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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 10ηρ ΜΑΗΟΤ 2022
ΖΜΔΡΑ: ΣΡΗΣΖ - ΩΡΑ: 09:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Σάθαο Ζιίαο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο.

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Απνδνρή έληαμεο ηεο πξάμεο «Βηψζηκε κηθξνθηλεηηθφηεηα κέζσ
ζπζηήκαηνο θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο Υψξαο (Γήκνη
Μεηξνπνιηηηθψλ

Κέληξσλ)»

κε

Κσδηθφ

ΟΠ

5161697

ζην

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020».
2. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 2ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 (επανεισαγωγή).
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3. Κάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ΚΑΠ επελδπηηθψλ
αλαγθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4915/2022.
4. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο.
5. Απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ππαιιήισλ Η.Γ.Ο.Υ. ηνπ
Γήκνπ θαη νξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ.
6. Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζπζζσξεπηψλ
απφ ζηαζκεπκέλν ζην ακαμνζηάζην θνξηεγφ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. χζηαζε ινγαξηαζκνχ παγίαο πξνθαηαβνιήο δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2022.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Σάθαο
παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ, θαη
παξαθνινπζεί ηελ Δπηηξνπή ν θ. Εαραξηάδεο.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «χζηαζε
ινγαξηαζκνχ παγίαο πξνθαηαβνιήο δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022»,
εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Διζάγεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«ύζηαζη λογαπιαζμού παγίαρ πποκαηαβολήρ Γήμος
οικονομικού έηοςρ 2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οξίδεηαη ππφινγνο δηαρεηξηζηήο παγίαο ε θα Υαηδάθε κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Σζαλάθνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη κηα δηαδηθαζία θη απηή ε νπνία είλαη ηαθηηθή θαη
δελ βιέπσ ηνλ ιφγν πξν εκεξήζηαο. Γειαδή ζα έπξεπε λα είλαη ζηε
θπζηνινγηθή ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα άιιε κηα θνξά
δηαπηζηψλεηαη ε πξνρεηξφηεηα ζηε ιεηηνπξγία. Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο απφ ηνπο παξηζηακέλνπο; Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΟ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σο

1ο

θέμα

εκηόρ

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«ύζηαζη

λογαπιαζμού παγίαρ πποκαηαβολήρ Γήμος οικονομικού έηοςρ 2022»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν; Δίλαη έλα
ζέκα πνπ ην είρακε ζπδεηήζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, αιιά παξφληνο ηνπ θ.
αξαληφπνπινπ θαη εζάο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φηη πξνρσξάεη γξήγνξα ε
δηαδηθαζία γηα ηηο ππεξσξίεο ησλ 40 σξψλ αλά κήλα ζην 1 ν ηξίκελν.
Λεηηνπξγήζαηε γξήγνξα, νθείισ λα ην πσ, κέλνπλ δπν ιεπηνκέξεηεο.
Ζ κία είλαη λα αλαδεηήζνπκε ηηο βεβαηψζεηο απφ ην Τπνπξγείν
πνπ έρνπλ ζηαιεί αιιά θάπνπ έρνπλ ραζεί ζηε δηαδξνκή. Ννκίδσ φηη κε έλα
ηειεθψλεκα κπνξεί λα ιπζεί. Καη ε άιιε είλαη ε ππνγξαθή ζαο. Οθείισ λα
πσ φηη ππήξραλ νη πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη
αλακφξθσζε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν, κηα θαη βξέζεθε ζηελ
αίζνπζα γηα έλα ραξηί.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Μηα ηππηθή δηεπθξίληζε. Απιψο πεξηκέλνπκε κηα
απάληεζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζε φ,ηη αθνξά ην πψο ζα
θνπεί ην έληαικα γη' απηέο ηηο ππεξσξίεο.
Γηαηί είλαη θάηη θαηλνχξγην, δειαδή γηα λα θνπεί ην ρξεκαηηθφ
έληαικα έρεη γίλεη κηα εξψηεζε απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ,
ζα δνζεί ε δηεπθξίληζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη κέρξη ηφηε
ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαβνιή ησλ ππεξσξηψλ φπσο πξνβιέπεηαη δηφηη
είκαζηε απφ ηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ πξνβιέςεη ππεξσξίεο γηα ηνπο
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ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΠ θαη φηαλ έξζεη ε απάληεζε ζα δνχκε πσο ζα
δηεπζεηεζεί ην ζέκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα βνήζεηά ζαο, ζαο ιέσ φηη ν Γήκνο Φαιήξνπ,
Καιιηζέαο θαη άκνπ έρεη ήδε δψζεη θαη δελ πεξίκελε ηε δηεπθξίληζε απηή.
Αιιά λνκίδσ είλαη ηππηθή απηή ε δηαδηθαζία.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έρσ επηθνηλσλήζεη θ. Σνκπνχινγινπ θαη κε ηνπο
αληίζηνηρνπο Γήκνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη επραξηζηψ πνιχ.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Να είζηε θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. αξαληφπνπιε.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αποδοσή ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ «Βιώζιμη μικποκινηηικόηηηα
μέζυ ζςζηήμαηορ κοινόσπηζηυν ποδηλάηυν ζε Γήμοςρ ηηρ Υώπαρ
(Γήμοι Μηηποπολιηικών Κένηπυν)» με Κυδικό ΟΠ 5161697
ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Τποδομέρ Μεηαθοπών,
Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ν θ.
Λέθθαο, αλ ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί ν θ. Λέθθαο θαιψο, αιιηψο πξνρσξάκε ζε
εξσηήζεηο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη έλα πξφγξακκα απφ πφξνπο ηνπ
ΔΠΑ, είκαζηε εκείο θη άιινη 42 Γήκνη πνπ θαηαθέξακε θαη εληαρζήθακε ζηελ
πξάμε θαη αθνξά έλα ζχζηεκα θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ ζηελ πφιε, φπνπ
ζα πξνκεζεπηνχκε πνδήιαηα θαη βάζεηο κε ζηαζκφ θφξηηζεο, πξνθεηκέλνπ ε
θίλεζε κέζα ζηα φξηα ηεο πφιεο λα γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
ειεθηξνθίλεησλ πνδειάησλ, απφ φπνηνλ ζπκπνιίηε καο ην επηζπκεί.
Δίλαη

100%

ρξεκαηνδφηεζε,

είλαη

ε

απνδνρή

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην άλνηγκα ησλ ηξηψλ θσδηθψλ, έλα γηα ηα ρξήκαηα πνπ
ζα πάξνπκε θαη δπν πνπ ζα ηα δψζνπκε κεηά ζηνπο αλαδφρνπο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνπνζέηεζε ζέισ λα θάλσ θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ην αθνχζεηε ζπάληα απφ εκέλα, ζπγραξεηήξηα ζηε
Γηνίθεζε θαη ζηνλ θ. Λέθθα γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ έληαμε ζε απηφ ην
πξφγξακκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα αλάςσ θεξί ζήκεξα! Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν
θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ζεκεία θφξηηζεο έρνπλ επηιεγεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Μέζα απφ ηε κειέηε πνπ ζα γίλεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλα ζεκείν ζα έρνπκε ζηε θξα!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή ένηαξηρ ηηρ
ππάξηρ «Βιώζιμη μικποκινηηικόηηηα μέζυ ζςζηήμαηορ κοινόσπηζηυν
ποδηλάηυν ζε Γήμοςρ ηηρ Υώπαρ (Γήμοι Μηηποπολιηικών Κένηπυν)»
με Κυδικό ΟΠ 5161697 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Τποδομέρ
Μεηαθοπών,

Πεπιβάλλον

και

Αειθόπορ

Ανάπηςξη

2014-2020»»

