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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:45
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Ανανιάδης

Νικόλαος,

Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος
Χρήστος,

Ρόκου

Χαρίκλεια,

Γαλαζούλα

Αλίκη,

Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γεώργιος,
Αγγελής Χρήστος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος, Πλάτανος
Ελευθέριος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Σιώρης Νικόλαος,
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Παπακώστας Βασίλειος, Παπανικολάου
Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Κουτσάκης
Μιχαήλ, Καλύβης Γεώργιος.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Αράπογλου Γεώργιος, Κανταρέλης Δημήτριος,
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Γκούμα Δανάη – Εύα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ψηφίσματος κατοίκων Αγίας Μαρίνας για την ανάγκη
απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης

για παρεμβάσεις και ενέργειες που

αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας
Φιλαδέλφειας.
3. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της ΔημοκρατίαςΕνίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
4. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας

στο

πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

II»

του

– Νέας
άξονα

προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή / και
συνοδευτικού εξοπλισμού».
5. Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους
2018.
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου (α. μηχανολογικού
εξοπλισμού και β. ηλεκτρολογικού υλικού).
7. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ.
79/16).
8. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
9. Αποδοχή ποσού 88.580

ευρώ β’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης

Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη των
λειτουργικών τους δαπανών, βάσει της αριθ. 3/2018 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π.
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10. Έγκριση της καθ’ ολοκληρίαν μεταφοράς του προγράμματος «Βρεφικός
Σταθμός» από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος

(Ν.Π.Ι.Δ.)

στο

Δήμο

Νέας

Φιλαδέλφειας

–

Νέας

Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 26/2018 απόφασης-εισήγησης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
11. Άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα για διαχείριση χρημάτων
υπηρεσιών διοίκησης / ανάπτυξης / κατάρτισης / αξιολόγησης /
παρακολούθησης και εποπτείας διακρατικού έργου Benefit As You Save
(BAS) – Ορισμός υπολόγου.
12. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων ομάδας έργου για συνάντηση στα
πλαίσια του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του INTERREG
BALCAN - MED.
13. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, βάσει
της αριθ. 99/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας για την
εκπροσώπηση

του

Δήμου

στις

21/5/2018

στο

Μονομελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινική υπόθεση (σχετ. η αριθ. 105/18
απόφαση Οικ. Επιτροπής).
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη και
κατάθεση ενώπιον του Σ.τ.Ε. αίτησης του Δήμου για την ακύρωση του
από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) Π.Δ. με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης

Ανάπτυξης

(ΣΟΑ)

του

Μητροπολιτικού

Πόλου

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (σχετ. η αριθ. 116/18
απόφαση Οικ. Επιτροπής).
16. Έγκριση νέας παράτασης χρόνου παραχώρησης χρήσης δύο (2)
λεωφορείων για έξι (6) επιπλέον μήνες στο Δήμο Νέας Ιωνίας για τη
λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας.
17. Αποδοχή

ή

μη

πρακτικού

Επιτροπής

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
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18. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών
χρήσεων (δημοτικών γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/2015).
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ίδρυση νέων
Τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας.
2. Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας
του Δήμου από το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας σε άλλο χώρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ. Γραμματέα να
πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ 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 απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη
παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος
παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο
κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε για τον κ. Γεωργαμλή να πω ότι
απουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να ενημερώνει το Προεδρείο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ενημέρωσε εμένα, το ίδιο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι το ίδιο, πρέπει να ενημερώνει εμένα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είναι απολύτως εσάς, το Προεδρείο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έτσι λέει το Καταστατικό.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι έχει ενημερώσει εμένα και το
λέω εγώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εντάξει δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ενημερώνω να μάθετε τι λέει ο Κανονισμός.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο Κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού ξέρετε μην επιμένετε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου θα καθυστερήσει για επαγγελματικούς
λόγους, απουσιάζει. Ο Πλάτανος παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο
κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ.
Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα,
ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης
Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα παρούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Είμαστε 19 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
τη 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχουμε να
διαβάσουμε ορισμένες προσκλήσεις
«Σας καλούμε την Κυριακή 27/5/2018 και ώρα 8 μ.μ. στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.
για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με το θεατρικό έργο «Συννεφούλες».
Οι μαθητές της Δ1 τάξης του 2ου Δημοτικού σχολείου
Νέας Χαλκηδόνας
*********
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας «Πολιτική Αναγέννηση»
σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 23
Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. με θέμα «Αποστολή
Αγάπη – Εθελοντισμός». Στην εκδήλωση θα γίνει και τιμητική
βράβευση του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη».
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Αυτά είχαμε από ανακοινώσεις. Επειδή σήμερα έχουμε πάρα
πολλούς συνδημότες μας για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα θα ήθελα το Σώμα να
εγκρίνει να προχωρήσουμε, δηλαδή να αφήσουμε τη συζήτηση επί των
επικεφαλής και τα εκτός ημερήσιας διάταξης και να πάμε κατ' ευθείαν στο
θέμα αυτό. Να συζητηθεί και να επιστρέψουμε πίσω τη διαδικασία, αν
συμφωνεί το Σώμα για να διευκολύνουμε πάρα πολλούς δημότες που έχουμε
σήμερα εδώ. Υπάρχει διαφωνία να παραβλέψουμε τον Κανονισμό για
σήμερα; Όχι. Άρα προχωράμε όπως είπα τη διαδικασία, θα συζητηθεί το 1ο
θέμα το οποίο είναι «Έγκριση ψηφίσματος κατοίκων Αγίας Μαρίνας για την
ανάγκη

απομάκρυνσης

κεραίας

κινητής

τηλεφωνίας»

και

κατόπιν

επιστρέφουμε στη συζήτηση κανονικά από τους επικεφαλής, τα εκτός
ημερήσιας και ημερήσιας διάταξης.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως μας εγκαλεί η Νομική Υπηρεσία και έχει απόλυτο δίκιο,
αυτό που πήγαμε να κάνουμε δεν είναι νομότυπο, και σύννομο άρα θα
ζητήσουμε την κατανόηση των συνδημοτών μας να προχωρήσουμε κανονικά
στη διαδικασία, διότι δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τη διαδικασία έτσι
όπως εμπεριέχεται για λόγους κανονικότητας και νομιμότητας. Ως εκ τούτου
ξεκινάμε τη διαδικασία από τους επικεφαλής.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε εφόσον όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αντίρρηση, γιατί να μας κρατάτε τόσα άτομα εδώ
πέρα και να περιμένουμε δύο ώρες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ. Δεν έγινα κατανοητός.
Προσπάθησα να το βάλω, όταν μου λέει η Νομική Υπηρεσία και ο
Γραμματέας και εγώ εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι είναι εκτός
διαδικασίας δεν γίνεται. Μπορεί μια συνεδρίαση δέκα ωρών να βγει παράτυπη
και να ακυρωθεί. Δεν είναι δυνατό να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει φόρμουλα. Να μην μπούμε ούτε στα προ ημερήσιας,
ούτε στην ημερήσια διάταξη και να γίνει η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει
εντός ημερήσιας διάταξης στο 1ο θέμα να γίνει άτυπα. Μπορεί η συζήτηση
που θα γινόταν αν μπαίναμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να
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γίνει άτυπα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και να ακολουθήσουμε μετά τα
εκτός ημερήσιας και την ημερήσια διάταξη, να μπορέσει ο κόσμος να φύγει.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό.
Μπορούμε να το αποσύρουμε από την ημερήσια διάταξη και να
το βάλουμε ως 1ο θέμα εκτός ημερήσιας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπανικολάου.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Τόση ώρα, θα είχαν τελειώσει και οι ομιλίες των επικεφαλής
ενδεχομένως …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Μα τι όχι; Είναι 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, δεν
καταλαβαίνω ποια είναι αυτή η ανυπομονησία δηλαδή. Ένα θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης είναι και η συζήτηση. Δηλαδή είναι 1 ο θέμα. Τι άλλο να
κάνουμε δηλαδή; Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να περιμένει κάποιος
δύο ώρες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλαβαίνω. Άρα στο δια ταύτα τι προτείνετε κα
Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κανονικά τη διαδικασία νομίμως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ακούστε

με.

Υπάρχει

ένα

Δημοτικό

Συμβούλιο

που

παραπονιούνται διάφοροι κατά καιρούς ότι δεν έχει συμμετοχή του κόσμου
και σήμερα βρίσκονται 100 συμπολίτες μας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Λάλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και οι 100 συμπολίτες μας δεν μπορούμε να κάνουμε μια
παραχώρηση να συζητηθεί εκτός ημερήσιας ένα θέμα; Ένα θέμα που
απασχολεί έντονα τον κόσμο; Πρότεινε η Νομική Υπηρεσία φόρμουλα: να
βγει από την ημερήσια διάταξη και να έρθει ως 1ο θέμα εκτός ημερήσιας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βρούμε ευκαιρία να κάνουμε ζύμωση για όλα που λέει ο
καθένας μας, επειδή βρήκαμε κοινό. Αυτό θέλουμε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τόση ώρα θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε προχωρήσει.
7

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ προτείνω και δεν μπορώ να κάνω άλλη παραχώρηση για
τη νομιμότητα της υπόθεσης. Στην ώρα των επικεφαλής θα δοθεί ο λόγος να
συζητηθεί το θέμα κανονικότατα και κατόπιν η ψήφιση θα γίνει κανονικά στη
σειρά του. Προχωράμε τη διαδικασία, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν από ενάμιση περίπου μήνα ενημερωθήκαμε ότι στην οδό
Λάρνακος εγκαταστάθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας κάποιας εταιρείας. Δεν
έχει σημασία ποια είναι η εταιρεία, σημασία έχει ότι από εκείνη τη στιγμή
γίναμε μάρτυρες διαρκών παραπόνων και ενοχλήσεων από τους κατοίκους
της περιοχής, από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και από το Σύλλογο
Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού.
Παρευρεθήκαμε ως Δημοτική Αρχή σε μια συγκέντρωση των
κατοίκων της περιοχής που όλοι από κοινού μαζί και με δασκάλους,
εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν και γονείς αλλά και παιδιά διαμαρτυρήθηκαν
για έντονους πονοκεφάλους, τάση λιποθυμίας και αύξηση της ακτινοβολίας
στην περιοχή και αυτό το οποίο εμείς δεσμευτήκαμε είναι να κινήσουμε όλες
εκείνες τις ενέργειες.
Να πω εδώ όπως φαίνεται και στο εισηγητικό ψήφισμα της
Δημοτικής Αρχής ότι η κεραία αυτή είναι νόμιμη, άρα δηλαδή έχει άδεια από
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Είναι μια κεραία η οποία βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από το 6ο Δημοτικό σχολείο και σε μια
περιοχή που ούτως ή άλλως έχει συσσωρευμένα προβλήματα.
Αυτό που δεσμευτήκαμε εμείς να κάνουμε είναι να στείλουμε
έγγραφο στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών προκειμένου να γίνει
καταμέτρηση της ακτινοβολίας όπως και το κάναμε αμέσως την επόμενη
κιόλας μέρα από όταν βρεθήκαμε. Να στείλουμε έγγραφο στην Πολεοδομία
για να ελέγξει τυχόν αυθαιρεσίες που είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι υπάρχουν
στο χώρο και ταυτόχρονα να στείλουμε και μια προσωπική επιστολή να
εξεταστεί το ενδεχόμενο απομάκρυνση της κεραίας για λόγους κοινωνικής
ειρήνης.
Αυτές είναι οι τρεις ενέργειες που σε διοικητικό επίπεδο κάναμε
ως Δήμος και περιμένουμε ακόμη. Επικοινωνήσαμε με την Πολεοδομία,
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επικοινωνία και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και περιμένουμε να
γίνουν οι έλεγχοι.
Την ίδια μέρα που έγινε η συγκέντρωση των κατοίκων υπήρξε
μια παράσταση διαμαρτυρίας στο σημείο που είναι τοποθετημένη η κεραία και
με παρουσία της Δημοτικής Αρχής. Εγώ έγινα μάρτυρας απίστευτων
προκλήσεων από τη μεριά αυτών που έχουν εγκαταστήσει την κεραία στο
σπίτι τους απέναντι στους διαμαρτυρόμενους κατοίκους.
Άρα δηλαδή κι εγώ θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες όπως
συγκεντρώσεις πρέπει να συνεχιστούν. Για να κλείσω το θέμα εγώ θεωρώ ότι
ως Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκφράσουμε την ομόθυμη στήριξή μας στο
αίτημα των κατοίκων να απομακρυνθεί αυτή η κεραία.
Γιατί εδώ σε λίγο θα έρθει ένας κάτοικος της περιοχής ο οποίος
είναι και γονέας στο 6ο Δημοτικό, που ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενό του
και μπορεί να εξηγήσει με λεπτομέρειες τι σημαίνει η διαδικασία της
αδειοδότησης και τι σημαίνει ο πομπός ο οποίος να εκπέμπει σε μια
συγκεκριμένη συχνότητα, όπου όμως όταν έρχεται ο έλεγχος αυτή η
συχνότητα να πέφτει, προκειμένου να είναι μέσα στα όρια.
Άρα εμείς ζητάμε ένα ενδελεχή έλεγχο και από ανεξάρτητους
φορείς προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η πραγματική ακτινοβολία.
Αλλά ούτως ή άλλως ζητάμε την απομάκρυνση γιατί πιστέψτε με κι εγώ
θεώρησα στην αρχή υπερβολικές αντιδράσεις, μέχρι που ένιωσα πάνω μου
αυτή την ακτινοβολία. Και το λέω και το εννοώ!
Άρα εμείς πρέπει να ζητήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο την
απομάκρυνση της κεραίας με κάθε νόμιμο τρόπο. Από εκεί και πέρα αν δεν
ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε να δοθεί διέξοδος, εμείς
δεσμευόμαστε ότι θα βρεθούμε δίπλα, όπως κάναμε και στον αγώνα των
κατοίκων, ώστε να απομακρυνθεί με κάθε τρόπο αυτή η κεραία και να
ησυχάσουμε. Το ίδιο καλώ να κάνουμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τους επικεφαλής, ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ δεδομένο ότι η στήριξη του Δημοτικού
Συμβουλίου μιλάω πάντα για την Παράταξή μας είναι με τους κατοίκους.
Βέβαια εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε
9
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μια στήριξη με ψηφίσματα, πρέπει να δούμε και επί της ουσίας και μπορεί να
πω και μια πρόταση ότι μέχρι να τελεσιδικήσουν όλες οι κινήσεις οι οποίες θα
κάνουν, δεν ξέρω αν νομικά να ανασταλεί η λειτουργία μέτρα να
τελεσιδικήσουν οι προσπάθειές μας, ούτως ώστε να μην είναι έστω και
εκτεθειμένοι σήμερα με την κεραία οι κάτοικοι και τα παιδιά της περιοχής.
Αυτό νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό, δεν ξέρω νομικά αν
στέκει. Δηλαδή να πάρουμε ασφαλιστικά μέτρα και να σταματήσουμε την
πορεία της κεραίας μέχρι να δούμε τι οριστικά θα έχουμε και τι αποτελέσματα
θα έχουμε. Τα ψηφίσματα θα περάσουν απαρατήρητα, το ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου το ίδιο, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν ουσιώδη
πράγματα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο να πούμε
ότι πράγματι συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος, συμφωνώ απόλυτα και
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα παιδιά.
Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, είναι κι άλλες περιοχές οι
οποίες έχουν τέτοιου είδους αποτελέσματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα
δούμε. Θα μιλήσουν μετά και οι δικοί μας, θα μιλήσει μετά και ο κ. Ντάτσης
έχει να πει πολλά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και διάβασα και άκουσα αυτές τις μέρες, είναι πιο κοντά από τα
300 μέτρα, αυτός είναι ο ένας όρος. Να είναι πάνω από 300 μέτρα τα σχολεία,
υπάρχει κι ένας δεύτερος όρος: Να πιάνει το πολύ το 60% της μέγιστης
επιτρεπόμενης ακτινοβολίας.
Έχει άδεια; Με κάλυψε ο κ. Δήμαρχος. Να ψάξουμε, να βάλουμε
κι εμείς δικηγόρο και να κάνουμε μηνύσεις αφού αφορά το Δήμο μας. Είναι
όργανα της Κυβέρνησης; Είναι όργανα κάποιου Οργανισμού δημόσιου, που
του έδωσαν την άδεια. Έχουμε ακουστά για κρυφές κεραίες; Μήπως θα
έπρεπε να προμηθευτεί ο Δήμος ή και να νοικιάσει ένα μετρητή και να
μετρήσει την ακτινοβολία σε όλα τα σχολεία; Γιατί μόνο σε ένα; Τα άλλα αν
έχουν κρυφές; Και δεν είναι υποχρεωτικό η μέτρηση να γίνει με ραντεβού
όπως πηγαίνουν και κάνουν άλλες μετρήσεις με ραντεβού και όλα είναι μια
χαρά. Γιατί να ξέρει ο ιδιοκτήτης ότι εκείνη την ώρα μετράμε την ακτινοβολία;
Ο καλύτερος τρόπος βέβαια είναι, για να μην έχουμε κεραίες να
μην έχουμε κινητά. Πρακτικό; Όχι. Όμως να κάνω και μια ερώτηση
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αυτοκριτικής σε όλους μας: τι χρήση κάνει ο καθένας μας στα κινητά του; Η
κακή απ' όλους μας χρήση ανεβάζει την ακτινοβολία. Δεν φταίει μόνο η
κεραία, είναι και τα…. Οι πιο πολλοί έχουμε πάνω από δύο.
Να ανεβάζω video και selfie σε πέντε έξι σελίδες ταυτόχρονα
βοηθάω ή επιβαρύνω; Στέλνοντας τη φωτογραφία μου κάθε δυο τρεις μέρες
τονίζω την αυταρέσκειά μου αλλά βλάπτω τους γύρω μου. Σίγουρα θα έπρεπε
στα σχολεία να υπάρξει κι ένα μάθημα όχι να απαγορεύεται το κινητό στο
σχολείο και όλοι έχουν από ένα κινητό στην τσάντα, αλλά να υπάρχει μάθημα
σωστής χρήσης του κινητού.
Και ακόμη θα σας φανεί τραβηγμένο: την ώρα που γινόταν
διαμαρτυρία και ανέβαιναν τα πολλά video και site και τα λοιπά, η πρόκληση
της παραπάνω ακτινοβολίας που κάναμε εκείνη την ώρα με το ανέβασμα
όλων αυτών των πραγμάτων ήταν μεγαλύτερη από τη βλάβη της ίδιας της
κεραίας.
Εγώ προτείνω κλείνοντας ο Δήμος να ψάξει όλα τα σχολεία
χωρίς προειδοποίηση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εγώ θα ήθελα απλά να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε
όλους τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν, γιατί κακά τα
ψέματα ναι μεν ένα Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει την απόφαση και θα
στηρίξει, μπορεί να γίνουν νομικές ενέργειες αλλά άμα ο ίδιος ο κόσμος δεν
αντιληφθεί ότι κάποια προβλήματα της γειτονιάς πρέπει να τα παλέψει και στο
δρόμο και με την προσωπική του με την φυσική του παρουσία, δεν πρόκειται
αυτά να προχωρήσουν και να λυθούν. Οπότε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε
όλους, σίγουρα θα είμαστε μαζί σας και ο Δήμαρχος και όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο θεωρώ ότι θα είναι σε αυτό τον αγώνα κοντά σας.
Οι κεραίες πολλές φορές τοποθετούνται λόγω του ότι υπάρχουν
κάποιοι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο να βάλουν στο σπίτι τους πάνω μια
παράνομη ή και μια νομιμοποιημένη κεραία παίρνοντας αρκετά χρήματα είναι
γνωστό αυτό και συμβαίνει σε όλη την Αθήνα είναι γνωστό ότι υπάρχουν
τέτοιες

περιπτώσεις,

οπότε

όταν

βλέπουμε

ότι

κάποιοι

άνθρωποι

προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν και είναι μάλιστα και προκλητικοί εις βάρος
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των γειτόνων τους, προφανώς και πρέπει να τους βρούμε απέναντι τους με
φυσικό βέβαια νόμιμο τρόπο, έτσι όπως το κάνατε κι εσείς.
Να απομονώσουμε τέτοια φαινόμενα να τα βγάλουμε από τις
γειτονιές μας και να μην είμαστε πλέον ο καθένας για τον εαυτό του
αδιαφορώντας για την υγεία των γειτόνων του και των κατοίκων της περιοχής.
Μπράβο σας και πάλι και συνεχίστε τον αγώνα σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε βγάλει ένα ψήφισμα συμπαράστασης για
κάποιους αγωνιζόμενους για το ίδιο ακριβώς θέμα στο Ίλιον. Οι άνθρωποι
βρέθηκαν στις δικαστικές αίθουσες μπλεγμένοι γιατί υπερασπίστηκαν το
αυτονόητο: την υγεία των δικών τους, των παιδιών τους του περίγυρου.
Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα εξέλιξη τέτοια. Έχουμε
ένα δεδομένο το Δημοτικό μας Συμβούλιο είχε συμπαρασταθεί νομίζω
ομόφωνα, εν πάση περιπτώσει σίγουρα είχε συμπαρασταθεί σε ένα ανάλογο
αίτημα μιας γειτονικής περιοχής.
Νομίζω ότι πέρα από τα ψηφίσματα, τις νομικές ενέργειες που
δεν είμαι αντίθετος στο να τις εξαντλήσουμε, συμφωνώ με την πρόταση του κ.
Ντάτση για μετρήσεις σε ανύποπτο χρόνο γιατί είμαι βέβαιος ότι θα βγάλουν
λαβράκια, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό και είναι μια
πρόταση και στο Δημοτικό Συμβούλιο να την υιοθετήσει, αλλά να
πρωτοστατήσουν οι κάτοικοι που ήδη έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια
τους και να προγραμματίσουμε άμεσα μια συγκέντρωση – παράσταση
διαμαρτυρίας στον φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος. Είναι ο φορέας
Τηλεπικοινωνιών; Είναι κάποιο Υπουργείο; Είναι κάποια Γραμματεία; Θέλει
λίγο ψάξιμο.
Δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ ότι θα είναι
αποφασιστικής σημασίας μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τους κατοίκους
μπροστά και συμπαρατασσόμενο όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ως ένα
επιπλέον βήμα αντίστασης μέχρι την αποξήλωση της κεραίας και όποιων
άλλων τέτοιων παράνομων υπάρχουν, ή και στα όρια της νομιμότητας, αλλά
που βλάπτουν την υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατ' αρχήν με χαροποιεί πραγματικά διότι πολύ καιρό έχω
να δω τόσους συμπολίτες μας κοντά στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για ένα
πρόβλημα το οποίο τους αφορά. Θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα που
σας αφορούν γενικότερα είναι πολλά και καλό είναι πάντοτε να είστε
παρούσες και παρόντες για να ακούτε και να γνωρίζετε τι ακριβώς αποφασίζει
σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το δημότη, το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Θέλω να σας συγχαρώ όλους πραγματικά που είστε παρόντες
για ένα τέτοιο θέμα σήμερα. Όμως θα έλεγα και προς τη Διοίκηση αλλά και
γενικότερα σε όλους μας ότι θα πρέπει οι κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε, γιατί
οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε εμείς σήμερα που νομίζω ότι δεν υπάρχει
δημοτικός σύμβουλος που δεν είναι στο πρόβλημά σας κοντά αυτή τη στιγμή,
αλλά θα πρέπει να γίνουν από τη μεριά της Διοίκησης και γενικότερα του
Δημοτικού

Συμβουλίου,

απ'

όλους

μας

δηλαδή

κινήσεις

σοβαρές,

διεκδικητικές, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Το να παίρνουμε και να συζητάμε και να λέμε λόγια εδώ ότι
«είμαστε μαζί σας, καταλαβαίνουμε, γνωρίζουμε το πρόβλημα», γιατί το
πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σας είναι όλων μας. Είναι πρόβλημα όλων. Και
κλείνοντας θέλω να πω ότι θα πρέπει από τη μεριά του Δήμου της Διοίκησης
και γενικότερα όλων μας, να είναι δυναμικές, επαναλαμβάνω δυναμικές οι
κινήσεις αυτές που θα κάνουμε, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, αυτό που
θα πρέπει να έχουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι κι εγώ πραγματικά που
εκτός από το ραντεβού που κάναμε με ορισμένους από τους κατοίκους της
Αγίας Μαρίνας την ημέρα που κανονίστηκε η κινητοποίηση είστε πάλι εδώ και
άρα υπάρχει μια συνέχεια στον αγώνα εναντίον πραγμάτων που βάλουν την
ποιότητα ζωής σας.
Θέλω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που μπήκαν από
συναδέλφους σε σχέση με τον αριθμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην
πόλη, το επίσημο έγγραφο το οποίο απάντησαν στην Τεχνική Υπηρεσία είναι
ότι υπάρχουν 33 αδειοδοτημένες κεραίες και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη
Νέα Χαλκηδόνα.
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Αδειοδοτημένες με τη γνωστή διαδικασία. Τη διαδικασία δηλαδή
που ισχύει για τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε ταράτσα τέτοιου τύπου
κεραιών, ούτως ώστε να τονώνουν το σήμα των παρόχων και των πελατών
τους.
Πέρα από την κινητοποίηση και το τι αποτέλεσμα έφερε, έχουμε
επανειλημμένα ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα με επιστολή και με τη δεύτερη
επιστολή που βάζει τα ζητήματα των ελάχιστων αποστάσεων από σχολεία,
Εκκλησίες, Ιδρύματα και τα λοιπά. Δεν μας έχουν απαντήσει, έχει γίνει κι ένα
δεύτερο έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία για να μας καθορίσουν τα
ελάχιστα όρια ασφαλείας, στα οποία αν καλύπτει και την όποια απόσταση
πρέπει να λειτουργεί μια κεραία. Φυσικά και είναι γνωστό ότι όταν τίθεται θέμα
ελέγχου ή μέτρησης ποσοστών ακτινοβολίας λειτουργεί το χέρι του διαβόλου,
από τα περιβόητα κέντρα ελέγχου του σήματος και άρα μπορεί να κατέβει
κατά την διάρκεια του ελέγχου.
Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που πρότεινε ο κ. Ντάτσης είναι
εφικτό με την έννοια του να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα ούτως
ώστε σε ανύποπτο χρόνο να μετράμε μια –μία αυτές τις 33. Είμαστε στη φάση
του εντοπισμού. Οι περισσότερες από αυτές είναι κοντά σε σχολεία γιατί
έχουμε και τις διευθύνσεις, μπορούμε να καταθέσουμε και το έγγραφο αυτό
για όποιον ενδιαφέρον από τους συναδέλφους να το έχει, τοποθεσία και
διεύθυνση και στη Φιλαδέλφεια και στη Χαλκηδόνα και σε άλλες περιπτώσεις
δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.
Με αφορμή βέβαια την κινητοποίηση των κατοίκων της Αγίας
Μαρίνας είναι στο χέρι και των υπόλοιπων κατοίκων στις περιοχές που
υφίστανται να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Πολλές φορές πρέπει
να κινηθείς και εκτός ορίων νομιμότητας και αυτό που λέω, το λέω με την
έννοια ότι πρέπει να κάνεις και πράγματα που είναι πάνω από το τυπικό.
Εσείς το κάνατε, αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς εύκολες λύσεις
και ευχολόγια. Υπάρχει μόνο η δύναμη του κόσμου, την οποία εμείς
μπορούμε να την αγκαλιάσουμε και παίρνουμε κι εμείς δύναμη από αυτό και
άρα το δικό σας παράδειγμα κατά την άποψή μου οφείλουν να ακολουθήσουν
και άλλοι κάτοικοι στη λογική της διασφάλισης της ποιότητας ζωής και των
ιδίων και των παιδιών τους και των ανθρώπων οι οποίοι βάλλονται από αυτό
το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ από την πλευρά μου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εγώ τώρα με τη σειρά μου χαίρομαι που
βλέπω τόσο κόσμο της περιοχής να αγωνίζεται για την απομάκρυνση αυτής
της κεραίας. Στη δική μου περιοχή παρ' όλο που τα σχολεία είναι δίπλα, δεν
έχει γίνει από τους κατοίκους καμία απολύτως κίνηση για την απομάκρυνση,
θα ήθελα όμως να μάθω από τη Νομική μας Υπηρεσία πότε και πως
μπορούμε να κινηθούμε νομικά, με ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή
διακοπή αυτής της κεραίας.
Νομίζω ότι σε αυτή την κινητοποίηση πρωταρχικό ρόλο παίζουν
τα Δικαστήρια. Σε αυτό θα ήθελα να μου απαντήσει η Νομική Υπηρεσία,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Βασικά έχω καλυφθεί πάρα πολύ
και από το Δήμαρχο και από τον κ. Ντάτση στην τοποθέτηση του, θα ήθελα να
απαντήσω στο επιχείρημα το οποίο κατ’ εξακολούθηση τίθεται κάθε φορά που
γίνεται συζήτηση για κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το οποίο λέει «μα καλά, εσύ
δεν θέλεις να έχεις σήμα; Δηλαδή και τι θα γίνει; Και που θα πάνε οι κεραίες;
Κάπου πρέπει να πάνε. Μόνο στα βουνά; Εσύ δεν χρησιμοποιείς κινητό;»,
εγώ έχω να απαντήσω το εξής: αν είναι να βγάλω εγώ καρκίνο ή τα παιδιά
μου προκειμένου να τρέχει το Internet και να έχω σήμα, όχι δεν θέλω ούτε
Internet να τρέχει, ούτε το σήμα. Ευχαριστώ πολύ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα να πω δυο κουβέντες, δεν θα πω
συγχαρητήρια στους κατοίκους εγώ θα πω ότι έκαναν το καθήκον τους και
είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Δυστυχώς οι
δυνατότητες ενός Δήμου είναι πάρα πολύ περιορισμένες όταν είναι μόνος του,
κάνετε το καθήκον σας υπερασπίζεστε τη ζωή σας, υπερασπίζεστε τα παιδιά
σας και σε αυτό το δρόμο είμαστε υποχρεωμένοι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο
να

σας

συμπαρασταθούμε.

Αν εγκαταλείψετε

εσείς

τον αγώνα

θα

εγκαταλειφθούν και θα χαθούν όλα, έτσι λέει η ιστορία.
Τώρα ως προς το διαδικαστικό που έβαλε ο κ. Ντάτσης και το
έβαλε σωστά, απλώς θέλω να τον βοηθήσω και να με βοηθήσει, δεν ξέρω
15
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κατ' αρχάς αυτό το όργανο εάν μπορεί να το χειριστεί οποιοσδήποτε να
ελέγξει αλλά και αυτό να γίνει κ. Ντάτση, υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν είναι
πιστοποιημένος αυτός που θα το κάνει, άρα βγαίνει εκτός νομικής…. Πρέπει
να είναι πιστοποιημένος αυτός που θα το κάνει.
Κατ' αρχάς το Μετσόβιο είναι σίγουρο ότι έχει τέτοια δυνατότητα
να το κάνει και αν είναι δύσκολο ή γραφειοκρατικό, θα υπάρχουν και ιδιώτες
πιστοποιημένοι οι οποίοι αφού κλείσουν μια σύμβαση και πρέπει να γίνει
αυτό, με το Δήμο, κατ’ επιλογή του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου να
κάνουμε κάποιες μετρήσεις σε χρόνο άγνωστο. Διότι είναι πασίγνωστο το
ξέρουμε αυτό τι γίνεται με τις μετρήσεις. Οπότε δεν υπάρχει μέτρηση. Η
μέτρηση πρέπει να γίνει από μια ανεξάρτητη Αρχή, προς αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να πάμε και αυτή είναι η μόνη που μπορεί να μας δώσει
στοιχεία σοβαρά. Αυτό ήθελα να πω, παρακαλώ αν υπάρχει άλλος ομιλητής,
αλλιώς να πάμε στους κατοίκους.
Δεν υπάρχει άλλος, από τους κατοίκους όποιος θέλει να μιλήσει
να έρθει στο μικρόφωνο. Παρακαλώ εσείς.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Μένω ακριβώς απέναντι από το κτήριο στην Λάρνακος 32. Τα
προκαταρτικά, γιατί δεν πρόλαβα να έρθω εδώ από την αρχή πιστεύω τα
έχετε μάθει. Κάθε κεραία τέτοιου τύπου ρυθμίζεται για την ένταση του σήματός
της απομακρυσμένα από κάποιο μηχανικό της εκάστοτε εταιρείας. Να σας πω
ότι είμαι μηχανικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, αυτές είναι οι σπουδές μου
στην Αγγλία.
Οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να φέρετε ο οποίος με κάποιο
τρόπο θα διαρρεύσει αυτή την πληροφορία στην οποιαδήποτε εταιρεία, είτε
Vodafone είτε Wind είτε Cosmote, αμέσως το σήμα θα πέσει. Ήδη από το
Σαββατοκύριακο που δουλεύει η κεραία αυτή, δουλεύει με χαμηλότερο
σήμερα από ό,τι δούλευε. Δεν δουλεύει στο full σήμα.
Τα φαινόμενα των πονοκεφάλων και του αποπροσανατολισμού,
αυτό που λέμε λαϊκιστί «αλλού πατάω κι αλλού βρίσκομαι», ήταν από την
πρώτη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία αυτή η κεραία. Οφείλω να σας πω ότι
η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει λάβει μέτρα, τώρα το πώς μια κεραία που
φαίνεται σαν καμινάδα, για να μην φανεί στους κατοίκους ότι είναι κεραία, είναι
μέτρο, εγώ αμφιβάλλω.
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Αλλά επειδή είναι 50 μέτρα ευθεία από το σχολείο, έχουν ληφθεί
τα απαραίτητα μέτρα. Και θέλω να σας ρωτήσω όλους σας το εξής: τα
παιδάκια που μένουν στο σχολείο δεν μένουν σε σπίτια γύρω; Μήπως ο
νόμος αυτός πρέπει να είναι 300 μέτρα από την πρώτη κατοικία; Δεν
υπάρχουν άλλοι οργανισμοί τύπου γέροντες οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι;
Οφείλω να σας πω ότι αυτή η ρύπανση της ακτινοβολίας των
κεραιών είναι άοσμη και αόρατη. Κανείς δεν τη μυρίζει, κανείς δεν την βλέπει.
Εγώ μπορεί να έχω μεγαλύτερη αντοχή από το διπλανό μου, ή το αντίστροφο.
Όταν κοιμόμαστε το βράδυ εκεί που αναπλάθονται όλα τα κύτταρα του
οργανισμού μας και πέφτουν οι άμυνες, η κεραία όταν την έχουμε μόνιμα από
πάνω μας, ακτινοβολεί και δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα.
Η χρήση του κινητού όταν γίνεται είτε με Internet είτε με κάποια
κλήση, είναι η στιγμή που το χρησιμοποιούμε. Αν εγώ παρατήσω το κινητό
μου για δέκα ώρες είναι τόσο έξυπνο που θα αρχίσει να κοιμάται και αυτό και
θα δουλεύει με τη λιγότερη ακτινοβολία που απαιτεί για να έχει σήμα. Όταν
όμως θα πάρω να το σηκώσω να μιλήσω, τότε θα χρησιμοποιήσει τη μέγιστη
ισχύ που πρέπει να βγάλει για να μιλήσει.
Άρα ποιος μιλάει 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο στο κινητό
του; Κανείς. Η κεραία όμως εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο εκεί. Άρα μπορείτε να
καταλάβετε ποια είναι η ρύπανση και η ακτινοβολία σε όλους μας. Μπορεί
τώρα να μην το καταλάβει κανείς, μπορεί σε δέκα χρόνια, μπορεί σε δύο όλοι
μας να είμαστε με καρκίνο.
Έχω δει μελέτες στο Internet και προκαλώ οποιονδήποτε θέλει
να τις δει αυτές τις μελέτες μέσω του youtube το οποίο συρρικνώνεται ο
εγκέφαλος μόλις λαμβάνει ακτινοβολία κινητού. Αυτό το κάψιμο που νιώθουμε
στο κεφάλι όλοι μας όταν χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Αυτή είναι η
ακτινοβολία του. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο όταν είναι 24 ώρες το 24ωρο
από πάνω μας.
Και να το θέσω σε όλους με ένα απλό ερώτημα: αν αυτή η
κεραία είναι τόσο άγια, γιατί καμουφλαρίστηκε; Γιατί δεν βγαίνει σαν μια
κεραία τηλεόρασης; Αυτή η κεραία πάνω δέχεται τρεις συχνότητες,
αναμεταδίδει trasiver όπως λέγεται στα αγγλικά τρεις συχνότητες, 800 η Β20 η
συχνότητα που χρησιμοποιεί η Wind για το 4G σήμα της η οποία είναι η
17
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χειρότερη συχνότητα που θα μπορούσε να δεχτεί ο άνθρωπος. Τη
χρησιμοποιούν στην επαρχία που έχουμε άπλα μεγάλη και εδώ ήρθε λόγω
της πώλησης των συχνοτήτων των καναλιών στην Digea οπότε οι συχνότητες
που έμειναν ελεύθερες από τις απλές κεραίες που είχαμε, πωλήθηκαν σε
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την επαρχία, όχι για την πόλη. Έχει άλλες
δυο συχνότητες 1900 και 2100 καρκινογόνες κι αυτές, σε λιγότερο βαθμό,
αλλά δεν παύει να είναι κι αυτές καρκινογόνες.
Άρα όλοι εμείς οι κάτοικοι, πέρα από εμάς πέρα από τα παιδιά
μας πέρα για όλους εσάς, δεν θέλουμε καμία κεραία η οποία να βρίσκεται σε
απόσταση 5 και 10 μέτρων από ένα σπίτι. Ζουν οι γιαγιάδες μας, ζουν τα
παιδάκια που πηγαίνουν στο 6ο Δημοτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον
λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Επειδή είστε γνώστης
του αντικειμένου αν μπορείτε να μας πείτε αν κυκλοφορούν συσκευές
αξιόπιστες στο εμπόριο, που να μπορούμε να κάνουμε τις κατάλληλες
μετρήσεις. Γιατί ακούστηκε αυτό και θέλω να ξέρω από εσάς που είστε
ειδικός.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Συσκευές νοικιάζονται από παντού. Η μόνη πιστοποιημένη
δημόσια Υπηρεσία είναι αυτή τη στιγμή ο Δημόκριτος. Αν ο κ. Δήμαρχος έρθει
με ένα ντεσιπλεμόμετρο σε ένα μαγαζί και μου πει ότι εσείς δουλεύετε στα 110
ντεσιμπέλ και εγώ του εμφανίσω το ντεσιμπελόμετρο του κινητού μου με 80,
που μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβές από το ντεσιμπελόμετρο του κ.
Δημάρχου, εκείνο θα μετρήσει. Δεν θα μετρήσει το δικό μου.
Θ.

