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Δεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΕ Δηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ
Κνζθνιέηνο σηήξηνο (Πξνεδξεχσλ), Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ηιίαο,
Μπεξδέζεο

ππξίδσλ,

Αλεκνγηάλλεο

Γηψξγνο,

Γξεηδειηάο

Παληειήο,

Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ
Βνχξνο

Ισάλλεο,

Κνπεινχζνο

Υξήζηνο,

Αλαγλψζηνπ

Γεψξγηνο,

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ

αξηζ.

69/2022

κειέηεο

θαη

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θεληξηθψλ αγσγψλ
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50
ηνπ Ν. 4782/21 («Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε απεπζείαο αλάζεζε»).
2. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ ηνπ
Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
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3. Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά e-ΔΦΚΑ θαη ηεο αξηζ. 1622/21
απφθαζεο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (ππφζεζε αλαγλψξηζεο ππεξεζίαο
ζπληαμηνχρνπ ππαιιήινπ Γήκνπ Δι.Σδήκα - Κνπξζάξε).
4. Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ ηνπ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν
Αζελψλ (ππφζεζε πξνζθπγήο Μ.Μεηζφπνπινπ θαηά Γήκνπ γηα
εγγξαθέο ζε ρξεκαηηθνχο θαη βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο νθεηιεηψλ
ΣΑΠ).
5. Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ ηνπ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν
Αζελψλ (ππφζεζε πξνζθπγήο κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ «Ιεξφ
Γπλαηθείν Ηζπραζηήξην Παλαρξάληνπ» θαηά Γήκνπ γηα εγγξαθέο ζε
ρξεκαηηθνχο θαη βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο νθεηιεηψλ ΣΑΠ).
6. Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ εζφδσλ - εμφδσλ κελψλ Ινπιίνπ 2020 Γεθεκβξίνπ 2020.
7. Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Φηινδσηθνχ πιιφγνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
8. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ.

ΘΕΜΑ εθηόο ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
1. Δπηρνξήγεζε αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ Ισληθφο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ιφγσ έθηαθηεο δηαδηθαζίαο
πνπ έηπρε ζηνλ θ. Γήκαξρν πξνεδξεχσ εγψ ζήκεξα, παξαθαιψ λα πάξνπκε
παξνπζίεο. Ο 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 έρνπκε παξνπζία απφ
ηε "Λατθή πζπείξσζε" δηα ηνπ θ. εξεηάθε.
Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε έλα αίηεκα πνπ έρεη θαηαζέζεη ν Ισληθφο. Δγθξίλεηαη
πξνο ζπδήηεζε ην εθηφο εκεξήζηαο;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκέλα.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απφ εκάο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη ζπκθσλνχκε, αλ θαη είλαη επηρνξήγεζε ζα έπξεπε
λα είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά εληάμεη ζπκθσλψ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγωγή ηνπ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην.

1ν ΘΕΜΑ εθηόο ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Επηρνξήγεζε αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ Θωληθόο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζηωζεο»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εκάο είλαη λαη,
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Επηρνξήγεζε
αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ Θωληθόο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζηωζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

1ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ αξηζ. 69/2022 κειέηεο
θαη δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θεληξηθώλ αγωγώλ
απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ» ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50
ηνπ Ν. 4782/21 («Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε απεπζείαο αλάζεζε»)»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δίλαη έλα αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ αθνξά ηε
ζχλδεζε ηεο απνρέηεπζεο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ. Θέιεη λα ηνπνζεηεζεί
θάπνηνο;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Θα θάλεηε εηζήγεζε θ. Αληηδήκαξρε;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Η εηζήγεζε θάλεη ε Σερληθή Τπεξεζία θαλνληθά, δελ έρσ
λα πσ θάηη. Δίλαη ε κειέηε εδψ, έρεη θαηαηεζεί κε ηηο πνζφηεηέο ηεο, έρεη
ζηαιεί λνκίδσ ε εηζήγεζε θαλνληθά.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη, έρεη ζηαιεί. Ση ζέκα έρεη ην 3ν Λχθεην; Σν
θαηλνχξγην ζρνιείν.
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. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δίλαη ζχλδεζε.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Η ζχλδεζε ζηα θαηλνχξγηα ζρνιεία κε ηνλ θεληξηθφ
αγσγφ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ναη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ναη γηαηί ηέινο Απγνχζηνπ παξαδίδεηαη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Δληάμεη απιά απηφ ελλννχζα εηζήγεζε, εγψ ην έρσ
δηαβάζεη αιιά είλαη δνπιεηά ηεο Γηνίθεζεο λα πεη φια απηά, φηη πξφθεηηαη γηα
ην θαηλνχξγην ζρνιείν, ην θαηλνχξγην ζρνιείν πξφθεηηαη λα αλνίμεη θαη πξέπεη
λα γίλεη νπσζδήπνηε θαη γη' απηφ έρεη θαζπζηεξήζεη θηφιαο. Τπέξ είκαη,
έπξεπε λα είρε γίλεη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Καη εγψ ππέξ είκαη, ζα έπξεπε λα είρε γίλεη πηζηεχσ θη
εγψ.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δγθξίλεηαη απφ πιεπξάο καο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ αξηζ. 69/2022 κειέηεο θαη δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ
έξγνπ «Καηαζθεπή θεληξηθώλ αγωγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ»
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4782/21 («Πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία κε απεπζείαο αλάζεζε»)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

2ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε δηνξγάλωζεο θαη πινπνίεζεο θαινθαηξηλώλ εθδειώζεωλ
ηνπ Δήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζηωζεο»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Μηιάκε γηα ηηο θαινθαηξηλέο εθδειψζεηο πνπ θάλεη ν
Γήκνο, ην χςνο ηνπ πνζνχ αλέξρεηαη ζηηο 36.000 € πεξίπνπ γηα ην ζχλνιν
ησλ εθδειψζεσλ θαη αθνξά

ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, δειαδή θαη ηηο

ζπλαπιίεο θαη ηελ πξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ θαη ήρν θαη θσο, ηα πάληα.
Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα ζαο αλαθέξσ ηηο εθδειψζεηο, ζαλ
εηζήγεζε πνπ είπε πξηλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΕΡΕΣΑΚΗ: Να ξσηήζσ θάηη. Με ην Camp ηη γίλεηαη; Πεξηιακβάλεηαη θαη
απηφ εθεί κέζα;
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. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Όρη απηφ αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Σν Camp
είλαη κηα άιιε ηζηνξία, ζα έξζεη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: σηήξε κηα εξψηεζε. Απηφ ζα έξζεη θαη σο ζέκα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην δειαδή ηη εθδειψζεηο ζα γίλνπλ ή φρη εδψ είκαζηε θαη
ηειεηψζακε;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν ηη εθδειψζεηο ζα γίλνπλ γηαηί λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, φρη. Θέιεηε θάπνηα δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εθδειψζεσλ; Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ απηά πνπ δηάβαζα θαη καο έρνπλ έξζεη,
δηαπηζηψλσ φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ζα είλαη θνληά ζηηο 36.000 € απφ απηά
κνηξάδεηαη έλα πνζφ 16.600 € γηα ηηο εθδειψζεηο, έλα πνζφ 13.392 € γηα
ελνηθίαζε ερεηηθνχ θαη θσηηζκνχ θαη έλα πνζφ 2.480 € γηα θπιιάδηα θαη έλα
πνζφ 3.323 € γηα αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.