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 2η αναμόπθυζη
πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε ηε 2ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο,
πξηλ κπνχκε ζηνπο πίλαθεο πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο λα ζαο αλαθέξσ φηη ζα
έξζεη αχξην ζην πκβνχιην …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρνπκε πίλαθεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη ζηαιεί απφ ρηεο κε e-mail.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη δελ έρεη έξζεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 6 ε ψξα εζηάιε ρηεο ην απφγεπκα απφ ηε Γηεχζπλζε απφ
ην e-mail ηνπ θ. Παπαπεηξφπνπινπ πξνο φινπο ε εηζήγεζε.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνζθνιέην δελ έρεη έξζεη ηίπνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζηελ νπζία παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε φλησο δελ έρεη έξζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οχηε εζείο ην έρεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη. Σν φηη ζηάιζεθε δελ ζεκαίλεη φηη ην ιάβακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία αο πάκε ζηελ νπζία αλ έρεηε ηελ θαινζχλε, έηζη θη
αιιηψο ην ζέκα ζα πάεη ζην Γ..
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη αιιά ρσξίο εηζήγεζε πψο λα πάκε ζηελ νπζία,
Γήκαξρε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ήκαζηαλ καδί κε ηνλ θ. Παπαπεηξφπνπιν φηαλ ζηείιακε
ην e-mail, δειαδή κνπ θάλεη εληχπσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πκθσλψ, ζε εκάο δελ έθηαζε. Γελ ιέσ φηη δελ ην
θάλαηε, κάιινλ θάηη πήγε ζηξαβά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πεξίπησζε λα έρεη πάεη ζηα spam;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σέινο πάλησλ ππάξρεη κηα εηζήγεζε απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία πνπ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζή καο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ
απαιινηξίσζε ηεο Μεηζνπνχινπ, είλαη έλα έζνδν – έμνδν γχξσ ζηηο 800.000
€ πεξίπνπ, ηελ νπνία ζα ηελ πξνζζέζνπκε ηψξα θαη ζα ηελ μαλαζηείινπκε
μαλά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δλεκεξψλσ φηη νχηε ζηα spam είλαη Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιάκε γηα κηα αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία
εθηφο απφ ηηο ππεξσξίεο θαη θάπνηεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, θάπνηνη
βαζηθνί άμνλεο πνπ έρεη είλαη νπζηαζηηθά ην έζνδν ηεο Πξσηνκαγηάο απφ ην
παλεγχξη δειαδή ηεο Πξσηνκαγηάο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ έθηαζε, πφζν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα έζνδα ηεο Πξσηνκαγηάο είλαη βεβαησκέλα 217.000 €
πεξίπνπ θαη αλακέλνπκε άιιεο 9.000 € απφ πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ θνπεί.
Απηφο είλαη ν έλαο άμνλαο θαη ην άιιν είλαη έλα έζνδν – έμνδν
ην νπνίν έρεη πξνθχςεη απφ ηε κηθξνθηλεηηθφηεηα πνπ είπακε πξηλ γηα ηα
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πνδήιαηα. Γελ έρεη θάηη άιιν νπζηαζηηθφ πνπ λα αμίδεη ζεκαζία γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηά καο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ηέιε πνπ γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ηα παδάξηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα ηέιε είλαη ε αλακφξθσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηά κπήθαλ δειαδή;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, έρνπλ κπεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 216 κπήθαλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλ ηηο 9.000 € πνπ πεξηκέλνπκε. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο αλακφξθσζεο εθεί πνπ ιέεη
«Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ» έρεηε ζην 02306142015 «Παξνρή ππεξεζηψλ
ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο»
33.824,72

€

θαη

παξαθάησ

έρεηε

ηνλ

02006737003

«Δθηέιεζε

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπξηζκφο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο» άιιεο
20.000 €. Μαο ηα ιέηε ιίγν αλαιπηηθά ην θαζέλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο πξψηνο θσδηθφο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα 309 είλαη ηα πνδήιαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, είλαη ηα πνδήιαηα. Ο πξψηνο θσδηθφο αθνξά ην
ΒΑΚ απηφ είλαη κηα κειέηε ε νπνία είρε μεθηλήζεη απφ ηελ πεξίνδν ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ, είρε νινθιεξσζεί ην πξψην ζθέινο θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ
κηιάκε βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πεξλάκε ζηε δεχηεξε
θάζε πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη απηή γηα λα κπνξέζνπκε λα ελψζνπκε
ην ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο καδί θαη κε ηα πνδήιαηα πνπ έρνπκε
θαη κε ηελ ειεθηξνθίλεζε πνπ έρνπκε εληάμεη ζην «Αληψλεο Σξίηζεο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ ιέηε «αζηηθή θηλεηηθφηεηα» ηη ελλνείηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν νπζηαζηηθά
ραξηνγξαθείηαη ν Γήκνο, ζαο κηιάσ ηψξα απφ ηελ εκπεηξία κνπ σο
Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ είρα ελεκεξσζεί.
Οπζηαζηηθά είλαη κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ Γήκνπ, θάπνηεο
νδεχζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην κειεηεηή έηζη ψζηε λα κελ έρνπκε
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επηβάξπλζε ζην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, πνπ ζα βάινπκε ηνπο ζηαζκνχο
θφξηηζεο ησλ πνδειάησλ, πνπ ζα βάινπκε ηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο ησλ
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε πεδνδξφκνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ζέινπκε 32.000 € γη' απηή ηε δνπιεηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ ε πξψηε θάζε ήηαλ ρξεκαηνδνηνχκελε απφ
ηελ Πεξηθέξεηα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με κνπ ην μαλαπείηε απηφ ην «ρξεκαηνδνηνχκελε», εκέλα
κε ελδηαθέξεη ε νπζία. Γη’ απηή ηε κειέηε γη' απηφ ην κειεηεηή ζέινπκε 34.000
€;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη δελ θηάλνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θηάλνπλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη. Ζ πξψηε θάζε αλ ζπκάκαη θαιά είρε πιεξσζεί γχξσ
ζηηο 25.000 € ε δεχηεξε θάζε είλαη απηφ ην πνζφ πνπ βιέπεηε θαη γηα λα
νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ ΒΑΚ ελδερνκέλσο λα ρξεηάδνληαη άιιεο 50 κε
60.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Καη νη 20.000 € νη απφ θάησ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζαο ην εμεγήζεη ν Γήκαξρνο απηφ, είλαη πνιηηηθή
απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα απφθαζε πνπ πήξακε πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχκε κε
ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα κπνχκε ζε έλα πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ.
Οπζηαζηηθά ζα έιεγα πσο είλαη ζα λα ηδξχνπκε έλα ηκήκα
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πφιε καο. Ση δήηεζε ην Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην θαη ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο; Μηα ζπλεξγαζία πνπ ζα
αθνξά ηέζζεξα εμάκελα γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ηάμεο ηνπ
δψξνπ ζε 30 κε 35 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο.
Απηφ ην πξφγξακκα ζηνηρίδεη γχξσ ζηηο 100.000 €. Μπαίλνπκε
ζην πξφγξακκα ζηε ινγηθή ηεο πξνθαηαβνιήο γηα λα πξνζθέξνπκε ζε 30 κε
35 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηα κεηαπηπρηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε πνην επίπεδν δειαδή;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεηαπηπρηαθφ ζε ηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Πεξηκέλνπκε

λα

δνχκε

ηη

ζα

βγάιεη

ην

Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην θαη ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο. Ήδε ηέζζεξηο – πέληε
Γήκνη έρνπλ κπεη ζε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί ηεο νπζίαο δελ αθνχσ φκσο. Σν κεηαπηπρηαθφ ην
θαηαιαβαίλσ, θάπνηνο θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζην ηάδε Παλεπηζηήκην κε
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Πνην είλαη ην αληηθείκελν εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δίλαη

ηα

αληηθείκελα

πνπ

ζα

βγάιεη

ην

Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Αηηηθήο

θαη

εκάο.

νπηηθναθνπζηηθά,

Μπνξεί

κπνξεί

λα

λα

είλαη

είλαη

ηνπξηζηηθά,

κεηαπηπρηαθφ

κπνξεί
ζηελ

λα

είλαη

πιεξνθνξηθή.

