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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Ανανιάδης Νικόλαος, Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Καλύβης Γεώργιος,
Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου
Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γεώργιος, Κοπελούσος Χρήστος, Κόντος Απόστολος,
Ντάτσης

Κωνσταντίνος,

Κουτσάκης

Μιχαήλ,

Γκούμα

Δανάη

–

Εύα,

Παπακώστας Βασίλειος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Αγγελής Χρήστος.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Αράπογλου Γεώργιος,
Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος,
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος,
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Ανάκληση αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ., επανέγκριση διενέργειας της
υπηρεσίας «Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου», καθορισμός τρόπου
ανάθεσης αυτής και έγκριση σχετικής μελέτης.

2.

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή
κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων» (Α.Μ. 32/18).

3.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής

του

έργου

«Ανακατασκευή

γηπέδου

5Χ5

Δήμου

Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».
4.

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 34/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ ένα δημοτικό
σύμβουλο για χρέη Γραμματέα, η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ απών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ.
Καλύβης Γεώργιος παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά
Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου
Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής
Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης απών …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι δικαιολογημένος λόγω εργασίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου
Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος
απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο
κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία
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απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο
κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
τη 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ο κ. Ντάτσης έχει
τον λόγο εκτός διαδικασίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Συγνώμη για το τόνο της φωνής μου στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο, δεν το συνηθίζω αφ' ενός και αφ' ετέρου ο τρόπος αυτός
αδυνατίζει την αίσθηση του χιούμορ, γιατί αν δεν τα «χώσω» γελώντας,
κάπως μού ‘ρχεται.
Αν είχα την πλήρη εικόνα από τις δυο πλευρές θα ήμουν
λιγότερο επιθετικός και ίσως πιο ουσιαστικός. Οι διάφορες οικονομικές
ενισχύσεις τοπικών Συλλόγων δεν πρέπει να επηρεάζονται ούτε από
προσωπικές διαφορές μεταξύ μελών Διοίκησης και Συλλόγων, ούτε και από
προσπάθειες προσωποποίησης τόσο των αξιωμάτων της Διοίκησης, αλλά και
των Συλλόγων. H χριστή, μη προσωποκεντρική Διοίκηση απαιτεί διαδικασίες
μόνιμες και όχι ευκαιριακές. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλει ο κ. Δήμαρχος τον λόγο; Όχι.
Υπάρχει κάποιος από τους επικεφαλής; Όχι. Περνάμε στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάκληση αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ., επανέγκριση διενέργειας
της υπηρεσίας «Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης
και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου»,
καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής και έγκριση σχετικής μελέτης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.

3

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Γ.

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Καλησπέρα

από

εμένα.

Ουσιαστικά

είναι

η

επανεισαγωγή του θέματος που είχαμε ψηφίσει πριν κάποιο διάστημα, είναι η
αναβάθμιση του πρασίνου στην πόλη μέσα από μια μελέτη την οποία την
έχουν συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου και θα μου επιτρέψετε πέρα από την
εισήγηση που την έχετε διαβάσει, να σας διαβάσω ένα κομμάτι με
παρατηρήσεις και σημειώσεις που έχω κάνει εγώ σε σχέση με τη μελέτη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Λάλος.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σχετικά με τον προϋπολογισμό η μελέτη περιλαμβάνει
πέντε ομάδες: εργασίες φυτοτεχνικής αναβάθμισης, περιλαμβάνει εργασίες
για την εγκατάσταση πρασίνου δηλαδή την εργασία φύτευσης φυτών,
προετοιμασίας

των

χώρων,

εγκατάσταση

πρασίνου,

χωματουργικά

συστήματα στήριξης δέντρων, εγκατάσταση χλοοτάπητα και εργασίες
τοποθέτησης του αστικού εξοπλισμού.
Εργασίες αναβάθμισης άρδευσης. Περιλαμβάνει άρθρα που
αφορούν το αρδευτικό δίκτυο των κοινόχρηστων χώρων, άρθρα για τη
βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης αλλά και την επέκταση αυτών
σε χώρους που δεν αρδεύονται. Τέλος περιλαμβάνει το κεντρικό σύστημα
ελέγχου άρδευσης το οποίο λειτουργεί ως εξής:
Ένας κεντρικός υπολογιστής τοποθετείται στο κέντρο ελέγχου
στα γραφεία της Υπηρεσίας όπου με το απαραίτητο λογισμικό και την κεραία
συντονίζει και αρδεύει τους κοινόχρηστους χώρους. Τα πλεονεκτήματα του
κεντρικού ελέγχου περιγράφονται ως ακολούθως:
Το σύστημα παρέχει πλήρη δυνατότητα αποτύπωσης και
ελέγχου όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την άρδευση των
κοινόχρηστων χώρων, παραδείγματος χάριν ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της
άρδευσης σε όλη την επιφάνεια πρασίνου του Δήμου με μια μόνο εντολή.
Η δυνατότητα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι με τα
συμβατικά συστήματα αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα,
ιδιαίτερα την άνοιξη και το φθινόπωρο δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να
σταματήσουν όλα τα ποτίσματα σε περίπτωση ξαφνικής βροχής. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί από μια μεριά την αστεία εικόνα να βρέχει και να ποτίζει με
εκτοξευτήρες τον χλοοτάπητα και από την άλλη γίνεται τεράστια σπατάλη
νερού.
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Άρδευση

μέσω

μετεωρολογικού

σταθμού

ώστε

να

αναπροσαρμόζεται ο χρόνος άρδευσης σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Σε
αυτή την επιπλέον τεχνική δυνατότητα που δεν έχουν τα συμβατικά
συστήματα αυτοματισμού, υπάρχει μεγάλη οικονομία νερού, ακόμη και τους
καλοκαιρινούς μήνες όπου η άρδευση είναι καθημερινή διότι είναι άλλη η
υδάτινη ανάγκη των φυτών, όταν η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς και
είναι άλλη η ανάγκη των φυτών όταν η θερμοκρασία είναι κοντά στους 40
βαθμούς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αγγελής.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι δυνατόν ο πλήρης ογκομετρικός έλεγχος του
νερού. Για παράδειγμα, μπορεί ο χρήστης να ορίσει την εμφάνιση – ένδειξης
alarm στην οθόνη, που σε περίπτωση που ο όγκος του νερού που διέρχεται
από ένα ορισμένο σημείο, υπερβαίνει τιμή που εσύ έχεις ορίσει. Με
αποτέλεσμα να μπορείς εύκολα άμεσα να ελέγξεις όλες τις πιθανές διαρροές
του νερού, σε όλο το αρδευτικό σύστημα του Δήμου και να τις σταματήσεις
αυτόματα.
Το σύστημα περιέχει πλήρη δυνατότητα ελέγχου μέσω κινητού
τηλεφώνου. Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει μηνύματα στο κινητό του, το είδος
των οποίων μπορεί να επιλεχτεί από τον ίδιο παραδείγματος χάριν μήνυμα
alarm για οποιονδήποτε είναι συνδεδεμένος στο σύστημα ή μήνυμα για το
πότε άνοιξε μια ηλεκτροβάνα. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του κεντρικού
σταθμού από οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω Internet και από οποιοδήποτε
σημείο του κόσμου.
Επίσης θα τοποθετηθεί σε τέσσερις χώρους υπόγειο σύστημα
άρδευσης (πλατεία Κρήτης, πλατεία Καραγεώργη Σερβίας) χώρος πρασίνου,
δημοτικού κτηρίου, δημαρχείο Χαλκηδόνας και πάρκο Αποστολάκη.
Τα πλεονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενο
σταλακτοφόρο σωλήνα είναι τα ακόλουθα:
Επειδή το σύστημα δεν είναι ορατό, οι σταλακτοφόροι
τοποθετούνται 8 με 15 πόντους περίπου κάτω από το έδαφος και 100% δεν
μπορεί να βανδαλιστεί, δεν το επηρεάζουν καθόλου οι καιρικές συνθήκες και
δεν έχουμε καθόλου απώλεια νερού. Έχουμε ένα συντελεστή αφομοίωσης του
νερού 95%, είναι δυνατή η εργασία στο χώρο δηλαδή μπορείς να κουρεύεις,
5
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να κλαδεύεις χωρίς να σε ενοχλεί κι αυτό ταυτόχρονα να ποτίζει, διατηρεί το
περιβάλλον στεγνό, δεν βρέχει τις γύρω περιοχές, έχει τη δυνατότητα να
τοποθετήσεις αυτόματα και λίπανση και με δυο λόγια είναι ίσως ο πιο
οικολογικός τρόπος για να ποτίζεις.
Είναι

αναγκαία

η

χρήση

νέων

τεχνολογιών

καθώς

προσδιορίζονται μόνο οφέλη και λειτουργίες ως επένδυση. Καθ' όλη τη
διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε
δαπάνη που θα προκύπτει για την πλήρη λειτουργία του συστήματος και να
διαθέτει στην υπηρεσία τεχνική υποστήριξη.
Μετά τα δυο έτη το σύστημα δουλεύει κανονικά με μηδενικές
δαπάνες, είναι καθαρά επιλογή της Δημοτικής Αρχής αν θέλει να το
αναβαθμίσει, όπως για παράδειγμα στους υπολογιστές μας αγοράζουμε μια
φορά τα Windows τα τρέχοντα και μετά από τρία τέσσερα χρόνια αν υπάρχει
νέα έκδοση, αναβαθμίζουμε τον υπολογιστή. Σε αυτή τη λογική λειτουργεί.
Πάμε τώρα εργασίες συντήρησης πρασίνου, που περιλαμβάνει
εργασίες για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Το πράσινο και ειδικά το
αστικό πράσινο θέλει φροντίδα για να διατηρηθεί. Μετά την ανακατασκευή
των χώρων ο ανάδοχος θα συντηρεί τους χώρους αυτούς όχι πέρα των 12
μηνών και μέχρι τη λήξη των ποσοτήτων.
Έχει προβλεφθεί δαπάνη για τη συντήρηση του πρασίνου,
καθώς οι εργασίες που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου, δεν έχουν καμία
σχέση με την υποχρεωτική συντήρηση των λοιπών έργων. Αυτό υπάρχουν
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που το αναφέρουν, είναι 298/2011 και η
277/2007.
Συνεπώς είναι αναγκαίο να προβλεφθεί δαπάνη για την
αποζημίωση της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου, καθώς και
ως άνω νομολογία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των έργων ώστε να
υπάρχει υποχρεωτική συντήρηση όπως συμβαίνει με τα έργα.
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού. Αφορά την προμήθεια αστικού
εξοπλισμού όπως παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων, πινακίδες σήμανσης
και τα λοιπά. Προμήθεια φυτικού υλικού: αφορά την προμήθεια φυτικού
υλικού με προδιαγραφές και με μεγέθη.

6

η

7 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 2/4/2018

Σχετικά με τις ποσότητες του προϋπολογισμού, οι εργασίες
πρασίνου διαφέρουν κατά πολύ με τις υπόλοιπες εργασίες παραδείγματος
χάριν οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές διότι η κατάστασή τους αλλάζει από
μέρα σε μέρα και είναι η υγεία τους ευάλωτη από τις καιρικές συνθήκες και
από την χρήση των ανθρώπων. Οι ποσότητες έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με τα
σημερινά και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια για το μελλοντικό
χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον για τα επόμενα δυο έτη, καθώς είναι ένας
ζωντανός Οργανισμός.
Γι' αυτό ακριβώς τα τεύχη της μελέτης η Υπηρεσία έχει
προβλέψει τα εξής:
Η Υπηρεσία δύναται να τροποποιήσει τις αναγραφόμενες στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσότητες, εντός της κάθε ομάδας σύμφωνα με τις
ανάγκες της χωρίς να μπορεί να γίνουν αλλαγές στον χαρακτήρα αυτών όπως
αυτά περιγράφονται στο τεύχος της ΑΜ150/2017 της μελέτης.
Ειδικά οι εργασίες συντήρησης πρασίνου οι οποίες έχουν
εκτιμηθεί σύμφωνα με τις ποσότητες επί των επαναλήψεων δύναται να
μεταβληθεί. Για παράδειγμα, εάν λόγω καιρικών συνθηκών δεν απαιτηθούν
για την κοπή του χλοοτάπητα 40 κοπές αλλά 36, τότε η συνολική ποσότητα
μεταβάλλεται και ταυτόχρονα μεταβάλλεται και η δαπάνη γι' αυτό έγινε και η
παραπάνω πρόβλεψη.
Άλλωστε

