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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:45
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Παπακώστας

Καλαμπόκης

Βασίλειος,

Ιωάννης,

Πρελορέντζος

Παπαλουκά

Αρσένιος

–

Ευτυχία,
Γεώργιος,

Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά
Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Ανδρέου

Χριστίνα,

Ανεμογιάννης

Γεώργιος, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος
Χρήστος, Κόντος Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Γκούμα Δανάη – Εύα,
Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπανικολάου Νικόλαος,
Καλύβης Γεώργιος, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης
Νικόλαος, Κουτσάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αναγνώστου

–

Καρκάνη

Αντωνία,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Δούλος
Ορέστης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου για την υπεράσπιση της
πρώτης κατοικίας.

2.

Ενημέρωση του Δ.Σ. από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για την
πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων της
Ύπατης Aρμοστείας του Ο.Η.Ε..

3.

Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέων προκηρύξεων των τέως Δήμων Νέας
Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, που δεν αποδέχθηκαν τον
διορισμό τους.

4.

Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

5.

Έγκριση δωρεάν ταφής.

6.

Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 5/2018
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

7.

Καθορισμός ανωτάτου ποσού μετρητών που μπορεί να τηρείται στο
χρηματοκιβώτιο του Δημοτικού Ταμείου.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά τη σύμφωνη
γνώμη της Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ. για τις προμήθειες καυσίμων κλπ. έτους 2018
και τροφίμων κλπ. ετών 2018-19.

9.

Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17.

10.

Έγκριση

ανάθεσης

σε

ορκωτούς

ελεγκτές

του

ελέγχου

της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τις χρήσεις 2015 και 2016,
βάσει των αριθ. 190/17 και 1/18 αντίστοιχων αποφάσεων του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
11.

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, βάσει
σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12.

Έγκριση 2/17 και 3/17 πρακτικών επιτροπής εξέτασης αιτημάτων
κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων, βάσει των αριθ. 64/17 και
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67/17 αντίστοιχων αποφάσεων - εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
13.

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ζαΐμη (από τον
παράδρομο Ζαΐμη έως την οδό Κρεσταίνης), βάσει της αριθ. 65/17
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14.

Έγκριση

α)

παραβάσεων

Σύστασης
του

Επιτροπής

Κανονισμού

εξέτασης

Καθαριότητας

ενστάσεων
&

των

Προστασίας

Περιβάλλοντος του Δήμου και β) Τροποποίησης ισχύοντος Κανονισμού
Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου, βάσει της
αριθ. 54/17 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15.

Έγκριση

αλλαγής

ωραρίου

των

εργαζομένων

του

Κοινωνικού

Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου.
16.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.
9/2015).

17.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
& οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων
κλειστού γυμναστηρίου Ιωνικού» (Α.Μ.99/2015).

18.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας».

19.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
σχολείων» (ΑΜ :101/14).

20.

Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση
κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ.Βενιζέλου» (Α.Μ.60/2016).

21.

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.

22.

Έγκριση δαπάνης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου
και διάθεση σχετικής πίστωσης, ποσού 1.930,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).
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ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Κατ’ εξαίρεση εγγραφή βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου
μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Παρακαλώ
ένα δημοτικό σύμβουλο για χρέη Γραμματέα, η κα Χαραμαρά.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλή
χρονιά. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης
παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος απών, ο κ.
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο
κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος απών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ.
Καλύβης Γεώργιος παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά
Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου
Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής
Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου
Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος
απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο
κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης είναι δικαιολογημένος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ.
Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης
Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα παρούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών. 19 παρόντες, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη
συνεδρίασή μας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάλι να ευχηθώ σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά. Έχω
δυο ανακοινώσεις, κατ' αρχάς ο κ. Δήμαρχος δεν θα παρευρεθεί σήμερα διότι
όπως γνωρίζετε έχει γεννήσει η σύζυγός του και δεν θα μπορέσει να
παρευρεθεί.
Διαβάζω την πρώτη ανακοίνωση:
Σύλλογος Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «Δημήτριος Υψηλάντης»
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην τελετή κοπής της πίτας μας που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου μας.
Επίσης η δεύτερη ανακοίνωση, κοπή της πίτας του Συλλόγου
Ρουμελιωτών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας «Αθανάσιος Διάκος»
την 4 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό
Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας.
Αυτά από τις ανακοινώσεις, παρακαλώ οι επικεφαλής έχουν τον
λόγο. Από τους επικεφαλής θέλει κάποιος τον λόγο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επί της διαδικασίας θέλω να πω κάτι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει κάποιο λάθος στη διαδικασία δηλαδή;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν καλή χρονιά, θέλω να αναφερθώ επί της
διαδικασίας και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για κάτι και θέλω
να απευθυνθώ προς το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε κ. Πρόεδρε,
αγαπητό

Προεδρείο

εντός

του

2017,

με

κλεισμένα

τα

μικρόφωνα

συναποφασίσατε να γίνει ένα Συμβούλιο δια περιφοράς για τις 29/12.
Είχα ενημερώσει το Προεδρείο ότι εγώ δια περιφοράς
Συμβούλιο δεν πρόκειται να δεχτώ. Προχωρήσατε και το κάνατε. Και όχι μόνο
το κάνατε, δεν ενημερώσατε κιόλας. Εγώ σας το λέω ρητά και παρακαλώ να
γραφτεί στα πρακτικά: δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε
θέμα, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ. Πρώτη και τελευταία
φορά. Σας εφιστώ την προσοχή, το έχω αναφέρει στο Προεδρείο παρ' όλα
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αυτά προχωρήσατε και κάνατε κάτι και ούτε καν ρωτήσατε και από ό,τι ξέρω
δεν ρωτήθηκαν κι άλλοι και μάλιστα και επικεφαλής Παρατάξεων, γι' αυτό το
οποίο κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει κλείσει το θέμα ακόμη κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κλείσει ή δεν έχει κλείσει, εγώ έχω λάβει e-mail και είναι
αποδεικτικό στοιχείο αυτού του οποίου σας λέω. Πρώτη και τελευταία φορά
σας λέω, δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν θα ξαναδεχτώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ανανιάδης και ο κ.
Παπανικολάου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους επικεφαλής ποιος θέλει τον λόγο; Η κα Γκούμα έχει
τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω κατ' αρχήν ότι εγώ δεν γνώριζα δια το περιφοράς
Συμβούλιο, μου ήρθε ένα e-mail ότι υπάρχει μια αποστολή εισήγησης δεν έχω
κάποια άλλη ενημέρωση. Προφανώς δεν συμφώνησα ποτέ δια περιφοράς και
γνωρίζετε βέβαια και τη θέση της Παράταξης ότι δεν συμφωνούμε με τα δια
περιφοράς Συμβούλια, δεν ξέρω πως έχει προκύψει αυτό το θέμα έτσι.
Επιπλέον το δεύτερο που θέλω να βάλω, είναι ότι έχει
αποσταλεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους από το Σωματείο ένα θέμα
που έχει τεθεί ξανά και δεν έχει μπει στην ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο θέμα μιλάτε κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Για το θέμα των συμβασιούχων του Νεκροταφείου το οποίο
μας έστειλαν ξανά το Σωματείο με e-mail και το κοινοποίησαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τώρα το είδα κα Γκούμα, δεν ξέρω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τι εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τώρα το είδα το θέμα αυτό, προσωπικά σαν Προεδρείο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ το έχω μια εβδομάδα που μου το έχουν στείλει.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν το έχουμε λάβει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να σας πω και το ενημερωτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συνεχίστε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό, να μπει ως θέμα. Το έστειλαν από 12 Ιανουαρίου email προς το mail των Επιτροπών το e-mail δηλαδή του Γραμματέα του
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Δημοτικού Συμβουλίου, προς το Δήμαρχο και προς τους επικεφαλής των
Παρατάξεων.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Του Προέδρου των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει κα Γκούμα δεν εισηγούνται και δεν
μπαίνουν θέματα προς συζήτηση μέσω e-mail, αυτό δεν υπάρχει που μου
λέτε τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιο θέμα, θα βρείτε τον Πρόεδρο θα
βρείτε το Δήμαρχο, θα βρείτε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και θα εισαχθεί το
θέμα. Με e-mail δεν εισάγονται θέματα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό που
μου λέτε τώρα, εγώ δεν το έχω πάρει βασικά αλλά άσχετο με το αν το έχω
παραλάβει ή όχι. Δεν μπαίνουν θέματα προς συζήτηση με e-mail.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πως βάζουμε τόσο καιρό θέματα; Εδώ σήμερα ήρθε προ
ημερήσιας λίγες ώρες πριν, με e-mail. Δεν με βρήκε εμένα κανένας. Αυτό έχει
πάει στον Γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρια Γκούμα σας εξήγησα: δεν μπαίνουν θέματα προς
συζήτηση μέσω e-mail, τελείωσε αυτό. Παρακάτω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι αλλά εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε γιατί κι εγώ έχω
βάλει θέματα μέσω e-mail και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ένα έντυπο
στα χέρια τους ακριβώς γιατί όλα γίνονται μέσω e-mail.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μια διαδικασία κα Γκούμα. Να εισαχθεί ένα θέμα,
ξέρετε πως εισάγεται. Δεν μπορεί να εισαχθεί επειδή στείλατε εσείς ένα email.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν έχω στείλει εγώ ένα e-mail, έχει στείλει το Σωματείο
εργαζομένων με αριθμό Πρωτοκόλλου 943/12-11-2017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία σας απάντησα: με e-mail δεν εισάγονται θέματα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχει πάρει αριθμό Πρωτοκόλλου, τι εννοείται δεν είναι με email; Υπάρχει αριθμός Πρωτοκόλλου που ζητάει να μπει. Προσπαθείτε να
κολλήσετε σε κάτι τυπικό γιατί δεν θέλετε να το βάλετε εκτός ημερήσιας; Το
θέτω εγώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα, σας είπα …
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το θέτω εγώ τώρα εκτός ημερήσιας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε, πέστε τι θέλετε να πείτε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να συζητήσουμε, για να πάρουν παράταση όπως οι άλλοι
εργαζόμενοι, οι συμβασιούχοι του Νεκροταφείου μέχρι το τέλος Μάρτη, όπως
είναι στο νόμο Σκουρλέτη που δούλευαν τον Ιούνιο σε ανταποδοτικά, είναι
ανταποδοτικού χαρακτήρα και να συζητηθεί. Βάζω θέμα, δεν είναι η ώρα να
κάνω εισήγηση. Πρώτα εγκρίνεται το θέμα ως θέμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πρόκειται να εισαχθεί κα Γκούμα. Θα σας απαντήσει ο κ.
Λάλος που βρίσκεται το θέμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μα το εισάγω εγώ. Πως δεν πρόκειται να εισαχθεί; Πρέπει
να δούμε αν συμφωνεί το Σώμα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ενημερώσω αν θέλετε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ μπορώ να ενημερώσω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε επί του θέματος;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επ’ αυτών που μόλις μπήκα συζητάγατε, δεν ξέρω
ποιο είναι το θέμα ακριβώς, αλλά για τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους συμβασιούχους.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τον κ. Τομπούλογλου άκουσα όταν μπήκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητάμε άλλο κ. Παπανικολάου αυτή τη στιγμή, η συζήτηση
γίνεται επί των επικεφαλής και κλείνει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επί διαδικαστικού μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορείτε. Δεν υπάρχει κανένα διαδικαστικό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να το πω εγώ διαδικαστικό και θα κρίνετε εάν είναι
διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το λέω για πολλοστή φορά ότι αυτό
που συμβαίνει είναι κυρίως με δική σας ευθύνη. Διότι ο Κανονισμός
εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Για να φέρει κάποιος ένα θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Κανονισμός και ο νόμος λέει ότι αν δεν το φέρει η Διοίκηση ως
θέμα, πρέπει να έχει το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να
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μαζέψει κάποιες υπογραφές. Άρα ο καθένας δεν μπορεί να έρχεται –δεν έχω
κάτι με την κα Γκούμα τώρα, από καλή πρόθεση το κάνει η συνάδελφος- αλλά
υπάρχει Κανονισμός.
Όπως ο Κανονισμός λέει –δεν ξέρω, δεν αντιλήφθηκα γιατί
ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου τα έχει εξηγήσει και προφορικά σε
κάποια εκδήλωση ο κ. Λάλος το πρόβλημα που είχε στο τέλος του χρόνου,
αλλά όμως δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση ένα Δημοτικό Συμβούλιο δια
περιφοράς. Εάν πρόκειται να γίνει αυτό που κανονικά δεν μπορεί να γίνεται
όπως είπε ο κ. Τομπούλογλου θα πρέπει να παρθούν ένας – ένας οι
δημοτικοί σύμβουλοι τηλέφωνο.
Εγώ τηλέφωνο δεν δέχτηκα, ούτε καν εισήγηση γι' αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχτηκα, δεν μου ήρθε εισήγηση μου ήρθε ένα χαρτί
από το γραφείο του Δημάρχου ένα e-mail από το γραφείο του Δημάρχου το
οποίο εξηγούσε αυτά που μου είχε πει και προφορικά ο κ. Λάλος. Και ξαφνικά
μαθαίνω μπαίνοντας εδώ μέσα, ότι έχει γίνει ένα Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει κλείσει το θέμα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει δεν αμφιβάλλω. Λέω τώρα: εάν έχει γίνει
κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29-30-31/12 δεν το ξέρω δια περιφοράς, δεν
ξέρω τι με έχει βάλει ο κ. Γραμματέας εμένα ως Δημοτικό σύμβουλο, ό,τι με
έχει με βάλει κακώς με έχει βάλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει μπει τίποτε, σας λέω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν έχει συμβεί λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει
γιατί έτσι κατάλαβα. Πάντως καλό είναι ως Προεδρείο και απευθύνομαι και σε
εσάς και στον Αντιπρόεδρο και στον Γραμματέα που πάλι απουσιάζει να
τηρείτε τον Κανονισμό. Αυτά τα προβλήματα τα δημιουργείτε εσείς.
Η κα Γκούμα δεν θα ερχόταν τώρα να το ζητήσει αυτό εάν
εφαρμόζαμε τους Κανονισμούς και το ξέρει και η κα Γκούμα τον Κανονισμό, η
συνάδελφος τον ξέρει τον Κανονισμό. Για να εισάγεις ένα θέμα, θέλεις
κάποιους δημοτικούς συμβούλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρει η κα Γκούμα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μην φεύγετε λοιπόν από τον Κανονισμό, μην πράττετε
κατά το δοκούν, αυτή είναι η δική μου σύσταση αν μπορώ να κάνω μια
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σύσταση προς το Προεδρείο γιατί αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα
και υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά και μπορείτε και καλά κάνετε και κάνατε την
επισήμανση. Εν απουσία απλώς του κ. Δημάρχου θα απαντήσει ο κ. Λάλος,
σε σχέση με τους συμβασιούχους και προχωράμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πριν πω για τους συμβασιούχους απλά να
αναφέρω ότι η εισήγηση πήγε τη Δευτέρα στους δημοτικούς συμβούλους που
περίμεναν για το Συμβούλιο στις 29. Η εισήγηση έχει έρθει κ. Παπανικολάου
τη Δευτέρα με e-mail.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Προχθές.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό το είδαμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η εισήγηση είναι αυτή.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έλαβα όμως και στις 29 Δεκεμβρίου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα είναι ενημερωτικό, ένα ενημερωτικό
στείλαμε τότε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είχε γίνει Συμβούλιο τότε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο επικεφαλής της Παράταξης του κ.
Τομπούλογλου είχε συμφωνήσει με το δια περιφοράς.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν έχει σχέση αυτό κ. Λάλο. Κύριε Λάλο, εδώ δεν
υπάρχουν Παρατάξεις εδώ είναι δημοτικοί σύμβουλοι και αν πρόκειται να γίνει
μία «παρανομία», πρέπει να συμφωνούν όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το διευθετήσουμε κ. Παπανικολάου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Παπανικολάου δεν απευθύνομαι σε εσάς,
επειδή έλεγε ο κ. Τομπούλογλου το λέω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γενικώς το λέω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και λέει ότι δεν ενημερώθηκε, αλλά υπάρχουν
Παρατάξεις εν πάση περιπτώσει οι οποίες συνεννοούνται και μεταξύ τους αν
υπήρχε διαφωνία μπορούσε να εκφραστεί, εγώ δεν την ήξερα έτσι κι αλλιώς,
ούτε και είμαι αρμόδιος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Την κα Γκούμα τη ρωτήσατε γι' αυτό που λέτε;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπαμε. Να σας πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, μπορείτε να απαντήσετε για τους συμβασιούχους
σας παρακαλώ;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι. Για το θέμα των συμβασιούχων, δεν
υπάρχει θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει κάποια απόφαση. Αυτό
που έχει πει ο Δήμαρχος το έχει πει και στους συμβασιούχους και έχει γίνει
κάποια προσπάθεια, είναι ότι επειδή υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση και από
την Υπηρεσία και από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και από όλους τους
εμπλεκόμενους όσον αφορά τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, με
πρωτοβουλία του Δημάρχου θα πάω εγώ αύριο σε ραντεβού με την Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα τρόπο να
κάνουμε αυτό που έγινε με τους συμβασιούχους του Πρασίνου, που κι αυτοί
κατ’ εξαίρεση της νομοθεσίας είχαν …
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Τους απολύσαμε αυτούς;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι δεν τους απολύσαμε. Αυτοί που νομίζουν
ότι τους απολύσαμε, μάλλον εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.
Για να προσπαθήσουμε, να βρούμε μια λύση να δεχτεί
τουλάχιστον η Επίτροπος την παράταση και να μπορέσουν να εργαστούν και
να πληρωθούν. Αύριο είναι το ραντεβού. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι
μη γίνεται και αντικείμενο μικροπολιτικής σκοπιμότητας όμως αυτό. Δηλαδή τι
να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Αφού είχε πει και ο Δήμαρχος την
προηγούμενη φορά τι θα κάνει γι' αυτούς στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να
ανανεωθούν οι συμβάσεις βάζοντας μπροστά κάποιους λόγους και όπου
μπορέσουμε να πατήσουμε σε νομοθεσία. Από εκεί και πέρα τι άλλο να
κάνουμε; Δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έχετε αύριο συνάντηση με τον Επίτροπο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εάν τυχόν έχουμε μια θετική εξέλιξη θα πρέπει να πάμε
σε έκτακτο Συμβούλιο για έγκριση του θέματος.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί να πάμε σε έκτακτο Συμβούλιο; Τι να
εγκρίνει το Συμβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται έγκριση του Συμβουλίου;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για παρατάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την παράταση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν χρειαστεί, ας γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι θα χρειαστεί. Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι θα
χρειαστεί. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχάς με εκπλήσσει ότι δεν χρειάζεται.
Δηλαδή δεν υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο να αποφασίσει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν χρειάζεται, είπαμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ λέω το εξής: η περίπτωση των συμβασιούχων είναι μια
περίπτωση η οποία είναι νομίζω ευχή όλων μας εδώ, να λυθεί. Είναι
αυτονόητο ότι θέλουν όλα τα μέλη να λυθεί και οι άνθρωποι να κρατηθούν στη
δουλειά τους. Όλοι γνωρίζουν ποια αντικειμενικά προβλήματα υπάρχουν.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ουσιαστικό και δεν πρέπει
να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους. Ποιο είναι αυτό; Μπορούμε εμείς να
ανανεώσουμε συμβάσεις οι οποίες έχουν τελειώσει; Σε πρώτη φάση δεν
μπορούμε. Και πολύ σωστά είπες ότι θέλεις να κατέβεις κάτω στον Επίτροπο,
για να δεις αν θα σου δώσει αυτός τη νομιμότητα, που ούτε κι αυτός μπορεί
να τη δώσει.
Εάν υπάρχει αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να
αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο αν αποδέχεται αυτή την λύση. Είναι
πολύ σημαντικό αυτό. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω, ευχαριστώ πολύ κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά, έχετε δίκιο κ. Κόντο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να γίνω κατανοητός. Μιλάμε για τη λύση
του «εντέλλεσθε», την πρωτοβουλία του Δημάρχου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το «εντέλλεσθε» είναι πάγια περίπτωση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι πάγια; Η πεπατημένη της ανανέωσης των
συμβάσεων δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση νομολογιακά. Πάμε να
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δούμε για πρωτοβουλία του Δημάρχου για «εντέλλεσθε» στην Επίτροπο. Γι'
αυτό σας λέω, το «εντέλλεσθε» είναι πρωτοβουλία του Δημάρχου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για Επίτροπο είπες προηγουμένως.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, στην Επίτροπο θα πάω, η Επίτροπος
εγκρίνει τα «εντέλλεσθε».
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μιχάλη, ακόμη και να πάρει μια απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο, πολιτική επικουρική είναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακριβώς αυτό λέω τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, εγώ είπα ότι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο,
διότι όπως είπε ο κ. Παπανικολάου προφανέστατα επικουρικά πρέπει το
Δημοτικό Συμβούλιο να τη στηρίξει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είναι έτσι κ. Πρόεδρε. Διότι εάν είναι «εντέλλεσθε» του κ.
Δημάρχου ήταν με συνευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία
συνευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου το «εντέλλεσθε» δεν το είχαν
αποδεχτεί όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να τα
ξεκαθαρίσουμε αυτά.
Δηλαδή εγώ προσωπικά ξεκαθαρίζω τη θέση μου κ. Πρόεδρε:
αν υπάρχει «εντέλλεσθε» εγώ θέλω να γίνει μια νόμιμη διαδικασία αυτοί οι
άνθρωποι που κάθονται εκεί να μην τους κοροϊδεύουμε και να πάμε στις
δουλειές τους. Θα είναι ό,τι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα με «εντέλλεσθε»
ας αναλάβει την ευθύνη ο κ. Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα αποδεχτούν την πρόταση του κ. Δημάρχου. Είναι προσωπικό θέμα
για τον καθένα, εγώ προσωπικά «εντέλλεσθε» δεν ψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έκλεισε το θέμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μπορώ να συνεχίσω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε μια δευτερολογία ένα λεπτό σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι εδώ υπεκφεύγετε να γίνει πολιτική
συζήτηση επί του θέματος. Ο κ. Αντιδήμαρχος που πριν ενίστατο για την
απόλυση των συμβασιούχων του Πρασίνου ξεχνάει ότι έχουν απολύσει τους
συμβασιούχους του Νεκροταφείου και ότι ακριβώς ήταν εκείνη η πίεση που
τελικά κατοχύρωσε και μπήκαν και οι εργαζόμενοι του Πρασίνου.
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Ένα που θέλω να βάλω και επιμένω να μπει ως θέμα και να
δούμε αν μπαίνει όπως κάνουμε μέχρι σήμερα. Γιατί ότι τρία χρόνια κάποιος
από τους επικεφαλής βάζει θέμα και τίθεται θέμα σε ψηφοφορία αν θα
συζητηθεί ή όχι, είναι η τακτική αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και δεύτερον θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την ανακοίνωση
που έχει βγάλει το Σωματείο για την εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής στις
εκλογές του Σωματείου εργαζομένων και να διαβάσω την ανακοίνωση του
Σωματείου εργαζομένων. Επιμένω βέβαια για το προηγούμενο θέμα να
μιλήσει και το Σωματείο να μας πουν γιατί στηρίζουν αυτή την πρόταση και
διαβάζω την ανακοίνωση των εργαζομένων:
«Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές του Σωματείων εργαζομένων του
Δήμου είναι σημαντικό να καταγγελθεί η εμπλοκή της Δημοτικής
Αρχής στις εκλογές των εργαζομένων και επειδή το θέμα της
εμπλοκής των Δημοτικών Αρχών σε εκλογές εργαζομένων μας
αφορά όλους, η καταγγελία πρέπει να γίνει από μία συλλογική και όχι
μια παραταξιακή σκοπιά.
Συγκεκριμένα στις 12/12/2017 η Αντιδήμαρχος κα Παπαλουκά θέλησε
να ακούσει τις απόψεις των σχολικών καθαριστριών και των
σχολικών φυλάκων του Δήμου και γι' αυτό τους κάλεσε σε
υπηρεσιακή συνάντηση στο Δημοτικό κατάστημα της οδού Ραιδεστού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης άνοιξε η πόρτα και πολυμελής
αντιπροσωπεία

υποψηφίων

της

Παράταξης

«Ανεξάρτητος

Συνδυασμός Εργαζομένων» έγινε δεκτή και άρχισε παρουσία της κας
Αντιδημάρχου, να κάνει προεκλογικό αγώνα.
Να σημειώσουμε δυο χαρακτηριστικά στοιχεία:
Πρώτον, η συγκεκριμένη Παράταξη δεν είχε επισκεφθεί κανένα
σχολείο σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά τους
προσφέρθηκε η δυνατότητα να βρουν όλους τους συναδέλφους
μαζεμένους.
Δεύτερον, η κα Αντιδήμαρχος παρέμεινε και άκουγε τις τοποθετήσεις
των υποψηφίων, οι οποίοι άφηναν και προσωπικές αιχμές κατά
υποψηφίων άλλων Παρατάξεων.
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Λίγες μέρες πριν σε αντίθεση με την κα Αντιδήμαρχο, ο κ. Δήμαρχος
δεν δέχτηκε να συμμετέχει ο επικεφαλής της ΔΑΣ – ΟΤΑ παρ' ότι έχει
κι άλλη συνδικαλιστική ιδιότητα πέρα από υποψήφιος, σε συνάντηση
με