Πεξηκέλνπκε λα δνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεηαπηπρηαθφ πνπ ζα θάλνπλ ληφπηνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νηφπηνη, παηδηά ηεο πφιεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή ζα βγάιεη πξφγξακκα ην α Παλεπηζηήκην ζε
ζπλεξγαζία κε ην β …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ην Παλεπηζηήκην κε δηθνχο ηνπ Καζεγεηέο κε δηθφ ηνπ
σξάξην…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νπνίν ζηελ νπζία ζα ην ρξεκαηνδνηνχκε εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζα παξέρνπκε θακία ππεξεζία εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία απνιχησο, πέξα ηηο αίζνπζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ε ρξεκαηνδφηεζε απηή ζα γίλεηαη…;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 100.000 € ζχλνιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νπνίν ζα ην δψζεη πνηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο απφ ίδηνπο πφξνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ξσηήζσ θάηη; Απηνί πνπ ζα επηιεγνχλ νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα έρνπλ θάπνηα ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Γήκνπ σο
πξνο ην αληηθείκελν ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο κειέηεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ε Αεξνπνξία πιεξψλεη ππνηξνθία θαη θάλεη
πηιφηνπο, αιιά ιέεη ζα κνπ δνπιέςεηο εκέλα πέληε ρξφληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, θακία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καλέλα αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλα αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο γηα ην Γήκν. Σν φθεινο γηα ην
Γήκν είλαη ην φηη κπαίλεη ζε κηα ινγηθή λα ζπνπδάζεη παηδηά ηνπ Γήκνπ κε
ζπγθεθξηκέλε κνξηνδφηεζε, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο
βγαίλνπλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

πγλψκε,

ε κνξηνδφηεζε

ζα έξζεη απφ ην

Παλεπηζηήκην ή ζα ηελ θάλεηε εζείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Να πξνζζέζσ εδψ φηη ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε ην
Αξηζηνηέιεην θαη κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη επξχηεξν πιένλ θαη
αθνξά θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ζα δείηε θαη ζηελ
εηζήγεζε πνπ ζαο έρεη ζηαιεί γηα ηελ ελεκέξσζε αχξην, απ' επζείαο ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε λα ζπκκεηέρεη πιένλ ν Γήκνο ζαλ partner ζηα
πξνγξάκκαηα πνπ θαηεβάδνπλ θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα κεηαπηπρηαθά πνηνο ζα ηα επηιέγεη; Γειαδή ην
αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Παλεπηζηήκην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ιέεη φηη ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο δίλσ 3 ζέζεηο γη'
απηφ ην κεηαπηπρηαθφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη ζα είλαη 30 κε 35.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα είλαη έλα κεηαπηπρηαθφ ή ζα είλαη έλαο θχθινο
κεηαπηπρηαθψλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν κεηαπηπρηαθά ζα είλαη. Πεξηκέλνπκε λα δνχκε πνηα ζα
είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ε ζπκκεηνρή;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα βγάινπκε κηα πξφζθιεζε σο Γήκνο θαη αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ δπν Παλεπηζηεκίσλ ζα επηιεγνχλ νη 30-35 θνηηεηέο νη
νπνίεο ζα εληαρζνχλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο Γήκνο είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηνο γηα λα αληέμεη
απηφ ην πξφγξακκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παηδεχνπκε ιίγν ηνλ θ. Κνζθνιέην ηψξα λα βξνχκε ηα
ρξήκαηα….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεηε ιεθηά δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα θφςνπκε απφ αιινχ, ζα θάλνπκε αλακφξθσζε. Ήδε ζε
απηή ηε ινγηθή κπήθακε γηα ηα 20 θαη δελ βάιακε θαη ηα 100.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Σάθαο έρεη αλαξηήζεη έλα έγγξαθν πνπ εμεγεί ηη
είλαη ην κεηαπηπρηαθφ απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπλ νζφλεο κπξνζηά ηνπο ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν μέξσ, αιιά κπνξεί ν θ. Σάθαο λα δψζεη εμήγεζε.
Αιιά εγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ ε δηαδηθαζία
είλαη απαξάδεθηε, δελ έρνπκε εηζεγήζεηο, δελ έρνπκε ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, δελ κπνξψ λα ζπκκεηέρσ, δειαδή ζα απέρσ απφ ηε
δηαδηθαζία απηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: εβαζηφ θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηαιαβαίλεηε. Γψζηε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Σάθα λα ζαο
δηαβάζεη έλα έγγξαθν πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ θαη πνηα είλαη ηα κεηαπηπρηαθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ ζέιεηε θάπνηεο πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο λα πάκε θαη'
επζείαλ ζην Γ..;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα δηεπθξίληζε κφλν. πλήζσο απηφο πνπ θάλεη
κεηαπηπρηαθφ πιεξψλεη ζην Παλεπηζηήκην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιήζεηα είλαη απηφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ζαο δηαβάζεη ν θ. Σάθαο ην έγγξαθν θαη ζα ιπζνχλ
φιεο νη απνξίεο, γη' απηφ ην ιέσ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρσ απνξίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γηαηί ππήξμα
παηέξαο πνπ πιήξσζε γηα κεηαπηπρηαθά θαη μέξσ. πλήζσο ν θνηηεηήο γηα
λα θάλεη κεηαπηπρηαθφ, πιεξψλεη θαη εμαξηάηαη απφ ην Παλεπηζηήκην, ηε
ζνβαξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη έλα αληίζηνηρν θφζηνο.
Ρσηψ ππνηεζείζησ φηη επηιέγνληαη 20-30 άηνκα δελ μέξσ
πφζνπο ζα έρεη ην πξφγξακκα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί απηή ηελ θαηάζηαζε. Ο
θνηηεηήο απηφο πνπ ζα θάλεη ην κεηαπηπρηαθφ ζε απηά ηα δπν Παλεπηζηήκηα
ζα πιεξψλεη ηε κεηαπηπρηαθή ζπνπδή ηνπ ή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ
ζα αλαιάβνπκε εκείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα πάληα ηα αλαιακβάλεη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηάιαβα, άξα ν θνηηεηήο δελ πιεξψλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οχηε επξψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζεκαίλεη αλ είλαη 30 άηνκα ζηηο 100.000 είλαη 3.000 €
κε ην ραξηφζεκν, ην ζεσξψ πνιχ ρακειφ. Γηαηί ηα ζνβαξά κεηαπηπρηαθά
έρνπλ πςειφηαην θφζηνο θαη εηδηθά αλ παο ζην εμσηεξηθφ, αθφκε πςειφηεξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ απφιπηα κε ηνλ θ. Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε
κείσζε, λαη κελ δελ ζα έρεη ην εχξνο πνπ ζα ήζειεο 30 ή 50 γηα κεηαπηπρηαθφ,
αιιά ην ζεσξψ πνιχ θηελφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε. Καη' αξράο κπνξεί λα κελ είλαη 30 κπνξεί λα
είλαη 20 πνπ ζεκαίλεη φηη πέθηεη ην αληίζηνηρν πνζφ. Απηφ είλαη έλα
πξφγξακκα ην νπνίν πξνέθπςε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΚ φπσο δηαβάδσ εδψ
ηνπ

2017

θαη

πξνθαλψο

έρνπλ

κπεη

ηα

Παλεπηζηήκηα

ζε

έλα

δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη θαηεβάδνπλ ηα
θφζηε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θαη ην πξφγξακκα κπνξεί λα έρνπλ
φια ηα Παλεπηζηήκηα.
Γη' απηφ θαη ίζσο θαίλεηαη ρακειφ ην θφζηνο ηνπ εθάζηνηε
κεηαπηπρηαθνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη έλα ηειεπηαίν. Απηέο νη δαπάλεο πξνβιέπνληαη φηη
κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην Γήκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη αλ λνκηκνπνηνχληαη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Έρεη εμεηαζηεί ην θαηλφκελν απηφ;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σέζζεξηο πέληε Γήκνη ην έρνπλ εθαξκφζεη. Έρεη εθαξκνζηεί
ζην Ίιηνλ, ζε έλα Γήκν ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο δελ ζπκάκαη πνηνο είλαη, βνεζήζηε
κε αλ ζπκάζηε ηνπο άιινπο δπν Γήκνπο. Κχξηε Σάθα ζπκάζηε πνπ αιινχ έρεη
εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη δελ ζπκάκαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη εθαξκνζηεί πάλησο ζε ηέζζεξηο Γήκνπο κέρξη ζηηγκήο. Ο
θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη ην λα κπνξέζνπκε λα ζπλδξάκνπκε
ηα παηδηά ηεο πφιεο, είηε παηδηά ηα νπνία ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο ηελ επηζηήκε ηνπο είηε επεηδή δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα
θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
Σν θφζηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη ζαο ην ιέσ γηαηί έθαλα πνιχ
πξφζθαηα κεηαπηπρηαθφ, νπζηαζηηθά θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θχθιν ζπνπδψλ
ησλ καζεκάησλ. Κάζε Παλεπηζηήκην δειαδή βάζεη ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ
θάλεη, νπζηαζηηθά νξίδεη βάζεη ησλ σξψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχθινπ
ησλ ζπνπδψλ, ην χςνο ηνπ θφζηνπο.
Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε είκαζηε ζε έλα πξψηκν ζηάδην πνπ
ζπδεηάκε κε απηά ηα Παλεπηζηήκηα έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ν θχθινο
ζπνπδψλ, γη' απηφ θαη δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηνλ ηίηιν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο δηαθφπησ. Σν πξψην κεηαπηπρηαθφ είλαη
ρνιή Γηνηθεηηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην δεχηεξν
Δηθαζηηθψλ