όπως

αναφέρεται

στο

τεύχος

της

συγγραφής

υποχρεώσεων στο άρθρο 12 «Λογαριασμοί κράτησης», ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί με ημερήσιο ημερολόγιο παρακολούθησης εργασιών,
στο οποίο θα περιγράφονται οι υπηρεσίες και οι εκτελούμενες εργασίες, τα
μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκα και τα υλικά που προσκομίστηκαν για την
εκτέλεση των εργασιών.
Θα σημειώνεται η ποσότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν
ανά ημέρα, θα εγκρίνεται από τον επιβλέποντα και σύμφωνα με αυτό
καταρτίζεται επιμετρικός πίνακας εργασιών ο οποίος θα συνοδεύει κάθε
λογαριασμό ο οποίος θα εγκρίνεται από το Πρωτόκολλο Παραλαβής
Εργασιών.
Για τις ομάδες 4 και 5 που αφορούν την προμήθεια αστικού
εξοπλισμού φυτικού υλικού θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής
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προμηθειών. Είναι αυτονόητο ότι αυτό διασφαλίζει όποια ποσότητα εκτελεί
μόνο αυτή θα πληρώνεται.
Οι Υπηρεσίες έχουν μια μεγάλη διαφορά από τα έργα στις
προβλέψεις απρόβλεπτων. Στους προϋπολογισμούς των έργων προβλέπεται
ποσοστό 15% της συνολικής δαπάνης ώστε να καλύψει τυχόν απρόβλεπτες
ποσότητες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Στον συγκεκριμένο τύπο μελέτης μια υπηρεσία δεν δίνεται αυτή
η δυνατότητα γι' αυτό η υπηρεσία έχει προβλέψει οτιδήποτε απαιτηθεί, να
διασφαλίζει τη μείωση των συνολικών ποσοτήτων δαπανών με την εξής
αναγραφή στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων και συγκεκριμένα στο
άρθρο 8 που αναφέρει: ο Δήμος μπορεί να προβαίνει σε μείωση του
συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής των αναγκών του στις παρεχόμενες
υπηρεσίες έως 25%.
Απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμός, υλικά και εμπειρία.
Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 4412/2016 κάθε φορέας δύναται να
ζητάει για τη διασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης κριτήρια επιλογής τα
οποία είναι τα κάτωθι:
 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 Πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
 Και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αφορούν την τεχνική
προσφορά
Στη συγκεκριμένη μελέτη όσον αφορά την καταλληλότητα
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ζητείται ως κριτήριο επιλογής να
είναι εγγεγραμμένος ο διαγωνιζόμενος στο οικείο Επιμελητήριο και να διαθέτει
άδεια εμπορίας, καθώς περιλαμβάνεται και η προμήθεια φυτών.
Σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ζητείται να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα προηγούμενα τρία έτη, το
σύνολο του προϋπολογισμού και ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων
το άθροισμα των τριών πρώτων ομάδων έτσι ώστε αν προκληθεί κάποια
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ζημιά σε περιουσία του πολίτη κατά την εκτέλεση των εργασιών να
αποζημιωθεί ο πολίτης άμεσα, δίχως να κυνηγάει τις Υπηρεσίες και τον
εκάστοτε εργολάβο.
Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να έχει
εκτελέσει παρόμοιες συμβάσεις να διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια ένα γεωπόνο,
ώστε να είναι υπεύθυνος για τα συνεργεία του αναδόχου και να επικοινωνεί με
την Υπηρεσία για οποιαδήποτε απαίτηση της Υπηρεσίας.
Επίσης να διαθέτει τουλάχιστον πέντε εργάτες κήπου, μόνιμο
προσωπικό. Η απαίτηση αυτή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
10-20 άτομα όποτε η απαίτηση αυτή για την αναγραφή των πέντε ατόμων
ορίζει ότι αρκούν για να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές.
Η αναγραφή των πέντε ατόμων αφορά το κριτήριο επιλογής της
τεχνικής ικανότητας ότι δηλαδή διαθέτει τουλάχιστον πέντε άτομα μόνιμο
προσωπικό με την ειδικότητα «Εργάτες κήπου», ώστε η πληρωμή όπως
αναγράφω παραπάνω, να γίνεται με βάση την ποσότητα που εκτελεί και όχι
με τα πόσα άτομα απασχολεί.
Σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ζητούνται πιστοποιητικά που διασφαλίζουν τα
παραπάνω για το πεδίο των εργασιών. Όσον αφορά τα έγγραφα για τη
διασφάλιση των υλικών ζητείται να διαθέτει δηλώσεις προμηθευτών ανά
κατηγορία ότι θα διαθέσουν στον ανάδοχο τα αντίστοιχα υλικά για να
εξασφαλίσει τοποθέτησή τους στους χώρους πριν την έναρξη των εργασιών.
Τέλος να σημειωθεί ότι ο Δήμος διαθέτει 245 στρέμματα αστικού
πρασίνου και η μελέτη περιλαμβάνει 46. Σε ανθρώπινο δυναμικό ο Δήμος
διαθέτει: 7 δεντροκόμους και 15 εργάτες πρασίνου και 2 οδηγούς. Από το
διαγωνισμό του 2009 του ΑΣΕΠ αναμένονται και δεν έχουν έρθει ακόμη 2
οδηγοί, 3 δεντροκόμοι, 7 εργάτες πρασίνου και 3 εργάτες χειρονακτικών
εργασιών. Κενές οργανικές θέσεις για το πράσινο είναι 4 εργάτες πρασίνου.
Τώρα ενδεικτικά θα σας πω κάποιους Δήμους και κάποια ποσά
με παρόμοιες μελέτες του 2017 και αρχές του ’18:
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κηποτεχνική ανάπλαση 179.000 €
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 100.000 €
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Δήμος Ηρακλείου Κρήτης συντήρηση χώρου πρασίνου 370.000 €
Δήμος Δράμας συντήρηση κήπων πρασίνου 133.000 €
Δήμος Περιστερίου συντήρηση πρασίνου 96.000 €
Δήμος Κομοτηνής συντήρηση χώρων πρασίνου 155.000 €
Δήμος Ηρακλείου Αττικής λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου
500.000 €
Δήμος Ασπροπύργου δεντροφύτευση και εργασίες πρασίνου 600.000 €
Δήμος Περιστερίου συντήρηση πρασίνου 499.000 €
Ποσά από το 2018:
Δήμος Μοσχάτου συντήρηση χώρων πρασίνου 129.000 €
Δήμος Αθηναίων φυτοτεχνική διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 449.000
€
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης συντήρηση χώρων πρασίνου
99.000 €
Δήμος Θεσσαλονίκης συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου 1.799.000
€
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού συντήρηση χώρων πρασίνου 1.364.000 €
Δήμος Κοζάνης συντήρηση χώρων πρασίνου 290.000 €
Εκεί σταμάτησα να ψάχνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή
η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι στηρίζει τους
εργαζόμενούς της, δεν έχει καμία διάθεση να ιδιωτικοποιήσει το πράσινο.
Κυνηγάμε τις προσλήψεις, αλλά αυτό που είναι προτεραιότητα σε όλους μας
είναι ο Δήμος και η πόλη. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής
της πόλης, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, θα πάει ένα βήμα μπροστά όλη την
πόλη. Η αναβάθμιση του πρασίνου σημαίνει αναβάθμιση ποιότητας ζωής και
σας καλώ όλους να ψηφίσετε την εισήγηση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, να προχωρήσουμε πρώτα με ερωτήσεις και
κατόπιν σε τοποθετήσεις. Παρακαλώ ποιοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις; Ο κ.
Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μια ερώτηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα
όχι για την ομάδα 3, η ομάδα 3 είναι κατανοητό. Οι άλλες ομάδες είναι δυνατό
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να γίνει και σε συντομότερο χρόνο; Δηλαδή μέχρι 24 μήνες είναι το όριο. Εγώ
επειδή είμαι υπέρμαχος των εργασιών αυτών και τις περιμένουμε πως και
πώς να γίνουν, λέω αν αυτό μπορεί ή να προβλεφθεί στη σύμβαση, ή ποια
είναι μια καλή εκτίμηση για το πότε θα είναι ολοκληρωμένες οι αρδευτικές
εργασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι
είναι περίληψη χαράς στο κουράγιο σας που τα διαβάσατε. Μας διαβάσατε
μελέτες από Δήμους, έχουμε Δήμους που έχουμε γίνει η υλοποίηση;
Και μια δεύτερη ερώτηση και μη φανεί παράξενη, σε περίπτωση
που δεν ολοκληρωθεί το έργο μέχρι να τελειώσει η θητεία της Δημοτικής
Αρχής, υπάρχουν ρήτρες η επόμενη Δημοτική Αρχή είτε η ίδια είτε άλλη θα
μπορεί να διακόψει τις εργασίες; Υπάρχουν εμπόδια; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν καλό μήνα και κατά δεύτερον καλή Μεγάλη
Εβδομάδα. Κατ' αρχήν η Διοίκηση δεν απαιτεί μόνιμο προσωπικό από την
Κυβέρνηση; Μια ερώτηση. Γιατί αν δεν απαιτεί, κακώς που δεν απαιτεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν ξέρετε;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ ρωτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχετε ψηφίσει εδώ μέσα τόσες φορές.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα απαντήσει όποιος είναι να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ πιστεύω ότι καμία Διοίκηση δεν είναι αυτή που δεν
απαιτεί μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχουν Διοικήσεις χωρίς να ζητάνε να
έχουν το απαιτούμενο προσωπικό για να μπορούν.
Δεύτερον, η πόλη αυτή τη στιγμή όπως είναι σε ποιον αρέσει με
εγκαταλελειμμένες πλατείες, με εγκαταλελειμμένο πράσινο με όλα αυτά τα
οποία υπάρχουν; Και αν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε άλλο τρόπο, χωρίς
αυτό τον οποίο φέρνετε σήμερα να δούμε μια καλύτερη μέρα για τους πολίτες.
Γιατί αυτή τη στιγμή οι χώροι πρασίνου είναι εγκαταλελειμμένοι είτε το
θέλουμε είτε όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιοριστείτε στις ερωτήσεις για να προχωρήσουμε τη
διαδικασία.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ερώτηση κάνω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πολύ πλατειά κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε αν δεν εξηγήσουμε, γιατί αν υπάρχει
λύση κακώς συζητάμε αυτή τη λύση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς οι ερωτήσεις να είναι λίγο πιο σφιχτές. Συνεχίστε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχετε καμία ιδέα στο μυαλό σας να ιδιωτικοποιήσετε τις
Υπηρεσίες του Δήμου; Γιατί αν έχετε κάτι τέτοιο, θα τοποθετηθώ. Δεν έχω
άλλες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ρωτήσω πόσα άτομα και τι ειδικότητας απαιτούνται για
να καλυφθούν οι περιγραφόμενες εργασίες συγκεκριμένα.
Δεύτερη

ερώτηση.

Με

αφορμή

τις

κινητοποιήσεις

των

συμβασιούχων – παρατασιούχων η Κυβέρνηση ζήτησε από τους Δήμους τις
ανάγκες στους εργαζόμενους. Οι δυνάμεις της "Λαϊκής Συσπείρωσης" είχαν
πει να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία για να καταγραφούν οι ανάγκες
ολοκληρωμένα και να προωθηθούν στο Υπουργείο. Έχει γίνει κάτι τέτοιο;
Πέρα των εργαζομένων που ζητά ο Δήμος κατά καιρούς υπάρχει
μια πλήρης ενημέρωση του οργανογράμματος ολοκληρωμένα με τις νέες
θέσεις που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα από τη μελέτη του για την
αναβάθμιση του άλσους; Υπάρχει ενημερωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε σχέση με τις εργασίες που κάνει συνολικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε η ερώτηση είναι πολύ απλή, αλλά νομίζω
και πολύ συγκεκριμένη. Την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε αυτό το
θέμα, ακούσαμε εδώ σχεδόν το σύνολο της Διοίκησης προεξάρχοντος του κ.
Δημάρχου, του κ. Ανεμογιάννη, του κ. Λάλου αλλά και όλο σχεδόν το
Συμβούλιο αλλά κυρίως αυτοί με την έννοια της αρμοδιότητας, ότι είχαμε μια
άρτια μελέτη από τις Υπηρεσίες για το πώς θα γίνει και τα λοιπά.
Σήμερα βλέπουμε μια μελέτη που βεβαίως επί της ουσίας, γιατί
εγώ έχω συγκεκριμένη θέση και ήταν ο λόγος που οδήγησε την
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ανεξαρτητοποίησή μου δεν έχει αλλάξει, παρ' όλα αυτά έχουν αλλάξει κάποια
επιμέρους ζητήματα και όπως είπε και ο εισηγητής και όπως είμαι βέβαιος ότι
θα ισχυριστεί και η Διοίκηση, είναι πολύ καλύτερη.
Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη: πότε ήταν πιο άρτια;
Μήπως κάποια στιγμή υπήρχε μια προχειρότητα; Μήπως δεν ήταν τόσο άρτια
η προηγούμενη και είναι αυτή; Ή μήπως μετά από λίγο καιρό και αυτή
αποδειχθεί ότι δεν είναι πάρα πολύ άρτια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι
ο κ. Παπακώστας με κάλυψε, είχαμε κάνει στα μέσα του 2017 αν δεν κάνω
λάθος Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο που είχαμε κάνει τη συζήτηση …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νοέμβριο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και έγινε μια δυναμική συζήτηση με θέσεις, αντιπαραθέσεις,
συζητήσαμε πολλά πράγματα τα οποία ήταν και ουσιαστικά. Ξέραμε το θέμα
ποιο ήταν, σε ό,τι αφορά το έργο εκείνο το θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει
πάρα πολύ ήταν κατά πόσο το κομμάτι που ευαγγελιζόταν ο Δήμος σχετικά με
το δημόσιο χαρακτήρα όλων των έργων τα οποία γίνονται και έρχονταν οι
εργαζόμενοι και έλεγαν μια διαφορετική εικόνα.
Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ενώ πήραμε απόφαση η οποία
απόφαση ήταν ομόφωνη και τοποθετηθήκαμε όλοι με σκέψη και με μια
σύνεση η οποία έγινε από την πλευρά όπως το έβλεπε ο καθένας, δεν
μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Τι μεσολάβησε σήμερα και κάνουμε
ανάκληση αυτής της απόφασης, ούτως ώστε να ερχόμαστε σήμερα πάλι σε
μια αντιπαράθεση.
Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα ούτως ώστε να
επανερχόμαστε ξανά, να κάνουμε ανάκληση της απόφασης αυτής η οποία
ήταν μια απόφαση που είχε δυναμικό χαρακτήρα εδώ. Τοποθετήθηκαν οι
εργαζόμενοι με το δικό τους τρόπο απόλυτα σεβαστό, τοποθετηθήκαμε κι
εμείς και είπαμε τις θέσεις μας, τοποθετήθηκε ο Δήμος για να δικαιολογήσει
αυτό το οποίο όλοι λέγαμε τι άλλαξε σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα και
πήραμε μια απόφαση.
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Τι

έγινε

σήμερα

και

ξαφνικά

ερχόμαστε

πάλι

σε

νέες

αντιπαραθέσεις, σε νέες συζητήσεις ενώ αυτό το θέμα είχε κλείσει; Αυτό θέλω
να μάθω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν, ο κ.
Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς καλησπέρα σε όλους. Πρώτον, αν υπάρχει
καταγραφή των αναγκών του Δήμου σε οργανικές θέσεις. Ο Δήμος έχει
καταγράψει τις ανάγκες σε οργανικές θέσεις, από πέρσι και δημιούργησε νέες
θέσεις εργασίας στον Οργανισμό και αν θυμάστε συζητώντας για τον
Οργανισμό στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., μια από τις επικεφαλίδες που είχαμε θέσει, είναι ότι
αυτός ο νέος Οργανισμός και ο τρόπος που είναι στημένος, έχει ένα βασικό
κριτήριο τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα από τη μια των Υπηρεσιών
αλλά ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητά τους.
Άρα ήδη τα αιτήματα έχουν καταγραφεί. Εκκρεμούν από ό,τι
θυμάμαι και από πράγματα που έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό να
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
στο Κοιμητήριο και είναι μια εισήγηση που θα έρθει πολύ σύντομα, γιατί ήδη
έχουν προβλεφθεί τα χρήματα στον προϋπολογισμό.
Δεύτερον, τα στοιχεία είναι στη διάθεση όλων και αυτό είναι
απορίας άξιο πως κάποιοι σε αυτή τη Δημοτική Αρχή που βρήκε τους
εργαζόμενους στο 280 το 2014 σε δυο μήνες από τώρα το προσωπικό θα έχει
φτάσει περίπου τους 330-340. Είναι λίγο ουτοπικό κάποιος να λέει για μείωση
προσωπικού σε μια Δημοτική Αρχή η οποία κατά 20% μέσα σε τέσσερα
χρόνια έχει αυξήσει το μόνιμο προσωπικό.
Τρίτον, εδώ ψηφίζουμε προϋπολογισμό, ψηφίζουμε και τις
αναμορφώσεις. Έχετε καταλάβει ότι το μισθολογικό κόστος στη δική μας
θητεία έχει ανέβει 1,5 εκατομμύριο; Αυτά είναι πολιτική στην πράξη, δεν είναι
λόγια. Ποιος στηρίζει τη σταθερή και μόνιμη εργασία και ποιος μπορεί να
βγάζει ωραίους λόγους, αλλά εδώ μιλάμε με πράξεις, δεν μιλάμε με λόγια.
Άρα

υπάρχει

και

καταγραφή,

υπάρχει και

πρόνοια και

προσπάθεια να πάρουμε όσο το δυνατό περισσότερο προσωπικό να
καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου στηρίζοντας σταθερή και μόνιμη εργασία.