θέμα

την

παράταση

των

συμβάσεων

με

εργαζόμενους

συμβασιούχους του Νεκροταφείου.
Η προσχηματική δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο κ. Δήμαρχος είναι
ότι δεν ήθελε να τον κατηγορήσουν ότι σιγοντάρει κανέναν στις
εκλογές του Σωματείου. Δυο μέτρα και δυο σταθμά και τα
συμπεράσματα δικά σας.
Με την καταγγελία αυτή θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτή και
σε κάθε μελλοντική Δημοτική Αρχή ότι οι εποχές που οι Δήμαρχοι και
οι Δημοτικές Αρχές έφτιαχναν τα ψηφοδέλτια και τους υποψήφιους
στα γραφεία τους, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Είμαστε εκτός
θέματος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε κ. Μανωλεδάκη, η συζήτηση γίνεται επί των
επικεφαλής, σας παρακαλώ να μην προεκτείνουμε.
Κυρία Γκούμα επιμένετε να μπει σε ψηφοφορία το θέμα των
συμβασιούχων; Επιμένετε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό είναι θέμα προς συζήτηση κα Γκούμα που
φέρνετε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι είναι ερώτημα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τι ερώτημα; Ανακοίνωση είναι αυτό τώρα, μας διαβάζετε μια
ανακοίνωση που την έχουμε διαβάσει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σας διάβασα την ανακοίνωση …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Την ξέρουμε την ανακοίνωση. Και ψεύδεστε κιόλας γιατί δεν
είναι ανακοίνωση Σωματείου γιατί δεν έχει σφραγίδα και υπογραφή του
Σωματείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καταλάβατε; Λέτε ψέματα!
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό που το ξέρετε;
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βλέπετε σφραγίδα και υπογραφή;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είμαι στο Δήμο κυρία μου, σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό που ξέρετε; Είχατε καταγγελία;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βγήκε κι άλλη ανακοίνωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν θα πάρει κανένας τον λόγο!
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Γράμματα ξέρω Δανάη, δεν θα μου μάθεις γράμματα ξέρω
να διαβάζω τις ανακοινώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη σας παρακαλώ. Ο μόνος που μπορεί να πάρει
τον λόγο επί προσωπικού είναι η κα Παπαλουκά. Αν θέλει τον λόγο για ένα
λεπτό, σας παρακαλώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη αυτό το θέμα βάζει η κα
Γκούμα για συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα βάζει, επί προσωπικού η κα Παπαλουκά κανείς
άλλος.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αφ' ενός το θεωρώ άκομψο εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι
να αναγιγνώσκουμε κείμενα τα οποία έχουν γράψεις Παρατάξεις των
εργαζομένων του Δήμου μας και αφ' ετέρου επίσης πρόκειται για μια διαμάχη
μεταξύ Παρατάξεων εργαζομένων που έγινε ενόψει ή εκ των υστέρων από τις
εκλογές τους και προσπαθεί βέβαια να εμπλέξουν κάποιες Παρατάξεις και
εμάς ως Διοίκηση, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος εμείς να
υιοθετούμε θέσεις σε σχέση με αυτό, ή να υποστηρίζουμε το μεν ή το δε, επί
της συγκεκριμένης ανακοίνωση θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό για το
οποίο πρέπει να απολογηθεί κάποιος από τη Δημοτική Αρχή. Είναι ένα
ζήτημα το οποίο αφορά τις Παρατάξεις αυτές οι οποίες θεωρούν ότι
εμπλέκονται και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι επί αυτού.
Θα ήθελα να πω επί του θέματος το οποίο δεν ξέρω αν θα το
συζητήσουμε τελικά, επειδή βλέπω ότι έχουν έρθει και οι εργαζόμενοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ καθαρά επί προσωπικού σας έδωσα τον
λόγο μόνο, επειδή ακούστηκε το όνομά σας.
Κυρία Γκούμα επιμένετε να μπει σε ψηφοφορία, έτσι δεν είναι;
Ωραία, πάμε σε ψηφοφορία.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι ψηφίζουμε κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θα εισαχθεί το θέμα που έβαλε η κα Γκούμα, σε σχέση με
τους συμβασιούχους του Νεκροταφείου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παράταση των συμβάσεων για τους εργαζόμενους του
Δημοτικού Κοιμητηρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγώ εκ της πλειοψηφίας εισηγούμαι να μην
εισαχθεί το θέμα. Δεν υπάρχει συζήτηση, παρακαλώ ψηφοφορία να εισαχθεί ή
να μην εισαχθεί. Κυρία Γραμματεύς ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης απών, ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος απών, ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κατά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά κατά, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά με τον τρόπο που εισάγεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η
κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρία Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 7 υπέρ, 14 κατά και 2 λευκά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εισάγεται. Συνεχίζουμε με τα θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.

18

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 17/1/2018

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να πω για το ψήφισμα που είπαμε στο περασμένο
Συμβούλιο που ανέφερε και ο κ. Γιάννης και ο κ. Λάλος, πραγματικά ήμουν
ενήμερος και δεχτήκαμε να γίνει αυτό γιατί όπως είπαν όλοι να μην
ταλαιπωρήσουμε παραμονή της Πρωτοχρονιάς το Συμβούλιο και έρθουμε.
Πραγματικά δεν έλαβα κανένα σημείωμα, κανένα μήνυμα.
Με πήρε τηλέφωνο κ. Τομπούλογλου, πήρα αμέσως εσάς
τηλέφωνο, μου είπατε ότι δεν έχει γίνει κάτι και αν θέλω πληροφορίες να
πάρω από τον κ. Πλέσσα. Αυτό έγινε. Ενημέρωσα τον κ. Τομπούλογλου και
έληξε. Είπαμε ότι αν υπήρχε ψήφισμα και εγώ και εσύ, αλλά μου είπε ο
Πρόεδρος ότι δεν έχει γίνει τίποτε. Το είπα, για να αποκαταστήσουμε την
αλήθεια και την πραγματικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε. 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
για εισαγωγή: «Διάθεση ψήφιση πιστώσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας

Χαλκηδόνας

για

το

οικονομικό

έτος

2018».

Εισάγεται;

Είναι

επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί μπαίνει εκτός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο γιατί μπαίνει εκτός ημερήσιας διάταξης;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί είναι έκτακτο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εκτός μπαίνει γιατί δεν το έφερε έγκαιρα η
Υπηρεσία γιατί

μέχρι πέρσι δεν ψηφίζονταν αυτά και γι' αυτό έγινε η

διαδικασία δια περιφοράς θέλει και την ψήφιση του Δημοτικού Συμβουλίου για
να προχωρήσουν οι επιχορηγήσεις.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εκτός μπαίνει επειδή είναι επείγον, όχι επειδή δεν το έφερε
έγκαιρα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί πρέπει να πληρωθούν οι επιχορηγήσεις
για να λειτουργήσουν τα Νομικά Πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έγινε αντιληπτό ότι πρέπει να εγκριθούν οι πιστώσεις;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έτσι κι αλλιώς θα το βάλετε, κάντε ψηφοφορία ποιοι
θέλουν να μπει και ποιοι δεν θέλουν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Παρακαλώ κα Γραμματεύς ψηφοφορία για την
εισαγωγή του θέματος.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης απών, 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 απών, 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 υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η
κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν κατανόησα το έκτακτο δεν εξηγήθηκε, οπότε δεν το
δέχομαι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να πληρωθούν οι επιχορηγήσεις των
Νομικών Προσώπων.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν εξηγήσατε γιατί είναι έκτακτο. Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρία Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 16 υπέρ, 7 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απορρίπτεται η εισαγωγή προς συζήτηση του εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό δεν το είπατε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, ας μην πληρωθούν θα τους πείτε ποιοι δεν
ψήφισαν. Θα πείτε ποιος δεν ψήφισε και τελείωσε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είπατε ότι καθυστέρησε η Υπηρεσία. Αυτό είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ψηφοφορία έγινε, πάμε παρακάτω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ότι λειτουργούν μόνο με επιχορηγήσεις και δεν υπάρχουν
λεφτά στο Γενάρη και ότι καθυστέρησε τελικά η Υπηρεσία, αυτό δεν το είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα δεν σας έδωσα τον λόγο. Κυρία Γκούμα σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ότι φτάσαμε 17 Γενάρη για να δείτε πως θα πληρωθούν,
δεν το είπατε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ακούτε κα Γκούμα; Δεν θα παίρνετε τον λόγο όποτε νομίζετε
εσείς. Ήμαρτον.
Πάμε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξη: «Κατ’ εξαίρεση
εγγραφή βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου μας» με τις
απαραίτητες εισηγήσεις των Υπηρεσιών και τα λοιπά.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε να δικαιολογήσω το επείγον;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ δικαιολογείστε το επείγον.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Το επείγον είναι ότι η μητέρα αυτή πρέπει άμεσα να
επιστρέψει στην εργασία της, αλλιώς θα τη χάσει και δεν έχει που να αφήσει
το βρέφος της και είναι άμεσο, δηλαδή στις επόμενες δυο μέρες πρέπει να
επιστρέψει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν μπορούσε αυτό να το πάρει απόφαση η
Κοινωφελής απ' ευθείας; Δηλαδή έπρεπε να έρθει εδώ;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Δεν είναι της Κοινωφελούς ο Βρεφικός, είναι στο Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε αντιληπτό το θέμα, παρακαλώ ψηφίζουμε για την
εισαγωγή του θέματος. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται ομόφωνα η συζήτηση του εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος, με τίτλο «Κατ’ εξαίρεση εγγραφή βρέφους σε
Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου μας».
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1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Κατ’ εξαίρεση εγγραφή βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό
του Δήμου μας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ναι θα ήθελα να πω δυο λόγια. Όπως γνωρίζετε είναι πολύ
συγκεκριμένη

η

δυναμικότητα

των

Παιδικών

Σταθμών

και

των

Βρεφονηπιακών και το αντίστοιχο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει
κάποιες ανάγκες, ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα για πολύ
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν κοινωνικής έρευνας να εντάσσει κατ’
εξαίρεση κάποια νήπια ή βρέφη, όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες.
Έγινε η απαραίτητη έρευνα από την Κοινωνική Υπηρεσία
διαπιστώθηκαν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εντάσσουν την οικογένεια σε ακραίες
συνθήκες εν πάση περιπτώσει διαβίωσης για πάρα πολλούς λόγους, λόγω
του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων δεν μπορώ να αναφέρω
συγκεκριμένα πράγματα, ωστόσο η έκθεση της κοινωνικής λειτουργού είναι
στη διάθεση όποιου θέλει κι έχει κάποιες απορίες πιο συγκεκριμένες και
προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η κατ’ εξαίρεση ένταξή του ως
υπεράριθμο, σε ένα από τα βρεφικά τμήματα του Δήμου μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω την εισηγήτρια, λέει
στο αναλυτικό ιστορικό στην παρ. 2 αναφέρει ένα αριθμό Πρωτοκόλλου με
αυριανή ημερομηνία. Έχετε κάνει λάθος; Λέει «κατόπιν κοινωνικής έρευνας –
αυτοψίας από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου βάσει της υπ’ αριθμ. 112918-1-2018 αιτήματος του Α αναπληρωτή Δημάρχου κ. Λάλου Μιχαήλ».
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Προφανώς είναι λάθος το 18/1.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω αυτό που έχετε δώσει σε όλους. Κακό είναι; Πότε
έχει γίνει αυτό; Γιατί βλέπω δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά στο
Πρωτόκολλο, αν δείτε για το όνομα που λέμε για την εν λόγω, είναι 126516-12018 πως είναι δυνατό το 1129 να είναι 18/1/2018; Τι έχετε κάνει;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Είναι η σημερινή ημερομηνία, προφανώς έχει γίνει λάθος.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και πάλι σας λέω ότι το Πρωτόκολλο στις 16/1 είναι το
1265 με σημερινή ημερομηνία 17/1. Πως είναι δυνατό το Πρωτόκολλο να είναι
1129, ενώ στις 16/1 είναι 1265; Αυτό σας λέω; Μήπως είναι όλα λάθος.
Μπορείτε να το διευκρινίσουμε;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ωραία να δω λίγο να ελέγξω τους αριθμούς μήπως έχει γίνει
κάποιο λάθος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εδώ είναι κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ναι, θα το δούμε κ. Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω επειδή όλοι εδώ έχουμε …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε υπάρχει ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πολύ
ευαίσθητο μια μάνα να μην μπορεί να αφήσει το παιδί της. Αν υπάρχουν λάθη
που πολύ σωστά τα εντόπισε ο κ. Τομπούλογλου ας τα παρακάμψουμε, διότι
δεν αλλάζει η ουσία και να προχωρήσουμε κανονικά να πάρουμε μια
απόφαση ομόφωνη και να κλείσει το θέμα. Διότι πολύ σωστά το εντόπισε ο κ.
Τομπούλογλου αλλά δεν μας παρακάμπτει την ουσία και νομίζω ότι δεν
μπορούμε να το καθυστερούμε, να πάρουμε μια απόφαση ο καθένας πως το
βλέπει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σαφέστατα συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά το
Πρωτόκολλο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου δεν σας έδωσα τον λόγο, σας παρακαλώ
πολύ. Σεβαστείτε τους συναδέλφους σας, όχι εμένα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν θα μπω στη συζήτηση για τα Πρωτόκολλα, αν έχει γίνει
λάθος να διορθωθεί. Αλλά εδώ κοντεύουμε να χάσουμε την ουσία του θέματος
και η ουσία του θέματος από ό,τι καταλαβαίνω είναι σοβαρά προβλήματα μιας
οικογένειας που πρέπει άμεσα ένα παιδάκι να μπει στον Βρεφικό Σταθμό. Δεν
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χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο και νομίζω ότι κακώς κάνουμε και
την κουβέντα. Αλίμονο αν δεν είναι αυτό ομόφωνο και να χρειάζεται να
κάνουμε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Ο κ. Τομπούλογλου που ξέρει πάρα
πολύ καλά αυτά και το έχει δει και είναι και πιο έξυπνος από εμένα όπως είπε,
μπορεί μετά να δει και να διορθωθεί.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είπα αυτό κα Αγαγιώτου, εσείς το λέτε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εσύ το είπες κ. Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω ότι ομόφωνα πρέπει να προχωρήσουμε, είναι κρίμα
για το Δημοτικό Συμβούλιο να καθόμαστε να συζητάμε σε αυτό το θέμα άλλα,
γύρω - γύρω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό επί προσωπικού.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επειδή εγώ έχω ευαισθησία επ’ αυτού η όλη μου
κουβέντα ήταν ότι εάν το περνούσαμε έτσι -σαφέστατα ήμουν υπέρ- η
απόφαση

θα

ήταν

άκυρη.

Αν

μπορούμε

να

το

καταλάβουμε,

το

καταλαβαίνουμε. Εγώ ούτε τον πιο έξυπνο κάνω, ούτε λέω ότι οι άλλοι είναι
αφελείς ή χαζοί. Λέω απλά πράγματα και κάθισα και το διάβασα και ήρθε
μάλιστα και στο e-mail μου. Αυτό λέω.
Διότι αν παίρναμε αυτή την απόφαση, την επόμενη στιγμή θα
γινόταν αναθεώρηση, θα έβγαινε άκυρη. Δεν περισσεύει ευαισθησία σε
κανέναν μας, ούτε εγώ είμαι περισσότερο ούτε η κα Αγαγιώτου. Δεν το
δέχομαι δηλαδή αυτό το πράγμα και εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα, για να
γίνει σωστά.
Αν έρχονται κάποιοι συνάδελφοι και θεωρούν αυτή την πρόταση
ότι εγώ το κάνω για να βάλω πρόσχημα σε τέτοιου είδους αποφάσεις, τι να
πω. Τα συμπεράσματα δικά σας κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ να σας πω την αλήθεια ήθελα να πω ότι αρχικά όταν
διάβασα την εισήγηση αν συμφωνεί το Σώμα επειδή αυτά χρειάζεται να
περνάνε μέσα από το Σώμα, να μην αναφέρονται ούτε αν οι λόγοι είναι
οικονομικοί, ούτε αν οι λόγοι είναι ψυχολογικοί, να αναφέρεται ότι με βάση την
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έκθεση της Υπηρεσίας εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες. Κάπως μια
διατύπωση πιο γενική επειδή …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει λόγος να
υπάρχει ένταση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τίθεται θέμα ευαισθησίας, απλώς να έχουμε την ευαισθησία
να μην κόβουμε τον ομιλητή. Μιλάει η κα Γκούμα, τη διακόπτουμε και
πιστέψτε με δεν είναι ευγενικό αυτό το πράγμα. Συνεχίστε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν ήθελα να πω αν συμφωνεί και το Σώμα να είναι
πιο γενικές τέτοιου είδους εισηγήσεις, επειδή ακριβώς δημοσιοποιούνται και
ανεβαίνουν και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επειδή το όνομα χρειάζεται να φαίνεται και
επειδή υπάρχουν και διάφορα προβλήματα γύρω από το αν χαρακτηρίζεται ο
άλλος με ψυχολογικά προβλήματα ή οικονομικά, να μην αναφέρεται
συγκεκριμένα και να είναι πιο γενικό ότι με βάση την Υπηρεσία είναι …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πολύ σωστά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και ούτως ή άλλως εμείς ψηφίσουμε με βάση τις εισηγήσεις
των Υπηρεσιών, βασιζόμαστε στο ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και
γνωρίζουμε και επί του συγκεκριμένου δηλαδή και γενικότερα και από τις
συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ, οπότε συμφωνεί το Σώμα.
Ένα δεύτερο είναι ότι θα πρέπει ούτως ή άλλως να καλύπτονται
όλα τα βρέφη των λαϊκών οικογενειών και στη Φιλαδέλφεια και στη
Χαλκηδόνα μέσα στους Βρεφικούς. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να βοηθήσω την κα Γκούμα, να πω ότι συμφωνεί όλο το
Σώμα με αυτό που λέτε, αλλά φαντάζομαι ότι ο υπάλληλος που έχει φτιάξει
την εισήγηση και θα είναι έμπειρος ως προς το θέμα -φαντάζομαι λέω- θα
είναι στα όρια του νόμου τι πρέπει να γράψει και τι δεν πρέπει να γράψει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πιθανό να θέλει να το στοιχειοθετήσει ο υπάλληλος και
να πρέπει με κάποιο τρόπο να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρει το νόμο που προβλέπεται.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάντως να μπορεί να γίνει αυτό, είναι ευχής έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπορεί φυσικά, συμφωνεί όλο το Σώμα να είναι στη διάθεση
των δημοτικών συμβούλων μεν στο δημαρχιακό μέγαρο αλλά να μην είναι σε
δημόσιο διάλογο μέσα στο Συμβούλιο. Εάν γίνεται κα Γαλαζούλα, πέστε το
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας να το εξετάσει να δει αν μπορεί να έρχεται
πιο διακριτικά χωρίς ονοματεπώνυμο και θα είναι βέβαια στη διάθεση των
δημοτικών συμβούλων.
Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μια ερώτηση ίσως εντελώς τυπική. Έχουν γίνει άλλες
αιτήσεις και έχουν απορριφθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ’ εξαίρεση;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας απαντήσει η κα Γαλαζούλα. Κυρία Γαλαζούλα ακούσατε
την ερώτηση;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλος ομιλητής; Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της ουσίας αυτό που θέλω να κάνω είναι μια
πρόταση, φυσικά να περάσει ομόφωνα και αν χρειάζεται να αναφερθεί στην
απόφαση να διορθωθεί το λάθος που υπάρχει στην ημερομηνία του
Πρωτοκόλλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστή η πρόταση, κ. Πλέσσα να αναφερθεί ότι στην
ισχύουσα απόφαση που θα πάρει το Σώμα πρέπει να διορθωθούν οι αριθμοί
των Πρωτοκόλλων και να συνταχθούν έτσι όπως ακριβώς πρέπει.
Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλω να ρωτήσω την κα Γαλαζούλα την Αντιδήμαρχο
το εξής: όταν γινόταν η Επιτροπή απόρων μπορείτε να μου πείτε τι πρόταση
έκανα και αν ήταν από πλευράς μου και από μέρους μου εν λευκώ ο
υπάλληλος να αποφασίζει για το ποιους θα βάλει; Ήσασταν παρούσα και
ήταν την πρόταση αυτή που σας την έκανα και την κάνατε αποδεκτή; Αυτό
μόνο θέλω να μου πείτε.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν πειράζει, αν υπάρχει ευαισθησία ή όχι. Θέλω απλά
να επιβεβαιώσετε αν έχει γίνει έτσι ή όχι και είπα ότι εν λευκώ από πλευράς
μου και το προτείνατε κι εσείς και το αποδεχτήκατε, όποια εισήγηση φέρνει και
σε έκτακτη περίπτωση η υπάλληλος, να την αποδέχεστε. Έγινε έτσι; Τίποτε
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος που θέλει να πει κάτι; Όχι. Η κα
Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Να πω για το θέμα της
διακριτικότητας και το τι αναφέρουμε και τι όχι. Φυσικά κάποια ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να αναφέρονται και γι' αυτό είναι κλειστή η
έκθεση. Ωστόσο όμως ακριβώς επειδή θα πρέπει με ένα τρόπο να φαίνεται να
στοιχειοθετείται δηλαδή μέσα στην εισήγηση γιατί αυτή η περίπτωση αποτελεί
εξαίρεση, γιατί δυστυχώς με τις πολλές εξαιρέσεις έχουμε φτάσει να είναι ο
κανόνας πολλές φορές. Δηλαδή έρχονται καθημερινά -και αυτό απαντάει και
στην άλλη ερώτηση που λέει αν έχουν γίνει κι άλλα αιτήματα- άνθρωποι στο
γραφείο μου οι οποίοι μου παρουσιάζουν το δικό τους θέμα το οικογενειακό,
το οικονομικό το οποίο το θεωρούν πολύ ιδιαίτερο και ότι θα πρέπει κι αυτοί
να έχουν μια θέση και τα λοιπά.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται
ότι δεν είναι κάποια εξαίρεση. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει έναν άνεργο
δυστυχώς, δεν θεωρείται μια εξαιρετική περίπτωση γιατί όλες οι οικογένειες
έχουν από κάποιο άνεργο μέσα.
Σε περιπτώσεις όμως που κρίνει η Υπηρεσία ότι χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση και όντως μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, τότε κατόπιν
αιτήματος πηγαίνει η κοινωνική λειτουργός για να μπορέσει να κάνει μια
αυτοψία, μια κοινωνική έρευνα όπως τη λέμε για συνθήκες διαβίωσης και να
στοιχειοθετήσει κατά την άποψή της μετά από την αυτοψία που θα κάνει, εάν
όντως πρόκειται για κάποια πολύ ειδική περίπτωση που θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως εξαίρεση. Ως εκ τούτου τέτοια περίπτωση που να μας γίνει
αίτημα για κοινωνική έρευνα δεν είχαμε ξανά. Γονείς που να έρχονται στο
γραφείο και να αιτούνται προφορικώς να εξαιρεθούν τα παιδιά τους να μπουν,
υπάρχουν. Δεν ξέρω αν απαντώ με αυτό τον τρόπο σε αυτό που θέλετε.
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Όσον αφορά το άλλο που είπε ο κ. Τομπούλογλου ισχύει και
φαίνεται η εμπιστοσύνη την οποία έχει και στο πρόσωπο της συγκεκριμένης
κοινωνικής λειτουργού και της Υπηρεσίας, οπότε δεν τίθεται θέμα αφού μου
ζήτησε να το απαντήσω.
Για τον αριθμό Πρωτοκόλλου θα διορθωθεί. Το είδε τώρα εδώ
και η κα Γαλαζούλα, όντως υπάρχει ένα λάθος και ήδη το έχει διορθώσει και
θα το δώσουμε στον κ. Πλέσσα να το βάλει στην απόφαση διορθωμένο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Κατ’ εξαίρεση
εγγραφή βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου μας» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου για την υπεράσπιση
της πρώτης κατοικίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια εισήγηση του κ. Δημάρχου ο οποίος για τους
γνωστούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα, θα διαβάσω εγώ την
εισήγηση. Το έχετε διαβάσει συνάδελφοι; Θέλετε να το διαβάσω;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Καλύτερα να το ακούσουμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Διαβάζει):
Ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου για την υπεράσπιση
της πρώτης κατοικίας
Οι πλειστηριασμοί των κατοικιών είναι ένα από τα τρία κρίσιμα και τα
πιο σκληρά μνημονιακά μέτρα. Κύριος στόχος είναι οι πολίτες που
αφού φτωχοποιήθηκαν μεθοδικά και μεθοδευμένα από Τράπεζες και
εισπρακτικές πολιτικές, αφού κλήθηκαν να υποστηρίξουν τον ακόμη
μεγαλύτερο πλουτισμό των πλουσιοτέρων, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία καλούνται τώρα να καταθέσουν και το τελευταίο μέσο
προστασίας: το σπίτι τους.
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Η κρίση που για τους πολλούς σημαίνει μία βίαιη απόσπαση
δικαιωμάτων σε όλα τα πεδία, για τους λίγους αποτελεί ευκαιρία για
διαρκή αιμοδοσία των Τραπεζών, των κερδοσκόπων και των
μεγάλων εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Οι πλειστηριασμοί είναι ένα καυτό ζήτημα που απασχολεί την
ελληνική κοινωνία συνολικά, αλλά και τους δημότες του Δήμου μας
και είναι ένα ζήτημα που θα προκαλέσει οξύτατη κοινωνική κρίση. Η
ποινικοποίηση των αγώνων κατά των πλειστηριασμών με νέο
ιδιώνυμο, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.
Μέσα στη σκληρή πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τη μεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών, η ανάγκη προστασίας της κατοικίας και του
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στη στέγη, προβάλλει
επιτακτικά.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά της και δεν
μπορεί να εξαντλείται σε εντυπωσιοθηρία, μεγαλόστομες καταγγελίες
και ανέξοδα ψηφίσματα.
Την τελευταία περίοδο ο Δήμος μας γίνεται αποδέκτης της αγωνίας
και της απόγνωσης πολλών συμπολιτών μας που ζητούν βοήθεια και
στήριξη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
που συνδέονται με τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν ή να
αποκτήσουν κατοικία.
Θεωρούμε δεδομένη την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να
προχωρήσει σε συγκεκριμένες επεξεργασίες και πρωτοβουλίες που
θα επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν συνολικά αποτελεσματικά και με
τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τα ζητήματα
που αφορούν το δικαίωμα στη στέγη.
Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθούμε
άμεσα σε τέσσερις άξονες:
1. Νομική και κοινωνική στήριξη δανειοληπτών
2. Στήριξη του Κινήματος κατά των πλειστηριασμών
3. Τοποθέτηση απέναντι στις πρωτοβουλίες των φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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4. Χάραξη

μακροπρόθεσμης

και

σταθερής

στεγαστικής

πολιτικής για την αντιμετώπιση των σχετικών αναγκών των
πολιτών με κοινωνικά κριτήρια.
Συγκεκριμένα:
1. Ο Δήμος, προχωρά στην συγκρότηση Ομάδας Δωρεάν
Νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους δημότες
που

αντιμετωπίζουν

πρόβλημα.