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ:

Άρα

αυτό

που

είπε

ο

Πρόεδρος

να

είναι

πιστοποιημένος.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Καλώς ή κακώς ο Δήμος σαν φορέας και εμείς σαν κάτοικοι,
οφείλουμε να ζητήσουμε τη μέτρηση σε full power και όταν λέμε power μιλάμε
για ισχύ, σε εύρος κύματος και σε πλάτος κύματος γιατί είναι μια γραφική
παράσταση της κεραίας.
Να σας πω την αλήθεια ούτε στο τόσο να έχει εύρος δεν υπάρχει
λόγος να υπάρχει μια τέτοια κεραία. Υπάρχουν κεραίες που μπορούν να
τοποθετηθούν οπουδήποτε αλλού μακριά από κατοικημένες περιοχές και να
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έχουμε σήματα παντού. Υπάρχουν ακόμη και συσκευές των εταιρειών κινητής
τηλεφωνίας οι οποίες σας δίνουν σήμα μέσα στο σπίτι σας με πολύ μικρότερη
ακτινοβολία από μία κεραία. Και να σας πω και στο τέλος άμα δεν τη θέλετε
την κλείνετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ο λόγος που τη βάζουμε σπίτι μας;
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Γιατί μπορεί κάποια περιοχή να μην έχει σήμα, μπορεί κάποιο
υπόγειο να μην έχει σήμα. Υπάρχουν πολλοί Οργανισμοί που είναι
πολυώροφοι και δεν έχουν σήμα στα υπόγεια. Υπάρχει αυτό το Vodafone
παντού που το διαφημίζουν το ίδιο έχει και η Wind και ο ΟΤΕ που είναι μια
μικρή συσκευή που παίρνει κανονικά ο εκάστοτε άνθρωπος που θέλει σήμα
και τη δίνουν και με προσφορά κιόλας. Δηλαδή άμα πει κάποιος «δεν έχω
σήμα αλλά είμαι συνδρομητής σου», πολλές φορές το δίνουν και τσάμπα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτός τι είναι; Αναμεταδότης είναι.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Αναμεταδότης μέσα στο σπίτι του καθενός. Όποιος θέλει να
έχει την ακτινοβολία μέσα στο σπίτι του, ας την έχει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Κοψίδη μια ερώτηση. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό το
οποίο είναι καλύτερο να ζητήσουμε, είναι η αντικατάσταση του συγκεκριμένου
τύπου κεραίας;
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Όχι. Να φύγει η κεραία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να φύγει εντελώς.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Όταν εσείς θα έχετε μια ακτινοβολία πάνω από το κεφάλι σας
οποιαδήποτε και να είναι αυτή, 24 ώρες το 24ωρο δεν νομίζετε ότι είναι
ανθυγιεινή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε, κάποιες ερωτήσεις έχω να
κάνω.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είπατε, ότι δίνουν μικρές συσκευές οι ίδιες οι εταιρείες,
δηλαδή

φεύγοντας αυτή

η

κεραία

σε

τυχόν προβλήματα

που

θα

δημιουργηθούν στις εταιρείες μπορεί να γίνει πολύ εύκολα δίνοντας οι
εταιρείες αυτή την μικρή συσκευή που δεν κάνει αυτό το κακό που κάνει η
κεραία.
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Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Αυτό ακριβώς.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιήσει και ο Δήμος.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Σωστά.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι ένα βάσιμο επιχείρημα που

μπορούμε να

πατήσουμε πάνω, λόγου απομάκρυνσης της κεραίας. Ότι αυτή η κεραία
μπορεί να αντικατασταθεί, να αποξηλωθεί και τυχόν προβλήματα στην
επικοινωνία που θα έχουν οι όποιοι συνδρομητές από τους παρόχους τους
μπορεί να γίνει ….
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Με μια συσκευή τέτοια.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Με μια μικρού τύπου συσκευή.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Και η Wind έχει και η Vodafone και η Cosmote.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει, απλά ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είπατε στην αρχή ότι από την ημέρα που έγινε το επεισόδιο και
μετά, η κεραία εκπέμπει με μικρότερο σήμα.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Σταμάτησε να εκπέμπει και επαναλειτούργησε αυτό το
Σαββατοκύριακο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με μικρότερο σήμα.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Βεβαίως.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό πως το ξέρετε; Το έχετε μετρήσει;
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Θα σας πω πολύ απλά. Όταν θα έχετε ένα κινητό απέναντι από
μια κεραία το οποίο έχει από τις πέντε μπάρες του σήματος δύο μπάρες 2G
και με το που μπαίνει σε λειτουργία μια κεραία από την παρθενική της
εμφάνιση εκεί, παίρνουμε 5 στα 5 4G.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατάλαβα.
Λ. ΚΟΨΙΔΗΣ: Και ξαφνικά τη βλέπουμε τώρα να παίζει στις τρεις με τέσσερις
μπάρες από την ίδια απόσταση μπορείτε κάλλιστα να καταλάβετε ότι παίζει σε
λιγότερη ισχύ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντως με την ευκαιρία αν μπει κάποιος στο Google και βάλει
«Μέτρηση ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας», έχει πάρα πολλές
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εταιρείες που μετράνε με μηχανικούς και τα λοιπά. Ακόμη και ανεπίσημα αν το
κάνουμε, άλλο είναι να ξέρουμε εμείς που για μας θα είναι εσωτερικά επίσημο
ότι πέντε σχολεία έχουν πρόβλημα και άλλο να ξέρουμε ότι έχει ένα. Τότε θα
πάρουμε άλλα μέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε, απλώς είπα αν υπάρχουν πιστοποιημένοι ακόμη
καλύτερα. Άλλος δημότης μας θέλει τον λόγο; Δεν θέλει τον λόγο κανένας
άλλος έχει εξαντληθεί το θέμα. Για να είστε ήσυχοι, είναι προφανές ότι θα
ψηφιστεί ομόφωνα …
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … ασφαλιστικά μέτρα και
άμεση παύση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν εγώ κατ' αρχάς μιλάω για τη διαδικασία αυτή τη στιγμή.
Θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δημάρχου η διαδικασία, για το τυπικό της
υπόθεσης είναι οφθαλμοφανές ότι θα ψηφιστεί ομόφωνα το ψήφισμα και τον
λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, είπα τρεις φορές ποιος δημότης θέλει τον λόγο!
Παρακαλώ ελάτε στο μικρόφωνο και πείτε το όνομά σας για τα πρακτικά.
Α. ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: Από πληροφορίες του ιδιοκτήτη του κτίσματος και της
κεραίας είπε «μια φορά με ενόχλησε η γειτονιά, άρα εγώ δεν ενοχλώ πλέον».
Αυτή είναι η αναίδειά του. Έγινε η μέγιστη κινητοποίηση μια φορά, περιμέναμε
ένα έναυσμα για κάθε εβδομάδα μετά, έχουν περάσει τέσσερις Πέμπτες δεν
έχει γίνει κάτι.
Για τους τύπους που μένουν εκεί είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι
και δειλοί άνθρωποι στο τέλος, το να κινητοποιούμαστε ήσυχα και να
φωνάζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και προτρέπω τη γειτονιά μας να μην
το αφήσει πίσω. Το αφήσαμε και επαναπαύονται γιατί τρόμαξαν πάρα πολύ
την πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κατ' αρχάς παρ' όλο που είναι παράταιρο ότι χαίρομαι
πάρα πολύ που έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο με τόσο μεγάλη παρουσία
δημοτών για ένα πρόβλημα της γειτονιάς τους. Βεβαίως είναι λίγο παράταιρο
γιατί ήρθαν εδώ για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας στην περιοχή και η
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αγωνία τους πραγματικά είναι έκδηλη, εγώ την έζησα και όλες τις
προηγούμενες μέρες και πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, όπως είπατε δεν εφησυχάσαμε. Κάθε μέρα ο κύριος
που μίλησε πριν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί είναι μέλος της Επιτροπής
των κατοίκων, καθημερινά παρακολουθούσαμε μέσα από διάφορους τρόπους
το αν αυτή η κεραία λειτουργεί. Η κεραία μετά την κινητοποίηση που έγινε
πριν από ένα περίπου μήνα σταμάτησε να λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κεραία μέχρι το Σάββατο επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν
λειτουργούσε. Επειδή το παρακολουθούσαμε και έχουμε και ενημέρωση όχι
μόνο από εσάς αλλά και από πολλούς άλλους κατοίκους αλλά και τεχνικά, η
κεραία μέχρι το Σάββατο η εικόνα και η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι
δεν λειτουργούσε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εικόνα είναι ότι από το Σάββατο και πέρα λειτουργεί. Άρα αν
από τη μια έδειξε ότι η κινητοποίηση είχε ένα αποτέλεσμα, όταν
επαναπαυτήκαμε ή περιμέναμε τις νομικές ενέργειες ή τις διοικητικές ενέργειες
κατά την άποψή μου βρήκα την ευκαιρία και την έθεσε σε λειτουργία ξανά.
Άρα για να καταλήξω εμένα η προσωπική μου άποψη και σας
την είχα εκθέσει και στη συνάντηση που είχαμε κάνει, είναι ότι η νομοθεσία
αλλά και οι τρόποι ελέγχου και αδειοδότησης είναι τέτοιοι που έχουν πάρα
πολλά κενά που πάντα ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες, ώστε να μπορούν να
γλιτώνουν κόστη, να στήνουν κεραίες μικρότερες από το να στήσουν κεραίες
που να είναι σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση άρα και πολύ μεγαλύτερη
επένδυση και άρα πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί γι' αυτό μιλάμε και
προτιμάνε αυτό το σύστημα να στήνουν μικρότερες κεραίες εντός του αστικού
ιστού προκειμένου να αποκομίσουν όφελος. Περί αυτού πρόκειται.
Και εγώ μπορώ να σας διασφαλίσω και θα το ψηφίσουμε κιόλας
σε λίγο ότι ο Δήμος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διοικητικές
όπως τις έχουμε κάνει και νομικές, θα τις κάνουμε. Δεν μπορεί η Νομική
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Υπηρεσία να μας απαντήσει μέσα σε ένα λεπτό τι ενέργειες θα γίνουν αλλά
είναι στη διάθεσή μας και θα το πάρουμε απόφαση και η Νομική Υπηρεσία θα
υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή ό,τι νομικό
μέτρο υπάρχει θα το ασκήσουμε.
Από εκεί και πέρα όμως εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος ενός Δημοτικού
Συμβουλίου και μιας Δημοτικής Αρχής δεν είναι να σταθεί απλώς στο
πρόβλημα και να πει «το υποστηρίζουμε». Στην προκειμένη περίπτωση
εφόσον υπάρχει τέτοια αγωνία και τέτοια κινητοποίηση, η κεραία αυτή όπως
είπα και στην αρχή πρέπει να φύγει με κάθε νόμιμο.. διαφορετικά με κάθε
τρόπο.
Και άρα εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι αυτό που είπε και η κυρία
πριν ότι την ερχόμενη εβδομάδα άπαξ και δεν υπάρξουν εξελίξεις απόσυρσης
της κεραίας και απομάκρυνσής της να μεταφερθεί σε άλλο σημείο, ότι εμείς
μαζί με εσάς θα έρθουμε, θα οργανώσουμε κινητοποίηση για να
απομακρυνθεί με κάθε τρόπο μόνιμα πια η κεραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Όπως σας είπα η ψήφιση θα γίνει κατά την
σειρά του θέματος κανονικά.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες
και συμπολίτισσες η πραγματικότητα μπορεί να περιγραφεί από τον καθένα
όπως την αντιλαμβάνεται, αναλόγως με τις ιδέες του αναλόγως με τα
συμφέροντά του και αναλόγως με την οπτική που έχει στα πράγματα. Ποτέ
όμως δεν έχει υπάρξει τέτοια αντιστροφή της πραγματικότητας στην πόλη μας
όπως αυτή που ζούμε τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες σε αυτό το Δήμο.
Εδώ και πολλές δεκαετίες τα απορριμματοφόρα του Δήμου
στεγάζονταν κάτω από τις κερκίδες του παλιού σταδίου της ΑΕΚ. Εδώ και
τουλάχιστον τρεις δεκαετίες πίσω ακριβώς από το κλειστό «Γεώργιος
Μόσχος» όσοι το θυμούνται, χτίστηκε το αμαξοστάσιο του Δήμου. Ενώ στην
πορεία εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σταθμός μεταφόρτωσης το 2008, ενώ
δημιουργήθηκαν και αποδυτήρια στην πορεία για τους εργάτες και εργάτριες
της καθαριότητας του Δήμου.
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Μια λογική αυθαίρετης δόμησης και υποβάθμισης του άλσους
που όμως –κι αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω καμία προηγούμενη
Δημοτική Αρχή- εξυπηρετούσε ένα και μοναδικό σκοπό: την προστασία των
κατοίκων της πόλης από ενοχλητικές για τη δημόσια υγεία χρήσεις και το
«κρύψιμό τους» μέσα στο άλσος, μιας και τα απορριμματοφόρα και όλα τα
σκουπίδια βρίσκονταν μακριά από την κοινή θέα.
Αυτή είναι η κατάσταση την οποία εμείς κληρονομήσαμε ως
Δημοτική Αρχή την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά
μας ως Δημοτική Αρχή. Υλοποιώντας από την πρώτη μέρα το προεκλογικό
μας πρόγραμμα ξεκινήσαμε άμεσα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την
πρώτη στιγμή προκειμένου να βρεθεί όχι ένας ακόμη παράνομος και
αυθαίρετος χώρος στάθμευσης των απορριμματοφόρων και του στόλου
οχημάτων

του

Δήμου

και

του

σταθμού

μεταφόρτωσης,

αλλά

ενός

υπερσύγχρονου χώρου που να περιλαμβάνει διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών
στην πηγή, καθώς και πράσινο σημείο.
Ήμασταν και είμαστε από τους πιο πρωτοπόρους Δήμους σε
όλη τη χώρα σε αυτό το σημείο, με την έννοια ότι καταθέσαμε ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο και πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στο
οποίο μάλιστα βάσισαν τις μελέτες τους και άλλοι Δήμοι στη συνέχεια το 2015.
Πληρώσαμε μάλιστα και μελέτες προκειμένου να είμαστε έτοιμοι
και να διεκδικήσουμε δημόσια χρηματοδότηση και επιμένουμε να λέμε
δημόσια χρηματοδότηση γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί ούτε πρέπει να
επιβαρυνθεί ο Δήμος και κατ’ επέκταση οι δημότες αυτή τη μεταφορά του
αμαξοστασίου των οχημάτων του Δήμου.
Αυτά τα τρεισήμισι χρόνια δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα που
να μην ασχοληθούμε με αυτό το θέμα βρίσκοντας διαρκώς τείχη από
διάφορες Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου αναφορικά με τους όρους
δόμησης, τις χρήσεις γης, τις γραμμές πλημμύρας, την ύπαρξη αδιάνοικτων
δρόμων, την ανακάλυψη εκ των υστέρων πολεοδομικών αυθαιρεσιών σε ήδη
εκδοθείσες άδειες και τα λοιπά.
Εδώ το καταθέτω στα πρακτικά, είναι έξι σελίδες με αναλυτικές
ενέργειες που δεν βάζω μέσα τις πολιτικές ενέργειες, τα ραντεβού και τις
συναντήσεις με αρμόδια Υπουργεία, Υπουργούς, φορείς, είναι οι υπηρεσιακές
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ενέργειες που έχουν γίνει αυτά τα τρεισήμισι χρόνια προκειμένου ο Δήμος να
εξασφαλίσει νόμιμο τρόπο αδειοδοτημένο για να μεταστεγάσει σε βιομηχανική
Ζώνη εντός της Νέας Φιλαδέλφειας το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
και το γκαράζ και το αμαξοστάσιο του Δήμου.
Όλα αυτά τα χρόνια οπλιστήκαμε με υπομονή και επιμονή και με
τη διαρκή επιστημονική διοικητική και τεχνοκρατική υποστήριξη των
Υπηρεσιών του Δήμου τις οποίες οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια κυρίως τις
Τεχνικές Υπηρεσίες, ακολουθήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια μια
δαιδαλώδη διαδρομή προκειμένου να είμαστε καθ' όλα νόμιμοι και έτοιμοι να
προχωρήσουμε σε μια τεράστια επένδυση στις υποδομές και το μέλλον της
πόλης μας.
Όπως θα διαβάσατε όσοι ενημερωθήκατε σήμερα η Πολεοδομία
του βόρειου Τομέα επιτέλους ύστερα απ' όλα αυτά τα χρόνια μας έδωσε τις
απαιτούμενε

χρήσεις

γης

που

να

επιτρέπουν

τη

δημιουργία

της

συγκεκριμένης υποδοχής στη βιομηχανική περιοχή στο βόρειο τμήμα της
πόλης, στο ΒΙΟΠΑ που έχει ο Δήμος.
Αυτή είναι μια θετικότατη εξέλιξη η οποία για πρώτη φορά
ανοίγει το δρόμο να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα όσον αφορά τη
μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας αλλά και τη δημιουργία Πράσινου
Σημείου όπως είπα και κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Επιπλέον ύστερα από χρόνια διεκδικήσεων της Δημοτικής
Αρχής πολλές φορές νιώθοντας και μόνοι μας αλλά και επαφών με τους
αρμόδιους Υπουργούς μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι ο Δήμος μας
εξασφάλισε 10,5 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση στις υποδομές
καθαριότητας και της ανακύκλωσης από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ εκ
μέρους θεωρώ όλης της πόλης στον Αλέξη Χαρίτση, Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης ο οποίος κατανόησε το πρόβλημα αλλά και τη σημασία της
επένδυσης για τη δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων καθαριότητας.
Γεγονός που θα καταστήσει το Δήμο μας έναν από τους πιο πρωτοπόρους
Δήμους στη διαχείριση των απορριμμάτων τα επόμενα χρόνια.

25

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η χρηματοδότηση θα δοθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων στο οποίο έχουν κατατεθεί τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα
απαιτούμενα τεχνικά δελτία και η έγκρισή τους αναμένεται τις αμέσως
επόμενες μέρες όπως δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Υπουργός σε συνάντηση με την
παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών Μιχάλη Λάλου.
Και ενώ φίλες και φίλοι συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ
γνωρίζουμε πολύ καλά όλες τις δημοσιοποιημένες προσπάθειές μας να
λύσουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο έχει ο Δήμος και να
μεταστεγαστεί ως σταθμός μεταφόρτωσης τις τρεις τελευταίες εβδομάδες
παρακολουθούμε ένα κρεσέντο επιθετικών ενεργειών από την πλευρά της
Δικέφαλος Α.Ε. με διαρκείς ανακοινώσεις, διαρροές στο φιλικό Τύπο, εξώδικα,
αναφορές σε Εισαγγελείς και πειθαρχικά όργανα της πολιτείας.
Φτάνουν μάλιστα να μας ανακοινώνουν χτες μέσω διαρροής σε
ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, δηλαδή να μαθαίνουμε από ιδιώτες αποφάσεις οργάνων της
πολιτείας, τις οποίες να τις αναζητούμε μετά στο Πρωτόκολλο του Δήμου και
να ανακαλύπτουμε ότι δεν έχουν σταλεί ποτέ. Και δεν έχουν σταλεί ποτέ, γιατί
στη βιασύνη τους και στη σπουδή τους να δείξουν ότι είναι καλοί, έβαλαν ως
διεύθυνση παραλήπτη, μια πλατεία στα Άνω Λιόσια.
Φτάσανε δηλαδή σε αυτό το σημείο εξευτελισμού. Να βάλουν ως
παραλήπτη όχι τη Δεκελείας 97, έβαλαν μια πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια,
το οποίο βεβαίως να πω εδώ ότι όλη αυτή η σπουδή και ο τρόπος που έγινε
συνιστά και πειθαρχικό τουλάχιστον αδίκημα και στο οποίο ο Δήμος δεν θα το
αφήσει έτσι.
Ενώ

συμβαίνουν

όλα

αυτά,

φτάνουν

μάλιστα

να

μας

ανακοινώσουν μέσα από τις διαρροές αυτές που είπα ότι μέσα στις επόμενες
πέντε μέρες θα πάω να γκρεμίσουν το αμαξοστάσιο του Δήμου το οποίο
βρίσκεται εκεί πάνω από τρεις δεκαετίες.
Εδώ δεν θα σχολιάσω τη μικρότητα ούτε τον πολιτικαντισμό ούτε
και την τυφλή υποταγή στα επιχειρηματικά συμφέροντα όσων στην πόλη
βγήκαν και επιχαίρουν για όλη αυτή την εξέλιξη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα
σημάνει ότι αύριο, άμεσα αύριο θα υπάρξει μια υγειονομική βόμβα στην
περιοχή, ώστε όλο το σύστημα καθαριότητας του Δήμου όχι από εμάς αλλά
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από προηγούμενες Διοικήσεις είναι στημένο πάνω στη μεταφόρτωση που
είναι ακριβώς πίσω από το οικόπεδο του γηπέδου της ΑΕΚ και το οποίο
παλαιότερα δεν ενοχλούσε και τώρα ενοχλεί.
Το πρώτο το οποίο θα υπάρξει είναι μια υγειονομική βόμβα. Το
δεύτερο το οποίο θα υπάρξει είναι άμεσα εκτόξευση του κόστους της
καθαριότητας, άρα και αύξηση υποχρεωτική των τελών καθαριότητας. Γιατί
αυτή τη στιγμή αντί να πάνε πέντε απορριμματοφόρα και να συμπιέζονται και
να πάνε σε ένα –αυτό κάνει η μεταφόρτωση- στη χωματερή, τα πέντε
απορριμματοφόρα θα πρέπει να βγαίνουν ένα - ένα και φανταστείτε και το
κόστος, αλλά και τους χρόνους και το τι συνέπειες έχει αυτό για την
καθαριότητα της πόλης.
Ακούστε με για να κλείσω. Αν κάποιοι ενώ έχουμε κάνει όλα
αυτά που έχουμε κάνει, έχουμε εξασφαλίσει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ
θα είμαστε σε λίγο από τους ελάχιστους Δήμους σε όλη τη χώρα που θα έχει
δρομολογήσει αδειοδοτημένο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και
Πράσινο Σημείο, και προσπαθούμε να λύσουμε αυθαιρεσίες δεκαετιών και
κατηγορούμαστε εμείς δήθεν για εγκατάλειψη του άλσους μεγαλύτερης
στρεψοδικία δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δείξουν κατανόηση,
να σταματήσουν τις απειλές να καταλάβουν ότι το δημόσιο συμφέρον
υπηρετείται από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο από αυτή τη Δημοτική Αρχή η
οποία έχει φροντίσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου
να τεθούν τα πράγματα σε μια νόμιμη βάση και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ πως
είμαστε σε μια εξαιρετική στιγμή με την έννοια ότι για πρώτη φορά πήραμε
χρήσεις γης και είμαστε πλέον κοντά στην έγκριση μιας πολύ μεγάλης
χρηματοδότησης, παρακαλώ να πέσουν οι τόνοι να σταματήσουν οι απειλές,
εκτός κι αν υποκρύπτονται άλλες πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες θα τις
δούμε και στο αμέσως προσεχές μέλλον.
Γι' αυτό τον λόγο θα καταθέσω και ένα ψήφισμα εκτός ημερήσιας
το οποίο θα σας το αναγνώσω, αν μου δώσει τον λόγο ο Πρόεδρος, το οποίο
καλεί στην πραγματικότητα, ζητάμε παράταση χρόνου απ' όλα τα αρμόδια
όργανα και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου να μην
βρεθεί η περιουσία του Δήμου και των δημοτών στο δρόμο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Επί της διαδικασίας κ. Δήμαρχε αν θέλει κάποιος
από τους επικεφαλής να μιλήσει, θα πάρει τον λόγο και κατόπιν θα βάλουμε
το θέμα εκτός ημερήσιας για να το διαβάσετε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να ρωτήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά μπορείτε, επειδή είναι το θέμα τέτοιο μπορείτε να
ρωτήσετε. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστα αυτά
που μας είπε εφόσον έχουν μπει σε μια διαδικασία να εφαρμοστούν. Θα
θέλαμε να μας πει ένα χρονικό ορίζοντα …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μήπως να κάνουμε μια παύση να
αποχαιρετίσουμε τους συμπολίτες μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχουμε κάνει ήδη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο πρώτον
όπως είπε ο κ. Δήμαρχος ορίστηκαν οι χρήσεις γης όπως λάβαμε κι ένα email σήμερα για το συγκεκριμένο ακίνητο και επίσης αυτό που ανακοίνωσε ότι
βρέθηκε η χρηματοδότηση των 10 εκατομμυρίων για να μπορέσει να
εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν
μπορούμε να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι θα υπήρχε πρόβλημα εάν ο
χώρος εκεί μεταφόρτωσης και όλα τα συνεργεία, γιατί είναι και συνεργεία εκεί
που δουλεύουν έφευγαν άρον - άρον από το χώρο αυτό.
Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το εξής: πρώτον τι χρονικό
ορίζοντα έχουμε για την πραγματοποίηση της μεταστέγασης της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και του σταθμού μεταφόρτωσης και δεύτερον πως θα
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απόκτησης του ακινήτου. Διότι εδώ έχουμε την
έγκριση όπως είπε ο κ. Δήμαρχος των πολεοδομικών ζητημάτων, έχουμε την
έγκριση ενός ποσού αλλά δεν έχουμε στην κυριότητά μας το ακίνητο.
Έχει παρθεί μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για
απαλλοτρίωσης η οποία ξέρουμε ότι μπορεί να διαρκέσει και 15 χρόνια, αυτά
λέει η πρακτική σε άλλες περιπτώσεις. Η αγορά από ό,τι ξέρω γιατί τότε που
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προέκυψε το θέμα είχα επικοινωνήσει προσωπικά με το μεσίτη που
διαχειριζόταν το ακίνητο έλεγε ότι ζητά 2,5 εκατομμύρια για την πώληση του
ακινήτου.
Και οι δυο περιπτώσεις κατά την προσωπική μου γνώμη και την
επαγγελματική, δεν συζητώ για την απαλλοτρίωση αυτό είναι πολύ
χρονοβόρο, αλλά και η αγορά έχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
που είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, δεν είναι ούτε της τάξεως των 5 ημερών
που μας είπαν ούτε του Ιουνίου που ειπώθηκε ούτε καν του Σεπτεμβρίου ούτε
καν το τέλος του χρόνου, θα θέλαμε να ακούσουμε ποιος είναι ο χρονικός
ορίζοντας της μεταφοράς της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Αλλά να το ακούσουμε θετικά και σοβαρά και επίσης να πω ότι
επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την πόλη το ζήτημα της
καθαριότητας θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει και την
αντιπολίτευση σε αυτά. Διότι δεν νομίζω ότι δεν θέλει κανείς από την
αντιπολίτευση να μεταφερθούν τα σκουπίδια από το άλσος και να πάνε σε
αυτό το οικόπεδο που προτείνει η Διοίκηση. Αυτό είναι το μοναδικό που έχει
βρεθεί μέχρι στιγμής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν επί της διαδικασίας. Θα μπει εκτός
ημερήσιας κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπει εκτός ημερήσιας το ψήφισμα που μας είπε ότι έχει ο κ.
Δήμαρχος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μόνο το ψήφισμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο το ψήφισμα. Τι άλλο να μπει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, έστω και το
ψήφισμα, έπρεπε να είναι ήδη σταλμένο με ένα e-mail. Έρχεστε στο και πέντε
και λέτε αυτά που λέτε κ. Δήμαρχε. Καλώς τα λέτε, αλλά πως είναι δυνατό για
ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, έχουν βουήξει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Internet, εφημερίδες και τα λοιπά. Οι εργαζόμενοι που είναι στο χώρο
Καθαριότητας δέχονται καθημερινά bulling από θερμοκέφαλους που τους λένε
«σηκωθείτε φύγετε από τα σκουπίδια».
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Και έρχεστε στο και πέντε να πείτε αυτά που έχετε να πείτε όλα
και να καταθέσετε κι ένα ψήφισμα. Τι να σας πω! Αν αυτό δείχνει σοβαρότητα,
τη στιγμή που ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν, τι να σας πω, πρώτον.
Δεύτερον. Ευτυχώς που θα πάρουμε αυτή τη χρηματοδότηση
και θα προχωρήσουμε σε βάθος χρόνου να γίνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι
άλλο κ. Δήμαρχε, αν αύριο ή μεθαύριο παρ' όλο το ψήφισμα που λέτε ότι θα
πάρουμε και το ψήφισμα δεν λέει τίποτε γι' αυτούς, έρθουν με μια μπουλντόζα
και στο γκρεμίσουν, τι θα κάνεις.
Εγώ λέω λοιπόν ότι από χτες, διότι αυτό που λες καλό είναι στο
συγκεκριμένο χώρο, θα έπρεπε να ψάχνεις χώρο στη Φιλαδέλφεια για την
προσωρινή τουλάχιστον να πάνε να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, χτες. Και από
ό,τι ξέρω κάτι έχεις στο μυαλό σου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι ξέρεις, δεν κατάλαβα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κάτι ξέρω, ψίθυροι είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από ποιον το ξέρεις;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ψίθυροι είναι ότι κάτι έχεις βρει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σηκώνει πειθαρχικό υπαλλήλων, που λες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που λες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γιατί; Υπάλληλος πρέπει να μου το έχει πει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σηκώνει πειθαρχικό υπαλλήλων! Η όλη συζήτηση που έχει γίνει
είναι με υπαλλήλους.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και που ξέρεις εγώ με ποιον έχω μιλήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προφυλάσσεις τις πηγές σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν προχωράμε, συντομεύετε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο άμεσα πρέπει να μας
προβληματίσει είναι, γιατί το συγκεκριμένο έργο για να γίνει θέλει τουλάχιστον
δυο τρία χρόνια. Τι θα κάνουμε; Θα καθίσουμε δύο τρία χρόνια εμείς εκεί; Δεν
πρόκειται να μας αφήσουν με τίποτε. Που θα πάνε όλα αυτά τα μηχανήματα
και ο εξοπλισμός; Που θα πάνε; Και με ένα ψήφισμα τι θα καταφέρουμε;
Τίποτε δεν θα καταφέρουμε. Διότι άμεσα αυτοί μπορεί να φέρουν αύριο την
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μπουλντόζα και να σου πουν «σήκω φύγε». Και τι θα πεις; «Όχι δεν φεύγω»;
Τη στιγμή που υπάρχει δικαστική απόφαση και το ξέρανε;
Αλλά η ρίζα του κακού έρχεται από πολύ πιο πριν δεν έρχεται
από τώρα. Εγώ αυτό που θέλω άμεσα να μου απαντήσει ο κ. Δήμαρχος είναι
το τι σκέφτεται να κάνει τη στιγμή που θα έρθουν όχι σε πέντε μέρες, εγώ σου
λέω σε ένα μήνα γιατί μπορεί να έρθουν σε ένα μήνα, εφόσον η κατασκευή
του γηπέδου προχωράει και σύμφωνα με όλα τα δεδομένα θα είναι του
χρόνου τέτοιο καιρό ή τον Σεπτέμβριο έτοιμο το γήπεδο, δεν υπάρχει
περίπτωση να αφήσουν τα απορριμματοφόρα εκεί. Δεν υπάρχει ούτε μία στο
εκατομμύριο.
Το θέμα είναι τι έχει σκεφτεί για να κάνει για μετά και να μην
έρθει πάλι με ανακοίνωση να μας πει ότι «εγώ ο καλός ο Δήμαρχος βρήκα
αυτό». Πρέπει από χτες να έχει ψάξει ή τουλάχιστον να μας πει, να μην τα
βγάζει ένα – ένα, τι θα γίνει με τη μεταφορά των αυτοκινήτων και του
τεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
Και να μην μας λέει ότι υπήρχε 30 χρόνια το πρόβλημα και έγινε
και μετά η μεταφορά. Βέβαια η μεταφόρτωση πριν το ’08 το κάθε
απορριμματοφόρο γέμιζε και έφευγε και πήγαινε χωματερή. Το ξέραμε αυτό,
δεν είναι ότι δεν το ξέραμε. Και επικαλείται αύξηση των ανταποδοτικών; Αυτά
έπρεπε να τα είχε προβλέψει.
Βλέπει ότι το γήπεδο προχωράει δεν το σταματάει και έρχεται
στο και πέντε να είμαστε πάλι εμείς ικέτες «παρακαλώ δώστε μας».
Η πρόταση είναι ότι από χτες έπρεπε να ψάξει η Δημοτική Αρχή
χώρους

στη

Φιλαδέλφεια

τουλάχιστον

για

να

εγκατασταθούν

απορριμματοφόρα. Το έχει κάνει ή το κρύβει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου επειδή έχετε διατελέσει δημοτικός
σύμβουλος ίσως να είστε και ο πιο παλιός εδώ μέσα και Αντιδήμαρχος
Φιλαδέλφειας …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απλά σε αυτό που θα πείτε, θα μου δώσετε το
δικαίωμα να απαντήσω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μου το λες εσύ, δεν μου το λέει εκείνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον ίδιο χρόνο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου είστε Νέστορας της Αυτοδιοίκησης
τουλάχιστον στη Φιλαδέλφεια και έχετε διατελέσει και Αντιδήμαρχος
καθαριότητας και άρα γνωρίζετε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις ήταν αυθαίρετες
και μη αδειοδοτημένες, ακόμη κι όταν εσείς ήσασταν Αντιδήμαρχος.
Το ερώτημα που εγώ θέλω να σας θέσω είναι το εξής: έχετε
υπόψη σας κάποια περιοχή κάποιο σημείο που να μπορεί πρώτον να βγει
άδεια εδώ στην πόλη, μακριά στην πόλη, στα 20 χιλιόμετρα, στα 50, δεν ξέρω
να μου πείτε εφόσον υποθέτω ότι γνωρίζετε τη νομοθεσία και δεύτερον να
μην βρίσκεται στα σπίτια του κόσμου μέσα, γιατί ο κόσμος θα εξεγερθεί.
Γιατί