14

η

7 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 2/4/2018

Γιατί ξανάρχεται η μελέτη. Κατ' αρχάς δεν είχε έρθει καμία
μελέτη. Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψηφίσαμε καμία μελέτη. Όπως
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να ψηφίζει
μελέτες. Το Συμβούλιο έχει εγκρίνει δυο πράγματα: ανάθεση εργασιών σε
τρίτους, όπως το ψηφίζουμε. Σε ένα από τα δύο Δημοτικά Συμβούλια
ψηφίζουμε ανάθεση εργασιών σε τρίτους για πράγματα που εμπίπτουν στα
συνήθη καθήκοντα των Υπηρεσιών, αλλά δεν υπάρχει το απαραίτητο
προσωπικό για να γίνουν. Το έχουμε κάνει πλείστες φορές. Το ένα σκέλος
είναι η ανάθεση των υπηρεσιών σε τρίτο.
Το δεύτερο είναι ότι έγκριση του τρόπου εκτέλεσης. Σε εκείνο το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε καμία μελέτη. Άρα δεν ξέρω γιατί το λέτε.
Βεβαίως υπήρχε και κακώς η περιγραφή κάποιων εργασιών που όμως με
βάση την τελική, την οριστική μελέτη υπάρχει μια αναντιστοιχία ενώ
παραμένει το ίδιο το ποσό, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή εφόσον
άλλαξε το ποσό και επειδή υπάρχει μελέτη είχαμε δυο επιλογές: η μία είναι να
φέρουμε ξανά το θέμα εφόσον άλλαξε το ποσό, του τρόπου εκτέλεσης με
διεθνή διαγωνισμό και την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικά και να περάσουμε
τη μελέτη στην Οικονομική Επιτροπή.
Ο λόγος που φέρνουμε τη μελέτη σήμερα για ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο, είναι για απόλυτη διαφάνεια και επειδή θέλουμε να έχει
γνώση ο κάθε δημοτικός σύμβουλος τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η μελέτη.
Η ορθή διαδικασία, η απολύτως νόμιμη μάλλον η προβλεπόμενη από το νόμο
θα ήταν να μην συζητήσουμε για καμία μελέτη σήμερα και να πάμε για
ψήφιση στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή.
Άρα είναι επιλογή μας να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη
συζήτηση σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς για τον λόγο αυτόν που σας
είπα.
Η μελέτη που είχαμε τότε, που ήταν σχεδόν έτοιμη, επειδή είχε
γίνει μια μπορώ να πω σε κάποιο βαθμό ανορθόδοξη διαδικασία σε ένα
σημείο, δηλαδή είχε πρώτα μπει το ποσό και μετά με βάση το ποσό αυτό
ετοιμάστηκε και η μελέτη. Με συνέπεια να μην περιγράφονται κάποιοι χώροι
αναλυτικά και να έχουν πέσει ως εκ τούτου από άποψη ευκολίας παραπάνω
ποσό στη συντήρηση.
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Αυτό διορθώθηκε και είναι τελικό και οριστικό, δηλαδή υπάρχει
μια πλήρης καταγραφή των χώρων, πλήρης καταγραφή του τι εργασίες θα
γίνουν και σε τι χρόνο και αυτό ακριβώς έχει μειώσει και το ποσό της
συντήρησης και άρα η μελέτη αυτή είναι τελική, είναι οριστική, έχει ελεγχθεί
πλέον απ' όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι τη
συνέταξαν

και

είναι

έτοιμη,

εφόσον

εγκριθεί,

να

μπορέσουμε

να

προχωρήσουμε μετά στο διεθνή διαγωνισμό για να υλοποιηθεί.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά μια παρέμβαση, να
διορθώσω. Ο κ. Κόντος έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η πρώτη απόφαση
ήταν ομόφωνη, εγώ δεν το θυμόμουν. Διαχώρισα σε επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο όταν έφερε το Σωματείο. Άρα για την αποκατάσταση της αλήθειας
και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς έχει δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί είχαν αποχωρήσει όλοι οι υπόλοιποι, τώρα είδα τα
πρακτικά. Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα πιο πολλά τα απάντησε ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Λάλος
ρώτησε για το χρόνου του έργου, το οποίο είναι έως 24 μήνες και έως
εξάντλησης των ποσοτήτων. Δηλαδή αν εξαντληθούν νωρίτερα ακόμη
καλύτερα.
Ο κ. Ντάτσης με ρώτησε αν άλλοι Δήμοι έχουν υλοποιήσει
ανάλογα έργα. Νομίζω ότι η Ελλάδα υλοποιεί ανάλογα έργα, ειδικά από το
2010 και μετά που είχαν αδυναμία πρόσληψης προσωπικού. Έχουν αποταθεί
στους ιδιώτες, συν το ότι πια όλο αυτό που σας διάβασα και για τα ποτίσματα
χρειάζεται εκσυγχρονισμός και ο εκσυγχρονισμός θέλει εξειδίκευση και
εξειδίκευση στο Δήμο εύκολα δεν υπάρχει.
Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα του ποτίσματος που θα έχει τη
δυνατότητα να επεκταθεί σε όλο το πράσινο της πόλης και να είσαι μπροστά
σε ένα υπολογιστή και να ξέρεις που έχεις διαρροή, που ποτίζεις σωστά ή
που δεν ποτίζεις σωστά, νομίζω ότι είναι επανάσταση και οικολογική και
επανάσταση όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, στη σπατάλη του
ποτίσματος.
Ο κ. Κουτσάκης ρώτησε αν έχουμε μόνιμο προσωπικό. Το
ανέφερα προηγουμένως, περιμένουμε από τον ΑΣΕΠ του ’09 αλλά έρχονται
με το σταγονόμετρο και το ξέρετε, δυο οδηγούς, τρεις δεντροκηπουρούς, επτά
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εργάτες πρασίνου και υπάρχουν και τέσσερις οργανικές θέσεις. Εμείς επ’
ουδενί δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το πράσινο, αλλά η ποιότητα της
ζωής της πόλης είναι πάνω από οτιδήποτε. Και είναι η στιγμή να γίνει.
Η κα Γκούμα ρώτησε πόσοι απαιτούνται. Σύμφωνα με τη μελέτη
απαιτούνται πέντε, είναι ως προϋπόθεση όμως όχι ότι με πέντε ανθρώπους
θα γίνει το έργο. Ως ελάχιστη προϋπόθεση που αυτό δείχνει κατά πόσο η
εταιρεία που θα πάρει τη δουλειά, έχει την γνώση και την επάρκεια σαν
εταιρεία να εκτελέσει τέτοιο έργο και περιγράφει και τις ειδικότητες: ένα
γεωπόνο και κάποιους εργάτες για τον εργολάβο. Από εκεί και ύστερα θα
δουλέψουν δέκα, θα δουλέψουν δεκαπέντε το θέμα είναι ότι θα πληρώνεται
ό,τι εκτελείται και ένα dead line τους 24 μήνες.
Ο κ. Παπακώστας ρώτησε αν η προηγούμενη μελέτη ήταν
καλύτερη από αυτή τη μελέτη, εγώ θα σας πω ότι τώρα έχετε μελέτη. Την
προηγούμενη φορά πριν ένα χρόνο δεν είχατε μελέτη, είχατε εισήγηση. Τώρα
έχετε μια μελέτη που μπορείτε να κάτσετε να τη διαβάσετε να δείτε κι όλες τις
λεπτομέρειες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν έχετε καλυφθεί από τις απαντήσεις να συνεχίσουμε με
τις τοποθετήσεις.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε επειδή οι πέντε είναι που απαιτούνται για
να αναλάβει το έργο μια ιδιωτική εταιρεία, η Υπηρεσία δεν έχει μια εκτίμηση
πόσοι απαιτούνται αν η ίδια έκανε την εργασία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι πέντε που έχει μέσα, αφορούν τη συντήρηση δεν αφορούν
την κατασκευή.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επομένως είναι πολύ λειψή η απάντηση που μου δώσατε.
Άρα δεν ισχύει η απάντηση, δεν έχουμε κάποια εικόνα για το πόσα άτομα
απαιτούνται και τι ειδικοτήτων για να καλυφθούν οι περιγραφόμενες εργασίες.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συγνώμη αφορά ότι πρέπει να έχει τη γνώση και να έχει
πέντε εργαζόμενους πρασίνου ούτως ώστε να ξέρει πως λειτουργεί, να έχει
την τεχνογνωσία δηλαδή. Η Υπηρεσία δεν έχει κάνει μελέτη για το πόσοι
απαιτούνται, τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Άρθρο 6: «Εξοπλισμός προσωπικό». Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα υλικοτεχνικά μέσα (οχήματα, μηχανολογικό
εξοπλισμό) καθώς και τα εργαλεία και το προσωπικό που χρειάζεται για την
άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών όπως ορίζονται στα συμβατικά
τεύχη και στις εγκεκριμένες αναλύσεις και προδιαγραφές. Και από κάτω
γράφει: ανθρώπινοι πόροι, προσωπικό: 5 εργάτες.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη και κάτι ακόμη. Δεν απαντήθηκε για τις ρήτρες, αν
υπάρχουν.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και βέβαια υπάρχουν ρήτρες. Δεν έχετε διαβάσει τη
μελέτη; Αυτά που σας στείλαμε; Θα σας τα βρω μισό λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωστόσο να προχωρήσουμε και θα σας δώσω κάποια στιγμή τον
λόγο να απαντήσετε κ. Ανεμογιάννη για να μην χάνουμε χρόνο. Ο κ.
Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όταν ήρθε το Νοέμβριο το θέμα αυτό και συζητήθηκε και
εγώ προσωπικά ήμουν αντίθετος της ιδιωτικοποίησης. Όμως ο τότε Πρόεδρος
του Συλλόγου των εργαζομένων που είναι παρών εδώ, ρωτήσαμε γιατί ο ίδιος
τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές
τις υποχρεώσεις ως εργαζόμενοι.
Και είπαμε από την αρχή ότι αν μπορεί από την κεντρική
Διοίκηση να ζητήσουμε προσωπικό, δηλαδή να κάνουμε προσλήψεις. Το είχα
πει και τότε. Όμως η τοποθέτηση του Προέδρου των εργαζομένων τότε, ήταν
ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις και είχα πει τότε και λέω και
σήμερα το ίδιο πράγμα: ο κάθε δημότης τον ενδιαφέρει νομίζετε αν δώσουμε
στην ιδιωτικοποίηση ή το κάνει ο Δήμος οποιοδήποτε έργο είναι αυτό; Όχι σας
λέω.
Ο δημότης βλέπει την καθημερινότητα, βλέπει το τι συμβαίνει
στην πόλη μας σήμερα. Αφού ήμουν αντίθετος, βεβαίως και εγώ ήμουν μέσα
στην ομόφωνη απόφαση που αναφέρθηκαν, που δεν ήταν ομόφωνη γιατί
κάποιοι είχαν αποχωρήσει. Στο θέμα αυτό ήμουν κι εγώ ομόφωνος και ρωτώ
σήμερα, γιατί λάβαμε και μια επιστολή εδώ του καινούργιου Σωματείου,
μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου οι σημερινές από τους
υπάρχοντες εργαζόμενους του Δήμου μας; Όχι λέω. Όχι, γιατί το ακούμε και
το βλέπουμε.
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Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Πρέπει να αφήσουμε την πόλη
μας στο έλεος του Θεού; Όχι λέω εγώ. Γι' αυτό και θα είμαι υπέρ γιατί
καθημερινά ο καθένας από εμάς και δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εδώ, ακούμε τα
παράπονα από τους δημότες μας και λέω απλά πράγματα: καθημερινά
ακούμε παράπονα και είναι όλα αυτά που αναφέρονται μέσα στο σημερινό
θέμα και πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρθρο 8 από τη συγγραφή υποχρεώσεων. «Αν ο
ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο έστω
και μια εργάσιμη μέρα από το συμφωνημένο χρόνο στο άρθρο 2, τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει
στο Δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των
εργασιών για κάθε μέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από
τον λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από
υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση περισσότερο από 20 μέρες, τότε
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης
προβλέπεται μια εγγυητική επιστολή και για τη συμμετοχή και όταν ο ανάδοχος
αναλάβει το 5% του έργου».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εάν η επόμενη Δημοτική Αρχή η ίδια ή άλλη αποφασίσει
2/1/2020 να μην συνεχίσει αυτό το έργο. Τι γίνεται; Το πληρώνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προφανής η απάντηση, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπάρχει νομολογία των δημοσίων έργων, οι αναθεωρημένοι
νόμοι οι τελευταίοι νομίζω ότι θα πάει στα Δικαστήρια με τον εργολάβο. Πως
θα το σταματήσει; Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Νομίζω ότι αναφέρει ότι μπορούμε να μειώσουμε το
έργο μέχρι 25% αυτό που σας διάβασα νωρίτερα. Οπότε όταν θα φτάσουμε
εκεί, αν έχει εκτελεστεί το 75% θα μπορέσει να σταματήσει να πει «δεν θέλω
άλλο» και τέλος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να εξηγήσω ακόμη περισσότερο λόγω και της ιδιότητάς
μου ως μηχανικός στο Δημόσιο επί 35 χρόνια. Είναι πάγια νομολογία του
Δημοσίου δεν είναι ζήτημα αν είναι Δημοτική Αρχή και στα Υπουργεία αν
αλλάξει