Αξιοποιεί

οποιαδήποτε

συνεργασία με νομικούς φορείς (Δικηγορικούς Συλλόγους,
επιτροπές Νομικών, μεμονωμένους εθελοντές Νομικούς) &
κοινωνικές οργανώσεις (Ενώσεις Καταναλωτών, κινήματα
πολιτών ενάντια στους πλειστηριασμούς κοκ) μπορεί να
συμβάλλει

στην

καλύτερη

λειτουργία

της

ομάδας.

Οι

υπηρεσίες της Ομάδας προς τους πολίτες θα παρέχονται σε
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες σε δημοτικούς χώρους που
θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
2. Ο Δήμος στηρίζει τα κινήματα πολιτών ενάντια στους
πλειστηριασμούς με τη συγκρότηση Επιτροπής μετά από
δημόσια πρόσκληση και σχετικές εκδηλώσεις ενημέρωσης.
Άμεσο

και

επιτακτικό

αίτημα

είναι

η

παύση

των

πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία και η διαγραφή των
χρεών νοικοκυριών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να
πληρώσουν.
3. Ο Δήμος παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες φορέων της ΤΑ για
την στήριξη της κατοικίας. Σε σχέση με την σύσταση
Δημοτικών Εταιρειών ειδικού σκοπού που θα προχωρούν
στην εξαγορά δανείων δημοτών που απειλείται η κατοικία
τους και θα ασκούν πολιτική κοινωνικής προστασίας,
προβήκαμε σε μια πρώτη έρευνα σε συνεργασία με νομικούς,
τραπεζικούς και μέλη κινημάτων. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται να
διερευνηθούν όλες οι πτυχές του θέματος καθώς και οι
ανάγκες αλλαγών στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά από
έρευνα

που θα βασιστεί σε επιστημονική προσέγγιση &

τεκμηρίωση και εφόσον εκτιμηθεί η αναγκαιότητα θα πρέπει
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να συμβάλλουμε ώστε οι όποιες πρωτοβουλίες αναληφθούν,
να είναι οικονομικά, νομικά και κοινωνικά βιώσιμες.
4. Ο Δήμος διεκδικεί την επανασύσταση φορέα στεγαστικής
πολιτικής δημόσιου χαρακτήρα - ανάλογου με τον πρώην
ΟΕΚ που υπήρχε πριν την περίοδο των μνημονίων - που θα
αντιμετωπίζει την στεγαστική ανάγκη των πολιτών με
κοινωνικά κριτήρια και όχι με κριτήρια χρέους και αξίας της
ακίνητης περιουσίας.
5. Ο Δήμος απαλλάσσει από δημοτικά τέλη τους ξενώνες και τις
δομές αστέγων που λειτουργούν στα όρια του.
Ο Δήμαρχος
Αριστείδης Βασιλόπουλος
Το διάβασα, για όσους δεν το είχαν διαβάσει, δεν έχω να
προσθέσω κάτι είναι μια σαφής εισήγηση η οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση η
πλειοψηφία να προχωρήσει σε κινήσεις όπως τις αναφέρει ονομαστικά για να
μπορέσει να συγκροτηθεί ένα μέτωπο: α) προστασίας με νομικούς
συμβούλους και β) διεκδίκησης γνωστών παλαιών και σύγχρονων αιτημάτων
που έχουν να κάνουν σε σχέση με τη στέγη των λαϊκών οικογενειών.
Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, ξεκινώντας από τους επικεφαλής
ποιος θέλει τον λόγο; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, όχι
μόνο αυτό τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας έχουμε δει πάρα πολλά
πράγματα που έχουν ωθήσει πάρα πολύ κόσμος είναι ακραίες καταστάσεις
και περιπτώσεις, έχουν διαλυθεί οικογένειες, ας μη τα αναφέρω για να μη
θεωρηθεί ότι λαϊκίζω.
Συμφωνώ απόλυτα με την κίνηση αυτή, απλά θέλω να πω ότι
πρέπει να κάνουμε κάτι πλέον ουσιαστικό, δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον
κόσμο γιατί ο κόσμος περιμένει από κάπου να πιαστεί. Να έχει μια ελπίδα για
να μπορέσει να συνεχίσει γιατί το σπίτι και το κεραμίδι που έλεγαν οι γονείς
μας, παίζει σημαντικό ρόλος τη ζωή μας.
Αν δω πραγματικά κάτι επί της ουσίας, γιατί όλα αυτά που
άκουσα αυτά που διαβάσατε κ. Πρόεδρε πραγματικά είναι ωραία, απλά
θέλουν οργάνωση, θέλουν κινητοποίηση, θέλουν πάρα πολλά πράγματα και
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έχουμε δει και πάρα πολλούς συνδημότες μας να συμμετέχουν σε τέτοιες
εκδηλώσεις να κάνουν αντίσταση πάρα πολύ δυναμικά και έχουμε δει τι
προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το
διάστημα.
Εγώ είμαι θετικός στο να γίνει κάτι πραγματικά επί της ουσίας,
να μην είναι απλά κάτι για να το πούμε και να προσπαθήσουμε να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους συνδημότες μας στο μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Θέλω να πω επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε δει πάρα
πολλά πράγματα να γίνονται σε όλες τις οικογένειες όλης της Ελλάδας και
συμπαρίσταμαι όσο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα να μην
νιώθει θλίψη, να μην μπορεί πολλές φορές να βοηθήσει σε κάτι, σχετικά με
την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας της λαϊκής κατοικίας.
Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Ακούστηκαν πολύ σωστά
πράγματα, είπε μια πολύ σωστή και μεστή ομιλία και ο κ. Γεωργαμλής,
υπάρχουν προβλήματα τεράστια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για
την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και μπράβο τους, όμως έχει έρθει ένα
θέμα στην ημερήσια διάταξη και μπορούμε να δούμε πολύ σοβαρά πράγματα
εξίσου, παραδείγματος χάριν το πολυνομοσχέδιο, οι περικοπές των τριτέκνων
με τα επιδόματα, να δούμε και γιατί όχι πρωτοβουλίες για το Μακεδονικό,
πρωτοβουλίες πάμπολλες. Η ουσία είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες
θα γίνουν εδώ, αυτές οι πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αποφασίσει ο Δήμος
πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και αξιόλογες, αλλά κατά πόσο θα
μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Κατά πόσο θα μπορέσουμε να δώσουμε
μια ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς.
Γιατί κύριοι μην ξεχνάμε ένα πράγμα: εδώ έχουμε μια πολιτική
θέση και πρέπει να πάρει μια πολιτική θέση το Συμβούλιο για να ικανοποιήσει
και τους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένους ανθρώπους οι
οποίοι παλεύουν γι' αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη η ανάληψη
πρωτοβουλιών του Δήμου ουσιαστικά είναι άτυπες και συμβουλευτικές. Δεν
μπορεί να δώσει μια λύση.
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Αν

μπορέσουμε

να

δώσουμε

πραγματικά,

είμαστε

όλοι

σύμφωνοι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άνθρωπος εδώ ο οποίος θα πει ότι «μια
εργατική κατοικία σε ένα συνάνθρωπό μας», δεν έχει σημασία αν είναι στη
Φιλαδέλφεια ή στη Χαλκηδόνα, οπουδήποτε και να είναι. Να παίρνεις το σπίτι
του άλλου; Να αφήνεις τα παιδιά του την οικογένειά του; Είναι πολύ σκληρά
πράγματα αυτά.
Και όπως είπα στην αρχή, παλεύουν άνθρωποι για να
αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις. Όμως μπαίνουμε σε μια συνεχή κατάσταση
να θίγουμε και πολλά πράγματα που δεν έχει τη δύναμη ένα Δημοτικό
Συμβούλιο. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις για τέτοια θέματα και περιμένω και
πραγματικά όπως είπε και ο Λύσανδρος εμείς είμαστε έτοιμοι αν μας ζητηθεί
μια βοήθεια που είναι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και μπορούμε
να προσφέρουμε το ελάχιστο σε αυτή την προσπάθεια, δεν νομίζω να
υπάρχει κανένας συνάδελφος ο οποίος θα το αρνηθεί αυτό.
Όμως επαναλαμβάνω ότι έχουμε σιωπήσει για άλλα πολύ πιο
σοβαρά θέματα που είναι εξίσου σοβαρά, όπως είναι ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός σήμερα που μιλάμε για την πρώτη κατοικία, όπως είναι οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Γιατί να μην πάρουμε μια
πρωτοβουλία τι γίνεται με αυτό το πράγμα;
Τι κάνουμε με τις περικοπές των επιδομάτων; Με το νομοσχέδιο
με τις απεργίες; Τι κάνουμε με τόσα θέματα; Τι γίνεται τώρα με το Μακεδονικό;
Τι γίνεται σε πολλά θέματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία, τον Έλληνα
εργαζόμενο, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας.
Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία που πραγματικά εύχομαι να
έχει ένα αποτέλεσμα και γι' αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν να
περισώσουν τα σπίτια τους, αλλά και περισσότερο για τις οικογένειες που
χάνουν την πρώτη κατοικία. Εύχομαι ολόψυχα αυτά τα οποία είπε ο κ.
Δήμαρχος να γίνουν πράξη και όπως είπε και ο κ. Γεωργαμλής όσο μπορεί
και όσο μπορούμε όλοι να σταθούμε κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Σας
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι σίγουρα από τα πιο σοβαρά θέματα που απασχολούν
όχι μόνο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, που απασχολούν σήμερα την ελληνική
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κοινωνία. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο το υλικό θέλουν να πάρουν το σπίτι,
είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλα τα χρόνια του Μνημονίου: να
διαλύσουν τον ελληνικό λαό. Να τον φτάσουν στο τέλος στον πάτο, για να
μπορούν μετά να έρθουν και να προσφέρουν την ανάπτυξη που αυτοί θέλουν,
με τους όρους που αυτοί που θέλουν.
Έχουν οδηγήσει ανθρώπους σε αυτοκτονίες, έχουν οδηγήσει
ανθρώπους σε ακραίες καταστάσεις. Σήμερα αυτό έχουμε να αντιπαλέψουμε
και θέλω να με παρεξηγήσει ο κ. Κόντος ο οποίος ξέρει ότι τον εκτιμώ
βαθύτατα, όταν αναφέρουμε ταυτόχρονα ότι δεν κάναμε και μια σειρά άλλα
σοβαρά ζητήματα, είναι σα να το μειώνουμε. Και σήμερα όχι απλώς δεν
πρέπει να μειώσουμε την ένταση που πρέπει να δώσουμε και την αντίθεσή
μας σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι πρέπει να στρέψουμε όλοι από
όποια πλευρά και να βλέπει ο καθένας τα βέλη μας, εκεί πάνω.
Απέναντί μας έχουμε οικονομικούς εγκληματίες. Αυτή είναι η
αλήθεια. Απέναντί μας έχουμε αυτούς, που θέλουν να καταστρέψουν τον
ελληνικό λαό. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα.
Και όποιος δεν την παραδέχεται, δεν ζει εδώ. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια
γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση σε ένα σημαντικό στοιχείο όπως δομήθηκε η
ελληνική κοινωνία για τον Έλληνα το σπίτι του. Αυτό πάνε να πάρουν: την
ψυχή του Έλληνα. Δεν είναι το υλικό αν θα έχει ο καθένας ένα μεγάλο ή ένα
μικρό σπίτι.
Όλοι σήμερα απ' όλες τις πλευρές απέναντι σε αυτούς τους
οικονομικούς εγκληματίες πρέπει να σταθούμε να πούμε δυνατά ένα ΟΧΙ. Δεν
πετάω στα σύννεφα, ξέρω ότι δεν σημαίνει μια απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου ότι λύθηκε το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, όλων μας. Γιατί
σήμερα είναι κάποιου, μεθαύριο μπορεί να είναι όλων μας.
Είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα σταθερό μέτωπο όλες οι
δυνάμεις απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα που πάνε να γίνουν σήμερα στην
Ελλάδα και να μην το υποβαθμίζουμε και να λέμε «δεν πήραμε πρωτοβουλία
κι εκεί, κι εκεί, κι εκεί». Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα.
Σήμερα είναι κυρίαρχο όμως και πάνε να το κάνουν μάλιστα και
με ένα τρόπο, το αλλάζουν, το κάνουν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η
τεχνολογία στην υπηρεσία του κεφαλαίου και όλων αυτών των προδοτών και
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των λησταρχών. Γι' αυτό το θέμα πρέπει σήμερα να επαναστατούμε, αυτό
πρέπει να μας ξεσηκώνει, απέναντι σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
Θα έρθει η ώρα και θα πούμε κι άλλα θέματα φυσικά, το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι εδώ. Έναυσμα δίνουμε και στους πολίτες και σε
όλους εμάς που κάποιοι καθόμαστε στην καρέκλα μας ενώ κάποιοι άλλοι
χτυπιούνται

κάθε

Τετάρτη

με

τις

αστυνομικές

δυνάμεις

και

έχουν

ποινικοποιήσει και τις αντιδράσεις απέναντι σε αυτό το μέτρο.
Όσοι καθόμαστε, ας μην λέμε εύκολα λόγια. Ας πούμε σήμερα
ότι πρέπει να γίνει ένα μέτωπο ενιαίο, από όποια πλευρά κι αν το βλέπει ο
καθένας, είτε είναι πρωτοβουλία μεμονωμένη του Δήμου, είτε της ΚΕΔΕ, ή
άλλων Οργανώσεων. Ας δούμε την κυρίαρχη εικόνα, αυτό πρέπει να βάλουμε
στο κάδρο: το μεγάλο ζήτημα που χτυπάει σήμερα τον ελληνικό λαό.
Τα υπόλοιπα με ποιους τρόπους θα γίνει, πως θα γίνει για εμένα
είναι δευτερεύοντα. Την ουσία πρέπει να δούμε και εκεί πρέπει να στραφούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ διαφωνώ με την εισήγηση όπως έρχεται του
Δημάρχου, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι όχι μόνο έχει πολλά κενά, αλλά αφήνει
και ανοιχτή όλη αυτή τη συζήτηση των funds χωρίς να παίρνει συγκεκριμένη
θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας άκουσα, ξαναπέστε το αυτό κα Γκούμα, συγνώμη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα το αναλύσω ούτως ή άλλως παρακάτω. Λέω ότι και
λείπουν κομμάτι από την εισήγηση, αλλά και δεν τοποθετείται πιο
συγκεκριμένα σε κάποια θέματα. Το βάζει πιο νομικά το θέμα.
Κατ' αρχήν ακούγοντας τη μέχρι τώρα συζήτηση αντιμετωπίζεται
αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των πλειστηριασμών σαν κάποια θεομηνία.
Κάποιοι φταίνε, κάποιοι δεν φταίνε, το μόνο που αναφέρεται είναι ότι φταίνε
κάποιοι κερδοσκόποι κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει ούτε προδότες είναι, ούτε
κερδοσκόποι. Είναι η άρχουσα τάξη. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιες
αυταπάτες.
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Αλλά τέλος πάντων έστω σε ένα κείμενο τέτοιο, εγώ θα περίμενα
να λέει η Κυβέρνηση φέρνει με το πολυνομοσχέδιο τον πλειστηριασμό της
πρώτης κατοικίας, η Κυβέρνηση ποινικοποιεί τους αγώνες.
Δεύτερον όσον αφορά για τις δημοτικές εταιρείες ειδικού
σκοπού. Οι ΣΥΡΙΖΑίοι Δήμαρχοι τον τελευταίο καιρό έχουν πρωτοστατήσει σε
αυτή τη συζήτηση να συστήνουν δημοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού. Για μας,
δίνουν διέξοδο στις Τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια και πραγματικά είναι με
αυτό τον τρόπο σα να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Δηλαδή
πάνε να παίξουν τον ίδιο ρόλο, έχοντας τελικά τη συναίνεση των φτωχών
οικογενειών.
Ιδιαίτερα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε –εμείς τουλάχιστον δεν το
ξεχνάμε αυτό- ότι οι Δήμοι ήδη λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
ήδη οι Υπηρεσίες τους είναι ανταποδοτικές και εμπορευματοποιημένες.
Δηλαδή τι παραπάνω θα γίνει;
Και όποιος και να εξαγοράσει τελικά τα δάνειά τους, όποιος και
να παίξει το ρόλο των διάφορων funds τελικά ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει
για να μπορέσει να τα αποπληρώσει, είτε τα έχει ένας Δήμος είτε τα έχει
κάποιος άλλος.
Και πραγματικά μπαίνει εδώ ένα ερώτημα: μήπως τελικά τέτοιες
ενέργειες τις καλοβλέπουν τα funds; Μήπως θα ήταν καλύτερο πιο εύκολο για
τις Τράπεζες μήπως διευκολύνονται οι Τράπεζες στο να τα αναλάβουν οι
Δήμοι, με τη συναίνεση των λαϊκών στρωμάτων;
Και δεν μπαίνει και σε αυτό το κείμενο πουθενά το τι θα κάνει
τελικά ο Δήμος. Θα δίνει ο Δήμος στην Εφορία τους πίνακες με τις οφειλές; Τι
θα κάνει είτε με μικροοφειλέτες, είτε με οφειλές λαϊκών οικογενειών; Προωθεί
αυτή τη στιγμή τους πίνακες στην Εφορία;
Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς έχουμε ετοιμάσει μια
πρόταση και την καταθέτω προς ψήφιση, σε αντιδιαστολή με την πρόταση
που εισηγείται ο Δήμαρχος και να μου επιτρέψετε να τη διαβάσω. Σας τη
μοίρασα σε επαρκή αντίγραφα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
εκφράζει την αλληλεγγύη του στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις
που αναφέρθηκε και στη συζητήσεις και μέσα στο κείμενο, ενάντια
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στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που με αφορμή την τρίτη
αξιολόγηση κλιμακώνει την αντιλαϊκή της πολιτική βάζοντας στον
Προκρούστη και τη λαϊκή κατοικία για την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων των Τραπεζών και των μονοπωλιακών Ομίλων.
Καταδικάζουμε τις προβλέψεις του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου
που εντάσσουν στους πλειστηριασμούς τα χρέη στο δημόσιο και
στους Δήμους.
Εκφράζοντας την υποστήριξή μας στους λαϊκούς αγώνες και τις
κινητοποιήσεις, καταδικάζουμε το χτύπημα του δικαιώματος στην
απεργία και

την ποινικοποίηση

των

αγώνων

ενάντια

στους

πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας -αυτά τα
περνάνε χέρι – χέρι, ταυτόχρονα, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό- που
επιχειρεί η Κυβέρνηση για λογαριασμό του ΣΕΒ και των τραπεζιτών.
Καταγγέλλουμε

τις

διώξεις

και

την

καταστολή

απέναντι

σε

συνδικαλιστές, απεργούς, αγωνιστές του αγροτικού Κινήματος,
μαθητές, φοιτητές που κινητοποιούνται για τα δικαιώματά τους ενάντια
στην

άδικη,

ταξική

αντιλαϊκή

πολιτική

της

Κυβέρνησης,

της

συγκυβέρνησης.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με ορισμένες πρωτοβουλίες κάποιων
Δημοτικών Αρχών, που στο όνομα της προστασίας από τους
πλειστηριασμούς επιδιώκουν τον αποπροσανατολισμό και την
εξαπάτηση των εργατικών λαϊκών οικογενειών και στην ουσία
προωθούν τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής.
Ιδιαίτερα απορρίπτουμε τις προτάσεις σύστασης δημοτικών εταιρειών
ειδικού σκοπού, δηλαδή ένα είδους δημοτικού fund που θα
εξαγοράζουν τα κόκκινα δάνεια που θα ξεφορτώνονται οι Τράπεζες.
Δηλαδή εκδούλευση στους τραπεζίτες για την άλωση της λαϊκής
κατοικίας και μάλιστα με εγγύηση τα δημοτικά έσοδα τα οποία
προέρχονται από την όλο και μεγαλύτερη οικονομική αφαίμαξη των
δημοτών από τις Δημοτικές Αρχές μέσω της δημοτικής φορολογίας
καθώς και τη δημοτική περιουσία.
Καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν την
πάλη τους για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, την
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αποκατάσταση των απωλειών και τη διεκδίκηση των σύγχρονων
αναγκών.
Στα πλαίσια αυτά -που έχουν καταγγείλει την Κυβέρνηση, έχουν
στηρίξει τις κινητοποιήσεις- το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ο
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας να μην προχωρήσει
σε καμία ενέργεια κατάσχεσης του λαϊκού εισοδήματος για οφειλές
προς το Δήμο. Για σκοπό αυτό αποφασίζουμε ότι δεν θα κοινοποιηθεί
από τη Δημοτική Αρχή οποιοδήποτε στοιχείο οφειλετών – δημοτών
στα πιστωτικά Ιδρύματα και στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
Να μην προχωρήσει ο Δήμος πρώτα και κύρια σε κανένα
πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας και περιουσίας για οφειλές προς το
Δήμο. Για τον σκοπό αυτό αποφασίζουμε ότι δεν θα κοινοποιηθεί από
τη Δημοτική Αρχή καμία οφειλή δημότη στις φορολογικές Αρχές και
τους κρατικούς εισπρακτικούς μηχανισμούς.
Ο Δήμος θα προχωρήσει στη διαγραφή όλων των μικρών οφειλών
προς το Δήμο για τα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν και
δεν έχουν να πληρώσουν. Ο Δήμος να περιφρουρεί θεσμικά και
πολιτικά τους υπαλλήλους του από τις απειλές …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη είναι τόσο αδιάφορο; Να συνεχίσει να
προχωρήσει ο Δήμος σε πλειστηριασμούς αλλά να πάρουμε μια απόφαση να
του έχουμε και μια νομική συμβουλή από κάτω να πηγαίνει εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι, γιατί όταν θα μου πουν επί του συγκεκριμένου τι λέτε,
θα τα έχω πει ήδη δεν θα μπορώ να ζητήσω δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Γκούμα σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Διαβάζει):
Ο Δήμος να περιφρουρεί θεσμικά και πολιτικά τους υπαλλήλους του
από τις απειλές καταλογισμού της κρατικής Διοίκησης.
Να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των φορέων του λαϊκού Κινήματος
ενάντια στους πλειστηριασμούς και την αντιλαϊκή πολιτική. Να
ενισχύσει με την προσωπική συμμετοχή των μελών του και την πάλη
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του λαού, για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς.
Να παρέχει κοινωνική και νομική υποστήριξη στα νοικοκυριά που
βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δαμόκλεια σπάθη των πλειστηριασμών
και να απαιτήσει από την Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις απαράδεκτες
αποφάσεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την ποινικοποίηση
του αγώνα εναντίον τους.
Να άρει νομοθετικά την καταναγκαστική διαδικασία που εκβιάζει
εργαζόμενους και αιρετούς να στέλνουν τον φτωχόκοσμο στα δίχτυα
της Εφορίας.
Αυτή είναι η πρόταση την καταθέτω προς ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση
– τοποθέτηση. Εννοείται ότι συμφωνώ με το σκεπτικό του Δημάρχου στην
εισήγησή του, ωστόσο όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ και με την
πρόταση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" την οποία δεν θεωρώ αντίθετη με την
εισήγηση, την θεωρώ συμπληρωματική κατά τη δική μου αντίληψη.
Και εφόσον στην απόφαση νομίζω δεν μπαίνει το σκεπτικό,
δηλαδή είναι το τι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν θα
μπορούσαμε να βρούμε μια λύση να ενταχθούν οι προτάσεις της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" συμπληρωματικά στις προτάσεις για απόφαση της αρχικής
εισήγησης, εφόσον βέβαια και η κα Γκούμα δεν διαφωνεί με αυτό.
Καταλάβατε την πρόταση; Γιατί για εμένα είναι σημαντικό να
φύγει μια ομόφωνη απόφαση σήμερα από εδώ, δηλαδή στο σκεπτικό και στην
ανάλυση την πολιτική, σίγουρα δεν θα υπάρξει καμία μέρα που θα ταυτιστούν
οι απόψεις μας, ωστόσο όσον αφορά το αποφασιστικό κομμάτι της εισήγησης
εάν θα μπορούσε να βρεθεί μια τέτοια λύση, το βάζω προς σκέψη και ως
πρόταση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιες προτάσεις μιλάτε κα Γαλαζούλα; Η κα Γκούμα μέσα
στο κείμενό της έκανε σαράντα προτάσεις.
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Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Αφού αναλύει το πολιτικό σκεπτικό λέει ότι «… Στα πλαίσια
αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Δήμος… 1) να μην προχωρήσει σε
καμία ενέργεια κατάσχεσης, 2) …» και τα λοιπά, εάν μπορούν αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω το κείμενο μπροστά μου, οπότε δεν ξέρω.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Να ενταχθούν στην αρχική μας εισήγηση, κάνω μια
πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώσατε σε όλους και δεν δώσατε σε εμένα κα Γκούμα;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μέχρι να τελειώσει γιατί δεν κάνουν μια
συνεργασία η κα Γαλαζούλα με την κα Γκούμα, μήπως προσθέσουν κάποια
πράγματα μέσα και περάσει ομόφωνα. Έχει δίκιο η κα Γαλαζούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους,
εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους μας.
Κύριε Πρόεδρε ο Δήμος θα σταματήσει να βεβαιώνει χρέη τα
οποία αυτή τη στιγμή ανήκουν στην πρώτη κατοικία, είτε είναι δημοτικά τέλη
είτε είναι οτιδήποτε; Γιατί αν δεν σταματήσει πρώτα ο Δήμος και μετά όλες οι
Υπηρεσίες να στέλνουν βεβαιώσεις στην Εφορία, δεν γίνεται να λέμε
γενικόλογα «να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί», δεν είναι μόνο οι Τράπεζες
είναι και το δημόσιο.
Δεύτερον, μέχρι χτες προτού το πολυνομοσχέδιο η πρώτη
κατοικία προστατευόταν με νόμο. Από χτες παύει να προστατεύεται. Σήμερα
συγκεκριμένα η πλειοψηφία ΑΝΕΛ – ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έβαλαν ακόμη και
την πρώτη κατοικία σε πλειστηριασμό και δεν αναφέρεται πουθενά.
Εγώ δεν διαφωνώ ούτε με το ένα κείμενο ούτε με το άλλο
κείμενο, αρκεί αυτά τα κείμενα να υλοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο μισό λεπτό
διευκρινιστικά για την πρόταση της κας Γαλαζούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα να μιλήσει και κανένας σύμβουλος.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι βέβαια δεν διαφωνώ σε αυτό, με την πρόταση της κας
Γαλαζούλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος κα Γκούμα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κανείς δεν διαφωνεί με το πολιτικό πλαίσιο το οποίο βάζει η
"Λαϊκή Συσπείρωση" και εγώ θα πω ότι συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία,
αλλά στο σκέλος των προτάσεων για να μην κουράζουμε το Σώμα, αυτά τα
οποία προτείνετε στο ψήφισμα το οποίο θέλετε να κατεβάσετε, καλύπτονται.
Δηλαδή τα τρία τελευταία από ό,τι είδα, πάρτε τα από το τέλος να τα δείτε, την
απαίτηση για απαράδεκτες αποφάσεις της Κυβέρνησης, το να παρέχει
κοινωνική και νομική στήριξη αυτά τα έχουμε πει στην εισήγηση, να στηρίξει
τις κινητοποιήσεις των φορέων του λαϊκού Κινήματος αυτά υπάρχουν στην
εισήγηση.
Προφανώς αυτό που είναι δύσκολο και θέλει κουβέντα και δεν
μπορούμε εμείς να πάρουμε απόφαση αυτή τη στιγμή είναι το να μην
πληρώνουν οι πολίτες και άρα να μην κινδυνέψει η λαϊκή κατοικία τους. Μα
δεν κάνει ο Δήμος κατασχέσεις στη λαϊκή κατοικία. Υπάρχουν οφειλέτες στο
Δήμο οι οποίοι είναι βεβαιωτικοί κατάλογο και δεν έχει προχωρήσει ο Δήμος
στο να κάνει μια τέτοια κατάσχεση, ποτέ δεν έχει προχωρήσει. Άρα αυτό είναι
αυτονόητο.
Δεύτερο το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν μια σειρά
προτάσεων τις οποίες έχουμε κάνει και από τις οποίες έχουμε απαλλάξει
απόρους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα λοιπά, έχουν απαλλαγεί από
δημοτικά τέλη και σήμερα που συζητάμε ένα νομίζω ένα θέμα είναι και για
τους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους σε ένα γενικότερο πλαίσιο να
απαλλαχτούν.
Άρα κλείνοντας θέλω να πω ότι η ουσία της πρότασης της δικής
σας μπορεί να έρθει να κουμπώσει πάνω στην εισήγηση του Δημάρχου και να
προστεθεί και η καταγγελία προς την Κυβέρνηση επειδή είπατε ότι δεν
αναφέρεται.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στηρίζετε τα funds.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν στηρίζω κανένα fund, ούτε η δική μας πρόταση
αναφέρει σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εμείς την καταδικάζουμε όμως.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βεβαίως κι εμείς την καταδικάζουμε και αυτό είναι ένα τρικ
καινούργιο το οποίο συζητείται από συγκεκριμένους Δημάρχους με την
προέλευση που είπατε αλλά όχι μόνο, ο κ. Πατούλης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
ανέπτυξε προχθές αυτό το σκεπτικό να βγουν οι Δήμοι και να αγοράσουν τα
κόκκινα δάνεια και να δημιουργήσουν εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να τα
διαχειρίζονται. Δεν είπε όμως τις επισφάλειες από τα κόκκινα δάνεια εάν το
κάνουν, που δεν μπορούν να το κάνουν νομοθετικά δεν υπάρχει νομικό
πλαίσιο για να γίνει αυτό το πράγμα. Άλλα ντ' άλλα της Παρασκευής το γάλα,
αυτά τα πράγματα που εκφράζουν και οι ΣΥΡΙΖΑίοι και οι Νεοδημοκράτες και
όλοι αυτοί.
Δεν μπορεί να γίνει. Και για να γίνει, δεν μπορούν να βάλουν σε
κίνδυνο τα δημοτικά έσοδα από τον Κώδικα Βιβλίων του Δήμου, δεν γίνεται
αυτό τα πράγμα. Άρα κλείνοντας να πω να ζητήσουμε άμεσα από την
Κυβέρνηση να άρει στο πολυνομοσχέδιο όχι μόνο

