραφές χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους,
νομίζω. Αυτά είναι τα θέματα που έρχονται αρκετά συχνά σε Δημοτικό
Συμβούλιο οι διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων οι οποίες είναι φυσιολογικό
να γίνονται από τη στιγμή που στη δική μας Διοίκηση γίνονται και βεβαιωτικοί
κατάλογοι που παλιά δεν γίνονταν.
Φυσικά και όταν έχεις ένα βεβαιωτικό κατάλογο για παράδειγμα
ενός πολεοδομικού προστίμου ο οποίος πάει και το διευθετεί, έχει κάνει 4178
και τα λοιπά, μετά πρέπει να του σβήσεις εσύ το πρόστιμο το οποίο έχεις
επιβάλλει. Ή αν είναι για παράδειγμα μια κλήση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας που την έχεις βεβαιώσει και αυτός έχει πάει νωρίτερα με κάποιο
τρόπο και έχει πληρώσει σε ΕΛΤΑ και μας ειδοποίησαν γι' αυτό το πράγμα,
πάλι έρχεται και του σβήνουμε το πρόστιμο το οποίο του έχουμε βεβαιώσει.
Αλλά αυτό γίνεται για το μοναδικό λόγο ότι εμείς βεβαιώνουμε τα
ποσά και τα εισπράττουμε. Πράγμα που δεν το έκαναν, έτσι κι αλλιώς είναι
καταγεγραμμένο αυτό με σαφήνεια στις εκθέσεις του ορκωτού λογιστή της κας
Ξανθοπούλου, ότι δεν βεβαίωνε τίποτε ο Δήμος, εισέπραττε οίκοθεν, ελάχιστα
ποσά είχαν βεβαιωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ, δεν νομίζω ότι
υπάρχει άλλη ερώτηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το πρώτο σκέλος; Όταν πήρατε τον λόγο κ. Κόντο έπρεπε
να μιλήσετε επί όλου του θέματος, δεν γίνεται να κάνουμε δεύτερο γύρο για
την 1η παράγραφο και για τη 2η.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αφήστε τώρα την 1η και τη 2η παράγραφο.
Μιλάγαμε κανονικά για τα 20 € όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάγαμε για το 1ο θέμα κ. Κόντο, δεν μιλάγαμε για τα 20 € εν
πάση περιπτώσει πάρτε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή μιλάμε για τη χρέωση και ότι έχει γίνει λάθος,
αντιπαρέρχομαι το λάθος αλλά θέλω να πω για τη χρέωση των
τραπεζοκαθισμάτων

του

2015.

Πότε

γίνεται

η

χρέωση

των

τραπεζοκαθισμάτων του 2015;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ’15.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί το φέρνουμε τον 9ο του 2016;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Προφανώς ανακάλυψαν το λάθος που είχε
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ι.

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ:

Πρώτα

είναι

όσον

αφορά

τη

διαφορά

των

τραπεζοκαθισμάτων, στο άλλο είμαι κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το άλλο έχει αποσυρθεί κ. Τομπούλογλου δεν το ψηφίζουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Η ψήφιση είναι μόνο για το πρώτο σκέλος. Είναι ομόφωνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιστροφής
ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και διάθεση σχετικών
πιστώσεων» εγκρίνεται ομόφωνα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από καταβολή
προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μιλάμε ότι το ένα είναι μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετο
προσάρτημα. Μπορεί και γίνεται συμβόλαιο; Γιατί εδώ χρειάζεται μια ερώτηση
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από τη Νομική Υπηρεσία να μας δώσει μια θέση κατά πόσο έχει γίνει
συμβόλαιο με προσάρτημα αυθαίρετου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για να
μπορέσεις να κάνεις μεταβίβαση, μιλάω με μια απλή λογική και από ό,τι
γνωρίζω δεν μπορείς να έχεις μέσα αυθαίρετο. Θα σου πει «τακτοποίησέ το»,
δεν μπορείς το μεταβιβάσεις στον άλλον και αν το έχει δεχτεί ή είναι νόμιμο.
Αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς μια απόφαση. Προσέξτε τι
λέει εδώ, ότι έχει «μεταβιβαστεί η μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετο
προσάρτημα, στην κα Μπίθα Όλγα» και εμείς ζητάμε να διαγραφεί από αυτόν
ο οποίος μεταβίβασε και σε αυτόν μεταβιβάστηκε ότι έχει αποδεχτεί. Αυτό όλο
δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατ' αρχάς θα έπρεπε να έχουμε μια υπεύθυνη δήλωση που να
λέει αυτή ότι «εγώ έχω αποδεχτεί τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου», πρέπει να
έχουμε μια υπεύθυνη δήλωση η οποία να λέει ότι έχουμε το δικαίωμα να το
κάνουμε αυτό από τη Νομική Υπηρεσία και να πάρουμε μια απόφαση.
Εγώ νομίζω κύριοι ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να το λύσει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτα με μια θέση της Νομικής Υπηρεσίας και πάνω
στη θέση της Νομικής Υπηρεσίας να αποφανθούμε τι πρέπει να κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κόντο να σας πω το
εξής: επειδή κι εγώ προσφάτως πήρα ένα σπίτι με μια τέτοια επιβάρυνση, κατ'
αρχήν δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση αν δεν τακτοποιηθεί. Άρα έχει
τακτοποιηθεί. Το πρόστιμο παραμένει στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και από τη
στιγμή που αλλάζει ιδιοκτησία αυτοδίκαια πάει στον επόμενο. Δηλαδή να μας
το εξηγήσουν και οι νομικοί, αλλά τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι νομικός το
γνωρίζω πολύ καλά γιατί προσφάτως έκανα μια παρόμοια αγοραπωλησία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πως έγινε το συμβόλαιο λέω.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το συμβόλαιο δεν γίνεται αν δεν τακτοποιηθεί. Αν δεν
είναι τακτοποιημένο, δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί από τον κ. Κανταρέλη δεν
χρειάζεται να ρωτήσουμε νομικό και εγώ νομίζω ότι έτσι είναι. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου από καταβολή προστίμου για αυθαίρετες
κατασκευές» εγκρίνεται ομόφωνα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ λέω ομόφωνα, μόνο με την επιφύλαξη κατά πόσο αυτό
είναι νόμιμο.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι επ’ αυτού; Όχι. Υπάρχουν
ερωτήσεις ή απορίες; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμήθειας του Δήμου έτους 2017» εγκρίνεται ομόφωνα.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Αλλαγή του ΦΠΑ είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλαγή του ΦΠΑ είναι, άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτε.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

4ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

4ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
εγκρίνεται ομόφωνα.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο
διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 75/2016 απόφασης
του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό εντελώς το θέμα, όποιος το έχει
διαβάσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να πω εδώ όμως κάτι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε κάνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
τον περασμένο μήνα λίγο πριν των διακοπών, στο οποίο λέγαμε ότι πρέπει να
διαλυθεί η κοινωφελής για να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία για να
γλιτώσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό ήταν το γενικό σκεπτικό.
Τώρα ξαφνικά βλέπω πάλι μια κινητικότητα τέτοια, η οποία αυτό
το έκτακτο Συμβούλιο κακώς έγινε και θέλω να ξέρω διότι το εγχειρίδιο
διαδικασιών διοικητικής ικανότητας, νομίζω είναι ένας τυφλοσούρτης για
όλους τους Δήμους. Έτσι δεν είναι; Οπότε περνάει και σε εμάς, συμφωνώ.
Αλλά αυτό έχει και μια συνέχεια. Τι έγινε με εκείνο το θέμα
ούτως ώστε να προχωράμε σε τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κουμαριανέ έχετε κάτι να μας
διαφωτίσετε επί της ερώτησης του κ. Κόντου;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αν θεωρείτε ότι είναι εντός θέματος ευχαρίστως θα
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ελαφρώς εντός θέματος.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εντάξει θα απαντήσω ελαφρώς! Όλη η διαδικασία και
αυτό το είχαμε τονίσει, έγινε για να διαφυλαχτούν και να μη τεθούν σε κίνδυνο
οι θέσεις των εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου στην Κοινωφελή
επιχείρηση.
Σε επαφή με τις Διαχειριστικές Αρχές προγραμμάτων η επίσημη
απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία της ΕΕΤΑ είναι ότι ακριβώς λόγω της
ιδιαιτερότητας της μεταβατικής περιόδου σε νέα προγράμματα, ιδίως για το
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ΚΟΙΦΗ και το Βρεφικό θα χάνονταν θέσεις εργασίας. Οπότε από το να
αποφύγουμε το να διακινδυνεύσουμε θέσεις εργασίας, θα πηγαίναμε σε
σίγουρη απώλεια θέσεων εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία καλυφθήκαμε ήμασταν και λίγο εκτός θέματος,
τελείωσε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί εκτός θέματος κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο εκτός θέματος γιατί εδώ είναι η έγκριση του εγχειριδίου
διαδικασιών και όχι επί του θέματος της ύπαρξης ή μη ύπαρξης ή σωστής
ύπαρξης της Κοινωφελούς. Άρα είμαστε λίγο εκτός θέματος. Επί του θέματος
αυτού ομόφωνα;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εμείς δηλώνουμε παρών λόγω μη
συμμετοχής μας στο Δ.Σ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το ίδιο ισχύει και για εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το «εμάς» να λέμε τα ονόματα, δεν ξέρω.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Η Παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω ακούσει κι άλλα κ. Τομπούλογλου και πρέπει να ρωτάω.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι έχετε ακούσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν είμαστε Παράταξη ή δεν είμαστε Παράταξη, ποιος την
εκπροσωπεί.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Σας ήρθε κάποιο χαρτί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω ακούσει ομιλία του κ. Κοπελούσου. Η δουλειά μου είναι να
ακούω εδώ πέρα. Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου, έχω ακούσει από τον κ.
Κοπελούσο, ο οποίος έχει διαχωρίσει …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι ενδιαφέρει τη διαδικασία…;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Γιατί κάνεις τώρα τη διαδικασία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω γιατί.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Από τη στιγμή που δεν έχετε κάποιο επίσημο χαρτί στα
χέρια σας, το να ακούω «δεν μου λέει εμένα τίποτε», εμείς σαν Παράταξη στο
συγκεκριμένο θέμα επειδή δεν εκπροσωπούμεθα απέχουμε από την
ψηφοφορία.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη, αφήστε με, δεν θέλω υποδείξεις κ.
Κουτσάκη.
Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να τονίσω ή να μην υπερτονίσω
κάτι, όμως για να μη γίνει κάποιο λάθος στην εγγραφή, γι' αυτό έκανα αυτή τη
διατύπωση. Σας φάνηκε τόσο παράξενο; Υπάρχει ολόκληρο κείμενο που έχει
κατατεθεί από τον κ. Κοπελούσο. Όταν λέμε «εμείς» φοβήθηκα μήπως δεν
είμαστε εμείς και είμαστε λίγο εμείς. Δεν το καταλάβατε; Είναι τόσο δύσκολο
να το καταλάβετε; Καταλαβαίνετε δύσκολα τότε, δεν σας φταίω εγώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Και εσείς καταλαβαίνετε ό,τι θέλετε να καταλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε λίγο ευγενικός δεν σας τιμάει κ. Τομπούλογλου, η
γλώσσα που χρησιμοποιείτε δεν σας τιμά.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Έχει έρθει κάποιο επίσημο χαρτί που να λέει …;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησα, δεν θέλετε να καταλάβετε. Να διαβάσετε τα
πρακτικά, αν κάνετε τόσο τον έξυπνο. Διαβάστε τα πρακτικά, διαβάστε λίγο.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε 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: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος και η κα Ρόκου απουσιάζουν. Ο κ.
Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εμείς ως Παράταξη απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω
μη εκπροσώπησης στο Δ.Σ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εμείς δηλώνουμε παρών για τον λόγο που εξήγησα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει, 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 απουσιάζει, ο κ. κουτσάκης;
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, η κα Γκούμα και η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ, 2 αποχές, 2 παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εγχειριδίου
διαδικασιών