Δκείο είκαζηε

ππέξκαρνη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ κεηά απφ ηφζε
κεγάιε απξαμία ιφγσ ηεο παλδεκίαο, φκσο δηαθξίλνπκε φηη ηα πνζά απηά θαη
ζπγθεθξηκέλα επηιέγσ έλα, ηελ ελνηθίαζε ερεηηθνχ θσηηζκνχ 13.400 € είλαη
ππεξβνιηθφ πνζφ γηα εθδειψζεηο ηέηνηνπ είδνπο, ηε ζηηγκή πνπ ζπλδεκφηεο
καο δπζθνιεχνληαη λα πεξάζνπλ.
Θα είρα ηελ άπνςε θαη δηθνί καο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη
νηθνλνκηθά αδχλαηνη, θάπνηα πνζά λα πεγαίλνπλ ζηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο
θαη φρη ζε ηέηνηεο ππεξβνιηθέο εθδειψζεηο θαη ηηκέο πνπ απηέο ηηο επνρέο είλαη
πάξα πνιχ δχζθνιεο γηα φινπο.
Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη ην πεληρξφ πνζφ ησλ 25 € πνπ δίλνπκε
αλά κήλα ζηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο λα απμεζεί θαη λα ειαηησζνχλ απφ
εδψ θάπνηα πνζά. Δίλαη έλα δείγκα επαηζζεζίαο ηεο επνρήο. Δγψ ηέηνηεο
δαπάλεο πςειέο θαη ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε θάλεη θαη παιαηφηεξα, αλ ζπκάζηε
ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο επηινγέο λα αγνξάζνπκε
ερεηηθφ θαη θσηηζηηθφ εμνπιηζκφ, ζεσξψ φηη είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν ην
πνζφ.
Δπίζεο ζεσξψ φηη είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν ην πνζφ γηα ηα
θπιιάδηα. Δπραξηζηψ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Απαξάδεθηα πνζά 8.000 € γηα δεκηνπξγηθφ, εθηχπσζε,
ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ θαη 5.000 € γηα δηαλνκή… ζηε ζει. 15. 3.000 € είλαη
γηα ηελ Παπάδνγινπ, 2.900 € είλαη γηα ηε «Μηθξή γνξγφλα», 150 € είλαη γηα
θάζε Κηλεκαηνγξαθηθή, 2.400 € είλαη γηα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 8.000 € είλαη θπιιάδηα.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μάιηζηα ζπγλψκε, πάκε παξαθάησ. Έρνπκε γηα θάζε
ζπλαπιία γηα θάζε εθδήισζε απφ 1.000 έσο 1.500 € γηα θσηηζηηθή θάιπςε,
έρνπκε επίζεο 3.300 € κε ΦΠΑ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαζηζκάησλ, ζα
αγνξάδακε ηα θαζίζκαηα νη πιαζηηθέο θαξέθιεο μέξνπκε πφζν θάλνπλ θαη
πιεξψλνπκε 2.680 €.
Όπσο θαη ηα πνζά πνπ δίλνπκε ζηηο ζπλαπιίεο απηνχ ηνπ είδνπο
3 θαη 4.000 € πνζά ηα νπνία δελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Καηαςεθίδσ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηε θηινζνθία πνπ έβαιε ν θ.
Σνκπνχινγινπ φηη ίζσο ζα έπξεπε λα δνζεί αιινχ πξνηεξαηφηεηα ζηηο
εππαζείο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. Δπίζεο φλησο ηα πνζά θαίλνληαη
θνπζθσκέλα, εκείο θεχγνληαο απφ ηε Γηνίθεζε είρακε αθήζεη θαξέθιεο δελ
μέξσ πφζεο απφ απηέο ππάξρνπλ θαη αλ ππάξρνπλ. Γηαηί βιέπσ ζπλέρεηα ζηηο
εθδειψζεηο ελνηθηάζεηο θαη δελ μέξσ πφζεο έρνπκε, πφζεο ελνηθηάδνπκε, αλ
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο δηθέο καο. Αιιά ζε γεληθέο γξακκέο κεηά απφ δπν ρξφληα
COVID θαη απξαμίαο, λνκίδσ φηη ε εθδήισζε πξέπεη λα γίλεη, απιά αλ
κπνξείηε λα ηε καδέςεηε ιίγν νηθνλνκηθά γηαηί θαίλεηαη αξθεηά θνπζθσκέλε.
Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΕΡΔΕΗ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Να θάλσ έλα ζρφιην δελ ζέισ λα
απαληήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, γηα ηα 25 € γηαηί 25 € φλησο είλαη ιίγα αιιά
απμήζακε ηα πνζά ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έθηαζαλ κέρξη θαη ηα 60 €.
Παξάιιεια νθείισ λα ζαο πσ φηη ηηο επφκελεο κέξεο ζα έξζεη
κηα έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηαηί θη εγψ ην αληηιακβάλνκαη σο
Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθή φηη είλαη ιίγα ηα ρξήκαηα, ζα έξζεη έλα
πνζφ πεξίπνπ 13.000 € ζαλ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο ίδηνπο
αλζξψπνπο θαη παξάιιεια ζα έξζνπλ άιιεο 13.000 € δειαδή ζχλνιν 26.000
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€ έρσ δεηήζεη απφ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο λα κνπ θέξνπλ θάπνηεο νηθνγέλεηεο
πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε θη εθεί λα δψζνπκε θάπνηα
ρξήκαηα, γηαηί θη εγψ φπσο ζαο είπα, αληηιακβάλνκαη φηη ηα ρξήκαηα ησλ 25
€ είλαη ιίγα.
Ο Γήκνο κέζα ζηνλ επφκελν έλα κε ελάκηζε κήλα ζα δηαζέζεη
πεξίπνπ 25.000 € γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αηφκσλ. Δπραξηζηψ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δπεηδή δελ ζέισ λα απαληήζσ ζε θακία ηνπνζέηεζε,
νθείισ φκσο λα πσ ην εμήο: επεηδή γλσξίδνπκε φινη θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
έρεη θάλεη Γηνίθεζε γηαηί ν θ. Γξεηδειηάο θη απηφο έρεη δηνηθήζεη αιιά ζε
παξειζφληα έηε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά απφ
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ ηεο πφιεο, γηα
ηξεηο ζπλαπιίεο, ηαηλίεο, εθδειψζεηο δεκνζίσλ αλαγλψζεσλ, εθδήισζε γηα ηε
Φηιηψ Υατδεκέλνπ, δέθα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη πέληε πξνβψλ, θαιφ είλαη
ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ λα ηελ εθθξάδεη ειεχζεξα δελ ην ζπδεηψ, αιιά
λα είκαζηε ξεαιηζηέο θ. Σνκπνχινγινπ. Απηφ ήζεια λα πσ θαη έρεηε ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Αληηδήκαξρε εγψ δελ ζαο είπα φηη νη εθδειψζεηο
δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην Γήκν. αο είπα, φηη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη
γη' απηέο ηηο εθδειψζεηο φπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο ηα ζεσξνχκε
ππεξβνιηθά ζε θάπνηνπο ηνκείο. Αλέθεξε ελδεηθηηθά ηηο θαξέθιεο, αλέθεξα
ελδεηθηηθά ηελ ερεηηθή θάιπςε.
Γελ ζαο είπα λα κελ θάλνπκε εθδειψζεηο αιιά λα ηηο θάλνπκε
κε κηα ζψθξνλα νηθνλνκηθή πνιηηηθή.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: ε απηφ ζαο απάληεζα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απαληψ θαη ζηνλ θ. Μπεξδέζε, βεβαίσο θ. Μπεξδέζε
έρεηε θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα, έρεηε αιιάμεη ην ζχζηεκα, πξνζπαζείηε αιιά
πάληα ππάξρεη απηφ πνπ ιέκε: ρξεηάδνληαη νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη ηε
βνήζεηά καο. Σα 26 ρηιηάξηθα πνπ ιέηε φηη ζα έξζνπλ, θαιψο λα έξζνπλ.
Αιιά θη απηά πάιη ζα είλαη ςηρία κπξνζηά ζε απηφ πνπ
ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. Καη βεβαίσο ζηηο νηθνγέλεηεο έρεηε απμήζεη, αιιά ιέσ
φηη