τη διαδικασία των

πλειστηριασμών, αλλά και αυτό το ιδιότυπο ιδιώνυμο που είπε η κα
Αγαγιώτου το να ποινικοποιεί τις παρεμβάσεις και τους αγώνες ομάδων,
συλλογικοτήτων, συνδικαλιστών απέναντι στο να σταματούν αυτές οι
διαδικασίες. Και πιστέψτε με δεν θα το πετύχει με την ξεφτίλα αυτή που θέλει
να κάνει Internetικά να βγάζουν σε πλειστηριασμό την πρώτη κατοικία με
κωδικούς. Δεν το πετύχει αυτό το πράγμα, δεν θα γίνει Ισπανία, η Ελλάδα.
Αυταπατώνται γι' αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε κατ' αρχάς να
πούμε ότι και στα δυο ψηφίσματα ψηφίζουμε ΝΑΙ. Αλλά έχει κάποια ουσία
αυτό επί του πρακτέου; Αυτό είναι που πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς
μας. Εδώ έχουμε πάρει την κατηφόρα και αυτό που θα έπρεπε να
απαντήσουμε ως Δήμος τώρα, εγώ αυτό θέλω από τη Δημοτική Αρχή και από
το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατά πόσο σε κάποια πράγματα εμείς είμαστε
πρωτοπόροι. Δηλαδή ερχόμαστε τώρα να βγάλουμε κι εμείς μια απόφαση ένα
ψήφισμα κατά των πλειστηριασμών, «λαϊκίζουμε».
Εντάξει πήρε και η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ αποφάσεις κατά των
πλειστηριασμών και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Επί της ουσίας αυτό είναι το
ουσιαστικό, ας πούμε ο κ. Λάλος να μας απαντήσει γιατί εμείς μπορεί να μην
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κάνουμε πλειστηριασμούς, όταν όμως βεβαιώνουμε ένα χρέος στην Εφορία
και μπαίνει στο ΑΦΜ του άλλου, μπορούν να του πλειστηριάσουν το ακίνητο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα. Δεν βεβαιώνετε
λοιπόν.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Βεβαιώνουμε στο Δήμο, δεν βεβαιώνουμε στην
Εφορία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οι κλίσεις δεν πάνε στην Εφορία; Άρα δεν
βεβαιώνουμε.

Ποια

διαδικασία

θα

ακολουθήσουμε

ως

Δήμος

όταν

η

βεβαιώνουμε κάποια χρέη; Από την 1 Μαΐου εννοείται ότι και οι Δήμοι θα
κάνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Θα το κάνουμε εμείς αυτό το
πράγμα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Λάλο μη μου απαντάτε δεν κάνουμε διάλογο.
Πάρτε μετά τον λόγο και πείτε, με όλο τον σεβασμό. Λέω λοιπόν εγώ δεν
περιμένω από το Δήμο να γίνεται η ουρά και να συμμετέχουμε κι εμείς κάπου.
Διάβασα σήμερα στον τοπικό Τύπο άσχετο θέμα με αυτό που
συζητάμε τώρα, ότι δεν έχουμε συζητήσει εδώ για ένα θέμα μείζον, το θέμα
του Μακεδονικού το είπε μου φαίνεται και ο κ. Κόντος πριν στην ομιλία του.
Γιατί; Δεν είναι αυτό ένα θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας; Φέρτε το
κι αυτό εδώ να δούμε τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο, τι θέση θα πάρει;
Πετάχτηκε κάποιος και είπε «όχι, δεν είναι κάποιο θέμα που απασχολεί». Για
να δούμε, τι θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο;
Όχι ότι δεν συμφωνούμε στο ζήτημα των πλειστηριασμών,
βεβαίως και συμφωνούμε και εγώ είμαι υπέρ και των δύο ψηφισμάτων και το
ζω και από τη δουλειά μου καθημερινά. Η μισή Ελλάδα χρωστάει. Έτσι όπως
πάει το πράγμα θα πατάνε ένα κουμπί και θα τους παίρνουν τα σπίτια.
Εμείς θα συμμετάσχουμε από την 1η Μαΐου σε αυτή τη
διαδικασία; Γιατί από την 1η Μαΐου ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δεν
κάνουν μόνο οι Τράπεζες, κάνει και το δημόσιο και οι Δήμοι και τα
ασφαλιστικά

Ταμεία

και

το

Ελληνικό

Δημόσιο.

Θα

συμμετάσχουμε;

Ερωτήματα βασικά και όχι για το ονόρε και για τον λαϊκισμό για να πούμε ότι
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κι εμείς πήραμε μια απόφαση μετά την απόφαση της ΠΕΔΑ και μετά την
απόφαση της ΚΕΔΕ, πήραμε κι εμείς ακόμη μια απόφαση μαζί με άλλους
είκοσι Δήμους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Με δυο κουβέντες κ. Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να
ξεκαθαρίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο παρεμβαίνει πολιτικά όπου και
όποτε το κρίνει αναγκαίο. Από τη στιγμή που συμφωνούμε εδώ ότι είναι
μείζον θέμα και ένα από τα μεγαλύτερα που αφορούν τις λαϊκές οικογένειες
στη χώρα μας, πολύ καλά κάνουμε και το φέρνουμε.
Προφανώς βάζουμε και προτεραιότητες. Όποιος έχει άλλες
προτεραιότητες ας τις φέρει να τις συζητήσουμε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι προτεραιότητά σας λοιπόν αυτό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Να διευκρινίσω ότι δεν είναι ψήφισμα καταδίκης. Είναι
ψήφισμα καταδίκης και πρωτοβουλία δράσης. Γι' αυτό και διαδικαστικά θα
έλεγα ότι είναι απαραίτητο για να έχει νόημα ένα τέτοιο ψήφισμα και για να
εφαρμοστούν αυτά που προτείνει, πρέπει να γίνει μια εκδήλωση του Δήμου
στο Δήμο, να ενημερωθεί ο κόσμος και να συστρατευτεί ο κόσμος που θίγεται,
να φτιαχτεί ένα πλαίσιο από αλληλέγγυους για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα
και να μην είναι ένα ψήφισμα που θα πάρει έναν αριθμό απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.
Όσον αφορά στο δια ταύτα επειδή όντως υπάρχουν επικαλύψεις
εγώ θα πρότεινα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σημείο 6 «Ο Δήμος καταγγέλλει την
απαράδεκτη ποινικοποίηση του Κινήματος κατά των πλειστηριασμών». Έτσι
όπως είναι το κείμενο, απλά θεωρώ ότι χρειάζεται να μπει, γιατί είναι ένα
ποιοτικό άλμα στην αντιμετώπιση του Κινήματος κατά των πλειστηριασμών
που πρέπει να αναφερθεί. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να διευκρινίσω από την αρχή ότι είναι μια
θετική πρωτοβουλία και με όποιον τρόπο μπορέσω πέρα από την ψήφο μου,
θα την στηρίξω.
Ήθελα όμως να κάνω δυο τρεις προτάσεις και επισημάνσεις.
Κατ' αρχήν από το ψήφισμα που διαβάστηκε για λογαριασμό του Δημάρχου
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και της πλειοψηφίας είναι εκκωφαντική η απουσία του πραγματικού
αυτουργού αυτής της κατάστασης που βιώνουμε. Που είναι η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Δεν ξέρω αν παραλείφθηκε, νομίζω πως όχι θα ήμουν πολύ
ευτυχισμένος αν είχε συμπεριληφθεί.
Δεύτερον, ένα εισαγωγικό σχόλιο είπε ο κ. Κόντος και έχουμε κι
ένα άτυπο διάλογο με τον Απόστολο, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να
διαφωνεί στο να κάνουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Θα έλεγα δυστυχώς
υπάρχει. Υπάρχει η Κυβέρνηση, υπάρχουν οι τραπεζίτες και υπάρχουν είτε
συνειδητά είτε ασυνείδητα, και όλοι αυτοί που στηρίζουν αυτή την πολιτική
που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν μερίδιο ευθύνης.
Από εκεί και πέρα για να πάω στις προτάσεις θα έλεγα το εξής:
υπάρχει μια εμπειρία στο Δήμο μας, εγώ τουλάχιστον την έζησα και νομίζω
και αρκετοί από εδώ μέσα, ήταν η εμπειρία της αντιμετώπισης της
συγκρότησης της Επιτροπής ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ. Βεβαίως σε μια
άλλη εποχή με άλλα δεδομένα, με το Κίνημα εκείνη την περίοδο πιο μαχητικό
παρά τις αυταπάτες του και τα λοιπά.
Νομίζω ότι μέρος αυτής της πρότασης καλύφθηκε με την
τοποθέτηση του κ. Κουμαριανού, αλλά πρέπει να το επαναφέρουμε. Πέρα
από την εκδήλωση του Δήμου που τη θεωρώ απολύτως απαραίτητη, ο Δήμος
πρέπει να διαθέσει ένα πολύ μικρό χώρο σε αυτό να καλέσει τους μαζικούς
φορείς, το Σωματείο των εργαζομένων, τους φορείς της πόλης, τους
Συλλόγους σε λαϊκή Συνέλευση να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία και σε
αυτό το πλαίσιο αντίστασης και όχι αλληλεγγύης κατ' αρχήν. Αντίστασης και
αλληλεγγύης για να έχει νόημα.
Καταλαβαίνω την έλλειψη προσωπικού, θα έλεγα δυο ώρες επί
τρεις φορές την εβδομάδα ένα τέτοιο γραφείο, ώστε να μπορεί να γίνει μια
καταγραφή των ανθρώπων που θα έρθουν και θα καταθέσουν ποιοι
πραγματικά άμεσα κινδυνεύουν –θα είναι πάρα πολλοί, πιστέψτε με- και
πάνω σε αυτή τη βάση να μπορέσει πραγματικά και με τη συμβολή των
νομικών που είναι σημαντικό αλλά δεν είναι το κυρίαρχο να μπορέσουμε
πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα Κίνημα γύρω από αυτή την υπόθεση.
Θέλω να προσθέσω ότι είναι ο μόνος τρόπος αυτός ο
κινηματικός να μην περάσουμε στο σύνθημα «Κανένα σπίτι σε χέρια
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ιδιοκτήτη» που επιδιώκει αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η πολιτική. Θέλω να
επικροτήσω την εξαιρετική πρόταση της κας Γαλαζούλα, το κείμενο της
"Λαϊκής Συσπείρωσης" και η πρόταση έχει επτά προτάσεις στο τέλος που
καταλήγουν. Οι τρεις όντως υπάρχουν στο ψήφισμα όπως είπε ο κ.
Ανανιάδης, δεν έχουμε παρά να προσθέσουμε και τις τέσσερις αν πραγματικά
συμφωνούμε και να έχουμε ένα κοινό ψήφισμα.
Μια τελευταία παρατήρηση. Να εξετάσετε το ζήτημα ότι το
σημείο 3 της εισήγησης που δεν είναι σαφές αλλά υπονοεί ή αφήνει ανοιχτό
παράθυρο στη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού που ακόμη κι αν είχαμε
τις καλύτερες προθέσεις και μόνο το ότι έχει εκστομισθεί από τον κ. Πατούλη,
αποτελεί παγίδα. Θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου ή να διορθωθεί ή να
αποσυρθεί και σε αυτή τη βάση να πάμε σε μια ενιαία ομόφωνη στάση του
Δημοτικού Συμβουλίου που να αποτελεί πραγματικά ένα πρώτο βήμα
αντίστασης και αλληλεγγύης στον πληγωμένο πληθυσμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κάποιος άλλος συνάδελφος; Δεν υπάρχει.
Ποιος θα απαντήσει στα ερωτήματα και σε όλα αυτά που ειπώθηκαν; Θα
απαντήσει κάποιος;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δευτερολογία τώρα ή μετά τις απαντήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στα ερωτήματα ποιος θα απαντήσει; Δεν υπάρχουν
ερωτήματα. Παρακαλώ, δευτερολογίες από τους επικεφαλής. Η κα Γκούμα
έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως ότι δεν
βάζετε πουθενά την Κυβέρνηση, δεν την καταδεικνύετε και δεν υποστηρίχθηκε
αυτό πέρα από δυο άτομα στη συζήτηση, εννοώ στην πρόταση της κας
Γαλαζούλα.
Δεύτερον, εδώ για εμένα και στο πολιτικό πλαίσιο με το οποίο
κάποιοι είπαν ότι συμφωνούν μπαίνει ότι καταδικάζονται οι πρωτοβουλίες
τύπου δημοτικών funds. Δεν είναι ίδιες οι προτάσεις, μπορούν να
συμπληρωθούν αν γίνουν και από αυτό το κείμενο διαγραφές, δεν γίνεται να
είναι ταυτόχρονα θα εξετάσουμε αν νομικά μπορούμε να φτιάξουμε funds,
αλλά ταυτόχρονα τα καταγγέλλουμε.
Και το ότι βεβαιώνονται χρέη στους Δήμους, τα χρέη αν έχω
καταλάβει σωστά δηλαδή και ως πολίτης έτσι όπως το έχω βιώσει πάνε στην
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Εφορία αν μείνουν απλήρωτα από το Δήμο. Κύριε Λάλο ο Δήμος μας δεν
στέλνει βεβαιωμένους καταλόγους στην Εφορία;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορώ να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Λάλο, θα μιλήσει η κα Γκούμα τώρα και μετά θα πάρετε
τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Λάλο συγνώμη τόση ώρα έλεγε «θα απαντήσει
κανείς στις ερωτήσεις»;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αφού απάντησα κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απαντήσατε και είπατε όχι, το είπατε ξανά. Τώρα γιατί
θέλεις να απαντήσεις; Για πες μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω τα βεβαιωμένα χρέη
των Δήμων όταν παρέλθουν συγκεκριμένα έτη, πηγαίνουν στην Εφορία και
από την Εφορία έρχεται χαρτί ότι χρειάζεται να πας να πληρώσεις, είτε είναι
κάποιο πρόστιμο από Δημοτική Αστυνομία, είτε είναι κάποιο πρόστιμο από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες, είτε οτιδήποτε. Εγώ αυτό ξέρω τουλάχιστον από την
εμπειρία μου. Προφανώς δεν ισχύει αυτό στη Δημοτική Αρχή του κ. Λάλου,
δεν στέλνουν καταλόγους στις Εφορίες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Τον Κουρή δεν τον
έστειλαν για το ΑΦΜ;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιον Κουρή; Μόνο τον Κουρή έστειλαν; Δεν είχαν έρθει
εδώ κατάλογοι για τα πρόστιμα να τα στείλουμε; Τα πρόστιμα αυθαιρέτων
εμείς δεν τα εγκρίναμε να φύγουν για την Εφορία; Έχουμε εγκρίνει κι εμείς
εδώ πίνακες.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Γκούμα σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εμείς έχουμε ξεκάθαρα βάλει και το πολιτικό πλαίσιο το
έβαλα και στη συζήτηση και παρακάτω το τι κινήσεις χρειάζεται να κάνει και
αν ο κ. Λάλος θεωρεί ότι τα κρατάμε μόνο στο Δήμο και ο Δήμος μονάχα κάνει
κινήσεις, τότε εγώ προτείνω να μπει «να μη γίνουν και άλλες κινήσεις πέρα
του Δήμου», να μην βγουν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι από τα όρια του Δήμου
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αλλά και ο Δήμος να μην προχωρήσει σε κατασχέσεις και να διαγράψει -όπως
γράφουμε εδώ- τις μικροοφειλές.
Από εκεί και πέρα το ότι στηρίζουμε τα Κινήματα των φορέων
και του λαϊκού Κινήματος και τις κινητοποιήσεις που εσείς το αναφέρετε
«Κινήματα των πολιτών» και δεν υπάρχει έννοια της εργατικής τάξης, εντάξει.
Αν συμφωνήσετε δηλαδή να μπουν αυτά, να μπει ότι φταίει η Κυβέρνηση, ότι
είναι απάτη τα δημοτικά funds και τα αιτήματά μας από κάτω, δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα να γίνει ένα το ψήφισμα.
Αλλά να πω ότι μετά από τη συζήτηση που ήρθαν οι
συμβασιούχοι να βάλουν θέμα και ήταν όλοι τους εδώ και δεν μπήκατε καν
στη διαδικασία να το συζητήσετε μπροστά τους το θέμα και απορρίψατε τη
συζήτηση του θέματος, από εκεί και πέρα για εμένα μιλάμε υποκριτικά τελικά.
Γιατί ούτε καν για συζήτηση το βάλατε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όταν οι Δήμοι δεν είχαν παλαιότερα –και δεν
ξέρω αν ισχύει για κάποιο Δήμο ακόμη- δεν υπήρχε σε κάποιο Δήμο ταμειακή
Υπηρεσία τον ρόλο της ταμειακής Υπηρεσίας τότε τον έπαιζε η ΔΟΥ της
Περιφέρειας. Τότε παλιά όντως εισέπρατταν οι ΔΟΥ για το Δήμο και απέδιδαν
στο Δήμο. Εδώ και χρόνια ο Δήμος μας έχει ταμειακή Υπηρεσία.
Η ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου είναι σα την ταμειακή Υπηρεσία
της ΔΟΥ, δεν έχει καμία διαφορά είναι το ίδιο, κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι
αρμόδιες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. Αυτό που κάνει ο Δήμος
προς τη ΔΟΥ είναι αν κάποιος έχει μια οφειλή μεγάλη ληξιπρόθεσμη, ότι του
δεσμεύει τη φορολογική ενημερότητα.
Επειδή ακούω διάφορα δεν έχει καμία αρμοδιότητα η ΔΟΥ να
εισπράξει τα μισθώματα που του κ. Κουρή, ούτε έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Απλά έχει δεσμευτεί η φορολογική ενημερότητα του κ. Κουρή, αν αυτό
θυμούνται. Και ο Δήμος μας ούτε πρόκειται να κάνει κατάσχεση πρώτης
κατοικίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία ευχαριστούμε τον κ. Λάλο, θέλω να πω δυο λόγια κι εγώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια κουβέντα μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Τομπούλογλου.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό που λέει ο κ. Λάλος δεν ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ρωτήστε και τον συνάδελφο που είναι και εκείνος στο
Υπουργείο Οικονομικών αν αυτό το πράγμα που λέει ο κ. Λάλος, ισχύει.
Τίποτε άλλο δεν έχω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εισακουστήκατε, καταγράφηκε τα πρακτικά υπάρχουν,
αν έχει ο κ. Λάλος άδικο …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ζήτημα είναι ο Δήμος θα στείλει στο ΑΦΜ το χρέος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας αφήσετε να τελειώσουμε κύριοι; Μπορώ να μιλήσω και
εγώ;
Ακούστηκαν

διάφορους

δημοτικούς

συμβούλους

κάποια

πράγματα για υποκρισίες σε σχέση με τη συζήτηση για τους εργαζόμενους
συμβασιούχους στο Νεκροταφείο. Εγώ δεν είδα καμία υποκρισία, απλώς δεν
μπορούσε να εισαχθεί ένα θέμα το οποίο αφ' ενός δεν είχε κέντρο ουσίας,
διότι έχουν γίνει συζητήσεις με το Δήμαρχο και με το Σωματείο και υπάρχουν
κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν και ως εκ τούτου δεν
υπήρχε λόγος εισαγωγής του θέματος. Δεν καταλαβαίνω σε τι συνίσταται η
υποκρισία.
Επίσης ακούστηκε ότι έχουμε σιωπήσει σε πολλά θέματα. Αυτό
είναι αλήθεια ότι έχουμε σιωπήσει σε πολλά θέματα διότι είναι τυφώνας
θεμάτων, είναι δεκάδες χιλιάδες σελίδες νομοσχέδια που δεν προλαβαίνουμε
να αντιδράσουμε. Υπό αυτή την έννοια σαφέστατα διαφεύγουν πάρα πολλά
και ουσιαστικά, όπως ανέφερε ο κ. Κόντος ζητήματα.
Όταν προλάβουμε, όταν μπορούμε σηκώνουμε κάποιο θέμα και
στην περίπτωση αυτή έχουμε καλά αντανακλαστικά διότι είναι ένα ζήτημα το
οποίο αυτή τη στιγμή ίσως είναι από τα μεγαλύτερα μαζί με άλλα και αφορά
ό,τι ιερότερο έχει ο λαϊκός κόσμος μια στέγη για να επιβιώσει.
Όπως πολύ σωστά είπε η κα Αγαγιώτου έχουμε απέναντί μας
εγκληματίες. Εμείς δεν το κρύψαμε. Εγκληματίες κατά την άποψή μου είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκληματίες είναι η Κυβέρνηση που τα φέρνει και
εγκληματίες είναι οι τραπεζίτες οι οποίοι έχουν αναχρηματοδοτηθεί δυο φορές
με πόσα δισεκατομμύρια και θέλουν να εισπράξουν επ’ ακριβώς τα δάνεια
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από ανθρώπους που έχουν χάσει την εργασία τους διότι δεν είναι θέμα ότι
δεν υπήρξε πίστη στα συμβαλλόμενα δάνεια, απλώς είναι αδιανόητο από
έναν άνεργο να ζητάς το δάνειο.
Επίσης επειδή αναφέρθηκε η κα Γκούμα ότι το κείμενο που
κατέθεσε ο Δήμαρχος μιλάει απλώς για κερδοσκόπους και τίποτε άλλο, έτσι
ακριβώς έγραψα τη φράση της. Δεν είναι έτσι ακριβώς, να με συγχωρείτε, το
κείμενο μιλάει για σκληρά μνημονιακά μέτρα –ακριβώς έτσι το γράφει- μιλάει
για τις ευθύνες των Τραπεζών μιλάει για τις ευθύνες των μεγάλων εθνικών και
πολυεθνικών εταιρειών, μιλάει για την ευθύνη της Κυβέρνησης με το νέο
ιδιώνυμο, δεν κατάλαβα που δεν τοποθετείται το κείμενο. Διαβάστε το και θα
το δείτε, από μέσα το αντέγραψα.
Από

εκεί

και

πέρα

εμείς

πιστεύουμε

ότι

πρέπει

να

προχωρήσουμε όλοι μαζί αν είναι δυνατό και οι προτάσεις που έγιναν είναι
σαφές ότι δεν είναι απλώς μια καταγγελία, είναι προτάσεις συγκεκριμένες και
ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τις πραγματοποιήσουμε και να δώσουν μια
ενημέρωση και μια δράση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό πρέπει να
κάνουμε.
Άρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη εκδήλωση που πρέπει να γίνει.
Να ενημερωθούν οι πολίτες όσοι έχουν πρόβλημα σε πρώτη φάση ότι
μπορούμε να παλέψουμε μαζί γι' αυτά τα ζητήματα, σε δεύτερη φάση να
φτιαχτεί μια Επιτροπή η οποία θα είναι σε συνεννόηση με τα ευρύτερα
Κινήματα του χώρου και τρίτον να φτιάξουμε –το λέει μέσα- μια Επιτροπή από
νομικούς.
Δεν ξέρω αν το λέει δεν θυμάμαι ακριβώς, λέει «ομάδα δωρεάν
νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης», να απευθυνθούμε στους νομικούς της
πόλης μας να συγκροτήσουν μια Επιτροπή, νομίζω ότι θα βρεθούν αρκετοί
εθελοντές νομικοί οι οποίοι να συστήσουν μια Επιτροπή και σε πρώτη φάση
να μπορούν να δώσουν συμβουλές στους δανειολήπτες και δευτερευόντως
θα έλεγα εγώ αν χρειαστεί να αναλάβει και ο Δήμος πρωτοβουλία και
οικονομική στήριξη αυτών των ανθρώπων εάν χρειαστεί, για να σώσουν τα
σπίτια τους.
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Εν κατακλείδι εγώ συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κ.
Κουμαριανός. Διαβάστε την κ. Κουμαριανέ γιατί θέλω να προσθέσω κι εγώ
μια γραμμή.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προτείνω σημείο 6 «Ο Δήμος καταγγέλλει την
απαράδεκτη ποινικοποίηση του Κινήματος κατά των πλειστηριασμών».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία και ήθελα να συμπληρώσω «Καλούμε την
Κυβέρνηση

να

άρει

τους

πλειστηριασμούς

της

πρώτης

κατοικίας».