διοικητικής

ικανότητας

στο

πλαίσιο

διαχειριστικής

ικανότητας δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου, βάσει της αριθ. 75/2016 απόφασης του Διοικητικού της
Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι είναι μικρής κλίμακας οι αλλαγές, αν υπάρχουν
ερωτήσεις ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ερωτήσεις υπάρχουν; Τοποθετήσεις; 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.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος και η κα Ρόκου απουσιάζουν. Ο κ.
Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχουμε από τη διαδικασία λόγω μη εκπροσώπησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών για τον λόγο με το προηγούμενο θέμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει, ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Παρών.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, η κα Γκούμα και η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 17 υπέρ, 2 αποχές, 4 παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 77/2016 απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω αν περιγράφεται η ειδικότητα, δεν έχω διαβάσει την
εισήγηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να κάνω τοποθέτηση. Νομίζω ότι από τη στιγμή κατά την οποία
μας έχει στείλει απαντητικό έγγραφο το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 17 άτομα, μας εγκρίνει μόνο ένα άτομο,
νομίζω ότι σε αυτό πρέπει σύσσωμα να διαμαρτυρηθούμε, υπεύθυνα,
αναλυτικά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Δήμος και να φτάσουμε σε
ένα σημείο όχι μόνο να κάνουμε εδώ ευχές κατά, υπέρ, ή παρών, για να
μπορέσουμε να βρούμε κάτι και να δούμε που πάμε.
Όταν κάνουμε ένα αίτημα 17 ανθρώπων για να μας φέρουν ένα
προσωπικό και μας φέρνουν έναν και βλέπουμε μετά… καταλαβαίνετε ότι
είναι και υποτιμητικό για ένα Δημοτικό Συμβούλιο εδώ να μπορεί μετά από
μια τέτοια εισήγηση, να έχει ένα άτομο. Να συνοδευτεί με επιστολή
διαμαρτυρίας αιτιολογημένη αυτή η απόφαση και να μπορέσουμε να δούμε τι
μπορεί να γίνει, διότι ό,τι έχουμε ζητήσει δεν μας έχουν δώσει τίποτε. Νομίζω

43

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να καταλάβω από 17 άτομα, πως
καταλήξαμε στο ένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι είπατε, συμφωνώ απόλυτα. Ο κ.
Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Μια ερώτηση στον κ. Αντιδήμαρχο. Θα ήθελα να μου πείτε
λίγο το σκεπτικό που διαλέξαμε έναν υδραυλικό στην Τεχνική Υπηρεσία.
Υδραυλικός δεν είναι τελικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το θέμα του υδραυλικού στο Δήμο είναι μια τεράστια
πληγή. Έχουμε ένα υδραυλικό για όλο το Δήμο. Το Δίκτυο του αυτόματου
ποτίσματος μόνο, είναι εκτεταμένο, είτε για συντήρηση είτε για να βάλουμε
καινούργιο. Ένας υδραυλικός σε καμία περίπτωση δεν φτάνει και είμαστε
συνέχεια πίσω.
Τέλος πάντων ας πούμε ότι στους πέντε οικοδόμους, στους
πέντε τεχνίτες καλύπτουμε, οι πέντε τεχνίτες να γινόταν έξι, δεν έχεις και
μεγάλη διαφορά. Στον έναν υδραυλικό να γίνουν δύο, είναι διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτό που έβαλε ο κ. Κόντος πρέπει να το
δούμε πολύ σοβαρά. Σήμερα η Νέα Χαλκηδόνα και η Νέα Φιλαδέλφεια αν
κοιτάξετε τα πεζοδρόμια θα δείτε ότι είναι χέρσα, σα να είναι έξω στους
αγρούς. Εγώ δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί η Υπηρεσία και δεν τα κάνει,
αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βρείτε τρόπο πραγματικά γιατί είναι ντροπή να
λέμε ότι μένουμε σήμερα δίπλα με το Δήμο Αθηναίων και τα πεζοδρόμιά να
μην μπορείς να περάσεις από το χόρτο.
Όσο για τις προσλήψεις πρέπει να γίνει πραγματικά έντονη
διαμαρτυρία από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί άλλο δεν πάει πλέον. Από
το ’09 έχει να πατήσει εργαζόμενος και έχουν φύγει όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν
μπορεί να λειτουργήσει πλέον ο Δήμος.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ερώτηση θέλω να κάνω στον κ. Κουτσάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι να ρωτήσετε, δεν κάνει εισήγηση ο κ. Κουτσάκης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε εδώ λέγονται πράγματα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνετε ομιλία, όχι ερώτηση.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εντάξει, θα μου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, έχετε τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με προσοχή τους περισσότερους,
είπε ο κ. Καλαμπόκης ποιο είναι το σκεπτικό ακριβώς, τρεις το λάδι τρεις το
ξύδι, τρεις και στο λαδόξιδο είναι κάθε χρόνο το Υπουργείο. Και ευτυχώς μέσα
σε όλη αυτή τη λαίλαπα που βγήκε κι ένας νόμος που αφορά τα ανταποδοτικά
και θα μπορέσουμε να πάρουμε 25 ανθρώπους για να βελτιώσουμε όσο
μπορούμε τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό που λέτε κ. Κουτσάκη θα σας
παρακαλούσα πολύ να μου πείτε ποιο είναι το σημείο ακριβώς στη
Χαλκηδόνα που το χορτάρι είναι μέχρι πάνω και είναι χέρσο γιατί δεν έχει
υποπέσει στην αντίληψή μου. Μπορεί να έχετε δίκιο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είναι τα πεζοδρόμια …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δηλαδή τι λέτε; Λέτε για τα χόρτα που βγαίνουν μέσα από το
πεζοδρόμιο; Εντάξει ωραία, γιατί τα περισσότερα από όσο γνωρίζω, έγιναν.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν το λέω για να …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι ήθελα να καταλάβω τι είπατε. Και φυσικά συμφωνώ κι
εγώ ναι, εκεί πονάμε πολύ, πραγματικά στο κομμάτι υδραυλικών πονάμε
αρκετά. Μακάρι να άνοιγε με ένα τρόπο και σε αυτή τη διαδικασία αλλά δεν
είναι ανταποδοτικά, εδώ δεν υπάρχει κόφτης στα ανταποδοτικά, εδώ σου λέει
όταν πληρώνει το κεντρικό κράτος δεν στέλνει ούτε χρήματα ούτε προσωπικό.
Εκεί θέλει όχι απλά διαμαρτυρία, νομίζω ότι είναι όλοι στα κάγκελα. Γιατί; Γιατί
έρχονται ένα κάρο προσλήψεις άσχετες σε άλλους Δήμους, αν δείτε τις
προσλήψεις του ΑΣΕΠ στα ανταποδοτικά υπάρχουν Δήμοι που πρέπει να
προσλάβουν 600 και 700 άτομα. Ένα στρατό!
Και ενώ πονάνε σε άλλες θέσεις που τις αιτούνται, έστω με τη
μορφή οκτάμηνου, οι απαντήσεις που έρχονται από το Υπουργείο
Εσωτερικών, είναι αυτού του επιπέδου. 95% απόρριψη των 17 θέσεων που
ζητήσαμε. Γι' αυτό στο προηγούμενο Συμβούλιο αν θυμάστε πήγαμε στα
τρίμηνα. Κανείς δεν τα θέλει τα τρίμηνα, αλλά ζητάς οκτάμηνα και σου
εγκρίνουν ένα άτομο από 17. Άντε να κάνεις δουλειά σε κάθε Υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ. Αντιδήμαρχο. Ποιος
είναι στην Κυβέρνηση κ. Αντιδήμαρχε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Σας στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγείτε Δημοτική Αρχή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κ. Τομπούλογλου που εσείς
στηρίζετ αναφανδόν.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Αφήστε με να καταλήξω. Τα ίδια έκαναν και οι άλλοι, εγώ
δεν ήρθα για να σου πω τι και πως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιοι άλλοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κορόιδεψαν και εμάς αυτοί που ήταν πριν που τους
στήριζα, κορόιδεψαν και εσένα που εσύ τους στήριζες και τους έβγαλες. Είναι
απλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος, προχωράμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία. Δούλεμα ο ένας, δούλεμα και
ο άλλος. Μόνο που στην περίπτωση που το έκαναν οι άλλοι, θα είχαμε βγει
στα κάγκελα και δεν θα είχαμε αφήσει τα πεζοδρόμια. Τώρα κάνει πρώτη
φορά η Κυβέρνηση της Αριστεράς. Αυτό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήθελα να πω ….
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σήμερα δεν σας αναγνωρίζω. Κύριε
Τομπούλογλου αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση εδώ μέσα, δεν θα τελειώσουμε,
ποιος βγαίνει και από ποιον και γιατί και για το παρελθόν του καθενός.
Σταματήστε, δεν σας συμφέρει, πιστέψτε με. Συνεχίζουμε.
Εγώ το μόνο που ήθελα επειδή απουσίαζε και ο κ. Δήμαρχος
είναι να τον ενημερώσω εάν συμφωνεί η πρόταση του κ. Κόντου η οποία είναι
σωστή, φυσικά δεν υπάρχει κάποιο κείμενο αυτή τη στιγμή, η πρότασή μου
είναι μαζί με το 7ο θέμα που θα το ψηφίσουμε, πρότεινε να συνοδευτεί από
μια