η

Διοίκηση

του

Υπουργείου

ο

Υπουργός

και

σταματήσει

υπογεγραμμένο έργο, συμβασιοποιημένο έργο έχει φυσικά κυρώσεις το
κράτος ή ο Δήμος που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 75%. Έχουμε περίπτωση
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που το Δικαστήριο έφτασε και επιδίκασε
το 75% του έργου στο ανάδοχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι το θέμα μας δεν είναι θέμα μελέτης γιατί
η μελέτη πρέπει να γίνει γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγει στο διαγωνισμό. Το
θέμα είναι πολιτικό, κυρίως πολιτικό. Εδώ έχουμε και λέμε ότι αυτή τη στιγμή
ο Δήμος αναγκάζεται για εμένα λόγω έλλειψης προσωπικού να δώσει αυτές
τις εργασίες εργολαβικά σε κάποιον για να μπορεί να συμμορφώσει την πόλη
και για εμένα καλώς κάνει και το κάνει αυτό.
Καλό είναι αν μπορούσε να έχει το ανάλογο προσωπικό να το
έκανε το προσωπικό του Δήμου, αλλά αφού δεν το έχει δεν μπορεί να αφήνεις
τον πολίτη επειδή δεν έχεις το ανάλογο προσωπικό και να λες έλλειψη
προσωπικού η πόλη είναι εγκαταλελειμμένη. Η πόλη έχει ανάγκη αυτό το
πράσινο και την περιποίηση του πρασίνου. Ίσα - ίσα που είμαι ανέκαθεν από
τους ανθρώπους που στηρίζω το Σωματείο όσο δεν το στηρίζει κανείς άλλος.
Δεν διακυβεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας επειδή δώσαμε μια εργολαβία.
Εργολαβία δίνει όλη η Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα.
Εάν φταίνε τα Μνημόνια, φταίνε οι Κυβερνήσεις που οι Δήμοι
έμειναν με τόσο λίγο προσωπικό, είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε. Εάν ο
Δήμος αυτή τη στιγμή εσκεμμένα δεν προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες σε
προσωπικό και πάλι να το συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι
προσπαθεί με κάθε τρόπο να διεκδικήσει προσωπικό από όσο αυτή τη στιγμή
δεν έχει, αλλά επειδή δεν έχει δεν μπορεί να αφήσει και την πόλη χωρίς να
δημιουργήσει συνθήκες καλής διαβίωσης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να σας πω ότι
αποφεύγω να απέχω από τα Δημοτικά Συμβούλια και να φεύγω, γιατί δεν μου
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αρέσει να βλέπω συναδέλφους να φεύγουν, δυστυχώς σήμερα έχω ένα πολύ
σοβαρό θέμα και πρέπει να φύγω. Έχω ενημερώσει τον Πρόεδρο, αλλά
επειδή θέλω να ξέρετε ποια είναι η θέση μου, την οποία έχουμε καταγράψει
στο τελευταίο Συμβούλιο το οποίο ήταν, δεν αναιρώ τίποτε απ' όλα αυτά που
είπα και τα ίδια πάλι θα έλεγα στη σημερινή συνεδρίαση.
Ήταν πολύ θετική η άποψή μου και επαναλαμβάνω ότι ήταν
όπως είπε και ο κ. Κουτσάκης καθαρά πολιτικό το θέμα. Εμείς σα Δημοτική
Αρχή αν είχαμε εκλεγεί πάλι το ίδιο θα κάναμε, θα κοιτούσαμε να δώσουμε
κομμάτια τα οποία αδυνατούν στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι
εργαζόμενοι να ανταπεξέλθουν και δεν μπορούν και πολύ περισσότερο ένα
κομμάτι τέτοιο το οποίο το έχει ανάγκη η πόλη και σε καμία περίπτωση δεν
μπορούμε να αδικήσουμε τον πολίτη, αδιαφορώντας ο πολίτης εάν και πως
πρέπει να γίνει το έργο.
Ο πολίτης θέλει να δει το έργο, θέλει τη βοήθεια αυτή για να έχει
μια ποιότητα ζωής και πάνω σε αυτό μίλησα. Δεν φεύγω γιατί δεν θέλω να
ψηφίσω, δεν φεύγω γιατί θέλω να φυγοδικώ σε κάτι το οποίο εγώ ήθελα να
πάρω θέση, αλλά ειλικρινά θέλω να πιστέψετε ότι υπάρχει ανάγκη να φύγω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γεννάται θέμα κ. Κόντο στο πρόσωπό σας είστε ο
δημοτικός σύμβουλος που έχετε τις περισσότερες παρουσίες, τουλάχιστον
από την αντιπολίτευση. Καλό Πάσχα.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πολύ ωραίο για να γίνει αληθινό στην πράξη. Δεν είμαι
αισιόδοξος για την πλήρη ανάπτυξη του έργου. Ο κ. Ανεμογιάννης είπε πολλοί
Δήμοι έχουν μελέτες και προχωρούν, έναν θα μπορούσε να μας τον ονομάσει
να πάμε να δούμε στην πράξη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Περιστερίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κόντος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ποτίζει το Περιστέρι από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας;
Έμμεσα συμπέρανα πως με την αναφορά στον εκσυγχρονισμό δεν πρέπει να
είναι και πολλοί οι Δήμοι αυτοί. Άκουσα για ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό
διακυβέρνησης του ποτίσματος. Θα γίνει κατ' ευθείαν για όλους τους χώρους,
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ή θα ήταν σκόπιμο να γίνει πρώτα πιλοτικά για ένα – δυο χώρους και αν όλα
πάνε καλά, μετά να προχωρήσει το έργο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι αδιάβαστος. Πάλι είσαι αδιάβαστος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε μη διακόπτετε, συνεχίστε κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι να με φωτίσει κ. Πρόεδρε. Μεταξύ μας είμαστε, να μου πει
που είμαι αδιάβαστος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να σας διακόπτει και προφανώς αστειεύτηκε.
Συνεχίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους ονοματίζει τους χώρους, επειδή ακριβώς έχει μια πιλοτική
λογική.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει, να διαβάσω 500 σελίδες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα γίνεις Αντιδήμαρχος ποτέ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα μπορούσε κάποιος να καταψηφίσει για να καταδείξει τη μη
άρτια προετοιμασία των αρμοδίων Υπηρεσιών, τα φτιάξαμε τα ξαναφτιάξαμε,
όμως έτσι θα ζημίωνε η πόλη, αν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιηθούν όλα
όσα ακούσαμε.
Θα συμφωνήσω κι εγώ να γίνει, ευχή μου είναι μακάρι να γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα Γκούμα έχει τον
λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να κάνω μια διευκρίνιση ότι η πρώτη συζήτηση
είχε γίνει το Νοέμβριο του ’17 στην οποία εγώ απουσίαζα και η δεύτερη
συζήτηση είχε γίνει για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης με
παρέμβαση του Σωματείου και τότε ήταν που συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτή τη λογική που λέει ότι ο δημότης
δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο, αλλά μόνο για το αποτέλεσμα και να πω ότι
αυτή η λογική είναι η ίδια λογική που βλέπει τον άνθρωπο, τον δημότη, τον
κάτοικο, τον εργαζόμενο όπως θέλετε πείτε το, ως πελάτη. Επομένως τον
ενδιαφέρει αν είναι εντάξει ο καφές του, αν είναι εντάξει η συσκευασία που
αγοράζει, αν είναι εντάξει η υπηρεσία που παίρνει και δεν τον ενδιαφέρει αν
θα πάει στον προορισμό του, δεν τον ενδιαφέρει αν ο οδηγός δουλεύει
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12ωρα, αν ο εργαζόμενος δουλεύει με μαύρα και ούτω καθεξής. Σε όλους μας
αρέσουν οι φράουλες ως πελάτες, αλλά η μανωλάδα υπάρχει.
Οπότε σε αυτή τη λογική εγώ είμαι όχι πλήρως αντίθετη, αλλά
δουλεύω και για να μην φαίνεται γι' αυτό μιλάμε για εργαζόμενους και όχι για
δημότες. Για εργαζόμενους, για λαϊκές οικογένειες ακριβώς για να φεύγουμε
από αυτή τη λογική που βλέπει τον κάτοικο ή το δημότη ως πελάτη, που θα
μείνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε
παραπέρα.
Συνολικότερα κατά τη γνώμη μου η εισήγηση αυτή είναι
επαίσχυντη όπως και η προηγούμενή της και πρέπει να την αποσύρετε με
ανάκληση της προηγούμενης και να οριστεί από τις Υπηρεσίες ποιες εργασίες
μπορούν να γίνουν με το προσωπικό που ήδη έχουμε, πόσα άτομα και τι
ειδικοτήτων

απαιτούνται

για

νέες

εργασίες

αναβάθμισης,

ώστε

να

διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των Υπηρεσιών Πρασίνου με
χρονοδιάγραμμα, πως μπορεί να γίνει αυτό.
Γιατί αν προχωρήσετε έτσι, δεν αργεί η μέρα που θα μπει
εισιτήριο

στο

άλσος,

όπως

είχε

προταθεί

στα

πλαίσια

της

αυτοχρηματοδότησης επί Κόντου στην παρουσίαση της τότε μελέτης, που θα
πληρώνει ο λαός. Δεν θα αργήσει η μέρα που θα πληρώνει ο λαός την
πρόσβασή του σε πάρκα και πλατείες, δεν αργεί οι μέρες που θα μπουν οι
χορηγοί στους χώρους πρασίνου.
Θυμίζουμε ότι οι εφαρμοστές της ίδιας πολιτικής δηλαδή της
πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, της πολιτικής που θέλει να πληρώνει ο λαός
την κρίση και να βγαίνουν λάδι οι μεγαλοεπιχειρηματίες έβαλαν τροφεία στους
Παιδικούς

Σταθμούς

της

προηγούμενης

Διοίκησης.

Απόφαση,

που

ανακλήθηκε με αγώνες. Είναι οι προηγούμενες Διοικήσεις που σας
επικρότησαν και για την ενέργειά σας σήμερα ούτως ή άλλως.
Σήμερα όπως η συγκυβέρνηση η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
η «Πρώτη φορά Αριστερά» με πράσινους και μπλε κόκκους κάνει ό,τι οι άλλοι
δεν κατάφεραν η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά Κόμματα και
το παράδειγμά τους ακολουθείτε κι εσείς σήμερα και γι' αυτό σας επικροτούν
γιατί θα τα βρουν ακόμη καλύτερα οι επόμενοι.

23

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ανοίγετε την κερκόπορτα της ανάθεσης σε ιδιώτες στις
Υπηρεσίες Πρασίνου δίνοντας άλλοθι στον πυρήνα της πολιτικής των
ιδιωτικοποιήσεων χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την έλλειψη προσωπικού,
το κλείδωμα των προσλήψεων, τη βραδυκίνητη γραφειοκρατική διαδικασία της
επάνδρωσης των Υπηρεσιών μέσω ΑΣΕΠ, την προσπάθεια αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Αυτά τα επιχειρήματα είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος,
που

χρησιμοποιούν

οι

δεξιές

δυνάμεις,

οι

νεοφιλελεύθερες,

οι

φιλομνημονιακές δυνάμεις για το ανίκανο κράτος που δεν μπορεί να κάνει
κάτι, που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την άθλια κατάσταση και τελικά
χρειάζεται

να

αναλάβει

ο ιδιωτικός τομέας, η

υγιής

επιχειρηματική

πρωτοβουλία. Παραδείγματα πολλά σε συγκοινωνίες, στα Νοσοκομεία τα
βλέπουμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια.
Δίνοντας την εξειδίκευση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του
Δήμου σε ιδιώτες, υπονομεύετε την ποιότητα των Υπηρεσιών αυτών τελικά
όχι μόνο για τη δική σας θητεία αλλά και για τις επόμενες. Υπονομεύετε την
πάλη των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα,
υπονομεύετε ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η πυροπροστασία.
Βάζετε το λιθαράκι σας με αυτή την απόφαση οι δημοτικές
Υπηρεσίες να περάσουν σε ιδιώτες, οι Δήμοι να λειτουργούν ως managers,
διευκολύνετε τη δράση του κεφαλαίου σε μια σειρά τομείς. Ξεκινάτε σήμερα
από την ανάπλαση χώρων πρασίνου και πλατειών. Γιατί δεν το κάνετε το ίδιο
και με τους εργολάβους στη διαχείριση των απορριμμάτων; Στην αρχή που
βάζει η Κυβέρνηση και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και το κεφάλαιο.
Αντί να διεκδικείτε πλήρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών του
Δήμου με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, με εξειδίκευση όπου χρειάζεται, με
πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα αθωώνετε τελικά την
ιδιωτικοποίηση. Εκεί οδηγεί η θέση που ακολουθείτε σήμερα και έρχεται ως
φυσικό επακόλουθο.
Αποκρύπτετε τελικά ποιος έφτασε την κατάσταση σε αυτό το
σημείο και τελικά τι κάνετε εσείς γι' αυτό; Καλυτερεύετε ή χειροτερεύετε τους
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όρους για τους οποίους παλεύει η λαϊκή οικογένεια στη γειτονιά; Συνολικά όχι
ως πελάτης, συνολικά τι κάνετε.
Με τις αποφάσεις σας ως Δημοτική Αρχή κερδίζετε έδαφος για
τα λαϊκά συμφέροντα ή για τις ορέξεις του κεφαλαίου; Ξεκάθαρα ανοίγετε το
πράσινο φως να διευρυνθεί η ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου με
πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού και την αδυναμία των Υπηρεσιών να
κάνουν τη δουλειά τους.
Και όλα αυτά γίνονται με το βλέμμα στραμμένο δυστυχώς στις
εκλογές. Οι Αριστεροί, οι αγωνιστές του πεζοδρομίου, γνωστά αναχώματα
στην ιστορία κατάκτησης της λαϊκής εργατικής εξουσίας ομολογείτε ότι σε
αυτή την οικονομία δεν αλλάζει τίποτε με την κατ’ όνομα Αριστερή ή Δεξιά
διαχείριση.
Γιατί