θαη

Δθαξκνζκέλσλ

Σερλψλ

ρνιή

Καιψλ

Σερλψλ

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ζαο ιέσ ηφζε ψξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα ην είδα θ. Αλεκνγηάλλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξψην είλαη ρνιή Γηνηθεηηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ θαη ην δεχηεξν Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ρνιή
Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπνκέλσο ζε απηή ηε βάζε θαη αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο
ζπδεηήζεηο κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζέκα, ζα κπνχκε ζηηο ζπδεηήζεηο έηζη ψζηε λα
δνχκε πνηνο είλαη ν θχθινο ζπνπδψλ, ηη καο πξνηείλνπλ νη εηδηθνί πνπ είλαη ηα
Παλεπηζηήκηα πνπ θηηάρλνπλ ηνπο θχθινπο ζπνπδψλ γηα λα δνχκε πνηνο ζα
είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζα πξνθχςεη βάζεη ηνπ πνζνχ πνπ έρνπκε
λα δηαζέζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη άιινη Γήκνη πνπ αλαθέξαηε, αλαθέξνληαη ζηα ίδηα
κεηαπηπρηαθά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ απηφ. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο πξνο ηα έζνδα ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ε αξρηθή
πίζησζε ήηαλ 500.000 € είλαη ζηελ 3ε ζεηξά, κεηψλεηαη θαηά 77.364,44 € θαη
δηακνξθψλεηαη ζηηο 422.000 € θαη θάηη ςηιά θαη ν θφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ
ρψξσλ παξφρσλ 450 κείνλ 100, 350.000 €. Ση ζπκβαίλεη εδψ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα πσ αθφκε κηα θνξά φηη βάζεη ησλ ηειψλ πνπ έρνπλ
ςεθηζηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κελ μεπεξλάκε
ζηελ νκάδα 1 ηα 7.100.000 επξψ θαη θάηη ςηιά. Πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα
κπνξέζνπκε λα εηζάγνπκε ην έζνδν ηεο Πξσηνκαγηάο ηηο 177.000 € είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα κεηψζνπκε έζνδα απφ άιινπο θσδηθνχο, ηα νπνία αθφκε
δελ έρνπκε εηζπξάμεη. Δίλαη ινγηζηηθή ε κείσζε.
Να ην μαλαπψ. Έρνπκε απηή ηε ζηηγκή πξνυπνινγίζεη 500.000
€ ζην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο έξρεηαη θάζε κήλα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γίκελν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μέρξη ηψξα πσο δηακνξθψλεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση πσο δηακνξθψλεηαη θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή πσο βάδεηε ρέξη ζε απηφ γηα λα θάλεηε ην άιιν
ινγηζηηθά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί δελ είκαζηε πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ην κεηψζνπκε. Θα δείηε φηη ζε επφκελεο αλακνξθψζεηο εάλ δελ
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έρνπκε θηάζεη ζηηο 422.000 € δειαδή αλ είλαη λα πάεη ζηηο 450.000 € ζα ην
απμήζνπκε ην έζνδφ καο απφ απηφ ηνλ θσδηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή ηε δνπιεηά ζα θάλεηε δειαδή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηε δνπιεηά είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε βάζεη
ησλ ηειψλ πνπ ςεθίζηεθαλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ίδην θαη ζηνλ θφξν απφ θάησ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθξηβψο ην ίδην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα εξψηεζε θ. Γήκαξρε πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ιίγν
εθηφο ζέκαηνο. Αλ έξζνπκε θη εκείο, ην έρσ μαλαπεί θαη κνπ είραηε πεη φρη, αλ
θέξλακε ηνπο παξφρνπο ηδηψηεο ζηα δεκνηηθά ηέιε, αλ έρεη εηθφλα ν
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ. Ήδε έρεη δεκνζηνπνηεζεί ζηηο ηειενξάζεηο ην
αθνχηε, ην είρα ζέζεη θη εγψ πξηλ δπν ηξεηο κήλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξαλαθάληε ηελ εξψηεζε θ. Αλεκνγηάλλε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρσ ηνπνζεηεζεί θ. Γήκαξρε θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
γη' απηφ, έρσ πεη φηη αλ ππήξρε θάπνην ζέκα, ζα είρα ελεκεξσζεί απφ ηελ
Τπεξεζία. Γελ ππάξρεη θάπνην ζέκα απηή ηε ζηηγκή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη επηπρέο ην γεγνλφο, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ δελ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο λα πξνρσξήζνπκε ζε
ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο εμήγεζα, απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία γηαηί δελ
έρνπκε πάξεη ηελ εηζήγεζε. Έθαλε κηα θηιφηηκε πξνζπάζεηα ν θ. Σάθαο λα ην
αλεβάζεη, αιιά δελ πξνιαβαίλεηο λα ηα δεηο. Βέβαηα κνπ θάλεη έθπιεμε πνπ
ηα έρεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη δελ ηα έρνπκε εκείο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ηα έρεη πάξεη απφ εδψ ζε ραξηί.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη, απιά θνηηάμηε λα κελ επαλαιεθζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε ζεβαζηφ. Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ φ,ηη βιέπεηο θ. Αλεκνγηάλλε ην ραξηί είλαη δηαρξνληθφ,
είλαη ην ειεθηξνληθφ ράλεηαη. Φεθίδσ ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο απνπζηάδεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη θαηαγξάθνληαη δπν απνρέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο
Γ.. για ηην 2η αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2022» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ λα θάλεη έλα ζρφιην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ε αλακφξθσζε έξρεηαη πάληα
ηειεπηαία ζηηγκή θαη καο πξνθαηαβάιιεη. Ννκίδσ φηη απηφ ζα πξέπεη λα ην
δείηε, δελ κπνξεί ζπλέρεηα λα ιέκε φηη δελ πξνιάβακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο ην έρεη πεη πνιιέο θνξέο φηη ζα είλαη
ζπλεπήο ζηηο ηξεηο κέξεο, αιιά κέρξη ζήκεξα απνδεηθλχεηαη ην αληίζεην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ φηη φπνηα θαιή πξφζεζε λα έρεη θαλείο λα
ζηεξίμεη κηα ηέηνηα αλακφξθσζε, δελ ηνπ επηηξέπεηαη θαη δελ ηνπ δίλνληαη ηα
ζηνηρεία θαη ν ρξφλνο λα κπνξέζεη λα ην θάλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, δεζκεχνκαη εγψ πξνζσπηθά θαη ην έρσ ζπδεηήζεη κε
ηνλ θ. Πιέζζα πάξα πνιιέο θνξέο θαη θαίλεηαη φηη εγψ είκαη απηφο πνπ
παίξλεη ηελ επζχλε, γηαηί εγψ είκαη ν ειαζηηθφο, εάλ ζε ηέηνηα κεγάια,
ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά δεηήκαηα φπσο είλαη νη αλακνξθψζεηο, εάλ δελ
έξρνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ νξίδνπλ νη Καλνληζκνί,
δελ ζα κπαίλνπλ νη αλακνξθψζεηο. Γεζκεχνκαη πξνζσπηθά.
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Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ ην εμήο: ζπκάζηε φηη είρα
πεη φηη ζα ζεζπίζνπκε έλα ηέηνην κνληέιν πνπ ζα έξρνληαλ φια ζηελ ψξα
ηνπο. Δάλ δείηε ζηνλ πίλαθα πνπ έρεηε ιάβεη, ππάξρνπλ Πξσηφθνιια ησλ
Τπεξεζηψλ κέρξη θαη ρηεο θαηαηεζεηκέλα γη' απηή ηελ αλακφξθσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καθψο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη δηθαηνινγία απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνζθνιέην κνπ επηηξέπεηο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θάζε Σεηάξηε, αο θάλνπκε θάζε
15 έηζη ψζηε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να έρεηε ρξφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ ην έθαλα πνηέ θάζε Σεηάξηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση; Οηθνλνκηθή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ φιεο νη πξνζεζκίεο. Με
βιέπεηε εγψ πνπ ην δηάβαζα γηαηί έρσ κηα εκπεηξία, θάπνηνο άιινο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ κνπ επηηξέπεηε κφλν λα νινθιεξψζσ θαη λα πσ ην
εμήο: φηαλ έξρεηαη κηα Τπεξεζία θαη ζνπ ιέεη «θαίγνκαη, δελ κπνξψ λα
ιεηηνπξγήζσ» δελ κπνξείο λα ην παξαβιέςεηο θαη λα πεηο έζησ θαη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή ζα γίλεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ πεηο θ. Κνζθνιέην φηη αλ πξνβάιινπκε έλζηαζε κε
λνκηκφηεηαο δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη είδεο θαινπξναίξεηα εγψ θαη
δέρηεθα λα ζπδεηεζεί θαη ην ςήθηζα. Απηφ φκσο γίλεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη φπσο είπε θαη ν θ.
Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα φηη δεζκεχνκαη πξνζσπηθά.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