επιστολή

και

λέω

εγώ

εφόσον

δεν

υπάρχει

η

επιστολή,

να

ο

συμπεριλάβουμε στο 7 θέμα την εξουσιοδότηση του Σώματος να συντάξετε
μια επιστολή, γιατί όπως τοποθετήθηκε ο κ. Κόντος πολύ σωστά και ο κ.
Κουτσάκης και άλλοι συνάδελφοι ίσως να μη θυμάμαι, είναι απόλυτη κοροϊδία
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νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας, το ένα άτομο από τα 17 που έχουμε ζητήσει
για τα οκτάμηνα.
Άρα ψηφίζουμε το 7ο θέμα αν δεν διαφωνείτε και σας
εξουσιοδοτούμε να συνοδευτεί από μια επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο
ότι είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο
Δήμος. Αν δεν έχετε αντίρρηση να πάμε σε ψήφιση κ. Δήμαρχε. Καμία, άρα
πάμε σε ψήφιση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εμείς ψηφίζουμε το θέμα, συμφωνούμε και
παροτρύνουμε το Δήμαρχο να ετοιμάσει επιστολή να κάνει οτιδήποτε κρίνει
σκόπιμο, αλλά δεν τον εξουσιοδοτούμε εν λευκώ να γράψει την επιστολή, να
δούμε την επιστολή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τότε συμφωνούμε να προβεί σε κάποια μέτρα αλλά δεν
μπορούμε να τον εξουσιοδοτήσουμε εν λευκώ για μια επιστολή.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα πω κάτι για το Μνημόνιο μην ανησυχείτε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν είμαι υπέρμαχος του Μνημονίου δεν το έχω υπηρετήσει
όπως εσείς που υπηρετείτε και διοικείτε σε εποχή Μνημονίου και όπως άλλοι
στο παρελθόν. Άρα δεν με απασχολεί καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε όλοι αντιμνημονιακοί. Επαναλαμβάνω για να μη γίνει
λάθος τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το 7ο θέμα ως εισάγεται και εξουσιοδοτούμε
εν λευκώ τον κ. Δήμαρχο να στείλει μια επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο.
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;
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος και η κα Ρόκου απουσιάζουν. Ο κ.
Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ εξουσιοδοτώ το Δήμαρχο να γράψει ό,τι θέλει.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ του 7ου θέματος, ναι να κάνει ο Δήμαρχος διάφορες
ενέργειες, αλλά εν λευκώ εξουσιοδότηση δεν είναι η εποχή για λευκές
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επιταγές, να δούμε τι θα γράψει. Εντάξει του έχουμε εμπιστοσύνη αλλά εκ των
προτέρων και λευκή επιταγή να γράψει ό,τι θέλει και να έχει και το όνομά μας
από κάτω, όχι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει, ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, η κα Γκούμα και η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός ειδικότητας
για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2016»
εγκρίνεται ομόφωνα.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής». Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμου
εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης - προσφοράς
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προτείνω εμένα για να ελαφρύνουμε το Δήμαρχο ως
εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι απόφαση αυτό, ή είναι πρόταση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πρόταση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση συμμετοχής στο
πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ορισμός και
εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης προσφοράς και την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης» εγκρίνεται