κε

κηα

πην

νηθνλνκηθή

παξνρή

εμνηθνλνκήζνπκε ρξήκαηα. Απηφ είπα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Η. ΣΑΦΑ: Δγψ βιέπσ φηη έρνπκε λα θάλνπκε ζπλνιηθά κε 15 εθδειψζεηο.
Αλ βάιεηο ηνλ ήρν θαη ην θσο αλά εθδήισζε βγαίλεη ιηγφηεξν απφ 900 €
θπζηθά ν επηκεξηζκφο δελ είλαη ηζφπνζνο, δηαθέξνπλ νη αλάγθεο άιιν ην
ζεαηξηθφ, άιιν ε ζπλαπιία αιιά ηφζν βγαίλεη. Καη αλ δηαηξέζνπκε ζπλνιηθά ηηο
36.000 € κε ηηο 15 εθδειψζεηο βγαίλεη θάησ απφ 2.500 € αλά εθδήισζε,
βγαίλεη 2.400 € κε φια.
Άξα ζεσξψ φηη είλαη πνιιέο νη εθδειψζεηο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ
είλαη ινγηθφ.
Να ζπκίζσ φηη κφλν ην θαινθαηξηλφ ρνξεπηηθφ ην 2019

ζην

ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην είρε ζηνηρίζεη επί δεκαξρίαο Άξε Βαζηιφπνπινπ
23.000 € γηα κηα εθδήισζε. Δπραξηζηψ.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ννκίδσ φηη ηα έθαλεο Ηιία ιίγν … πξόβιεκα ήρνπ…
φιε απηή ε εθδήισζε.
Η. ΣΑΦΑ: Θπκάκαη θαη ηελ εμέδξα θαη ηα πάληα.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Δίλαη ηειείσο άζρεηα πξάγκαηα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ην κφλν πξάγκα πνπ ζα επηζπκνχζα
φπνηνο ζέιεη λα κηιήζεη, λα…
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Δληάμεη θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζέιεηε λα απαληήζεηε θάηη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζέισ λα απαληήζσ, απιψο ε ζχγθξηζε κε ην ’19
πνπ γίλεηαη ζπλήζσο, ηε ζεσξψ ιίγν άθαηξε. Πάκε κπξνζηά δελ πάκε πίζσ,
νχηε βιέπνπκε ηα λνχκεξα θαη ηηο επνρέο εθείλεο. Ήηαλ άιιεο νη επνρέο
εθείλεο, άιιεο νη επνρέο ηψξα, δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε αλφκνηα
πξάγκαηα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μηα παξαηήξεζε. Κχξηνη ζπλάδειθνη βγέζηε ζηελ αγνξά θαη
ξσηήζηε θαη θνληηλνχο ζαο ηη κεξνθάκαηα γηα ζπλαπιίεο πιεξψλνληαη
ζήκεξα, αθήζηε ην ρηεο θαη ην πξνρζέο. Πνιχ ρακειφηεξα. Η δηαίξεζε θαη ε
ηζνπέδσζε ηεο πξνβνιήο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κε κηα ζπλαπιία,
είλαη απαξάδεθηε. Γελ ζπγθξίλνληαη ηα κνχζκνπια κε ηα ηξφιετ, κπνξεί λα
είλαη θίηξηλα αιιά άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν.
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Σα κεξνθάκαηα γηα λα πιεξσζεί κηα ζπλαπιία ζήκεξα, πνπ
πάλε θαη ζηελ επαξρία πνπ ζεκαίλεη θαη έμνδα πξφζζεηα, είλαη πνιχ
ρακειφηεξα. Μελ αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα γηαηί ζα πέζεηε απφ ηηο θαξέθιεο
γηα πνιχ γλσζηνχο ζαο. Σν λα πιεξψλεηο 1.500 € ζην Π.Π.Ι.Δ.Γ. κε
ζπγρσξείηε πάξα πνιχ ην Π.Π.Ι.Δ.Γ. είρε ερεηηθά, πνπ βξίζθνληαη; Καη θαιά
ερεηηθά είρε.
Να πιεξψλεηο θαξέθιεο 3.500 € θάζε θνξά κε ζπγρσξείηε πάξα
πνιχ ζα αγνξάδακε απφ ην Βαξάθε θαξέθιεο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: 3.500 € θάζε θνξά;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γηα φιεο ηηο θνξέο. Σηο αγνξάδεηο γηα λα ηηο έρεηο γηα φιεο ηηο
ζπλαπιίεο θαη ηηο επέθεηλα ζπλαπιίεο. Έηζη ινηπφλ κε κηιάηε, ιεο θαη κηιάηε ζε
άζρεηνπο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δγψ έρσ λα πσ ην εμήο θ. Γξεηδειηά αθνχ κπαίλνπκε ζηε
δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ, αλ θαη δελ ζέισ, ην εμήο …
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Καη κε κπεξδεχνπκε αλ ζέινπκε ή δελ ζέινπκε ηηο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Πψο λα κελ ηηο κπεξδεχνπκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ
γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά φληαο κέινο πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ πνπ έθαλε
εθδειψζεηο …
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γελ ζεκαίλεη επεηδή ζέινπκε θάηη λα ην ρξπζνπιεξψλνπκε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γελ ην ρξπζνπιεξψλνπκε θαη θαιφ είλαη λα γίλεη κηα
έξεπλα αγνξάο απ' φινπο έηζη ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη ηελ άπνςή
ηνπ. Ο θ. Σνκπνχινγινπ μερλάεη φηη εδψ θαη δέθα ρξφληα πφζα ιεθηά δίλακε
θ. Σνκπνχινγινπ ζην Π.Π.Ι.Δ.Γ. πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο φηη ππήξρε ερεηηθή
θάιπςε ην 2012 κε ηηο εθδειψζεηο ησλ Μηθξαζηαηψλ; Θπκάζηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ δελ ζπκκεηείρα ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Α, δελ ζπκκεηείραηε εληάμεη. Ρσηήζηε ζην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ζαο λα ζαο πνπλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή ην πάηε εθεί, φηαλ κηιάηε …
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γελ ην πάσ πνπζελά.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Γπν