δεν

συζητάμε

για

δημιουργία

κέντρου

διαλογής

ανακυκλώσιμων υλικών ή πράσινου σημείου που εδώ με βάση τη προμελέτη
που έχουμε κάνει και που θα γίνουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα
υπάρχει ύψιστη περιβαλλοντική προστασία ώστε να μην υπάρχουν ούτε
οσμές ούτε τίποτα, αλλά έχετε εσείς υπόψη σας και να μας το προτείνετε
κάποιο σημείο;
Δεύτερον τι σημαίνει ικέτες; Χρησιμοποιήσατε τη λέξη «ικέτες».
Ποιον ικετέψαμε; Και γιατί ικετέψαμε; Επειδή προσπαθούμε να διαφυλάξουμε
την περιουσία του Δήμου και να μην πεταχτεί στο δρόμο; Και τι θα έπρεπε να
έχουμε προβλέψει εμείς κ. Τομπούλογλου; Ότι το γήπεδο το οποίο υπήρχε
εκεί και συνυπήρχε μαζί με τα απορριμματοφόρα, συνυπήρχε 40-50 χρόνια
ότι τώρα ξαφνικά ενοχλεί και ενώ εμείς έχουμε δρομολογήσει όλες τις ιστορίες;
Εγώ αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι ο περιμετρικός
πεζόδρομος στο βαθμό που κι εκεί παράνομα όχι από εμάς χτίστηκαν, ναι
οφείλω να το πω, δεν χτίσαμε εμείς παράνομο κάτι, εμείς έχουμε κατεδαφίσει
και βρισκόμαστε εμείς να κατηγορούμαστε για αυθαιρεσίες. Ούτε ο Γκέμπελς
δεν είχε τέτοια φαντασία. Δεν θα τολμούσε να εκστομίσει αυτές τις κατηγορίες
εναντίον μας, περί αυθαιρεσιών. Εμάς, που κατηγορούμαστε ότι έχουμε πάρει
τις μπουλντόζες και γκρεμίζουμε.
Άρα πείτε μας και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εσείς τι λέτε;
Θα τους αφήσουμε να γκρεμίσουν τις εγκαταστάσεις καθαριότητας; Αυτό λέτε;
Ή θα στηρίξετε κι εσείς το αίτημά μας στο χρονικό πλαίσιο που ήδη έχουμε
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θέσει να μετακινηθούν οργανωμένα, τακτοποιημένα και υπέρ των δημοτών οι
εγκαταστάσεις αυτές που υπάρχουν. Γιατί έτσι μπαίνει το ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ο χώρος αγαπητέ κ. Δήμαρχε οφείλω να σας πω ότι
ήταν και δική μου πρόταση την οποία είχα κάνει τότε στη Διοίκηση Κόντου για
τον χώρο που είναι

πίσω από το αμαξοστάσιο των τρόλεϊ και σας

πληροφορώ ως δια μαγείας ένας πάλε ποτέ δημοτικός σύμβουλος μόλις το
Δημοτικό Συμβούλιο πήγε να πάρει την απόφαση για να το απαλλοτριώσουμε
και να το πάρουμε, ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη και πήγε και έριξε τα μπετά. Το
καταλαβαίνετε; Δεν θα κάνεις τον ανήξερο αγαπητέ κ. Δήμαρχε, σου λέω τι
έχει γίνει και όφειλες να δεις τι είχε ειπωθεί τότε στα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά τα ξέρω, άλλο πράγμα ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε, συνεχίστε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σου λέω ότι ο χώρος αυτός εκεί τότε το είχε ψάξει η
Διοίκηση Κόντου και είχαμε κατασταλάξει οι Υπηρεσίες ότι κάνει και μπορεί να
γίνει εκεί η μετεγκατάσταση του γκαράζ. Αυτό για το χώρο που λες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο σου λέω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μα για το χώρο μου λες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο σε ρώτησα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Για το χώρο δεν με ρώτησες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο συνέχεια,
σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη Δήμαρχε για το χώρο δεν μου είπες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έθεσα ένα ερώτημα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή το
παρουσίασα σήμερα αναλυτικά. Ο Δήμος έχει δρομολογήσει όλες τις
διαδικασίες νόμιμης μεταφοράς και με δημόσια χρηματοδότηση σε αυτό το
χώρο. Για την επόμενη μέρα λέμε, που εσείς ρωτήσατε. Εσείς ρωτήσατε για
την επόμενη μέρα και εγώ σας ρωτάω: για την επόμενη μέρα που λέτε, έχετε
υπόψη σας κάποιο χώρο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω λοιπόν για parking γιατί μόνο για parking μπορείς,
υπάρχει ένας χώρος μπροστά από το αμαξοστάσιο επί της Σοφούλη ένα
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μεγάλο οικόπεδο, που είναι μπροστά από το αμαξοστάσιο των τρόλεϊ μόνο
για parking, μου ήρθε αυτή τη στιγμή και στο λέω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κατερίνης.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όπως επίσης μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή δεν
έχω το χάρτη μπροστά μου γιατί έρχεσαι σήμερα, εσύ έχεις αποκλειστικά
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και ζητάς από εμένα τώρα, εγώ σου είπα
χώρο που να πας, όπως επίσης να δεις και άλλα τυχόν ελεύθερα οικόπεδα.
Εν ανάγκη να σου πω και κάτι άλλο; Το πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής. Προσωρινά που θα τα πας; Κάπου πρέπει να βρεθεί χώρος
μετεγκατάστασης ή να νοικιάσουμε. Απέναντι επί της Εθνικής Οδού που είναι
μια μάντρα αυτοκινήτων, να βρεθεί ένας ελεύθερος χώρος. Ή αν υπάρχει
κάποιο οικόπεδο του Δήμου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχω
μπροστά μου το κτηματολόγιο του Δήμου και περιουσιολόγο να σου πω, σου
κάνω λοιπόν κάποιες προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Για το δεύτερο που λες για τους ικέτες. Δεν ήξερες ότι
από τη στιγμή που έχεις φάει χαστούκι απ' όλα τα Δικαστήρια ότι προχωράνε
σαν μπουλντόζες αυτοί που θέλουν να φτιάξουν το γήπεδο, από εκεί και πέρα
ότι πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου; Και τι θα κάνεις.
Σαφέστατα ερχόμαστε και τους παρακαλούμε, ικετεύουμε «σας
παρακαλούμε μην έρθετε άμεσα» γιατί αυτή την εντολή έχουν και αν φέρουν
Εισαγγελέα θα σου πω εγώ τι μπορείς να κάνεις εσύ. Τίποτε δεν μπορείς να
κάνεις. Αν φέρουν Εισαγγελέα και πουν «τώρα ρίξτα» τι θα τους πει; Όχι;
ΜΕΛΟΣ: Αυτό είναι τιμητικό που λέτε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τιμητικό είναι που τόσο καιρό τα ξέρει γιατί εγώ τα είχα
πει στον κ. Δήμαρχο. Αυτή η Διοίκηση και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ό,τι
μπορεί να κάνει για την καθυστέρηση του γηπέδου, θα το κάνει. Το έκανε και
ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει το γήπεδο, όλες οι
δικαστικές αποφάσεις να τις χάσουμε γιατί δεν μπήκε καν στη διαδικασία…
Θες από ιδεοληψία; Θες από ιδεολογία; Δεν ξέρω από τι, να καθίσει να
συζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ολοκληρώστε σας παρακαλώ.

34

η

9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/5/2018

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και τώρα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Χτίζεται το
γήπεδο; Σταματάει το γήπεδο; Πες μου, σταματάει το γήπεδο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου μην απευθύνεστε στους δημότες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν μου απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε στους δημότες κ. Τομπούλογλου, στο Σώμα εδώ.
Ολοκληρώστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω λοιπόν εφόσον έβλεπε ότι έρχεται και δεν
σταματάει με τίποτε, έπρεπε αυτές τις ενέργειες όπως έκανε για μια σειρά
άλλα θέματα να πάει να τη στήσει στην Πολεοδομία. «Έλα εδώ, αυτοί
προχωράνε, πες μου τώρα τι θα γίνει» και να ερχόμαστε να λέμε ότι το
έστειλαν σε λάθος διεύθυνση. Αυτοί έχουν τις διασυνδέσεις τους, τα
επικοινωνιακά τους παιχνίδια κάνουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι ότι από τη
στιγμή που βλέπεις ότι μια διαδικασία της ανέγερσης του γηπέδου
προχωράει…
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ολοκληρώσατε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έπρεπε να μη δείχνεις αυτή την ανοχή και τον
ωχαδελφισμό και όταν φτάσουμε στο τέλος ….
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και φτάσαμε στο και πέντε! Τι θα κάνεις αν αύριο έρθει
να στο γκρεμίσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήθελα να μιλήσω αλλά θα πω δυο λόγια κι εγώ. πραγματικά
ο Γκέμπελς που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος εάν θα ζούσε αυτή την
παραπληροφόρηση και το ψέμα από κυβερνητικούς παράγοντες, από Α.Ε.
και μέχρι δυστυχώς και συνδημότες μας θα ζήλευε. Εδώ γίνεται το αίσχος του
αίσχους. Είμαστε η μόνη Διοίκηση που αρχίσαμε να γκρεμίζουμε όλα τα
παράνομα,

είμαστε

η

μόνη

Διοίκηση

που

προσπαθήσαμε

να

νομιμοποιήσουμε δημοτικά κτήρια τα οποία ήταν παράνομα, έχει συντελεστεί
ένα τεράστιο έργο για το καλό της πόλης φυσικά.
Είμαστε εμείς που προστατέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις
όπως υποχρεούμαστε από τη συμβατική μας υποχρέωση σαν εκλεγμένοι να
προστατέψουμε το άλσος και έρχονται αυτοί όπου έδιναν και πέντε και έξι και
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δέκα και είκοσι και τριάντα στρέμματα όσα χρειάζονταν και ποτέ δεν σήκωσαν
φωνή, και έρχονται οι ίδιοι που

πήραν τα στρέμματα και βρήκαν την

παρανομία των σκουπιδιών. Ποια παρανομία; Αυτή που την έχουμε βρει εμείς
πριν τις εκλογές και που έχουμε δεσμευτεί ότι είναι παράνομο και πρέπει να
φύγουν. Και τη βρήκαν τώρα και απασχολούνται ένα μήνα, πέντε μέρες,
τέσσερις μέρες θα φέρουν τον Εισαγγελέα και τόσα χρόνια τι έκαναν;
Αυτή είναι η στρεψοδικία που είπε ο κ. Δήμαρχος. Πραγματικά
δηλαδή σταματάει η λογική. Αυτοί που καταστρέφουν τα πάντα, ξαφνικά
ευαισθητοποιήθηκαν και για το άλσος και την οικολογία και για τη ρύπανση
του άλσους. Ενδιαφέρθηκαν για τη ρύπανση του άλσους! Δηλαδή ακούγονται
πράγματα εδώ μέσα τα οποία είναι κωμικοτραγικά.
Εγώ έχω να πω συγχαρητήρια στο Δήμαρχο, συγχαρητήρια
στην πλειοψηφία, συγχαρητήρια και στην αντιπολίτευση εκεί που πάτησε κι
αυτή κοντά μας. Η επιτυχία είναι τεράστια σε πρώτο βήμα, λύνεται το
χρηματοδοτικό της υπόθεσης αυτής. Δηλαδή είναι μια τεράστια επιτυχία η
οποία αυτοί που μιλάνε τώρα, δεν μπορούν να απαντήσουν ιστορικά και
κανείς δεν μπορεί. Αλλά μπορεί να υποψιαστεί εάν δεν υπήρχε η επιμονή
αυτής της Διοίκησης θα υπήρχε αυτή η λύση; Εγώ λέω όχι. Υπήρξε υπομονή
και επιμονή. Ο Δήμαρχος κατέθεσε –είναι γνωστό σε όλους άλλωστε- χιλιάδες
ενέργειες που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Κάποιος είπε για επισκέψεις στην
Πολεοδομία. Ποια Πολεοδομία; Έχουν γίνει σπίτια των Αντιδημάρχων τα
Υπουργεία και οι Πολεοδομίες. Και τολμούν μερικοί και λένε ότι δεν κάναμε;
Να κάνουμε τι; Να πάρουμε τα σκουπίδια να τα πάμε στα σπίτια μας; Προς
Θεού να σέβεστε τους δημότες και αυτούς που σας ψήφισαν.
Και σε παρένθεση: και πάλι θα επωμιστεί κόστος ο Δήμος.
Αναγκαίο, δεν πειράζει είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει χρηματοδότηση
εντάξει, αλλά ο Δήμος θα υποστεί ένα σοβαρό κόστος. Είναι αντιληπτό: οι
εργατοώρες που χάνονται και οι εργάτες που κάθονται πηγαίνοντας στα
σκουπίδια φορτηγό – φορτηγό αντιλαμβάνεστε ότι ένα κόστος τρομερό. Και
δεν ξέρω κιόλας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας να μας πει και αν υπάρχουν
αρκετοί εργαζόμενοι ή

αν πρέπει

να

πάρουμε

κι

άλλους για να

ανταπεξέλθουμε, εάν μπορούμε να πάρουμε δεν ξέρω.
Αλλά εν πάση περιπτώσει στο μεταβατικό στάδιο οπωσδήποτε
μπορούμε κι εμείς να βάλουμε πλάτη. Αλλά η χρηματοδότηση ήρθε επειδή η
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πλειοψηφία και ο Δήμαρχος έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν τόσο καιρό.
Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν γίνεται κ. Πρόεδρε για την ευκολία της
κουβέντας να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι, δηλαδή μην λάβω απάντηση από
συγκεκριμένο Δημοτικό σύμβουλο σε αυτά που θα πω. Δεν είναι επί
προσωπικού η συζήτηση που γίνεται και απευθύνομαι στο Προεδρείο. Το λέω
για την ευκολία της συζήτησης.
Στο μυαλό κάποιων δημοτικών συμβούλων ο Δήμος θα έπρεπε
να έχει προϋπολογίσει μια κάβα 10 εκατομμυρίων κάθε χρόνο, η οποία θα
είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για την περίπτωση που κατασκευαστεί γήπεδο της
ΑΕΚ. Βέβαια που θα έπρεπε και πριν αναλάβουμε εμείς, δηλαδή από τα 30
εκατομμύρια προϋπολογισμό τα 10 να είναι σε ένα κωδικό διαθέσιμα πάντα,
χρόνια τώρα γιατί τώρα συζητείται ότι θα γίνει το γήπεδο και πριν αναλάβουμε
εμείς, ότι άμα γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ και μας διώξουν από εκεί, φεύγουμε
άμεσα και πληρώνουμε οι δημότες 10 εκατομμύρια και πάμε αλλού τις
εγκαταστάσεις.
Δεν μας απαντάνε βέβαια αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί δεν
πήραν 10 εκατομμύρια αυτοί όταν ήταν Διοίκηση. Δηλαδή γιατί δεν έχουν
λύσει το πρόβλημα τόσα χρόνια από το 1980; Γιατί δεν πήραν 10 εκατομμύρια
να φύγουν, να φτιάξουν ένα πράσινο σημείο, ένα σταθμό μεταφόρτωσης,
διαχείρισης απορριμμάτων.
Με ευκολία μας λένε ότι είμαστε απερίσκεπτοι, ότι δεν τα είχαμε
υπολογίσει. Και όταν η κουβέντα φτάνει στο επίμαχο βγαίνουν μπροστά ως
ΑΕΚτζήδες ότι δεν ήξεραν ότι θα γίνει το γήπεδο και εμείς βιαζόμαστε να το
κάνουμε.
Αυτοί οι άνθρωποι για εμένα πουλούν ΑΕΚφροσύνη, εγώ
προσωπικά δεν τους θυμάμαι όταν ήμουν στην ΑΕΚ δεν τους έχω συναντήσει
ποτέ μέσα στο γήπεδο. Θυμάμαι πολλούς ανθρώπους από την ΑΕΚ μην
αρχίσω να αναφέρω ονόματα, ξαφνικά βγήκαν κάποιοι όψιμοι υπερασπιστές
του Σωματείου οι οποίοι γίνονται και όψιμοι υπερασπιστές του περιβάλλοντος
και πόσα επίσης άλλα πράγματα θα επικαλεστούν προκειμένου να μας
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βγάλουν φταίχτες. Δεν ξέρω αν στέκει έτσι και έχει κάποια σοβαρότητα να
γίνεται αυτή η κουβέντα.
Ο Δήμαρχος ξέρουμε ότι ψάχνει για λύσεις και προσωρινές και
οριστικές, όλα τα ενδεχόμενα τα έχουμε στο μυαλό μας. Η οριστική λύση, αυτό
που έχουμε πάρει απόφαση σαν Διοίκηση είναι ότι δεν θα πληρώσει ο
Φιλαδελφιώτικος και ο Χαλκηδονιώτικος λαός ούτε ένα ευρώ για τη
μετεγκατάσταση. Δεν είναι δυνατό ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει με μια
επιλογή του Δήμου να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο.
Ούτε είναι δυνατό ο Δήμος να αναλάβει τόσο μεγάλα έργα να τα
εκτελέσει, δηλαδή δεν είναι δυνατό ο Δήμος ένα έργο που θα κοστίσει 7-8-10
εκατομμύρια να το φέρει εις πέρας. Σε αυτό το πράγμα κοιτάμε στα μάτια τον
κόσμο και μπορούμε να του εξασφαλίσουμε ότι όλα θα γίνουν με τον τρόπο
που πρέπει και θα πληρωθούν από τον φορέα που πρέπει που είναι το
κράτος γιατί και το γήπεδο στην ουσία είναι ένα κρατικό έργο.
Με τα λεφτά του κράτους με νομοθεσία ειδική που έφτιαξε το
κράτος και με την παρότρυνση των αρμόδιων κρατικών φορέων και όλα τα
υπόλοιπα νομίζω περισσεύουν. Αν ήξεραν τις λύσεις, ας τις εφάρμοζαν και
πριν δέκα χρόνια. Η λύση βρέθηκε προχθές πάντως. Εγώ αυτό που
κατάλαβα, στο ραντεβού που πήγα με τον Δήμαρχο προχθές για πρώτη φορά
προτάθηκε η λύση, εννοώ την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αναμφισβήτητα και αναμφίβολα ακούστηκαν
πολύ θετικά πράγματα για ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη, αλλά
αντικειμενικά βλέπουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να του δώσουμε
λύση. Θετικότατη η ενέργεια να τρέξουμε εκεί που τρέξαμε, να πάρουμε τη
χρηματοδότηση,

να

αγοράσουμε

τη

γη,

να

μπορέσει

να

γίνει

η

μετεγκατάσταση όμως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα αντικειμενικό,
που πρέπει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορέσει να δώσει μια λύση σε
αυτό το θέμα που είναι αυτή τη στιγμή επείγον.
Δηλαδή τι θα γίνει αν αύριο – μεθαύριο έρθουν και μας
γκρεμίσουν το parking που είναι τα απορριμματοφόρα θα έχουμε τεράστιο
πρόβλημα. Νομίζω ότι άμεσα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι'
αυτό το χρονικό διάστημα. Και ο χρόνος που χρειάζονται για να γίνουν όλα
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αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλος, άρα άμεση λύση που πρέπει να δώσουμε,
είναι στο θέμα του parking των απορριμματοφόρων, που θα τα πάμε. Αυτό
δεν πρέπει να το αγνοήσουμε καθόλου και είναι κάτι το οποίο εμένα με φοβίζει
ότι μπορεί αύριο να έρθουν δυο μπουλντόζες και να μας πετάξουν έξω τα
πράγματα.
Γι' αυτό θα ήθελα εκεί έστω να γίνει μια Επιτροπή πως
μπορούμε να δούμε, τι λύσεις έχουμε άμεσες. Δηλαδή πρέπει τώρα εδώ να
μην έχουμε αντιπαλότητες, αλλά πάνω απ' όλα να δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε σχετικά με την πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε τα σκουπίδια, τι
μπορούμε να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Είναι πάρα
πολύ σημαντικό αυτό.
Γι' αυτό προτείνω ότι εφόσον έχουν γίνει όλα τα θετικά βήματα
αυτά τα οποία άκουσα, εδώ είμαστε όμως πίσω στο πρόβλημα αυτό το οποίο
υπάρχει μια πραγματικότητα έπρεπε να το είχαμε δει πολύ πιο πριν, εν πάση
περιπτώσει όμως έχουν γίνει άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και
μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δούμε άμεσα,
χωρίς να έχουμε αντιπαλότητες, χωρίς να έχουμε προβλήματα άλλα πως
μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Ακούστηκαν προτάσεις από τον κ. Τομπούλογλου σε δυο τρία
σημεία, θα ακούσω και από τη Διοίκηση, θα κοιτάξουμε αν γίνει μια Επιτροπή
όπως είπα να δει τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε ή αν έχει ο Δήμαρχος
σήμερα να μας κάνει μια ανακοίνωση ότι «εμείς μέσα σε ένα διάστημα 15
ημερών» οπότε μπορεί εκεί να κάνουμε μια συζήτηση με τη Δικέφαλος και να
πούμε θέλουμε μια παράταση x μέρες για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε
και να μην έχουμε άλλου είδους προβλήματα.
Δηλαδή πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι η
λογική, η συζήτηση, όχι η εξαλλοσύνη, όχι οι φωνές και οι ύβρεις θα
μπορέσουν να μας δώσουν θετικά αποτελέσματα. Όλη αυτή η κατάσταση
είναι θετική αλλά θα είναι αρνητική αν μπουν μέσα οι μπουλντόζες. Γι' αυτό θα
ήθελα πάρα πολύ και κάνω μια έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
το θέμα αυτό αν μπορέσουμε με ένα τρόπο συναινετικό όλοι να δώσουμε μια
λύση, η οποία δεν είναι λύση για μας, είναι λύση γι' αυτό που έχει καλεστεί το
Δημοτικό Συμβούλιο να υπηρετεί τους πολίτες και αυτή τη στιγμή οι πολίτες
δεν θα ήθελαν να δουν τα σκουπίδια στη Δεκελείας, ή να δουν τα σκουπίδια
39

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

να είναι πεταμένα έξω από τον περιμετρικό χώρο αυτό τον οποίο δεν έχουμε
αρμοδιότητα.
Γι' αυτό εγώ επειδή το θεωρώ μέγιστο πρόβλημα αυτό, θα ήθελα
όλοι….. Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Αλλιώς καθίστε να μιλήσετε εσείς, νομίζω
ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συλλογικά, εάν
θέλουμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι ο πολίτης. Γι' αυτό νομίζω ότι
πρέπει να τοποθετηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα άμεσο πρόβλημα
που έχει προκύψει, που είναι η ταχύτητα που ζητάνε να φύγουμε από εκεί
από το χώρο.
Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και νομίζω θα τα δούμε μόνο αν
επικρατήσει μια λογική, μια σύνεση και μια ηπιότητα. Διότι απ' όλες τις
πλευρές βλέπω ότι υπάρχει μια φοβερή ένταση και υπάρχει κάτι το οποίο δεν
μου αρέσει πώς να προσβάλλουμε τον άλλον, αλλά πολύ περισσότερο να τον
υποτιμήσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
σε πάρα πολλές ομιλίες και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Σας ευχαριστώ
πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Αυτό που θα ήθελα να
τονίσω εγώ είναι ότι αυτή η Διοίκηση από το πρώτο δευτερόλεπτο με επιμονή
και

με

πολύ

συγκεκριμένη

στόχευση

διεκδίκησε

τη

συγκεκριμένη

χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Κάτι, που ευδοκίμησε
προφορικά και το περιμένουμε και γραπτά να συμβεί με την επίσκεψη του
Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών.
Αυτό βέβαια θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα ετών για να
φτάσει στην τελική του υλοποίηση.
Τι κάνουμε σήμερα. Το αναγκαίο σήμερα είναι η ζώνη
πυρασφάλειας του γηπέδου και όχι να πειραχτεί το parking και οι
εγκαταστάσεις του γκαράζ, τα αποδυτήρια των υπαλλήλων, οι αποθηκευτικοί
χώροι, ένα υλικό που υπάρχει μέσα το οποίο στοιχίζει εκατομμύρια, μην
ξεχνάτε ότι εκεί είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης, μην ξεχνάτε ότι μέσα έχουμε
αυτή τη στιγμή γύρω στους 600 κάδους από τους 650 καινούργιους κάδους
που έχουμε αγοράσει.

40

η

9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/5/2018

Είναι μια περιουσία των δημοτών που έχει αγοραστεί με
χρήματα των δημοτών και αυτό θα πρέπει να τονιστεί προς πάσα κατεύθυνση
ότι αυτό όλοι μας θα πρέπει και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση να το
διαφυλάξουμε. Δεν είναι λεφτά ούτε δικά μου, ούτε του καθενός από εμάς. Θα
πρέπει εκεί να βρεθούμε όλοι απέναντι.
Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση σε πρώτη φάση ουσιαστικά με
αυτόν που πρέπει να κουβεντιάσουμε και να διαπραγματευτούμε, λέγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι Δικέφαλος Α.Ε. κ. Κόντο. Η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση που δείχνει μια φοβερή ευαισθησία στην οικολογική καταστροφή
που έχει φέρει η καθαριότητα, δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία στην
αδειοδότηση του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ με νομιμότατα σχέδια μας αρνείται την άδεια ο
ίδιος ο άνθρωπος που βρέθηκε σε ραντεβού με τον επιχειρηματία της
Δικέφαλος Α.Ε.
Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου. Ναι, να βρεθεί λύση με διάλογο να
κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και με τους επιχειρηματίες και με την
Αποκεντρωμένη. Και ξαναλέω: η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ζώνη
πυρασφάλειας, δηλαδή τα 10 μέτρα που ουσιαστικά θα πάνε την πόρτα του
αμαξοστασίου και μέχρι πίσω και θα αγκαλιάσουν το project
Το υπόλοιπο ναι μεν είναι παράνομο, έχει πολεοδομικές
παραβάσεις και υγειονομικές ίσως, αλλά δεν ενοχλεί πουθενά το έργο. Το
έργο μπορεί να συνεχίσει και σε δυο χρόνια που θα υλοποιηθεί να έχουμε τον
απαιτούμενο χρόνο κι εμείς να φύγουμε από εκεί.
Ευχαριστώ πολύ, αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως για το
κόστος, έχει υπολογιστεί… ξέρετε, ήταν να προσλάβουμε 19 μόνιμους έχουν
έρθει 13-14 πιστεύουμε ότι η καθαριότητα θα έχει ένα πλεονέκτημα της
τάξεως του 20% με τα γεγονότα και με την κατάργηση της μεταφόρτωσης.
Είμαστε

αναγκασμένοι

να

καταργήσουμε

δυο

μικρές

πρέσες,

τα

απορριμματοφόρα όλα να πηγαίνουν στη χωματερή να αδειάζουν και
ουσιαστικά έχουμε ένα έλλειμμα της τάξεως του 15%. Είναι μισθοί
προσωπικού 13 ατόμων.
Τώρα από εκεί και ύστερα η Υπηρεσία είχε προβλέψει, έχουμε
ζητήσει ήδη 8μηνους εδώ και καιρό τους περιμένουμε, οπότε στον κόσμο δεν
θα φανεί πάρα πολύ μεγάλη η έλλειψη. Αλλά πιστέψτε με γίνεται με τεράστια
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προσπάθεια του προσωπικού, όταν λέω τεράστια εννοώ τεράστια. Υπάρχει
και μια ψυχολογική πίεση και στο προσωπικό και σε εμένα προσωπικά γιατί
βρίσκομαι στο αμαξοστάσιο καθημερινά και το παλεύουμε. Εδώ είμαστε να το
παλέψουμε μέχρι τέλους, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συζητάμε
ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως από την αρχή θα πω ότι τέθηκαν
ερωτήματα και προτάσεις που κατ’ εμέ είναι πάρα πολύ θετικές, τόσο από τον
κ. Τομπούλογλου άλλο τόσο και από τον κ. Κόντο.
Από την αρχή θα πω ότι οι κινήσεις οι οποίες έγιναν –τον
τελευταίο καιρό όμως, το τονίζω- από την πλευρά της Διοίκησης όσον αφορά
το τι μέλλει γενέσθαι για το θέμα της μεταστέγασης είναι πάρα πολύ θετικό,
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και το επικροτώ προσωπικά και για την
επιχορήγηση την προσπάθεια της επιχορήγησης γιατί αυτά είναι θέμα χρόνου
πότε θα δοθούν τα χρήματα και από την άλλη μεριά και η προσπάθεια που
έγινε για τη χρήση γης και όλα αυτά που αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος.
Το ερώτημα που τέθηκε από τους συναδέλφους είναι ένα και το
θέτω και εγώ: έχουμε φτάσει και ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αύριο
επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα που είπαν και οι συνάδελφοι και είναι το
βασικό και το θετικό, υπάρχουν αποφάσεις και έρχεται η ΑΕΚ να φέρουν
πέντε μπουλντόζες και να μας κατεδαφίσουν. Τι γίνεται; Τι κάνουμε εμείς; Με
το ψήφισμα που θέλει να φέρει ο κ. Δήμαρχος; Με τέτοιου είδους ψηφίσματα;
Μήπως θα έπρεπε λέω εγώ, πριν γίνουν όλες οι μάχες αυτές
εναντίον του γηπέδου της ΑΕΚ να κοιτούσαμε να προβλέπαμε ότι θα
φτάσουμε στο σημείο αυτό; Γιατί εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια
από τη μεριά της Διοίκησης και με συγχωρείτε που το λέω κατά τη δική μου
γνώμη, προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε σώνει και καλά να μην γίνει το
γήπεδο της ΑΕΚ.
Από τη στιγμή που δρομολογήθηκαν κάποια πράγματα και το
γήπεδο βλέπαμε ότι θα γίνει και βλέπουμε ότι γίνεται τώρα, θα είχαμε
προβλέψει το τι έπρεπε να κάνουμε για όλα αυτά όσον αφορά το θέμα της
μεταστέγασης. Δεν το κάναμε. Και επαναλαμβάνω έφτασε ο κόμπος στο χτένι,
που λέει και η παροιμία.
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Τι κάνουμε τώρα; Πιστεύω και νομίζω ειπώθηκε και από τον κ.
Κόντο από κάποιο συνάδελφο να γίνει μια Επιτροπή άμεσα, από χτες έπρεπε
να γίνει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπήρχαν προτάσεις χώροι
δηλαδή που αναφέρθηκε ο κ. Τομπούλογλου. Τι μπορούμε να κάνουμε γι'
αυτό.
Και λέω μπήκαν οι μπουλντόζες αύριο το πρωί, τι κάνουμε εμείς;
Βάζουμε τα στήθια μας μπροστά; Να κάνουμε τι; Τίποτε δεν θα μπορέσουμε
να κάνουμε. Να ζητήσουμε παράταση; Πόσο παράταση θα ζητήσουμε; Τα
έργα προχωρούν. Ένα μήνα; Δυο μήνες; Θα έχει λυθεί το θέμα; Όχι σας λέω.
Το πρόβλημα θα παραμείνει στο Δήμο μας και θα είμαστε
υποχρεωμένοι εμείς να αντιμετωπίσουμε αύριο το δημότη. Αυτά έχω να πω,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Με έχει καλύψει κυρίως ο
Δήμαρχος με την ομιλία του και εσείς. Για την διόρθωση των πρακτικών στην
ενημέρωση που έκανε ο κ. Δήμαρχος είπε ότι υπάρχουν κλιμακούμενες
επιθετικές ενέργειες της Δικέφαλος Α.Ε., να πω ότι δεν είναι μόνο της
Δικέφαλος Α.Ε., αλλά και της επίσημης ΑΕΚ. Συγκεκριμένα το εξώδικο το
οποίο μου επιδόθηκε κι εμένα ως Αντιδήμαρχος και προαγωγής της δημόσιας
υγείας γιατί καίγονται για τη δημόσια υγεία, υπογράφεται από τον κ.
Παπασταματάτη Σταμάτη εκ μέρους της ΑΕΚ και από τον κ. Νίκο Στράτο εκ
μέρους της Δικέφαλος 1924. Αυτό, για τη διόρθωση των πρακτικών.
Όσον αφορά για τα προσωρινά μέτρα που γίνεται μια συζήτηση,
έχω να προτείνω το εξής: μιας που δεν βρέθηκε Εισαγγελέας όταν διαλύονταν
Δημοτικά Συμβούλια και συγκεντρώσεις, μιας που δεν βρέθηκε Εισαγγελέας
όταν μας χτυπούσαν, μας έφτυναν και μας απειλούσαν μέσα και έξω από τα
Δικαστήρια, μιας που δεν βρέθηκε Εισαγγελέας όταν καταστρεφόταν η
δημόσια περιουσία, τώρα αυτός ο Εισαγγελέας που βρέθηκε, ας κάνει λίγη
υπομονή –αυτός ο Εισαγγελέας ο ευαίσθητος- μέχρι την υλοποίηση της
οριστικής λύσης. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι έχουμε
ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν
43

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

είναι τωρινό. Πράγματι ήρθε η ώρα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι
μαζί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Διοίκηση του Δήμου δεν ολιγώρησε σε αυτό
το θέμα. Το ξέραμε από τότε που λέτε ότι πήραμε τις αποφάσεις εμείς το ’13
ότι αυτό το πρόβλημα υπήρχε και έπρεπε να έχει λυθεί. Δεν λύθηκε. Γιατί δεν
υπήρχαν τα χρήματα, γιατί δεν υπήρχαν διάφορα πράγματα, δεν υπήρχε το
οικόπεδο.
Κατ' αρχήν αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως η
απόφαση της Αποκεντρωμένης, πως παίρνει την απόφαση η Αποκεντρωμένη
χωρίς να καλέσει το Δήμο να πει τις δικές του απόψεις. Πρώτο και κύριο. Το
αν αυτή τη στιγμή ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης θέλει να συζητάει με
οποιονδήποτε επιχειρηματία, είναι δικαίωμά του.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπάρχει δικαστική απόφαση Μιχάλη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ νομίζεις ότι δεν ξέρω; Εγώ ξέρω ότι βγήκαν αποφάσεις
όπως λέτε, που επιδόθηκαν οπουδήποτε εκτός από εμάς. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι εμείς την ώρα που πάρθηκε η απόφαση δεν έπρεπε η
Αποκεντρωμένη να καλέσει το Δήμο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τώρα υλοποιείται κ. Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Συνεχίζω και λέω: υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο αυτή τη
στιγμή είναι σε έναν ιδιώτη, πως έχει αδειοδοτηθεί και έχει πάρει χρήσεις γης
χωρίς καν να ανήκει στην ιδιοκτησία μας για να μεταφερθούμε εκεί; Γιατί μου
αρέσει να λέω τα πράγματα αυτοδιοικητικά και όπως πρέπει.
Δεύτερον, έχουμε αυτή τη στιγμή μια υπόσχεση –μόνο
υπόσχεση- 10 εκατομμυρίων. Συγχαρητήρια και σας είπα είμαι μαζί σας και να
προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα να γίνει και να γίνει υπόδειγμα για
όλους τους Δήμους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα επίσημο χαρτί
που να λέει ότι εμείς αύριο το πρωί έχουμε τα 10 εκατομμύρια στην τσέπη μας
για να μπορούμε να υλοποιήσουμε.
Γιατί αύριο για να υλοποιηθεί η χρήσης γης πρέπει να πάει να
αγοραστεί το οικόπεδο. Γιατί αν δεν αγοραστεί, δεν ισχύει ούτε η χρήση γης,
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ούτε τίποτε. Έχουμε φτάσει λοιπόν μέχρι εδώ καλώς ή κακώς, αλλά από εδώ
και πέρα αποφάσεις που λένε ότι σε πέντε μέρες θα φύγει η καθαριότητα από
εκεί που είναι και θα πετάξουμε τα λεφτά των δημοτών της Φιλαδέλφειας και
της Χαλκηδόνας στο δρόμο, εγώ τέτοιες αποφάσεις δεν τις καταλαβαίνω και
δεν πρέπει να τις καταλαβαίνει κανένας δημοτικός σύμβουλος, ό,τι και να έχει
γίνει και όπως και να έχει γίνει.
Αυτό που λέω εγώ είναι ότι κατ' αρχήν πρέπει ως Δημοτικό
Συμβούλιο με αντιπροσώπευση να πάμε στην Αποκεντρωμένη και στο
Υπουργείο, πρώτες ενέργειες. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ανακόψουμε
αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται. Αυτό πρέπει να ανακοπεί. Να μας δοθεί το
χρονικό περιθώριο να αγοραστεί το οικόπεδο να γίνει μια έστω και προσωρινή
μετεγκατάσταση οπουδήποτε αλλού, αλλά να μας δώσουν και αύριο το πρωί
τα λεφτά για να γίνουν όλα αυτά. Αλλιώς θα υποστούμε τέτοια ζημιά ως πόλη,
που θα μείνει στην ιστορία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε σίγουρα δεν σηκώνει αστεϊσμούς το θέμα
και

μετά

τα

δημοσιεύματα

περίμενα

να

δω

τις

αποφάσεις

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με έκπληξη άκουσα σήμερα από τον κ.
Δήμαρχο ότι πήγαν σε μια πλατεία στα Άνω Λιόσια. Νομίζω ότι μαζί με το δικό
μας ψήφισμα πρέπει να βγάλουμε κι ένα ψήφισμα συμπαράστασης για τη μη
κατεδάφιση της πλατείας. Γιατί με αυτό τον τρόπο τελικά λειτουργεί η
Αποκεντρωμένη και όχι μόνο η Αποκεντρωμένη.
Ακούω σήμερα και δεν θέλω να πυρπολήσω το κλίμα αλλά
πραγματικά η υποκρισία περισσεύει για τις μπουλντόζες που θα έρθουν, που
θα γκρεμίσουν και τα λοιπά. Όποιες ολιγωρίες αν υπήρξαν από τη μεριά της
Διοίκησης δεν δίνουν κανένα άλλοθι σε αυτούς που πανηγυρίζουν όταν η
Κυβέρνηση και η Περιφέρεια κατ’ εντολή των επιχειρηματικών συμφερόντων
παίρνουν αποφάσεις, δίνουν χρήματα, κάνουν νομοθετικές τροπολογίες.
Το ζήτημα είναι ποιος πραγματικά κυριολεκτικά και μεταφορικά
έχει σταθεί απέναντι από τις όποιες μπουλντόζες και ποιος θα είναι πάνω
έστω κι αν δεν είναι με τη φυσική παρουσία, γιατί πραγματικά ντρέπονται να
πουν ότι χαίρονται κάποιοι. Το αποδεικνύει όμως όλη η προηγούμενη στάση
τους. Και βέβαια προκαλούν τον γέλωτα όταν θίγεις την αλήθεια.
45