ομόφωνα.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μεταφοράς 2ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Με την ολοκλήρωση του νέου Παιδικού Σταθμού στην
Οδυσσέως 2 στη Χαλκηδόνα αποφασίσαμε για φέτος ο 2 ος Παιδικός Σταθμός
να λειτουργήσει στο νέο κτήριο, αφ' ενός για να έχουμε τη δυνατότητα μέσα
στο χρόνο να γίνουν επισκευές στο κτήριο της Κάλβου, το οποίο με το νέο
Οργανισμό θα λειτουργήσει ως 6ος Παιδικός Σταθμός από τον Σεπτέμβρη του
’17 και με το νέο Οργανισμό θα λειτουργήσει και το βρεφικό τμήμα στο 2 ο
Παιδικό Σταθμό της Οδυσσέως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ θα κάνω κατ' ευθείαν τοποθέτηση γιατί θα πρέπει
να αποχωρήσω. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρέπει να κλείσει ο Παιδικός
Σταθμός, δεν πρέπει να γίνει η μεταφορά. Πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο
Παιδικός Σταθμός, αυτό που λέει ο κ. Κουμαριανός ότι κάποια στιγμή θα
κλείσει για να λειτουργήσει του χρόνου δεν με καλύπτει. Υπήρχε το περιθώριο
οι όποιες επισκευές να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι ούτως ώστε να μπορέσει
να λειτουργήσει.
Θα δεχόμουν να πείτε ότι δεν έχουμε προσωπικό για να το
λειτουργήσουμε, θα ήταν πιο ξεκάθαρο πιο ντόμπρο και από εκεί και πέρα
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αυτό που επίσης θα δεχόμουν ήταν να λέγατε ότι «θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε…» νοικιάζοντας το Ηρώδειο, βρίσκοντας άλλους πόρους, τέλος
πάντων να βρούμε χρήματα να μπορέσουμε να το επανδρώσουμε με
προσωπικό με πρόσληψη έστω οκταμήνου να πάρουμε κόσμο.
Το να το κλείνουμε και να το αφήνουμε ότι πάμε στο καινούργιο
και θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες βελτιώσεις δεν μου
λέει τίποτε. Αυτές οι βελτιώσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν αυτό το
διάστημα που μιλάμε του καλοκαιριού τώρα.
Αυτή είναι η άποψή μου, είμαι κατά της μεταφοράς, για εμένα
πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και καλύτερα κατά την προσωπική μου
άποψη και πάλι να έβγαινε η Διοίκηση και να έλεγε τα πράγματα ως έχουν
«δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε χρήματα να το λειτουργήσουμε». Αυτό
θα ήταν για εμένα πιο καθαρό από το να λέει ότι «ξέρεις, έχουμε το άλλο
κτήριο και θα τους πάμε εκεί». Αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ, καληνύχτα
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πω μια ιστορία γιατί την κρύβουν κάποιοι και την
κρύβουν σκόπιμα. Παραλάβαμε ένα έργο όταν αναλάβαμε από το Γενάρη του
’14 αν θυμάστε και όσοι είχατε ασχοληθεί τότε προεκλογικά υπήρχε ένας
Παιδικός Σταθμός στον οποίο είχαν πέσει μπετά στο ύψος του 3%. Εμείς
παραλάβαμε ένα Παιδικό Σταθμό ο οποίος είχε ενταχθεί στο προηγούμενο
ΕΣΠΑ και βρισκόταν η ολοκλήρωσή του στο 3 με 4% διόρθωσέ με αν κάνω
λάθος κ. Καλαμπόκη.
Αυτό τον Παιδικό Σταθμό με ένα περίεργο τρόπο ο εργολάβος
ζητούσε, ο μόνιμος εργολάβος του Δήμου επί πολλά χρόνια ο κ. Θανάσουλας,
είτε με απ' ευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς ή με ένα τυχαίο τρόπο,
αυτός έπαιρνε τα έργα ως δια μαγείας, καταλαβαίνετε όλοι τι συνέβαινε….
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα ψάξουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε κ. Τομπούλογλου.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα ψάξουμε γιατί εγώ όταν λέω κάτι, το εννοώ. Να ψάξουμε
τι δουλειές έκανε η Αττική Δίοδος στη Νέα Φιλαδέλφεια και πως η περιοχή
ήταν μοιρασμένη σε συγκεκριμένο εργολάβο.
Εμείς ήμασταν οι μόνοι που μιλάγαμε με όνομα προεκλογικά και
αυτό που δεσμευτήκαμε το κάναμε. Τον κάλεσα στο γραφείο μου και του είπα
ότι «θα ολοκληρώσεις τον Παιδικό Σταθμό». Αυτός οχυρώθηκε πίσω από μια
στημένη ιστορία και ζητούσε αυτό που ζητάνε πάντα οι εργολάβοι στο
δημόσιο, συμπληρωματική σύμβαση 250.000 €. Αρνηθήκαμε να κάνουμε
συμπληρωματική σύμβαση, ο εκβιασμός ποιος ήταν; Ότι το έργο θα
απεντασσόταν από το ΕΣΠΑ και θα αναγκαζόταν ο Δήμος αυτά τα χρήματα
να τα βάλει από την αρχή και να δώσει πίσω αυτά τα λίγα που είχε πάρει,
αλλά και να χρηματοδοτήσει όλα τα υπόλοιπα.
Σε απόλυτη συνεργασία και με τη βοήθεια της Περιφέρειας
Αττικής το έργο επανεντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ως καινούργιο έργο, το οποίο
δημοπρατήθηκε. Κύριε Τομπούλογλου επειδή σας έχω εκτίμηση, ως γνώστη
τουλάχιστον των θεμάτων της Αυτοδιοίκησης αλλά και της Δημόσιας
Διοίκησης, θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο προσεκτικός.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οφείλετε να γνωρίζετε ότι η
έλλειψη Υπηρεσιακών Συμβουλίων εδώ και έξι μήνες έχει δημιουργήσει ένα
τρομακτικό πρόβλημα σε όλο το δημόσιο, σε υπηρεσιακές μεταβολές, σε
νέους Οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή στο δημόσιο έχουν παγώσει εδώ και
τουλάχιστον έξι μήνες τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και αυτό σημαίνει ένα και
απλό πράγμα.
Δεν θυμάμαι αν το εξήγησε ο κ. Κουμαριανός, με το παλαιότερο
καθεστώς θα μπορούσαμε με μια απλή συστατική πράξη να πάμε να
ιδρύσουμε ένα νέο Παιδικό Σταθμό. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Χρειάζεται να
προβλεφθούν θέσεις στον Οργανισμό του Δήμου, ότι έχεις ένα τμήμα
Παιδικού Σταθμού ονόμασέ το Διεύθυνση, Τμήμα δεν έχει σημασία, και αυτό
να έχει την έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Υπηρεσιακά Συμβούλια
δεν υπάρχουν και το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά.
Εφόσον το γνωρίζετε, θα έπρεπε να γνωρίζετε… Δηλαδή τι
θέλω να πω με αυτό; Εμείς δώσαμε τη μάχη και το έργο να μη σταματήσει, να
μπει με ένα υγιή τρόπο να γίνει το έργο, να ολοκληρωθεί όπως και
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ολοκληρώθηκε, δηλαδή το καθήκον μας εμείς απέναντι στους πολίτες το
έχουμε πράξει και με το παραπάνω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει
Υπηρεσιακό Συμβούλιο δυστυχώς δεν είναι δικό μας. Αυτή τη στιγμή όλη η
Δημόσια Διοίκηση είναι στον αέρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουν
μαζευτεί εκατοντάδες φάκελοι που όταν συσταθούν τώρα με το νέο νόμο τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα περιμένουμε μήνες μέχρι να φτάσουν οι
υποθέσεις μας να κριθούν.
Άρα επειδή τα γνωρίζετε αυτά μην μας κατηγορείτε άδικα. Εμείς
τη δουλειά μας την κάναμε, παραδίδουμε με ένα διαφανή τρόπο εκτελεσμένο
έργο έναν ασφαλή και λειτουργικό Παιδικό Σταθμό, που είναι καμάρι γι' αυτή
την πόλη και την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει γι' αυτόν
ακριβώς τον λόγο.
Τι να κάνουμε… Δεν φταίμε εμείς. Αυτό που εμείς μπορούμε να
διασφαλίσουμε είναι ότι τα παιδιά θα μεταφερθούν στο νέο Παιδικό Σταθμό,
θα συντηρήσουμε τον άλλον ώστε να μην εγκαταλειφθεί μέσα σε ένα
ολόκληρο χρόνο, προκειμένου του χρόνου να λειτουργήσει προσθετικά στο
ήδη υπάρχον δυναμικό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, κάτι άλλο που εμείς δεν το
έχουμε σκεφτεί ή αδιαφορήσαμε, εδώ είμαστε να ακούσουμε. Αλλά εμείς αυτό
που κάναμε είναι να κάνουμε τον Παιδικό Σταθμό να τον ολοκληρώσουμε και
να μπορέσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες να υποδεχτούμε παιδιά.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια διευκρίνιση μόνο, επειδή φεύγω.
Απλά μιλάτε, σα να ήμουν εγώ Διοίκηση κ. Δήμαρχε για το έργο. Για την
Αττική Δίοδο μη μιλάτε σε εμένα, διότι εγώ την Αττική Δίοδο την έφτασα στο
Συμβούλιο της Επικρατείας και η Νομική Υπηρεσία όταν ήρθε το θέμα στο δια
ταύτα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε, παρακαλώ κ. Τομπούλογλου. Ο κ.
Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ θα εγκρίνω τη μεταφορά και την
εγκρίνω για συγκεκριμένους λόγους. Ο κ. Κουμαριανός μας διαβεβαίωσε εδώ
ότι οι 293 αιτήσεις θα καλυφθούν όλες. Εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα
να καλύψει όλες τις αιτήσεις καλώς κάνει, γιατί δεν έχει και το ανάλογο
προσωπικό για να μπορεί να στελεχώσει κι άλλο Παιδικό Σταθμό. Γι' αυτό τον
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λόγο εγκρίνω τη μεταφορά και θέλω να ρωτήσω και τώρα αυτή τη στιγμή
υπάρχει προσωπικό να στελεχωθεί ο Παιδικός Σταθμός; Δεν λειτουργεί το
βρεφικό τμήμα από πάνω γιατί; Γιατί δεν έχει προσωπικό, έτσι δεν είναι; Γι'
αυτό τον λόγο δεν λειτουργεί φέτος, όχι για κανένα άλλο λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Να απαντήσω;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Άρα υπάρχει κι άλλος λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν θα απαντήσετε τώρα κ. Κουμαριανέ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όχι, αν θέλει ας μου απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, δεν θα το κάνουμε καφενείο εδώ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θέλω να πω ότι φέτος όταν καλύπτεται το σύνολο των
αιτήσεων του Δήμου όλοι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει
λόγος να έχουμε άλλα πράγματα. Όσον αφορά για τον Παιδικό Σταθμό αυτό,
όλοι κάναμε τις προσπάθειές μας και αν εννοείτε την Αττική Δίοδο, εγώ την
Αττική Δίοδο τη γνώρισα σε αυτό το έργο δεν την ήξερα καθόλου και ούτε
αυτό το έργο το πήρε γιατί είχε κάποιον από εμάς, γιατί δεν τη γνώριζε κανείς.
Από εκεί και πέρα όταν ήρθε η ώρα να σταματήσει το έργο, δεν
δίστασα να σταματήσω το έργο και να προχωρήσουμε, σας κάλεσα κιόλας και
σας ενημέρωσα για να προχωρήσουμε στις άλλες ενέργειες τις οποίες
πραγματικά προχωρήσατε και ήρθε το αίσιο τέλος για την αποπεράτωση του
Σταθμού. Ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια θέλω να πω κι εγώ. Εγώ βρίσκω ότι ο κ. Δήμαρχος
ήταν πολύ μετριοπαθής. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο δούλεψε σκληρά ο
Δήμαρχος το γνωρίζω. Είναι έργο και περηφάνια της Τεχνικής μας
Υπηρεσίας, δούλεψαν σκληρά. Το έργο απεντάχθη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό
στην ελληνική γραφειοκρατία. Έγιναν οι σωστές, οι κατάλληλες, οι επίμονες
ενέργειες της Παράταξης του Δημάρχου και μπορέσαμε και φέραμε ένα
καινούργιο κόσμημα, το οποίο το φέραμε εμείς και θα μείνει για πάντα στη
Νέα Φιλαδέλφεια και για τους επόμενους και για τα παιδιά μας. Βρήκα
μετριοπαθή την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεντάχθη κ. Κουτσάκη. Ξέρετε τι θα πει απεντάχθη στο
δημόσιο;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εμείς αγοράσαμε το οικόπεδο, εμείς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα εγώ ότι το αγοράσαμε εμείς το οικόπεδο; Εν πάση
περιπτώσει δεν θέλω να κάνω διάλογο, είπα αυτά που είπα, κουφάρι
βρήκαμε. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτό το έργο πράγματι είναι
ένα πολύ ωραίο και χρήσιμο έργο για το Δήμο μας και ειδικά για τη Δημοτική
Ενότητα της Νέας Χαλκηδόνας, εκείνο που έχω να πω κ. Πρόεδρε και στον κ.
Δήμαρχο αν ακούει, είναι το εξής: ο Δήμος αυτός έχει μια συνέχεια.
Και εξηγούμαι: όπως και με το 1ο Δημοτικό όπως και εδώ
υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν υπεράνθρωπες θυσίες κατ' αρχήν να ενταχθεί
στο 1ο ΕΣΠΑ. Πληροφορώ στο Συμβούλιο ότι εγώ ως Αντιδήμαρχος δέκα
μηνών το 2012 για να προλάβουμε να ενταχθεί στο 1ο ΕΣΠΑ. Πλήρωσα από
την τσέπη μου 400 € παράβολο γιατί οι Υπηρεσίες του Δήμου ώσπου να
εγκρίνουν τα 400 € θα χάναμε την τελευταία προθεσμία της ένταξης στο
ΕΣΠΑ.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Σας λέω ότι ο Δήμος έχει συνέχεια. Έχουν αγωνιστεί
άνθρωποι γι' αυτή τη δουλειά και για το 1ο Δημοτικό κ. Δήμαρχε ξέρεις πολύ
καλά, βέβαια δεν το ανέφερες ποτέ ότι υπάρχει συνέχεια. Πράγματι και
μπράβο σας και αυτή είναι η δουλειά στο κάτω - κάτω γι' αυτό είμαστε εδώ,
είτε ως Διοίκηση είτε ως αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μπράβο στους προηγούμενους κ. Κανταρέλη.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Θέλω να πω ότι πραγματικά δεν είναι μετριοπάθεια, είναι
η δουλειά μας, γι' αυτό μας έβαλε ο κόσμος εδώ που μας έβαλε για να
κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Επίσης όμως θα προσυπογράψω και αυτό που είπε
σχετικά με τους εργολάβους. Και δυστυχώς είναι τέτοιο το σύστημα και των
διαγωνισμών το οποίο πραγματικά δίνει την ευκαιρία σε καταστάσεις και σε
εταιρείες οι οποίες είναι αμφιβόλου καθαρότητας να μπορούν με αυτό το
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σύστημα και να παίρνουν έργα και να είναι μέσα στο παιχνίδι και γενικά να
μας απασχολούν συνέχεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει
να μας προβληματίσει όλους πραγματικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη για να διορθώσω απλώς δεν με διακατέχει
καμία έπαρση, δεν μας χρωστάει κανείς τίποτε είναι