Συμφωνείτε κ. Κουμαριανέ να το προσθέσουμε;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Με νόμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με νόμο, αφού λέμε «να άρει», με νόμο προφανώς. Άρα το
κείμενο που έρχεται για εισήγηση της πλειοψηφίας είναι ως εισήχθη με την
πρόσθεση που έκανε ο κ. Κουμαριανός και τη βελτίωσα να σταματήσουν οι
πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας με νόμο, να αποσύρει δηλαδή η
Κυβέρνηση το νόμο για τους πλειστηριασμούς και να αποσυρθεί ο νόμος ο
οποίος ποινικοποιεί τους αγώνες των συλλογικοτήτων, του Κινήματος ενάντια
στους πλειστηριασμούς. Αυτά τα δυο σημεία δηλαδή επιπλέον μπαίνουν στο
6. Εντάξει κ. Κουμαριανέ; Πολύ ωραία, πάμε σε ψηφοφορία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω ότι εξακολουθώ να βάζω την πρότασή μου σε
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπει μετά η δική σας πρόταση σε ψηφοφορία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κανονικά μπαίνουν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπαίνουν μαζί, ξεχωριστά μπαίνουν.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Έχουμε πρόταση κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούω την πρότασή σας.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Το κείμενο του Δημάρχου όπως αναγράφεται και τα
τέσσερα σημεία της επιστολής της κας Γκούμα που δεν συμπεριλαμβάνονται
στην επιστολή του Δημάρχου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια τέσσερα σημεία; Διαβάστε τα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Είναι τα δυο πρώτα, το 3ο τη διαγραφή όλων των
μικροοφειλετών που δεν μπορούν να πληρώσουν και το 4ο ότι ο Δήμος να
περιφρουρήσει θεσμικά και πολιτικά τους υπαλλήλους του από τις απειλές
καταλογισμού της κρατικής Διοίκησης.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Άμα γίνει
ψηφοφορία, θα είναι σα να παραγγέλνουμε σε φαστφουντάδικο ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας θα κάνει ό,τι ψηφοφορία θέλει και θα ψηφίσει αυτό
που θέλει. Κύριε Παπακώστα ξαναπέστε μου.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κατ' αρχήν δεν είναι δική μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού εσείς επιχειρηματολογείτε, δική σας είναι.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι, με ρώτησαν τι είπαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε συνεργασία, εν πάση περιπτώσει.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι, καμία συνεργασία κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε γιατί παίρνετε τον λόγο εσείς;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Ρώτησαν ποια είναι τα τέσσερα και θέλησα να
διευκολύνω. Δεν διευκολύνω, προχωράτε εσείς. Δεν είναι δική μου πρόταση
και δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία κ. Πρόεδρε σας παρακαλώ πιο
προσεκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τότε γιατί επιχειρηματολογείτε εσείς, δεν καταλαβαίνω.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν επιχειρηματολόγησα κ. Πρόεδρε. Με ρώτησαν ποιες
προτάσεις είναι οι τέσσερις που δεν συμπεριλαμβάνονται και τις ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε

νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια

πρόταση της Διοίκησης και προστίθενται οι τέσσερις προτάσεις της κας
Γκούμα. Οπότε ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιες από τις προτάσεις.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τις τέσσερις τελευταίες, είπαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω εγώ, μου επιτρέπετε επί της διαδικασίας; Με ακούτε
συνάδελφοι; Υπάρχει το κείμενο της κας Γκούμα, υπάρχει το κείμενο του κ.
Δημάρχου όπως διορθώθηκε με την πρόταση του κ. Κουμαριανού. Και
περιμένω το τρίτο.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το τρίτο είναι η πρόταση του κ. Δημάρχου, τέσσερα
από τα επτά σημεία της πρότασης της "Λαϊκής Συσπείρωσης" που είναι,
όπως είναι οι παραγραφούλες εδώ, η 1η, η 2η, η 3η και 4η.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, σημειώθηκε και αυτό. Έγινε αντιληπτή απ' όλους τους
συναδέλφους η τρίτη πρόταση; Έγινε, πολύ ωραία. Πάμε στην πρόταση της
πλειοψηφίας.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας. Δεν γίνεται στο ίδιο θέμα να έχουμε
δυο τρεις ψηφοφορίες. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι εναλλακτικά, οποιοσδήποτε
δημοτικός σύμβουλος επιλέγει την πρόταση που κρίνει καλύτερη, ή καμία.
Κατά τη γνώμη μου διαδικαστικά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε σε μία ψηφοφορία, εννοείτε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο. Πάμε, είναι η πρώτη πρόταση, θα λέμε η πρόταση
της πλειοψηφίας, η πρόταση της κας Γκούμα, η πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
Α.

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ:

Κύριε

Πρόεδρε

διαδικαστικά,

την

πρόταση

να

ενσωματωθούν τα αιτήματα της "Λαϊκής Συσπείρωσης" την έκανα εγώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είπατε ποια όμως.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Είπα, αυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει καλύπτεστε με τις τρεις προτάσεις κα
Γαλαζούλα που υπάρχουν, ή έχετε τέταρτη; Καλύπτεστε, πολύ ωραία. Πάμε
σε ψηφοφορία, η τρίτη πρόταση αναφέρεται στον κ. Γεωργαμλή.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η κα Γαλαζούλα με κάλυψε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, η κα Γαλαζούλα δεν έβαλε πρόταση για
ψήφιση, ο κ. Τομπούλογλου δεν την έβαλε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Την πρόταση της κας Γαλαζούλα …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Έχει σημασία η πατρότητα ή η μητρότητα της πρότασης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ, σας παρακαλώ κύριοι
συνάδελφοι, ακούστε με, δεν υπάρχει λόγος έντασης. Είπαμε τις δυο τις
«καθαρίσαμε» ποιος τις έκανε τις προτάσεις. Κύριε Τομπούλογλου εσείς δεν
είπατε ότι υπάρχει άλλη μια πρόταση; Κάνω λάθος; Συγνώμη κ. Γεωργαμλή,
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εσείς δεν είπατε; Πολύ ωραία, προχωράμε, υπάρχουν οι τρεις προτάσεις
οπότε ψηφίζετε ανάλογα.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε.

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Υπέρ

της

πρότασης

της

πλειοψηφίας

όπως

διαμορφώθηκε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Το ίδιο με τα τέσσερα σημεία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβριηλίδη ….
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Επειδή ήρθα τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ήρθατε τώρα, μην ψηφίσετε σας παρακαλώ. Δεν ξέρετε
τι ψηφίζετε, δεν υπάρχει πρόταση της κας Γαλαζούλα.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη μπορώ …;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ γίνεται ψηφοφορία.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται ψηφοφορία.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Να πείτε στον κ. Κουμαριανό να μην ειρωνεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ γίνεται ψηφοφορία.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Όχι γενικά, μην λέει κάποια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Γαβριηλίδη,

έχετε

καταλαβαίνει

ποιες

προτάσεις

υπάρχουν; Δεν μπορείτε να διαβάσετε τίποτε αυτή τη στιγμή, συνεχίστε κα
Γραμματεύς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περιμένω την ψήφο του κ. Γαβριηλίδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος, αφού ακούσει. Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Με την πρόταση του κ. Κουμαριανού.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Την πρόταση της πλειοψηφίας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Την πρόταση συμπληρωμένη με τα σημεία όπως την
ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείτε την πρόταση του κ. Γεωργαμλή;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Εγώ την έκανα την πρόταση αυτή. Την πρόταση, όπως την
ανάφερα γιατί πήρα πρώτη τον λόγο, τα σημεία που δεν συμπεριλαμβάνονται
στη δική μας εισήγηση από τη "Λαϊκή Συσπείρωση", είναι τα τέσσερα πρώτα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά την πρόταση της πλειοψηφίας όπως
διαμορφώθηκε, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το ίδιο, με την πρόταση της πλειοψηφίας όπως
διαμορφώθηκε από τον κ. Κουμαριανό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Το ίδιο, την πρόταση της πλειοψηφίας όπως διαμορφώθηκε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Την πρόταση της πλειοψηφίας όπως διαμορφώθηκε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Την πρόταση του κ. Τομπούλογλου.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Την πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Την πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Την πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε θα ψηφίσω και τις τρεις προτάσεις και
με τις τρεις είμαι σύμφωνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται να ψηφίσετε και τις τρεις κ. Παπανικολάου,
σημειώστε άκυρο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν γίνεται, αφού το εξήγησα διαδικαστικά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει κ. Κουμαριανέ, επειδή με όλες συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι κάνουμε ψηφοφορία το αντιλαμβάνεστε;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επειδή συμφωνώ με όλες κ. Πρόεδρε γι' αυτό, δεν
γίνεται διαδικαστικά να ψηφίσω και τις τρεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται διαδικαστικά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει πιο κοντά είναι του κ. Γεωργαμλή τότε, θα
ψηφίσω του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά απουσιάζουν. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Την πρόταση της κας Γκούμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Την πρόταση όπως διαμορφώθηκε από την κα Γαλαζούλα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τη δική μου πρόταση γιατί ακριβώς δεν έχει αφαιρεθεί το
fund.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρία Αναγνώστου απουσιάζει, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Την πρόταση της κας Γαλαζούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του κ. Γεωργαμλή εννοείτε.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Την πρόταση που διατύπωσε η κα Γαλαζούλα και την
κατέθεσε σε ψήφιση ο κ. Γεωργαμλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει πρόταση της κας Γαλαζούλα, κ. Παπακώστα. Το
καταλάβατε;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν σώνουν τη συσπείρωση κ. Πρόεδρε αυτά τα τερτίπια,
να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει πρόταση; Άκυρο ο κ. Παπακώστας,
γράψτε άκυρο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι δεν είναι άκυρο, είναι ένσταση στην στάση του
Προέδρου. Δεν υπάρχει άκυρο. Υπήρξε μια πρόταση από την κα Γαλαζούλα
και την κατέθεσε ο κ. Γεωργαμλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα έχετε βάλει πρόταση προς ψήφιση και δεν το
ξέρω;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είμαι σαφέστατος, υπήρξε τοποθέτηση –
πρόταση από την κα Γαλαζούλα την οποία ο κ. Γεωργαμλής κατέθεσε σε
ψηφοφορία και τη στηρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, την πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περιμένω και την ψήφο του κ. Γαβριηλίδη.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Από ό,τι διάβασα της πλειοψηφίας με δυο προσθήκες που
θέλω να κάνω, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω. Άρα ας καταλήξουμε στην
εισήγηση που έκανε η κα Γαλαζούλα, συμφωνώ προς τα εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει με την πρόταση του κ. Γεωργαμλή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 10 υπέρ της πρότασης του κ. Γεωργαμλή και 2 υπέρ της
πρότασης της κας Γκούμα, οι υπόλοιποι ψήφοι (14) είναι της πλειοψηφίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάληψη πρωτοβουλίας
εκ μέρους του Δήμου για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας»
εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η πρόταση της πλειοψηφίας όπως
διαμορφώθηκε.

58

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 17/1/2018

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ενημέρωση του Δ.Σ. από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων
της Ύπατης Aρμοστείας του Ο.Η.Ε.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας, ξέρετε το θέμα μου
εγώ εντός τετάρτου θα φύγω, σας το έχω πει και προηγούμενα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φεύγετε για την εργασία σας;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έχω οικογενειακό θέμα, σας έχω πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι, εντάξει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μην πει κάποιος ότι άρχισε το θέμα και φεύγω, γιατί
ήθελα να μιλήσω γι' αυτό το λέω. Γιατί προφανώς ο κ. Κουμαριανός θα πάρει
τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τίθεται κανένα θέμα, αλίμονο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη κ. Κουμαριανέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ έχετε τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είχαμε πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι
θα φέρουμε το θέμα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος για
ενημέρωση, οπότε το φέρνουμε και κάναμε και σχετική παρουσίαση επειδή
ξέρω ότι σας αρέσουν.
Η λογική του προγράμματος είναι συγκεκριμένη θα την πω
τηλεγραφικά, να μην μένουν οι πρόσφυγες στα camps και στα hot spots, να
μένουν μέσα στην πόλη σε αξιοπρεπείς κατοικίες. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα το υποψιαζόμασταν, δεν υποψιαζόμασταν πόσο, είναι ένα αρκετά
βαρύ διαχειριστικά πρόγραμμα, έχει μια διπλή γραφειοκρατία και από την
πλευρά του Δημοσίου που έχει η Κοινωφελής, αλλά και μια αρκετά μεγάλη
διαδικασία από την πλευρά της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
πρόσφυγες, με την οποία συνεργαζόμαστε για το πρόγραμμα.
Επί της ουσίας το πρόγραμμα αρχίζει να υλοποιείται και εννοώ
να φιλοξενεί πρόσφυγες από το Νοέμβριο. Η πλήρης λειτουργία του έχει
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ξεκινήσει το Δεκέμβριο και ξεκινά σιγά - σιγά και θα έρθουν πρωτοβουλίες και
στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια για τη γενικότερη πολιτική που πρέπει και
σχεδιάζει να έχει ο Δήμος για δράσεις ένταξης των φιλοξενούμενων στην
πόλη.
Τα έχουμε πει τα περισσότερα, όσον αφορά το πλαίσιο του
προγράμματος, είναι το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ αφορά σε ευάλωτες κατηγορίες
προσφύγων και χρηματοδοτείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2017 είχαμε ξεκινήσει με μια σύμβαση με την Ύπατη
Αρμοστεία που αφορούσε σε 240 θέσεις φιλοξενίας και 40 διαμερίσματα.
Επειδή βλέπαμε ότι δεν προλαβαίναμε να την υλοποιήσουμε εντός του ’17
αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, δηλαδή για την φιλοξενία 180 θέσεων σε 30
διαμερίσματα έτσι ώστε από το ’18 και ήδη το καταφέρνουμε, προβλέπεται η
δημιουργία 240 θέσεων και πάλι σε 40 διαμερίσματα.
Ουσιαστικά

συνολικά

το

πρόγραμμα

φιλοξενεί

38.534

πρόσφυγες στη χώρα μας. Για το ’17 προκηρύχθηκαν 14 θέσεις –δεν ξέρω αν
μπορείτε να διαβάσετε, είναι λίγο μικρά τα γράμματα- συντονιστής έργου,
οικονομικός,

προμήθειες

και

συμβάσεις,

ενημέρωση

και

δεδομένα,

συντονιστής ομάδας των Υπηρεσιών, τρεις κοινωνικοί επιστήμονες, δυο
επόπτες σπιτιών, ένας συνοδός και τρεις διερμηνείς.
Στην προκήρυξη του ’18 προστέθηκε και οδηγός γιατί με την
διαμεσολάβηση της Ύπατης Αρμοστείας απέκτησε από δωρεά το πρόγραμμα
και αυτοκίνητο.
Οι δράσεις δημοσιότητας είναι πολλές και τις ξέρετε. Αυτό που
δεν γράφτηκε στην ενημέρωση που σας δώσαμε και πρέπει να το πω, είναι
ότι επί της ουσίας έγινε μια αρκετά ενεργητική αναζήτηση σπιτιών, που δεν
περιορίστηκε σε ανακοινώσεις, δελτία Τύπου και συνεντεύξεις και αυτό ήταν
καθημερινά τηλέφωνα καθημερινό ψάξιμο στις γειτονιές της πόλης και συνεχή
τηλέφωνα για όποιες αγγελίες έβγαιναν διαδικτυακά.
Τα σπίτια τα έβρισκε η Επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά μιλάμε για επισκέψεις σε 57 σπίτια
της Επιτροπής καταλληλότητας το 2017 εκ των οποίων έξι κρίθηκαν
ακατάλληλα. Έχουμε 28 στο Δήμο και 23 σε όμορους Δήμους, από τα 51
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εγκεκριμένα διαμερίσματα 36 συμβασιοποιήθηκαν το ’17. Τώρα έχουμε 40
από την αρχή του 2018, 9 αποσύρθηκαν, 2 είναι σε εκκρεμότητα περιμένουμε
τα απαραίτητα χαρτιά από τους ιδιοκτήτες.
Όσον αφορά τη μίσθωση των διαμερισμάτων βλέπουμε ότι
προϊόντος του χρόνου, αυξάνεται και η έγκριση και

η μίσθωση

διαμερισμάτων, περισσότερα διαμερίσματα κλείσαμε το Νοέμβριο και το
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ουσιαστικά μισθώνονται αυτά που είχαμε βρει
από το Δεκέμβρη.
Εγκατάσταση ωφελουμένων στα διαμερίσματα. Η εγκατάσταση
των ωφελουμένων δεν έχει να κάνει μόνο με το πότε μισθώνονται τα
διαμερίσματα, ουσιαστικά εξαρτάται και από τις προμήθειες και από τις
μεταφορές. Πρέπει τα σπίτια αφού

μισθωθούν να είναι έτοιμα προς

κατοίκηση, οπότε βλέπουμε 53 ωφελουμένους να μένουν στα σπίτια το
Νοέμβρη, 152 τον Δεκέμβρη.
Δημογραφικά στοιχεία. 68 άνδρες – 84 γυναίκες, εκ των οποίων
88 άτομα είναι ανήλικα και 64 ενήλικες, άρα συνολικά θα μπορούσαμε να
πούμε ότι κατά κανόνα είναι γυναικείος και νεανικός πληθυσμός.
Αν δεν βλέπετε τον πίνακα, θα σας τον περιγράψω: χώρες
καταγωγής ωφελουμένων 46 από τη Συρία, 55 από το Ιράκ, 6 από το Κουβέιτ,
42 από το Αφγανιστάν και 3 ανιθαγενείς. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι σε
κατάσταση εκκρεμότητας, 144 εκκρεμεί η αίτηση ασύλου τους και 8 είναι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Όσον αφορά τη δράση της ομάδας φροντίδας των προσφύγων
γιατί το πρόγραμμα δεν είναι μόνο στέγαση είναι και παρακολούθηση της
διαβίωσης και διευκόλυνση των ζητημάτων που προκύπτουν. Το ’17 είχαμε
28 ξεχωριστές υποδοχές οικογενειών ή μεμονωμένων στα διαμερίσματα του
προγράμματος, 159 τακτικές επισκέψεις στα διαμερίσματα του προγράμματος
από κοινωνικούς επιστήμονες και επόπτες. Έχουν εξυπηρετηθεί 96 ιατρικές
υποθέσεις με τη συνεργασία δημοσίων φορέων υγείας και πρόνοιας, με
συνοδεία των κοινωνικών επιστημόνων, συνοδού και διερμηνέα.
Έχουν διενεργηθεί ήδη το ’17 23 εμβολιασμοί παιδιών, έχουν
γίνει 164 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από τους κοινωνικούς
επιστήμονες. Για την αντιμετώπιση και για την πρόσβαση στις δημόσιες
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Υπηρεσίες και ιδίως τα Νοσοκομεία με την συνεργασία του προγράμματος
έχουν εκδοθεί 54 ΑΜΚΑ. Έχουν γίνει δυο εγγραφές παιδιών στο Γυμνάσιο στο
τέλος του ’17 και 3 εντάξεις στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο μέχρι τις 12
Ιανουαρίου, ήδη έχουν γίνει άλλες 2 μέχρι σήμερα.
Έκτακτες περιπτώσεις 8, όπου χρειάζεται να παρέμβει το
πρόγραμμα για να επιλύσει έκτακτα και επείγοντα προβλήματα και συνεχείς
ανάγκες διερμηνείας όπως καταλαβαίνετε 918 στο σύνολο.
Στα οικονομικά του προγράμματος, το γράφημα δείχνει ότι
ουσιαστικά όσο υλοποιείται το πρόγραμμα και οι προσλήψεις και οι
προμήθειες και προφανώς τα ενοίκια των σπιτιών αντίστοιχος είναι ο ρυθμός
απορρόφησης των κονδυλίων μήνα με το μήνα.
Ουσιαστικά από το ποσό που κατατέθηκε από την Ύπατη
Αρμοστεία που ήταν συνολικά 140.000 € χοντρικά, αναλώθηκαν περίπου
113.000 € εντός του ’17 δηλαδή μια απορρόφηση της τάξεως του 81% και
έξοδα θα καταβληθούν 16.000 στην αρχή του ’18 και αφορούν τη χρήση του
2017 άρα συνολικά το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 93%.
Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζεται ότι θα επιστραφούν στην Ύπατη
Αρμοστεία 10.000 €. Συνολικά από το ποσό που απορροφήθηκε 48% των
δαπανών δηλαδή περίπου 62.000 € αντιστοιχεί σε κόστος μισθοδοσίας για
τους 4 αρχικά οι πρώτες τέσσερις προσλήψεις και σιγά - σιγά με την πάροδο
του χρόνου για το σύνολο του προσωπικού.
29% δηλαδή περίπου 38.000 € αντιστοιχεί σε προμήθειες,
ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών που αφορά και το ’18 έγινε
το ’17 καταλαβαίνετε για παράδειγμα ότι ο εξοπλισμός δεν θα γίνει δυο και
τρεις φορές.
19.000 € δηλαδή 15% του συνόλου σε έξοδα ενοικίων. Από τη
στιγμή που σταθεροποιούνται και αυξάνονται, το ’18 θα έχει μεγαλύτερο
ποσοστό, το ποσοστό των εξόδων ενοικίου. 8% του συνόλου δηλαδή περίπου
10.600 € σε πληρωμές ΔΕΚΟ και έξοδα κοινοχρήστων.
Για το ’18 οι αναλογίες θα είναι διαφορετικές, ουσιαστικά 45% θα
πάει για τη μισθοδοσία, 26% για έξοδα ενοικίων, 16% για ΔΕΚΟ και
κοινόχρηστα και 13% για έξοδα προμηθειών και αυτό δείχνει το πώς ωριμάζει
το πρόγραμμα και είναι σε πλήρη πια λειτουργία.
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Δυο κουβέντες για το 2017. Προστέθηκε όπως είπα ένας οδηγός
και επειδή θα αυξηθεί θα είναι στα 240 άτομα ο συνολικός αριθμός
ωφελουμένων θα προστεθεί ένας συνοδός για τις συνεχείς καθημερινές
ανάγκες συνοδείας.
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου που έγινε δωρεά
από μια Οργάνωση «Samaritan's Purse» η οποία αποσύρεται πια από την
Ελλάδα, μισθώνονται επιπλέον 4 διαμερίσματα για τη συμπλήρωση 40
διαμερισμάτων. Εκκρεμούν δυο εντάξεις που αφορούν 8 ωφελουμένους και
θα ήθελα να αναφερθώ επίσης …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κάνε μια ερώτηση να σου απαντήσω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γιατί πρόλαβα; 15 λεπτά μιλάς, αυτά είναι διαδικαστικά.
Δεν ξέρουμε το πρόγραμμα;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τελειώνω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Κουμαριανέ ας είστε λίγο σύντομος, συνεχίστε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα μπορέσω να είμαι σύντομος, αν δεν διακόπτομαι.
Πολλά στοιχεία είπα και πολύ συγκεκριμένα και χωρίς να πλατειάζω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Τομπούλογλου.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Από την Ύπατη Αρμοστεία είχαμε αρκετές δωρεές όσον
αφορά τον εξοπλισμό σε συνεννόηση μαζί μας: κουκέτες, στρώματα, σετ
κουζίνας, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, χαλιά, πλυντήρια ρούχων και σώματα
θέρμανσης. Για οποιαδήποτε απορία ή για οποιαδήποτε παρατήρηση είμαι
στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κουμαριανέ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα να κάνω στον κ. Κουμαριανό δυο ερωτήσεις. Η μία
ερώτηση, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα εδώ και ήρθε σαν εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το οποίο συζητάμε είναι ότι θα έχουμε περίπου 350
με 400 άτομα, μας είπε ο κ. Κουμαριανός αν δεν κάνω λάθος υπολογίζεται ότι
θα φτάσουμε σε έναν αριθμό 240 άτομα εντός του μήνα.
63