ιεπηά

επί

πξνζσπηθνχ

κηιάηε.

Όηαλ

απεπζχλεζηε ζηνλ Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλν ηνπ Λαδάξνπ θαη ηεο
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Φσηεηλήο, ζα απεπζχλεζηε ζε απηφλ. Δγψ ήκνπλ απψλ ζηελ πφιε, ην 2011
επέζηξεςα ζηελ πφιε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γηα ην 2012 κηιάσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ έρεηε πξφβιεκα κε άιινπο πνπ ζπκκεηείραλ ηφηε…
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Καλέλα πξφβιεκα δελ έρσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να νινθιεξψζσ κνπ επηηξέπεηε;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δληάμεη, κε ιέκε φ,ηη ζέινπκε φκσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο ιέηε φ,ηη ζέιεηε. Δγψ δελ είρα θακία ζπκκεηνρή
ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο, δελ είρα θακία εηθφλα. Δζείο κπνξεί λα είραηε ηφηε,
γηαηί ζαο βφιεπε λα ήζαζηαλ ζηνλ χιινγν,
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δληάμεη δεθηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα δελ είζηε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Όρη βέβαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηθή ζαο απφθαζε απηφ. Να κε ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα
θαη κε αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη παξφληεο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γεθηφ, απιά εγψ απηφ πνπ είπα είλαη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιινπο βιέπεηε κπξνζηά ζαο θαη άιινπο νλεηξεχεζηε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ήζεια λα επηβεβαηψζσ ζηνλ θ. Γξεηδειηά, εζείο πνπ ηα
μέξεηε, φηη δελ ππήξραλ ερεηηθά ζην Π.Π.Ι.Δ.Γ. απφ ηφηε, απηφ ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ ην μέξσ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Οχηε απηφ δελ ην μέξεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ζα έπξεπε λα ην μέξσ;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Όρη, ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη λα ην μέξσ; Απφ πνχ λα ην μέξσ;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Λέσ, επεηδή έρεηε κηα επαηζζεζία ζηα πνιηηηζηηθά θ.
Σνκπνχινγινπ γη' απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση ζεκαίλεη απηφ;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Λέσ φηη ελδηαθέξεζηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο είζηε ζηα πξάγκαηα.
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. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Λνηπφλ πάκε ζε ςεθνθνξία.
. ΜΠΕΡΔΕΗ: Μπνξψ λα θάλσ έλα αθφκε ζρφιην φζνλ αθνξά ηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ναη, παξαθαιψ.
. ΜΠΕΡΔΕΗ: ηα ρξήκαηα πνπ πξναλέθεξα δελ είπα φηη ζα είλαη ηα
κνλαδηθά, είπα φηη απηά ζα έξζνπλ ηνλ επφκελν ελάκηζε κε δπν κήλεο. Μέρξη
ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα βάινπκε θη άιια ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
νηθνλνκηθά αδχλακσλ ζηελ πφιε καο. Δπραξηζηψ πνιχ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Λνηπφλ ςεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΕΡΔΕΗ: Τπέξ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Σάθαο;
Η. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δγψ ππέξ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Τπέξ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ θφζηνπο ην νπνίν ζε
θάπνηα πξάγκαηα φπσο νη θαξέθιεο, εγψ ζπκάκαη φηη έρνπκε θαξέθιεο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Καηά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, θαηά ησλ
ρξεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γη' απηέο γηαηί ην ζεσξνχκε ππεξβνιηθφ πνζφ.
.

ΚΟΚΟΛΕΣΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

δηνξγάλωζεο θαη πινπνίεζεο θαινθαηξηλώλ εθδειώζεωλ ηνπ Δήκνπ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζηωζεο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ
Δπεηδή πεξηκέλνπκε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ζπλερίδνπκε κε ην 6ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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6ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Τπνβνιή θαηαζηάζεωλ εζόδωλ - εμόδωλ κελώλ
Θνπιίνπ 2020 -Δεθεκβξίνπ 2020»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Αθνξά ην δηάζηεκα 7ν κε 12ν ηνπ 2020 είλαη αλά κήλα. Ο
θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην έγγξαθν πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ
ππάξρεη νχηε Πξσηφθνιιν νχηε εκεξνκελία. Βέβαηα ε θπξία ζπγρσξέζεθε…
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Λνηπφλ πάκε παξαθάησ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση εκεξνκελία ζα ππνινγίζνπκε εδψ;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ κπξνζηά 17/5νπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη λεθξή 17/5νπ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Η γπλαίθα είρε εηνηκάζεη ην έγγξαθν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιάμηε ην φλνκα. Γελ κπνξνχκε λα βγάινπκε ζε
έλαλ πνπ είλαη λεθξφο εκεξνκελία φηη έθηηαμε έγγξαθν. Δζείο ην βιέπεηε
ινγηθφ;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Σν έγγξαθν ην ππνγξάθεη θάπνην πξφζσπν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ απεβίσζε.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γελ έρεη ρξνλνινγία, ην πξφζσπν απεβίσζε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Μήπσο εθ παξαδξνκήο δελ έρεη γξαθηεί πάλσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη λα είλαη πξνγελέζηεξε.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Βάιηε θάπνηνλ άιινλ λα ππνγξάςεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ή αιιάμηε ην φλνκα, βάιηε θάηη άιιν.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: σηήξε ην ίδην αθξηβψο ήζεια λα πσ, 17/5νπ ε θα
Βνπιγαξίδνπ ε ζπγρσξεκέλε …
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Σν ζέκα ζαλ ζέκα δελ επείγεη, λα ην απνζχξεηε θαη λα ην
θέξεηε ηελ άιιε θνξά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να έξζεη ζσζηά.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δληάμεη απνζχξεηαη ην ζέκα, ππάξρνπλ ηα Πξσηφθνιια
απιά δελ έρνπλ γξαθηεί εθ παξαδξνκήο.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Τπάξρνπλ ηα Πξσηφθνιια ζε απηά πνπ έρεηε ζηείιεη κε
e-mail, ζε απηά πνπ καο ζηείιαηε ρεηξφγξαθα δελ ππάξρνπλ ηα έρσ κπξνζηά
κνπ.
Η. ΣΑΦΑ: Αλ ηα Πξσηφθνιια είλαη φζν δνχζε, ηφηε γίλεηαη. Να
ηζεθάξνπκε…
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 10849 είλαη 17/5νπ θ. Αλεκνγηάλλε, απηφ ππάξρεη.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Γελ ππάξρεη, δελ γίλεηαη δελ είλαη θαη λφκηκν. Αο ην
ππνγξάςεη ν αληηθαηαζηάηεο ηεο ή θάπνηνο άιινο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη
θαη κηα θξηηηθή γηα φιν απηφ ην Σακείν ηνπ ’20 έξρεηαη Μάην ηνπ ’22.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΕΡΕΣΑΚΗ: Πνηνο έρεη βάιεη ηελ ππνγξαθή;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Η θα Βνπιγαξίδνπ ε ίδηα. Απηφ ζαο ην ιέσ εγψ γηαηί έρεη
θαηαηεζεί ην έγγξαθν ζηνλ θ. Παπαπεηξφπνπιν ζην δηεπζπληή πξηλ ην
Πάζρα.
Η. ΣΑΦΑ: Αλ απηφ έρεη Πξσηφθνιιν, ηφηε γίλεηαη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Απηφ ιέσ επεηδή ήηαλ εηο γλψζε κνπ απφ ηφηε. Αλ
ππάξρεη ην Πξσηφθνιιν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ …
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Πφηε πέζαλε;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Μεγάιε Πέκπηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα πέζαλε 21/4νπ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν έγγξαθν έρεη εκεξνκελία 15/4νπ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Έρεη ηελ εκεξνκελία πνπ ην ζπλέηαμε, Πξσηφθνιιν πήξε
κεηά ηνλ ζάλαην.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Έλα κήλα κεηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: σηήξε κνπ ζπγλψκε απηφ ην ππνγξάθεηο εζχ. Απηφ
πνπ ππνγξάθεη εθείλε δελ έρεη, απηφ ζαο είπα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σέινο πάλησλ, ην απνζχξνπκε ην ζέκα γηα ζήκεξα θαη ζα
επαλέιζεη