υποχρέωσή μας να

κάνουμε όλα αυτά που κάναμε και πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα και
όταν τελειώσουμε δεν θα έχουμε κάνει αυτά που πρέπει και σαφέστατα τη
Φιλαδέλφεια δεν την ανακαλύψαμε εμείς και γίναμε Δημοτική Αρχή, έχει μια
ιστορία, είναι μια όμορφη πόλη, την έφτιαξαν πολλοί Δήμαρχοι, προς Θεού.
Αλλά λέω, για να βάζουμε τα ζύγια εκεί που πρέπει, ότι έτσι
όπως παρακολούθησα εγώ την υπόθεση, έγινε μια υπερπροσπάθεια, το
γνωρίζετε επειδή είστε παλιός αυτοδιοικητικός ότι αυτά τα πράγματα θέλουν
υπερπροσπάθεια, συνεχή ραντεβού, συνεχείς πιέσεις και μετά την πίεση
υπάρχουν κι άλλα πράγματα για να μπορέσεις να φέρεις στην πόλη σου ένα
ευρώ. Αυτό είπα, τίποτε άλλο και αν κάτι το είπα διαφορετικά, ίσως έχω κάνει
λάθος στη διατύπωση.
Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Συζητάμε ένα θέμα το οποίο εμένα τουλάχιστον με αγγίζει
πάρα πολύ, αυτό που λέγεται 2ος Παιδικός Σταθμός τον οποίο σήμερα
αφαιρούμε το δικαίωμα χωρίς να θέλω να πω ότι πραγματικά και στους
προηγούμενους και στη σημερινή Διοίκηση πολλά συγχαρητήρια και μπράβο
τους, σε αυτό το οποίο σήμερα παρουσίασαν το 2 ο δηλαδή Παιδικό Σταθμό με
τη μορφή την οποία υπάρχει. Συγχαρητήρια, καμία αμφιβολία.
Από την αρχή θα πω ότι θα διαφωνήσω για ένα και μόνο
πράγμα: διότι κανείς δεν γνωρίζει –λέω «κανείς» γιατί κάποιοι συνάδελφοι
από τη Χαλκηδόνα θα πρέπει να το γνωρίζουν- πως ακριβώς έγινε αυτός ο
2ος Σταθμός σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, που εμείς σήμερα της αφαιρούμε
το δικαίωμα μεταφέροντας τα παιδιά στο καινούργιο κτήριο που λέω και πάλι
συγχαρητήρια για το κτήριο.
Εκεί πάντοτε η περιοχή αυτή ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή.
Ένα κομμάτι του κάτω Κουκλακίου που δεν είχε τίποτε άλλο να πει ότι έχει,
έχει ένα Παιδικό Σταθμός. Αυτός ο Παιδικός Σταθμός αγαπητοί συνάδελφοι
είναι καλό να λέγονται κάποια πράγματα διότι κι εγώ συμμετείχα στην τότε
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Διοίκηση ως αντιπολίτευση βέβαια ως δημοτικός σύμβουλος, έγινε από μια
δωρεά το 1999 μετά τους σεισμούς γιατί πολλοί δεν το ξέρετε γι' αυτό το
αναφέρω και θα μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε να αναφερθώ για να
καταγραφούν και να γνωρίζει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος την ιστορία το
υπάρχει 2ου Παιδικού Σταθμού, που σήμερα μεταφέρουμε.
Αυτό έγινε από ένα Δήμαρχο της Κύπρου του Παραλιμνίου και
εις μνήμη του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, αυτό κ. Δήμαρχε
μπορεί να το γνωρίζετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι έτσι είναι.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Λέω ότι μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα συμφωνήσω ότι θα
πρέπει ο Παιδικός Σταθμός να μετακινηθεί. Αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος
και είπε ότι θα γίνουν κάποιες επισκευές αργότερα. Θα αμφισβητήσω γι' αυτό
τον λόγο γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, παρά αργότερα
δεν ξέρω τι μπορεί να καταντήσει ο χώρος αυτός, με την καλή έννοια δεν
θέλω να αφήσω υπονοούμενα για οτιδήποτε άλλο.
Λέω, αντί να αναβαθμίζουμε μια περιοχή όπως είναι το Κάτω
Κουκλάκι και τους προσφέραμε αυτό τον Παιδικό Σταθμό, εμείς την
υποβαθμίζουμε αυτή τη στιγμή και λέω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας
αυτό. Έχουν ειδοποιηθεί και οι γονείς , είδα στην εισήγηση ότι έχουν
αντιδράσεις οι γονείς και όλη η περιοχή εκεί κάτω, δεν ξέρω κατά πόσο το
γνωρίζετε αλλά εγώ είχα τηλεφωνήματα και παράπονα. Δεν λέω από όλους,
υπήρχαν δυο τρεις τέσσερις οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου και το έθεσαν
ως παράπονο αυτό το πράγμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που να γίνεις Δήμαρχος Χρήστο, εκεί να δεις παράπονα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, πάντα για το Δήμαρχο λέμε δεν λέμε για
κανέναν άλλον.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου λες για τρεις – τέσσερις…
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είπα εκείνοι που επικοινώνησαν μαζί μου. Αν στους 33
εδώ μέσα επικοινώνησαν δυο τρεις, βάλτε πόσοι είναι λέω εγώ και πόσο
μάλλον εσείς που επισημαίνετε αυτή τη στιγμή και λέτε πόσο μάλλον να είστε
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Δήμαρχος. Άρα εσείς έχετε ακούσει πολύ περισσότερα από ό,τι έχω ακούσει
εγώ ως δημοτικός σύμβουλος. Με δικαιώνετε δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Λέω ότι δεν θα ψηφίσω τη μεταφορά του Παιδικού Σταθμού για
τον λόγο και μόνο αυτόν, από συναισθηματικούς λόγους και κακώς γίνεται.
Εύχομαι αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι αργότερα για επισκευές… αυτά
είναι να μην τα ονομάσω γιατί δεν μου επιτρέπεται, είναι λόγια για να
δικαιολογούμε. Θα μπορούσε να βγει η Διοίκηση, ο κ. Αντιδήμαρχος να πει
«Κύριοι δεν έχουμε να καλύψουμε τη δαπάνη, για τον άλφα – βήτα λόγο
γνωρίζουμε ποιες είναι οι καταστάσεις σήμερα και τα λέμε με το όνομά τους,
δεν μπορούμε να το καλύψουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά».
Ας ψάχναμε, ή ας ψάξουμε να μην κλείσει ο Παιδικός Σταθμός
να βρούμε πόρους μέσα από εμάς. Άμα ψάξουμε, θα βρούμε. Και ως
Διοίκηση κ. Δήμαρχε αν ψάξετε μπορείτε να βρείτε κάποιους πόρους να μην
κλείσει ο Παιδικός Σταθμός αυτός. Δεν θέλω να αναφερθώ και να πω
πράγματα που δεν μου επιτρέπονται και προσωπικά να λέω και να έρχομαι
σε αντιπαραθέσεις με συναδέλφους και γενικότερα.
Αλλά έχω τη δική μου φιλοσοφία και λέω ότι θα καταψηφίσω κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κοπελούσο, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα διαφωνήσω με τον κ. Κοπελούσο και με κάποιες
αντιδράσεις που ακούστηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζεται μια
περιοχή, όταν έχει μια αποκεντρωμένη διάταξη, γιατί κάτι τέτοιο είναι νομίζω
και η αλλαγή που γίνεται στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό.
Άλλωστε δεν νομίζω ότι ο νέος Σταθμός είναι πάνω από 600
μέτρα από τον υπάρχοντα. Ανήκει στην περιοχή του Κουκλακίου, μπορεί να
είναι στο μεσαίο Κουκλάκι αλλά είναι αρκετά κοντά και νομίζω ότι ένα
μεταβατικό διάστημα χρειάζεται γιατί κ. Κοπελούσο, με συγχωρείτε δεν είναι ο
κ. Τομπούλογλου εδώ, τι να πουν τα έρημα τα παιδιά του 1ου Δημοτικού που
επί 10 χρόνια πηγαίνουν 3 χιλιόμετρα πιο πάνω, με λεωφορεία με τόση
ταλαιπωρία; Γιατί πρέπει να γίνει ένα έργο και καλώς ξεκινάει.
Άρα ας διεκδικήσουμε όλοι μαζί πραγματικά να μην υπάρχουν
αυτού του είδους οι χρηματοδοτήσεις αυτού του είδους οι κατανομές με τα
κουπόνια τα voucher και τα λοιπά, ας δούμε τι θέσεις θα πάρουμε αν
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επιστραφούν αυτά τα πράγματα και να είστε σίγουρος ότι δεν θα ρημάξει ο
Παιδικός Σταθμός στην Κάλβου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θεωρώ ότι
υποβαθμίζεται μια περιοχή, είναι βαρύ αυτό το πράγμα που λέτε. Δεν
υπολείπεται σε τίποτε από τους υπόλοιπους Παιδικούς Σταθμούς, είναι μια
μεταβατική περίοδος και είναι και πολύ πιο ασφαλής ο καινούργιος Παιδικός
Σταθμός. Ευχαριστώ πολύ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι δυο Παιδικοί Σταθμοί τώρα σε 100 μέτρα ο ένας από
τον άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή ειπώθηκε δυο φορές ο Παιδικός
Σταθμός θα μπορούσε να ενταχθεί εύκολα μέσα στο νέο προϋπολογισμό μας
για τη λειτουργία του, το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, το πρόβλημα είναι
ποιος θα πάει να δουλέψει αφού δεν έχουμε εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν οι
προβλεπόμενες θέσεις στο οργανόγραμμα του Δήμου μας για λόγους που
ανέφερε ο κ. Δήμαρχος. Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε;
Μου θυμίζει μια δήλωση του Δημάρχου Πάτρας του κ. Πελετίδη
που έλεγε «θα ανοίξω τα κτήρια να γίνουν Παιδικοί Σταθμοί» και ποιος θα
δουλέψει μέσα; Τα φαντάσματα; Ποιος θα κρατάει τα παιδιά; Αυτό δηλαδή δεν
ξέρω, λίγο θίγει τη λογική μας. Δεν είναι θέμα κτηρίων, το μεγαλύτερο
πρόβλημα που έχουν οι Δήμοι είναι η έλλειψη προσωπικού σε όλα τα
πράγματα στο πράσινο, στους Παιδικούς Σταθμούς, στην Τεχνική Υπηρεσία
όπου και να το πάρουμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άρα είναι ξεκάθαρο το οικονομικό θέμα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε άτομα, δεν
μας αφήνουν να προσλάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε ο κ. Δήμαρχος για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
προηγουμένως. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πρώτον, το σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο δεν είναι η
ύπαρξη τόσο Παιδικών Σταθμών όσο η ύπαρξη Βρεφικών σταθμών. Πάνω –
κάτω το 90 με 95 άλλες φορές 100% των αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς
παίρνουμε τα παιδιά. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους Βρεφικούς.
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Πως ανοίγουν καινούργια τμήματα είτε Παιδικών είτε Βρεφικών;
Πρώτον, το λέω για άλλη μια φορά: πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στον
Οργανισμό. Άρα μέσα στη χρονιά θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεύτερον,
να έχεις τους εργαζόμενους για να δουλέψουν αυτά τα παραπάνω τμήματα.
Δηλαδή αν πάνε όλα καλά, θα μπορέσουμε μέσα στη χρονιά, όταν είναι
έτοιμος ο Οργανισμός να λειτουργήσει Βρεφικό τμήμα στη Μαιάνδρου, στη
Φιλαδέλφεια που έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στα βρέφη. Για να καταλάβουμε
και τη μια και την άλλη δυσκολία.
Ο κ. Κοπελούσος μας περιέγραψε με αρκετή ακρίβεια την
ιστορική εξέλιξη του Παιδικού Σταθμού στην οδό Κάλβου στο Κάτω Κουκλάκι,
αυτό που δεν μας περιέγραψε πιθανότατα επειδή δεν το ξέρει γιατί την
πραγματική κατάσταση την ξέρει ο Δήμαρχος, την ξέρω εγώ, την ξέρει ο κ.
Καλαμπόκης και την ξέρει και ο κ. Κουτσάκης που ήταν πρόσφατα και
Τεχνικών Υπηρεσιών και αρμόδιος στους Παιδικούς Σταθμούς.
Ποια είναι η πραγματική κατάσταση; Ότι μετά από τόσα χρόνια
δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες αυτή τη στιγμή για να λειτουργεί Παιδικός
Σταθμός εκεί. Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία, αλλά πρέπει κάποιους μήνες να
γίνουν επισκευές στην αυλή και μέσα. Το ξέρετε ότι τα παιδιά κοιμούνταν
δίπλα στην κουζίνα; Δεν το ξέρετε. Αυτά, πρέπει να διορθωθούν.
Από τη στιγμή που έχεις ένα καινούργιο Παιδικό Σταθμό και η
σημερινή κατάσταση έχει κι άλλο αποτέλεσμα. Πόσα παιδιά ήταν πέρσι στο
Σταθμό; Δεν ξέρετε. Ούτε τα μισά. Γιατί; Γιατί προτιμούσαν να πάνε στην
Πεταλά. Γιατί; Γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση το κτήριο. Πόσα παιδιά
έκαναν αίτηση φέτος πριν ολοκληρωθεί ο σταθμός και πριν ανακοινώσουμε τη
μετακίνηση; 9. Γιατί; Προτιμούσαν να πάνε στην Πεταλά.
Ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει στο Κάτω Κουκλάκι Παιδικός
Σταθμός πράγμα που είναι απαραίτητο συμφωνώ σε αυτό μαζί σας, είναι να
κλείσει και να φτιαχτεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κουμαριανέ, ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα,
είναι σημαντικό έργο. Άκουσα με προσοχή τους προβληματισμούς και των
συναδέλφων της αντιπολίτευσης αλλά και τη διαβεβαίωση του κ. Ανανιάδη και
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του κ. Βασιλόπουλου ότι ο παλιός Παιδικός Σταθμός δεν θα ρημάξει. Το
εκλαμβάνω ως δέσμευση αυτό και μένουμε σε αυτό.
Θα
αποχωρήσουμε