ιεο

νη

Οηθνλνκηθέο

Δπηηξνπέο

πνπ

έρνπλ

αλακνξθψζεηο πφηε έξρεηαη ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο. Πάληα έξρεηαη
εηεξνρξνληζκέλα.
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3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Κάλςτη λειηοςπγικών αναγκών ηος Γήμος από ηοςρ ΚΑΠ επενδςηικών
αναγκών, βάζει ηος άπθπος 15 ηος Ν.4915/2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βάζεη ηνπ Νφκνπ 4915/2022 έρνπκε ηε δπλαηφηεηα
ηκήκα…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηνπο ΚΑΠ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπνκέλσο νη θσδηθνί 02306662001 θαη νη θσδηθνί
02306662047 …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πείηε θαη ηνπο ηίηινπο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο έλαο αθνξά «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε
ζπληήξεζε κφληκσλ θαη εκηκφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ» θαη ν άιινο
«Πξνκήζεηα πιηθψλ ζηδήξνπ» κεηαθέξνληαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά, ζηνπο ΚΑΠ,
ΑΣΑ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση χςνπο είλαη απηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ζχλνιν είλαη 165.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν είλαη ε ΑΣΑ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση ελλνείηε; ην ζχλνιν; 1.320.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση θφβνπκε απφ εθεί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 165.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δηο βάξνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση ελλνείηε εηο βάξνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηνπο ΚΑΠ έρνπκε εληάμεη θάπνηα έξγα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη εηο βάξνο θάπνηνπ έξγνπ είλαη πξνυπνινγηζκέλν
απφ πξηλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία φηη ηκήκα ηεο ΑΣΑ ζα
ρξεκαηνδνηήζεη ηηο κφληκεο θαη εκηκφληκεο θαηαζθεπέο ηνπ Γήκνπ, επνκέλσο
δελ πεηξάδνπκε ην Σερληθφ Πξφγξακκα. Σν είρακε πξνυπνινγίζεη απηφ ην
πξάγκα φηη ζα γίλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν είραηε πξνυπνινγίζεη γηαηί δελ ην εληάμαηε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί κπνξεί λα κε ρξεηαδφηαλ λα ην θάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη είρακε πεξηζψξηα απφ ηε ΑΣΑ 165.000 €;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είρακε πεξηζψξην απφ ηε ΑΣΑ θ. Γξεηδειηά, ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαηά ηε ζχληαμε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηε ζπλελλφεζε, εγψ ιέσ ην εμήο: θφςακε θάηη απφ
ηε ΑΣΑ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σίπνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Σερληθφ Πξφγξακκα δελ ην πεηξάδνπκε θαζφινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα εξσηήζεηο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρσ εξψηεζε θ. Γήκαξρε, ηνπνζέηεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηζφ ιεπηφ Γηψξγν αλ κνπ επηηξέπεηο, απηφ είλαη θάηη πνπ
γίλεηαη θάζε ρξφλν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα θαη ν Νφκνο 4915/2022 ν πξφζθαηνο, νπφηε είλαη θάηη
θπζηνινγηθφ δελ επεξεάδεη ην Σερληθφ Πξφγξακκα απηά πνπ είπε θαη ν θ.
Κνζθνιέηνο, δειαδή εληάμεη ζπκθσλνχκε. Δίλαη δηαρεηξηζηηθφ δειαδή ην
δήηεκα πεξηζζφηεξν παξά νπζηαζηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Κάλςτη λειηοςπγικών
αναγκών ηος Γήμος από ηοςρ ΚΑΠ επενδςηικών αναγκών, βάζει ηος
άπθπος 15 ηος Ν.4915/2022» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος
σπόνος διάπκειαρ ηεζζάπυν (4) μηνών, για ηην ανηιμεηώπιζη
καηεπειγοςζών αναγκών πςπαζθάλειαρ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παίξλνπκε 12 άηνκα: 6 νδεγνχο κε δίπισκα Γ θαηεγνξίαο θαη 6
εξγάηεο ππξαζθάιεηαο, θαζαξηφηεηαο γηα ην άιζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο καο εγθξίλεηαη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θ. Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγθξίλεηαη. Απιά έρσ κηα εξψηεζε: ηνπο 6 νδεγνχο γηα
πνην ιφγν ηνπο ρξεηαδφκαζηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηα θνξηεγά, Γηψξγν. Πεξηζζφηεξνη νδεγνί ρξεηάδνληαη,
αλ δελ έρεηο ην κεραλνθίλεην εμνπιηζκφ, κε ηε ζθνχπα ζα παο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη ζπκθσλψ. Δίλαη θάηη πνπ ζεζπίζακε εκείο ηελ
24σξε θχιαμε θαη κάιηζηα ην θαινθαίξη θαη ζπκθσλψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Ππόζλητη πποζυπικού
με ζύμβαζη ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ ηεζζάπυν
(4)