είναι

η

οικονομία

που

τα

κλειδιά

της

έχουν

οι

κεφαλαιοκράτες, οι καπιταλιστές και όλα γύρω από αυτήν είναι χτισμένα γι'
αυτούς: κράτος, νόμοι, κεντρική και τοπική εξουσία. Εθελοτυφλείτε όταν
βλέπετε τη μόνη πραγματική διέξοδο, ως κάτι μακρινό ως όραμα της Δευτέρας
Παρουσίας.
Αποδεικνύετε πως μόνο με το βλέμμα στραμμένο στην
οικοδόμηση της λαϊκής εξουσίας με την οργάνωση της πάλης με αυτό τον
στόχο μπορούν τα θύματα, οι αγώνες, οι επιμέρους κατακτήσεις να είναι προς
όφελος των λαϊκών συμφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη έχετε μιλήσει δεν μπορούμε να επανέλθουμε
σε δεύτερο κύκλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό, δεν ακούστηκε πουθενά το όνομά σας, δεν θέλω εγώ τέτοια
παιχνίδια.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ακούστηκε η πολιτική της προηγούμενης Διοίκησης που γι'
αυτό τον λόγο σήμερα συνηγορεί σε αυτό, δεν μπορείτε να το αποφύγετε κ.
Πρόεδρε και θέλω τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπήρξε κάτι επί προσωπικού.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπήρξε και σας είπα συγκεκριμένο λόγος, αυτό το
επαίσχυντο που αυτή τη στιγμή επικαλέστηκε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
θα μάθει να σέβεται. Επαίσχυντο δεν υπάρχει τίποτε, διαφορετική άποψη και
διαφορετική θέση υπάρχει, επαίσχυντα δεν υπάρχουν εδώ μέσα. Εγώ
καλούμαι αυτή τη στιγμή να ψηφίσω και ψηφίζω το επαίσχυντο; Είναι δυνατό
αυτό να το δέχεστε κ. Πρόεδρε; Το δέχεστε; Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη δεν μπορώ εγώ να δεσμεύσω τη γλώσσα
κανενός.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το επαίσχυντο να το πάρουν πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνηγορώ, η άποψή σας είναι σωστή τέτοιες λέξεις δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται στο Συμβούλιο. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως έχω πει και σε προηγούμενα Συμβούλια η διαφορετική
άποψη είναι σεβαστή, η ιδεολογική διαπάλη είναι καλοδεχούμενη, οι
διαφορετικές θέσεις και οι συγκρούσεις είναι όλες στο πρόγραμμα, αλλά η
υποκρισία, το ψέμα και η συκοφαντία έχει ένα όριο κα Γκούμα.
Μιλάτε σε μια Δημοτική Αρχή που είπα πιο πριν ότι έχει αυξήσει
το ποσοστό των μόνιμων εργαζομένων κατά 20%. Ξεχάστε το δεν πειράζει,
δημιουργούμε όρους υπέρ του κεφαλαίου έτσι. Έχουμε κάνει σε επίπεδο
τελών

αναδιανομή

μειώνοντας

τα

τέλη

στις

λαϊκές

οικογένειες

και

φορολογώντας τις μεγάλες Τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Αστική πολιτική,
δεν πειράζει.
Έχουμε ήδη ως Δημοτική Αρχή ψηφίσει, έχουμε αξιοποιήσει
οποιαδήποτε πόρτα ακόμη και την έχουμε δημιουργήσει στα όρια της
νομιμότητας φτάνοντας ακόμη και σε δύο εντέλεστε, πράγματα που εσείς δεν
τα

ψηφίσατε

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

για

παρατάσεις

συμβάσεων

εργαζομένων, εμείς τα ψηφίσαμε και μάλιστα προχωρήσαμε και σε εντέλεστε,
προκειμένου να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Σας παρακαλώ λίγο σεβασμό όταν μιλάτε σε μια Δημοτική Αρχή
η οποία σε αυτές τις συνθήκες σε αυτό το καθεστώς προσπαθεί κάθε μέρα και
στέκεται και στους εργαζόμενους. Και στους εργαζόμενους εσείς κάνετε ένα
τεχνητό διαχωρισμό, εμείς δεν διαχωρίσαμε εργαζόμενο του Δήμου τον
εργαζόμενο τον έξω. Οι εργαζόμενοι και η εργατική τάξη και ο λαός είναι ένα
πράγμα. Δεν είναι οι εργαζόμενοι εδώ που πρέπει να έχουν δικαιώματα και οι
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απ' έξω εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα. Γιατί το να έχει
δικαίωμα σε μια φροντισμένη γειτονιά, είναι δικαίωμα του εργαζόμενου
γενικώς.
Γιατί λέω για υποκρισία. Αν μιλάτε εσείς για επαίσχυντο,
επαίσχυντο είναι το πιο επιεικές που

μπορώ να σας επιστρέψω. Στο

προηγούμενο Συμβούλιο κατέθεσα στα πρακτικά ένα κείμενο μια ανακοίνωση.
Βγαίνουν και καταγγέλλουν την κοινωφελή εργασία και βγαίνουν Δήμοι
υποστηριζόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα και επιχαίρουν για την
κοινωφελή εργασία ότι ήταν μάλιστα και πρότυπα και ότι πήραν και βραβείο.
Τσιμουδιά από την κα Γκούμα.
Υπάρχουν Δήμοι που υποστηρίζονται από το Κομμουνιστικό
Κόμμα που δίνουν το πότισμα, μισθώνουν υδροφόρες εκεί. Αυτές δεν
μπορούν να τις κάνουν οι εργάτες, εδώ μπορούν να τις κάνουν και μισθώνουν
υδροφόρες και πληρώνουν ιδιώτη για υδροφόρες. Πληρώνουν ιδιώτες σε
συγκεκριμένους με κατατμήσεις κιόλας για συντήρηση, όχι για ανάπλαση, ούτε
για αρδευτικό σύστημα ούτε για παγκάκια, ούτε για φωτιστικά, ούτε τίποτε.
Και προσέξτε, τι είναι

αυτοί οι Δήμαρχοι που το κάνουν οι

υποστηριζόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα; Είναι προδότες; Είναι
πουλημένοι; Υπηρετούν το κεφάλαιο; Δεν θέλουν σταθερές θέσεις εργασίας;
Τι είναι απ' όλα αυτά; Κάνουν διαχωρισμό εργαζόμενου και πελάτη, όπως λέτε
εσείς σε εμάς; Είναι τσουτσέκια της Κυβέρνησης; Όχι. Τους ενδιαφέρουν οι
λαϊκές

ανάγκες.

Ούτε

κερκόπορτες

ανοίγουν

ούτε

σταματούν

να

υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα των Υπηρεσιών, ούτε εισιτήριο θα
βάλουν.
Και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε δωρεάν
Παιδικούς Σταθμούς όπως έχουμε εμείς. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια αδυναμία:
το ΚΚΕ έχει μια καθαρή γραμμή, η "Λαϊκή Συσπείρωση" έχει δυσκολία. Ξέρετε
γιατί; Γιατί η κα Γκούμα αυτό που μας είπε το πολύ ωραίο για την εργατική
λαϊκή εξουσία, υπάρχει μια αντίφαση.
Γιατί η "Λαϊκή Συσπείρωση" καλείται σε κάποιους Δήμους να
κυβερνήσει, σε συνθήκες που δεν έχει έρθει η λαϊκή και εργατική εξουσία.
Καταλάβατε; Οπότε εκεί που είναι Διοίκηση, και δεν έχει έρθει ακόμη η
εργατική λαϊκή εξουσία υποχρεούνται για να υπερασπιστούν το λαϊκό
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συμφέρον να κάνουν πέντε πράγματα, όπως αυτό που εισηγούμαστε κι εμείς
τώρα, ενώ εκεί που είναι αντιπολίτευση έρχονται όχι

μόνο να τα

καταγγείλουν, αλλά να τα λένε και επαίσχυντα.
Σας παρακαλώ επειδή τυχαίνει εκτός από ΚΚΕ να είστε και
"Λαϊκή Συσπείρωση" και ως "Λαϊκή Συσπείρωση" να έχετε και κάποιους
Δήμους, τυχαίνει εμείς να μελετούμε να έχουμε συμβάσεις στα χέρια μας,
διακηρύξεις και ξέρουμε πολύ καλά τι αναγκάζονται οι σύντροφοί σας να
κάνουν.
Καταγγέλλοντας λοιπόν αυτό εδώ εμάς, σας επιστρέφεται. Τους
συντρόφους σας καταγγέλλετε όχι εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά να πω ένα ενδιαφέρον πράγμα που έχει
να κάνει πρώτα απ' όλα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, την ορθή
διαδικασία επειδή έκανε αναφορές και ο Δήμαρχος. Πράγματι δεν είναι
υποχρεωτικό να φέρεις μια μελέτη για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή
τη φορά εμείς φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγούμαστε να
εγκριθεί το ποσό, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού με διεθνή
διαγωνισμό και να εγκρίνουμε και τη μελέτη ως Σώμα της Διοίκησης του
Δήμου.
Έπειτα οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα με τη νομοθεσία θα
περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Δηλαδή η διακήρυξη
που έχει συγγραφεί βάσει της μελέτης αυτής, θα περάσει από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου όπου θα καταρτιστούν οι όροι και θα βγει στη
δημοσιότητα μετέπειτα.
Κατ' αρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Πρασίνου
γιατί εγώ θα πω τέσσερα χρόνια που είμαι εκεί και είμαι στις Προμήθειες,
πρόκειται για τα δεδομένα των Δήμων μια πρωτοφανής εργασία που έχει
γίνει. Είναι λεπτομερής, είναι πολύ δύσκολη τεχνικά για να γίνει, ρίξαμε πολύ
βάρος εδώ κι ένα χρόνο θα έλεγα εγώ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα και
από εκεί και πέρα είναι μια εργασία που το κλειδί είναι η παρακολούθηση κατά
την εκτέλεσή της.
Επειδή δεν πρόκειται για έργο, πρόκειται για μια εργασία το
άλφα και το ωμέγα είναι η σωστή παρακολούθηση του εργολάβου που θα την
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αναλάβει να τη φέρει εις πέρας και να γίνει σωστά και να έχουμε ένα ωραίο
αποτέλεσμα για τους δημότες. Από εκεί και πέρα όσο εγώ είμαι μέλος αυτής
της Διοίκησης και το ίδιο πιστεύω και για τους συντρόφους μας, όσο
ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και βρισκόμαστε στη Διοίκηση του
Δήμου, δεν πρόκειται όχι εισιτήριο να μπει, δεν πρόκειται….
Το μόνο μας μέλημα είναι όλα αυτά να τα φτιάχνουμε να γίνονται
καλύτεροι οι κοινόχρηστοι χώροι, να είναι κοινόχρηστοι χώροι, να ανήκουν
στον πολίτη, στο δημότη. Αυτοί οι κοινόχρηστοι χώροι μην ξεχνάτε ότι με αίμα
κατακτήθηκαν πολλοί από αυτούς για τους οποίους μιλάμε και υπήρχαν
μεγάλα συμφέροντα τα οποία ήθελαν να τους ιδιοποιηθούν και να τους
χρησιμοποιήσουν για την οικονομική εκμετάλλευσή τους.
Μάλιστα είχα μια συνάντηση που θα την αναφέρω σαν
περιστατικό, για να ευθυμήσουμε. Είχα μια συνάντηση με έναν κύριο φίλο μας
οικογενειακό εργολάβος ο οποίος έκανε δουλειές για τον αείμνηστο Δήμαρχο
Σάββα Σταματιάδη και μου έλεγε «μπράβο έχετε κάνει εκείνο, έχετε κάνει το
άλλο…» και του λέω «τώρα κάνουμε μια μελέτη να φτιάξουμε το πράσινο της
πόλης, τις πλατείες, αλλά κάποιοι μας κατηγορούν κάποιοι λένε θα
ιδιωτικοποιήσετε» μου λέει «θα βάλετε εισιτήριο; Θα τους κλείσετε;» του λέω
«Όχι. Τι εισιτήριο να βάλουμε; Επειδή θα το κάνουν εργαζόμενοι ιδιώτη γιατί
δεν μπορούν να το κάνουν οι δικοί μας» και μου λέει «και τότε πως θα το
ιδιωτικοποιήσετε;» «επειδή θα το κάνουν….».
Δεν μπορούσε να το συλλάβει ο νους του και επειδή αυτοί οι
άνθρωποι είναι δεκαετίες πίσω, είναι άνθρωποι που έχουν βάλει τα χέρια τους
κι έχουν φτιάξει τη Φιλαδέλφεια, δεν είχε ποτέ δυστυχώς η Φιλαδέλφεια
Υπηρεσία Πρασίνου αυτοδύναμη, ούτε το ’70, ούτε το ’80, ούτε το ’90, ούτε το
2000. Και μάλιστα κάποια στιγμή πρέπει να τιμήσουμε και με κάποιο τρόπο
τους ανθρώπους, τους δημοτικούς συμβούλους που με τα ίδια τους τα χέρια
δεντροφύτευσαν την Φιλαδέλφεια και δημότες απλούς και δημοτικούς
συμβούλους. Να αναφερθώ στον αείμνηστο Κινόγλου το Δημοτικό σύμβουλο
που φύτεψε με τα χέρια του το τρίγωνο που πάμε σήμερα και κάνουμε τις
γιορτές μας. Ποτέ δεν είχαμε Υπηρεσία Πρασίνου δυστυχώς.
Και μάλιστα από τη Φιλαδέλφεια πέρασαν άνθρωποι πολύ
μερακλήδες και την έφτιαξαν όμορφη τη Φιλαδέλφεια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τα πότιζε ο Κινόγλου, αν θυμάσαι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όλα τα έκαναν. Και αυτή τη στιγμή επειδή αυτοί
οι άνθρωποι σιγά - σιγά έφυγαν από τη ζωή και εμείς για να πούμε την
αλήθεια δεν είμαστε τόσο μερακλήδες όσο ήταν εκείνοι, οι σημερινοί κάτοικοι
της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή τη στιγμή η
Υπηρεσία Πρασίνου και να συντηρήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα θαύματα να
πω εγώ που δημιούργησαν εκείνοι οι άνθρωποι τότε.
Πρέπει