ήθελα
όπως

επειδή
σας

μετά

από

ενημέρωσα,

αυτή

να

την

ψηφοφορία

υπενθυμίσω

απλώς

θα
την

αποχώρησή μου από την προσωρινή Επιτροπή παραλαβής στάθμευσης, μη
τυχόν ξεχαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρήστο, ενώ είσαι εν γένει πολύ συμπαθητικός, ώρες – ώρες
δίνεις την εντύπωση ότι αγωνίζεσαι να γίνεις εκνευριστικός και αντιπαθητικός,
σα να πρόκειται για κάποιο αναφαίρετο δικαίωμά σου για το οποίο πρέπει να
αγωνιστείς.
Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Σωστά ο Παιδικός Σταθμός
αυτός

δωρήθηκε

ύστερα

από

προσπάθειες

τότε

επίμονες

του

κ.

Παπαμικρούλη του Δημάρχου της Νέας Χαλκηδόνας, έγινε δωρεά από το
Δήμαρχο

Παραλιμνίου

και

φτιάχτηκε

ένας

Παιδικός

Σταθμός

προκατασκευασμένος σε ένα χώρο, που όμως ήρθαμε εμείς ύστερα από
πολλά χρόνια –Μιχάλη εσύ σίγουρα το γνωρίζεις- εκεί τακτοποιήθηκε με το
4178 τώρα, το 2016. Ήταν στον αέρα δηλαδή.
Δεν το λέω αυτό ως μομφή, αλλά για να πω και την κατάσταση
ότι έγινε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτό το πράγμα, για να έχουμε μια
εικόνα.
Περιέγραψα πριν ένα ιστορικό του Παιδικού Σταθμού μη το
αναλύσω, φτάσαμε σε ένα σημείο αντί να έχουμε συν ένα Παιδικό Σταθμό στη
θέση ενός παλαιού και με τα προβλήματα που περιγράφηκαν πριν του
Παιδικού Σταθμού, να έχουμε σε μια πολύ κοντινή απόσταση ένα πολύ
καλύτερα Παιδικό Σταθμό. Και εδώ όντως θα θέλαμε να είμαστε συν ένα και
εξηγήσαμε τους λόγους γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε συν
ένα. Αλλά εδώ, αντί να συζητάμε και να χαιρόμαστε που θα μπορούν τα
παιδιά και με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτονται σχεδόν όλες οι ανάγκες του
Δήμου να είμαστε χαρούμενοι, να κάνουμε μια αντιπολίτευση.
Χρήστο, να βγούμε για ένα καφέ και μπορώ να σου δώσω δέκα
θέματα αντιπολίτευσης που είναι πολύ σοβαρά και να μου κάνεις. Αλλά τώρα
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όχι αντιπολίτευση σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή όχι αντιπολίτευση
σε αυτό το πράγμα. Δείχνει μικρότητα αυτό το πράγμα και δεν μας τιμά.
Να λέμε τι; Για ένα Παιδικό Σταθμό ο οποίος φτιάχτηκε και λόγω
ούτε έλλειψης πόρων, ούτε ελλειμματικού σχεδιασμού δικού μας. Ποια είναι η
κατηγορία; Ποια είναι η κατηγορία απέναντί μας; Αυτό θέλω να καταλάβω.
Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, όσο περνούσε από το χέρι μας το
φέραμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια να έχουμε ένα νέο Παιδικό Σταθμό και
να κατηγορούμαστε τώρα και να μη το ψηφίζει; Για εμένα είναι ντροπή. Γιατί
κάποιος για ένα τόσο σοβαρό θέμα ψηφίζει ενάντια, θα πρέπει να τεκμηριώσει
και να βγει και στην κοινωνία της Φιλαδέλφειας και να κάνει πρόταση εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι η πρόταση συγκεκριμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει, η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζουν, ο κ.
Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Νομίζω ότι τοποθετήθηκα, κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει, ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνώ απόλυτα με όλες τις θέσεις του κ. Δημάρχου, λέω
υπέρ αλλά διαφωνώ απόλυτα ότι αν κάποιος εκφράζει μια άποψη είναι
αντιπαθής Δήμαρχε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, η κα Γκούμα και η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μεταφοράς 2ου
Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με τίτλο:
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δυο λόγια για το τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας.
Ουσιαστικά είναι Κέντρα υποδοχής κοινωνικής πρώτης