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ!
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση έχουν δώσει δημόσια
έκταση σχεδόν στο σύνολο της Ελλάδας και στη Φιλαδέλφεια, έχουν δώσει
πληθώρα εκατομμυρίων στα επιχειρηματικά συμφέροντα, επίσημα για το ίδιο
20 εκατομμύρια για το γήπεδο, 15 για την υπογειοποίηση και έχει ο Θεός
ακόμη και κατηγορείται η Διοίκηση με όποιες επιφυλάξεις ή ενστάσεις μπορεί
να έχει κανείς σε αυτό, ότι ικετεύει τα λεφτά για τη μεταφόρτωση για τη
μετεγκατάσταση του σταθμού μεταφόρτωσης και του αμαξοστασίου. Αποτελεί
τουλάχιστον ντροπή.
Είναι υποχρέωση αυτής της όποιας Κυβέρνησης και αυτής μέσα
στην πληθώρα εκατομμυρίων που δίνει στα ιδιωτικά συμφέροντα, πιθανό για
να κλείσει στόματα και να ρίξει στάχτη, να δώσει και κάποια χρήματα και είναι
υποχρέωση του κάθε Δήμου και της κάθε Δημοτικής Αρχής αλλά και του κάθε
ενεργού πολίτη να διεκδικεί αυτά τα λεφτά. Δεν πρόκειται για ικεσία, πρόκειται
για ένα πολύ μικρό μερίδιο από αυτά που θα όφειλε να έχει δώσει γενικότερα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η καθαριότητα είναι κάτι πολύ βασικό και το καταλαβαίνουμε
όλοι για την πόλη. Στο μέτρο και στο βαθμό που δεν υποβαθμιστεί με όποια
ενέργεια η καθαριότητα και δεν επιβαρυνθεί ο φιλαδελφιώτικος λαός
οικονομικά, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι –και εγώ θα το κάνω- να δώσουμε την
αμέριστη συμπαράσταση στη Διοίκηση σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτές τις
προϋποθέσεις.
Και τονίζω, τι θα γίνει αν έρθουν αλήθεια να γκρεμίσουν; Να
καλέσουμε σε αντίσταση και να συμμετέχουμε σε αυτή την αντίσταση όπως
συμμετείχαμε σε κάποια άλλα συλλαλητήρια που κάποιοι διώκονταν,
χτυπιούνταν, εξυβρίζονταν και απειλούνταν. Με αυτή την έννοια να
υπερασπίσουμε την ανάγκη της παράτασης στο αμαξοστάσιο για να
λειτουργήσει η καθαριότητα του Δήμου γιατί αυτό είναι υπέρτερο αγαθό
οποιονδήποτε επιχειρηματικών επενδύσεων και συμφερόντων.
Για να αποκαλυφθεί πραγματικά η υποκρισία, θα ήθελα να βάλω
ένα ερώτημα και καλώ να απαντήσουν: πόσες από τις Παρατάξεις του
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και συγκεκριμένα πόσοι σύμβουλοι προσωπικά
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θα βάλουν την υπογραφή τους κάτω από ένα αίτημα παράτασης για την
οριστική λύση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είμαι αισιόδοξος για να βρεθεί λύση. 12 Οκτωβρίου του
2016 είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., υπήρξε μια αντίστοιχη
συζήτηση και εκεί είπα δυο φράσεις. Η μία ήταν ότι τέσσερις πλευρές
υπάρχουν στο τετράγωνο εδώ, Υπουργείο – Περιφέρεια – Δήμος και
Δικέφαλος 194. Εάν υπήρχε βούληση να βρεθεί λύση ήταν το πρώτο θέμα
που θα μπορούσε να βρεθεί η λύση. Με το θέμα των σκουπιδιών θα
μπορούσαν να αποδείξουν και οι τέσσερις ότι θέλουν να βρουν μια λύση, που
να βοηθάει την υπόθεση γήπεδο και Δήμο.
Η πρόσφατη εμπειρία μας λέει ότι ενάμιση χρόνο τώρα δεν
προσπάθησαν και οι τέσσερις. Σήμερα θα το απλοποιήσω λίγο το τετράγωνο,
θα σβήσω τη Δικέφαλος από τη συζήτηση. Ό,τι έκανε, το έκανε. Τα βρήκε, τα
έκανε νομότυπα δεν υποχρεούται να πληρώσει για τα σκουπίδια, άλλο τι
πιστεύω εγώ μέσα μου.
Περιφέρεια, τη σβήνω κι αυτή. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Τα
έδωσε, εκεί που έκρινε, πιθανώς όχι εκεί που έπρεπε.
Και μένει ο Δήμος και το Υπουργείο. Δεν πρέπει να
αποεστιάζουμε, η εστία πρέπει να είναι το Υπουργείο μας αρέσει δεν μας
αρέσει και τόσα χρόνια το Υπουργείο είναι αυτό που κάνει κράτη και δεν
βοηθάει. Αυτοί ξέρουν το γιατί.
Άκουσα για 10 εκατομμύρια, ευχάριστο στα αυτιά αλλά αν δεν
δω ζεστό χρήμα μέσα στο λογαριασμό, κρατάω μικρό καλάθι. Τώρα αν βρεθεί
προσωρινή λύση; Πολύ φοβάμαι πως αν βρεθεί, θα είναι και η μόνιμη λύση.
Και κάτι τελευταίο για τις μπουλντόζες. Αν έρθουν μπουλντόζες
ποιος θα τις φέρει; Κάποιος κρατικός φορέας ή ο ιδιώτης; Ο ιδιώτης θα τις
φέρει, θα γκρεμίσει μόνο τα αποδυτήρια; Εκεί δικαιούται ή όλο το οικόπεδο;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι δέκα παρά είκοσι η ώρα
και συζητάμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα μας απασχολεί όλους και είναι και
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σοβαρό. Αντί το θέμα αυτό να έρθει εντός ημερήσιας διάταξης όπως
προβλέπεται

γιατί

η

Διοίκηση

από

ό,τι

φάνηκε

ήταν

οργανωμένη,

συντεταγμένη και γνώριζε το θέμα, έξι σελίδες κατατέθηκαν με ενέργειες, με
δραστηριότητες και το θέμα δεν λύνεται ούτε με διαγγέλματα, ούτε με
ψηφίσματα.
Το θέμα έχει δυο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η πάγια και μόνιμη
μετεγκατάσταση και το άλλο είναι η προσωρινή μετεγκατάσταση. Δεν νομίζω
να είναι κάποιος από εμάς που να μην θέλει λύση. Όλοι θέλουμε τη λύση.
Γιατί το θέμα να μην έρθει κανονικά να κληθούν οι Παρατάξεις να
ενημερωθούν επί του θέματος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήταν και ο επικεφαλής σας εδώ αν το ήξερε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε μη με διακόπτετε, εγώ δεν σας
διέκοψα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτάω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Άμα ρωτάτε, ρωτήστε μετά όταν τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Επειδή στην προκειμένη περίπτωση αντί να κοιτάξουμε τη
λύση ερχόμαστε να βγάλουμε ψήφισμα. Πιάσε το αυγό και κούρευτο λέω
εγώ, με ψηφίσματα δεν υπάρχει καμία λύση. Και για να μην καταχρώμαι το
χρόνο, μία είναι η πρόταση: αν πραγματικά θέλετε φωτοβολίδες τάχα κάτι
κάνουμε, την ερχόμενη Τετάρτη οκτώ μέρες από σήμερα όλες οι Παρατάξεις
εδώ

έκτακτο

Δημοτικό

Συμβούλιο

μετεγκατάσταση

και

προσωρινή

μετεγκατάσταση με λύσεις, προτάσεις και τα λοιπά. Έχει πει και ο κ. Κόντος
κάτι ανάλογο. Δεσμευόμαστε όλοι από αυτή τη στιγμή, όλοι μαζί να δώσουμε
τη λύση.
Τώρα εσείς πήγατε και σας έδωσαν ένα χαρτί –δεν ξέρω αν
πήρατε και χαρτί- και σας είπαν 10 εκατομμύρια, παλαιότερα έχω να σας πω
το εξής: δεν ξέρω αν θυμάται ο κ. Καλαμπόκης στη Χαλκηδόνα. Είχαμε και
έγγραφο από συγκεκριμένη Υπουργό του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ που μας έδινε κάτι
αντίστοιχα και μετά πάπαλα τα λεφτά.
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Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να καθίσουμε σοβαρά και
να δώσουμε λύση, αυτό έχω να πω, τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Φίλε Χρήστο η σημερινή Διοίκηση δεν έδινε μάχες κατά
της ΑΕΚ, έδινε μάχες για την υπεράσπιση της πόλης. Τώρα αν αυτές
συνέπιπταν να είναι και μάχες κατά της ΑΕΚ, εμείς στο μυαλό μας ήταν ότι
υπερασπιζόμαστε την πόλη και συνεχίζουμε να το κάνουμε.
Μάλλον εδώ μέσα δεν καταλαβαινόμαστε. Ολιγωρία, ολιγωρία,
ολιγωρία το άκουσα από αρκετούς στο θέμα των σκουπιδιών. Στα μέσα του
’16 μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και εσείς έχετε ψηφίσει την ανάθεση σε
μια εταιρεία για να μας ετοιμάσει τον φάκελο για τη μετεγκατάσταση των
σκουπιδιών.
Όταν φτάνουμε στο ’16 να είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να φτιαχτεί
ο φάκελος πάει να πει ότι οι ενέργειες έχουν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς και οι
ενέργειες έχουν ξεκινήσει από την ημέρα που αναλάβαμε Διοίκηση. Ο
φάκελος το Δεκέμβρη του ’16 αν δεν κάνω λάθος κατατέθηκε για
χρηματοδότηση, ήταν έτοιμος. Άρα δεν υπάρχει από τη μεριά τη δική μας
καμία, μα καμία ολιγωρία.
Όλες αυτές οι κινήσεις των εισαγγελέων εμένα μου φαίνονται
ύποπτες και υποκινούμενες και ο καθένας ας πιστέψει την υποκίνηση από
όπου θέλει, δεν με ενδιαφέρει.
Είπε ο κ. Ανεμογιάννης πρωτύτερα ότι το απαραίτητο για θέμα
πυρασφάλειας είναι να ανοίξει η ζώνη των 10 μέτρων, το εξήγησε ακριβώς.
Αυτό είναι το επείγον. Τίποτε άλλο δεν είναι επείγον. Ούτε ο σταθμός
μεταφόρτωσης, ούτε το συνεργείο, ούτε parking. Παράνομο είναι και το
ξέρουμε και το είπαμε από την πρώτη στιγμή.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τα 10 μέτρα; Μόνο τα γραφεία του πρασίνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου!! Κύριε Τομπούλογλου με ακούτε;
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάλειμμα πέντε λεπτά.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Από

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

αποχώρησαν

ο

κ.

Τομπούλογλου και η κα Αναγνώστου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου δημιουργεί φασαρίες και στο τέλος φεύγει,
αυτή είναι η τακτική του. Συνεχίστε κ. Καλαμπόκη.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν έχω να πω τίποτε άλλο βασικά, αυτό που είναι
επείγον είναι να ανοίξει η 10μετρη λωρίδα για θέμα πυρασφάλειας. Το
αμαξοστάσιο και όλο το υπόλοιπο συγκρότημα που υπάρχει εκεί, μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί για όσο χρειάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί το
τσιμεντάδικο εκεί δίπλα, να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για ένα δυο
χρόνια μέχρι να κάνουμε τη μόνιμη μετεγκατάσταση.
Όλα τα υπόλοιπα, αυτές οι μηνύσεις αυτοί οι εισαγγελείς
ξαφνικά, βέβαια έχουν σηκωθεί και μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που πήραν
τα 6 στρέμματα άλσους και μας κουνάνε σήμερα το δάχτυλο λέγοντας μας ότι
εμείς είμαστε που δεν φροντίζουμε το άλσος και ότι είναι υγειονομική βόμβα,
αυτά είναι ύποπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα συμφωνήσω με αρκετά που έχουν ειπωθεί, θέλω να
βάλω μια άλλη διάσταση στο θέμα. Νομίζω ότι χρειάζεται κατά την άποψή μου
και μια ενδιάμεση λύση μέχρι τη χρηματοδότηση του μεγάλου. Θα διαφωνήσω
στο ότι η διάνοιξη κόβοντας την καθαριότητα στη μέση θα χωράει ακριβώς τα
οχήματα, νομίζω ότι έχω την εμπειρία λόγω της παρουσίας μου εκεί 2,5
χρόνια. Δεν ενοχλεί ο σταθμός μεταφόρτωσης, την κατασκευή του
περιμετρικού πεζόδρομου, όμως σίγουρα η μη λειτουργία του σταθμούς
μεταφόρτωσης δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση των ογκωδών
αντικειμένων.
Μπορεί να αυξάνει τα δρομολόγια, μπορεί να γίνεται η
αποκομιδή από το δρόμο σα να μην υπήρχε σταθμός όπως πριν
δημιουργηθεί ο σταθμός, δημιουργεί όμως τεράστιο πρόβλημα η διαχείριση

50

η

9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/5/2018

των ογκωδών απορριμμάτων, στρώματα, κλαδιά, καναπέδες, κρεβάτια και τα
λοιπά τα οποία εναποθέτονταν και μεταφορτώνονταν με μια λογική του να
πάνε στη διαλογή για πράσινο τα κλαδέματα, στο να σπαστούν και να φύγουν
τα ογκώδη με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα λοιπά.
Άρα αυτό που πρέπει να δούμε αφού πάρουμε μια παράταση
απαραίτητη κατά την άποψή μου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία
με έναν ύποπτο τρόπο ενώ έχει ένα αίτημα από μια εταιρεία για μια
συνάντηση συγκαλεί το σύμπαν όλο: το Δασάρχη, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν σχέση με τα Πρωτόκολλα
κατεδαφίσεως

της

Αποκεντρωμένης,

τον

Γενικό

Γραμματέα

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης με γνώση της Περιφέρειας και αγνοούν το
Δήμαρχο, αγνοούν το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μεγάλο ατόπημα, είναι
φάουλ αυτό το πράγμα.
Την ίδια ώρα σε νέο έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
επειδή τέθηκε το ερώτημα νομίζω από τον κ. Ντάτση αποδέχεται από την
εταιρεία που κατασκευάζει το γήπεδο να της δώσει τα δικά της μέσα για να
επιταχύνει

τη

διαδικασία

κατεδάφισης

λόγω

μη

εργολαβίας

της

Αποκεντρωμένης πράγμα συχνό όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κατεδάφιση,
για διάφορες κατεδαφίσεις που χρόνια παραμένουν, ζητάει μηχανήματα και
μέσα από τον εκάστοτε Δήμο, υπάρχει μια διαδικασία που ο εκάστοτε Δήμος
απαντά στην Αποκεντρωμένη ότι «δεν έχω για να σου διαθέσω», παραμένουν
τα Πρωτόκολλα κατεδαφίσεως για όσο και εδώ έχουμε μια επίσπευση της
διαδικασίας με αφόρητες πιέσεις, σίγουρα έχοντας έννομο συμφέρον εγώ δεν
λέω πως δεν έχουν, αλλά δημιουργώντας τεράστια ερωτηματικά γιατί
επιλέγουν μια τέτοια λύση, που έρχεται κουμπώνει μαζί με όλα τα επιθετικά
πρωτοσέλιδα, ένδικα μέσα που ετοιμάζουν σε μια εγκατάσταση η οποία είναι
30 έτη εκεί.
Την ολιγωρία την επιστρέφω στον κ. Πλάτανο. Προφανώς από
λάθος θα εννοούσε ολιγωρία των αρμόδιων Υπουργείων διότι η πρόταση
υπάρχει από το 2016 και ενώ με την ίδια ευκολία που πέρναγαν τις εγκρίσεις,
τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις εγγραφές στους κωδικούς της
Περιφέρειας για να εκταμιευτούν τα χρήματα την ίδια ώρα αγνοούσαν
εκατοντάδες έγγραφα τα οποία έχουν γίνει. Δεν είναι δεκάδες, είναι
εκατοντάδες. Το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που κατέθεσε ο Δήμος
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από το ’15, την υπόδειξη του σημείου, την πρόταση στο ΕΣΠΑ και έρχονται
όχι στο και πέντε, στο και πενήντα πέντε να πουν «ναι» και καλώς το κάνουν
καλοδεχούμενο τον ευχαρίστησε ο Δήμαρχος τον αρμόδιο Υπουργό, αλλά την
ολιγωρία δείξτε την προς τα εκεί, δείξτε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Όταν έχω κάνει 15 βήματα το οποίο έχει ειπωθεί πολλές φορές
σε αυτή την αίθουσα απόψε, το τελευταίο που αποδέχομαι είναι να με
κατηγορήσουν για ολιγωρία ως μέλος μιας Δημοτικής Αρχής η οποία ξαφνικά
πρέπει να λύσει όλα τα ζητήματα της νομιμοποίησης στην πόλη. Να
κατεδαφίσει όλα τα αυθαίρετα τα οποία χρόνια λιμνάζουν και για τα οποία δεν
είχε ευθύνη κανένας από τους προηγούμενους. Δεν άκουσα μια αυτοκριτική
ούτε από τους πρώην Χαλκηδονιώτες, ούτε από τους πρώην Φιλαδελφιώτες
νυν δημοτικούς συμβούλους. Δεν υπάρχει. Για όλα φταίει ο Βασιλόπουλος και
η Δημοτική Αρχή.
Για να κλείνω, συμφωνώ με την πρόταση του Μιχάλη
Κουτσάκου, νομίζω ότι χρειάζεται μια διαπαραταξιακή επίσκεψη στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και
όχι τελεσίγραφα πέντε ημερών, ούτε σκηνή camping δεν ξηλώνεις σε πέντε
μέρες ούτε τροχόσπιτο.
Το δεύτερο σκέλος της πρότασης είναι μέχρι τη χρηματοδότηση
του μεγάλου μια προσωρινή λύση αξιοποίησης ενός δικού μας ακινήτου
τουλάχιστον για γκαράζ αυτό μπορούμε να το κάνουμε, ή αν δεν υπάρχει ο
χώρος αυτός και είναι σε αστική περιοχή και δημιουργεί προβλήματα γιατί οι
σκουπιδιάρες παρκάρεις, μίσθωση ενός ακινήτου με ένα χαμηλό αντίτιμο ως
προσωρινή

λύση

μέχρι

να

πάμε

σε

αυτό

το

οποίο

θέλουμε

να

χρηματοδοτήσουμε. Αυτή την παράταση πρέπει να μας τη δώσουν και
οφείλουν να μας τη δώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και πρέπει να
πάμε στα εκτός ημερήσιας. Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψήφισμα θα μπει μετά εκτός ημερήσιας, ακόμη είμαστε σε
προκαταρτικό στάδιο. Δεν έχετε καταλάβει τη διαδικασία τι έχουμε κάνει;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε σε όλο αυτό το τόσο σοβαρό θέμα εγώ δεν θα
σας κατηγορήσω για ολιγωρία, εγώ θα σας κατηγορήσω για μη ευελιξία στις
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κινήσεις σας. Δεν ήσασταν ευέλικτοι, δεν ήσουν ευέλικτος Δήμαρχε. Περίμενα
από εσένα μια διαφορετική όχι ως προς τη θέση σου και στάση σου απέναντι
στο γήπεδο, απέναντι στα θέματα γύρω από το γήπεδο, τόσο για την
υπογειοποίηση που πέρασε από την Περιφέρεια, όσο και για το θέμα της
μεταφόρτωσης των σκουπιδιών. Όχι για ολιγωρία, για μη ευελιξία στις
κινήσεις σου.
Μιλάμε τόση ώρα αλλά δεν μας έχετε πει ακόμη το χρόνο που
ζητάμε της παράτασης της μεταφόρτωσης. Πόσο χρόνο ζητάμε; Ούτε εσύ το
είπες, ούτε κάποιος άλλος από τους υπόλοιπους συμβούλους σας. Ένα έτος;
Μάλιστα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα το λες στο ψήφισμά σου από ό,τι υποψιάζομαι. Θα πρέπει να
πω, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά μια σκέψη που μου πέρασε είναι αν υπήρχε
επειδή πήγες και στο Υπουργείο δεν θα πω ότι δεν έκανες κινήσεις για τη
λύση του προβλήματος και ίσως να έφαγες πάρα πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ
και οι Αντιδήμαρχοι γενικά, να έφαγες πάρα πολύ χρόνο να έτρεξες στα
Υπουργεία, να έτρεξες στην Αποκεντρωμένη το θέμα είναι ότι εκεί που είναι
σήμερα αν υπήρχε μια συζήτηση και με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ ως
προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή μπορεί να παραμείνει εκεί
που είναι σήμερα και να πάρουμε τα χρήματα και να φτιάξουμε αυτό που
θέλουμε να φτιάξουμε στον ίδιο χώρο ή λίγο πιο πέρα από εκεί που είναι;
Ερώτημα.
Μπορούμε σε συζητήσεις αν υπάρξουν ή αν μπορείς να έχεις
ακόμη και με τη Δικέφαλος ανεξάρτητα από το τι πιστεύεις ή τι πίστευες το
έργο γίνεται, προχωράει, εγώ θα έθετα στο θέμα της κατασκευής του γηπέδου
το διαφορετικό τρόπο του γηπέδου. Ότι δεν μπορεί το γήπεδο να έχει μόνο
φθορά για την πόλη, αλλά κέρδος για την πόλη.
Θα πρέπει να σου πω ότι σύγχρονα γήπεδα γίνονται ακόμη και
από τα σκουπίδια, αν θέλεις ψάξτο στο εξωτερικό μιλάω. Γήπεδα τα οποία
μαζεύουν τα σκουπίδια, είναι το γήπεδο και δίπλα ο χώρος των σκουπιδιών.
Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε μιας διαφορετικής αντίληψης
σχετικά με το συμφέρον της πόλης μας. Άρα δεν θα σε κατηγορήσω για
ολιγωρία στο ξαναλέω, θα σε κατηγορήσω ότι δεν ήσουν ευέλικτος στο
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πρόβλημα και το πρόβλημα το να πάρουμε 10 εκατομμύρια για να πάμε να
κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω αν είναι συμφέρον.
Μήπως θα πρέπει δηλαδή να καθίσουμε να συζητήσουμε σε ένα
άλλο Συμβούλιο έκτακτο τις θέσεις μας και τις απόψεις μας και για το γήπεδο
της ΑΕΚ ακόμη σε αυτό το στάδιο που είναι σήμερα και για τα σκουπίδια και
για το κυκλοφοριακό και για την υπογειοποίηση.
Θέματα τα οποία πέρασαν απ' όλα τα άλλα στάδια, δεν έχουν
ξεκινήσει η υπογειοποίηση δεν έχει ξεκινήσει, το γήπεδο έχει ξεκινήσει. Τα
σκουπίδια μας πιέζουν ότι τα γκρεμίζουμε ή τα παίρνετε αύριο σε πέντε μέρες
και εμείς λέμε «κοίταξε να δεις θα πάρετε και 10 εκατομμύρια παιδιά, μη
μιλάτε». Εσύ πήγες στα Υπουργεία, εσείς μίλησες με τους Υπουργούς, εσύ
μίλησες με την Αποκεντρωμένη δεν μίλησα εγώ.
Και το θέμα είναι ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σύντομα.
Δεν θα ήθελα την εβδομάδα που είπε ο κ. Πλάτανος, δεν θα έλεγα αν
χρειάζεται ένα έτος και αν ο ένας χρόνος μας φτάνει, δεν θα έλεγα για τα
χρήματα τα οποία έχουμε δαπανήσει για τις μελέτες που είπε προηγούμενα ο
συνάδελφος, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε όχι στο ψήφισμα τόσο, εγώ δεν
θα μείνω στο ψήφισμα γιατί δεν μου λέει τίποτε, θα το πετάξουν στο καλάθι
των αχρήστων. Τόσα ψηφίσματα κάναμε, και;
Θυμάσαι στο θέμα της Αποκεντρωμένης που είπαμε όταν θα
περάσει από την Περιφέρεια ότι θα πηγαίναμε όλοι μαζί; Στο είχα πει κι εγώ
τότε «πες μας πότε θα γίνει το Συμβούλιο να πάμε». Πήγαινε κανένας μας;
Πέρασε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήγαμε, φάγαμε ξύλο και φύγαμε.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θέλω να πω ότι πρέπει να το δούμε με μια διαφορετική όψη το
όλο πρόβλημα και τη λύση του βέβαια και πιστεύω ότι περιμένω από εσένα
να ακούσω πότε θα το συζητήσουμε πλέον σε άλλη βάση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συζητάμε γι' αυτό το θέμα σχεδόν μια
πενταετία, το 2013 ξεκίνησε, εσείς αναλάβατε Διοίκηση εκλεγήκατε το 2014 το
Μάιο, κλείνουμε τέσσερα χρόνια σε λίγο καιρό και αναλάβατε τέσσερις μήνες
αργότερα, τον Σεπτέμβριο.
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Γίνεται μια επένδυση είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει,
δεν λέμε την προσωπική μας άποψη εδώ, 80 εκατομμυρίων στην πόλη και η
Διοίκηση αυτή αυτό το χρονικό διάστημα από ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα
τουλάχιστον και γνωρίζουμε εμείς, έχει κάνει δυο τρεις συναντήσεις με την
ΑΕΚ. Αυτή είναι η επαφή που έχει με την ΑΕΚ. Μιλάτε εσείς από το Δημοτικό
Συμβούλιο με ψηφίσματα και με διαγγέλματα και η ΑΕΚ επειδή δεν μπορεί να
μιλήσει μαζί σας, μιλάει με ανακοινώσεις.
Κατά τη γνώμη μου αυτή δεν είναι μια σωστή διαδικασία. Αυτός
είναι ένας πολιτικός ακροβατισμός που δεν θα με ενοχλούσε το που θα βγάλει
εάν αυτό ήταν στο θα χάσει η Διοίκηση πολιτικά ή θα κερδίσει πολιτικά, δεν με
ενδιαφέρει αυτό.
Το ζήτημα είναι το που οδηγεί αυτός ο ακροβατισμός και αυτή η
λειτουργία για την πόλη και μέχρι στιγμής εκεί που λειτουργεί και κατευθύνεται
αυτή η κατάσταση είναι στο ότι το γήπεδο γίνεται, η υπογειοποίηση
προχωράει κι αυτή, τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τα σκουπίδια.
Και ακόμη και τώρα που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τα
σκουπίδια συγκεκριμένα πράγματα δεν ακούμε, τουλάχιστον χρονικά, διότι
αυτό είναι που πιέζει ο χρόνος. Όλοι ψηφίσαμε τον σχεδιασμό της Διοίκησης
και πριν από δυο χρόνια για να μετακινηθούν τα σκουπίδια στο χώρο που
έχετε επιλέξει, γιατί πράγματι να φύγουν από το άλσος είναι επιτακτική ανάγκη
και κακώς οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό,
αλλά τώρα συντρέχει ένας παραπάνω λόγος.
Διότι είναι δεδομένο: η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει άδεια
λειτουργίας του γηπέδου για λόγους ασφαλείας και πυροπροστασίας όταν
δίπλα είναι αυτό το κτήριο. Τι θα κάνουμε λοιπόν; Είναι συγκεκριμένο το
ερώτημα και μέχρι πότε θα περιμένουμε; Αυτό το χρονικό όριο που απάντησε
στον κ. Σιώρη ο Δήμαρχος πριν –δεν ακούστηκε στα μικρόφωνα- ότι είναι ένα
έτος, είναι πάρα πολύ συντηρητικές οι εκτιμήσεις που κάνετε.
Ακόμη και με απ' ευθείας αγορά είναι δύσκολο να φτάσει ένα
έτος για να αγοραστεί το ακίνητο και να πάνε να τοποθετηθούν εκεί τα
σκουπίδια. Άρα συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό κάνουμε.
Απαλλοτρίωση δεν πρόκειται να γίνει ούτε σε 15 χρόνια, η αγορά μόνο
χρειάζεται ένα χρόνο. Το να μετακινηθούν τα σκουπίδια εκεί, θέλει δυο και
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τρία χρόνια. Και από ό,τι καταλαβαίνω η ΑΕΚ έχει σκοπό να λειτουργήσει το
γήπεδό της σε ενάμιση χρόνο.
Άρα έχετε καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Εγώ δεν μπαίνω στη
διαδικασία αν με αφορά θα λειτουργήσει η ΑΕΚ το γήπεδό της ή όχι ως
δημοτικός σύμβουλος, αλλά έχετε καθυστερήσει χαρακτηριστικά και είναι
απαράδεκτο να είστε τέσσερα χρόνια Διοίκηση και να έχετε κάνει δυο
ραντεβού με την άλλη πλευρά. Είναι μεγάλο λάθος και ακροβατισμός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν ξέρω πώς να
την μαζέψω. Πρώτον, πρέπει να δούμε τα πραγματικά δεδομένα, ας ξεκινήσω
με τα πραγματικά δεδομένα. Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα; Ότι υπάρχει
το οικόπεδο της ΑΕΚ εκεί που χτίζεται το γήπεδο και ακριβώς από πίσω
υπάρχει ο περιμετρικός πεζόδρομος που πρέπει να γίνει των 10 μέτρων εντός
κοινόχρηστου χώρου στο οποίο βρίσκονται δύο γραφεία της Διεύθυνσης
Καθαριότητας.
Άρα αυτή τη στιγμή το άμεσο ζήτημα που υπάρχει και το
μοναδικό κατά την άποψή μου στο οποίο εμπλέκεται η ΑΕΚ είναι το ζήτημα
του περιμετρικού πεζόδρομου των 10 μέτρων. Γιατί; Γιατί πρέπει να ανοίξει ο
περιμετρικός πεζόδρομος για δυο λόγους. Ο ένας είναι για πρόσβαση στις
θύρες του γηπέδου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί το γήπεδο στο συγκεκριμένο
σημείο θα κατέβει η στάθμη του πεζόδρομου για να υπάρχει πρόσβαση στο
γήπεδο. Το δεύτερο είναι για λόγους πυροπροστασίας, δηλαδή πρέπει να
μπορούν τα πυροσβεστικά να περνάνε ελεύθερα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα στο
οποίο άμεσα εμπλέκεται η ΑΕΚ και έχει κάθε έννομο συμφέρον.
Και αυτό, όπως είπα και στην αρχή, ήδη έχουμε ζητήσει
χρονοδιάγραμμα από τις Υπηρεσίες μας προκειμένου γρήγορα να ανοίξει
αυτό το κομμάτι όντως γιατί επειγόμαστε για λόγους πυροπροστασίας.
Πάμε στο υπόλοιπο κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι ούτε
κοινόχρηστος χώρος είναι, ούτε ανήκει στη Δικέφαλος. Ανήκει στο Δήμο.
Επαναλαμβάνω οι

εγκαταστάσεις της Καθαριότητας ανήκουν και

οι

εγκαταστάσεις και το οικόπεδο, στο Δήμο. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι και
ιδιοκτησία του Δήμου. Άρα θέλω να πω λίγο ρέγουλα.