μηνών,

για

ηην

ανηιμεηώπιζη

καηεπειγοςζών

αναγκών

πςπαζθάλειαρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αποδοσή αίηηζηρ αζθαλιζηικών μέηπυν ςπαλλήλυν Η.Γ.Ο.Υ.
ηος Γήμος και οπιζμόρ δικηγόπος για ηην εκπποζώπηζη ηος Γήμος
ζηο Μονομελέρ Ππυηοδικείο Αθηνών»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα ηηο αλάγθεο ζηνπο Γεκνηηθνχο Βξεθνλεπηαθνχο θαη
Παηδηθνχο ηαζκνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζα πεη απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, Κψζηα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σν Γίθαην ηνπ αηηήκαηνο.
Σψξα ην έθεξαλ γηα άιια 24 άηνκα πνπ επηδηθάδνληαη κεζαχξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ απφθαζε πνπ έρνπκε πάξεη ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη έηζη θη αιιηψο νκφθσλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, απηνί πνπ θάλνπλ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
πφζνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 12 ε αξρηθή θαη πξνζηίζεληαη άιινη 24.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με πάκε ζηε ζπκπιήξσζε, απηνί πνπ είλαη γξακκέλνη εδψ
είλαη 9. Πφζν θαηξφ εξγάδνληαη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 7 ιέεη εδψ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 7-9 φζνη είλαη. Πφζν θαηξφ εξγάδνληαη απηνί νη άλζξσπνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ζπκάκαη θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νη ζπλερφκελεο πνπ θάλνπλ πάλε ζηα Γηθαζηήξηα θαη
παίξλνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζπλερφκελα ην θαηαιαβαίλσ, πφζν θαηξφ εξγάδνληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ζπκάκαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί βάδνπκε απνδνρή αίηεζεο. Άιιν εμνπζηνδφηεζε ηνπ
δηθεγφξνπ λα παξαζηεί …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έηζη ην θάλνπκε πάληα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη δηθεγφξνη δελ είλαη εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σάθα πφζν ρξφλν εξγάδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Οη 5 εξγάδνληαη ζρεδφλ ηξία ρξφληα θαη επεηδή έρνπλ ππάξμεη
πάλσ απφ δπν ρξφληα έρνπλ Γηθαζηήξηα πνπ ηνπο δηθαηψλνπλ, κέρξη ην ηειηθφ
Γηθαζηήξην πνπ είλαη επηέκβξην – Οθηψβξην αλ ζπκάκαη θαιά πξνζπαζνχκε
κε αζθαιηζηηθά κέηξα λα παξαηείλνπκε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο γηα λα ην
εληζρχζνπκε θη άιιν θαη έρνπκε αλάγθε θαη ζην λεθξνηαθείν.
Αιιά είλαη απφ ηελ επνρή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, δελ είρε ιήμεη
ην επηάκελφ ηνπο ην ’19 θαη πξνζπαζνχκε ζπλέρεηα θαη αθφκε εξγάδνληαη,
ζηακαηάλε, μαλαμεθηλάλε… έρνπλ έλα ηειηθφ Γηθαζηήξην ηνλ επηέκβξην, ζα
δνχκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ζεκεησζεί φηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ππνζηεξίδνπκε θ. Αλεκνγηάλλε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ήηαλ θαη έλαο έθηνο, αιιά έρεη πξνζιεθζεί ζηελ ΔΤΓΑΠ εδψ θαη
έλα ρξφλν, γη' απηφ είλαη πέληε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνζζέζσ θάηη θ. Αλεκνγηάλλε, ζηεξηδφκαζηε ζηηο πάγηεο
θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη κάιηζηα ηειεπηαία επηθαινχκαζηε θαη κηα απφθαζε
ηνπ επξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ
θαηαγξάθεηαη ε δηαξθήο θαη πάγηα αλάγθε αθνξά ην δηελεθέο. Γελ κπνξεί λα
είλαη πάγηα θαη δηαξθήο αλάγθε θαη λα είλαη 8κελα.
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Έρνπκε επνκέλσο ε δπλαηφηεηα λα κνληκνπνηεζνχλ απηνί νη
ζπλάδειθνη είλαη πάξα πνιχ κεγάιε θαη ελφςεη ηνπ ηειηθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ
είλαη ηνλ επηέκβξε, πεγαίλνπκε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα
Γηθαζηήξηα θαη αλαλεψλνπκε έζησ θαηά κήλεο, θαηά δίκελα θαη θαηά
ηεηξάκελα, ηελ παξνπζία ησλ ππαιιήισλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ είλαη εδψ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ λνκίδσ λα είλαη εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα είλαη δπλαηφ λα έρνπλ βγεη δηθαζηηθέο απνθάζεηο λα
ηνπο έρνπλ δηθαηψζεη θαη λα θάλνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα; Αζθαιηζηηθά, είλαη γηα
θάηη θαηεπείγνλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κεξδίζακε κηα δίκελε ζχκβαζε, φηαλ έιεμαλ ηα δίκελα πνπ
βάιακε ηα έθηαθηα θεξδίζακε κε δηθαζηηθή απφθαζε κηα δίκελε ζχκβαζε θαη
ηψξα θάλνπκε αζθαιηζηηθά γηα λα κελ ηνπο δηψμνπκε απφ ην Γήκν θαη λα
πάξνπλ παξάηαζε, γη' απηφ θάλνπκε αζθαιηζηηθά. Δίλαη εδψ ν θ. Υήηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη θαλείο δηθεγφξνο πάλσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν αχξην ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να παξίζηαληαη νη λνκηθνί ελλνείηε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην ζέκα
ην νπνίν θη εκείο ην ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ςεθίζνπκε ζήκεξα θαη λα ελεκεξσζνχκε αχξην; Γελ
γίλεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη κεζαχξην ην Γηθαζηήξην θαη γηα ηα δχν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θηαίσ εγψ πνπ έξρεηαη ηειεπηαία ζηηγκή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκείο ζπκθσλνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πξνζηίζεληαη θη άιια άηνκα ηψξα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 13/5/2022 είλαη ην Γηθαζηήξην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν θαηξφ δνπιεχνπλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σάθαο είπε ηξία ρξφληα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη θαηλνχξγηνη;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Ννκίδσ κία είλαη ε θαηλνχξγηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θαηλνχξγηα είλαη ε Γεκεηξνθάιε Μάξζα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απφ πξφγξακκα ηεο Κνηλσθεινχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη «ινηπνί» ιέεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 24 δελ είπε ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 24 είλαη νη δεχηεξνη πνπ πξνζηίζεληαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζα άηνκα αθνξά ε δεχηεξε αίηεζε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ γηα ην θνηκεηήξην κηιάσ κφλν, δελ κηιάσ γηα θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε κε, νη δεχηεξνη είλαη βνεζνί βξεθνλεπηνθφκσλ,
εξγάηξηεο θαζαξηφηεηαο, κηα κάγεηξαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν θαηξφ δνπιεχεη απηφο ν θφζκνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο πφζν θαηξφ
δνπιεχνπλ απηνί πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 24;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, είλαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζν θαηξφ δνπιεχνπλ είλαη ε εξψηεζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο νη ζπκβάζεηο δελ μέξσ, είλαη
απφ παιηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη παιηνί εξγαδφκελνη, απιά λα αλαλεσζνχλ νη
ζπκβάζεηο ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με αλαλενχκελεο ζπκβάζεηο είλαη απφ ην ’14 απηνί;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να θάλσ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε θ. Αλεκνγηάλλε, έρεηε ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Βιέπεηε φινη ζαο φηη κε ηελ θηλεηηθφηεηα, κε ηηο
παξαηηήζεηο, κε ηηο κεηαηάμεηο, κε έλα ηξφπν πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ε
Γηνίθεζε δελ ην δηαρεηξίζηεθε θαη πάξα πνιχ θαιά, νη εξγάηεο θαη νη
εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ θεχγνπλ. Θα πξέπεη φινη καο ζπκπαγείο λα
ππεξαζπηζηνχκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζηα Γηθαζηήξηα απηφ ζηεξίδεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη δελ θαηαιαβαίλσ
πξνο ηη είλαη ε θνπβέληα. Πξαγκαηηθά φκσο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ηα Γηθαζηήξηα θ. Αλεκνγηάλλε απηφ ζηεξίδνπκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απεπζχλνκαη πην πνιχ ζηνλ θ. Γξεηδειηά. Γειαδή είλαη
ην απηνλφεην, καο θεχγνπλ νη εξγαδφκελνη δεμηά θαη αξηζηεξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα, ε αηκνξξαγία ηνπ λφκνπ ηεο θηλεηηθφηεηαο έρεη
δηαιχζεη φινπο ηνπο ΟΣΑ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γη' απηφ ην ιέσ Γήκαξρε. Γειαδή ν Γήκνο είλαη Γήκν,
ζήκεξα είζηε Γηνίθεζε εζείο, αχξην ζα είλαη ν θ. Γξεηδειηάο, κεζαχξην ζα
είκαζηε εκείο, κεηά ζα είλαη θάπνηνο άιινο θαη νχησ θαζεμήο. Γελ ζα
δηαιχζνπκε θαη ην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ απηφ πνπ ζηεξίμακε ζηελ ΚΔΓΔ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σφζε ζηήξημε ζήκεξα απφ εκέλα, δελ έρεη μαλαγίλεη
πνηέ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη γεγνλφο! Τπάξρνπλ άιιεο ηνπνζεηήζεηο ή εξσηήζεηο;
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να θάλσ κηα ηνπνζέηεζε. Κχξηε Αλεκνγηάλλε, φηαλ
απνθαζίδεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάπνηα πξάγκαηα, πνπ δηαρεηξίδεηαη
πξν πάλησλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα έρεηο φια ηα ζηνηρεία έηζη
ψζηε λα έρεηο πιεξφηεηα ησλ γλψζεσλ γη' απηφ πνπ απνθαζίδεηο.
Με κπεξδεχεηε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πνιηηηθήο κε ηελ νπζία ησλ
πξαγκάησλ. Γελ θηαίκε εκείο σο Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα
θαη ηα αξλεηηθά ηεο απνηειέζκαηα. Θα κνπ επηηξέςεηε πάληα λα ξσηάσ, γηαηί
έρσ κάζεη λα ξσηάσ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδσ.
Γελ είλαη επίζεο Γίθαην έλαο πνπ έρεη έλα εμάκελν λα
κνληκνπνηείηαη θαη έλαο ν νπνίνο έρεη πηπρία θαη δίλεη εμεηάζεηο λα θφβεηαη,
δηφηη ηνλ ηξψεη θάπνηνο άιινο κε ηα κφξηα. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα
είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηηο πξνζιήςεηο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή
ιείπνπλ θαη νη δηθεγφξνη ηνπ Γήκνπ, ζα ςεθίζσ ππέξ αιιά ζα πξέπεη θάπνηε
λα ζνβαξεπηνχκε θαη λα δίδεηαη ε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο φηαλ απνθαζίδνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: … ππόβλημα ήσος… νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη
θαληαζηείηε αχξην ην πξσί λα κελ είλαη ζην Γήκν. Θα δηαιχζεη ν Γήκνο, ζα
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δηαιχζνπλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Πην απιά ειιεληθά δελ κπνξψ λα
ρξεζηκνπνηήζσ. Θα δηαιχζεη ην λεθξνηαθείν, ζα δηαιχζνπλ νη Κνηλσληθέο
Τπεξεζίεο κε εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ρηίζεη ηε δσή ηνπο ρξφληα
δνπιεχνληαο ζην Γήκν θαη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη πξνρσξάκε ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. Να πσ θάηη θ. Γήκαξρε δελ έρσ θακία
αληίξξεζε γηα φια απηά, αξθεί λα έξρνληαη εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο κε
πιήξε ζηνηρεία, γηα λα κελ ππάξρεη θαλέλα ζνιφ ζεκείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή αίηηζηρ
αζθαλιζηικών μέηπυν ςπαλλήλυν Η.Γ.Ο.Υ. ηος Γήμος και οπιζμόρ
δικηγόπος