υπηρεσίας,

φανταστείτε ένα κοινωνικό ΚΕΠ το οποίο θα λειτουργεί ενταγμένο μέσα στην
Κοινωνική Υπηρεσία με προσωπικό που θα προσληφθεί βάσει του
προγράμματος. Θα λαμβάνει σε πρώτη φάση όλα τα αιτήματα, θα συνδέει όλη
την Κοινωνική Υπηρεσία και θα αναλάβει στην πορεία και άλλα ζητήματα από
αρμοδιότητες που σχεδιάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα. Και παρακαλείτε το Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή πρότασης.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Αράπογλου Γιώργος και Κανταρέλης
Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής
πρότασης

στο

«ΑΤΤΙΚΗ»

2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
–

2020

με

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

τίτλο:

«Κέντρο

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»» εγκρίνεται ομόφωνα.
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11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση αποδοχής παραχώρησης χρήσης κτιρίου, εντός του
Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στο Δήμο»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο μια απλή ερώτηση να κάνω, ότι
είναι πάρα πολύ καλή γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια για να έρθει για 15
χρόνια για το Δήμο, είναι μια προσπάθεια που έγινε από τη Διοίκηση και το
επικροτούμε αυτό. Μόνο θα ήθελα να ρωτήσω τι αποβλέπουμε για το μέλλον
αυτού του κτηρίου; Τίποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο μετεωρολογικός σταθμός όπως γνωρίζετε τα τελευταία έξι
χρόνια δεν λειτουργεί. Εμείς από το καλοκαίρι από όταν εκλεγήκαμε ήδη πριν
αναλάβουμε, είχαμε έρθει σε επαφή με την Αεροπορία γιατί αυτό το κτήριο
ήταν παραχωρημένο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στην Αεροπορία και
από εκεί στο μετεωρολογικό σταθμό. Και είχαμε έρθει σε επαφή και από τότε
προσπαθούμε πιστέψτε με, προσπαθούμε δηλαδή ήδη από τον Ιούνιο του ’14
απέναντι κυρίως στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που είναι πολυπλόκαμα,
συνεχώς προβάλλουν όλο και περισσότερα εμπόδια εδώ και δυο χρόνια
σχεδόν, ανάμεσα και σε κάποιες πολιτικές επιλογές, που πιθανό κάποιοι
ήθελαν να μας το νοικιάσουν. Στην πορεία είχαμε να υπερπηδήσουμε και
τέτοια εμπόδια, μέχρι να φτάσουμε εδώ.
Αν προσέξατε, όταν ψηφίσαμε τη διαχειριστική μελέτη του
Δήμου, δηλαδή δεν κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις, όταν κάναμε τη
διαχειριστική μελέτη του Δήμου που εγκρίθηκε ειρήσθω εν παρόδω πριν από
λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, από τη Διεύθυνση Δασών, είμαστε από
τους ελάχιστους Δήμους (τρεις Δήμους στην Αττική) που έχουμε εγκεκριμένη
διαχειριστική μελέτη, το συγκεκριμένο σημείο του μετεωρολογικού σταθμού το
έχουμε περιγράψει ως Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ως τέτοιο
έχει εγκριθεί στη διαχειριστική μελέτη.
Έχουμε έρθει εδώ και ενάμιση χρόνο σε επαφή με το Υπουργείο
Παιδείας γιατί είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα του Κέντρου περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, το αμέσως επόμενο βήμα που θέλουμε να κάνουμε, είναι να
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μπορέσουμε να πάμε σε επισκευή του κτηρίου γιατί το κτήριο δεν είναι στα
καλύτερά του αν πάτε να το δείτε. Άρα αναζητούμε το επόμενο διάστημα
πηγές χρηματοδότησης ή θα το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα, ή θα το
κάνουμε ιδίους πόρους για να μπορούμε να λειτουργήσουμε Κέντρο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για το Δήμο
μας, προσθέτει δηλαδή αυτό το πράγμα στην περιουσία του Δήμου και αν
μπορέσει και ανοίξει το Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα είναι και
διαφήμιση για το άλσος μας γιατί θα έρχεται πάρα πολύ κόσμος και παιδιά
από όλη την Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα.
Άμα δείτε είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας και θεωρώ πως αυτό έρχεται να κουμπώσει και με άλλες κινήσεις
που έχουν σχεδιαστεί για το ’17 προκειμένου το άλσος μας πραγματικά να
αλλάξει μορφή.
Το τελευταίο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι οι όροι λόγω
γραφειοκρατικών ζητημάτων, δεν είναι οι όροι που θα έπρεπε να είναι. Εμείς
σήμερα θα αποδεχτούμε την παραχώρηση που μας κάνουν, αλλά αμέσως θα
επανέλθουμε με ένα νέο αίτημα να μας παραχωρηθεί ο χώρος χωρίς αυτές τις
προϋποθέσεις.
Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θα επανέλθουμε με νέο αίτημα και άρα θα φέρουμε σε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο μια παραχώρηση χωρίς να έχει αυτές… αν δείτε βάζει
κάποιες προϋποθέσεις που φαίνονται λίγο υπερβολικές και είναι υπερβολικές
και ήταν ένας καθαρά υπηρεσιακός δάκτυλος να το πω έτσι και θεωρούμε
πως θα ξεπεραστεί κι αυτό. Άρα αποδεχόμαστε σήμερα, προχωράμε να
φτιάξουμε το κτήριο να γίνει Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ταυτόχρονα κοιτάμε να αλλάξουμε και τους όρους παραχώρησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομίζω μετά από την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου,
παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αποδοχής
παραχώρησης χρήσης κτιρίου, εντός του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δήμο» εγκρίνεται
ομόφωνα.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της 1ης Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, ορισμός νέων μελών και εκλογή
νέου Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243
του Δ.& Κ. Κώδικα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Λόγω της παραίτησης της κας Εξάρχου γίνεται η ανασυγκρότηση
της 1ης σχολικής Επιτροπής και λόγω του ότι είναι και κάποιοι που
συμμετείχαν σα μέλη τακτικά αλλά και αναπληρωματικά τα οποία δεν
μπορούν να συνεχίσουν λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, κάνουμε και μια
μικρή ανασυγκρότηση και γι' αυτό τον λόγο.
Θα σας διαβάσω τα καινούργια μέλη που προτείνουμε. Σα
τακτικά παραμένω εγώ ως τακτικό μέλος, η κα Ανδρέου Χριστίνα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος είναι το καινούργιο
μέλος. Σαν αναπληρωματικά μέλη των δημοτικών συμβούλων είναι ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, η κα Χαραμαρά Γεωργία, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένης και η κα Γαλαζούλα Αλίκη.
Από τους κατοίκους – δημότες τακτικά μέλη προτείνουμε να
είναι ο κ. Παπαθεοφάνους Παύλος και αναπληρωματικό μέλος αυτού ο κ.
Χαραβιτζίδης Πέτρος, Αντιπρόεδρος η Εμμανουήλ Δανάη με αναπληρώτρια
την κα Πλεύρη Ζωή, τακτικό μέλος Βαζογιάννη Φωτεινή με αναπληρώτρια την
κα Γεωργακοπούλου Χριστίνα, η κα Παπανικολάου Ελένη παραμένει μαζί με
την κα Φλώρου Σοφία αναπληρώτριά της, την κα Γιαννακοπούλου Σεβαστή με
αναπληρωτή της τον κ. Γεραμά Βασίλη.
Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ως έχουν, δεν σας τα διαβάζω
γιατί ήταν τα ίδια δεν έχει αλλάξει τίποτε, ούτε από τους εκπρόσωπους της
Ένωσης Γονέων αλλάζει κάτι.
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Τώρα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σα Δημοτική
Αρχή την προηγούμενη Πρόεδρο γιατί έδωσε τα πάντα γι' αυτή τη σχολική
Επιτροπή, έφαγε πάρα πολλές ώρες από την προσωπική της ζωή και έβαλε
σε μια σειρά την 1η σχολική Επιτροπή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα
πολύ την κα Εξάρχου που θα δώσει την σκυτάλη στον καινούργιο Πρόεδρο ο
οποίος θα συνεχίσει το έργο της.
Να πω μερικά λόγια για τον κ. Παπαθεοφάνους. Ο Παύλος
Παπαθεοφάνους κατάγεται από γονείς Μικρασιάτες και είναι δημότης και
κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας από το 1952. Είναι καθηγητής σε δημόσιο Λύκειο
και έχει διατελέσει διευθυντής για 13 έτη. Είναι συγγραφέας του διδακτικού
βιβλίου «Χημεία» της Γ’ Γυμνασίου καθώς και πληθώρα σχολικών
βοηθημάτων.
Είναι υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου μας
από το 2013, έχει διατελέσει επί μία τετραετία μέλος της σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Ιλίου. Έχει μεγάλη εμπειρία όπως είδατε στα σχολικά θέματα και
όποια ερώτηση θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω αν η κα Εξάρχου η απελθούσα αγαπημένη μου
Πρόεδρος της 1ης σχολικής Επιτροπής και αγαπημένη όλης της Παράταξης αν
θέλει να μας πει δυο λόγια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω η σειρά των πραγμάτων είναι ότι πρέπει
να πάρει ερωτήσεις η κα Εξάρχου, να μιλήσουμε αν έχουμε μερικές απορίες
και μετά ας μιλήσει η κα Εξάρχου, αλλά αυτή τη στιγμή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πως δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί και στις
ερωτήσεις που θα τις κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε κάποιο πρόβλημα κα Εξάρχου να γίνει έτσι; Όχι, κανένα
πρόβλημα δεν υπάρχει. Κύριε Κόντο έχετε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς συμφωνούμε απόλυτα με τη νέα σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Βέβαια εδώ είναι ένα σοβαρό ερώτημα το οποίο
πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε μετά από δυο χρόνια, γιατί η κα
Ρόκου το μόνο που μας είπε είναι ότι προσωπικές υποχρεώσεις ανάγκασαν
τα μέλη να παραιτηθούν. Τι είναι αυτό το οποίο εάν θα μας πει στη συνέχεια η
κα Εξάρχου γιατί παραιτήθηκε μετά από δυο χρόνια και επίσης τρεις δημοτικοί
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σύμβουλοι, τρία σοβαρά στελέχη όπως είναι ο κ. Δούλος Ορέστης,

ο κ.