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Επίσης είχε ειπωθεί ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι ανάπτυξη στης
πόλη, μέσω των χρημάτων της Ύπατης Αρμοστείας με την οικονομική
βοήθεια που παίρνουν οι μετανάστες και θα ήθελα να ξέρω βάσει των
οικογενειών, πόσες οικογένειες ακριβώς βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια και
στη Νέα Χαλκηδόνα στο Δήμο μας και πόσοι βρίσκονται περιφερειακά στο
Δήμο, για να ξέρουμε συγκεκριμένα πόσους φιλοξενεί η πόλη μας. Γιατί έχει
σημασία.
Και τα 240 άτομα νομίζω ότι δεν αφορούν την πόλη μας, αφορά
κι άλλους Δήμους και εκεί θα ήθελα μόνο να ξέρω το νούμερο που έχουμε
εδώ στην πόλη.
Επίσης το κομμάτι της οργάνωσης ή ότι μπορούμε να
ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις είναι σε ένα επίπεδο που σας
βρίσκει ικανοποιημένο, σαν Πρόεδρο της Κοινωφελούς. Λέω ότι αυτό θέλει
μια πολύ μεγάλη οργάνωση, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορέσει
να λειτουργήσει. Διότι όλα αυτά τα κομμάτια έχουν και μια ουσιαστική
υλοποίηση, δηλαδή η ανταπόκριση της υλοποίησης αυτού του προγράμματος
μέχρι αυτό το οποίο μας είπατε, γιατί μας είπατε τα δρώμενα τι έχει γίνει μέχρι
τώρα. Αυτά έχουν αφήσει υπόλοιπα τα οποία θα ήταν μέσα στις υποχρεώσεις
που πιστεύαμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν προχωράει κανονικά το πρόγραμμα εννοείτε κ. Κόντο.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ναι, η υλοποίηση του προγράμματος. Δηλαδή εμείς

υπολογίζαμε ότι θα έχουμε 30 παιδιά να πάνε στο σχολείο, είδα ότι έχουμε
στο ένα 8 και στο άλλο 3, σύνολο 11. Υπάρχει μια ανταπόκριση των 50
παιδιών που τυχόν έχουμε; Δηλαδή τι ποσοστό είναι αυτό της ανταπόκρισης
στην παιδεία που έχουν τα παιδιά; Έχουμε 40 παιδιά τα οποία είναι για να
πάνε στους γιατρούς. Τα φέρνουν οι γονείς; Μπορούμε να ανταποκριθούμε;
Μετά η δόμηση η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί
με όλο αυτό το εύρος που έχουμε των προσφύγων; Πόσο ποσοστό έχουμε
καλύψει και τι περιμένουμε; Μας έδωσε μια εικόνα, αλλά θέλω να είμαι κ.
Κουμαριανέ ειλικρινής ότι χάθηκα λίγο στην ομιλία και στα νούμερα και αν
θέλετε δυο τρία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πραγματικά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, βλέπουμε
τα νούμερα τα έχουμε διαβάσει κιόλας, αυτό που θέλω να πω είναι πόσο
έχουμε καλύψει. Γιατί αυτό που είπε και ο κ. Κόντος απλά θέλω να πω ότι τα
σπίτια που είναι εκτός Φιλαδέλφειας μπορούμε να ελέγχουμε με τον ίδιο
τρόπο αν είναι κάτι στη γειτονιά μας;
Δηλαδή έχω διαβάσει μέσα για τα σπίτια που έχουν ενοικιαστεί
ότι είναι και στην Κυψέλη αν δεν κάνω λάθος, είναι τέσσερα διαμερίσματα. Με
την ίδια ευκολία ελέγχονται το ποιοι μένουν, αν έχουν παιδιά, αν πάνε
σχολείο, ιατρική περίθαλψη; Έχω την εντύπωση ότι δεν ελέγχονται με την ίδια
ευκολία και αυτό όπως είπε ο κ. Κόντος ίσως το προσωπικό χρειάζεται και
κάτι παραπάνω. Μπορούμε να το δούμε; Γίνεται; Μια απλή ενημέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφής η ερώτησή σας.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Και κάτι ακόμη. Όσον αφορά για τα σπίτια που είναι εκτός
Φιλαδέλφειας νομιμοποιούμαστε να νοικιάζονται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι νομιμοποιούνται.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Όχι άλλο λέω. Υπάρχει θέμα απόστασης; Έχω την
εντύπωση ότι πρέπει να είναι κοντά για να μπορούμε να προσφέρουμε αυτές
τις υπηρεσίες που θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Κουμαριανός. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Δεν υπάρχει. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα απαντήσω με τη σειρά που τα άκουσα. Στο Δημοτικό
Συμβούλιο όταν είπαμε ομόφωνα επί της αρχής ότι αυτό είναι το πρόγραμμα
προχωράμε, αναφερθήκαμε σε περισσότερα σπίτια από αυτά που τελικά
υπογράφτηκαν. Γι' αυτό και ο αριθμός των ωφελουμένων ήταν σαφώς
μεγαλύτερος από αυτόν που σας είπα, τον στόχο του 2018, στα 240.
Γιατί έγινε αυτό; Γιατί όπως θα δείτε, όπως σας έδειξα η
υλοποίηση του προγράμματος ρυθμός εγκατάστασης σας δείχνω Οκτώβρη –
Νοέμβρη – Δεκέμβρη, αυτό για να το καταφέρουμε θέλει χρόνο. Πρέπει να
βρεθεί ο ιδιοκτήτης, πρέπει να προσφερθεί ο κόσμος, πρέπει να φέρει τα
χαρτιά για να υπογράψουμε. Πράγμα το οποίο σε μια νόμιμη μίσθωση που
δεν είναι ο κανόνας πια, το ξέρουμε, δεν τόσο απλό. Θέλεις και πιστοποιητικό
από τον ηλεκτρολόγο, θέλει μια ολόκληρη ιστορία, θέλει συμβόλαια.
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Ταυτόχρονα χρειάστηκε να γίνουν και οι απαραίτητες διαδικασίες
προμηθειών για τον εξοπλισμό. Δεν μπορούν να μπουν οι άνθρωποι σε άδεια
σπίτια. Οπότε για να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στα σπίτια άλλη ιστορία. Από
τη στιγμή που η Ύπατη Αρμοστεία ένα μεγάλο κομμάτι εξοπλισμού το κάλυψε
αυτή, η μεταφορά και ο εξοπλισμός το να είναι έτοιμα τα σπίτια, παίρνει
χρόνο.
Ακριβώς από αυτή την καθυστέρηση δεν μπορούσαμε να
πιάσουμε ρεαλιστικά τους στόχους γι' αυτό κάναμε μια συμφωνία για το ’17 να
χαμηλώσουμε τον πήχη έτσι ώστε από τις αρχές του ’18 να είμαστε εκεί που
θέλουμε.
Προοπτικά αν δούμε ότι υπάρχουν κι άλλα σπίτια θα
μπορούσαμε στα μέσα του ’18 να πούμε ότι αυξάνουμε κατά 7 τη δυνατότητα
των σπιτιών και αντίστοιχα των ωφελουμένων, αντίστοιχα αυξάνεται και ο
προϋπολογισμός και προσθέτονται οι απαραίτητες ειδικότητες για την
εξυπηρέτηση αυτού του πληθυσμού. Οπότε η διαφορά σε αυτό είχε να κάνει
με τη δυσκολία προ της εφαρμογής η οποία ήταν αρκετά εντατική και για το
προσωπικό που ήρθε και για το υπάρχον προσωπικό και για το Διοικητικό
Συμβούλιο που συνεδρίαζε κάθε εβδομάδα.
Όσον αφορά το επίπεδο οργάνωσης και την ανταπόκριση
υλοποίησης. Στον τομέα της υγείας έχουμε πραγματικά αρκετά καλά
αποτελέσματα με την έννοια ότι και από το θεσμικό πλαίσιο έχουν πρόσβαση
και στην Πρωτοβάθμια και στα Νοσοκομεία. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο να
έχουν ΑΜΚΑ και να έχουν ως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο πρόσβαση σε
αυτό. Οπότε είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι ως προς αυτό.
Όσον αφορά στην ένταξη στα σχολεία γιατί όπως σας έδειξα
60% του πληθυσμού είναι ανήλικοι. Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με το
Υπουργείο Υγείας που έχει ειδικά καθορισμένο υπηρεσιακό παράγοντα γι'
αυτές τις περιπτώσεις που θα ενταχθούν, αν θα φτιαχτούν τμήματα
υποδοχής, σε ποιες περιοχές στην Χαλκηδόνα στη Φιλαδέλφεια, στον
πληθυσμό που έχουμε εκτός πόλης στα αντίστοιχα σχολεία. Προχωράει.
Προχωράει με σταθερό ρυθμό, θα μπορούσε να προχωρά πιο γρήγορα όσον
αφορά στην ένταξη στα σχολεία, αυτό είναι αλήθεια.
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Καταλαβαίνετε όμως ότι για να γίνει κάτι σωστά και για να μη
δημιουργηθεί πρόβλημα με μια σχολική κοινότητα, ένας διευθυντής έχει
απορίες, έχει θέματα που πρέπει να λυθούν και το Υπουργείο που ουσιαστικά
έχει τη βασική ευθύνη, εμείς έχουμε την παρακολούθηση και την φροντίδα για
να πάνε τα παιδιά όντως στο σχολείο.
Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά θέλουν πολύ να πάνε στο
σχολείο και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και έχουμε και μια
περίπτωση ΕΠΑΛ. Οπότε εντατικά οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα έχουν
δώσει πραγματικά ψυχή και θέλω και δημόσια να τους ευχαριστήσω γι' αυτό
και τους εργαζόμενους τους προγράμματος και τους εργαζόμενους της
Κοινωφελούς επιχείρησης που έχουν βάλει την ψυχή τους σε αυτή την ιστορία
επειδή την πίστεψαν.
Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Θα μπορούσα να
πάνε καλύτερα και θα πάει καλύτερα το ’18. Γιατί σιγά - σιγά όπως είπα στην
αρχή πριν μπω στην παρουσίαση, πρέπει να μπούμε και σε μια άλλη λογική:
Ναι, υλοποιούσαμε το πρόγραμμα, εμείς ως πόλη τώρα να κάνουμε ένα
σχεδιασμό για το ποια πολιτική θα έχουμε γενικά γι' αυτό τον πληθυσμό: μια
πολιτική ένταξης στην πόλη.
Όπως καταλαβαίνετε και πάω στο τρίτο ερώτημα που έβαλε ο κ.
Γεωργαμλής για τα σπίτια και που είναι. Στη γεωγραφική κατανομή των
διαμερισμάτων, στην αριστερή με μπλε είναι στο Δήμο, με καφέ είναι σε
όμορους Δήμους, όταν λέω «όμορους Δήμους» εννοώ Άγιοι Ανάργυροι, Νέα
Ιωνία τα περισσότερα σπίτια είναι Άνω Πατήσια, Κάτω Πατήσια, υπάρχουν
κάποια σπίτια τα οποία είναι μακρινά.
Μπήκαμε στην επιλογή για να μην χαθεί όλο το project να
βάλουμε νερό στο κρασί μας και να πάμε και λίγο πιο μακριά. Είναι εφικτό
στην πράξη, επειδή ρώτησε ο κ. Γεωργαμλής γιατί. Γιατί είναι μαζεμένα αυτά
τα σπίτια. Είναι μαζεμένα σε τρία τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα, οπότε ο
επόπτης, ο συνοδός, ο κοινωνικός επιστήμονας, πηγαίνοντας κάνει ένα τέτοιο
προγραμματισμό που να καλύπτει την αντίστοιχη περιοχή.
Προφανώς και θα ήταν καλύτερα να είναι στην πόλη και
προφανώς από τη στιγμή που έχουμε φτάσει τον στόχο οποιαδήποτε νέα
συμφωνία να πάμε στα 50 σπίτια, θα είναι αφού έχουμε βρει τα 48-49 τα
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παραπάνω σπίτια μέσα στην πόλη, για να πούμε «ναι, συνεχίζουμε». Ελπίζω
να σας κάλυψα.
Και για να κλείσω δεν είναι θέμα απόστασης και πρακτικό,
προφανώς δεν πάμε αλλού για αλλού στην Αττική, είναι περισσότερο θέμα
πολιτικής και όντως πρέπει από εδώ και πέρα οποιοδήποτε σπίτι, γιατί μπορεί
να γίνει και μια αντικατάσταση ένα σπίτι που είναι στην Αθήνα αποσύρει το
ενδιαφέρον του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κ. Κουμαριανέ, τα παιδιά τα οποία είναι στα
σχολεία έχουν επαφή με τους διερμηνείς; Πως γίνεται η συνεννόηση των
παιδιών στα σχολεία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ αν υπάρχουν άλλη ερώτηση, γιατί κάνουμε δεύτερο
κύκλο ερωτήσεων.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μια ερώτηση ακόμη που προέκυψε από την κουβέντα.
Θέλω να πω ότι την πρώτη επιλογή στο να ανανεώσουμε τις συμβάσεις την
έχουμε εμείς; Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάποια έξω, δηλαδή έχουν
γίνει κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο σπίτι. Παρεμβάσεις από έπιπλα λέω,
ψυγεία, οικοσυσκευές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γεωργαμλή τελειώσατε την ερώτησή σας;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ναι αυτό λέω μήπως έχουμε την επιλογή εμείς ή ο
ιδιοκτήτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να διευκρινίσω κάτι κ. Κουμαριανέ επειδή ήμουν και
στην Επιτροπή εγώ. Να μας διευκρινίσετε γιατί αναγκαστήκαμε να πάμε εκτός
Δήμου. Διότι δεν είχαμε τον απαραίτητο αριθμό κατοικιών και νομίμως αφού
ρωτήσαμε, ρωτήσατε εσείς, εμείς ρωτήσαμε εσάς και εσείς ρωτήσατε την
Ύπατη Αρμοστεία. Μας έδωσε το δικαίωμα να πάμε σε όμορους Δήμους, να
το διευκρινίσετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κουμαριανέ απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις για
να προχωρήσουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Στο ερώτημα του κ. Σιώρη. Ο βασικός και κανονικός
τρόπος που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ως εξής: κατά κανόνα
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προετοιμάζονται και φτιάχνονται τμήματα υποδοχής. Ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης της γλώσσας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα, φτιάχνονται
τμήματα υποδοχής. Εκεί που δεν υπάρχουν τμήματα υποδοχής, το
Υπουργείο έχει την εξής πολιτική: πάνε τα παιδιά στο κανονικό τμήμα,
ανάλογα με το πώς κρίνει κάθε διευθυντής το επίπεδο του παιδιού. Δηλαδή
μπορεί ανάλογα με το αν έχει πάει σχολείο σε άλλη χώρα, ανάλογα αν λέει
πέντε κουβέντες στα ελληνικά, εντάσσεται αντίστοιχα κατά την κρίση του
διευθυντή στη μία ή στην τάξη.
Απλά αυτά επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν είναι γνωστά σε όλα
τα σχολεία θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω, από όσο θα θέλαμε κι εμείς.
Πάντως εμπόδια συγκεκριμένα ρητά και αντιρρήσεις ή αντιδράσεις δεν έχουμε
αντιμετωπίσει.
Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κ. Κοπελούσος, δεν βρίσκονταν
σπίτια εντός της πόλης. Γι' αυτό και σωστά και ο Δήμαρχος και συγγενείς
δημοτικών συμβούλων έδωσαν το παράδειγμα και διέθεσαν τα δικά τους
σπίτια και προς ενοικίαση.
Όσον αφορά το θέμα των ανανεώσεων. Οι ανανεώσεις
συνεχίζονται

έτσι

όπως

υπογράφεται

ένα

έγγραφο

παράτασης

του

μισθωτηρίου, δεν ξέρω αν έχετε υπογράψει ποτέ εσείς, έχουμε φτιάξει εμείς
ένα αντίστοιχο και τα ανανεώνουμε. Έχει υπάρξει μια περίπτωση, αυτή που
σας είπα, στην Αθήνα που θέλησαν να αποσύρουν, μπορούμε να το
αντικαταστήσουμε –ζητήσαμε ένα περιθώριο χρόνου για να μπορέσουμε να
το κάνουμε αυτό με ένα σπίτι εντός της πόλης και υπάρχει και η δυνατότητα
να πάρουμε και σπίτια που είναι ήδη ενταγμένα σε άλλα προγράμματα πριν
ξεκινήσει το δικό μας πρόγραμμα.
Είχαμε πει παλαιότερα ότι ήδη υλοποιούνταν από ΜΚΟ που
εδράζονταν στην Αθήνα, είχαν νοικιαστεί σπίτια σε Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα
και υπάρχει η δυνατότητα σιγά - σιγά να πάρουμε αυτά τα σπίτια στην ευθύνη
του δικού μας προγράμματος. Δεν μιλάω για πάρα πολλά, τρία – πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Κουμαριανέ; Ωραία, συνεχίζουμε με τις ομιλίες. Ο
κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ ήθελα να ξέρω ένα πράγμα: η υλοποίηση –αυτό είναι το
πιο σημαντικό κομμάτι- όταν ειπώθηκε και ήταν πολύ σημαντική μέρα για το
Δημοτικό Συμβούλιο ότι ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος ήταν η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κόντο ομόφωνη ήταν.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Των παρόντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των παρόντων, οι απόντες δεν ψηφίζουν κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ξέρω, αλλά είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το πιο σημαντικό κομμάτι για εμένα, είναι: τα παιδιά αυτά
εντάσσονται σιγά - σιγά σε σχέση με τα Ελληνόπουλα; Δηλαδή έχει
δημιουργηθεί ένα κλίμα τέτοιο; Θέλουμε να μας ενημερώσετε, δηλαδή
αντιμετωπίζουν προβλήματα; Όντως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα; Υπάρχει
καλό κλίμα γι' αυτά τα παιδιά μέσα στα σχολεία; Γιατί έχουμε δει και
συγκινητικές στιγμές ανθρώπων φιλοξενίας με τα παιδιά και έχουμε δει κι
άλλες σκηνές που έλεγαν ότι «θα αρρωστήσουν τα παιδιά μας,…». Δηλαδή
υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο, το οποίο πραγματικά να νιώθουμε ωραία;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα σας πω. Ακόμη ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ, σας παρακαλώ στο τέλος απαντήσετε
πλέον.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επειδή είναι ερώτηση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι μία. Η μία φέρνει άλλες δέκα, σας παρακαλώ έγιναν
δυο κύκλοι ερωτήσεων. Δύο κύκλοι, όχι ένας που έπρεπε. Σας παρακαλώ,
στο τέλος θα απαντήσετε.
Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλή χρονιά και από εμένα. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στις
δυσκολίες που βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην υλοποίηση του προγράμματος
γιατί όταν εδώ το πρόγραμμα ήρθε και πήραμε απόφαση, είχαμε μια εικόνα
για τη διαθεσιμότητα των σπιτιών, είχαμε κάνει μια προεργασία, είχαμε ψάξει
και είχαμε δει ότι στις αγγελίες υπάρχουν κάποια διαθέσιμα σπίτια και έτσι
είχαμε βγάλει κάποια σπίτια που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο
πρόγραμμα.
Αυτό όμως όταν ξεκινήσαμε πιο συγκεκριμένα, δηλαδή μετά την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπογραφή της σύμβασης από
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την Κοινωφελή όπου ξεκινήσαμε πια πιο συγκεκριμένα να ψάχνουμε, διότι
δεν μπορείς να ψάχνεις εάν δεν είσαι έτοιμος να τα νοικιάσεις δεν μπορούν να
περιμένουν οι ιδιοκτήτες πότε θα είσαι έτοιμος για να τα νοικιάσεις.
Αφού τυπικά δηλαδή γραφειοκρατικά είχαν λυθεί τα θέματα,
παίρναμε τηλέφωνα και πριν ακόμη έρθει στο πρόγραμμα το προσωπικό
εμείς παίρναμε τηλέφωνα προσωπικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που ήμασταν
στην Επιτροπή από τις Μικρές Αγγελίες και βλέπαμε τότε ότι από αυτές που
υπήρχαν, δεν ήταν όλες ενεργές δηλαδή οι περισσότερες ήταν παλιές τα
σπίτια είχαν νοικιαστεί και βρεθήκαμε έτσι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η δυσκολία να βρούμε τα σπίτια ήταν η μεγαλύτερη και αυτό
εκτός από το ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλά διαθέσιμα, ήταν οι μισθώσεις
μικρής διάρκειας ήταν μέχρι τέλος του ’17 ήταν δηλαδή το μάξιμουμ από
Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε τέσσερις μήνες, που δεν ήταν και ακριβώς
τέσσερις γιατί ώσπου να τα βρούμε, να ετοιμαστούν, να συμβασιοποιηθούν
πέρναγε κι ένα 15νθήμερο οπότε πολλοί δεν ενδιαφέρονταν και έλεγαν ότι
«είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, η παράταση δεν είναι σίγουρη» και άρα
αυτός είναι και ο λόγος που αν και βρήκαμε περισσότερα, εννιά από αυτά τα
κατάλληλα και πέντε ήταν μέσα στη Φιλαδέλφεια, δεν συμβασιοποιήθηκαν εξ
αιτίας των ιδιοκτητών οι οποίοι για διάφορους λόγους υπαναχώρησαν τελικά.
Ένας λόγος που είχαμε κι ένα χρονοδιάγραμμα για τα σπίτια
από τη συμφωνία που υπογράψαμε, έπρεπε δηλαδή μέχρι μέσα του
Οκτώβρη να έχουμε 10-12 σπίτια συμβασιοποιήσει και αν δείτε σε εκείνη τη
χρονική περίοδο ήταν που βάλαμε πλάτη και κινήσαμε λιτούς και δεμένους να
βρούμε αυτά τα σπίτια, προκειμένου να πιάσουμε τον πρώτο στόχο του
Οκτωβρίου και να συμβασιοποιήσουμε τα σπίτια.
Ο άλλος λόγος ήταν ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες
ομάδες, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα κινητικά και τα
δικά μας τα σπίτια επειδή ο συντελεστής είναι χαμηλός δεν έχουν τα
περισσότερα ασανσέρ. Άρα κι ένας λόγος που επιλέξαμε και σπίτια εκτός
Φιλαδέλφειας είναι ότι ήταν προσβάσιμα σε ΑμεΑ, που αυτό δεν το είχαμε
στην περιοχή μας.
Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και πριν να έρθουν οι
εργαζόμενοι για το πρόγραμμα, για να δημοσιοποιήσουμε το πρόγραμμα.
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Είπε και ο κ. Κουμαριανός το πόσα δελτία Τύπου βγήκαν, αφίσες και τα
λοιπά, όμως εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση και να εκφράσω κι ένα
παράπονο: δεν υπήρξε η ίδια ανταπόκριση -για να μην πω ότι ήταν
υπονόμευση- από τον τοπικό Τύπο, από μερίδα του τοπικού Τύπου για να
είμαι πιο δίκαιη.
Δηλαδή ψάχνοντας εγώ βρήκα τοπικά site που πέρα της
ομόφωνης απόφασης, δεν είχαν αναφερθεί σε κανένα άλλο δελτίο Τύπου για
την αναζήτηση σπιτιών και δεν είχαν αναρτήσει τις αφίσες. Αυτό δηλαδή είναι
ένα θέμα που πρέπει να το σημειώσουμε.
Ένα άλλο που θέλω εγώ να μείνω είναι για το ύψος των
μισθωμάτων. Εγώ έχω κάνει έναν πίνακα –και θα τον καταθέσω στα
πρακτικά- ομαδοποίησα τα σπίτια με βάση την επιφάνειά τους, από 40 έως 49
τετραγωνικά έχουμε ένα μέσο μίσθωμα 260 €, από 50 έως 59 είναι γύρω στα
320 €, από 60 έως 69 είναι γύρω στα 350 €, από 70 έως 79 είναι γύρω στα
370 € και από 80 έως 89 είναι 390 € με μάξιμουμ από εκεί και πέρα τα 400 €
που ήταν ταβάνι, δηλαδή 90 με 99 τετραγωνικά 400 €, από 100 έως 105 είναι
400 €.
Εμείς σε όλο το πρόγραμμα έχουμε νοικιάσει από 40 έως 49
τετραγωνικά τρία σπίτια, από 50 έως 59 τετραγωνικά είναι οκτώ σπίτια, από
60 έως 69 τετραγωνικά είναι έξι σπίτια, από 70 έως 79 τετραγωνικά είναι
τέσσερα σπίτια, από 80 έως 89 τετραγωνικά είναι δώδεκα σπίτια και από 90
έως 99 τετραγωνικά είναι πέντε σπίτια και από 100 έως 105 τετραγωνικά είναι
δύο σπίτια. Να σημειώσω ότι και στην περιοχή μας σπίτια πάρα πολύ μεγάλα
δεν βρίσκουμε, τα περισσότερα ήταν μικρά και μέχρι περίπου 80 τετραγωνικά.
Άλλες δυσκολίες ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε όσο μπορείτε κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Να πω γι' αυτό γιατί μας λένε για τις απ' ευθείας αναθέσεις. Το
πρόγραμμα είχε την εξής δυσκολία: έπρεπε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο να
γίνουν ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε να γίνει η μίσθωση των
σπιτιών, έπρεπε να γίνει η πρόσληψη προσωπικού, ο εξοπλισμός σπιτιών και
γραφείων, όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν.
Εμείς τι κάναμε; Ζητήσαμε από την Ύπατη Αρμοστεία ό,τι είχε
διαθέσιμο από εξοπλισμό να μας τον παραδώσει. Θυμάστε όλοι ότι κάναμε
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Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν εδώ οι κουκέτες και τα στρώματα και τα χαλιά
και με το ποσό της απ' ευθείας ανάθεσης 20.000 € συν ΦΠΑ και με πάρα
πολύ δυσκολία και μεγάλη διαπραγμάτευση καταφέραμε οριακά να βρούμε τα
υπόλοιπα με μια απ' ευθείας ανάθεση να βρούμε τα υπόλοιπα προκειμένου
να εξοπλίσουμε τα σπίτια και να μπουν μέσα οι άνθρωποι.
Δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε ενοίκια και να είναι τα σπίτια
κλειστά να μην μπορούν να κατοικηθούν. Έπρεπε αυτά να εξοπλιστούν. Και
γι' αυτό κάναμε αυτή την απ' ευθείας ανάθεση. Και θέλω να σας πω ότι όλοι οι
Δήμοι που κάνουν αυτό το πρόγραμμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
λειτουργούν. Και όποιος ισχυρίζεται ότι οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν μέσω
ΑΣΕΠ και οι προμήθειες εξοπλισμού με διαγωνισμό, είναι σα να λέει ότι δεν
θα έπρεπε ποτέ να υλοποιηθεί από κανένα Δήμο αυτό το πρόγραμμα
φιλοξενίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παπανικολάου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εντάξει κ. Πρόεδρε τελείωσα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν ήρθαμε σήμερα σα Δημοτικό Συμβούλιο να
κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με την ενημέρωση; Απάντησε τώρα σε όλα τα
θέματα που κατά την άποψή της την θίγουν ή θίγει το πρόγραμμα; Για τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το τι είπαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει το δικαίωμα κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Οτιδήποτε δικαίωμα έχει ο καθένας. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή
πρέπει να απαντήσουμε και να πούμε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει η
Διοίκηση του προγράμματος αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το δικαίωμά της άσκησε να απαντήσει έτσι όπως εκείνη
νόμιζε. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πραγματικά κι εμείς ήρθαμε να συζητήσουμε, να
ακούσουμε για το πρόγραμμα την υλοποίησή του και πάρα πολλά
προβλήματα που αντιμετώπισε η Διοίκηση για να υλοποιηθούν όλα αυτά.
Αλλά κι εγώ θέλω να σταθώ για την κα Ανδρέου γιατί άκουσα
πριν λίγο τον κ. Κουμαριανό που είπε ότι έβαλαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι
πλάτη μέσω γνωστών για να νοικιαστούν ορισμένα σπίτια. Δεν ήθελα να το
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αναφέρω, απλά ορμώμενος από την κα Ανδρέου αυτό που είπε, είδα ότι
νοικιάστηκαν 40 τ.μ. του 30, 60 τ.μ. του 40, 400 € και 350 €.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτό είναι ψέματα.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν είναι ψέματα.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Ψέματα, είναι και να το φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν μπορεί να ακούγονται κ. Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Κύριε Γεωργαμλή θα μας πείτε το σπίτι και το
μίσθωμα.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν το έχω, θα μου το στείλουν αύριο το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν το έχετε, σε άλλη συνεδρίαση. Δεν μπορείτε να
συκοφαντείτε.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν συκοφαντώ κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, όνομα και τετραγωνικά.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απλά υπάρχουν σπίτια που δεν θα νοικιάζονταν ποτέ 400
€ ειδικά στη Νέα Φιλαδέλφεια και έχουν νοικιαστεί και είναι εκτός περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να μας τα πείτε;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: θέλετε να σας τα φέρω αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να μας τα πείτε;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: θα δω τη λίστα αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρωτώ: έχετε;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θα δω τη λίστα λεπτομερώς και θα σας τη φέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα δεν έχετε.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Την είδα, αλλά δεν θυμάμαι που ακριβώς είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε. Όταν έχετε, θα μας τα πείτε αυτή τη στιγμή δεν έχετε
κανένα στοιχείο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, περιμένουμε τα στοιχεία σας. Ο κ. Σιώρης έχει τον
λόγο.
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Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι σε ένα πρόγραμμα το οποίο το ψηφίσαμε όλοι
με όλες τις δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει ο Πρόεδρος της
Κοινωφελούς καταλαβαίνουμε ότι πιθανό να υπήρξαν και κάποιες αστοχίες.
Δεν θα σταθώ στα σπίτια, στο πόσο νοικιάστηκαν που είπε ο κ. Γεωργαμλής,
γιατί σίγουρα μέσα ήταν και ο κ. Κοπελούσος στην Επιτροπή για την
καταλληλότητα των σπιτιών.
Όσον αφορά το μίσθωμα, σίγουρα τα είπε η κα Ανδρέου και δεν
νομίζω ότι θα υπάρχει διαφορά. Εγώ θέλω να σταθώ στη μεγάλη προσπάθεια
που έκαναν τα παιδιά που δούλεψαν το πρόγραμμα που προσλήφθηκαν,
στην συντονίστρια του προγράμματος και στα υπόλοιπα μέλη σε όλα, από τον
πρώτο την Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, από τους εργαζόμενους
στη Δημοτική επιχείρηση και εννοείται και από τη Διοίκηση της Κοινωφελούς
από τον Πρόεδρο τον κ. Κουμαριανό, οι οποίοι κατάφεραν παρ' ότι
καθυστέρησε σα Διοίκηση να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, γιατί η απόφαση
είχε παρθεί από τον Ιούνιο και το πρόγραμμα ξεκίνησε να δουλεύει από τον
Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, δηλαδή χάσαμε ένα διάστημα δυο τριών μηνών και
έπρεπε να τρέξει το πρόγραμμα για να μη το χάσουμε τελείως από τα χέρια
μας.
Θεωρώ ότι το 2018 θα είναι ένα έτος που θα πάει ακόμη
καλύτερα το πρόγραμμα και πιστεύω κ. Πρόεδρε, το λέω σε εσάς, ότι δεν θα
έχουμε μόνο τα 40 σπίτια που έχουμε σήμερα αν δεν κάνω λάθος, θα τα
κάνουμε 50 ή 60. Νομίζω ότι ο φιλαδελφιώτικος και ο χαλκηδονιώτικος λαός
θα συμπαρασταθούν στους πρόσφυγες ειδικά στα παιδιά και θα τους
συμπεριλάβουμε μέσα στην κοινωνία μας.
Γι' αυτό ρώτησα και προηγουμένως αν τα παιδιά έχουν κάποιο
θέμα και πως μπορούν να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα και αν
έχουν μεταφραστή ή όχι.
Νομίζω ότι τα σπίτια τα απομακρυσμένα που έχουμε βρει, θα
είναι καλό αν μπορέσουμε να τα βρούμε μέσα στο Δήμο μας. Δηλαδή να
αντικαταστήσουμε τα μακρινά σπίτια και τα παιδιά που είναι σε αυτές τις
περιοχές να έρθουν στα δικά μας σχολεία και να υπάρχει μια καλύτερη
ομαδοποίηση των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι που λένε, πραγματικά
νομίζω ότι θέλω να ξεκινήσω από τα συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή για
την πρωτοβουλία και την υλοποίηση του προγράμματος και πριν από αυτό
στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη. Άρα
αντιμετωπίζοντας μια από τις μεγάλες μάστιγες της εποχής μας σωστά ο
Δήμος μας πήρε αυτή την πρωτοβουλία.
Θέλω να διευκρινίσω κάτι γιατί κακώς ενίστανται κάποιοι για τα
δημοσιεύματα,

τα

οποία

καλλιεργούν

κλίμα

που

δεν

είναι

μόνο

μικροπολιτικάντικο και αντιπολιτευτικό, δυστυχώς στη βάση του είναι και
ρατσιστικό και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.
Ήμουν στην Επιτροπή για τη διερεύνηση της καταλληλότητας και
την εισήγηση – πρόταση για το αντίτιμο των ενοικίων. Να πω σε αυτή την
Επιτροπή υπήρξε και υπάλληλος του Δήμου από την Τεχνική Υπηρεσία την
οποία θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω, αναφέρομαι τουλάχιστον λίγες
μέρες πριν την ανεξαρτητοποίησή μου που παρακολουθούσα το πρόγραμμα,
την οποία υπάλληλο την κα Ξημητού και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω και
να τονίσω ότι εργάστηκε με πραγματική αυτοθυσία και η βοήθειά της ήταν
ανεκτίμητη. Να τονίσω την ανελλιπή συμμετοχή σε αυτό του κ. Κοπελούσου
σε όλες τις εξορμήσεις για τα σπίτια.
Όσα σπίτια νοικιάστηκαν η απόφαση για την καταλληλότητά
τους ήταν ομόφωνα χωρίς καμία εξαίρεση σε κανένα σπίτι. Η πρόταση για το
ύψος του ενοικίου προς την Κοινωφελή γιατί αυτή έχει σε τελική ανάλυση τον
λόγο, ήταν επίσης ομόφωνη χωρίς καμία εξαίρεση
Από όσο γνωρίζω και ελπίζω να μην κάνω λάθος η Κοινωφελής
υιοθέτησε αυτές τις προτάσεις. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για υιοθέτηση
ομόφωνων προτάσεων.
Ένα δεύτερο ζήτημα και έπαιξε πάρα πολύ στον Τύπο είναι σε
σχέση με τα συγγενικά στη Διοίκηση ή στους δημοτικούς συμβούλους
πρόσωπα που νοίκιασαν σπίτια. Να το πω με τον πιο καθαρό τρόπο: είμαι
από αυτούς που εισηγούμην σε όλους τους συναδέλφους ότι έχουν
υποχρέωση, όχι δικαίωμα, να δώσουν το παράδειγμα σε αυτή την
κατεύθυνση. Και για να το κάνω απολύτως καθαρό εάν είχα ένα
οποιοσδήποτε σπίτι προς διάθεση, θα επέλεγα ασχέτως άλλων κριτηρίων να
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το δώσω στην Κοινωφελή για να το χρησιμοποιήσει για τους πρόσφυγες. Να
είναι αυτό καθαρό.
Ένα επόμενο σημείο, νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητηρίων το
προσωπικό το οποίο ασχολήθηκε και έτρεξε αυτό το πρόγραμμα και το οποίο
επίσης έγινε αντικείμενο κριτικής και λοιδορίας από κομμάτι του αστικού
Τύπου. Άνθρωποι που καταθέτουν σε αυτό την ψυχή τους παίρνοντας
περίπου δεν είμαι σίγουρος το ποσό των 800 € με μπλοκάκι, που μετά την
αποφορολόγηση δεν ξέρω, νομίζω το γνωρίζουν, θα βρεθούν μπροστά σε
πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις, γι' αυτό το αντίτιμο και καταθέτουν πραγματικά
την ψυχή τους σε αυτή τη διαδικασία.
Άρα δεν νομίζω ότι χρίζει οποιασδήποτε κριτικής η προσπάθεια
στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
Θέλω να καταλήξω με δυο πράγματα. Το ένα είναι τα
κροκοδείλια δάκρια επίσης μερίδας του Τύπου και όχι μόνο για τα έξοδα και
όχι μόνο για το ύψος των ενοικίων συνολικότερα, σε μια περίοδο που για τους
Έλληνες, για τους εργαζόμενους που είναι αλήθεια ότι όταν οι άνθρωποι
εργαζόμενοι και οι άνεργοι βλέπουν ευρώ, όχι μερικές χιλιάδες ευρώ,
κινδυνεύουν με αποκόλληση κερατοειδούς, παρ' όλα αυτά η πραγματική αιτία
δεν είναι τα έξοδα για το πρόγραμμα, η πραγματική αιτία είναι τα Μνημόνια
και αυτή η πολιτική η οποία δεν επιτρέπει στους Έλληνες να ζήσουν, μαζί με
τους πρόσφυγες θα έλεγα εγώ, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
Και ας το κάνουμε καθαρό: αν δοθούν τα ανάλογα κονδύλια για
να νοσηλευτούν στο σύστημα υγείας 11 εκατομμύρια Έλληνες, κανένα
απολύτως πρόβλημα εγγυόμαστε δεν θα έχουν και οι x 40-50 μετανάστες να
συμπεριληφθούν σε αυτό. Αν δεν ήταν οι εντολές των δανειστών και της
αστικής τάξης ντόπιας και ξένης για τη συρρίκνωση των σχολείων, των
τμημάτων, των καθηγητών και να λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε η
παιδεία, κανένα απολύτως πρόβλημα δεν θα είχαμε για την ένταξη των x
ποσών δεν ξέρω πόσα είναι στην Ελλάδα προσφυγόπουλων. Με αυτή την
έννοια ας μην εθελοτυφλούμε και να δούμε την πραγματικότητα.
Μια τελευταία παρατήρηση και είναι πρόταση προς την
Κοινωφελή προς το Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι έχουμε
υποχρέωση και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η ένταξη μαζί με τους
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ανθρώπους της πόλης μας, τους εργάτες, τους ανέργους, τους εργαζόμενους,
τη Νεολαία αυτών των ανθρώπων.
Αυτό μπορεί να γίνει και σε αυτή την κατεύθυνση καλώ να
παρθούν άμεσες πρωτοβουλίες με πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα μπορούν
να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι να συμπεριληφθούν. Θεωρώ ότι κι αυτό
είναι ένα στοιχείο κριτικής καλοπροαίρετης ότι χάσαμε την ευκαιρία των
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους σε
αυτές, αλλά νομίζω ότι –αν δεν συμβαίνει εντάξει το ανακαλώ, έχω αυτή την
εικόνα- αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη κι αν συνέβη, δεν είναι ποτέ αρκετό
και με αυτή την έννοια να αναληφθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όχι μόνο
στα σχολεία που το θεωρώ αυτονόητο για τα παιδιά, αλλά συνολικότερα
εκδηλώσεις πολιτισμού και όποιες άλλες, τις οποίες θα πρέπει να
πρωτοστατούν με δική μας ευθύνη και οι πρόσφυγες.
Και όταν λέω «με δική μας ευθύνη», εννοώ με ανάληψη
πρωτοβουλίας για ενοικίαση αυτοκινήτων, πούλμαν να τους φέρνουμε να τους
πάμε και να δώσουμε κάποια από τα κονδύλια αυτά του Δήμου από το
αποθεματικό σε αυτή την κατεύθυνση, αν ακόμη αυτό δεν καλύπτεται από την
Ύπατη Αρμοστεία. Είναι εκεί που δεν πρέπει να κάνουμε τσιγγουνιές
πραγματικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση η οποία ήταν σε
ένα πολύ καλό επίπεδο και πολλές φορές ακούγονται και πράγματα στα
οποία υπάρχουν ενστάσεις σε αυτά που ακούμε. Καλό θα είναι να μην
πιστεύει κανένας ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα σε αυτά που λέει.
Έκανε

μια

ενημέρωση

πάρα

πολύ

συγκεκριμένη

ο

κ.

Κουμαριανός την οποία την ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Θέσαμε
μερικά ερωτήματα για να γίνουμε πιο πλούσιοι στο θέμα της εγκατάστασης
εδώ των προσφύγων, επίσης είπε ο κ. Γεωργαμλής δεν πιστεύω ότι
απευθυνόταν σε κάποιο συγκεκριμένα, σχετικά με το ύψος των ενοικίων και
νομίζω ότι το επίπεδο που ήταν η συζήτηση, ήταν μια συζήτηση από την
οποία όλοι μάθαμε και πέντε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε.
Και επί τη ευκαιρία μου είπατε να κάνω μια ερώτηση την
τοποθέτηση που δεν μπορούσα να την κάνω, είναι ότι εφόσον είναι
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μετεγκατάσταση των προσφύγων αυτοί είναι ουσιαστικά transit εδώ για να
πάνε κάπου αλλού, τα συμβόλαια τα οποία κάνουμε στα σπίτια, πως τα
κάνουμε; Τα κάνουμε ετήσια; Τρίμηνα; Τετράμηνα; Αορίστου χρόνου; Δεν
ξέρω, πως μπορούμε να τα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσει ο κ. Κουμαριανός στο τέλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι σήμερα και αυτό είπα στην
κα Ανδρέου έκανε μια πολύ σωστή κι εκείνη τοποθέτηση, ήταν από τη δική
μας πλευρά παράλειψη ότι δεν δώσαμε τα εύσημα στους εργαζόμενους οι
οποίοι προσπάθησαν μέσα σε αντιξοότητες σε κάτι καινούργιο και το «κάτι
καινούργιο» πάντοτε έχει λάθη, το «κάτι καινούργιο» πολλές φορές
αντιμετωπίζεις είναι σα να πας να παίξεις κάτι, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι ο
αντίπαλος. Υπήρχαν προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά του
Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι συνέχεια να επιτιθέμεθα διότι ακούσαμε κάτι που
δεν μας άρεσε. Αν υπάρχει καλοπροαίρετη συζήτηση πάντοτε είναι θετικό για
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι από καμία πλευρά για να θίξει
κανέναν, ή να αφήσει υπονοούμενα για τους άλλους. Αυτό θέλω να πω και
επειδή υπάρχει πάντοτε αυτή η αρχή και το δημοκρατικό συναίσθημα μέσα σε
ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι των πολλών, είναι των λίγων, εμείς είμαστε
λίγοι εδώ και λέμε μερικά πράγματα τα οποία ίσως δεν σας αρέσουν. Αλλά
έχετε υποχρέωση να τα ακούσετε και να μην τα αποδοκιμάζετε. Σας
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πραγματικά κι εγώ δεν ήθελα να παρεξηγηθώ προς Θεού
με αυτό που είπα, απλά ορμώμενος από δυο λέξεις που άκουσα, δεν ήθελα
να ρίξω μομφή σε κανέναν και αν παρεξηγήθηκα ζητάω συγνώμη κιόλας να
μη νομίζετε ότι το έκανα επίτηδες.
Απλά άκουσα δυο λέξεις «θυσία» και «βάλαμε πλάτη» και δεν
χρειάζεται να λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχει κάθε δικαίωμα κάποιος να
νοικιάσει το σπίτι του, ήταν ανοιχτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να το κάνει
οποιοσδήποτε. Μου φάνηκαν λίγο άκομψοι αυτοί οι δυο χαρακτηρισμοί, γι'
αυτό το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς είπατε κάτι άκομψο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ίσως και εγώ και γι' αυτό ζήτησα συγνώμη. Είπα για τη
λίστα κάποια στιγμή πρόχειρα, μου την έδειξαν και ίσως δεν συγκράτησα
κάποια νούμερα. Αν την έχω, θα σας τη φέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες νομίζω η ενημέρωση
ήταν πάρα πολύ αναλυτική, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που πρέπει να μείνει
στην πόλη είναι η ομόφωνη απόφασή μας να στηρίξουμε, να περιθάλψουμε
και να κάνουμε μέρος της ζωής μας αυτούς τους ανθρώπους, στο μέτρο του
δυνατού και στο μέτρο που θέλουν και οι ίδιοι να μείνουν και θα μπορέσουν
να μείνουν.
Το δεύτερο θετικό είναι ότι είμαστε μια πόλη δημοκρατική, δυο
πόλεις δημοκρατικές, είμαστε ένας Δήμος με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν
τι θα πει προσφυγιά. Δεν είχαμε αυτά τα ακραία φαινόμενα που έχουμε ζήσει
σε άλλες περιοχές με τους φασίστες να βγαίνουν και να προπηλακίζουν
αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους δημότες μας
στους πολίτες που πραγματικά αγκάλιασαν και στα σχολεία τα παιδιά
αντιμετωπίζουν ένα πολύ θετικό κλίμα.
Αυτά τα θετικά πρέπει να μας μείνουν, η προσπάθεια πρέπει να
μας μείνει, ο αγώνας που γίνεται στη Δημοτική Επιχείρηση από τη Διοίκηση
από τους εργαζόμενους από τα παιδιά που είναι στο πρόγραμμα. Αυτά είναι
τα θετικά που πρέπει να μας μείνουν και η συνέχιση αυτού του προγράμματος
σε μια πόλη, που γνωρίζει τι θα πει προσφυγιά. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Φασιστικές λογικές απέναντι στους πρόσφυγες, στους ξένους, στην πόλη
αυτή δεν χωράνε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να πω κι εγώ σα μέλος της Επιτροπής τόσο ο κ.
Κουμαριανός άλλο τόσο και η κα Ανδρέου ήταν τόσο κατατοπιστικοί, που
νομίζω ότι δεν υπήρχαν περιθώρια πολλά για διάφορα ερωτήματα. Καλό ήταν
που έγιναν, η ενημέρωση έγινε.
Όσο εύκολο κι αν είδαμε σήμερα το πρόγραμμα εδώ, που μας
το έδειξαν, άλλο τόσο δύσκολο ήταν στην πράξη του. Από τη στιγμή που
ξεκινήσαμε εμείς ως Επιτροπή ελέγχου των ακινήτων που ήταν Πρόεδρος η
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κα Ανδρέου, άλλο τόσο δύσκολη ήταν και η συνέχεια το πώς θα υλοποιηθεί
αυτό το πρόγραμμα.
Διότι πραγματικά αν δεν κάναμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί,
ίσως να χανόταν και το πρόγραμμα και δεν ειπώθηκε αυτό. Θα χανόταν το
πρόγραμμα και θα χανόταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομόφωνη, το τονίζω.
Είναι

γεγονός

ότι

επειδή

εγώ

είχα

την

ευκαιρία

να

παρακολουθήσω όχι μόνο τον ένα τομέα που ήμουν εγώ στην Επιτροπή,
αλλά παρακολούθησα την όλη διαδικασία η οποία έγινε, πραγματικά θέλουν
πολλά συγχαρητήρια και τα παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν και γενικότερα
όπως λειτούργησε το πρόγραμμα. Συγχαρητήρια παιδιά, η προσπάθειά σας
είναι μεγάλη, να τη συνεχίσετε. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ίσως καλύτερη,
ειπώθηκαν πολλά πράγματα.
Η αντικειμενικότητα και η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής
είναι όπως ακριβώς την ανέφερε ο κ. Παπακώστας, ήταν κάποιες κατοικίες οι
οποίες δεν ήταν για να μπουν άνθρωποι μέσα, όλες οι αποφάσεις ήταν
ομόφωνες τόσο για το κόστος γιατί μετρήσαμε και τα τετραγωνικά όλα τα
μετρούσαμε εμείς σαν Επιτροπή

και βγάζαμε

και το

κόστος που

παρεξηγήθηκε ο κ. Γεωργαμλής που είπε ότι υπήρχαν τόσα σπίτια με τόσα
χρήματα. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, είναι όλα μετρημένα από την
Επιτροπή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κόντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ ήθελα να πω ότι ήταν πολύ καλό το γεγονός ότι έφερε
η Διοίκηση την ενημέρωση εδώ και ότι τοποθετήθηκαν και σύμβουλοι που
είχαν συμμετάσχει σε αυτό ως προς την ενημέρωση και ότι επειδή είναι ένα
πρόγραμμα το οποίο δεν είναι μόνο από το Δήμο είναι σε μια συνεργασία,
ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η κίνηση και ότι τέτοιες ενημερώσεις είναι πολύ
ουσιαστικές και για άλλες πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής.
Όσον αφορά την ουσία το γιατί έχουμε πρόσφυγες και
μετανάστες με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους τοποθετήθηκα και εξέφρασα
τη θέση μας όταν μιλάγαμε για το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά αυτό το βλέπετε
κι εσείς μιλάμε για πολύ μικρά μεγέθη σε σχέση όχι μόνο με τον πληθυσμό
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των

προσφύγων

και

των

μεταναστών

που

έχουμε

στην

Ελλάδα

εγκλωβισμένους, αλλά και με τα κριτήρια με τα οποία μπορούν να μπουν σε
τέτοιου είδους προγράμματα.
Παραμένει η άρνησή μου να μην μπουν ΜΚΟ ούτε στην πορεία
αυτού του προγράμματος και βέβαια να μπορέσουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το
πρόγραμμα να έχουν πιο καλές απολαβές, να έχουν μόνιμη και σταθερή
δουλειά, γιατί βλέπουμε ότι διαρκώς θα χρειάζονται με όλες αυτές τις
απολαβές που απαιτούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, θα ήθελα να πω δυο λόγια κι εγώ πολύ σύντομα
βέβαια. Η απόφαση για στήριξη του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας
για τους πρόσφυγες θεωρώ ότι είναι ιστορικού μεγέθους για την πόλη μας και
τιμά το Δήμο μας και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο που το αγκάλιασε από
την αρχή.
Σαφέστατα πρέπει να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη τα
οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για να βοηθήσουν και στους δημοτικούς
συμβούλους, είτε από τη συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση οι οποίοι
ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση. Διότι είναι πολύ εύκολο να διαγνώσουμε
ότι ήταν ένα τιτάνιο έργο, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο διότι νομίζω την
απόφαση την πήραμε Ιούλιο, πέσαμε στον Αύγουστο που τα πράγματα είναι
πάρα

πολύ

δύσκολα

για

ενοικίαση

κατοικιών

και

παρ'