όμως

κάτι

να

γίνει,

διότι

τα

βλέπουμε

και

στενοχωριόμαστε μέρα με την ημέρα που περνάει, δηλαδή μας πιάνει
κατάθλιψη να βλέπεις μια πόλη να ξεραίνεται να μαραίνεται ολόκληρη. Ελπίζω
με αυτό τον τρόπο και συνέχεια να είναι κύριο μέλημά μας να ξαναζωντανέψει
το πράσινο της πόλης, να ξαναγίνει η πόλη έτσι όμορφη όπως τη θυμόμαστε
και όπως είναι όμορφη και πρέπει να διατηρηθεί.
Αυτό όσον αφορά το θέμα περί δημοσίου και ιδιωτικού. Μάλιστα
να πω ότι επειδή ειπώθηκε για τα προγράμματα της κοινωφελούς, εγώ
ντρεπόμουν που έβλεπα τους ανθρώπους της κοινωφελούς εργασίας,
ανθρώπους που δεν ξέρουν να πιάσουν τον κασμά και το φτυάρι στα χέρια
τους να έρχονται έξω από το σπίτι μου να φτιάξουν τι. Επικίνδυνο ήταν γι'
αυτούς που δούλευαν αγαπητοί συνάδελφοι.
Τουλάχιστον ο εργολάβος θα έχει πέντε τεχνίτες, θα τους έχει τα
κατάλληλα εργαλεία που δεν τα έχει ο Δήμος και μην κοροϊδευόμαστε ότι
έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για όλες τις δουλειές και το εξειδικευμένο
προσωπικό και με ένα καλύτερο μισθό από αυτό που έπαιρναν στην
κοινωφελή εργασία οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ, τα 400 €.
Οπότε νομίζω ότι με πολύ πιο ανθρώπινο τρόπο και πολύ πιο
ορθό τεχνικά, πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μακάρι αύριο – μεθαύριο ο
Δήμος να έχει το επαρκές προσωπικό εξειδικευμένο και όλες τις υποδομές, να
μπορέσει μόνος του αρχικά να συντηρήσει αυτές τις εργασίες που θα γίνουν
και αν είναι δυνατό στη συνέχεια να αναβαθμίσει και το πράσινο της πόλης
μας.
Παρ' όλο ότι ήταν πολλές οι εγκλίσεις δεν θέλω να αναφερθώ σε
ταμπέλες, σε άλση με χορηγίες και ποιες τις κάνει, ούτε σε ποσά που
εγγράφονται σε προϋπολογισμούς Αριστερών Δήμων για να δοθούν σε
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εργολάβους για τη συντήρηση του πρασίνου. Εμείς τουλάχιστον στο
αρδευτικό κομμάτι αυτό που κάνουμε είναι κάτι επαναστατικό: δεν δίνουμε
λεφτά σε εργολάβους για υδροφόρες. Φτιάχνουμε ένα σύστημα που θα το
συντηρεί και θα το διαχειρίζεται η Υπηρεσία του Δήμου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το γιατί επιλέγουμε
αυτό τον τρόπο, έχουν αναλυθεί. Συμφωνώ 100% με την προσέγγιση του
Δημάρχου για φωνές και αντιρρήσεις που πολλές φορές λειτουργούν με ένα
μέτρο και με δυο σταθμά, όχι με δύο μέτρα και με δύο σταθμά.
Στην καθαρή ουσία ενός έργου το οποίο προϋπολογίζεται στο
1.300.000 € με ΦΠΑ αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το καθαρό ποσό το
οποίο αφορά τη συντήρηση και άρα ενδεχομένως μπορεί να «θίγει» τα
συμφέροντα του εργατοτεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας Πρασίνου, είναι
περίπου το ¼ του συνολικού προϋπολογισμού, είναι στις 227.000 € χωρίς το
ΦΠΑ. Και όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, είναι ένα ποσό το οποίο ακόμη κι αν
ούτε ένα ευρώ δοθεί από εργολάβο ως έκπτωση, πράγμα το οποίο είναι
απίθανο, αφορά ένα κομμάτι μόνο του συνολικού χώρου ο οποίος χρειάζεται
επεμβάσεις και ο οποίος και από την εμπειρία μου σαν Αντιδήμαρχος τα
προηγούμενα δυόμιση χρόνια στην Υπηρεσία Πρασίνου και δεν επαρκεί να
συντηρηθεί και δεν επαρκεί για να αναπλαστεί και υπάρχει μια περατότητα
στο τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν σήμερα στην
Υπηρεσία και οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί χωρίς τα ανάλογα χέρια πάρκα,
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους που αναλογούν στο διπλάσιο από αυτό
το οποίο τα προηγούμενα χρόνια πριν την Ένωση των δύο Δήμων τους
αντιστοιχούσε, ίσως και στο τριπλάσιο.
Άρα πολλές φορές καλό είναι όταν κάνουμε μια αντιπολίτευση, ή
όταν κάνουμε μια κριτική να λαμβάνουμε υπόψη και τις μεταβλητές ενός
προβλήματος. Και οι μεταβλητές είναι οι εξής: η αλλαγή του ωραρίου των
ανθρώπων και δικαίως τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει τον καθαρό εργάσιμο
χρόνο και άρα και την ανταπόκριση στους χώρους επέμβασης.
Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι έχουν διπλασιαστεί και
τριπλασιαστεί οι χώροι επέμβασης, χωρίς να έχει μεταφερθεί το αναγκαίο
προσωπικό από τον πρώην Δήμο Χαλκηδόνας στο Δήμο Φιλαδέλφειας.
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Ο τρίτος λόγος είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί τους
συνταξιοδοτούνται ή είναι σακατεμένοι από τα πολλά χρόνια και άρα
λιγοστεύει και η ικανότητα των ανθρώπων να επεμβαίνουν.
Ο τέταρτος λόγος είναι η ανυπαρξία υποδομών αρδευτικού
συστήματος και πραγματικά το μεγαλύτερο ποσό αυτού του έργου αφορά
αυτό που είπε ο κ. Λάλος τη δημιουργία αρδευτικού συστήματος. Επιτέλους
δηλαδή σε αυτή την πόλη το να φυτεύεις και να ποτίζεται. Όχι να φυτεύεις και
να ξεραίνεται ή να πρέπει να βρεις υδροφόρες ή να πρέπει να κάνεις
γεωτρήσεις, ή να πρέπει να ανακαλύψεις τον τροχό για να ποτίσεις τα δέντρα.
Επιτέλους ξεκινάμε από τις υποδομές, αυξάνουμε τις ποσότητες
των φυτών τα οποία θα φυτευτούν, σας μιλώ από ομάδα σε ομάδα, μιλάμε για
120.000 € στην προμήθεια φυτών που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση
με κωδικούς που έμπαιναν τα προηγούμενα χρόνια και δεν κινούνταν πάνω
από τις 20-25.000 ετησίως, την ίδια ώρα που καταστρέφονται ή ξεραίνονται ή
κόβονται φυτά αξίας 5-6-7-8.000 € κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη συντομεύετε σας παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα συντομεύσω όσο μπορώ, αλλά το θέμα είναι πολύ
σοβαρό. Θέλω να πω ότι αν γίνει το έργο αν δημοπρατηθεί το έργο και αν
προλάβει ο εργολάβος να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάμε και χρόνος
υπάρχει για να ασχοληθεί η Υπηρεσία με τα υπόλοιπα και πολλά πάρκα και
δυνατότητα παρεμβάσεων για τη συντήρηση στα επόμενα χρόνια μόλις
παραδοθεί στο έργο θα υπάρχει γιατί θα προστεθεί κόσμος από το μόνιμο
προσωπικό το οποίο είναι σε αναμονή και περιμένει να προσληφθεί και μια
τεχνογνωσία θα κληροδοτηθεί προς την υπηρεσία ούτως ώστε αναίμακτα,
χωρίς μεγάλα κόστη και με ευκολία εντοπισμού των βλαβών στο αρδευτικό
σύστημα θα γίνονται οι παρεμβάσεις και άρα θα εξοικονομούνται χρήματα και
από αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Δεν θα επαναλάβω όσα έχουν
ειπωθεί, θα ήθελα όμως να μείνω στο αν υπήρχε άλλος τρόπος και
συγκεκριμένα για την αυτεπιστασία. Την προηγούμενη φορά επειδή δεν είχα
διαβάσει όλη τη νομοθεσία απέφυγα να τοποθετηθώ.
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Αυτή η νομοθεσία που διέπει την αυτεπιστασία προβλέπει ότι
μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά και επείγοντα έργα και γι' αυτό καλύπτεται
από διατάξεις που αφορούν και τις απ' ευθείας αναθέσεις. Δεν είναι μόνο ο
τρόπος που μπορεί να προσλάβει το προσωπικό, είναι και το τι καλείται να
κάνει η Υπηρεσία σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η Υπηρεσία καλείται και μάλιστα η Τεχνική Υπηρεσία, να
υποκαταστήσει τον εργολάβο. Δηλαδή στο άρθρο 79 του 3669 λέει τι πρέπει
να κάνει η Υπηρεσία, αυτό που ρώτησε η κα Γκούμα αν έχουν βγάλει πόσα
συνεργεία χρειάζονται, το προγραμματισμό, αυτό χρειάζεται μια εμπειρία
εργολάβου που δυστυχώς οι δικές μας Υπηρεσίες δεν την έχουν. Δηλαδή ο
απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού, των μηχανημάτων, οι ποσότητες των
υλικών, ο τρόπος και ο ρυθμός απασχόλησης του προσωπικού, το
απαιτούμενο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Αλλά πριν πρέπει να έχει προσδιορίσει τι θέλει να προσλάβει η
Υπηρεσία και να τους οργανώσει, να κάνει τον προγραμματισμό και νομίζω
ότι αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει.
Ένα άλλο που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί γίνεται τώρα αυτή η
μεγάλη φασαρία αυτές οι έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες και δεν γίνεται για
τις εργολαβίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εκεί δεν φοβούνται μήπως μπουν
διόδια στους δρόμους που συντηρούνται;
Βεβαίως έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι να ανησυχούν και εγώ
δημόσιος υπάλληλος είμαι και τα τελευταία χρόνια και πριν τα Μνημόνια όταν
άρχισαν να επικρατούν οι νεοφιλελεύθερες απόψεις και πολιτικές μπήκε στο
στόχαστρο ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι υπάλληλοι με στόχο τη
δραστική συρρίκνωσή του. Και για να πετύχει αυτό πιο ανώδυνα, γίνεται μια
συστηματική προσπάθεια απαξίωσης τόσο των δημοσίων Υπηρεσιών όσο και
των υπαλλήλων, τα ξέρουμε αυτά που τα βάζουν μαζί μας «οι τεμπέληδες»
και ούτω καθεξής.
Στην προηγούμενη Κυβέρνηση η επίθεση κορυφώθηκε που
πέρα από τις μισθολογικές περικοπές, πέρασε και σε απολύσεις. Κατάργηση
Υπηρεσιών, έκλεισαν Νοσοκομεία, στην Τεχνική Εκπαίδευση κατάργησε
Τομείς, έβγαλε στη διαθεσιμότητα εργαζόμενους και τα λοιπά.
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Όμως αυτό που ειπώθηκε εδώ και το είπε η κα Γκούμα όταν
απαξιώνονται οι δημόσιοι χώροι οι δημόσιες Υπηρεσίες για να έρθει να τις
αναλάβει ο ιδιώτης, εμένα η γνώμη μου είναι ότι όταν τις αφήνουμε και
απαξιώνονται, όταν ο Δήμος αφήσει να απαξιωθεί το πράσινο που το έχει ήδη
αφήσει και ρημάζει, απαξιώνεται στα μάτια του κόσμου αυτή η δημόσια
υπηρεσία και λειτουργία και υπάρχει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που θα
σκεφτεί και θα ενδυναμωθεί η εντύπωση που ήδη του έχει περάσει με
πολλούς τρόπους και για πολλά χρόνια, πως κάποιοι άλλοι δηλαδή οι ιδιώτες
ίσως θα τα κατάφερναν καλύτερα και έτσι να γίνει πιο ανώδυνα αυτό το
πέρασμα.
Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Δήμος να έχει
φροντισμένο το πράσινο και τους δημόσιους χώρους και θεωρώ ότι είναι
άδικο, τελείως άδικο γι' αυτή τη Δημοτική Αρχή που έχει κάνει μεγάλες
προσπάθειες και να στελεχώσει τις Υπηρεσίες με θέσεις μόνιμης και σταθερής
εργασίας και όχι με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου και είναι πολύ άδικο να
κατηγορείται από τους εργαζόμενους για το αντίθετο.
Οι άλλοι έχουν τους λόγους τους να το κάνουν. Αλλά εμένα δεν
μου είναι κατανοητό γιατί οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τι φοβούνται; Φοβούνται ότι
τελικά την αναβάθμιση θα τη χρεωθεί ο ιδιώτης και έτσι θα απαξιωθεί η
εργασία τους στα μάτια των πολιτών; Εγώ νομίζω ότι εμείς οι δημόσιοι
υπάλληλοι θα καταφέρουμε να αναγνωριστεί η προσφορά μας -γιατί κι εγώ
δημόσιος υπάλληλος είμαι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα- στη συνείδηση
του λαού μας και θα κατακτηθεί αυτή με το έργο μας που σε δύσκολες
συνθήκες και μέσα από αντιξοότητες και ελλείψεις, παράγουμε. Αλλά και από
το ήθος που επιδεικνύουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε αν γίνεται να έχω δευτερολογία μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν γίνεται, μιλήσατε πάνω από το χρόνο σας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό μπορώ να σας δώσω, ναι εντάξει.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι πάγια τακτική η απαξίωση των
δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για να οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση, η
κα Ανδρέου ανέφερε μερικά παραδείγματα, αλλά αν πάμε στην τελευταία
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συνέπεια το σκεπτικό της, ίσως να χρειαζόμαστε ιδιώτες εκπαιδευτικούς και
στη Δημόσια Εκπαίδευση που δεν μπορούμε να τα πάμε και να τα βγάλουμε
πέρα, αλλά δεν θα μπω σε αυτό.
Συνήθως και το ξέρετε ότι μιλάω πολιτικά και αποφεύγω τα
τεχνικά ζητήματα, σήμερα θα ήθελα μια μικρή ανοχή στο χρόνο κ. Πρόεδρε,
θα μιλήσω και για τα δυο. Να κάνω απολύτως καθαρό από την αρχή ότι είναι
πάγια θέση μου και σε αυτό προσπαθώ αγωνίζομαι όπου μπορώ και όπου
τάσσομαι για τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό είναι από τις απολύτως
αναγκαίες προϋποθέσεις σήμερα για να μπορέσει να ανακτήσει η εργατική
τάξη ένα βιοτικό επίπεδο και να αντισταθεί στη λαίλαπα την οποία βιώνει
ιδιαίτερα τα τελευταία επτά – οκτώ χρόνια με την εφαρμογή των Μνημονίων.
Άρα αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ τουλάχιστον όσον με αφορά.
Την προηγούμενη φορά είχα αναφέρει εγώ που είπε η κα
Ανδρέου για το θέμα της αυτεπιστασίας πως ένα έσχατο μέσο για να μη
δώσουμε σε ιδιώτες εργολάβους, να γλιτώσουμε το εργολαβικό κέρδος μέσα
από αυτή τη διαδικασία όχι γιατί είναι επαναλαμβάνω η ορθότερη δυνατή
μέθοδος, είπα ποια είναι προσωπικό μόνιμο, σταθερό σε όλες τις ειδικότητες
που να μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά μπροστά στους ιδιώτες ακόμη κι αυτό
θα μπορούσε να είναι μια λύση.
Ο κ. Δήμαρχος είχε διάφορα επιχειρήματα για να αντικρούσει
αυτό, θα αναφερθώ σε αυτά πολύ συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια. Ένα από
αυτά ήταν η κατάθεση στα πρακτικά του Νόμου 4024/2011 που έλεγε ότι το
όριο της αυτεπιστασίας είναι μέχρι 45.000 € υπάρχει στα πρακτικά για να μην
υπάρχει καμία αμφισβήτηση.
Θέλω να πιστεύω ότι έκανε λάθος. Γιατί ο συγκεκριμένος νόμος
έχει αντικατασταθεί με το νόμο 4483/2017 που δεν προβλέπει αυτό το
ανώτατο όριο που επικαλέστηκε. Νομίζω όμως ότι εάν είναι λάθος, που θέλω
να πιστεύω ότι είναι λάθος, υπάρχει ένα ζήτημα: δεν είναι αλήθεια ότι ψάξαμε,
προσπαθήσαμε, εξαντλήσαμε, συζητήσαμε για την αυτεπιστασία για όλους εν
πάση περιπτώσει τους τρόπους όπως είπε και δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Δεύτερο επιχείρημα είναι ότι «Δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες
γύρω από αυτά». Ο Νόμος 4483/2017 που ανέφερα και θα αναφέρομαι σε
αυτόν, λέει επί λέξει και μάλιστα στο άρθρο 1 «Για τις ανάγκες έργων που
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εκτελούνται με αυτεπιστασία από Δήμους, Συνδέσμους και τα Νομικά
Πρόσωπα