Παπακώστας Βασίλης, ο κ. Καλύβης Γιώργος παραιτούνται και αν είναι αυτή η
αιτία σταματάω, δεν μπορώ να πω τίποτε καθαρά προσωπικοί λόγοι, καθαρά
προσωπικές υποχρεώσεις.
Θέλουμε να ακούσουμε και τους κυρίους και την Πρόεδρο αν
όντως υφίσταται αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ένσταση επί της διαδικασίας κ. Κόντο. Όταν αναφέρονται
προσωπικοί λόγοι δεν μπορεί να συζητηθεί τίποτε άλλο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω αυτό είπε η κα Ρόκου. Ισχύει και για τα μέλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον είναι παρευρισκόμενοι όλοι όσοι ειπώθηκαν, άρα
αποδέχονται σιωπηλώς. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει, είναι αδύνατο να του
στερήσει κανένας τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε ερχόμαστε με μια σχολική Επιτροπή την 1η
με πολύ σοβαρά στελέχη, τα οποία σε μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μας λένε «προσωπικοί λόγοι μας αναγκάζουν
να απέχουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 1ης σχολικής Επιτροπής».
Οπωσδήποτε τα προσωπικά δεν μπορείς να πεις «αφού είναι προσωπικά,
δεν μπορώ», βεβαίως συμφωνώ. Αλλά υπάρχει όμως μια λογική η οποία δεν
μπορεί ταυτόχρονα όλοι να έχουν προσωπικά προβλήματα τα οποία να
απορρέουν ως προς τη λειτουργία της 1ης σχολικής Επιτροπής και αυτό είναι
το ερώτημά μου και θα ήθελα να ξέρω αυτό αν είναι κάποιος σήμερα να μας
πει ότι «ξέρεις, παραιτούμαι γι' αυτό τον λόγο» ή «σταμάτα μη μιλάς, δεν
μπορούμε να σου πούμε τίποτε και είναι ένα καθαρά εσωτερικό θέμα δικό
μου».
Αλλά η λογική είναι στο ερώτημα το οποίο θέτω εγώ, σας
ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε συγκροτείται μια νέα σχολική Επιτροπή η
οποία αυτή τη στιγμή πάλι απαρτίζεται μόνο στο σύνολό της από τη
συμπολίτευση. Αυτό εσείς το θεωρείτε σωστό; Κάνατε καμία πρόταση στην
αντιπολίτευση; Σας έγινε πρόταση στη συγκεκριμένη στιγμή; Το αν δεν θέλετε
στη συνέχεια είναι άλλο θέμα. Αλλά συγκροτείται αυτή τη στιγμή εκ βάθρων
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μια νέα σχολική Επιτροπή ή οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν ρωτήθηκε καν η
αντιπολίτευση αν θέλει να συμμετέχει ή όχι.
Το άλλο θέμα γιατί παραιτήθηκαν, είναι προσωπικά τους
προβλήματα και αν θέλουν τα λένε, αν δεν θέλουν δεν τα λένε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη, εμείς σεβόμαστε την απόφασή σας που είναι
ανακοινωμένη δεκάδες φορές με οποιαδήποτε αφορμή, ότι δεν θα
συμμετέχετε σε Επιτροπές. Εδώ είμαστε τώρα, το δηλώνω, τώρα προτείνετε
όποιους θέλετε να μπουν μέσα. Τώρα. Όσους και όποιους θέλετε, τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα διευκρίνισε ο κ. Δήμαρχος απολύτως για τυχόν
παρεξηγήσεις. Είναι πλέον προκαθορισμένη η πορεία της αντιπολίτευσης και
προφανώς γι' αυτό δεν έγινε κάποια μνεία. Από τη στιγμή που ο κ. Δήμαρχος
δηλώνει οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους σας όποιος πιστός θέλει, ας
προσέλθει.
Η κα Εξάρχου έχει τον λόγο.
κα ΕΞΑΡΧΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατ' αρχάς ευχαριστώ για τα καλά σας
λόγια και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή και τη «Δύναμη
πολιτών» που μου εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση, με τιμάει η θέση που μου
προτείνατε. Ελπίζω να στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων όσο μπορούσα κι
εγώ.
Κάναμε κάποια πράγματα, είναι κι άλλα να γίνουν ελπίζω ο
Πρόεδρος που θα αναλάβει να τα συνεχίσει και είμαι σίγουρη ότι θα τα
συνεχίσει και όλη η ομάδα. Θέλει ομοψυχία, θέλει δουλειά, θέλει λίγο
παραπάνω χρόνο από ό,τι νόμιζα ότι θέλει. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ για
τους προσωπικούς λόγους …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αναφέρονται ποτέ οι προσωπικοί λόγοι, συνεχίστε και
Εξάρχου.
κα ΕΞΑΡΧΟΥ: Οπότε παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αποδεκτή
την παραίτησή μου, ώστε να μπορέσω κι εγώ να συνεχίσω τα υπόλοιπα
θέματα που έχω στην προσωπική μου ζωή. Είμαι δίπλα εδώ, δεν φεύγω
μακριά ό,τι χρειαστείτε στο βαθμό που μπορώ θα βοηθήσω και θα συνδράμω,
το ξέρετε εξάλλου, τα έχουμε πει. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια,
ελπίζω σε μια ομαλή μετάβαση να παραδώσω και θα τα ξαναλέμε, εδώ
είμαστε όλοι συμπολίτες. Ευχαριστώ πολύ.
70

η

15 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 7/9/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κα Εξάρχου. Ποιος θέλει τον λόγο;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να πω μόνο κάτι. Η Επιτροπή αυτή δεν είναι εξ αρχής, είναι
ανασυγκρότηση λόγω της παραίτησης και η θητεία της τελειώνει τέλος
Φλεβάρη
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντα οι προσωπικοί λόγοι είναι σεβαστοί αλλά εγώ μετράω
οκτώ άτομα συγχρόνως. Ποιος νόμος πιθανοτήτων θα μας πει ότι τώρα και οι
οκτώ, έχουν προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση τη λέξη «ανασυγκρότηση» την αντιλαμβάνεστε
σαν έννοια; Μπράβο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα, κάνουμε σταλινικές εκκαθαρίσεις. Απλώς τις κάνουμε
σε συνεργασία με τους εκκαθαριζόμενους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η λέξη «ανασυγκρότηση» αποδίδει το εγχείρημα. Η παραίτηση
για σοβαρούς προσωπικούς λόγους είναι της Προέδρου. Επί τη ευκαιρία,
γίνεται μια ανασυγκρότηση δυνάμεων. Το έχουμε το δικαίωμα να βγάλουμε
τον Κώστα, να βάλουμε τον Γιάννη γιατί ο Γιάννης δουλεύει πρωί, ο Κώστας
μπορεί το απόγευμα, ο ένας έχει μικρά παιδιά και ο άλλος έχει μεγάλα; Τι να
σας εξηγήσουμε τώρα; Είναι δυνατό να προκαλείτε τέτοια συζήτηση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι υπόλοιποι επτά δεν έχουν παραιτηθεί;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έχουν παραιτηθεί και οι επτά και …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά έχουν παραιτηθεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γράφετε «να γίνει αποδεκτή η παραίτηση της κας Εξάρχου και
των μελών».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κλείσει το θέμα δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να μιλήσει.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς 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.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
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Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζουν. Ο κ.
Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου και ο κ. Κανταρέλης απουσιάζουν. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης,
η κα Γκούμα και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή παραίτησης
Προέδρου και μελών Δ.Σ. της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
Εκπαίδευσης, ορισμός νέων μελών και εκλογή νέου Προέδρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αν θυμάστε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο μας είχε πει ο κ.
Πλάτανος ότι τα μέλη είναι ζυγός αριθμός, πρέπει να είναι μονός. Τα κάναμε
μονό επί τη ευκαιρία επειδή συνταξιοδοτήθηκε και ένας διευθυντής, βάλαμε
και τον αρχαιότερο που έπρεπε να είναι και αυτά είναι όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει,
παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

13ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Ανασυγκρότηση

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» εγκρίνεται ομόφωνα.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αναγνώσου – Καρκάνη Αντωνία
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ γ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ γ’ δόσης
( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21
ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
βάσει της αριθ. 12/2016 απόφασης της Δ.Ε.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ποσού 91.470
ευρώ γ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή
ποσού 91.332,79 ευρώ γ’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για
δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 12/2016 απόφασης της Δ.Ε.Π.»
εγκρίνεται ομόφωνα.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Καλύβης Γεώργιος

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
για την αντιμετώπιση των αναγκών τους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ξέρω οι 5.000 € της 1 ης και της 2ης
σχολικής Επιτροπής για πόσο χρονικό διάστημα είναι σχετικά με το -όπως το
αποκαλούμε- δεκατιανό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι για το δεκατιανό, για τη συνδρομή του ΕΠΑΦΟΥ και για το
λογιστή, είναι για το Σεπτέμβρη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ο λογιστής πόσα λεφτά θα πάρει;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ο λογιστής παίρνει 150 € περίπου το μήνα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα τα υπόλοιπα είναι για δεκατιανό; Πόσο διάστημα θα
διαρκέσει αυτό;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή είναι απλώς μια επιχορήγηση …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι μια έκτακτη επιχορήγηση για να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκτακτης
επιχορήγησης

των

Σχολικών

Επιτροπών

του

Δήμου

για

την

αντιμετώπιση των αναγκών τους» εγκρίνεται ομόφωνα..

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων
Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την
υπογραφή αυτής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης και
όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο
«Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής»
εγκρίνεται ομόφωνα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ–ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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