για

ηην

εκπποζώπηζη

ηος

Ππυηοδικείο Αθηνών» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
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6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ςποβολήρ μήνςζηρ - έγκληζηρ για ηην κλοπή ζςζζυπεςηών
από ζηαθμεςμένο ζηο αμαξοζηάζιο θοπηηγό ηος Γήμος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γπν εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ. Γηαπίζησζα απφ ηα
γξαθφκελα φηη ππάξρεη κεγάιν θελφ ζηηο εκεξνκελίεο. Ζ θινπή γίλεηαη ζηηο 9
ε Αζηπλνκία έξρεηαη ζηηο 11 θαη ην ραξηί θηάλεη ζηηο 27/4 ζην Γήκν. Ο θ.
Κνπηζάθεο έρεη λα καο πεη θάηη γη' απηφ; Έρεη θάλεη θάπνηα ΔΓΔ; Καη ιέεη φηη
δελ ιεηηνχξγεζε ν ζπλαγεξκφο, ηα ξίρλνπλ φια ζην ζπλαγεξκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ππάξρεη θάπνηα κέξηκλα ζην πσο ιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί
ν ζπλαγεξκφο. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο ζπλαγεξκφο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, αιιά … ππόβλημα
ήσος… παίξλνπλ ηηο κπαηαξίεο θαη θεχγνπλ, ρσξίο θάκεξεο ή ρσξίο θχιαμε
ην γθαξάδ είλαη ζην έιενο ηνπ Θενχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηράιε αλ κνπ επηηξέπεηο, ε έθζεζε ιέεη φηη δελ ιεηηνπξγνχζε ν
ζπλαγεξκφο. Απηφ ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη εγψ απηφ δηάβαζα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε, φηη δελ ππήξρε δείγκα παξαβίαζεο,
άξα ζεκαίλεη φηη κπήθε θάπνηνο πνπ είρε πξφζβαζε. Δγψ απηφ θαηαιαβαίλσ
θαη πάκε λα ηα ξίμνπκε φια ζηνλ θιέθηε, πνπ δελ ππάξρεη; Απηφ ξσηψ.
Μεγάιε θαζπζηέξεζε ζε φια θαη αδπλακία… αλ δελ κπνξνχκε λα
δηαθπιάμνπκε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, ηφηε ηη θάλνπκε εθεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δληάμεη

είλαη

δηάηξεην

ην

γθαξάδ

έηζη

θη

αιιηψο

θ.

Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Κνπηζάθε, απαληήζηε ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη μέξεηε πνιχ θαιά φηη ην γθαξάδ εθεί πνπ
είλαη, είλαη δηάηξεην φπσο θαη λα ην θάλνπκε. Ο ζπλαγεξκφο ιεηηνπξγεί θαη ηα
πάληα

ιεηηνπξγνχλ,

αιιά

απφ

ην

δηπιαλφ

νηθφπεδν

ππάξρεη

έλα

ζπξκαηφπιεγκα πνπ αλνίγνπλ κηα ηξχπα θαη κπαίλνπλ φ,ηη ψξα ζέινπλ κέζα,
ρσξίο λα ηνπο πάξεη θαλείο ρακπάξη. Καη κέρξη λα έξζεη ν νπνηνζδήπνηε λα
ηνπο δεη κέζα, απηνί έρνπλ πάξεη ηηο κπαηαξίεο θαη έρνπλ θχγεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη γηαηί δελ ιεηηνχξγεζε ν
ζπλαγεξκφο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε, είζηε ζεκαηνθχιαθαο