Δημοσίου

Δικαίου

επιτρέπεται

η

πρόσληψη

προσωπικού

οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης κατά ημέρα, εβδομάδα ή
μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως
ακριβώς αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη….» και δεν θα αναφερθώ
γιατί είναι αδύνατο να σας διαβάσω όλο το νόμο.
Δεύτερη επιχειρηματολογία «Αυτό ήταν αδύνατο να γίνει, είναι
πόσες αποφάσεις χρειάζονται από ποιους, θα υπάρχει χρονοτριβή» και τα
λοιπά. Νo 2 του ίδιου νόμου: «… Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του
Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου ή του Προέδρου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου –του Δημάρχου στη συγκεκριμένη για μας
περίπτωση-

χωρίς

να

απαιτείται

η

έγκριση

της

Επιτροπής

της

Α

Π.Υ.Σ.30/2006 208 όπως ισχύει».
Τρίτο επιχείρημα «Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η έγκριση των
ειδικοτήτων από τον ΑΣΕΠ». Στο 2α του συγκεκριμένου Νόμου: « Η επιλογή
του προσωπικού αυτού γίνεται μετά από αίτηση του οικείου Δημάρχου ή
Προέδρου Δημοσίου Δικαίου του Οργανισμού προς την αρμόδια Υπηρεσία
ΚΠΑ2 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ στην
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο Δήμος ή ο Σύνδεσμος ή το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου αυτού, βάσει κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανά ειδικότητα
που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες
παραγράφους. Το ΑΣΕΠ ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθημερόν σχετικά με
τους επιλεγόμενους ανά ειδικότητα, τον φορέα πρόσληψης και τη διάρκεια της
απασχόλησης».
Και στο σημείο 5 του ίδιου νόμου: «Η πρόσληψη για την
κατάρτιση ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων εκδίδεται από τον
ΟΑΕΔ αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την παρέλευση του
αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό».
Επόμενο επιχείρημα «θα μας στείλουν γέρους αδύνατους να
δουλέψουν, έτοιμους για σύνταξη». Σημείο 4 του ίδιου νόμου: «Οι άνεργοι
κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε κυλιόμενους πίνακες κατάταξης ετήσιας
διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: το χρονικό διάστημα της
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ελεγχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα Μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ. Την ηλικία με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε
νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55, την οικογενειακή κατάσταση και
την ανεργία του ή της συζύγου…», που σημαίνει ένα μεγάλο μέρος αυτού του
ποσού και το εργολαβικό κέρδος θα πήγαινε σε ανέργους και όχι στον ιδιώτη.
Επόμενο επιχείρημα «Θα παίρνουν 360 – 400 € δεν έχουν καμία
δυνατότητα σε αυτό». Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να
προσληφθούν αφού πληρώνονται από εγκεκριμένο κονδύλι για το έργο
βασισμένο σε συγκεκριμένη μελέτη με τη συλλογική σύμβαση της ειδικότητάς
τους που υπάρχει, όσο υπάρχει ακόμη στη δυνατότητά τους.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο
μέρος ή αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ. Δεν το προτείνω για να είμαι καθαρός
γιατί εκεί ισχύει αυτό που ακούσαμε για τα 360 και 400 € αλλά εν πάση
περιπτώσει στην κατεύθυνση του να γλιτώσουμε κάποια χρήματα υπάρχει σα
δυνατότητα, δεν είναι στις προτάσεις μου για να είμαι καθαρός σε αυτό το
ζήτημα.
Άρα νομίζω ότι καμία διερεύνηση δεν έγινε σε καμία άλλη
κατεύθυνση, εκτός από αυτό που βολεύει, που γίνεται γρήγορα, που μπορεί
να δώσει μια εικόνα με το μάτι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και με τη
δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση.
Κλείνοντας κ. Πρόεδρε γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο,
θέλω να επανέλθω σε δυο τρία πολιτικά ζητήματα. Δεν προλαβαίνω να βάλω
βεβαίως το σύνολο, αλλά θα ήθελα να πω δυο λόγια. Υπάρχει σε αυτή την
κατεύθυνση μια πολιτική υλοποίησης του Μνημονίου και των μνημονιακών
επιλογών; Νομίζω ότι ένα και μόνο στοιχείο είναι απολύτως αρκετό. Δείτε τη
στάση της αντιπολίτευσης στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο με εξαίρεση τους
συντρόφους της "Λαϊκής Συσπείρωσης".
Να θυμίσω ότι με απειλούσατε στη δημοτική ομάδα ότι θα με
φωτογραφίσετε να ψηφίζω με τον Τομπούλογλου και την αντιπολίτευση.
Θέλω να σας θυμίσω ότι περιμένω ακόμη τα αρνητικά ποιος ψήφισε με
ποιους. Θεωρείτε ότι έκαναν λάθος; Όχι. Εσείς κάνετε λάθος. Εσείς οδηγήστε
σε αυτή την αντίληψη και σε αυτό το δρόμο.
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Πάρτε το πίσω τώρα, εάν θέλετε πραγματικά να είστε σε μια
κατεύθυνση αναζήτησης κοινής λύσης με τους εργαζόμενους σύμφωνη
προγραμματικά με τη "Δύναμη Πολιτών" και με τις ανάγκες του κόσμου. Πάρτε
το τώρα πίσω. Μην ανοίγετε αυτή την κερκόπορτα, εγώ μιλώ για την
κερκόπορτα που αναφέρομαι με σαφήνεια στην ανακοίνωσή μου και δεν
προλαβαίνω να αναφερθώ ξανά σε αυτό.
Έρχονται κι άλλα. Ξέρω ότι έρχεται μελέτη για ηλεκτροφωτισμό
που είναι στην ίδια και χειρότερη κατεύθυνση και θα είμαστε εδώ να τα
συζητήσουμε.
Ο κ. Ανεμογιάννης ανέφερε μια σειρά Δήμους οι οποίοι
ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα. Κατ' αρχήν στη συντριπτική πλειοψηφία οι
Δήμαρχοι και οι Δήμοι ως μακρύ χέρι της Κυβέρνησης ως υποτελείς στη
μνημονιακή πολιτική και στις ανάγκες του Μνημονίου και της εφαρμογής της
πολιτικής τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Ανέφερε πάρα πολλούς δεν τους θυμάμαι όλους, προεξείχε ο κ.
Καμίνης. Ακριβώς γι' αυτό το πράγμα σας κατηγορώ και σας κατηγορούν ότι
είστε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο σαν τους άλλους και μπαίνοντας σε αυτό το
δρόμο, θα φτάσετε μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει επιστροφή αν μπεις στη
λογική του «Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός είναι, θα τον
υπηρετήσουμε». Έτσι ακριβώς κάνουν κι αυτοί οι Δήμαρχοι που αναφέρατε.
Προηγουμένως υπήρχε ένα σύνθημα εκεί που λέει «Η ιστορία
γράφεται με ανυπακοή και όχι με ναι σε όλα». Μετά ανακάλυψα ότι κατέβηκε
γιατί δεν είχε υπογραφή, έστω και εκ των υστέρων και χωρίς να υπάρχει βάζω
τη δική μου υπογραφή σε αυτό το σύνθημα.
Συνάδελφοι κυρίως της πλειοψηφίας το «ναι σε όλα» έχει βαρύ
φορτίο. Δεν είναι ένα σημείο, δεν είναι μια έκφραση είναι μια λογική η οποία
θα σας οδηγήσει στο φορτίο που κουβαλάει αυτό το «ναι, σε όλα». Και με
αυτή την έννοια πάρτε πίσω αυτό, να εξετάσουμε την Υπηρεσία, τους
εργαζόμενους, τη δυνατότητα αυτεπιστασίας, όλους τους τρόπους για να μην
δώσουμε αυτά τα λεφτά στους εργολάβους και για να μην ανοίξουμε μια
κερκόπορτα στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης. Γιατί όσο κι αν
επιχειρούμε να το ονομάσουμε αλλιώς, εγώ νομίζω ότι ο τίτλος του είναι
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συγκεκριμένος. Ούτε έχω σχέση με μητροπολίτες και Εκκλησία για να του
δώσω άλλο όνομα! Ο ιδιώτης είναι ιδιωτικοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω κατ' αρχήν ότι είναι ενδεικτικό το πόσο δυνατή
φωνή χρειάζεται για να μπορέσετε να κρύψετε ότι χτίζετε πάνω στη λογική του
μικρότερου κακού. Δεν ξεχνάω ότι μας κατηγορείτε για υποκρισία, ψέμα και
συκοφαντία, απλά εμείς δεν βρίσκουμε λύσεις μέσα από νομικά τερτίπια και
φωνές του «θα σου κάνω μήνυση» και τέτοιες βλακείες που έχουν γίνει άλλες
φορές εδώ.
Θεωρώ ότι το να μας κατηγορείτε υποκριτές, ψεύτες και
συκοφάντες γιατί θεωρούμε ως "Λαϊκή Συσπείρωση" αισχρή και ντροπιαστική
την συγκεκριμένη πρόταση που φέρνετε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αισχρή τι σημαίνει κα Γκούμα, μπορείτε να μου εξηγήσετε;
Πολιτικά το «αισχρό» τι σημαίνει;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ότι κάτι έχει αίσχος μέσα του, έχει τέτοια ντροπή γιγάντια
που δεν το αντέχεις πάνω σου. Τι εννοείτε πολιτικά κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σημαίνει το αισχρό που αναφέρετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλετε να μου εξηγήσετε εσείς τι σημαίνει το ψέμα και
υποκρισία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς το αναφέρατε, εγώ θα σας το εξηγήσω;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εσείς με διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διακόπτω, γιατί αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείτε …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλετε να μου εξηγήσετε εσείς τι σημαίνει το ψέμα και η
συκοφαντία, γιατί δεν θυμάμαι να διακόψατε το Δήμαρχο όταν με κατηγόρησε
για ψεύτρα και συκοφάντισσα και βέβαια δεν χρειάζεται να μου κάνετε το
δικηγόρο. Τώρα γιατί με διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί θέλω να είστε στις λέξεις λίγο πιο …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν το δέχομαι αυτό. Είμαι ψεύτρα και συκοφάντισσα και
μπορώ να μιλάω όπως θέλω από εκεί και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι, σας παρακαλώ πολύ.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μα είμαι ψεύτρα και συκοφάντισσα, σύμφωνα με το
Δήμαρχό σας κ. Πρόεδρε και μπορώ να μιλάω όπως θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι όπως θέλετε δεν μπορείτε, συνεχίστε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί δεν μπορώ; Αφού είμαι ψεύτρα και συκοφάντισσα.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν χρειάζεται διάλογος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μπορώ να είμαι ψεύτρα και συκοφάντισσα εκλεγμένη
δημοτική σύμβουλος αλλά δεν μπορώ να θεωρώ αισχρή μια οποιαδήποτε
κίνηση κάνει η Δημοτική Αρχή. Δεκτό κ. Πρόεδρε, αυτός είναι ο ρόλος σας.
Συνεχίζω. Δεν θα γυρίσω τη συζήτηση στη κάθε κίνηση που
κάνει κάθε Δημοτική Αρχή του ΚΚΕ σε καμία περίπτωση, ούτε θα ξεκινήσω
μια αντιπαράθεση του τι κάνει το ΚΚΕ και τι κάνουν οι Δημοτικές Αρχές του
ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες Αριστερές Δημοτικές Αρχές. Μπορώ αν θέλετε να σας
απαντήσω σε συγκεκριμένα ούτως ή άλλως, έχω απαντήσει συνολικά όμως
ως "Λαϊκή Συσπείρωση" όχι μόνο ως Δανάη Γκούμα.
Έχω