56

η

9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/5/2018

Να φτάσουμε στην ουσιαστική συζήτηση, ακούστηκε η λέξη
ολιγωρία εδώ μέσα από πολλούς. Αμφιβάλλω αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει η
λέξη ολιγωρία. Ολιγωρία σημαίνει αδιαφορία και αδιαφορία σημαίνει ότι η
Δημοτική Αρχή αυτή δεν έκανε τίποτε.
Κάποιος είπε ότι ήρθαμε προετοιμασμένοι και την είχαμε
στημένη στην αντιπολίτευση. Φίλοι και φίλες μου αυτό είναι έγγραφο το οποίο
ετοιμάστηκε και πήγε στον Εισαγγελέα, δεν ετοιμάστηκε για να έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το έγγραφο, επειδή ακριβώς αν το αντιληφθήκατε
έγινε κι ένα εξώδικο σοβαρό και κάποιες καταγγελίες σε πειθαρχικά όργανα
του κράτους, έπρεπε αυτή η Δημοτική Αρχή να υπερασπιστεί το έργο της και
το δίκιο της και να αναδείξει όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει. Και εδώ τις
ενέργειες αυτές τις προσπερνάτε όλοι πάρα πολύ εύκολα.
Δηλαδή κάποιοι από εσάς υπήρξαν και μέλη παλαιότερων
Δημοτικών Αρχών. Εγώ μάλιστα το είπα και εισηγητικά δεν κατηγόρησα
κανέναν και μάλιστα είπα ότι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές βρήκαν το
άλσος για τους x λόγους, κρύβονταν από τον κόσμο δεν ήταν κοντά στα
σπίτια, έχτιζαν και έχτιζαν και έχτιζαν γιατί κρύβονταν.
Είναι αμετροέπεια θέματα δεκαετιών που δεν λύθηκαν, το
θεωρώ αμετροεπές τουλάχιστον να ερχόμαστε να κατηγορούμε μια Δημοτική
Αρχή που σε χρόνο ρεκόρ έχουμε καταφέρει να λύσουμε πολύ σύνθετα όπως
σας περιέγραψα πριν πολεοδομικά ζητήματα, ζητήματα χρήσεων γης,
ζητήματα

γραμμών

πλημμύρας

με

μια

δαιδαλώδη

διαδικασία

που

αποδεικνύεται βάσει εγγράφων γι' αυτό και δεν φοβόμαστε κανέναν
Εισαγγελέα και να μας λέτε ότι ολιγωρήσαμε. Είστε άδικοι τουλάχιστον.
Δεν ολιγωρήσαμε ούτε εμείς ούτε οι Υπηρεσίες του Δήμου ούτε
εβδομάδα σε όλη αυτή την πορεία. Γιατί; Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι υπέρ
της πόλης, είναι υπέρ του άλσους μας και εμείς το είχαμε στο προεκλογικό
μας πρόγραμμα και το έχουμε αποδείξει και έμπρακτα. Όταν άλλοι έχτιζαν,
εμείς γκρεμίζουμε αυθαίρετα. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο άδικοι.
Χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα εδώ κατά κόρον, γιατί ελάχιστοι
μπήκαν

στην

ουσία,

στην

ουσία

υπάρχει

μια

παραφιλολογία

ότι

χρησιμοποιήσαμε τις εγκαταστάσεις καθαριότητας ως όχημα για να
καθυστερήσουμε το γήπεδο της ΑΕΚ. Σωστά; Έτσι δεν ειπώθηκε;
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Από πού κι ως που οι εγκαταστάσεις της καθαριότητας που είναι
σε ξένο χώρο, εμποδίζουν το γήπεδο; Μπορεί κάποιος να μου το πει; Πως
εμποδίζουν το γήπεδο; Ούτε στο οικόπεδο είναι, ούτε στον περιμετρικό
πεζόδρομο των 10 μέτρων είναι. Πως εμποδίζουν λοιπόν; Και το λένε και
δημοτικοί σύμβουλοι αυτό το πράγμα ελαφρά τη καρδία.
Όταν εδώ μέσα έχουν έρθει σχέδια, έχουν έρθει μελέτες, έχουν
ψηφίσει ή δεν έχουν ψηφίσει, αλλά είναι σαφή αυτά. Άλλο ο περιμετρικός
πεζόδρομος των 10 μέτρων και άλλοι οι εγκαταστάσεις καθαριότητας, άλλο οι
εγκαταστάσεις πρασίνου, άλλο ο ζωολογικός κήπος. Είναι διακριτά πράγματα
τα οποία εμείς τα βρήκαμε εκεί.
Προσέξτε τώρα, αντί σήμερα να «θριαμβολογούμε» και να λέμε
ότι φτάσαμε και ολοκληρώσαμε ένα βήμα μια σημαντική κατάκτηση για την
πόλη, που όχι απλώς να πάμε να μεταφέρουμε τα απορριμματοφόρα, αλλά
να πάμε να δημιουργήσουμε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης,
που μας βάζουν και σε ένα άλλο μοντέλο για την πόλη και δημιουργούν μια
πολύ σοβαρή υποδομή, συζητάμε για το να πάμε να κάνουμε άλλη μία
παρανομία.
Δηλαδή μας λέτε ποιος είναι εδώ ο κριτής ποια παρανομία είναι
μικρότερη; Γιατί εδώ ακούστηκαν προτάσεις για οικόπεδα, δεν είναι τυχαίο
που το είπα. Εμείς ψάχνουμε τρεισήμισι χρόνια Plan A – Plan But
μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, βραχυπρόθεσμη λύση. Δεν υπάρχει
βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη λύση, η οποία να είναι νόμιμη.
Και απορώ πως εδώ μέσα εκφράζονται απόψεις με ποιο
κριτήριο να πάμε, να αποφύγουμε τη μία παρανομία την αυθαιρεσία ναι και να
πάμε τώρα να κάνουμε μια νέα παρανομία. Ποιο είναι το κριτήριο; Να
καταλάβω. Ποιος πιέζει περισσότερο; Δηλαδή αν πάμε στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής αυτός που το είπε, το σκέφτηκε τι θα πει η Νέα
Χαλκηδόνα;
Αν πάμε στη Σοφούλη και παρκάρουμε έχουμε σκεφτεί τι θα πει
οι Απόμαχοι; Τα έχουμε σκεφτεί αυτά; Να πάμε δηλαδή με την τρέχουσα
κατάσταση να τη μεταφέρουμε κοντά σε οικιστική περιοχή. Τους κατοίκους
τους σκεφτόμαστε; Ή μας ενδιαφέρει μόνο άρον – άρον να φύγουμε;
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Εμείς αυτό το οποίο κάναμε και θεωρώ πως μας τιμά,
ακολουθήσαμε όλες τις ενέργειες και τις διοικητικές και τις νομικές και τις
πολιτικές προκειμένου και να υπερασπιστούμε την πόλη και να μην βρεθεί η
περιουσία του Δήμου στο δρόμο.
Αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έρθει
αύριο… Μας κατηγόρησε ο κ. Πλάτανος πριν ότι το φέραμε και αιφνιδιάζουμε.
Κύριε Πλάτανε, εγώ αν ήμουν –σας το είπα και πριν που συζητούσαμε οι δυο
μας- αντιπολίτευση πρώτος εγώ θα είχα φέρει ψήφισμα, ή θα ζητούσα να
τεθεί θέμα συζήτησης ότι δεν είναι δυνατό να απειλείται ο Δήμος -όχι ο
Δήμαρχος, ο Δήμος- να βρεθεί η περιουσία του στο δρόμο.
Ως αντιπολίτευση δεν θα περίμενα καμία Δημοτική Αρχή να το
κάνει. Όταν απειλούνται οι εγκαταστάσεις όλες να βρεθούν στο δρόμο και τα
απορριμματοφόρα και η περιουσία των δημοτών να βρεθούν στο δρόμο,
πρώτος εγώ θα έφερνα το ψήφισμα, ή ως θέμα συζήτησης τέλος πάντων.
Εσείς αντί ταπεινά να πείτε ότι «κάναμε λάθος που δεν το
φέραμε εμείς», μας κατηγορείτε που το φέραμε. Κατηγορείτε εμάς που το
φέραμε! Εγώ λέω να συζητήσουμε όλες τις προτάσεις και έκτακτο Συμβούλιο
και παράσταση διαμαρτυρίας από κοινού όλου του Δημοτικού Συμβουλίου,
αλλά με μια βασική προϋπόθεση: να συμφωνήσουμε ότι η λύση πρέπει να
είναι νόμιμη, σταθερή, να συμφωνήσουμε όλοι να σταματήσουν οι απειλές και
τα εξώδικα.
Αυτοί οι οποίοι εισηγείστε, το είπε ο κ. Παπανικολάου πριν να
βρεθούμε με την Δικέφαλος. Δεν μπορούμε να βρεθούμε, υπήρξε μια ταινία
πρόσφατα για τον Τσόρτσιλ ο οποίος έλεγε και σωστά ότι «δεν μπορείς να
κάνεις διάλογο με μια τίγρη όταν έχεις το κεφάλι σου μέσα στο στόμα της
τίγρης».
Να πάμε σε διάλογο εμείς; Κανένα πρόβλημα, να πάμε σε
διάλογο όμως με απειλές εξωδίκων, εισαγγελέων και κατεδάφισης της
περιουσίας του Δήμου, με συγχωρείτε αυτός δεν είναι διάλογος και αυτό δεν
θα έπρεπε να το απευθύνεται σε εμάς, έπρεπε να το απευθύνετε σε άλλους οι
οποίοι πάνε μέσα και έχω και υπηρεσιακά έγγραφα είναι στη διάθεση όλων.
Υπηρεσιακά έγγραφα το τι αντιμετωπίζουν, το υπονόησε ο κ. Τομπούλογλου
πριν, τις απειλές που δέχονται οι υπάλληλοι καθαριότητας. Οι οποίοι σε τι
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φταίνε κιόλας; Σκουπιδιαραίοι είναι. Και έβγαλε και ανακοίνωση αν είδατε
πρόσφατα και το Σωματείο εργαζομένων του Δήμου.
Άρα εγώ να ακούσω και να συζητήσω οποιαδήποτε πρόταση.
Αλλά με μια βασική προϋπόθεση: παίρνονται πίσω όλα τα εξώδικα και
απειλές και ζητείται χρόνος, εύλογος χρόνος για το Δήμο που αποδεδειγμένα
ο

Δήμος

έχει

κάνει

τις

ενέργειες,

προκειμένου

να

μην

πάμε

να

δημιουργήσουμε άλλη μία παρανομία, αλλά να πάμε σε μια μόνιμη λύση.
Και σας εγγυώμαι εγώ ότι το γήπεδο δεν το εμποδίζει και να
παραμείνει και ένα χρόνο και να παραμείνει και ενάμιση χρόνο αυτό το οποίο
υπήρχε εκεί μέσα δεκαετίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, προχωρούμε στα εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματα. Το 1ο είναι «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ίδρυση νέων Τμημάτων
Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας».
Εισάγεται το θέμα κύριοι συνάδελφοι; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισαγωγή προς συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ίδρυση
νέων Τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ως εισάγεται, είναι τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να
κάνει η Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να προβεί στη μελέτη για να
δημιουργηθούν δυο νέα βρεφικά τμήματα στους σταθμούς της Νέας
Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, χωρίς να μειώνεται η συνολική
δυναμικότητα των σταθμών αυτών από τις αλλαγές που θα γίνουν, γιατί είναι
προαπαιτούμενα για να πάρουν τα χρήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον
λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Διάβασα το κείμενο και εκεί που έλεγε «δεν θα μειωθούν»,
θεώρησα ότι ήταν λάθος και θα έπρεπε να μπει «να αυξηθούν». Δεν ξέρω,
έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο; Δηλαδή να πετυχαίνουμε κάτι και να
φτιάχνουμε κάτι καινούργιο και ο στόχος είναι να μη μειώσουμε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Ντάτση να σας απαντήσω. Αν έχει κάποιος άλλες
ερωτήσεις να τις απαντήσω συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι, προχωρήστε κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μιλάμε για έναν όρο που αφορά τη χρηματοδότηση και ίσως
δεν έγινε αντιληπτός, ο οποίος είναι ο εξής: ανεξάρτητα από τη σημερινή
υφιστάμενη κατάσταση η οποία χωράει x αριθμό παιδιών, η ταυτόχρονή
αποδοχή από πλευράς μας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των
παιδιών ηλικιών από 4 έως 6 να φύγουν από τους Παιδικούς Σταθμούς και να
ενταχθούν στο νηπιαγωγείο, αυτομάτως θα δημιουργήσει ενδεχομένως
κάποια μικρά κενά. Αυτά τα μικρά κενά θα τα καλύψουμε σε τρεις
περιπτώσεις με τη δημιουργία έξτρα βρεφικών τμημάτων.
Άρα ο συνολικός αριθμός των εναπομείναντων παιδιών έως 4
συν των βρεφών που θα προσθέσουμε, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από
τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση και ελπίζουμε να αυξηθούν. Δεν θα το
πάμε ακριβώς, θα το πάμε και για λίγο περισσότερο. Αλλά ζητάνε τη
διαβεβαίωση ότι οι όποιες αλλαγές γίνουν δεν μειώνουν τη δυναμικότητα των
σταθμών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι; Όχι. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

εκτός

ημερήσιας

διάταξης

«Αποδοχή

συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο
πρόγραμμα

χρηματοδότησης

της

Ελληνικής

Εταιρείας

Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ίδρυση νέων Τμημάτων
Βρεφικής,

Παιδικής

και

Βρεφονηπιακής

Φροντίδας»

εγκρίνεται

ΟΜΟΦΩΝΑ.
Συνεχίζουμε με το 2ο θέμα

εκτός ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι εισάγεται το θέμα προς συζήτηση; Ο κ.
Πλάτανος έχει τον λόγο.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έχω τοποθετηθεί και απέχω και από το να εισαχθεί και να
ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Δεν

ψηφίζω

να

εισαχθεί,

γιατί

δεν

είμαστε

ενημερωμένοι για το ψήφισμα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να μας έχει σταλεί για
να εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, άλλος συνάδελφος; Δεν υπάρχει. Εισάγεται από
τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους; Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το ψήφισμα δεν το κρίσιμο. Το
κρίσιμο είναι να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, είτε ένα έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο είτε η παράσταση όλων των Παρατάξεων στην
Αποκεντρωμένη και στο Υπουργείο και μετά να βγάλουμε όποια ψηφίσματα
θέλουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη είστε κατά της εισαγωγής οποιουδήποτε ψηφίσματος;
Οποιουδήποτε; Χωρίς να ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οποιουδήποτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω να διαμορφωθεί εδώ. Είστε κατά του να διαμορφωθεί
εδώ; Γιατί δεν μπορείτε;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρέπει να το μελετήσουμε κ. Δήμαρχε. Δεν είναι
λογικό; Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα κάνω δυο προτάσεις. Εγώ αποσύρω το ψήφισμα και θα
κάνω δυο προτάσεις εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε επί της διαδικασίας. Να εισαχθεί προς
συζήτηση το ζήτημα, ναι ή όχι;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ είπα, είμαι αρνητικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός του κ. Παπανικολάου και του κ. Πλάτανου οι υπόλοιποι
είναι υπέρ. Κάνω λάθος; Όχι. Ομόφωνα εγκρίνεται η εισαγωγή προς
συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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2ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας
του Δήμου από το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας σε άλλο χώρο»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, δεν θα προτείνω κανένα ψήφισμα σαν κι αυτό που
έχουμε κατεβάσει. Κύριε Παπανικολάου είστε δημοτικός σύμβουλος και είναι
λίγο ντροπή… Να σας πω κάτι; Κι εγώ τότε είμαι Δήμαρχος να βγάλω κι εγώ
το κινητό μου και να αρχίσω να τραβάω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ προχωρήστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω αντί του ψηφίσματος να συμφωνήσουμε σε δυο πράγματα:
να αποσυρθεί εδώ και τώρα το εξώδικο, να σταματήσει οποιαδήποτε απειλή
για το γκρέμισμα των εγκαταστάσεων του Δήμου και εφόσον ο Δήμος έχει
δρομολογήσει τη μόνιμη λύση δεσμεύεται στη διάνοιξη του περιμετρικού
πεζόδρομου, αλλά σε καμία περίπτωση στο άμεσο γκρέμισμα των
εγκαταστάσεων καθαριότητας γιατί θα δημιουργηθεί σοβαρό υγειονομικό
πρόβλημα στην πόλη. Και να κάνουμε όσες συναντήσεις θέλετε, αρκεί να
συνομολογήσουμε σε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα είναι τρία όπως τα ανέφερε ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή κ. Δήμαρχε είστε ικανοποιημένος με την εικόνα που
παρουσιάζουμε σήμερα στο Συμβούλιο, ούτως ώστε αν πάρετε μια απόφαση
ή μια θέση δική μας θα είστε ικανοποιημένος; Δεν είναι σωστό, δεν είναι
επιτρεπτό να είναι όλοι εδώ; Δηλαδή μονίμως τρεις – τέσσερις άνθρωποι
ψηφίζουμε τις προτάσεις σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολε να σε διακόψω λίγο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα μιλήσω εκτός μικροφώνου για εύλογους λόγους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου.
(Κλειστά Πρακτικά)
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μόλις μπήκε ζήτημα να υπάρξει απόφαση υπήρξαν
πολλές αποχωρήσεις, εντελώς τυχαία νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ!
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι είμαι πολύ ελαστικός σήμερα και δεν πάμε καλά.
Τέλος! Προχωράμε στη διαδικασία, έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση ο κ.
Δήμαρχος αποτελείται από τρία σημεία. Θέλετε να πάμε σε ψήφιση κ.
Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ έβαλα ότι υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος για την πόλη.
Επίσης επιχειρηματολόγησα γιατί δεν σχετίζεται η καθαριότητα με το γήπεδο.
Σας το εξήγησα αυτό. Οι εγκαταστάσεις καθαριότητας συνυπήρχαν όπως κι
εσείς γνωρίζετε στο ίδιο σημείο με τη συγκεκριμένη τους μορφή για πάνω από
20 χρόνια. Με τη συγκεκριμένη τους μορφή συνυπήρχαν για 20 χρόνια. Δεν
μπορεί τώρα, όταν δρομολογούνται οι μόνιμες λύσεις αναβάθμισης να μην
μπορεί να γίνει υπομονή για ένα – ενάμιση χρόνο. Αυτό λέω.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτός κι αν συμφωνήσουμε όλοι πάρουμε μια ομόφωνη
απόφαση σε μια εβδομάδα ότι πάμε παράνομα στα σπίτια των ανθρώπων.
Γιατί νόμιμα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και σας προσκαλώ όλους σε
μια σύσκεψη στην Τεχνική Υπηρεσία αύριο – μεθαύριο …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Οι προτάσεις αυτές είναι στον αέρα, δεν μπορώ να τις
ακούω όταν αυτή τη στιγμή κάνεις μια πρόταση …
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω επιχειρηματολόγησα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Νομίζω δεν μπορούμε να το
υποσχεθούμε εμείς αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο; Τι να υποσχεθούμε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση εμείς … Έβαλες τρεις
όρους …
(Διαλογικές συζητήσεις)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν γίνει αντιληπτά τα τρία σημεία ή πρέπει

να τα

διευκρινίσουμε. Να διευκρινιστούν άλλη μια φορά. Κύριε Δήμαρχε τρία σημεία
συγκεκριμένα τα οποία θα ψηφίσουμε και τα οποία γράφονται στα πρακτικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, πριν γραφτούν στα πρακτικά πρέπει να βγει η απόφαση
όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι γράφονται στα πρακτικά για την απομαγνητοφώνηση, αυτό
λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ένα, να ανακληθεί άμεσα το εξώδικο και οι καταγγελίες στα
πειθαρχικά όργανα του κράτους για την καθαριότητα.
Δεύτερον, δέσμευση με χρονοδιάγραμμα του Δήμου άμεσης
διάνοιξης

του

πεζόδρομου

πυροπροστασίας,

με

συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα που θα θέσουν οι Υπηρεσίες, αλλά άμεσο. Τρία, παράταση
ενός χρόνου τουλάχιστον προκειμένου να δρομολογηθεί η μόνιμη λύση που
είναι πλέον στο τελικό στάδιο. Για να μην βρεθεί η καθαριότητα του Δήμου είτε
στον αέρα με τρομερό κίνδυνο για τους πολίτες, είτε να πάμε τα σκουπίδια
πάλι παράνομα στα σπίτια του κόσμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν έγιναν αντιληπτά τα τρία σημεία. Ο κ. Κουτσάκης έχει
τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ τα ψηφίζω ως έχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ εμμένω στην αρχική μου τοποθέτηση. Δεν καλύπτομαι
με αυτά, έχω κάνει την πρότασή μου θεωρώ ότι η πιο σωστή πρόταση είναι
αυτή που έκανα για να βρεθεί λύση όλοι μαζί να δώσουμε τη λύση και να
μπούμε μπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει άλλη ομιλία, πάμε σε ψήφιση.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Είναι άλλος εκτός από εμένα; Εγώ δεν μπαίνω ούτε καν στη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
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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.
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;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής αποχώρησε, ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ.
Τομπούλογλου αποχώρησε, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος την πρότασή του,
ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχω καταθέσει την πρότασή μου για μια συλλογική απόφαση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Την πρόταση του κ. Πλάτανου, ο μόνος λόγος που την ψηφίζω
είναι ότι δεν δέχομαι το 2018 να κάνω …. Συμβούλιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου απουσιάζει, ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ. Η κα Γκούμα απουσιάζει, η κα Αναγνώστου αποχώρησε, ο
κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ και θέλω να δηλώσω ότι μου κάνει εντύπωση η
απουσία του Σωματείου που αφορά το εξώδικο και οι επιστολές του αντί για
ανακοινώσεις προς την ΠΑΕ και τη Δικέφαλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας και συνεχίζουμε με
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος κατοίκων Αγίας Μαρίνας για την ανάγκη
απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συζήτηση έχει προηγηθεί. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ψηφίσματος
κατοίκων Αγίας Μαρίνας για την ανάγκη απομάκρυνσης κεραίας κινητής
τηλεφωνίας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για παρεμβάσεις και ενέργειες
που αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου
της Νέας Φιλαδέλφειας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Θα ήθελα να διαβάσω την εισήγηση επειδή είναι οι κάτοικοι εδώ
και θα ήθελα να μην φύγουν οι δημοτικοί σύμβουλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται να τη διαβάσετε όλη κα Ρόκου τα σημεία
τουλάχιστον.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρούν ο κ. Σιώρης και ο κ.
Κουτσάκης.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Λόγω του φόρτου που έχει η πόλη μας από το 2015 και μετά με
την αλλαγή της φυσιογνωμίας της με τα μαγαζιά με τα τραπεζοκαθίσματα που
έχουν εξαπλωθεί, με τους πεζόδρομους που είναι κατειλημμένοι με την
ηχορύπανση.
Για όλα αυτά ήθελα να μιλήσω και επειδή ήταν οι κάτοικοι καλό
θα ήταν να άκουγαν την εισήγηση. Παραλείπω ένα κομμάτι που κάναμε μια
εισαγωγή όπως αρχίσαμε την κανονιστική το παραλείπω και πάω λίγο
παρακάτω. Λέμε με ποιο κείμενο ξεκινούσε τότε η συζήτηση για τα
τραπεζοκαθίσματα.
«… Μετά από τρία χρόνια προκύπτει η ανάγκη να επανεξετάσουμε
το θέμα, να δούμε την παρούσα κατάσταση και να πάρουμε τα
απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν αρμονικά να συμβιώνουν οι
επιχειρήσεις της πόλης με τους κατοίκους της, τηρώντας την κείμενη
νομοθεσία, τις συνταγματικές επιταγές και το κοινό περί δικαίου
αίσθημα.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε ένα νομικό περιβάλλον
που το χαρακτηρίζει η πολυνομία, η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και
η ασάφεια νόμων, περιορίζοντας έτσι την δυνατότητα εφαρμογής της
πολιτικής του Δήμου. Δυστυχώς οι αλλαγές που επήλθαν στη
διαδικασία

αδειοδότησης

των
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ενδιαφέροντος με τον ν 4442/2016 έχουν εντείνει το όλο πρόβλημα,
υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και
λειτουργώντας σε βάρος της ανάπτυξης άλλων επιχειρήσεων ήπιας
όχλησης (πχ. εμπορικά καταστήματα).
Με

τον

νόμο

αυτό

αφαιρούνται

αρμοδιότητες

έγκρισης

και

αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
προηγούμενα είχαν οι Δήμοι ενώ την ίδια στιγμή τους καθιστά
υπεύθυνους για την λειτουργία τους.
Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή σκληρής λιτότητας από τις κυβερνήσεις
μέχρι σήμερα αφαιρεί πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση με
αποτέλεσμα η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο μας να είναι
υποστελεχωμένη

και με περιορισμένες αρμοδιότητες ελέγχου της

παραβατικότητας.
Περιγράφοντας την κατάσταση στην πόλη μας παρατηρούμε μία
έξαρση του φαινομένου στην Πλατεία Πατριάρχου και σε κεντρικούς
δρόμους όπως στις οδούς Δεκελείας, Νίκου Τρυπιά, Βρυούλων,
πεζόδρομο Σάρδεων και άλλους, όπου καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους παίζουν είτε
ζωντανή είτε μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων μουσική και μάλιστα σε
επίπεδα ήχου ανώτερα του κανονικού και προβλεπόμενου και σε
ώρες κοινής ησυχίας ήτοι το μεσημέρι μετά τις 14:00 έως τις 17:00 και
το βράδυ μετά τις 23:00 και μέχρι τις 6:00 το πρωί.
Πέραν των παραβάσεων των όρων κοινής ησυχίας και της
διατάραξης

της

οικιακής

ειρήνης,

κάποια

καταστήματα

καταλαμβάνουν με τραπεζοκαθίσματα το σύνολο των κοινόχρηστων
χώρων καθιστώντας αδύνατη την διάβαση των πεζών μετατρέποντας
τα πεζοδρόμια σε προέκταση του καταστήματός τους. Κάποιοι
μάλιστα εξ’ αυτών έχουν καταστρέψει δημόσια περιουσία αφαιρώντας
παγκάκια και παρεμβαίνοντας στα παρτέρια πρασίνου του Δήμου.
Επιπροσθέτως στην

πλατεία, στους πεζόδρομους

όλους τους δρόμους του κέντρου
καθημερινά

με

τους

οδηγούς

να

αλλά και

σε

επικρατεί το αδιαχώρητο
παρκάρουν

αυθαίρετα,

με

αποτέλεσμα το κέντρο να έχει μετατραπεί σε υπαίθριο χώρο
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στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των ως άνω καταστημάτων και των
θαμώνων τους, δημιουργώντας σοβαρή όχληση κατά τη διάρκεια της
ημέρας και κυρίως της νύχτας καθώς και πρόβλημα ασφαλείας
καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των πεζών, των ανθρώπων με
κινητικά προβλήματα αλλά και των οχημάτων ανάγκης.
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όπου καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος

καταλαμβάνουν παράνομα χώρο δίπλα αλλά και

κάποιες φορές έναντι του καταστήματος τους με τραπεζοκαθίσματα
αφού στερούνται αδείας για τους χώρους αυτούς. Eχουν αναπτύξει
σταθερές κατασκευές αποτελούμενες από πάγκους και καθίσματα
εκτός

των

νομίμων

ορίων

της

αδείας

τραπεζοκαθισμάτων

επεμβαίνοντας μάλιστα στα υφιστάμενα παρτέρια πρασίνου του
Δήμου. Τα ανωτέρω παραβιάζουν τόσο το πνεύμα όσο και τα βασικά
άρθρα της κανονιστικής κοινόχρηστων χώρων.
Επιπλέον, έχουν κατασκευαστεί σταθερά περιφράγματα πάνω στους
κοινόχρηστους χώρους τα οποία έχουν ενοποιηθεί με τον κυρίως
χώρο των καταστημάτων,

είναι παράνομα

νομιμοποιηθούν, και ιδιαίτερα στον
στο

και δεν μπορούν να

προσφυγικό οικισμό αντίκειται

Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001), καθώς επίσης

αντίκειται στον κανονισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων από παρακείμενα καταστήματα.
Ιδιαίτερα στον πεζόδρομο της Σάρδεων, στην οδό Βρυούλων, στην
Νίκου Τρυπιά, και γενικά στο
Φιλαδέλφειας

Ιστορικό Κέντρο της Νέας

οι προσόψεις των καταστημάτων και οι πρόσθετες

κατασκευές και παρεμβάσεις

έπρεπε να

έχουν ελεγχθεί από το

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής όπως απαιτείται παραβιάζοντας το άρθρο
5 του Προεδρικού Διατάγματος στο ΦΕΚ 467Δ/18-6-2001, σε
αντίθεση με τους δημότες και κατοίκους που πειθάρχησαν στον νόμο
για τον προσφυγικό οικισμό.
Επιπροσθέτως τα καταστήματα ιδιαιτέρως κατά τις νυχτερινές ώρες
λειτουργούν ως μπαρ με μουσική σε ανοικτό χώρο με ένταση που
καθιστά την ζωή των περιοίκων ανυπόφορη. Η παράνομη λειτουργία
των καταστημάτων επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής όλων των
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περιοίκων,

την

ασφάλειά

τους,

δημιουργούν

ηχορύπανση,

κυκλοφοριακή επιβάρυνση κλπ.
Η κατάσταση όπως περιγράφεται είναι γνωστή στη Δημοτική Αρχή, το
Αστυνομικό τμήμα Φιλαδέλφειας και την ΥΔΟΜ Νέας Ιωνίας. Δεκάδες
προφορικές και γραπτές καταγγελίες πολιτών

και

αποφάσεις

Κοινοτικών Συμβουλίων, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφορές με
αριθμούς

Πρωτοκόλλου,

φωτογραφίες

κ.λ.π.

έρχονται

να

επιβεβαιώσουν την σοβαρότητα του προβλήματος.
Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας, καθώς και σε συνάντηση που είχαν με τον Δήμαρχο,
καταστηματάρχες

παραδέχθηκαν

το

πρόβλημα

της

υπαρκτής

παραβατικής συμπεριφοράς.
Οι μέχρι στιγμής παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως μάζεμα
τραπεζοκαθισμάτων, επιβολή προστίμων, ακόμα και ανακλήσεις
αδειών λειτουργίας ως τρόποι λύσης του προβλήματος είχαν ως
αποτέλεσμα την συμμόρφωση μερικών

καταστημάτων αλλά ένας

σημαντικός αριθμός συνεχίζει να μην κατανοεί το μέγεθος του
προβλήματος.
Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφού τροποποιεί «βίαια» το
χαρακτήρα της πόλης, απειλεί να αλλοιώσει μόνιμα το χαρακτήρα του
παραδοσιακού οικισμού, θα πρέπει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να
προβεί στις παρακάτω ενέργειες ικανοποιώντας μεταξύ άλλων τα
δίκαια αιτήματα των κατοίκων:


Αίτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για άμεση
κατεδάφιση των παρανόμων κατασκευών που βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους ή εκτός των σχεδιαγραμμάτων της
αδείας των τραπεζοκαθισμάτων. Σε περίπτωση που δεν
διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να αναλάβει πρωτοβουλία ο
Δήμος.



Ανάκληση

της

άδειας

η

μη

ανανέωση

της

άδειας

τραπεζοκαθισμάτων στους κατ’ επανάληψη παρανομούντες
όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων
Χώρων.
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Καθημερινούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας και γραπτή
ενημέρωση των παραβατών, ότι μετά την επιβολή των
προστίμων θα τους αφαιρείται η άδεια τραπεζοκαθισμάτων.



Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να ελέγξει τις καταστροφές και
παρεμβάσεις π.χ.

σε παρτέρια, παγκάκια, με χρέωση της

αποκατάστασης στους υπευθύνους.


Συνάντηση με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος για
ενημέρωση και κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.



Αναζήτηση από την Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία,
του ΑΤ Φιλαδέλφειας και των υπηρεσιών του Δήμου των
βεβαιωμένων παραβάσεων των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος για την ενημέρωση των φακέλων τους με
σκοπό την τήρηση των νόμων και των διατάξεων.



Άμεση

συνεδρίαση

των

συμβουλίων

των

Δημοτικών

Κοινοτήτων και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την
επανεξέταση των αδειών της παράτασης ωραρίου μουσικής
και των παραβάσεων του ωραρίου λειτουργίας με έμφαση στις
περιοχές εκείνες που τα καταστήματα εφάπτονται ή γειτνιάζουν
με κατοικίες.


Να ελεγχθούν όλες οι άδειες των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στον παραδοσιακό οικισμό,
και κυρίως, αν η λειτουργία τους συνάδει με εκείνα που ορίζει
το Προεδρικό Διάταγμα από τη νομική υπηρεσία του Δήμου.



Επέκταση του μέτρου της τοποθέτησης εμποδίων κατά της
παράνομης στάθμευσης, όπως στην Πλατεία Πατριάρχου, και
σ’ όλον τον πεζόδρομο της οδού Σάρδεων

αφού αποτελεί

ενοποιημένο κομμάτι στον σχεδιασμό της κεντρικής πλατείας.


Δέσμευση να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αλλαγή
του πεζόδρομου από Σάββα Σταματιάδη έως Νίκου Τρυπιά
από γενικής κατοικίας σε αμιγούς, μέτρο που επιβάλλεται λόγω
των προβλημάτων που περιγράφονται συνοπτικά ανωτέρω.



Άμεση εξέταση της χορήγησης άδειας στάθμευσης για τους
μόνιμους κατοίκους του Κέντρου.
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Και τέλος θέλω να πω δυο πράγματα. Περιοχές κατοικίας που
έχουν την ατυχία να είναι στο κέντρο της πόλης πολιορκούνται από το μέτωπο
των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος συνωστισμένων σε πολλά
σημεία της πόλης η μία δίπλα στην άλλη. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον ότι
υπάρχουν

κορεσμένες

τραπεζοκαθισμάτων οι

περιοχές.
κάτοικοι

Εξ

αιτίας

δυσκολεύονται

της
να

ανάπτυξης

των

περπατήσουν στα

πεζοδρόμια, στους πεζόδρομους είτε μόνοι είτε με καροτσάκια, είτε
ηλικιωμένοι καθώς αυτά είναι μονίμως κατειλημμένα από τραπεζοκαθίσματα,
σκαμπό, πάνελ, τέντες, διακοσμητικά, θερμαντικά και αν τυχόν κατά λάθος
υπάρξει ελεύθερος χώρος ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα, εκεί μπαίνουν
μηχανάκια.
Ιδιαίτερα κάθε Σαββατοκύριακο εκτός της ηχορύπανσης υπάρχει
η ρύπανση πέριξ του κέντρου σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους και
μπροστά στις εισόδους των σπιτιών, φωνασκίες, τσακωμοί μεταξύ των
θαμώνων, κίνηση κι άλλες ενέργειες που αρκετοί κάτοικοι γνωρίζουν. Κάθε
βράδυ οι περίοικοι λένε «πως θα περάσει κι αυτή η νύχτα!». Εκεί που η
χρήση γης το απαγορεύει δε, η επιχείρηση λειτουργεί παραβατικά. Άδειες για
γαλακτοπωλεία γίνονται μπαρ.
Είναι

αδιανόητο

το

γεγονός

ότι

κάποιοι

επιχειρηματίες

ειδοποιούνται για επικείμενους ελέγχους –το έχω πάθει κι εγώ αυτό- ώστε να
προλαβαίνουν την τελευταία στιγμή να παρουσιάζονται νόμιμοι, τη στιγμή του
ελέγχου. Πρέπει να εντοπιστεί το θέμα και να λυθεί. Δε μπορεί δηλαδή να
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εμείς να φαινόμαστε ότι είμαστε κι εμείς μαζί
τους ίσως.
Ίσως υπήρχε κάποια ανοχή και λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αλλά πλέον αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Είναι ανάγκη να
δείξουμε ότι είμαστε αμετάκλητοι στην απόφασή μας να συμμαζευτεί το θέμα
με τα τραπεζοκαθίσματα και τη χρήση μουσικών οργάνων αν θέλουμε ο
Δήμος μας να είναι γνωστός για τον πολιτισμό που παράγει, για το
περιβάλλον του όπως το άλσος, το προσφυγικό οικισμό, που όσο περνάει ο
καιρός αλλοτριώνεται και να μην είναι γνωστός για τα όποια φασαριόζικα
μπαράκια – καφέ, ή αυτά τα σουβλατζίδικα που δεν σέβονται τους κατοίκους,
αλλά και τους επισκέπτες τους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Ρόκου δεν μπορεί να
διαφωνήσει κανένας και με τους κατοίκους αλλά και με εσάς που ήσασταν
εισηγήτρια. Όχι μόνο αυτά, αλλά σελίδες θα μπορούσε να γράψει κανένας. Η
παρανομία και η ασυδοσία δεν είναι μόνο στο κέντρο. Εγώ επειδή
ανεβοκατεβαίνω τη Δεκελείας σε καθημερινή βάση τουλάχιστον δυο τρεις
φορές την ημέρα, η ασυδοσία και η παρανομία θέλετε από τον πεζόδρομο,
θέλετε από την απέναντι πλευρά, όπου θέλετε, οργιάζει.
Και ερχόμαστε εδώ και λέμε εκθέσεις. Στο δια ταύτα…! Η
Διοίκηση, οι Υπηρεσίες δεν ξέρω ποιος να φτιάξουμε και μια διαπαραταξιακή
Επιτροπή για να μην το χρεώνεται κάποιος και λέμε «να εγώ κρύβομαι γιατί
έχω πολιτικό κόστος». Ή εφαρμόζουμε το μέτρο ενιαία σε όλους και έχουν
όλοι 1 μέτρο παρανομία ή εφαρμόζουν όλοι το νόμο, ή δεν μπορούμε κάποιοι
είναι νόμιμοι και κάποιοι είναι παράνομοι.
Ο πεζόδρομος είναι κατειλημμένος από αυτοκίνητα, δεν μιλάω
άλλες παραβάσεις, καταστήματα στο δρόμο και τα λοιπά. Τα βιώνουμε, όλοι
στην ίδια πόλη ζούμε. Το να καθόμαστε και να λέμε εκθέσεις και θα το
λύσουμε, έχω ακούσει το ίδιο θέμα 15 φορές από το 2010 που ενώθηκαν οι
Δήμοι Φιλαδέλφεια και Χαλκηδόνα και λύση δεν έχει δοθεί.
Προσπάθησε για μια φορά να ελευθερώσει τη λεωφόρο
Δεκελείας επί Σταύρου Κόντου ο Καρακασίδης που ήταν Αντιδήμαρχος και σε
ένα μήνα απέτυχε. Γιατί δεν είχε στήριξη από κανένα, ούτε από τις Υπηρεσίες
ούτε από παντού. Και μάλιστα είχα τύχει τότε και μίλησα μαζί του μου λέει «Τι
να κάνω…;». Ή όλοι μαζί ή δεν μπορεί εγώ να παρανομώ και εσύ να είσαι
σωστός. Ή όλοι ή κανένας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Ρόκου δουλέψατε για να φέρετε αυτή την έκθεση και
δίνετε μια γλαφυρότατη εικόνα πως είναι το κέντρο της πόλης μας και
πραγματικά οι κάτοικοι στην περιοχή εκεί μπορώ να πω ότι βασανίζονται
πάρα πολύ. Εγώ μόνο μια κουβέντα θα πω και αυτή νομίζω είναι όλη η ουσία:
εφαρμόστε τους νόμους με μεγάλη αυστηρότητα σε όλες τις βαθμίδες. Όλα τα
άλλα δεν έχουν κανένα νόημα.
Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς τώρα εδώ ένα σχέδιο, ή
να βάλουμε ένα Κανονισμό πλατείας. Οι νόμοι υπάρχουν. Με αυστηρότητα
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επαναλαμβάνω εφαρμόστε το νόμο. Οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκιο, οι
κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους, οι
κάτοικοι μπορώ να πω ότι έχουν γίνει πολίτες Β κατηγορίας σε σχέση με τους
άλλους πολίτες όταν δέχονται τέτοια κατάσταση.
Όμως εφαρμόστε τους νόμους. Μην έρχεστε εδώ και μας λέτε
ιστορίες και μας λέτε πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Αυτό είναι όλη η ουσία
και νομίζω ότι κάνατε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και κάνατε άριστα που τα
φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια ακόμη φορά, που όπως είπε πολύ
σωστά ο κ. Πλάτανος έχουν έρθει τέσσερις – πέντε φορές και τα προβλήματα
παραμένουν τα ίδια.
Εφαρμόστε τους νόμους με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Η
Δημοτική Αστυνομία και η Αστυνομία και όλοι οι άλλοι φορείς οι οποίοι
εμπλέκονται με την τάξη ης πλατείας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, θέλω να πω κι εγώ δυο λόγια. Κατά την άποψή
μου το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης εδώ και καιρό και έτσι όπως θα
συνεχιστεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης μελλοντικά, είτε
είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή είτε είναι άλλοι. Η πόλη αυτή εάν δεν παρθούν
μέτρα ουσιαστικά και ολοκληρωτικά έχει τεράστιο πρόβλημα.
Κάποιοι δεν κατανοούν ότι αυτή η πόλη έχει 500 επαγγελματίες
και για να πούμε και την αλήθεια μιλάμε τώρα για τους 50 από τους 500 οι
υπόλοιποι δεν έχουν πρόβλημα. 50 ιδιοκτήτες αγνοούν ότι υπάρχουν 60.000
κάτοικοι