κηαο

πεξηνπζίαο εθεί. Αλ δηαπηζηψλεηε αδπλακίεο, γη' απηφ είζηε εθεί λα ηηο
δηνξζψζεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ γίλεηαη πεξίθξαμε εθεί ηνπ ρψξνπ θαηάιιειε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ήκεξα είλαη νη κπαηαξίεο, αχξην ζα είλαη ηα
απηνθίλεηα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγθξίλεηαη, αιιά δελ πήξακε απαληήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ςποβολήρ
μήνςζηρ - έγκληζηρ για ηην κλοπή ζςζζυπεςηών από ζηαθμεςμένο
ζηο αμαξοζηάζιο θοπηηγό ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίρα δεηήζεη ζηελ πεξαζκέλε ζπλεδξίαζε λα θνηλνπνηεζεί
ην έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε φιν ην πκβνχιην θαη είρακε πεη λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρα πεη εγψ λαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιά δελ έγηλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ην Πξσηφθνιιν κπνξεί ν θάζε
ζχκβνπινο λα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηνλ θάζε ζχκβνπιν, είλαη ππνρξέσζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο λα ην θνηλνπνηήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη ππνρξέσζε δελ είλαη, ην έθαλα εγψ γηα ιφγνπο
δεκνθξαηηθνχο γηαηί ην έγγξαθν απηφ έξρεηαη κε e-mail πξνζσπηθά ζην
γξαθείν Γεκάξρνπ θαη κφλν. Απφ ην e-mail ηνπ Διεγθηηθνχ ήξζε ζην γξαθείν
Γεκάξρνπ θαη δεηάεη εμεγήζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ αθνξά ην Γήκαξρν ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνξά ηηο απαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ πξνο ην Διεγθηηθφ
πλέδξην, δελ αθνξά θαλέλαλ άιιν. Σν έθαλα εγψ γηα ιφγνπο δεκνθξαηηθνχο,
ην πξσηνθφιιεζα θαη είπα φηη θαιφ είλαη λα ιάβνπλ γλψζε φινη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έιαβαλ γλψζε φκσο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλψο γηα ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν θ. Κνζθνιέηνο φηη εδψ
ππάξρεη έλαο θφξηνο εξγαζίαο πνπ δελ επηηξέπεη ζε θαλέλαλ λα θάλεη
πξάγκαηα πέξα ηεο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρεη απηφ; Έλα θνπκπί ζα πάηαγε ν Κψζηαο θαη ζα
ην έζηειλε ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ειεθηξνληθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέκα ηνπ θ. Πιέζζα, δηθφ κνπ είλαη. Δπαλαιακβάλσ
ην e-mail ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ήξζε ζην e-mail ηνπ Γεκάξρνπ θαη κφλν,
ρσξίο θακία θνηλνπνίεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ζαο πσ φηη ην έγγξαθν είλαη ζην δηαδίθηπν ζε
ηζηφηνπν, απφ εθεί βξέζεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υσξίο Πξσηφθνιιν θαη ρσξίο ππνγξαθέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα θάλσ ΔΓΔ γη' απηφ ην ζέκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζαο ιέσ, φηη ην
έγγξαθν πνπ εηζήρζε ζην πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ γηαηί δελ θνηλνπνηείηαη ζε φινπο
ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη ζε θνηλή ζέκα ζην δηαδίθηπν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ππάξρεη ζε θνηλή ζέα, πνηνο ν ιφγνο εγψ λα ην θνηλνπνηήζσ
θαη λα κπσ ζηε ινγηθή θαηά παξάβαζε θαζήθνληνο, φηαλ είλαη έλα έγγξαθν
ην νπνίν αθνξά ην Γήκαξρν θαη κφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη ε παξάβαζε θαζήθνληνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζην e-mail ηνπ Γεκάξρνπ θαη ιέεη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο ιέσ ινηπφλ φηη απφ ηε δηνηθνχζα Αξρή είρε
πεξάζεη ζην δηαδίθηπν. Καηαιάβαηε απηφ πνπ ζαο ιέσ Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε ηη ζαο ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα φια ηα έγγξαθα πνπ έξρνληαη ζην Γήκν, απεπζχλνληαη
ζην Γήκαξρν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Γηφηη είλαη Πξντζηάκελνο ησλ Τπεξεζηψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση φρη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έγγξαθν αλαθέξεη …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέεη «εκπηζηεπηηθφ» πάλσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζθαιεί ην Γήκαξρν λα απαληήζεη. Καλέλαλ άιιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λνγηθφ είλαη. Πνηνλ ζα θσλάμεη; Σνλ Αληηδήκαξρν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Θα κπνξνχζε λα απεπζχλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
πνπ πήξε θαη ηελ επζχλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα επζχλε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη γηαηί δελ ην θνηλνπνηείηε ζε φιν ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θνηλνπνηήζσ δελ έρσ πξφβιεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπακε ηελ πεξαζκέλε θνξά λα ην θάλεηε, είπαηε φηη ζα καο
πείηε θαη πεξί ηεο απαληήζεσο θαη πάκε ζην κνπγθφ. Γηαηί; Θα ην
θνηλνπνηήζεη ζήκεξα ν Κψζηαο; Ναη ή φρη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην θνηλνπνηήζεηε θ. Πιέζζα. Δπαλαιακβάλσ φηη δελ έρεη
θαλέλαο ην δηθαίσκα πέξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηνπ
νξηζηηθνχ αλαδφρνπ λα παξίζηαηαη –γηαηί έγηλε θη απηφ- ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα πξνζθεχγεη κε ραξηηά, ηα
νπνία είλαη άηππα θαη δελ ηα δέρεηαη θαλέλα Διεγθηηθφ πλέδξην. Έρεη
ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά, απηφ είλαη άιιν ζέκα εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θάλνπκε απηφ γηα ιφγνπο θαζαξά πιεξνθφξεζεο ησλ
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γελ κπνξεί λα παξέκβεη θαλέλαο ζε απηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη ζην δηαδίθηπν απφ ζπγθεθξηκέλν site.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη κάιηζηα επεηδή γλσξίδνπκε φηη ν θ. Υάξεο Σνκπνχινγινπ
παξέζηε, κάιινλ πξνζπάζεζε λα παξέκβεη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξέζηε; Απηφ είλαη ςεπδήο είδεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηειείσζα ηελ θξάζε κνπ. Πξνζπάζεζε λα παξέκβεη κε
έγγξαθν ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο πνπ ππνηίζεηαη φηη έρεη θάλεη ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη δελ ην δέρηεθε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηαηί ε δηαδηθαζία
έρεη ηειεηψζεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ παξεκβαίλεη θαλείο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ καδεχηεθε ην σκαηείν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχζηε θ. Γήκαξρε, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην
θαηαηίζεληαη έγγξαθα ηα νπνία αμηνινγνχληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην δέρηεθε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απηφ ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν φηη δελ ην δέρηεθε, δελ ην μέξεηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πσο δελ ην μέξσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην γλσξίδεηε. Πσο ην γλσξίδεηε; Ήζαζηαλ κέζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ ην δέρηεθε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ απαληάηε! Ήζαζηαλ κέζα; αο παξαθαιψ κε ιέηε
ιέμεηο θαη ιφγηα θαη θξάζεηο θαη ππνζεηηθνχο ππαηληγκνχο, πνπ δελ
ζπκβαίλνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Ζ

κελπηήξηα

αλαθνξά

ηνπ

θ.

Σνκπνχινγινπ

δελ

ζπκπεξηειήθζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ παξέζηε θαλείο, δελ έγηλε έηζη. Καη ζαο ιέσ θαη
πάιη ε εθδνχζα Αξρή –γηαηί ν θ. Κνζθνιέηνο απνξνχζε- ην έγγξαθν δελ
εθδφζεθε απφ εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ κελπηήξηα αλαθνξά ηνπ θ. Υάξε Σνκπνχινγινπ δελ έγηλε
δεθηή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ κελπηήξηα αλαθνξά είλαη δηθαίσκα θαζελφο πνιίηε
λα ην θάλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ έρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο θαη έρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να παξέκβεη ζηελ αλψηαηε δηθαζηηθή Αξρή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ παξέζηε θαλείο, νχηε παξέκβε. Δθηφο αλ
παξεκβήθαηε εζείο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθαιψ ην «παξέζηε» θαη πξνζπάζεζε λα παξέκβεη κε
έγγξαθν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δηαδίδεηε ζηελ πφιε θαη είλαη ιάζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ζα βγάιεη πξάμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα βγάιεη πξάμε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο κέρξη λα βγάιεη πξάμε, κε ιέεη νχηε ν έλαο νχηε
ν άιινο, ηη πξφθεηηαη λα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δέρεηαη παξεκβάζεηο έζησ έγγξαθεο ζε θάθειν, ν νπνίνο
έρεη ήδε θιείζεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ «παξέκβαζε» είλαη ιάζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίπε «αλαθαιψ» Κψζηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν μαλαιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα φηη πξνζπάζεζε. Αθνχζηε ηη έγηλε ζε απηή ηελ ηζηνξία,
εθηφο δηαδηθαζίαο αο ην πιεξνθνξεζείηε θαη απηφ.
Σα έγγξαθα ηα νπνία έθιεηζαλ ηνλ θάθειν, κε ζθξαγίδεο θαη
Πξσηφθνιια είλαη 13 ηνπ κελφο. ηηο 20 ηφζν ηνπ κελφο πξνζηέζεθαλ
έγγξαθα –ζε εηζαγσγηθά ή ρσξίο- απφ ζπγθεθξηκέλνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα
ηνπο νλνκαηίζσ, πάλησο δελ είλαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη πξνζπάζεζαλ λα
παξεηζθξήζνπλ εγγξάθσο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. ε αλψηαηε δηθαζηηθή Αξρή θαη λα επεξεάζνπλ ηελ
θξίζε ηεο αλψηαηεο δηθαζηηθήο Αξρήο. Καη κφλν απηφ, πξέπεη λα ζαο πεη θάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνπ ιέηε είλαη αλππφζηαην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη αλππφζηαην;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν φηη ππάξρεη ζην έγγξαθν απηφ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη αλππφζηαηα απηά πνπ ιέηε. Οπνηνζδήπνηε
κπνξεί λα έρεη έλα έγγξαθν θαη λα ην δηαζέζεη ζε κηα δηθαζηηθή Αξρή, απηφ ην
ιέηε εζείο παξέκβαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα έρεη θιείζεη ν θάθεινο θαη μαθληθά πξνζηίζεηαη ζηνλ θάθειν
ή πξνζπαζνχλ λα πξνζζέζνπλ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ιέηε φηη εζείο φηη πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηε
δηθαζηηθή Αξρή; Απηφ ιέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο, κε έγγξαθα ηα νπνία πξνζπάζεζαλ λα κπνπλ ζηνλ
θάθειν, ηνλ ήδε θιεηζηφ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πψο λα κπνπλ; Αλνίγνπλ ηελ πφξηα θαη κπαίλνπλ;
αο παξαθαιψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα αθνχ ην γξάθεη ε απφθαζε. Σν εξψηεκα πνπ έζεηε ζην
Γήκαξρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, αλαθέξεη δπν εκεξνκελίεο. Ζ κία είλαη
13 ηνπ κελφο θαη ε άιιε είλαη 25. ηηο 25 ηνπ κελφο πνηνο πήγε έγγξαθα πνπ
δελ είλαη νχηε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, νχηε απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη απφ εδψ απφ ηε Φηιαδέιθεηα απηφο πνπ θάλεη απηφ ην
πξάγκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθιεηζε ε ζπδήηεζε, δελ ρξεηάδεηαη θ. Γξεηδειηά. Θα ηα πάξεηε
ηα έγγξαθα απηά.
Έρνπκε θάπνην άιιν ζέκα; ρη. αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη
ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
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