όλα

αυτά

προσπαθήσαμε και τα συμπεράσματα που έφεραν σήμερα ο κ. Κουμαριανός
με την εισήγησή του που ήταν αρκετά κατατοπιστική, μας απέδειξε ότι πήγαμε
αρκετά καλά. Φυσικά πρέπει να στοχεύουμε στην τελειότητα και υπό αυτή την
έννοια πρέπει να προχωρήσουμε και σε αυτά που τόνισαν και οι άλλοι
σύμβουλοι συμβουλευτικά προς την Διοίκηση.
Εγώ αισθάνομαι υπερήφανος γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και
για τις αποφάσεις και τη στήριξη αυτού του προγράμματος διότι ας πούμε και
κάτι για το Δήμο μας. Είμαστε πρωτοποριακός Δήμος σε αυτό το θέμα σε
ολόκληρη την Ελλάδα, μαζί με λίγους ακόμη και ελπίζω να αγκαλιαστεί το
πρόγραμμα απ' όλους τους Δήμους της επικράτειας.
Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο αγαπημένος μας Λύσανδρος
ήταν άστοχος σε αυτό που είπε πριν το κατάλαβε και ο ίδιος, προφανώς
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επηρεασμένος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ορισμένα από τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης που έχουν βαλθεί με αφορμή το προσφυγικό, το
πρόγραμμα για τους πρόσφυγες να λασπώσουν αυτή τη Δημοτική Αρχή και
έτσι ερεθίζουν και διάφορα ρατσιστικά αντανακλαστικά στην κοινωνία.
Από την άλλη πλευρά θεωρώ απόλυτα θεμιτό τον όρο που
χρησιμοποίησε η κα Ανδρέου στην ενημέρωσή της, σχετικά με το ότι έβαλαν
κάποιοι άνθρωποι πλάτες, θεωρώ ότι όντως έτσι έγινε γιατί πραγματικά
ήμασταν οριακά στην αρχή σε ένα σημείο να μην μπορέσουμε να βρούμε τα
πρώτα σπίτια και να μην εξασφαλίσουμε την υλοποίηση τελικά του
προγράμματος και είναι πολύ σημαντικό το ότι κάποιοι άνθρωποι και από την
αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση και οι εργαζόμενοι πράγματι έβαλαν
πλάτες και είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Και στο κομμάτι το οποίο αφορά εμένα με την θεσμική μου
ιδιότητα ως Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού, να πω ότι τα παιδιά τα
οποία έχουμε στην πόλη μας τα προσφυγόπουλα είμαστε σε απόλυτη
συνεργασία με τους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος και έχουμε
μπει σε μια διαδικασία να εγγραφούν στα σχολεία και προχωράει αυτό
ταχύτατα.
Μια ατέλεια, ένα πρόβλημα που υπάρχει στο πως υλοποιείται το
πρόγραμμα είναι το ότι δεν υπάρχει μέριμνα επιχορηγούμενη από το κράτος,
κάποιος τρόπος δηλαδή τα παιδιά και οι ενήλικες να μάθουν την ελληνική
γλώσσα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε
και βρίσκουμε τώρα διάφορες δυνατές λύσεις με κάποια απογευματινά
τμήματα. Θα δούμε πως θα τα κάνουμε ακριβώς, αλλά είμαστε σε πολύ καλή
συνεργασία με τα κορίτσια στο πρόγραμμα.
Όσον αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις συμφωνώ, αλλά αυτό
το οποίο συνεννοηθήκαμε και για τα Χριστούγεννα που ήταν οι πρώτες
εκδηλώσεις τις οποίες είχαμε ήδη φέρει τους ανθρώπους στην πόλη μας, πάλι
σε συνεννόηση και σε σύσκεψη που έγινε με τους κοινωνικούς επιστήμονες
που δουλεύουν στο πρόγραμμα, αυτό το οποίο μας πρότειναν ήταν ότι θα
ήταν λάθος να φέρουμε τα παιδιά και τις οικογένειες οργανωμένα στις
εκδηλώσεις λες και είναι κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία.
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Αντί αυτού, προτιμήσαμε να μεταφραστούν τα προγράμματα τα
οποία κυκλοφόρησαν και διανεμήθηκαν σε όλα τα σχολεία της πόλης στις
γλώσσες τους. Πήραν τα προγράμματα στις γλώσσες τους μεταφρασμένα και
ως οικογένειες, ανεξάρτητα από εμάς, ήρθαν τους υποδεχτήκαμε και
επισκέφθηκαν τους χώρους που είχαμε διαμορφώσει για τα Χριστούγεννα και
συμμετείχαν όπως όλος ο κόσμος στις εκδηλώσεις.
Νομίζω ότι αυτή η λογική θα τους βοηθήσει γενικότερα και στο
μέλλον στην ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία, το να μην τους ξεχωρίζουμε
δηλαδή ως κάτι διαφορετικό από εμάς, αλλά να τους συμπεριφερόμαστε
όπως όλες τις υπόλοιπες οικογένειες της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα ήθελα επειδή είναι και δυο υπάλληλοι δυο κυρίες οι
οποίες χειρίστηκαν όλα τα θέματα, να μου δώσετε το δικαίωμα να πω να
μεταφέρουν τα συγχαρητήριά μας και στις υπόλοιπες συναδέλφους, τα
συγχαρητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση
όλων μας και αντιλαμβανόμαστε την κούρασή σας, αυτό το οποίο δίνετε και
την προσπάθειά σας και νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση
από κανέναν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικροτήθηκε από ολόκληρο το Σώμα η πρότασή σας και
γίνεται δεκτή. Παρακαλώ το όνομά σας.
Β. ΒΕΤΤΟΣ: Είμαι πολίτης και εκδότης του « Fx-news». Θα ήθελα να ρωτήσω
την κα Παπαλουκά ποια τοπικά Μέσα λασπολόγησαν και παραπλάνησαν τον
κ. Γεωργαμλή με τη λασπολογία τους; Ονομαστικά παρακαλώ γιατί είναι πολύ
σοβαρό, είμαστε επαγγελματίες όταν λέμε γενικά πρέπει να τα ονομάζουμε
ποια είναι αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δίνω πάντα τον λόγο στους πολίτες, αλλά παρακαλώ να
σέβονται το Σώμα και δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις τέτοιου είδους, οι
οποίες προσβάλλουν. Ο καθείς ονοματίζει αυτό που θέλει με τον τρόπο που
θέλει και όταν θέλει. Άρα τέτοιες υποσημειώσεις προς δημοτικούς
συμβούλους σας παρακαλώ να μην ξαναγίνουν.
Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε.

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Θα

κλείσω

απολογούμενος

γιατί

σε

χυδαία

δημοσιεύματα έκανα το λάθος και απάντησα. Έπρεπε να μην έχω απαντήσει,
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το καταλαβαίνω εκ των υστέρων. Αλλά είναι οι ίδιοι σταθεροί που έβγαζαν τις
φήμες για τα hot spots στο Δήμο μας και αυτοί που ειρωνεύονταν εξ αρχής
την πρωτοβουλία, φτιάχνοντας φανταστικές συνομιλίες του Δημάρχου με τον
Ο.Η.Ε.
Θεωρώ ότι η Κοινωφελής έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό το χρέος
της και θα συνεχίσει να το κάνει αλλά έτσι όπως προέκυψε από την κουβέντα
πρέπει η πολιτική του Δήμου να ανοίξει και σε άλλες εκδηλώσεις μη τυπικής
εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και θεωρώ ότι σε αυτό θα πρέπει να
ληφθούν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εμπλακεί και η πόλη. Η πόλη
οργανωμένα. Σύλλογοι αθλητικοί, τοπικοί, πολιτιστικοί αλλά και όποιοι
μεμονωμένοι πολίτες το επιθυμούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό εξαντλήθηκε το θέμα, δεν
ψηφίζουμε τίποτε ενημέρωση ήταν, συνεχίζουμε με το 3 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Οι δημοτικοί
υπάλληλοι

αξιολογούνται.

Αυτό,

για

κάποια

παλαιότερη

συζήτηση.

Αξιολογούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα στο θέμα μας τώρα τι ήταν αυτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να καταγραφεί. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει.
Οι υπάλληλοι είτε είναι σε δημόσιο είτε είναι σε ιδιωτικό φορέα, αξιολογούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έγινε αντιληπτό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή δεν καταλάβατε κ. Πρόεδρε, γι' αυτό.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέων προκηρύξεων των τέως Δήμων
Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, που δεν αποδέχθηκαν
τον διορισμό τους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόκειται για την αναπλήρωση των μονίμων που είχαν
πετύχει το 2009 και επειδή πια μας δίνεται η δυνατότητα μετά από έγκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισήγηση προς τον ΑΣΕΠ υπάρχουν αρκετοί
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εργαζόμενοι που δεν δέχτηκαν το διορισμό τους, οπότε έρχεται αυτό το θέμα
για να καλυφθούν οι θέσεις στην Καθαριότητα, στο Πράσινο και στο
Κοιμητήριο. Αυτά και οτιδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε,

υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν.

Τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής
αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέων
προκηρύξεων

των

τέως

Δήμων

Νέας

Φιλαδέλφειας

και

Νέας

Χαλκηδόνας, που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχετε να προσθέσετε κάτι κ. Λάλο;
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Δεν έχω

να

προσθέσω κάτι, είναι

συγκεκριμένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Τα ποσά αυτά από τι προέρχονται οι διαγραφές που θέλουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπάρχουν στην εισήγηση.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Δεν την έχω τώρα μαζί μου και γι' αυτό ρωτάω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι ένα πολεοδομικό που έχει τακτοποιηθεί,
ένα άλλο για 0,5 δημοτικό φόρο αυτό που πληρώνουν δηλαδή τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μια παράβαση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δωρεάν ταφής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω πάνω στην υπόθεση, είναι ένα
αίτημα το οποίο ήρθε προς την Κοινωνική Υπηρεσία από μια οικογένεια, η
εισήγηση είναι πάρα πολύ μικρή, αν υπάρχει ερώτηση πολύ ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δωρεάν
ταφής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 5/2018
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχουμε κάτι κ. Αντιδήμαρχε των Οικονομικών;
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Απολογιστικά

στοιχεία

είναι

του

προϋπολογισμού του 2017. Έχει κλείσει ο προϋπολογισμός έτσι κι αλλιώς,
δεν έχουμε και κάποια ενέργεια να κάνουμε. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
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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 υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν, ο κ. Κόντος και ο κ. Παπανικολάου αποχώρησαν, ο κ. Ντάτσης,
η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απουσιάζει. 18 υπέρ, 1 λευκό, 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί της
έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄
τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 5/2018 απόφασης - εισήγησης της
Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν.
3852/10» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησαν η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός ανωτάτου ποσού μετρητών που μπορεί να τηρείται στο
χρηματοκιβώτιο του Δημοτικού Ταμείου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο είναι το ποσό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το λέει η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν το είδαμε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συνολικά είναι 500 €. Είναι 200 € για τον
εισπράκτορα του δημοτικού καταστήματος και 300 € για τον εισπράκτορα του
Κοιμητηρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός ανωτάτου
ποσού μετρητών που μπορεί να τηρείται στο χρηματοκιβώτιο του
Δημοτικού Ταμείου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά
τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ. για τις προμήθειες καυσίμων κλπ.
έτους 2018 και τροφίμων κλπ. ετών 2018-19»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μήπως μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Λάλος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια ενημέρωση κ. Πρόεδρε και εγώ τη ζητώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι δυο διεθνείς διαγωνισμοί που έγιναν, ο
ένας είναι για τα καύσιμα και ο άλλος είναι για τα τρόφιμα. Όσον αφορά τα
τρόφιμα βγήκαν άγονες από ό,τι θυμάμαι δυο ομάδες τροφίμων, για τις οποίες
ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε με τη διαδικασία της
απ' ευθείας διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι λογικό διότι ένας διαγωνισμός θα είναι πολύ χρονοβόρος,
δεύτερος διαγωνισμός εννοώ και δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις
ανάγκες των τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και το ίδιο έχει γίνει και στο
διαγωνισμό των καυσίμων όπου για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη
βγήκε άγονος και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε κι
εκεί στην απ' ευθείας διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή
να έρθουν εδώ οι προσφορές υποψηφίων αναδόχων και να επιλέξουμε μία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αποχή κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προσφυγής σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ.
για τις προμήθειες καυσίμων κλπ. έτους 2018 και τροφίμων κλπ. ετών
2018-19» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

90

η

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 17/1/2018

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
και Αμφισβητήσεων έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18
του Ν. 4456/17»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην προηγούμενη ήταν τακτικό μέλος ο κ. Πρελορέντζος και
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Λάλος. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε δεν υπερψηφίζω δημοτικούς συμβούλους
άλλων Παρατάξεις, παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

9ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Συγκρότηση

της

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ανάθεσης σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τις χρήσεις 2015 και 2016,
βάσει των αριθ. 190/17 και 1/18 αντίστοιχων αποφάσεων
του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ανάθεσης σε
ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου για τις χρήσεις 2015 και 2016, βάσει των αριθ. 190/17 και 1/18
αντίστοιχων αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,
βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι μια αναμόρφωση που έπρεπε να προσαρμόσουμε
τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς επειδή πέσαμε έξω σε κάποιες
προβλέψεις. Σε προβλέψεις εσόδων και σε προβλέψεις δαπανών. Για την
ακρίβεια μιλάμε για προβλέψεις επειδή είχαν δοθεί περισσότερα το ’17
δίνονται λιγότερα το ’18 από χρηματοδοτήσεις από προγράμματα του
«Βοήθεια στο Σπίτι» και έχουμε παραπάνω δαπάνες κυρίως από το ’17 που
περιμέναμε να μην έχουν προκύψει, οπότε αναπροσαρμόζουμε τον
προϋπολογισμό κυρίως βγάζοντας δυο πολιτιστικές εκδηλώσεις που
θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να τις εντάξουμε με χρηματοδότηση του Δήμου
στην πορεία.
Υπήρξε και μια αλλαγή στον τελικό προϋπολογισμό τον
εγκεκριμένο για το ’18 για την Ύπατη Αρμοστεία, ουσιαστικά ο δεύτερος
συνοδός ακριβώς επειδή τα παραπάνω σπίτια θα έρθουν εντός του
Φεβρουαρίου καθυστερεί η πρόσληψη, άρα αναπροσαρμόζονται αντιστοίχως
για το πρόγραμμα τα έσοδα και οι δαπάνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι αυτό το θέμα θέλει 17 ψήφους, αλλιώς δεν θα
μπορέσει να γίνει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα δυσκολευτεί το
έργο της Κοινωφελούς.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι είναι ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς
χρειάζεται 17 ψήφους, λείπουν πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρω αν θα
μπορέσουμε να το ψηφίσουμε, αλλιώς θα κωλυσιεργήσουμε την λειτουργία
της Κοινωφελούς. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
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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 υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει, ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζουν, ο κ.
Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν, ο κ. Κόντος και ο κ. Παπανικολάου αποχώρησαν, ο κ. Ντάτσης,
η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης αποχώρησαν. Η
κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 υπέρ, 1 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

11ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

1ης

«Έγκριση

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

του

Διοικητικού

της

Συμβουλίου»

εγκρίνεται

κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2/17 και 3/17 πρακτικών επιτροπής εξέτασης αιτημάτων
κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων, βάσει των αριθ. 64/17
και 67/17 αντίστοιχων αποφάσεων - εισηγήσεων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2/17 και 3/17
πρακτικών επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δένδρων εντός
κοινοχρήστων χώρων, βάσει των αριθ. 64/17 και 67/17 αντίστοιχων
αποφάσεων - εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ζαΐμη
(από τον παράδρομο Ζαΐμη έως την οδό Κρεσταίνης), βάσει της
αριθ. 65/17 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων επί της οδού Ζαΐμη (από τον παράδρομο Ζαΐμη έως την οδό
Κρεσταίνης), βάσει της αριθ. 65/17 απόφασης - εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση
α) Σύστασης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του
Κανονισμού Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου και
β) Τροποποίησης ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας & Προστασίας
Περιβάλλοντος του Δήμου, βάσει της αριθ. 54/17
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Ανεμογιάννη;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή η αλλαγή προτείνεται ούτως ώστε να υπάρχει μια
Επιτροπή ενστάσεων και να μην εξετάζει τις ενστάσεις όποτε υπάρχουν, το
όργανο το οποίο εγκρίναμε. Προτείνεται η σύσταση μιας Επιτροπής ούτως
ώστε το όργανο που επιβάλλει το πρόστιμο να μην εξετάζει και τις ενστάσεις,
να υπάρχει ένα Δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο και τελικά θα εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο τα συγκεκριμένα πρόστιμα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Από ποιους θα αποτελείται;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το γράφει στην εισήγηση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν την έχω δει.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, η υπεύθυνη γεωπόνος
ή η Διευθύντρια του Πρασίνου και ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτή είναι πρόταση δική σας κ. Αντιδήμαρχε;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, έχει περάσει και από την Ποιότητα Ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση α) Σύστασης
Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού
Καθαριότητας

&

Προστασίας

Περιβάλλοντος

του

Δήμου

και

β)

Τροποποίησης ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας & Προστασίας
Περιβάλλοντος του Δήμου, βάσει της αριθ. 54/17 απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση αλλαγής ωραρίου των εργαζομένων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή γράφει στα άρθρα των εργαζομένων το ωράριο
είναι 9-5, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα εξηγήστε μας σας παρακαλώ.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Από 9-5 γίνεται 8-4 για να εναρμονίζεται και με τη σίτιση, το
ζήτησαν οι εργαζόμενοι γιατί είδαν ότι πρακτικά τους εξυπηρετεί καλύτερα
αυτό το ωράριο και την Υπηρεσία, οπότε δεν υπήρχε λόγο να μην γίνει
αποδεκτό το αίτημά τους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Ρόκου.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει Γραμματεία η
οποία μπορεί να βοηθάει γιατί βλέπω ότι στην κοινωνική λειτουργό είναι και
ευθύνες τήρησης απαραίτητων βιβλίων, διατήρηση αρχείου παραστατικών και
τα λοιπά. Επίσης στο βοηθητικό προσωπικό ή το προσωπικό καθαριότητας
και στο μάγειρα έχετε στα άρθρα 7 και 8 και στην παρ. 4 λέτε ότι «…
Συμμετέχουν σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών εθελοντών και τη
διασύνδεση με την Κοινότητα, συμμετέχουν σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις
του προσωπικού» αυτό είναι η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω αν είναι
εντός ωραρίου και ο μάγειρας ότι συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση
χορηγών.
Εγώ προτείνω αυτά να απαλειφθούν, να μην είναι μέσα στον
Κανονισμό η υποχρέωση των εργαζομένων να συμμετέχουν σε δράσεις για τη
προσέλκυση χορηγών.
Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχω τοποθετηθεί είναι
ένα μέτρο διατήρησης και διαχείρισης της φτώχειας. Έχουμε φτάσει σε τέτοια
κατάσταση που χρειάζεται και η σίτιση των πιο εξαθλιωμένων συμπολιτών
μας από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, δεν είναι δυνατό να μιλάμε ήδη για
τέτοιο θέμα για τους χορηγούς.
Να προσθέσω επίσης ότι αναφέρεται και μου έκανε μεγάλη
εντύπωση, ότι «… Η διακοπή του προγράμματος μπορεί να γίνει αν κάποιος
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δημιουργήσει πρόβλημα όχι απλά σε κάποιον από τους υπαλλήλους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, ή στην Επιτροπή Διαχείρισης, αλλά και στα
συνεργαζόμενα – χορηγούς καταστήματα» μου έκανε κι αυτό τρομερή
εντύπωση στο κατά πόσο έχουν λόγο αν κάποιος μπορεί να διακοπεί η σίτισή
του.
Η πρότασή μου είναι να αποσυρθούν οι συμμετοχές στην
προσέλκυση χορηγών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Η κουβέντα για τον Κανονισμό έχει παρέλθει δηλαδή σε
σχέση με τις αρμοδιότητες, έχει γίνει σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση
του Κανονισμού στο σύνολό του. Τώρα το θέμα αφορά καθαρά το ωράριο
που γίνεται τροποποίηση και για να είμαστε τυπικοί θα πρέπει να γίνει και η
τροποποίηση του Κανονισμού επειδή φαίνεται το ωράριο μέσα στον
Κανονισμό.
Όσον αφορά για τα καθήκοντα αυτά για τα οποία έχετε
διαφωνία, προβλέπονται σε όλα τα προγράμματα, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι
είναι εκτός ωραρίου, ό,τι γίνεται γίνεται εντός ωραρίου και γίνεται εντός
ωραρίου γιατί δεν προβλέπονται υπερωρίες γι' αυτούς τους ανθρώπους. Άρα
το να δουλέψουν εκτός ωραρίου, δεν μπορείς να το προβλέψεις και να
αμειφθούν ανάλογα.
Όσον αφορά για την προσέλκυση χορηγών, μην φανταστείτε ότι
φεύγει ο μάγειρας από τη σίτιση και ψάχνει γύρω - γύρω να βρει κάποιους
χορηγούς. Έχει τη δυνατότητα όμως εν πάση περιπτώσει να έρθει σε επαφή.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε: μας παίρνουν τηλέφωνο
στην Κοινωνική Υπηρεσία από κάποια καταστήματα ή από κάποια catering
και λένε «Εμάς μας περισσεύουν κάποια πράγματα, δεν θέλουμε να τα
πετάξουμε, μπορούμε να τα φέρουμε στη σίτιση να μην πάνε χαμένα;». Αυτό
με μια έννοια είναι ένας χορηγός, μη φανταστείτε δηλαδή ότι βγαίνουν έξω και
ψάχνουν.
Η «προσέλκυση» είναι μια έκφραση, αλλά μη φανταστείτε ότι
γίνεται αυτό το πράγμα, ή ότι έχουν και οι εργαζόμενοι τόσο χρόνο που τους
μένει για να μπορούν να κάνουν και αυτό. Προβλέπεται για να είμαστε
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καλυμμένοι να υπάρχει και μια δυνατότητα όπως σας είπα με το παράδειγμα
αυτό.
Και κάτι άλλο που αναφέρατε για προβλήματα που μπορεί να
δημιουργήσουν. Όλες αυτές οι προβλέψεις δεν είναι καν προβλέψεις, είναι
από θέματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί με την εμπειρία που έχουμε από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτουργούσε στην Κοινωφελή και είναι πολλές
φορές προσθήκες που κάνουμε, έπειτα από αιτήματα των εργαζομένων σε
σχέση με θέματα που είχαν.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, δηλαδή μπορεί
ένα κατάστημα να έφερνε στο Παντοπωλείο κάποια πράγματα όπως ο
Σκλαβενίτης και να πήγαιναν στον Σκλαβενίτη και να ζήταγαν να πάρουν από
εκεί πράγματα και να υπήρχε μια όχληση. Εννοείται ότι με το πρώτο
παράπτωμα βγάζεις κάποιον έξω από το πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να
υπάρχει ένα πλαίσιο κανονιστικό, που και οι ωφελούμενοι –εντός ή εκτός
εισαγωγικών- να έχουν κάποιες συμπεριφορές όπως πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το καταψηφίζω κ. Πρόεδρε.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αλλαγής
ωραρίου των εργαζομένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου
του Δήμου» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»
(Α.Μ. 9/2015)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση
Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 9/2015)» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση Η/Μ
εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Ιωνικού» (Α.Μ.99/2015)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνουμε κλήρωση για ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό
μέλος από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος ως τακτικό μέλος και ο κ.
Αντωναρόπουλος Χρήστος ως αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής

προσωρινής

& οριστικής

του έργου «Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων κλειστού

γυμναστηρίου Ιωνικού» (Α.Μ.99/2015)» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνουμε κλήρωση για ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό
μέλος από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης Μιχάλης ως τακτικό μέλος και ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος ως αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
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εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Εάν έβγαινα στην κλήρωση εγώ σε όλα αυτά τα θέματα
που κάνουμε, που είμαι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν έπρεπε να
εξαιρεθώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα σας εξαιρούσαμε. Με πρωτοβουλία του Σώματος σας
εξαιρούμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Γκούμα.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι για το προηγούμενο για τη
συγκρότηση της Επιτροπής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Θέλω να πω ότι πρέπει η Επιτροπή να δει κάποια
προβλήματα που υπήρξαν σε αυτό το έργο, αν έχουν αποκατασταθεί έτσι
ώστε να παραληφθεί το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την υπενθύμιση.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα πούμε στην Επιτροπή τι θα
κάνει;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπενθύμιση λέω, μια επισήμανση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκανε μια επισήμανση. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει μια
επισήμανση; Γράφτηκε στα πρακτικά.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κατά την άποψή μου όχι. Είναι παρέμβαση στο έργο
της Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να θεωρηθεί και έτσι, μπορεί και να μην θεωρηθεί.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων σχολείων» (ΑΜ :101/14)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε κλήρωση και σε αυτό το θέμα.
Διεξάγεται κλήρωση
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Απόστολος Κόντος ως τακτικό και ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης ως αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης

και

συγκρότηση

επιτροπής

προσωρινής-οριστικής

παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων»
(ΑΜ: 101/14)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ.Βενιζέλου»
(Α.Μ.60/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διαβάσει την εισήγηση. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι έχει συμβεί εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Στο έργο «υπογειοποίηση των κάδων» ο ανάδοχος
ζητάει παράταση, διότι σε δυο από τα σημεία που είχαν σχεδιαστεί οι θέσεις,
περνάνε καλώδια της ΔΕΗ. Μέχρι να έρθει η ΔΕΗ να αποκαταστήσει, να
μετακινήσει τα καλώδια ζητάει παράταση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες αυτές που έχουμε
αποφασίσει;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες αυτές που είχαμε
αποφασίσει εδώ. Οπότε ζητάμε από την ΔΕΗ να μετακινήσει τα καλώδια. Ενώ
μας είχε δώσει σχέδια ότι δεν περνάνε από εκεί καλώδια, αλλά δεν ξέρουν κι
αυτοί από πού περνάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
χρόνου περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ.60/2016)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση δαπάνης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Δήμου και διάθεση σχετικής πίστωσης, ποσού 1.930,00 €
(συμ/νου ΦΠΑ)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Η πίτα του Δήμου θα κοπεί με τους εργαζόμενους μαζί;
Γιατί βλέπω το ποσό, γι' αυτό το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, με τους εργαζόμενους.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κάνουμε την έγκριση της δαπάνης γιατί δεν έχω δει αν
αναφέρεται το πότε και τι ώρα θα γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Μόνο τη δαπάνη ψηφίζουμε, εντάξει ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ υπέρ με επιφύλαξη για το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το αιτιολογήσετε; Επιφυλάσσεστε απλώς; Μάλιστα.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου και διάθεση σχετικής
πίστωσης, ποσού 1.930,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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Σας ευχαριστούμε πολύ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται
η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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