οι

οποίοι

είναι

συνταξιούχοι,

ασθενείς,

μαθητές,

φοιτητές,

εργαζόμενοι άνθρωποι. Γιατί; Είναι βλάκες; Όχι. Υπάρχει μια λέξη μαγική:
κέρδος, κέρδος, κέρδος, κέρδος και πάλι κέρδος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας
για τη ζωή των πολιτών. Ενδιαφέρονται μόνο για το Ταμείο το βράδυ.
Φυσιολογικό; Εγώ θα έλεγα φυσιολογικό για το κέρδος τους.
Αλλά πρέπει να ακούσουν και την πόλη της οποίας την υπεραξία
την καρπώνονται οι ίδιοι. Διότι μπορούν να ανοίξουν καταστήματα και στην
Κυψέλη αν θέλουν. Στη Φιλαδέλφεια τρέχουν. Γιατί; Γιατί η πόλη έχει
υπεραξία. Γιατί ποτίσαμε όλοι μας, εμείς οι προηγούμενοι, οι δημότες, τα
δεντράκια μας, καθαρίζουμε το άλσος μας, έχουμε μια ωραία πόλη και την
υπεραξία αυτή την καρπώνονται οι ιδιοκτήτες. Να την καρπώνονται, αλλά με
κάποιο μέτρο βρε αδελφέ, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται. Η πόλη θα
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καταστραφεί αν δεν πάρουμε μέτρα. Σήμερα εμείς αύριο άλλοι και ούτω
καθεξής. Διότι αυτό που γίνεται είναι ανεπίτρεπτο.
Και πάμε στην ουσία. Νόμοι υπάρχουν. Κανονιστικές που δεν
είχε ο Δήμος εμείς φροντίσαμε επιμελώς και τις περάσαμε από το Δημοτικό
Συμβούλιο και υπάρχουν. Είναι αρκετά θωρακισμένος ο Δήμος. Το πρόβλημα
υπάρχει στο ότι δεν έχουμε μηχανισμούς επίβλεψης.
Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι κρατικοί μηχανισμοί
είναι διεφθαρμένοι, έτσι υποπτεύομαι εγώ. Έχω βάσιμη υποψία ότι είναι
διεφθαρμένοι. Τι να κάνουμε… Άρα επιζητούμε νέες συνθήκες ζωής και οι
κάτοικοι δεν πρέπει να σταματήσουν ούτε μια στιγμή να συνεχίσουν αυτό τον
αγώνα. Πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότεροι, πρέπει να αγκαλιάσουμε όλη
τη Φιλαδέλφεια και φυσικά η Δημοτική Αρχή μπροστά σε κάθε κινητοποίηση,
σε κάθε έγγραφο, σε κάθε Υπουργείο. Είμαστε υποχρεωμένοι.
Αλλά εγώ λέω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης. Άρα
σωστά έκανε η κα Ρόκου και έφερε εισηγητικά το θέμα, σωστά βάζει τις
προτάσεις και ομόφωνα πρέπει να το ψηφίσουμε αλλά δεν σταματάει εκεί.
Πρέπει η κα Ρόκου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος να είναι
συνέχεια σε μια επικοινωνία.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θαυμάσια η δουλειά, καταγεγραμμένα τα πάντα εννοείται
συμφωνούμε. Είναι συζήτηση και λήψη απόφασης ή μόνο συζήτηση, το θέμα.
Και δεύτερον, αν θα πάρουμε και απόφαση θα αποφασίσουμε να τηρήσουμε
τους νόμους γιατί κάτι άλλο δεν είδα καινούργιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πραγματικά είναι ένα θέμα
αυτό το οποίο ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια την πόλη μας και τους
κατοίκους της. Είναι γεγονός ότι η εισήγηση που ήρθε από την κα Ρόκου είναι
πάρα πολύ καλή και σωστή.
Σημασία έχει πως τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν. Το βλέπω
πάρα πολύ δύσκολο, διότι δυστυχώς ο κάθε καταστηματάρχης,

το κάθε

μαγαζί όταν έχει το μυαλό του στο κέρδος μπορεί και παρανομεί καθημερινά,
δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει «Τι; Θα μου βάλουν ένα πρόστιμο; Θα το
πληρώσω και τελείωσε», κάπως έτσι συμβαίνει.
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Σημασία έχει αν είχαμε τη δυνατότητα εμείς σαν Δημοτικό
Συμβούλιο, σαν Δήμος να περιορίσουμε τις άδειες των καταστημάτων αυτών,
που δεν την έχουμε. Γιατί όταν θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα ή ένα μαγαζί
υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Αν υπήρχε τρόπος να μπορούμε να περιορίσουμε ή ακόμη και
να μη δώσουμε πλέον άδειες τέτοιου είδους αλλά δεν γίνεται. Απλώς
επαναλαμβάνω όσο αυστηρές να είναι οι κινήσεις οι οποίες θα κάνουμε,
απλώς μπορούμε να περιορίσουμε, όχι να τελειώσει το θέμα αυτό και να
πληρώνουν οι κάτοικοι και ειδικά των γύρω περιοχών εκεί και του
πεζόδρομου όλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε επειδή κάτι με ρώτησε ο
συνδημότης. Αυστηρές κυρώσεις, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο θέμα έρχεται για
συζήτηση είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε άλλα αρμόδια όργανα του
Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι από το ’10 επί κα Ρόκου, εγώ μπορώ να πω από
το ’08 τουλάχιστον και μετά η πόλη γνωρίζει μια βίαιη αλλαγή φυσιογνωμίας.
Ανέκαθεν η Νέα Φιλαδέλφεια και τουλάχιστον όσον αφορά τον καταμερισμό
δραστηριοτήτων περισσότερο εμείς ήμασταν

-και αυτό εξηγείται και

χωροταξικά και πολεοδομικά- ένα κομμάτι ανάπτυξης καταστημάτων
αναψυχής, διότι είμαστε μια πόλη με μεγάλο πεζόδρομο, με χαμηλή δόμηση
και άρα ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων καταστημάτων και η Νέα Ιωνία ο
συνοριακός Δήμος ήταν περισσότερο και είναι και σήμερα μια περιοχή
εμπορικών καταστημάτων. Άρα αυτό υπήρχε από δεκαετίες.
Αυτό το οποίο όμως ζούμε εδώ και μια δεκαετία και έχει να κάνει
με αυτό που λέμε και ροές του κεφαλαίου στις συγκεκριμένες δραστηριότητες
οι οποίες ανά δεκαετία κιόλας βλέπουμε να αλλάζουν περιοχή, το βλέπουμε
αυτό, δηλαδή εγώ κοντεύω τα 40 και έχω ζήσει τουλάχιστον να αλλάζουν ανά
δεκαετία από το Μπουρνάζι, στο Γκάζι, στη Γλυφάδα, στο Χαλάνδρι δηλαδή
όπου δημιουργούνται τα στέκια και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς
παράγοντες, η πραγματικότητα είναι ότι την τελευταία δεκαετία για λόγους
που δεν είναι της παρούσης η πόλη γνωρίζει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο
κομμάτι των καταστημάτων εστίαση, διασκέδαση, αναψυχή.
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Το ζήτημα είναι πως εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε την
αρμονική συνύπαρξη αυτών των δύο, δηλαδή της ανάπτυξης των
καταστημάτων. Εγώ το έχω πει και δημόσια πριν από τρία χρόνια και μάλιστα
λοιδορήθηκα ότι αν ήταν στο χέρι μας θα απαγορεύαμε το άνοιγμα νέων
καταστημάτων και το λέω και το εννοώ.
Λέω αν ήταν στο χέρι μας, αν περνούσε ακόμη κι όταν περνούσε
γιατί πλέον δεν περνάει ούτε αυτό από το χέρι μας, δεν αδειοδοτεί πλέον ο
Δήμος τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο Δήμο γίνεται μια
γνωστοποίηση και μόνο, δηλαδή ο Δήμος αυτή τη στιγμή και μάλιστα το
συγκεκριμένο ζήτημα το είχαμε αντιπαλέψει, ήταν ένας νόμος ο οποίος
ψηφίστηκε αν θυμάμαι καλά πέρσι το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς είναι επιταγές
ξεκινάμε από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας περί ανταγωνιστικότητας και
ελεύθερης επιχειρηματικότητας και αυτή είχε ενσωματωθεί στους εθνικούς
νομούς. Άρα δηλαδή δεν μπορείς να θέσεις περιορισμούς νομικούς με νόμιμο
τρόπο στο άνοιγμα νέων καταστημάτων, πόσο μάλλον τώρα που μας έχει
αφαιρεθεί και η αρμοδιότητα.
Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε εντελώς
ανυπεράσπιστοι είτε ως Δημοτική Αρχή και κατά πόσο μάλλον ως πολίτες
απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα εγώ πρόσφατα ζω αυτή την
κατάσταση και στο πετσί μου, δηλαδή με παραβιάσεις μουσικής όλη την ώρα,
δεν σέβεται κανένας κανέναν, παραβιάσεις τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή να
δίνεις άδεια σε μια σειρά για 5 μέτρα και να έχει κάνει δυο σειρές επί 15 μέτρα.
Δυστυχώς αυτό για να ελεγχθεί, είτε για παραβιάσεις μιλάμε, είτε
στάθμευση,

παραβιάσεις

ωραρίου,

παραβιάσεις

μουσικής

έντασης,

παραβιάσεις τραπεζοκαθισμάτων, ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα; Θα
έπρεπε να υπάρχει μια δύναμη Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο για να
μπορεί να ελέγχει όλα αυτά με αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 30
ανθρώπων, όταν ο Δήμος έχει 6.
Ξέρετε τι γίνεται; Ο καθένας αυτούς τους 6, όταν έρχονται τυχαία
από τη Νέα Χαλκηδόνα παραδείγματος χάριν από ένα συγκεκριμένο σημείο
μου λένε αυτοί οι 6, οι 60.000 κόσμος της πόλης που έχει και 60.000
διαφορετικά προβλήματα, νομίζει ότι μπορούμε να διαθέσουμε αυτούς τους 6
για το δικό του θέμα. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή που υπάρχουν
καθημερινά κλοπές, στη Νεαπόλεως έρχονται και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι
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στο γραφείο μου κάθε εβδομάδα και λένε «θέλουμε Δημοτική Αστυνομία και
αυτούς τους 6 φέρτους εκεί». Οι κάτοικοι στο Κάτω Κουκλάκι που έχουν άλλα
προβλήματα εκεί, που πάνε συνεχώς παράνομα φορτηγά και θεωρούν πως
είναι χαβούζα η περιοχή, λένε «αυτούς τους 6 φέρτους εκεί». Αυτοί οι 6 δεν
μπορούν να διακτινιστούν και να είναι 6 επί 24ωρου βάσεως σε μια πόλη που
ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση και τελειώσει στην Αθήνα και στους Αγίους
Αναργύρους. Δεν γίνεται.
Αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε και κυρίως
εγώ αυτό δεν το έχω δει και αν θέλετε να πάρουμε πρωτοβουλία εμείς να
οργανώσουμε τον κόσμο στην περιοχή. Πέρα δηλαδή από αυτά τα οποία
προτείνουμε, τα διάβασε η Χαρά, που αυτά κάποια είναι άμεσα και κάποια
είναι που πρέπει να έρθουν και σε Δημοτικά Συμβούλια αλλά αφορούν κι
άλλες Υπηρεσίες.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Με ρωτάτε «τι να κάνουμε». Όταν
εμένα δίπλα στο σπίτι μου παίζει μουσική, παίρνω την Αστυνομία που είναι
αρμόδια να έρθει να ελέγξει τη μουσική και όταν έρχεται η Αστυνομία αν έρθει
η Αστυνομία, έχει κατέβει η μουσική, τι κάνουμε; Το μόνο το οποίο μπορούμε
να κάνουμε, είναι να οργανώσουμε μια μέρα, ένα ωραίο Σάββατο, να τσούξει
κιόλας να μαζευτούμε 200 άτομα και να πάμε και να το κλείσουμε απ' έξω.
Εκτός κι αν κάνουμε ευχέλαιο; Να κάνουμε τι; Γιατί έχουμε
δοκιμάσει όλους τους τρόπους. Αν δεν οργανωθεί σε αυτό το θέμα μια
διαμαρτυρία, εγώ λέω ότι μπορούμε να βγούμε και να το εγγυηθώ τώρα ότι η
Δημοτική Αστυνομία θα βγαίνει το επόμενο δίμηνο – τρίμηνο Παρασκευή
Σάββατο κάθε βράδυ, με παρουσία και της Δημοτικής Αρχής.
Να σας πω κάτι. Έχουμε αφαιρέσει, εδώ είναι ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος ο κ. Λάλος να σας πει από πόσα καταστήματα έχει αφαιρέσει
την άδεια. Εγώ με τα μάτια μου μόνο ένα έχω δει να κλείνει. Μόνο ένα. ποιο;
Δεν θέλω να το πω τώρα, ένα έκλεισε. Έχουμε αφαιρέσει άδειες πάνω από
δέκα καταστήματα και μόνο ένα έκλεισε. Ξέρετε γιατί; Πάνε στο Δικαστήριο,
επικαλούνται την κρίση, το μεροκάματο τις θέσεις εργασίας και παίρνουν
αναστολές.
Αυτή τη στιγμή συμμετέχει ο Δήμος επειδή

περνάνε από

Οικονομική Επιτροπή οι παραστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας να στα πει και
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ο Μενέλαος από τη Νομική Υπηρεσία και παρουσιαζόμαστε σε υποθέσεις του
’11. Στο ενδιάμεσο έχουν αλλάξει ΑΦΜ έχουν δημιουργήσει νέα εταιρεία και τα
λοιπά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται;
Έχουμε όλη τη βούληση αλλά νιώθουμε κι εμείς από ένα σημείο
και πέρα ανυπεράσπιστοι. Να σας δείξω τα έγγραφα τη χαρτούρα για τους
ελέγχους σε συγκεκριμένα καταστήματα για τραπεζοκαθίσματα, για ήχο και η
Τροχαία σου λέει «δεν έχω κόσμο», η Αστυνομία σου λέει «δεν έχω κόσμο», ο
Δήμος σου λέει «δεν έχω κόσμο» στο τέλος φτάνεις να παρατηρείς μια
κατάσταση τριγύρω να πάει από το κακό στο χειρότερο.
Εδώ η μόνη πρόταση εκτός από αυτά που προτείνουμε είναι για
εμένα να οργανωθούμε τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης που αντιμετωπίζει
το σοβαρότερο πρόβλημα και να πάμε και σε πιο δυναμικό τρόπο δίπλα σε
όλα τα υπόλοιπα κινητοποίησης. Διαφορετικά θεωρώ ότι ξεχάστε την πόλη
που ξέραμε αν δεν υπάρξει μια συνειδητοποίηση και όλοι μαζί …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι γιατί μάλλον παρεξηγούμαι. Εγώ ξέρω ότι για το
θέμα της κεραίας παραδείγματος χάριν πήγα σε μια Συνέλευση πριν από δυο
εβδομάδες και είδα 150 ανθρώπους αγανακτισμένους και αποφασισμένους να
πάνε να την γκρεμίσουν γιατί το θεωρούν τη ζωή τους και ότι απειλείται ή
κινδυνεύει. Εγώ λέω ότι είμαστε εδώ και να βγούμε και μπροστά αλλά
θέλουμε και εσάς. Δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς το θέμα, εκτός αν έχετε κάτι
άλλο να προτείνετε που δεν κάνουμε ή δεν έχουμε σκεφτεί να δώσουμε λύση.
Ακόμη και ανάκληση αδείας σας λέω έχουμε κάνει σε πόσα καταστήματα και
δεν κλείνουν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί δημότες θα σας δοθεί ο λόγος δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, απλώς να τηρήσουμε τη σειρά των πραγμάτων. Πρέπει να
μιλήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μετά θα μιλήσετε όσοι θέλετε, δεν έχω
κανένα πρόβλημα εγώ.
Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν θέλω να κουράσω, θέλω να πω συγκεκριμένα επί των
προτάσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και να αιτιολογήσω τις
απαντήσεις μου.
Ξεκινάμε από το πρώτο αίτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
για «Άμεση κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών που βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους». Υπάρχουν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις όσον
αφορά τη Νέα Χαλκηδόνα που αφορούν οικίες ή άλλου τύπου ακίνητα, τα
οποία τα πρωτόκολλα κατεδάφισης προσκρούουν στη δαιδαλώδη νομοθεσία
περί υπαγωγής και τακτοποίησης και στις ενέργειες αποκοπής των
κατεδαφίσεων μέσω ένδικων παρεμβάσεων αυτών οι οποίοι έχουν το
πρόβλημα με την αυθαίρετη κατασκευή.
Αυτό δεν είναι άγνωστο μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο
καθυστερεί να σταματήσει μια κατεδάφιση όταν δεν είναι αμετάκλητη. Αυτό
δεν είναι δικαιολογία για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, είναι όμως η γνωστή
τακτική.
Στο δεύτερο το οποίο βάζετε σαν αίτημα: «Ανάκληση της άδειας
η μη ανανέωση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων στους κατ επανάληψη
παρανομούντες όπως προβλέπεται στην κανονιστική», νομίζω το απάντησε ο
Δήμαρχος. Είναι γνωστό το τρικ όταν ανακαλείς μια άδεια του να βγάζει ένα
νέο ΑΦΜ ο παραβάτης, να αιτείται εκ νέου να πάρει το ίδιο μαγαζί με άλλο
ΑΦΜ να αιτηθεί ξανά τραπεζοκαθίσματα ως ένας νόμιμος εργοδότης πλέον
και τα λοιπά.
Είναι ένα ατελείωτο κυνήγι μαγισσών αυτό το πράγμα γιατί
κανείς δεν απαγορεύει σε κάποιον να νοικιάσει ξανά το ίδιο μαγαζί με ένα
μπροστινό όπως το λέμε στην λαϊκή γλώσσα και να λειτουργεί όπως και πριν.
Στο

τρίτο

σημείο:

«Καθημερινοί

έλεγχοι

της

Δημοτικής

Αστυνομίας…» το απάντησε.
Στο τέταρτο σημείο για τις καταστροφές που κάποιοι κάνουν και
θα μπορούσε να τις καταγράψει η Τεχνική Υπηρεσία και να χρεώσει. Αυτό
γίνεται μόνο αν η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία αποκαταστήσει τις φθορές και
προχωρήσει σε καταλογισμό σε βεβαιωτικό κατάλογο.
Το επόμενο σημείο συναντήσεις με «Διοικητές Αστυνομικών
Τμημάτων» κατ’ επανάληψη έχουν γίνει. Στο επόμενο σημείο το οποίο είναι
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και σημαντικό «Ραντεβού με την Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία για
τις

βεβαιωμένες

παραβάσεις

των

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος…» προφανώς εννοείτε τις πολεοδομικές παραβάσεις εδώ.
Έχει ζητηθεί ένα ραντεβού στο τέλος Μαΐου από την Πολεοδομία
ακριβώς για να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο με βάση τον καινούργιο
νόμο τον 4495 που αφορά αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές
παραβάσεις, μπορούμε να έχουμε μια κοινή στρατηγική για το σύνολο των
πολεοδομικών παραβάσεων, όχι μόνο των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Δηλαδή το κλείσιμο των πρασιών, τα πρόστιμα και τα λοιπά.
Άρα αυτό είναι δεδομένο και θα δίνει.
Το επόμενο «Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
των Κοινοτικών Συμβουλίων για το ωράριο…» νομίζω το είπε η κα Ρόκου
αφορά μόνο την ανάκληση της επέκτασης. Δεν αδειοδοτούμε εμείς
καταστήματα για μουσική. Αυτό μπορεί να γίνει και φυσικά πρέπει να γίνει.
Το επόμενο «Να ελεγχθούν όλες οι άδειες των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στον παραδοσιακό οικισμό»,
είναι εύκολο να ξαναγίνει και να ελεγχθούν πραγματικά οι χρήσεις –αυτό έχει
σημασία- γης με τις οποίες λειτουργεί μια επιχείρηση. Διότι το είπε και η κα
Ρόκου υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις που κάποιος η χρήση του
είναι για αναψυκτήριο, παίρνει άδει αναψυκτηρίου και μετά το μετατρέπει
εύκολα σε μπαρ, σε καφέ, σε οτιδήποτε άλλο που δεν είναι ακριβώς
αναψυκτήριο. Ή σε γαλακτοπωλείο ή σε πρατήριο άρτου και το μετατρέπει σε
σουβλατζίδικο.
Το πιο σημαντικό «Η επέκταση του μέτρου
εμποδίων

κατά

της

παράνομης

στάθμευσης,

όπως

της τοποθέτησης
στην

Πλατεία

Πατριάρχου…» είναι δρομολογημένες παρεμβάσεις όχι δικές μου από τους
δυο προηγούμενους Αντιδημάρχους Τεχνικής Υπηρεσίας τον κ. Καλαμπόκη
και τον κ. Μανωλεδάκη, εγώ απλά υλοποιώ. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο η
εικόνα όχι αισθητικά τόσο, αισθητικά μπορεί να μην είναι και η καλύτερη
παρέμβαση της απελευθέρωσης των τεσσάρων τεταρτημορίων της πλατείας
Πατριάρχου, τουλάχιστον όσον αφορά την παράνομη στάθμευση μηχανών και
όπως έχετε δει ήδη κατασκευάζονται τα parking τα οποία θα καλύπτουν
συγκεκριμένα μηχανάκια. Είναι πάνω από 200 και 300 τα μηχανάκια που
επισκέπτονται το κέντρο της πόλης, φυσικά και δεν φτάνουν αυτές οι 45
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θέσεις. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο δείχνει ότι τουλάχιστον εκεί μπαίνει μια
σειρά.
Αυτό που έχουμε ήδη κάνει όσον αφορά την επέκταση στα
κολωνάκια, είναι ότι έχει μπει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα εμπόδια
για χωροθέτηση και στον πεζόδρομο της Σάρδεων. Έχουμε πάρει απόφαση
την προηγούμενη εβδομάδα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν.
Κλείνω λέγοντας στα τρία τελευταία σημεία τα οποία είναι
σημαντικά και ίσως δεν είναι εύκολο να γίνουν. Η δέσμευση να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για την αλλαγή χρήσης από γενική σε αμιγής, του κάτω κομματιού
του πεζόδρομου από ό,τι καταλαβαίνω, από Σταματιάδη έως Τρυπιά για το
κάτω μέρος του πεζόδρομου.
Γνωρίζουν πολύ καλά οι δημοτικοί σύμβουλοι και το Δημοτικό
Συμβούλιο ότι υπάρχει μια χρόνια διαδικασία αλλαγών σε ζητήματα χρήσεων
γης στον προσφυγικό συνοικισμό, είναι το περιβόητο πόρισμα του κ.
Πατρίκιου το οποίο δεν έχει σταλεί ακόμη στο 5ο Τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας και άρα πρέπει να τροποποιηθεί και αυτό γιατί σε εκείνο το
πόρισμα δεν είχε τεθεί ζήτημα αλλαγής χρήσης από γενική σε αμιγής.
Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο χρονοβόρα.
Πρέπει να αλλαχτεί η απόφαση, να δούμε την αντιστάθμιση ενδεχομένως γιατί
δεν είναι και εύκολο αυτή τη στιγμή να πας θα έχεις ενστάσεις κατοίκων που
έχουν έννομο συμφέρον «γιατί το κάνεις αυτό ενώ είναι ψηφισμένο» και τα
λοιπά.
Δεν είναι απλά ζητήματα αυτά. Άρα αυτό με πολλά ερωτηματικά.
Σίγουρα μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να προχωρήσει ούτως ή άλλως εκείνο
το περιβόητο πόρισμα για όλες τις αλλαγές χρήσης γης που είχαν τεθεί επί
δεκαετίας και πρέπει τελεσίδικα να σταλεί και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και
δεκτή. Κάθε προσπάθεια είναι θεμιτή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράκληση κ. Ανανιάδη …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι αλλά μιλάμε επί της ουσίας και όχι στον αέρα. Τα
Προεδρικά Διατάγματα τροποποιούνται μετά την παρέλευση εφαρμογής των
πέντε ετών και είναι δύσκολο έως αδύνατο πολλές φορές να μην
χρονοτριβίσει στο να το πετύχεις.
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Για το θέμα της στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων για
κατοίκους, νομίζω θα το απαντήσει ο Δήμαρχος, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί θα απαντήσει ο Δήμαρχος;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι ένα γενικότερο ζήτημα στο οποίο δεν μπορώ αυτή τη
στιγμή να πω ότι είναι στα σκαριά κάτι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση
και τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Αυτό εννοώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι ως πληροφορία. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
το θέμα της στάθμευσης στο κέντρο και να προστατέψουμε τους κατοίκους
παραγγείλαμε πέρσι τον Ιούνιο μια μελέτη από τις Υπηρεσίες μας όχι έξω, η
οποία αυτή μελέτη μας δόθηκε περίπου τον Νοέμβρη – Δεκέμβρη του
περασμένου χρόνου αν θυμάμαι καλά.
Και η οποία τι κάνει; Στο κέντρο κυρίως και στη Δεκελείας πάει
και δημιουργεί τρεις Ζώνες: η μία είναι Ζώνη για μόνιμες θέσεις για κατοίκους,
η δεύτερη είναι μικτή κάτοικοι – επισκέπτες και η τρίτη είναι επισκέπτες. Γιατί
έγινε η μελέτη βγήκαν και μέρες και νύχτες οι Υπηρεσίες και κατέγραψαν όλα
τα οχήματα ώστε να έχουν ακριβή εικόνα των οχημάτων, έβγαλαν εικόνα
δηλαδή πόσα οχήματα, τι ροές υπάρχουν στην πόλη και κατέληξαν σε μια
πρόταση.
Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η πρόταση αυτή για να
υλοποιηθεί μόνο η μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης που μας παραδόθηκε,
χρειάζεται 14 άτομα Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή σήμερα δεν γίνεται.
Εξετάσαμε και εναλλακτικούς τρόπους μήπως μπορούμε να συμβληθούμε με
κάποια εταιρεία προκειμένου να ελέγχει και δεν γίνεται. Μόνο η Δημοτική
Αστυνομία.
Εκτός κι αν πάρεις την απόφαση περί ελεγχόμενης στάθμευσης
και μετά εναποθέσεις όλες σου τις ελπίδες είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε
στην Τροχαία για την τήρησή της. Που σημαίνει δηλαδή ότι αναγνωρίσεις δεν
έχεις εσύ την ικανότητα να την τηρήσεις.
Άρα γι' αυτό επανερχόμαστε σήμερα και λέμε να δοθούν άδειες.
Δεν λέμε να κατεβάσουμε ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά να δοθούν άδειες που
βεβαίως πηγαίνοντας σε άδειες, δεσμευόμαστε δηλαδή με αυτή την απόφαση
σήμερα ότι είτε στο επόμενο είτε στο μεθεπόμενο θα φέρουμε εισήγηση για το
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θέμα, αλλά πλέον δεσμεύεται ο κάτοικος που θα του δοθεί η άδεια να την
περιφρουρήσει. Είναι διαφορετικό δηλαδή από την ελεγχόμενη στάθμευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κ. Δήμαρχος
για τις άδειες parking δηλαδή χώρους στάθμευσης κατοίκων αν καταλαβαίνω
καλά. Ναι, να γίνει, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα αστυνόμευσης από τη
Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που κάτοικος πάει και βρει ότι ο χώρος
ελεγχόμενης στάθμευσης έχουν παρκάρει μη κάτοικοι και δεν βρίσκει να
παρκάρει η Δημοτική Αστυνομία βράδυ δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το
καλύψει.
Όπως είπε και ο Δήμαρχος έχουμε έξι δημοτικούς αστυνόμους.
Αυτοί οι έξι δημοτικοί αστυνόμοι είναι καθημερινά πρωί, απόγευμα κάθε Τρίτη
με τη λαϊκή και Παρασκευή – Σάββατο βραδινές ώρες. Όλο το προηγούμενο
διάστημα η παραγωγικότητά τους σε κλήσεις γιατί μόνο έτσι μπορείς να το
μετρήσεις όσο κι αν ακούγεται άχαρο, ήταν 100 κλήσεις την εβδομάδα.
Από τη στιγμή που μπήκαν τα κολωνάκια στην πλατεία και
έκλεισε τα τέσσερα τεταρτημόρια της πλατείας οι κλήσεις κατέβηκαν στις 33.
Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο έχει λειτουργήσει.
Πέρα από αυτό οι υπόλοιπες αρμοδιότητες της Δημοτικής
Αστυνομίας είναι τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στην πόλη. Είναι μια
γραφειοκρατική δουλειά που πρέπει να γίνεται με το Υπουργείο Συγκοινωνιών
όσον αφορά τις αναφορές που πρέπει να στέλνουν για τις αποσύρσεις αυτών
των αυτοκινήτων. Είναι οι καταγγελίες των κατοίκων οι οποίες είναι
καθημερινές και δεκάδες και πρέπει να ανταποκριθούμε αμέσως.
Τώρα όσον αφορά το parking στη Δεκελείας. Αυτό είναι μια
πολιτική απόφαση που θα πρέπει να την πάρουμε όλοι μαζί ή να μην την
πάρουμε καθόλου. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί απαγορεύεται το
parking στη Δεκελείας και αρχίζουμε και το αστυνομεύουμε και εμείς και η
Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία και το καταφέρουμε ως ένα βαθμό το
αποτέλεσμα θα είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα των επισκεπτών δεν θα είναι πια
στη Δεκελείας θα έχουν μπει μέσα στην πόλη και δεν θα βρίσκουν οι κάτοικοι
να παρκάρουν, δηλαδή θα έχουν μπει μέσα στον ιστό της πόλης και δεν θα
βρίσκουν οι κάτοικοι να παρκάρουν.
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Το δεύτερο αποτέλεσμα που θα έχουμε είναι ότι θα μειωθεί ο
τζίρος των μαγαζιών. Μαγαζιά που έχουν μια μέτρια κίνηση θα κλείσουν και
μαγαζιά που έχουν μια πολύ δυνατή κίνηση, θα επιβιώσουν. Είναι θέμα
πολιτικής βούλησης τι κάνουμε με τη Δεκελείας.
Έχουμε δε μια άλλη εκκρεμότητα επίσης πολύ σημαντική.
Πεζόδρομους που είναι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι και τελικά λειτουργούν
ως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, τους χρησιμοποιούμε όλοι. Και είναι και
παντού μέσα στην παλιά πόλη.
Αυτά όλα θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, θα πρέπει να γίνει
μια τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος. Θα πρέπει ίσως να τους
πούμε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, θα πρέπει να τους αστυνομεύσουμε με
κολωνάκια όπως έχουμε αποφασίσει για τη Σάρδεων, θα πρέπει να βρεθούν
λύσεις που θα πρέπει όμως να τις συναποφασίσουμε ούτως ώστε και το
πολιτικό κόστος πέρα από τη Διοίκηση που θα πάρει το πολιτικό κόστος γιατί
η Διοίκηση το παίρνει πάντα και η αντιπολίτευση να πάρει μια καθαρή θέση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Για το θέμα της Δεκελείας θέλω να
πω ότι δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια εκεί να γίνει parking σε καμία
περίπτωση. Επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να γίνει ελεγχόμενο parking εκεί με
τη Δεκελείας να το χρησιμοποιήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί
κανένας με τη Δεκελείας. Διότι εκεί είναι το τρόλεϊ …
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν είπα
ελεγχόμενη, είπα αν αστυνομεύσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για παράνομα. Νόμιζα μήπως κάνουμε parking οργανωμένο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ίσα - ίσα να μείνει ελεύθερο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Πολύ σύντομα κ. Πρόεδρε, τα προβλήματα είναι γνωστά
πραγματικά τα ζουν κυρίως οι περίοικοι αλλά και όλοι που μένουμε και οι
αδυναμίες και της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διοίκησης να τα
περιφρουρήσει είναι δεδομένες.
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Νομίζω όμως ότι μπορεί να προστεθεί ένα μέτρο το οποίο
πρόστιμα τα οποία καταχωρεί ο Δήμος με όποιο τρόπο για παράβαση
τραπεζοκαθισμάτων, μουσικές ή οποιεσδήποτε είδους τέτοιων παραβάσεων,
να μην διαπραγματεύονται να μην μειώνονται ή πολύ περισσότερο να μην
εξαλείφονται από τη μεριά του Δήμου είτε γιατί κάποιος κλαίγεται, είτε γιατί
θέλουμε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Αυτά τα
πρόστιμα να πάρουμε μια απόφαση να μην μπορούν να διαγραφούν, ή να
περιοριστούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι. Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Όχι. Η κα Αθανασίου
έχει τον λόγο.
Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας γιατί έχουν ειπωθεί τα
πάντα, αλλά επειδή από την Κοινότητα από τις αρχές ασχοληθήκαμε με αυτό
και είχαμε κι εμείς την ίδια απορία πως είναι δυνατό να δίνονται αφειδώς
άδειες και σε περιοχές κορεσμένες όπως είναι το κέντρο, όλα τα κέντρα των
πόλεων είναι κορεσμένα από τέτοιου είδους καταστήματα, όμως πάνω σε
αυτά που λέγαμε για το τι πρέπει να γίνει, θεωρώ ότι έξω από αυτά και επειδή
με τα προβλήματα που υπάρχουν του ελέγχου, επειδή η νομοθεσία είναι
υπεραρκετή αλλά παραβιάζεται και πάντα θα παραβιάζεται, να πούμε ότι από
το ’90 και μετά αρχίζει το πρόβλημα στη Φιλαδέλφεια να παίρνει διαστάσεις
και να αλλοιώνει και τον χαρακτήρα.
Σε βάθος χρόνου και οι επιχειρηματίες πρέπει να αντιληφθούν
ότι αυτό είναι εις βάρος για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους γιατί έχουν
κόσμο από τις γύρω περιοχές ακριβώς γιατί η Φιλαδέλφεια έχει μια άλλη
ποιότητα ζωής η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Είναι κι αυτό ένα ζήτημα που
πρέπει να το βάλουμε κάποια στιγμή στο τραπέζι και σε μια κουβέντα για το
πώς πρέπει να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά στην πόλη.
Από την άλλη θέλω να πω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το ’90
και είναι κατ' αρχήν με το κλείσιμο της πρασιάς των καταστημάτων, που
χάνεται ο ελεύθερος ορίζοντας και διαφοροποιεί την αισθητική της πόλης και
την αίσθηση που είχες ενός ανοιχτού πεδίου.
Αυτό είναι για εμένα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις
πολεοδομικές παραβάσεις. Ενώ οι κάτοικοι με το Προεδρικό Διάταγμα δεν
μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στις όψεις που απαγορεύεται, δεν
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ισχύει το ίδιο για τους επιχειρηματίες. Η Πολεοδομία όταν έκανε έναν έλεγχο,
τώρα δεν ξέρω πως έχει αλλάξει με τη γνωστοποίηση πότε τον κάνει και αν
τον κάνει, ή στα σχέδια που καταθέτουν, δεν μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη
τους τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος. Να ισχύει για όλους τους
άλλους και να μην ισχύει για τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να εξαιρούνται.
Από την άλλη μεριά έχουμε επιδείξει μια ανοχή. Άρχισαν να
κλείνονται οι πρασιές και με κάποιο τρόπο μετά και με ρύθμιση μπορείς με
ένα πρόστιμο να νομιμοποιήσεις αυτό το κλείσιμο που κάνεις. Τώρα τι θα
γίνει; Θα πούμε ότι θα γκρεμίσουμε στην Φιλαδέλφεια;
Άρα από εδώ και μπρος χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Πρέπει να κάνουμε μια σαφή οριοθέτηση και για τα τραπεζοκαθίσματα για να
μην υπάρχουν παραβάσεις. Μια σαφή οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου
με μικρά παρτέρια, με μικρό κιγκλίδωμα, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο.
Παραχωρούμε συγκεκριμένο χώρο, ξέρουμε που είναι τα καταστήματα,
ξέρουμε τι χώρος είναι δημόσιος που περισσεύει και δεν πρέπει να
καταλαμβάνεται από κανέναν και για κανένα λόγο. Ας τον ορίσουμε με
σαφήνεια και ας προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε με αυτό τον τρόπο.
Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που μπορεί να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα.
Από την άλλη μεριά και η πόλη έχει την ποιότητα ζωής που έχει,
γιατί όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε με ένα σχεδιασμό. Για πάρα πολλά χρόνια
έχουμε βάλει τον αυτόματο πιλότο και δεν σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου και
με μια λογική που να ακουμπάει στις ανάγκες και στα δεδομένα. Χρόνια τώρα
δεν το κάνουμε αυτό και έτσι μετά τι