απαντήσει

συνολικά

από

πριν

εκλεγείτε

από

το

προεκλογικό σας πρόγραμμα και την κριτική που σας κάναμε ούτως ή άλλως,
ότι ξεχνάτε ότι πάτε -και μιλώ για σας συγκεκριμένα δεν μιλάω για άλλους
εκτός- να διαχειριστείτε μέσα στο συγκεκριμένο αστικό σύστημα, μέσα στη
συγκεκριμένη νομοθεσία, το ξεχνάγατε προεκλογικά και γι' αυτό ήταν όλα
ωραία στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, τουλάχιστον αυτή την κριτική σας
κάναμε εμείς, γιατί εγώ θυμάμαι και τι λέγατε και ως αντιπολίτευση.
Κατά τη γνώμη μου βλέπετε αποσπασματικά τα προβλήματα και
χάνετε τη μεγάλη εικόνα και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να
πω επίσης ότι από την τοποθέτηση που έκανε η κα Ανδρέου που μου θύμισε
πολύ την κα Αχτσιόγλου, για τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών μου
δημιούργησε μια απορία: τη μελέτη αυτή τελικά ποιος την έκανε; Εγώ
κατάλαβα ότι την έχει κάνει η Διεύθυνση της Υπηρεσίας. Αν δεν την έχει κάνει
η Διεύθυνση, να μας το πείτε. Αν την έχει κάνει η Διεύθυνση των Υπηρεσιών,
μπορεί να κάνει και την άλλη μελέτη, εκείνη που είναι υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα συντομεύετε σας παρακαλώ τελείωσε ο χρόνος
σας. Κύριε Δήμαρχε θέλετε τον λόγο για να κλείσετε;
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(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη τι θέλετε; Τι είναι αυτό;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είναι γι' αυτούς που μιλάνε για ιδιωτικοποιήσεις και για
οτιδήποτε μιλάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν ειπωθεί.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα σας φέρω είκοσι αναθέσεις οι οποίες …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιος σας το έδωσε κ. Κουτσάκη;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τι σημασία έχει; Από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Για να βγαίνουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη τα έχουμε όλα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιος τα μοίρασε, πείτε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Να τα πούμε γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω σκοπό να με
κατηγορήσει κανείς ότι προσπαθώ για κανένα τρόπο να υπονομεύσω το
δημόσιο χαρακτήρα των Υπηρεσιών. Και να πω κι ένα άλλο πράγμα: κανένας
αγώνας δεν έγινε για την κατάργηση των τροφείων. Μόλις ανέλαβα Πρόεδρος
του Ενιαίου Φορέα εγώ σε μία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία – ωραία κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όχι «ωραία – ωραία» θέλω να απαντήσω εκεί που πρέπει
να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορείτε να συνεχίσετε κ. Κουτσάκη σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Μόλις ανέλαβα ως Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα την άλλη μέρα
τα τροφεία καταργήθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο Δήμος μας θα δώσει 227.000 € συν το ΦΠΑ
για τη συντήρηση κάποιων χώρων πρασίνου. Ο Δήμος Πατρέων αντίστοιχα
θα δώσει 550.000 € σε εργολάβους για να ποτίζουν με υδροφόρες, να
κλαδεύουν ….
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Την έχετε αυτή την απόφαση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι φυσικά έχω τον προϋπολογισμό σας εδώ.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μου αρέσει που συγκρίνεστε. Συγκρίνεται η Φιλαδέλφεια με
την Πάτρα και μιλάτε για 500.000 €.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επίσης καλείτε δικηγόρους για να κυνηγάνε
πολίτες. Εμείς ποτέ δεν θα τα κάνουμε αυτά και γι' αυτό τον λόγο δεν ανήκω
και στο Κόμμα που καταντήσατε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Λάλο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Λάλο γιατί δεν λέτε ξεκάθαρα ότι είστε υπέρ των
ιδιωτικοποιήσεων; Γιατί δεν τα λέτε ξεκάθαρα; Εσείς συγκεκριμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί τα στρογγυλεύετε; Γνωρίζετε ότι εσείς είστε
εκπρόσωπός του;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω τον λόγο Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε θα πάρετε τον λόγο μόλις
ησυχάσουμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ, έγινε μια πολύωρη
συζήτηση έχουν εκφραστεί όλες οι απόψεις, κρατήθηκε ένα επίπεδο παρά τις
εντελώς συγκρουόμενες απόψεις δεν υπάρχει λόγος να ρίξουμε το επίπεδο.
Νόηση έχουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι που πάει ο καθένας, τι ψηφίζει και τι
δεν ψηφίζει, δεν υπάρχει λόγος έντασης.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει αναλυθεί πάρα πολύ το θέμα, θα επαναλάβω ότι η μελέτη
έρχεται σήμερα ως μη όφειλε και το κάνουμε για λόγους απολύτου
διαφάνειας, δημοσιότητας επειδή ακριβώς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε και
επειδή η μελέτη ετοιμάστηκε χωρίς κανένα υπονοούμενο κα Γκούμα από την
ίδια την Υπηρεσία μας.
Έχουμε την τύχη και εδώ και κάποιους μήνες έχει προσληφθεί
μια νέα υπάλληλος, μόνιμη υπάλληλος η οποία έχει τη δυνατότητα έχοντας
μια προϋπηρεσία να μπορεί να συντάσσει τις μελέτες και είναι προϊόν μιας
πολύ μεγάλης προσπάθειας, επειδή ακριβώς δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τέτοια
μελέτη στο Δήμο και επειδή ακριβώς το ποσό αυτό έχει να κάνει με το γεγονός
ότι το πράσινο την τελευταία δεκαετία στην πόλη φθίνει.
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Με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας το 30% του πρασίνου
της Χαλκηδόνας έχει εξαφανιστεί και αντίστοιχα ένα λίγο μικρότερο ποσοστό
έχει συμβεί και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν αυτό δεν αφορά κάποιους επειδή
θεωρούν ότι αρκεί να εξηγείς στον κόσμο αλλά ο κόσμος ταυτόχρονα δεν
ενδιαφέρεται για την ποιότητα ζωής του, νομίζω πως είμαστε μακριά από
τέτοιες λογικές.
Έλεγε ένας παιδαγωγός, ότι «Καθόρισε μια κατάσταση στην
τάξη ως πραγματικότητα και αυτή θα λειτουργήσει έτσι ως προς τις συνέπειές
της για τους μαθητές». Ξέρετε τι κάνουν κάποιοι εδώ μέσα; Περιγράφουν μια
πραγματικότητα όπου η Διοίκηση κάνει αυτό ή εκείνο, φτιάχνουν ένα αφήγημα
ωραίο δικό τους προκειμένου να δικαιολογήσουν τη δική τους πολιτική
ύπαρξη.
Στην πραγματικά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι πρώτα κάποιοι
αποφασίζουν να τραβήξουν ένα διαφορετικό

πολιτικό δρόμο και μετά

εφευρίσκουν γιατί μιλάμε για εφεύρεση όλες τις δικαιολογίες και ακούγονται
όλα τα πιθανά και ανύπαρκτα πράγματα.
Να τα πιάσω ένα - ένα. Αυτεπιστασία, το ξέρετε κυρίες και κύριοι
δημοτικοί σύμβουλοι ότι το Σωματείο η πλειοψηφία διαφωνεί με την
αυτεπιστασία; Το ξέρετε; Το είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αγνοήθηκε.

Επαναλαμβάνω

η

αυτεπιστασία

καθιστά

υπόλογους

εργαζόμενους του Δήμου που τους δίνει καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι
στο νόμο, όπως των εργολάβων.
Και εδώ δεν έχει έρθει ποτέ. Συζητάμε όλες οι Υπηρεσίες να
γίνουν έργα, κατ' αρχάς η αυτεπιστασία αφορά έργα. Δεν αφορά κλαδέματα,
συντήρηση και τα λοιπά, άρα είμαστε εκτός πλαισίου, δεν αφορά την
περίπτωσή μας δηλαδή εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης πρασίνου.
Μιλάμε για τεχνικά έργα με την αυτεπιστασία.
Επαναλαμβάνω και εδώ κάποιος αν είχε τη στοιχειώδη σκέψη
να είναι συνεπής με αυτά που λέει, θα πήγαινε να καταθέσει ένα απλό
ερώτημα στους Διευθυντές των Υπηρεσιών και σε αυτούς οι οποίοι θα
προΐστανται να τους ρωτήσει ποια είναι η άποψή τους εγγράφως. Δεν το
κάνατε γιατί δεν σας συμφέρει. Σας βολεύει πάρα πολύ να έρχεστε εδώ να
κουνάτε ένα χαρτί και να λέτε «ο νόμος είναι έτσι». Πηγαίνετε να εφαρμόσετε
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το νόμο. Και αν δέχονται οι Υπηρεσίες να αναλάβουν καθήκοντα εργολάβου,
οι ίδιες για την ασφάλιση, για την προστασία των εργαζομένων για όλα.
Από εκεί και πέρα είπατε ότι είχαμε χρησιμοποιήσει ως
επιχείρημα ότι θα έρχονται γέροι και διαβάζετε τα βασικά κριτήρια πρόσληψης
κάποιων από τον ΟΑΕΔ αυτά τα οποία αποδεικνύουν ότι θα έρθουν
εργαζόμενοι στο πράσινο –έχω μπροστά μου και κάποιους εργαζόμενους του
πρασίνου- που περιμέναμε πως και πώς να μας έρθουν εργαζόμενοι στο
πράσινο και στο τέλος οι ίδιοι στενοχωριόμασταν γι' αυτούς τους ανθρώπους
και διαβάζετε μετά το 1ο κριτήριο είναι ο χρόνος ανεργίας, άρα δηλαδή
μεγαλύτερης ηλικίας.
Γιατί κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας πιθανότατα έχει
και μεγαλύτερη ανεργία και δεύτερον ότι είναι ισότιμο πριν από τα 24 και μετά
τα 55. Συγχωράτε με αλλά η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή ανέργων που έχει και
χρόνο ανεργίας είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι άνω των 55 γι' αυτό και
βγαίνουν προγράμματα πλησίον της σύνταξης για να χτυπήσουν μακροχρόνια
ανεργία.
Άρα μας λέτε πάλι ότι θα έρθουν εργαζόμενοι από τον ΟΑΕΔ οι
οποίοι θα είναι ηλικίας μεγάλης και εκεί είναι πολύ δύσκολο να παραχθεί ένα
έργο το οποίο έχουμε ανάγκη, καθώς και επικίνδυνο.
Για να κλείσω, κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο έχει ανάγκη
η πόλη. Είναι ντροπιαστικό εδώ μέσα να ακούγονται πράγματα γι' αυτή τη
Δημοτική Αρχή το αν υπηρετεί το λαϊκό συμφέρον αν προστατεύει το δημόσιο
χαρακτήρα

των

Υπηρεσιών,

ποιοι.

Εμείς

όταν

αυτές

τις

μέρες

προσλαμβάνονται 19 νέοι μόνιμοι εργαζόμενοι.
Όταν άλλοι βρήκαν ευκαιρία με την κρίση που έγινε πέρσι στην
καθαριότητα να απολύσουν κόσμο και να τα δώσουν εργολαβικά σε ιδιώτες, ή
κάποιοι που βρήκαν –και ψάξτε το κα Γκούμα- την αποκομιδή των
απορριμμάτων, της ανακύκλωσης να την έχουν ιδιώτες. Ψάξτε το λίγο σε ποιο
Δήμο την αποκομιδή την έχουν ιδιώτες. Θα βρείτε ενδιαφέροντα πράγματα!
Άρα εγώ όταν λέω υποκρισία το τεκμηριώνω. Υποκρισία είναι να
βρίσκεσαι στην πολύ δυσχερή θέση να πρέπει να τεκμηριώσεις γιατί κυβερνάς
ένα Δήμο σε συνθήκες μη εργατικής και λαϊκής εξουσίας και τι κάνεις εκεί και
εκεί δεν υπάρχει η ευκολία του ότι «εγώ δεν κυβερνώ και περιμένω την
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εργατική λαϊκή εξουσία», πρέπει να κάνεις εδώ και τώρα και εκεί δυστυχώς
και οι σύντροφοί σας καλά κάνουν, εγώ δεν κάνω οποιαδήποτε κριτική για το
τι κάνουν Αριστεροί Δήμαρχοι που υποστηρίζονται από το Κομμουνιστικό
Κόμμα, υποχρεωτικά κάνουν αυτές τις επιλογές.
Απλώς το υποκριτικό είναι εκεί να είναι αριστερές και
κομμουνιστικές

και

στην

προκειμένη

περίπτωση

να

είναι

αισχρές,

ξεδιάντροπες, ανοίγουν την κερκόπορτα του κεφαλαίου, αντιλαϊκές και τα
λοιπά. Τουλάχιστον γνωρίζουμε τι γίνεται στην πιάτσα και μπορούμε να
έχουμε κι εμείς άποψη.
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.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά ομοίως, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζουν. Ο κ.
Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

Κόντος και ο κ. Παπανικολάου απουσιάζουν, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά και προσυπογράφω απολύτως την ανακοίνωση του
σχήματος των εργαζομένων ΕΑΚ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση αριθ. 247/17
απόφασης Δ.Σ., επανέγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εργασίες
φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων
χώρων πρασίνου», καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής και έγκριση
σχετικής μελέτης» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή
κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων» (Α.Μ. 32/18)»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει,
εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω δικαιούμαι την αιτιολογία της
ψήφου μου. Το «παρών» δεν έχει να κάνει με διαφωνία ή κάτι άλλο, ήταν ένα
Συμβούλιο το οποίο δεν το είχα προβλέψει, ήμουν εκτός Αθηνών για δουλειά
για βιοπορισμό και δεν πρόλαβα να δω την εισήγηση, εκτός από το 1 ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης. Από εκεί πηγάζει η στάση μου για να αιτιολογηθεί η
ψήφος μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει καταγράφεται στα πρακτικά.
Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης
του

έργου

«Συντήρηση

και

επισκευή

κτιριακών

εγκαταστάσεων

Σχολείων» (Α.Μ. 32/18) εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 7Χ7
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής»»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κ. Ανανιάδης έχει
τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τυπικό είναι το θέμα. Έχει γίνει κλήρωση για την παραλαβή
του έργου το 7x7 είναι το γήπεδο του ΑΤΤΑΛΟΥ που επισκευάστηκε, αλλά
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πρέπει να γίνει μια κλήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βγει και το μέλος
του δημοτικού συμβούλου που θα συμμετέχει στην Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν υπάρχει Επιτροπή;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έχουν γίνει οι κληρώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και
πρέπει να οριστεί κι ένας δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωματικό του
για να συσταθεί η Επιτροπή. Το τρίτο μέλος της Επιτροπής πάντοτε είναι ένας
δημοτικός σύμβουλος, αυτό σας λέω.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος ως τακτικό μέλος και ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ ως αναπληρωματικό μέλος.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε κι εδώ παρών για τους λόγους που
εξήγησα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και εγώ παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή γηπέδου 7Χ7 Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν.
Αττικής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018,
βάσει της αριθ. 34/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει, Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών κ. Πρόεδρε για τους ίδιους λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

4ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ.
34/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Κύριοι
συνάδελφοι, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους.
Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ–ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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