ερχόμαστε; Ερχόμαστε να

συσσωρεύουμε παραβάσεις και παραβάσεις και μετά να βρισκόμαστε σε ένα
αδιέξοδο γιατί δεν έχουμε τον Ελεγκτικό μηχανισμό, γιατί δεν έχουμε
πρόσβαση σε διάφορες Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για όλα αυτά.
Είναι το επόμενο θέμα που είναι ο "Κλεισθένης" και παίζει
μεγάλο ρόλο τα δημοτικά Συμβούλια να σχεδιάζουν. Όταν έχεις ένα
σχεδιασμό για την πόλη για την ποιότητα ζωής της και για την ανάπτυξή της
αναγκαστικά οι υπόλοιπες δραστηριότητες προσπαθούν να προσαρμοστούν
σε αυτό τον σχεδιασμό. Όταν ο σχεδιασμός δεν υπάρχει, τότε συμβαίνουν
όσα συμβαίνουν.
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Τα καταστήματα υγειονομικού από το ’90 και μετά υπάρχει μια
τάση μια στροφή προς τα εκεί για διάφορους λόγους. Είναι χαμηλής
επένδυσης με λίγα χρήματα μπορείς να ανοίξεις κάτι, μπορείς χωρίς πολλές
γνώσεις να το κάνεις, μπορείς άμεσα να έχεις κέρδος, είναι χρήματα μετρητά
είναι υπηρεσίες που ο κόσμος δεν θα τις καταργήσει ποτέ εντελώς.
Πιστεύω

ότι

χρειάζεται

ένας

σχεδιασμός

για

να

τα

αντιμετωπίσεις αυτά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι και να λες «άντε…» το
έχουμε αυτό στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και η δική μας η πολιτική
αντίληψη. Γιατί ακούω εδώ και για το παρκάρισμα, για το κυκλοφοριακό
πρόβλημα έπεται λόγω και της λειτουργίας, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό.
Έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής, το βιοτικό επίπεδο ούτως
ή άλλως χρειάζεται να κάνεις ένα σχεδιασμό στην πόλη για χώρους
στάθμευσης και για να αντιμετωπίσεις τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Γιατί
από εκεί που μια οικογένεια έχει ένα αυτοκίνητο σήμερα έχει τρία. Όσες
χώρους στάθμευσης όσες θέσεις στάθμευσης και να δώσεις στους κατοίκους
και πάλι δεν θα φτάνουν, θα υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Γι' αυτό θα πρέπει η οπτική μας να είναι αλλιώς ειδικά στις
εποχές μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα και να μην
επανερχόμαστε και φτάνουμε και σε αδιέξοδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος δημότης που θέλει τον λόγο;
Παρακαλώ ο κύριος και παρακαλώ να μας πείτε το όνομα και την ιδιότητά σας
για τα πρακτικά.
κ. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Θέλω μια παρατήρηση να κάνω σε αυτά που
ακούστηκαν νωρίτερα και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι το εξής: το
πρόβλημά μας είναι ένα πρόβλημα αστυνόμευσης περιγράφει από ό,τι
κατάλαβα η Δημοτική Αρχή, παρ' όλα αυτά η κα Ρόκου περιέγραψε μια
κατάσταση την οποία την περιγράφει αρκετά καλά δεν έχω και ολόκληρη την
εισήγηση, για εμένα εκείνο που θα έπρεπε να υπάρχει θα ήταν μια
διαμόρφωση μιας μορφής αντικινήτρων σαν ένα είδος ανάπτυξης που δεν μας
καλύπτει, αν συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στην πόλη.
Υπό αυτή την έννοια το Προεδρικό Διάταγμα προφανώς είναι
ένα σημείο άμυνας. Θέλω να ρωτήσω: πριν από δυο χρόνια εδώ είχε γίνει μια
συζήτηση ενόψει της τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος είχε φτιαχτεί
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και μια Επιτροπή εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάμαι μάλιστα ότι είχαν
τοποθετηθεί και πολίτες οι οποίοι μάλιστα ήθελαν την άμβλυνση των
περιορισμών του Προεδρικού Διατάγματος. Είχε απόσχει και λόγω κάποιας
οικογενειακής εμπλοκής ο κ. Ανανιάδης που μίλησε προηγούμενα γι' αυτό. Τι
έχει γίνει με αυτή την Επιτροπή; Έχει κάνει κάποια λειτουργία τα τελευταία
δύο χρόνια; Έχει παράξει κάποιου είδους αποτέλεσμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε ο κ. Αντιδήμαρχος ή ο κ. Δήμαρχος θα σας
απαντήσει. Παρακαλώ εσείς.
Λ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ θέλω κάτι γιατί είμαι κάτοικος που υποφέρω στην κυριολεξία
από τα μαγαζιά από το parking και από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που
υπάρχει μπροστά από τη Νικολάου Τρυπιά.
Η πρώτη ερώτηση είναι: έχετε δει το θέμα της Νικολάου Τρυπιά
να διανοιχτεί ο δρόμος που έχει κάνει παλιά ο κ. Γκρετζελιάς κάτι στενέματα
και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα; Γιατί οι επισκέπτες δεν ξέρουν και πάνε
και παρκάρουν στα στενά σημεία, σταματάει το λεωφορείο και γίνεται
κομφούζιο. Το έχετε δει αυτό; Ότι κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα πρέπει να
φύγουν να ανοίξει ο δρόμος;
Δεύτερον. Εντάξει θα δώσετε άδειες για τα αυτοκίνητα στον κάθε
κάτοικο. Και τι θα κάνει ο κάτοικος; Τον μπάτσο; Δηλαδή αν ο άλλος έρθει και
παρκάρει τι θα βγάλει; Το δίκανο να τον διώξει; Εγώ έχω μια φορά
στοχοποιηθεί από τους οπαδούς της ΑΕΚ γιατί μου έριξαν πέτρες στο σπίτι,
θα στοχοποιηθώ και από μαγαζιά; Θα βγω έξω να φωνάξω, να
διαμαρτυρηθώ, να πάω να κάνω τι; Τον μπάτσο; Γι' αυτό δεν είναι η Δημοτική
Αρχή; Δεν ξέρω, έχετε σκεφτεί την περίπτωση ιδιωτικής Αστυνομίας; Να
διαφυλάξουμε την κατάσταση;
Έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Εγώ είμαι αγανακτισμένη, το
σπίτι μου έχει υποστεί και κλοπή τελευταία. Έρχεται ένα κάρο κόσμος που
είναι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλεύρης έχει τον λόγο.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Καλησπέρα. Έχω γεννηθεί και μένω στη Νέα Φιλαδέλφεια και
έχω σπίτι στο κέντρο της Φιλαδέλφειας στον πεζόδρομο της Σάρδεων. Θα
ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι σήμερα είναι θετικό που το Δημοτικό
Συμβούλιο συζητά θέματα που απασχολούν τους δημότες, τόσο με την κεραία
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όσο και με το δικό μας θέμα, παρ' ότι βέβαια καθυστέρησε και έχει πάει 12 η
ώρα και πολλοί κάτοικοι έφυγαν.
Ήταν ένας λόγος που ήταν ζωντανό το Δημοτικό Συμβούλιο. Για
πρώτη φορά πιστεύω τα τελευταία χρόνια μαζεύτηκαν τόσοι κάτοικοι εδώ με
σκοπό να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους να ακούσουν τις απόψεις των
δημοτικών συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι αυτό είναι ένα
πρώτο θετικό μέτρο.
Θα με συγχωρήσετε όμως ότι αυτή η συζήτηση δεν φτάνει. Και
γιατί δεν φτάνει; Διότι αυτή η συζήτηση δεν έχει επεκταθεί και στα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα τα οποία έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Μας καλεί ο
Δήμαρχος να δημιουργήσουμε ένα Κίνημα και εγώ συμφωνώ αλλά θα πρέπει
πρώτα να δούμε γιατί τα όργανα τα οποία έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα
δεν συνεδριάζουν για τα προβλήματα που αφορούν το Δήμο μας.
Πάρτε ένα παράδειγμα την Ποιότητας Ζωής. Η Ποιότητας Ζωής
είναι το δεύτερο από άποψη αποφασιστικής ισχύος όργανο μετά το Δημοτικό
Συμβούλιο. Θα έλεγα παρακολουθώντας συστηματικά τις συνεδριάσεις του
κατά κύριο λόγο πλην εξαιρέσεων ασχολείται με αιτήματα κατοίκων ή
αιτήματα επιχειρηματιών.
Ουδέποτε κάθισε να επεξεργαστεί και να βάλει ένα θέμα που
απασχολεί τη Φιλαδέλφεια. Θέλετε να πάμε στα κοινοτικά Συμβούλια; Πέστε
μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια φορά που κάλεσε μια Γενική Συνέλευση
το Κοινοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας με προβλήματα που
απασχολούν τους δημότες έτσι ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να
εκφραστούν, να τους δώσει τη δυνατότητα να πουν τη γνώμη τους και να τους
δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν προτάσεις υλοποιήσιμες και όχι
θεωρητικές προσεγγίσεις έτσι ώστε όχι να λυθούν τα προβλήματα, αλλά
τουλάχιστον να γίνει η ζωή μας καλύτερη.
Πριν από τρία χρόνια ψηφίσαμε τις κανονιστικές. Για εμένα ήταν
το πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση να μπουν κάποιοι κανόνες στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Το μετά δεν με βρίσκει
ικανοποιημένο και θα ήθελα να πω ότι είναι αναγκαίο να δούμε την κατάσταση
και να πάρουμε κάποιες λύσεις, που σήμερα μπορούν να οργανωθούν,
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πιστεύοντας αυτά που είπε και ο κ. Κοπελούσος και ο κ. Κόντος και ο κ.
Πλάτανος.
Εμείς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν ζούμε σε άλλη χώρα
γνωρίζουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να εξελιχθεί. Ταυτόχρονα όμως
γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνουν κινήσεις από το Δήμο μας από τις Υπηρεσίες
του Δήμου, γιατί αυτός είναι εντεταλμένος να τις υλοποιεί και να τις
περιφρουρεί που να μειώσουν τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό.
Αναγνωρίζω και αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος και οι υπόλοιποι
Αντιδήμαρχοι ότι οι δυνάμεις που έχει για την υλοποίηση τόσο στη Δημοτική
Αστυνομία όσο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες δεν επαρκούν. Νομίζω ότι κανείς
δεν διαφωνεί με αυτό. Επίσης αναγνωρίζω ότι ο νέος νόμος αφαίρεσε
αρμοδιότητες του Δήμου για την έγκριση των καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος.
Πρέπει όμως εδώ να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα.
Πέστε μου γιατί επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη κατάληψη του μοναδικού δρόμου
που έχουμε για να κάνουμε ένα περίπατο του άλσους; Τι παρεμβάσεις
σκεφτήκαμε; Προσπαθήσαμε να τις κάνουμε εκτός από πρόστιμα που είναι
αναποτελεσματικά;
Γιατί επιτρέπεται η καταστροφή της περιουσίας του Δήμου; Δεν
συμφωνώ αγαπητέ Αντιδήμαρχε, θα σας δώσω ένα τυπικό παράδειγμα. Πάμε
στη Σάρδεων, φτιάχνεται ένα καινούργιο μαγαζί… Για να δείτε ότι πολλές
φορές έχοντας ολιστική θεώρηση του θέματος δεν προχωράμε σε
συγκεκριμένα μέτρα.
Ένα καινούργιο μαγαζί ένα καινούργιο κτίσμα σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα. Δεν έχει parking. Αιτείται στην Πολεοδομία δημιουργία
parking. Πάει με βάση αυτό στην Ποιότητας Ζωής και λέει στο Δήμο «επειδή
εγώ θα φτιάξω parking χάλασέ μου το πράσινο». Πάει ο Δήμος και χαλάει το
πράσινο. Φτιάχνει το μαγαζί και δεν φτιάχνει parking. Έρχεται η Πολεοδομία
του επιβάλλει το πρόστιμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, έρχεται και μετά ζητάει για τον ίδιο χώρο που έχει ζητήσει
parking, άδεια για τραπεζοκαθίσματα.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Το επιβεβαιώνετε. Όμως Δήμαρχε πρέπει να μου απαντήσουν
οι Υπηρεσίες γιατί επί δυο χρόνια δεν ξαναφτιάχνουν το πράσινο μπροστά
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στο μαγαζί και να χρεώσουν αυτόν τον κακό επαγγελματία; Εδώ αγαπητέ
Αντιδήμαρχε σε παρακαλώ να μου απαντήσεις μετά, δεν υπάρχει δικαιολογία.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά μιλάμε για κλασική αδράνεια και εδώ πρέπει
να φτιάξω σενάρια στο μυαλό μου.
Ή δεν περπατάμε στη Φιλαδέλφεια και δεν το γνωρίζουμε, ή δεν
έχουμε την ικανότητα ή υπάρχει διαπλοκή. Διαλέξτε ποιο από τα τρία σας
βολεύει. Τέταρτο εγώ δεν γνωρίζω. Βάλτε το να το συζητήσουμε.
Θέλετε να σας πω άλλα; Τι ενοχλεί το Δήμο να πάει αύριο όπως
έκανε παράδειγμα ο Καμίνης να πάει και να βγάλει τις αυθαίρετες κατασκευές.
Δεν μιλάω ούτε για τα κτίσματα, ούτε για πολύπλοκα πράγματα. Με ποια
λογική επιτρέπεται να κόβονται τα δέντρα; Με συγχωρείτε, αλλά εγώ έφτιαξα
σπίτι εκεί και περίμενα με φίλους τη Δημοτική Αρχή 6,5 μήνες για να κόψω
ένα σάπιο δέντρο για να φτιάξω ένα νόμιμο υπόγειο parking, μου έφυγαν οι
μαστόροι και μου κόστισε τριπλά. Γιατί εγώ; Και γιατί ο άλλος μπορεί να κόβει
τα δέντρα μέσα από τα παρτέρια, να βάζει πέτρες μέσα στα παρτέρια και να
βάζει πάγκους; Τι σας ενοχλεί αύριο να πάτε να ξηλώσετε τους πάγκους και
να του πείτε «αγαπητέ φίλε μέχρι εδώ ήταν»;
Εμείς φτιάξαμε τα σπίτια μας εκεί με βάση το Προεδρικό
Διάταγμα. Δεν μας επέτρεπαν, για να πάρουμε την οριστική άδεια ούτε να
παραβιάσουμε το νόμο κατάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί –και
αναφέρομαι τώρα στο Τμήμα των Προσόδων- με νόμιμο τρόπο έχουμε δει τις
άδειες. Πέστε μου ποια άδεια μέσα και αναγνωρίζω ότι είναι θέμα της
Πολεοδομίας αλλά είναι θέμα ελέγχου το οποίο το έχετε εσείς στα χέρια σας,
πέστε μου από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ποιο μαγαζί έχει άδεια
στον προσφυγικό οικισμό; Που έχει; Κανένας. Έχω ελέγξει μία προς μία
νόμιμα τις άδειες. Άλλωστε δεν είναι κανένα κρατικό μυστικό, είναι
υποχρεωμένος ο καταστηματάρχης να τις έχει αναρτημένες. Καμία σας λέω.
Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα. Σωστά μου λέτε ότι ανοίγει
σαν καφέ και μετά γίνεται μπαρ. Μα υπάρχουν άδειες που λένε ότι είναι καφέ
– μπαρ. Όταν το Προεδρικό Διάταγμα λέει σε συγκεκριμένα τετράγωνα ότι
απαγορεύεται.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Συμφωνώ, όμως προσέξτε επειδή γνωρίζω πολύ ακριβώς η
χρήση γης είναι συγκεκριμένη που λέει στα συγκεκριμένα τετράγωνα και
στους συγκεκριμένους δρόμους απαγορεύονται τα μπαρ. Είναι στη διακριτική
σας ευχέρεια και της Νομικής Υπηρεσίας να το διακριβώσετε. Διαφημίζονται
σαν μπαρ.
Αν μπείτε στο facebook σε όλες τους τις διαφημίσεις είναι σαν
μπαρ. Μάλιστα κάποια βραβεύονται και σαν μπαρ και στις τοπικές
εφημερίδες.
ΜΕΛΟΣ: Και η άδεια τους γράφει χώροι μαζικής εστίασης.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Μα αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αν εγώ αντί για περίπτερο
φτιάξω σούπερ μάρκετ αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτε. Για να μην σας
κουράζω είναι ορισμένα ερωτήματα: πως είναι δυνατό ένας εργαζόμενοι που
θέλει να πάει το πρωί στις 8 η ώρα στη δουλειά του και θα ξυπνήσει στις 7
πως γίνεται να κοιμάται στις 4 και τα μηχανάκια να είναι 10 κάτω από το
παράθυρό του; Δώστε μου μια απάντηση πως γίνεται αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτό από εμάς περιμένεις απάντηση; Για τα μηχανάκια που
περνάνε;
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Όχι που περνάνε, που παρκάρουν εννοώ, παρκάρουν όλο το
βράδυ. Όποιος θα φύγει 3 η ώρα από ένα μαγαζί έχει ευφημία και εγώ το ίδιο
στη θέση του θα έκανα. Βάζει τη μηχανή του κάτω από το παράθυρο, είναι
δεκάδες οι μηχανές, άντε εσύ κοιμήσου. Σας καλώ, έχω συμμαθητή μου και
φίλο ΑμεΑ να πάμε από το Πνευματικό Κέντρο και να προσπαθήσουμε να
διασχίσουμε την πλατεία Πατριάρχου. Θα δείτε ότι η Βρυούλων είναι
αδιαπέραστη. Πάρτε ένα καροτσάκι και προσπαθήστε να κινηθείτε το βράδυ.
Δεν γίνεται. Πρέπει να πάτε ή μέσα στο δρόμο, ή να πάτε δέκα στενά πιο
κάτω.
Σας καλώ μια Παρασκευή να έρθετε στο σπίτι μου και να μου
πείτε πως μπορείτε να ζήσετε. Για ποια 80 DBA μου λέει η κανονιστική; Έχω
110 μέσα στο σπίτι μου και έχω πιστοποιημένο όργανο από τη δουλειά μου
να σας το αποδείξω.
Θα σας πω και κάτι τελείως προσωπικό. Πρέπει να μου δοθεί
μια εξήγηση όταν μέρα Τρίτη κάλεσα ασθενοφόρο στις 10:30 ήρθε στις 12:30
και βρήκε τη μητέρα μου νεκρή. Γιατί δεν μπόρεσε να έρθει; Γιατί ήταν η λαϊκή.

94

η

9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/5/2018

Και επειδή ήταν η λαϊκή το γραφείο τελετών ήρθε να την πάρει στις 6 η ώρα.
Θέλω με αυτό το παράδειγμα να δώσω την επιβάρυνση.
Είναι η επιχειρηματικότητα, είναι η λαϊκή, είναι το παρκάρισμα,
είναι το λεωφορείο, εγκλωβίστηκα 42 λεπτά επειδή παρκάρουν τώρα μόνιμα
και πατάνε αυτά που έχει βάλει, μπλοκάρει το λεωφορείο μπροστά στον
Ιωνικό και φτάνει η ουρά μέχρι το παλιό τέρμα. Δεν χρειάζεται να πω
παραπάνω για το πώς είναι η ζωή μας εκεί.
Επίσης μπορώ να παραδεχτώ αν θέλετε ότι παρουσιάζω μια
φανταστική κατάσταση ή είμαι υπερβολικός, αλλά δεν το νομίζω. Προσέξτε
τώρα δεν είναι όμως ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, θα σας πω ότι εμείς
πληρώνοντας από την τσέπη μας κάναμε ένα εξώδικο σε όλες τις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και σας πληροφορώ ότι έφερε αποτέλεσμα και έχω
να σας το δώσω στα πρακτικά.
Μαγαζιά με δυο ΑΦΜ, με σωρεία παραβάσεων. Μετά από αυτό
στο

Κοινοτικό

Συμβούλιο

που

συνεδρίασε

δυο

φορές

ήρθαν

οι

καταστηματάρχες και ανοίξαμε μια συζήτηση, δεν είναι όλοι έτσι όπως τα λέτε.
Υπάρχουν καταστηματάρχες μπορώ να σας πω και όνομα, οι οποίοι
κατάλαβαν και έχουν δείξει κατανόηση.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι η
κατάσταση δεν είναι γενικά η επιχειρηματικότητα και γενικά ο έλεγχος. Εγώ θα
παρακαλέσω και θα απαιτήσω κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες από το Δήμο
που μπορούν να γίνουν αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλεύρη σας έχω δώσει αρκετό χρόνο, σας παρακαλώ
προσπαθήστε να είστε λίγο να το συντομεύσουμε.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Μπορώ και να σταματήσω, δεν έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορείτε, δεν σας είπα να σταματήσετε.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν θα θεωρήσω ότι μου κόβετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ, ζητάω απλώς την κατανόησή σας τίποτε
άλλο.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Εμείς θέλουμε άμεσα αύριο αν είναι δυνατό η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου να επέμβει και να αφαιρέσει τις παράνομες κατασκευές
που έχουν μπει στους κοινόχρηστους χώρους και να ενημερώσει τον αγαπητό
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επιχειρηματία, πολλοί σας λέω έχουν συμμορφωθεί, ότι «κοίταξε να δεις την
επόμενη φορά, λυπάμαι, αλλά δεν θα έχεις άδεια τραπεζοκαθισμάτων».
Άρα εγώ συμφωνώ 100% με αυτά που είπε και ο κ. Πλάτανος
και ο κ. Κοπελούσος και ο κ. Κόντος για την αυστηρή εφαρμογή τηρουμένων
πάντοτε των αναλογιών και των προβλημάτων που αναγνωρίζω ότι έχουν οι
Υπηρεσίες από την υποστελέχωση.
Δεύτερον, συμφωνώ και θα είναι μια λύση που θα μας
ανακουφίσει, βάλτε και τα κολωνάκια και κάντε έστω και αντιαισθητικό που
είναι αλλά τουλάχιστον πάω εγώ στην πλατεία και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω
μηχανάκια και έχω να καθίσω. Αποκαταστήστε τα παγκάκια εκεί που
κόπηκαν, δεν υπάρχουν παγκάκια αυτή τη στιγμή στον πεζοδρόμο.
Αποκαταστήστε τα. Πείτε τους ότι τα παρτέρια τα πλήρωσε ο δημότης και
φτιάχτε τα.
Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι πολυδύναμο για να ελέγξει τη
μουσική. Όμως δεν ενοχλεί κανέναν να περάσει και να του πει του
επιχειρηματία «γιατί αγαπητέ φίλε παίζεις μουσική με ανοιχτά παράθυρα και
πόρτες; Χαμήλωσέ τη ρε αδελφέ και κλείνε το στις 12 με 1», δεν έχει γίνει
αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ και νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αυτά που προτείνετε ως
άμεσα πιστεύω ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά θα βελτιώσουν τη ζωή
μας και θα μας επιτρέψουν να ζούμε.
Δυο τελευταία. Έχει δίκιο η παρατήρηση που έγινε από τον κ.
Παντελόγλου γι' αυτή την Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή συνεδρίασε μία φορά
και δεν ξανασυνεδρίασε. Ας συνεδριάσει, ας πάρει τα αποτελέσματα, ας κάνει
τις προτάσεις της ας τις πάει, ας ξεκινήσουμε κάποτε. Αναγνωρίζω αυτά που
λέει ο κ. Δήμαρχος, αναγνωρίζω κι αυτά που λένε οι δημοτικοί σύμβουλοι, ας
το ξεκινήσουμε όμως.
Γιατί πρέπει να λέμε ότι επειδή είναι μια μακροχρόνια διαδικασία
και η γραφειοκρατία είναι συγκεκριμένη στην Ελλάδα, ο τρόπος που
λειτουργεί αυτό το κράτος είναι συγκεκριμένος, γιατί αυτό μας ενοχλεί να το
ξεκινήσουμε; Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε και να δούμε εφόσον δεν μας δίνεται
η δυνατότητα πραγματικά να μην δίνουμε τις άδειες εκεί που υπάρχει
υπερσυγκέντρωση, τουλάχιστον ας δούμε να τροποποιηθούν κάποιες χρήσεις
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γης ας το ξεκινήσουμε με σκοπό στο μέλλον να περιορίσουμε. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ και λυπάμαι αν σας κούρασα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε τους δημότες για την παρέμβασή τους
έστω κι αν είμαστε λίγο κουρασμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι τα θέματα που
βάλατε είναι πολύ σοβαρά. Παρακαλώ εσείς.
Κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα και για
το γραφείο του Δημάρχου και παρουσία των καταστηματαρχών, νομίζω ότι θα
μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια πάλι από το Δήμο, μαζί με την Αστυνομία,
μαζί με την Πολεοδομία, μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας, μαζί με την
Εφορία να γίνει μια κάθοδος στα μαγαζιά που νομίζω ότι θα φέρει
αποτέλεσμα.
Αν δεν υπάρξει κάποιος να συντονίσει αυτή την ενέργεια δεν
πιστεύω ότι ποτέ θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Επειδή δεν φτάνει η
Δημοτική Αστυνομία και δεν μπορεί να καλύψει το πρόβλημα, μπορεί όμως η
Αστυνομία, μπορεί η Πολεοδομία, μπορεί η Επιθεώρηση Εργασίας και η
Εφορία να το κάνουν.
Να θυμίσω ότι το κέντρο είναι επιβαρημένο έξι μήνες κάθε
εβδομάδα με τη λαϊκή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι έχουμε τα καταστήματα που
λειτουργούν, έχουμε τα φορτηγά της λαϊκής, έχουμε δυο 24ωρα επιβάρυνση
διότι τα φορτηγά έρχονται στις 2 και στις 3 το πρωί και πολλά φεύγουν στις 6
το απόγευμα και έχουμε και τα καταστήματα και δεν έχουμε που να βάλουμε
τα αυτοκίνητά μας. Δεν έχουμε ποτέ ησυχία στο κέντρο, ποτέ ειδικά σε εκείνο
το σημείο.
Επειδή αυτά που ζητάμε είναι αυτονόητα θα μπορούσαμε αν
θέλετε να βοηθήσουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις να γίνει αυτή η μάζωξη
των Υπηρεσιών για να υπάρξει κάποια στιγμή αποτέλεσμα. Διαφορετικά αν
πάει μία ο Δήμος, η Τεχνική Υπηρεσία, μόνη της η Αστυνομία, μόνη της η
Πολεοδομία και όλα τα άλλα από μόνα τους, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ
τίποτε.
Αυτή η βούληση πρέπει να υπάρξει για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει άλλος
δημότης; Όχι. Εγώ θέλω να πω απλώς ως οφείλω ότι οι παρεμβάσεις των
97

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

δημοτών και θα έλεγα ιδιαίτερα του κ. Πλεύρη, ήταν πάρα πολύ σημαντικές
μας έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία. Γνωρίζει το θέμα, εκείνο που έχω να πω
είναι ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, η ομάδα αυτή η
οποία ασχολείται πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται και εμείς από την πλευρά
μας έχουμε καταγράψει και στο κλείσιμό της η κα Ρόκου και ο κ. Δήμαρχος
έχουν σημειώσει τις βασικές προτάσεις και νομίζω ότι είναι όλες προς τη
σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να τις βάλουμε και σε καινούργια θετικότερη
καθαριότητα από εδώ και πέρα. Όπως και να έχει, θέλω οι προτάσεις αυτές κ.
Πλεύρη, να έρθουν στο Δήμο γραμμένες μία – μία για να τις ξαναδώ κι εγώ
που θέλω προσωπικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κόντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλω να σχολιάσω πράγματα που ακούστηκαν, ξέρετε έχω
μετακομίσει πρόσφατα κι εγώ κοντά στο κέντρο και το ζω κι εγώ αυτό το
πρόβλημα. Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι η μουσική, το χειρότερο απ' όλα
που τουλάχιστον εγώ έχω ζήσει, δηλαδή έχω ζήσει δυο από τις δέκα μέρες
μουσική και πήγα εγώ ο ίδιος στα μαγαζιά και τους είπα τέλος και το τήρησαν
μετά τις 12. Αλλά το χειρότερο είναι η οχλαγωγία.
Και εκεί βρίσκεσαι αντιμέτωπος και προσωπικά με ένα
πρόβλημα που είναι υπαρκτό και προσπαθώ να δω τη νομοθεσία και το μόνο
εργαλείο με το οποίο μπορείς να παρέμβεις είναι περί της διατάραξης κοινής
ησυχίας. Όχι με το κατάστημα. Εγώ τουλάχιστον ψάχνοντας τη νομοθεσία
προσωπικά στο συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπίζεται μόνο με τη νομοθεσία
περί διατάραξης κοινής ησυχίας. 11 και μετά, τους μαζεύει η Αστυνομία,
αυτούς που κάνουν φασαρία, τους κάνει συστάσεις. Δεν υπάρχει άλλος
νόμος.
Εγώ σας λέω για το κομμάτι της οχλαγωγίας επειδή κι εγώ ζω
στο κέντρο κι εσείς ζείτε στο κέντρο θα ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά στο κέντρο
Εθνικής Αντιστάσεως, Σάρδεων και σημεία που δεν υπάρχουν καταστήματα
μαζεύονται ομάδες, παρέες ανθρώπων και κάνουν φασαρία χειρότερη από τα
καταστήματα και το ξέρετε πολύ καλά.
Αυτό πως αντιμετωπίζεται; Υπήρχε ομάδα συγκεκριμένη η
οποία

βρισκόταν

στη

Νέα

Χαλκηδόνα
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«κυνηγήθηκαν» από την πλατεία Κρήτης και ανέβηκαν στον Ιωνικό. Δεν
πάρεργο

των

καταστημάτων

σώνει

και

καλά.

Υπάρχουν

κι

άλλα

χαρακτηριστικά εφηβείας, ανθρώπων που μαζεύονται, δηλαδή παραδείγματος
χάριν τα παιδιά που μαζεύονται στο άλσος, αν πάτε στο άλσος θα δείτε το
βράδυ μαζεύονται παρέες πιτσιρικάδων, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, αυτό
θα

μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Δεν είναι σώνει και καλά αυτό

πάρεργο των καταστημάτων.
Εκεί αποφασίζουμε τι κάνουμε. Αν φωνάζουμε την Αστυνομία να
κυνηγήσουμε τους πιτσιρικάδες ή όχι. Εγώ λέω όχι. Αλλά πάμε να δούμε σε
αυτά που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε και να προσθέσω εγώ
εισηγητικά:
Πρώτον δέσμευση άμεση και στη λήψη απόφασης στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει κανονιστική περιπτέρων. Δεν βάλαμε το θέμα
των περιπτέρων. Είναι έτοιμη η κανονιστική τα περίπτερα έχουν γίνει όλα
μικρά σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος. Στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει κανονιστική των περιπτέρων.
Δεύτερο, εγώ το έχω πει ως πρόταση αλλά πλέον ανεξαρτήτως
τώρα τι μπορεί να πιστεύει κάποιος δεν το λέω αντιδημοκρατικά, πρέπει η
Δεκελείας να αδειάσει κατά την άποψή μου. Εμείς δίνουμε εντολή στη
Δημοτική Αστυνομία «βγες στον πεζόδρομο και γράψε στους κοινόχρηστους
χώρους» και «γράψε τις αντικοινωνικές κυρίως συμπεριφορές» και σου λέει η
Δημοτική Αστυνομία ότι «πάω και γράφω τον έναν…» και σου λέει «γιατί
γράφεις εμένα και δεν γράφεις στη Δεκελείας;» και μονίμως έχουμε το ίδιο
πρόβλημα. Πάει και γράφει στον πεζόδρομο και λέει εδώ πέρα δεν γίνεται που
είναι η παρανομία, υπάρχει πινακίδα στάθμευσης για εμένα, εγώ σας το λέω
από εβδομάδα θα κάνω ό,τι έγγραφο υπάρχει στην Τροχαία, στην Αστυνομία,
να αδειάσει η Δεκελείας δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
Τρίτον, συνεδρίαση του προσφυγικού συμφωνώ απόλυτα για να
εξετάσει άμεσα. Κύριε Καλαμπόκη ακούτε; Είστε Πρόεδρος της Επιτροπής.
Πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή ένα από τα σημεία που αποφασίζουμε
σήμερα, εξετάζει το αίτημα της μετατροπής σε αμιγούς κατοικίας του σημείου
της Σάρδεων κάτω από τη Σταματιάδη.
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Τέταρτον, το αργότερο στο μεθεπόμενο Συμβούλιο πρέπει να
έρθει πρόταση για μεταφορά της λαϊκής αλλού. Και εγώ λέω να υπάρξει στην
απόφαση σήμερα αυτό ενόψει κιόλας του σχολείου ήδη έχουμε αργήσει.
Ανοίγει το σχολείο του Σπαθάρη τον Σεπτέμβρη και η λαϊκή δεν μπορεί να
είναι εκεί, ούτε πλέον μπορεί να περνάει από την Επταλόφου.
Αν είναι να πάμε, εγώ δεν θέλω να πω πρόταση τώρα έχω στο
μυαλό μου πρόταση να τη συζητήσουμε, αλλά πρέπει να φύγει. Άρα
δέσμευση σήμερα στη λήψη απόφασης να έρθει στο μεθεπόμενο, να μην
δεσμευτούμε για το επόμενο γιατί δεν θα μπορέσουμε, να γίνει η
διαβούλευση, να περάσει από Κοινοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας,
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να έρθει εισήγηση όσον αφορά τη μεταφορά
της λαϊκής.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν είπα να φύγει, είπα επ’ αφορμής που χτίζεται το
σχολείο και άρα πρέπει να μετακινηθεί σίγουρα από Επταλόφου, να
μετακινηθεί ολόκληρη πια σε άλλο σημείο. Εγώ έχω μια ιδέα δεν θέλω να την
πω τώρα, να μην γίνει σούσουρο αλλά να γίνει οργανωμένα η κουβέντα.
Το τελευταίο που το θεωρώ και το σημαντικότερο όλων. Πολλές
φορές και θεωρώ ότι ο κ. Πλεύρης είναι λίγο έως αρκετά άδικος, θεωρώ και
καλώ όλους εδώ να φτιαχτεί μια Επιτροπή σήμερα, να παρθεί μια απόφαση
του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή και αιρετών και κατοίκων
που θα τους διατεθούν οι Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να υλοποιηθούν
όλα αυτά που λέμε.
Προτείνω να φτιαχτεί μια Επιτροπή όποιος θέλει από αιρετούς
είτε από την πλειοψηφία είτε από Παρατάξεις της αντιπολίτευση, να φτιαχτεί
μια Επιτροπή που θα δεσμευτεί μαζί με κατοίκους να παρακολουθήσει τον
έλεγχο και την υλοποίηση αυτών που αποφασίζουμε σήμερα. Για να δει και
από μέσα και να αναλάβει ευθύνη. Υπάρχει μια Δημοτική Αρχή που σας λέει
«το αποφασίζουμε και πάμε να το υλοποιήσουμε» και σας καλούμε να το
υλοποιήσουμε μαζί
Άρα εγώ προτείνω να φτιαχτεί η Επιτροπή και επιμένω στο
τέλος που θα προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης αυτών που θα
ψηφίσουμε σήμερα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι γεγονός ότι από το ’10 περίπου όπως είπε και ο Δήμαρχος
ή από το 2008 αντί να τρέχει ο Δήμος να προλάβει τις εξελίξεις, παρακολουθεί
τις εξελίξεις όχι μόνο ο Δήμος επί της δική μας Δημοτικής Αρχής αλλά και επί
παλαιοτέρων ιδιαίτερα που από εκεί ξεκίνησε το θέμα και εδώ τώρα άρχισε
και φουντώνει.
Πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κατά την άποψή μου, γιατί
παρακολουθούμε και είμαστε θεατές των γεγονότων. Δεν έχουμε κάνει κάτι να
το σταματήσουμε, το βλέπουμε να προχωράει και εμείς δεν κάνουμε τίποτε.
Πρέπει να μπούμε πολύ πιο δυναμικά αν θέλουμε δηλαδή αυτός που έρχεται
στη Φιλαδέλφεια, να έρχεται στη Φιλαδέλφεια γιατί είναι ωραία, γιατί έχει τον
παραδοσιακό οικισμό όπως είπε και η Δήμητρα προηγουμένως, γιατί είναι
κάτι διαφορετικό, γιατί δεν είμαστε Περιστέρι, γιατί δεν είμαστε Αιγάλεω, γιατί
είμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό να έρχεται. Όχι για να βρει μια από τα ίδια, για να
βρει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο πολιτισμένο.
Και θέλω εγώ τη Φιλαδέλφεια να γίνει γνωστή για τον πολιτισμό
της, τον αθλητισμό της, τα γεγονότα που φτιάχνει και όχι γιατί είναι γνωστή
σουβλακούπολη, συγνώμη ένα παράδειγμα είπα τώρα. Για άλλα πράγματα
πρέπει να γίνουμε γνωστοί. Γιατί αν γίνουμε γνωστοί γι' αυτά, μετά πάμε για
θάψιμο τελείως. Πάμε να θάψουμε τη γειτονιά μας δηλαδή αυτό πρέπει να το
καταλάβουν και οι επιχειρηματίες οι οποίοι πρέπει να γίνουν πολύ καλύτεροι
και εκείνοι να είναι πιο σωστοί, αν θέλουν δηλαδή να συνεχίσουν να κάνουν
αυτή τη δουλειά, όπως πραγματικά η Δήμητρα με κάλυψε.
Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε το θέμα του Προεδρικού
Διατάγματος του προσφυγικού οικισμού. Δεν μπορούν δηλαδή οι κάτοικοι να
χρυσοπληρώνουν τα πράγματα, να μην μπορούν να βάλουν μια τέντα δεν
τους επιτρέπεται να βάλουν τίποτε και να είναι καρακατσουλιό από κάτω. Τότε
δεν είμαστε όλοι ίδιοι απέναντι στο νόμο. Μήπως θα πρέπει κάτι να κάνουμε
εμείς γι' αυτό; Μήπως θα πρέπει ο Δήμος να κάνει μηνύσεις;
Δηλαδή αν ήμουν εγώ κάτοικος και είχα φτιάξει αυτό το σπίτι και
ο άλλος, ο γείτονας δεν το είχε κάνει, εγώ θα του είχα κάνει μήνυση. Γιατί δεν
πάμε κι εμείς να υποστηρίξουμε αυτό που θέλουμε; Αν θέλουμε να παραμείνει
η γειτονιά έτσι. Βλέπεις σε άλλες γειτονιές και σε άλλες πόλεις που
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προσπαθούν να καλυτερέψουν τα πράγματα για να είναι η πόλη τους πιο
όμορφη, με πιο ωραίο περιβάλλον. Έχουμε το άλσος μας, πραγματικά η
Δήμητρα με κάλυψε πάρα πολύ σε αυτό, ότι έχουμε φαρδιούς δρόμους γιατί
έτσι φτιάχτηκε η Φιλαδέλφεια, το κέντρο της τουλάχιστον. Ευτυχώς, γιατί αν
δεν ήταν έτσι, θα είχαμε γίνει Πατήσια κι εμείς. Γιατί άμα πάμε παρακάτω,
πίσω από τον Ιωνικό είδατε πως είναι οι πολυκατοικίες.
Οι χρήσεις γης από γενικής σε αμιγούς. Γιατί όχι; Γιατί να μην το
βάλουμε πλάνο να το κάνουμε; Δεν είναι το πλάνο να βάζουμε τα εύκολα, το
πλάνο είναι να βάζουμε τα δύσκολα, γιατί γι' αυτά θα μείνουμε και εμείς και θα
μας θυμούνται κι άλλοι γι' αυτό που κάνουμε.
Άδεια

στάθμευσης κατοίκων.

Ας

την κάνουμε

εμείς τη

στάθμευση και άμα εγώ δω κάποιον να παρκάρει, θα ειδοποιήσω την
Αστυνομία. Θα το μάθει κι αυτός. Έχει γίνει σε πολλές περιοχές αυτό. Γιατί
όχι;
Ο κ. Παπακώστας είπε και συμφωνώ μαζί του να μη
διαγράφονται τα πρόστιμα. Συμφωνώ ότι μαζί με τις Υπηρεσίες να γίνει μια
Επιτροπή, Υπηρεσίες Εφορία και τα λοιπά συμφωνώ και με το Δήμαρχο με
αυτό που είπε για την Επιτροπή αιρετών και κατοίκων, αλλά αυτό θα πρέπει
να γίνει σήμερα. Να πάρουμε την απόφαση σήμερα, γιατί ό,τι αφήνουμε θα το
ξεχάσουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου, το μόνο που θέλω εγώ να βοηθήσω είναι το θέμα
της Επιτροπής. Να το φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να γίνουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι να μην το ξανασυζητήσουμε σαν θέμα δεν εννοώ αυτό, να
φέρεις απλώς θέμα δημιουργία Επιτροπής για να είναι και η αντιπολίτευση
εδώ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ωραία σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είναι κρίμα να επιβαρύνουμε μονίμως δυο τρεις
συμβούλους.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αυτό πρέπει να είναι μέσα στην απόφαση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω ναι στη δημιουργία απλώς να δεσμευτείς εσύ να φέρεις μια
εισήγηση την επόμενη φορά χωρίς συζήτηση, δημιουργίας μικτής Επιτροπής
κατοίκων, πλειοψηφία και αντιπολίτευσης.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Γι' αυτό είπαμε να φέρουμε την Επιτροπή την επόμενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία αυτό μόνο εγώ θέλω στο διαδικαστικό, ωραία. Ψηφίζεται
η εισήγηση της κας Ρόκου ως εισήχθη συν τις παρατηρήσεις που πρόσθεσε ο
κ. Δήμαρχος και η κα Ρόκου εκ των υστέρων. Παραμένει μόνο το θέμα της
Επιτροπής το οποίο θα έρθει σε ξεχωριστή εισήγηση στο επόμενο Συμβούλιο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Τις παρατηρήσεις των πολιτών και την πρόταση του κ.
Παπακώστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, όλα ενσωματώνονται. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη
απόφασης για παρεμβάσεις και ενέργειες που αφορούν στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα αποσύρεται κατόπιν συνεννόησης με τον κ.
Δήμαρχο, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το Σώμα είναι ήδη κουρασμένο
και δεν μπορεί να συζητήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα και θα έρθει στην
επόμενη συνεδρίαση.
Το ανωτέρω θέμα αποσύρεται
Επειδή η κα Ανδρέου έχει σοβαρότατο πρόβλημα αποχώρησης,
παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να προτάξουμε το 13ο θέμα γιατί πρέπει να
αποχωρήσει για σοβαρό οικογενειακό της λόγο.
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13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,
βάσει της αριθ. 99/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι ο κύριος λόγος και το
μεγαλύτερο ποσό στην αναμόρφωση αφορά την ομόφωνη απόφαση της
Κοινωφελούς να μην ασκήσει έφεση σε δικαστική προσφυγή 22 εργαζομένων
οι οποίοι διεκδίκησαν τα δώρα και το επίδομα αδείας που κόπηκαν από τα
μνημονιακά μέτρα και δικαιώθηκαν.
Και ομόφωνα η Κοινωφελής αποφάσισε, βέβαια υλοποιώντας
και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να μην ασκήσει έφεση και να δοθούν
αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους. Έγινε αυτή η αναμόρφωση
προκειμένου να βρεθούν τα κονδύλια για τις ασφαλιστικές εισφορές που θα
δοθούν σε αυτό το έτος. Κατά τα άλλα είναι τακτοποιητικά δεν έχουμε κάτι
σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε αντιληπτό κα Ανδρέου σας ευχαριστούμε. Υπάρχει
κάποια ερώτηση προς την κα Ανδρέου;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχουμε δικαίωμα αυτό να το κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε δικαίωμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κατά εγώ κ. Πρόεδρε γιατί δεν συμμετέχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

13ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, βάσει της αριθ. 99/2018
απόφασης

του

Διοικητικού

της

Συμβουλίου»

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Ανδρέου.
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4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα
προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων
ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ένα θέμα που το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
στις 16/3 και είναι τυπικό γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε ένα έγγραφο
και θέλει

μια διαφορετική διατύπωση -το έχει στείλει προς όλους τους

Δήμους- στην απόφαση. Είναι τελείως τυπικό, πρόκειται για την αποδοχή της
χρηματοδότησης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ που εμείς θα την υλοποιήσουμε
αγοράζοντας μια αρπάγη και ένα φορτωτή ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να
γίνεται και κλαρκ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς είναι διοικητικό δηλαδή.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι τελείως τυπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Δεν υπάρχει.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ομόφωνα, αρκεί να υλοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή συμμετοχής του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης
έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μερικής
ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου
(α. μηχανολογικού εξοπλισμού και β. ηλεκτρολογικού υλικού)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εδώ είναι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του
στόλου της καθαριότητας, πρόκειται για την αγορά ενός απορριμματοφόρου,
ενός πλυντηρίου κάδων, μιας σκούπας μεσαίας και όταν λέω «μεσαίας»
εννοώ της παλιάς μεγάλης γιατί τώρα έχουμε την πολύ μεγάλη, μια σκούπα
μικρή πεζού χειριστή, ένα γερανό μικρό για τους ηλεκτρολόγους, δυο
ημιφορτηγά το ένα είναι για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων και το δεύτερο
μάλλον θα καταλήξει στις Τεχνικές Υπηρεσίες και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις
ανάγκες του Δήμου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παπακώστας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν
υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμηθειών

του

Δήμου

(α.

μηχανολογικού

εξοπλισμού

και

β.

ηλεκτρολογικού υλικού)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για το 2ο κομμάτι στο έκτο είναι πάρα πολλά πράγματα
που θα αγοραστούν για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων από υλικά για τους
ηλεκτρολόγους έως καπάκια για πίλαρ που είναι σπασμένα στους δρόμους,
είναι στήλη για αντικατάσταση σε δίμπαλα που έχουν σκουριάσει και θέλουν
αντικατάσταση, είναι οι προβολείς για τα γήπεδα, είναι πάρα πολλά υλικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
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7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»
(Α.Μ. 79/16)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι λίγα λόγια για το πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής, που εδώ και τόσα χρόνια παραμένει ανενεργό. Ήδη
τέσσερα χρόνια κοντεύετε με την καινούργια Διοίκηση και ειλικρινά χαίρομαι
που έστω και αυτή τη στιγμή έρχεται. Γιατί μέχρι τώρα έχουν ακουστεί πάρα
πολλά ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ήταν παράνομο και τα λοιπά.
Για την ιστορία. Το 2000 υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση
του Δημάρχου τότε Νέας Χαλκηδόνας Νίκου Παπαμικρούλη με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών. Παραχωρήθηκε το οικόπεδο από τη
3η ΔΕΚΕ Θηβών, απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, η μελέτη έγινε
από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δημοπρατήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με
λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
Το ότι δεν υπήρχε ΚΑΕΚ δεν σημαίνει ότι ήταν παράνομο.
Σημαίνει ότι κάποιοι μετέπειτα από τις Διοικήσεις δεν είχαν φροντίσει να έχει
ΚΑΕΚ. Άρα δεν ήταν παράνομο. Όταν ένας χώρος δεν έχει ΚΑΕΚ δεν
σημαίνει ότι είναι παράνομος, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Πως είχε
χρηματοδοτηθεί, είχαν βγει οι άδειες;
Και έρχομαι στο δια ταύτα. 120.000 € για ανακαίνιση
εκσυγχρονισμό και τα λοιπά. Τι λείπει δηλαδή; Τι εκσυγχρονισμό θα κάνετε;
Θα κόψετε τα χόρτα; Θα μεταφέρετε τα αυτοκινητάκια από τα υπόγεια του
Παιδικού Σταθμού της Πεταλά στο υπάρχον πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής;
Παρ' όλα αυτά δεν έχω καμία αντίρρηση, θα το ψηφίσω. Και κάτι
ακόμη για τον κ. Κατερίνη που το βλέπω είναι εδώ, Πρόεδρος του τοπικού της
Χαλκηδόνας και εκδότης, γράφει ότι το πάρκο έγινε από παλιές Διοικήσεις. Η
Διοίκηση κ. Κατερίνη είναι μία και συγκεκριμένη, ήταν η Δημοκρατική
Συνεργασία με τότε Δήμαρχο τον Νίκο Παπαμικρούλη και υπεύθυνο για το
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τον υποφαινόμενο. Αυτά για την αλήθεια.
ΜΕΛΟΣ: Δεν το λειτουργήσατε όμως.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Βεβαίως δεν προλάβαμε. Ξέρετε πότε έγινε το πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής και πόσα χρόνια έχουν περάσει; Εμείς το φτιάξαμε το
2002, το 2006 και τότε Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας
ήταν ο κ. Καλαμπόκης και ας με διαψεύσει και από εκεί και μετά είναι
ανενεργό. Παρ' όλα αυτά είπα ότι θα το ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ευχαριστήσω θερμά τον Λευτέρη που ψηφίζει το θέμα γιατί
με εκπλήσσει ευχάριστα. Δεν ψηφίζει γάλατα, δεν ψηφίζει τρόφιμα, δεν
ψηφίζει ξεχορταριάσματα, δεν ψηφίζει μισθολογικά, δηλαδή φανταστείτε να
κρεμόταν αυτός ο Δήμος από την ψήφο του Λευτέρη Πλάτανου. Θα
πεινάγαμε, θα βάζαμε υποθήκη για μια λαϊκή εξέγερση και ίσως να ήταν καλό!
Λέει αλήθεια σε αυτά που λέει, αλλά δεν λέει ολόκληρη την
αλήθεια.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν την ξέρω εγώ την αλήθεια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν την ξέρει να τη μάθει λοιπόν ολόκληρη την αλήθεια.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Είναι μονοπώλιο η αλήθεια, δυστυχώς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα εγώ ότι είναι μονοπώλιο η αλήθεια; Εσύ το έχεις το
μονοπώλιο και κουνάς το δάχτυλο δασκαλίστικα. Εγώ είπα ότι λες αλήθεια,
αλλά δεν λες ολόκληρη την αλήθεια.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ είμαι δάσκαλος, δεν το κουνάω σα δάσκαλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κουνάνε όλοι οι δάσκαλοι το δάχτυλο Λευτέρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ, συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε τι έγινε. Μέχρι ενός σημείου ο κ. Πλάτανος.
Αναλαμβάνουμε 1η Σεπτέμβρη 2014. Δεκέμβρη του ’14 μας έρχεται ένα
έγγραφο από φορέα διαχείρισης του ΕΣΠΑ που μας ενημερώνει και μας λέει
«Μάγκες, έχετε πάρει κάποια λεφτά γι' αυτό το πάρκο. Αυτό το πάρκο το
λειτουργείτε; Πείτε μας πως λειτουργεί, διαφορετικά τα λεφτά πίσω». Αυτά τα
οποία που ωραία τα είπε ο κ. Πλάτανος εμείς το φτιάξαμε, δεν είχε βέβαια μια
λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια ποια ήταν; Ο τίτλος ιδιοκτησίας, αυτή ήταν η
λεπτομέρεια που έπρεπε να λύσουν κάποιοι άλλοι. Σωστά το έκαναν και
μπράβο, αλλά όταν κάνεις κάτι και δεν έχει θεμέλια, αυτά τα βρίσκουν οι
επόμενοι και οι μεθεπόμενοι μέχρι να τα λύσουν.
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Εμείς τι κάναμε; Αυτές τις 120.000 € πήγαμε να τις
χρησιμοποιήσουμε. Έγινε μια μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, οχήματα δεν
υπάρχουν δεν το συζητάμε αυτό, εννοώ ότι υπάρχουν και είναι ακατάλληλα.
Φτάνουμε στο να πάμε να κάνουμε το έργο. Που είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας
παιδιά; Μα….. Που είναι οι τίτλοι; Ψάχνουν που είναι τα αρχεία και δεν
βρίσκουν τίποτε.
Κάποια στιγμή λέω δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει και πως
τότε πήραν τη χρηματοδότηση; Πως την πήρατε τη χρηματοδότηση κ.
Πλάτανε; Αντί για τίτλους ιδιοκτησίας τι βάλατε μέσα εκεί; Ξέρετε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ρωτήστε τον κ. Καλαμπόκη που ήταν υπεύθυνος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι θα σας πω εγώ γιατί έψαξα εγώ τα αρχεία και βρήκα στο
φάκελο τότε που είχατε πάρει την χρηματοδότηση τι είχατε κάνει. Ξέρετε τι
είχατε κάνει; Υπεύθυνη δήλωση Δημάρχου, ότι ο χώρος μας ανήκει.
Και προσέξτε γιατί εγκαλούμαστε τώρα εμείς περί νομιμότητας,
περί ολιγωρίας και τα λοιπά. Παλαιότερα καλά έκαναν με την έννοια ότι δεν
πήγαν να κάνουν το σπίτι τους εκεί, το εξοχικό τους, αλλά ήταν κάτι όμως το
οποίο το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας, δεν είχαμε τίτλους ιδιοκτησίας και
έπρεπε να κάνουμε ένα ολόκληρο αγώνα, εμείς που αδιαφορούμε,
ολιγωρούμε και δεν κάνουμε τίποτε, προκειμένου τώρα να έρθει στην
ιδιοκτησία του Δήμου.
Και τώρα κ. Πλάτανε βάζουμε αυτά τα χρήματα, υπάρχει μελέτη
μπορείτε να πάτε να δείτε τη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, να είστε
παρών και στο διαγωνισμό όταν γίνει, προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους
το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και σας ευχαριστούμε πολύ που θα το
ψηφίσετε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μπορώ να πω κάτι; Εγώ ειλικρινά θα περίμενα να πείτε ένα
μεγάλο ευχαριστώ που σας φέραμε προίκα. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου: «Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
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Δήμου

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνος»

(Α.Μ.

79/16)»

εγκρίνεται

ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2018, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα κωδικό με
τίτλο «Αναβάθμιση του εξοπλισμού αυτόματης ρύθμισης και παρακολούθησης
αντλιών του άλσους» την κωδικοποίηση θα τη δώσει η Υπηρεσία με το ποσό
των 40.000 €. Είναι για την αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου του
άλσους που ελέγχει τα κανονάκια πυροπροστασίας, που υπάρχουν μέσα στο
άλσος. Ο ένας κωδικός που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι αυτός που θα
βαρύνει το αποθεματικό.
Θέλουμε επίσης από τον κωδικό 106265008 «Συντήρηση,
επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας μηχανογραφικού εξοπλισμού του
Δήμου» να πάρουμε 1.116 € και να δημιουργήσουμε ένα νέο κωδικό ο οποίος
θα είναι «Εργασίες παραμετροποίησης αρχείων πληρωμών προνοιακών
επιδομάτων», διότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες εργασίες στην εφαρμογή που
δίνονται τα προνοιακά επιδόματα.
Έχουμε
προσθέτουμε

στον

κι

άλλη

κωδικό

μία

αλλαγή

«Δαπάνες

ότι

από

αθλητικών

το

αποθεματικό

και

πολιτιστικών

εκδηλώσεων» 4.871,18 € για κάποιες εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει ο
Δήμος με κάποιους φορείς της πόλης και θα έρθει σχετική εισήγηση νομίζω
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από ό,τι κατάλαβα αναμόρφωση στην αναμόρφωση ζητάμε,
γιατί προσθέτετε τρία – τέσσερα πράγματα τώρα στην αναμόρφωση. Ο κ.
Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λάλο επειδή συμμετέχω
και στην Οικονομική Επιτροπή και το έχω πει και στην Οικονομική Επιτροπή,
δεν μπορείτε επιπλέον ή εσείς ή οι Υπηρεσίες να σταθεροποιηθείτε; Φέρτε το
θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, τη στιγμή εκείνη φέρνετε και δυο τρεις
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κωδικούς. Τελειώνει η Οικονομική Επιτροπή. Χτες είχαμε Οικονομική
Επιτροπή. Σήμερα έρχεστε να βάλετε και κανά δυο τρεις κωδικούς. Αν
καθυστερήσουμε καμία ώρα ακόμη, θα βάλετε κανά δυο τρεις κωδικούς. Η
αναμόρφωση, της αναμόρφωσης ω αναμόρφωση!
Και έρχομαι στο τελευταίο. Επειδή είναι η 5η αναμόρφωση και
είχαμε πει όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός ότι δεν είναι ειλικρινής,
επιβεβαιώνετε με αυτά τα οποία λέτε και με αυτά τα οποία κάνετε, δεν ήταν
ειλικρινής ακόμη και τώρα. Κάποια στιγμή είστε τέσσερα χρόνια Αντιδήμαρχος
Οικονομικών δεν τα καταφέρατε μέχρι τώρα έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή
να έρθει η αναμόρφωση ή ο προϋπολογισμός και να πείτε «αυτό είναι»; Μέχρι
τελευταία στιγμή δηλαδή το ίδιο πράγμα θα γίνεται; Εγώ καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πλάτανε, θα πρέπει να σας ζητήσω προσωπικά
συγνώμη και μάλλον να σας ζητήσει το σύστημα πυρασφάλειας συγνώμη που
χάλασε χτες. Χτες κατέρρευσε το σύστημα και ψάξαμε λύση και πρέπει να
αγοραστεί καινούργιο και γι' αυτό ήρθε κατεπειγόντως. Δεν μπορεί να
περιμένει ένα μήνα δηλαδή.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν διαφωνώ. Σε κάθε Οικονομική Επιτροπή το ίδιο πράγμα
γίνεται, όλα τελευταία στιγμή, όλα τώρα ήρθαν, όλα εκτάκτως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής υπάρχει; Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό και στο σπίτι σου όταν τον
κάνεις με τις καλύτερες συνθήκες να τον κάνεις, λες ότι εγώ θα ξοδέψω τόσα.
Σου τυχαίνει όμως κάτι που δεν είσαι και Θεός και κάπως πρέπει να το
αλλάξεις. Τι πάει να πει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίποτε.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αυτό το κάνετε συνέχεια κ. Πλάτανε. Αναμόρφωση εσείς δεν
κάνετε σπίτι σας;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ναι αλλά τυχαίνει συνέχεια όμως.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα λεφτά του Πράσινου Ταμείου δεν θα τα ψηφίσετε; Να μην
τα πάρουμε, που τα εγγράφουμε στον προϋπολογισμό στην αναμόρφωση;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν διαφωνώ κ. Ανανιάδη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

8ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

5ης

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

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ β’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης
Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη
των λειτουργικών τους δαπανών, βάσει της αριθ. 3/2018 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πιάνομαι από το θέμα. Με ορίσατε και στις δυο σχολικές
Επιτροπές με τη σύμφωνη γνώμη μου.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να κρατήσουμε μια διαδικασία. Λέει εξ
αρχής ότι θα είναι εκτός θέματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσαρμόστηκα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εάν δεν βιαζόμαστε πολύ να κάνω κι εγώ εισήγηση επί του
θέματος. Δεν κάνω εισήγηση, για να μην καθυστερούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να μη μιλήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να μιλήσετε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό θέλω και με σταματήσατε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ωραία να μιλήσω κι εγώ να κάνω μια εισήγηση τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το κατάλαβα ότι θέλετε να μιλήσετε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λοιπόν ευπρόσδεκτα τα χρήματα και ας ήταν κι άλλα τόσα.
Από τη στιγμή που εκπροσωπώ με άλλους συμβούλους το Δημοτικό
Συμβούλιο στις σχολικές Επιτροπές, θα πρέπει να δίνω λόγο στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αρχίζω να διαπιστώνω πως πλέον έχουμε νέα ήθη. Από τα λίγα
που γνωρίζω, ένα χρόνο είμαι εκεί, το Κοινωνικό φροντιστήριο ξεκίνησε από
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τις σχολικές Επιτροπές. Έμαθα πως έγιναν κάποιες βραβεύσεις και μπράβο
σε αυτούς που βραβεύτηκαν αλλά όχι μπράβο σε αυτούς που έδωσαν τα
βραβεία. Ούτε ειδοποιήθηκε, ούτε ρωτήθηκε, ούτε προσκλήθηκε κάποια
σχολική Επιτροπή. Το ήθος απαιτεί να σέβεστε τους μπροστάρηδες και
εννοείται δεν αφορά τον εαυτό μου.
Μιας και μιλάμε για χρήματα κάθε χρόνο η Περιφέρεια
χρηματοδοτεί με ένα ποσό –μεγάλο, μικρό, δεν γνωρίζω, μικρό φαντάζομαιτους Δήμους για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Αληθεύει η
πληροφορία μου; Αν όχι, να μαλώσω τους συνεργάτες μου. Τα τελευταία
χρόνια ποιο ήταν το ποσό ανά έτος και πως χρησιμοποιήθηκε;
Τώρα

θα

βάλω

μαύρη

κουκούλα.

Υπάρχουν

δημοτικοί

σύμβουλοι και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης που δεν πατάνε.
Δεν μπορούν; Δεν θέλουν; Δικαίωμά τους, ας παραιτηθούν να έρθουν άλλοι.
Πάντως μείνετε ήσυχοι μπορούμε και χωρίς τους απόντες.
Δεν γνωρίζω αν στις τρεις απουσίες από τη σχολική Επιτροπής
κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους που μας εκπροσωπεί εκεί, έχει το
Δημοτικό Συμβούλιο το δικαίωμα να αποσύρει τον σύμβουλο και να τον
αλλάξει με άλλον. Συγχαρητήρια στον κ. Μανωλεδάκη για το χρόνο
αντίδρασής του σε ένα θέμα του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου.
Υπήρχε μια ατεκμηρίωτη πληροφορία ότι ειδοποιήθηκαν από
μήνες οι Τεχνικές Υπηρεσίες για τη βλάβη. Αν είναι έτσι, πάει καλά. Αν δεν
είναι έτσι, τότε έχει ευθύνη το σχολείο γιατί δεν φρόντισε να λύσει το
πρόβλημά του, ήταν κάτι λύματα στο πεζοδρόμιο.
Και το τελευταίο και το πιο δαπανηρό. Από τις πρώτες
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχω ζητήσει πολλές φορές να βρεθεί
μόνιμη λύση για τις ηχητικές καλύψεις στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Τώρα προσθέτω και το
χώρο «Δροσίνη». Αφού πεισματικά αρνείστε να ασχοληθείτε με το θέμα με
διάφορες μη πειστικές σχεδόν δικαιολογίες, σας ζητώ στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο

–σήμερα

δεν

νομίζω

ότι

έχετε

την

απάντηση-

να

με

πληροφορήσετε πόσα χρήματα άμεσα ή έμμεσα έχει δαπανήσει ο Δήμος για
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. τα τελευταία τρία χρόνια.
Ποιο ποσό ήταν μεγαλύτερο αυτό που πληρώσατε, ή η αγορά
του ακριβότερου μηχανήματος από όσα έχουν παρελάσει από το Π.Π.Ι.Ε.Δ.;
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Ισχύει αυτό που ζήτησα προφορικά ή πρέπει να το κάνω και γραπτά για το
ποσό; Ισχύει το ποσό των πρακτικών ή πρέπει να το κάνω και γραπτά; Ισχύει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Μανωλεδάκης έχει
τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μια απάντηση. Όσο τουλάχιστον ήμουν φίλε Κώστα
εγώ Αντιδήμαρχος στην Τεχνική Υπηρεσία δεν είχε έρθει αίτημα με το
συγκεκριμένο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άρα πρέπει να ελεγχθεί ο διευθυντής του σχολείου γιατί είχε
πρόβλημα σοβαρό με λύματα στο πεζοδρόμιο και δεν έκανε τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε αντιληπτό, απαντήθηκε. Κάποιος Αντιδήμαρχος
θέλει να δώσει κάποια απάντηση; Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από όσο γνωρίζω κάθε χρόνο η ΣΑΤΑ σχολείων γιατί
μάλλον σε αυτό αναφέρεστε, είναι 69.000 € είναι για τη συντήρηση σχολικών
κτηρίων και είναι ένα στάνταρτ ποσό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη απάντηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ποσού 88.580
ευρώ β’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και
κατανομή

αυτού

στις

Σχολικές

Επιτροπές

Α/θμιας

και

Β/θμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,
βάσει της αριθ. 3/2018 απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση της καθ’ ολοκληρίαν μεταφοράς του προγράμματος
«Βρεφικός Σταθμός» από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Ν.Π.Ι.Δ.) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 26/2018 απόφασης - εισήγησης
του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανωτέρω θέμα αποσύρεται.
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11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα για διαχείριση χρημάτων
υπηρεσιών διοίκησης/ανάπτυξης/κατάρτισης/αξιολόγησης/
παρακολούθησης και εποπτείας διακρατικού έργου Benefit As You Save
(BAS) – Ορισμός υπολόγου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Άνοιγμα λογαριασμού σε
πιστωτικό

ίδρυμα

για

διαχείριση

χρημάτων

διοίκησης/ανάπτυξης/κατάρτισης/αξιολόγησης/

υπηρεσιών

παρακολούθησης

και

εποπτείας διακρατικού έργου Benefit As You Save (BAS) – Ορισμός
υπολόγου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων ομάδας έργου για συνάντηση
στα πλαίσια του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια
του INTERREG BALCAN - MED»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετακίνησης
υπαλλήλων ομάδας έργου για συνάντηση στα πλαίσια του έργου
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του INTERREG BALCAN – MED» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας
για την εκπροσώπηση του Δήμου στις 21/5/2018 στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινική υπόθεση
(σχετ. η αριθ. 105/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Πλάτανος έχει τον
λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το έχω ξαναπεί και στην Οικονομική Επιτροπή και εδώ
θεωρώ ότι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να καλύψει, τρεις έγκριτοι
δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω θεωρώ ότι το να καταφεύγουμε σε μεγάλα
δικηγορικά γραφεία δεν κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να κάνουμε μια αφαίμαξη
του Δήμου χωρίς να είναι εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα γι' αυτό ακριβώς και
θα το καταψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε κάπου που να εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα;
Ε.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ:

Όχι

επειδή

δεν

ξέρω

και

εσείς

καταφεύγετε

σε

συγκεκριμένα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε καμία άκρη που να εξασφαλίζονται τα αποτελέσματα;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σας απάντησα. Επειδή καταφεύγετε σε ειδικευμένα
δικηγορικά γραφεία, εσείς το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δυνατό να έχουμε τρεις
έγκριτους δικηγόρους και εσείς να καταφεύγετε σε δικηγορικά γραφεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας για την εκπροσώπηση του Δήμου
στις 21/5/2018 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινική
υπόθεση (σχετ. η αριθ. 105/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη
και κατάθεση ενώπιον του Σ.τ.Ε. αίτησης του Δήμου για την ακύρωση
του από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) Π.Δ. με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής»
(σχετ. η αριθ. 116/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Πλάτανος έχει τον
λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και εδώ το θέμα είναι σχετικό. Επειδή τα ίδια πράγματα έχω
πει και στην Οικονομική Επιτροπή και δεν καλύφθηκα από τις απαντήσεις
που δόθηκαν, πάει ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας να κάνει μια ένσταση
να πληρώσει δικηγορικό γραφείο για τα συμφέροντα του Δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης. Και ρωτώ: πρώτα - πρώτα νομιμοποιείται; Από όσο είμαι σε
θέση να γνωρίζω, εκτός των ορίων του Δήμου δεν νομιμοποιείται ο Δήμος να
διαθέσει λεφτά, ένα.
Δύο, η εισήγηση του εκεί Δήμου είναι υπέρ. Εμείς από εδώ, από
τη Φιλαδέλφεια είμαστε οι καλοί που πάμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα
των εκεί δημοτών του εκεί Δήμου; Δεν είναι ικανοί, ή δεν είναι ικανό το εκεί
Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σωστές αποφάσεις και ερχόμαστε εμείς εδώ να
τους ανοίξουμε τα μάτια οι Φιλαδελφιώτες και Χαλκηδονιώτες ή κάτι άλλο
συμβαίνει;
Έχουμε κάποιους δικούς μας φίλους που θέλουμε να τους
αβαντάρουμε; Το λέω ευθέως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευθέως, μια χαρά το λες.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εάν είναι κάποιοι φίλοι σας που θέλετε να τους αβαντάρετε
μπορείτε από την τσέπη σας, το έχει πει στην Οικονομική Επιτροπή ο κ.
Λάλος. Ή το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε όλοι από 30-50 € περισσότεροι
οι Αντιδήμαρχοι και να καλύψουμε την υπόθεση. Όχι με λεφτά των δημοτών.
Καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να σχολιάσω δυο πράγματα, ένα την αφαίμαξη. Δηλαδή
με ρώταγε ένας φίλος χτες το βράδυ ο οποίος κι αυτός ακούγοντας κάτι
Πλάτανους και κάτι άλλους να λένε για αφαιμάξεις, μου είπε «πόσα λεφτά
έχετε δώσει σε δικηγόρους» και του λέω «έχουμε δώσει στην τετραετία καμία
15ριά χιλιάδες σε ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου 30 εκατομμύρια». Αυτή
είναι η τρομερή αφαίμαξη, για να καταλάβουμε τα μεγέθη και τι συζητάμε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σε πραγματικά λεφτά να μας πεις, όχι σε προϋπολογισμό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε πραγματικά, ναι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν είναι 30 εκατομμύρια, είναι 17-18.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε α λα καρτ κριτήρια που έχει ο κ. Πλάτανος, ακούστε τι
είπε. Αλλά δεν συναισθάνεται τι λέει όσον αφορά τις συνέπειές του, εδώ. Τι
είπε; Πάτε εσείς που είστε από τη Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα να
υπερασπιστείτε δήθεν τα συμφέροντα των κατοίκων εκεί, όταν εκεί υπάρχει
μια Δημοτική Αρχή μια Δημοτική πλειοψηφία δεν ξέρει αυτή και θα πάτε εσείς
με τη μειοψηφία;
Λευτέρη, τότε κάθε φορά που μιλάς και εκφράζεις μια άλλη
άποψη, πρέπει να σου λέμε «σκάσε και

κολύμπα» γιατί εμείς είμαστε

ψηφισμένοι, εμείς εκφράζουμε την πλειοψηφία, εμείς εκφράζουμε το
συμφέρον, μη σε ακούμε κιόλας και να παίζουμε και λίγο κλωτσιές εδώ μέσα.
Δηλαδή είναι δυνατό; Τα εννοείς αυτά που λες; Προφανώς υπάρχει μια
πλειοψηφία εκεί που έχει μια άλφα άποψη και μια μειοψηφία που έχει μια
βήτα άποψη, όπως κι εδώ ισχύει το ίδιο.
Άρα με αυτό που λες αν το εφαρμόσουμε εδώ, θα πρέπει να μην
σε ακούμε καν, να μην συζητάμε μαζί σου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Άλλο είπα εγώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είπες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ μη διακόπτετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ακριβώς είπες, απλώς δεν κατάλαβες που οδηγεί η λογική
σου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα σας πω το σκεπτικό μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η λογική σου οδηγεί σε αυτό.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Πλάτανε τώρα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μια κουβέντα μόνο. Εγώ είπα ότι ο εκεί Δήμος έχει Δημοτικό
Συμβούλιο και παίρνει κάποιες αποφάσεις είτε θετικές είτε αρνητικές, αυτό
είναι θέμα δικό τους. Εμείς από εδώ τι ρόλο παίζουμε εκεί; Αυτό είπα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε εσείς;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ κατά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και εγώ κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του
Σ.τ.Ε. αίτησης του Δήμου για την ακύρωση του από 1-3-2018 (Α.Α.Π.
35/2018)

Π.Δ.

με

θέμα

«Έγκριση

του

Σχεδίου

Ολοκληρωμένης

Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
Περιφέρειας Αττικής» (σχετ. η αριθ. 116/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση νέας παράτασης χρόνου παραχώρησης χρήσης δύο (2)
λεωφορείων για έξι (6) επιπλέον μήνες στο Δήμο Νέας Ιωνίας
για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Πλάτανος έχει τον
λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μετά τους έξι μήνες θα ξαναδώσουμε κι άλλη παράταση ή θα
τα αξιοποιήσει ο δικός μας Δήμος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν θυμάμαι αν είναι η πέμπτη ή η έκτη φορά που τα
εξάμηνο, λέω μήπως εξάμηνο – εξάμηνο χάσουμε και τα λεωφορεία; Χαμένα
είναι, αλλά έχουμε μια ελπίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσοι έχετε αυτοκίνητα ξέρετε ότι όσο κινείται το
αυτοκίνητο τόσο συντηρείται. Τα λεωφορεία και τα επισκεύασε η Νέα Ιωνία και
τα συντηρεί και ανά πάσα στιγμή εφόσον τα χρειαστούμε, μπορούμε να τα
πάρουμε πίσω, οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστούμε.
Επίσης με το Δήμο Νέας Ιωνίας έχουμε μια πάρα πολύ καλή
συνεργασία και την Πρωτομαγιά μας έδωσε μια σκούπα μεγάλη και μας
βοήθησε στο να μαζευτεί το βράδυ… Έχουμε μια πάρα πολύ καλή
συνεργασία με το Δήμο και νομίζω ότι μέσα από την καρδιά μας θα πρέπει να
πούμε ξανά, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση νέας παράτασης
χρόνου παραχώρησης χρήσης δύο (2) λεωφορείων για έξι (6) επιπλέον
μήνες στο Δήμο Νέας Ιωνίας για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ή μη πρακτικού Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Πλάτανος έχει τον
λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να απέχω της ψηφοφορίας
επειδή ο εν λόγω επιχειρηματίας ήταν υποψήφιος στην Παράταξή μας, μη
θεωρηθεί δόλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξαιρείται ο κ. Πλάτανος από την ψηφοφορία, σεβαστό. Έχει
περάσει από την Επιτροπή φορολογικών διαφορών, δεν την κάνουμε εμείς τη
μείωση. Εγκρίνετε οι υπόλοιποι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ή μη πρακτικού
Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών
χρήσεων (δημοτικών γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/2015)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρώτος είναι τακτικό και ο δεύτερος αναπληρωματικό μέλος.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης ως τακτικό μέλος και ο κ. Ανεμογιάννης ως
αναπληρωματικό μέλος. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού
Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (δημοτικών
γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ.
172/2015)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Απέχω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Σας
ευχαριστούμε πολύ, καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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