ηελ

άιιε

εβδνκάδα.

Σν

ΑΠΟΤΡΕΣΑΘ.

13

6ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

7ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Εμεηδίθεπζε πίζηωζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ Φηινδωηθνύ πιιόγνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δίλαη δαπάλε 18.000 € πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
θηινδσηθνχ πιιφγνπ γηα ηα κηζζψκαηα. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκέλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση κηζζψκαηα αθνξνχλ απηά θ. Κνζθνιέην;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Σν νηθφπεδν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα πφζν δηάζηεκα;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γηα έλα έηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην γξάθεη, γη' απηφ ην ιέσ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Απηφ θαη πέξζη είρε ςεθηζηεί θαη’ έηνο, ην κίζζσκα είλαη
γηα έλα ρξφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ αλαθέξεηαη ην δηάζηεκα, γη' απηφ ξσηάσ.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μεηαθέξζεθαλ ηα δψα;
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γελ έρσ ελεκέξσζε επ’ απηνχ. Λνηπφλ εγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: … ε Φηινδσηθή ην αίηεκα, έκεηλε αθάιππηε έλα κήλα.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γελ έκεηλε θαζφινπ αθάιππηε ε θηινδσηθή, κε ην πνπ καο
έθαλε ην αίηεκα ν ίδηνο ν πξνζσπηθά επέβιεςα ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο
κέρξη λα γίλεη. Έπξεπε λα θέξνπλ θάπνηα δηθαηνινγεηηθά, είλαη φια κηα ραξά
δελ ππάξρεη θακία θαζπζηέξεζε θ. Αλεκνγηάλλε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απφ εκάο θ. Κνζθνιέην.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Τπέξ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Εμεηδίθεπζε
πίζηωζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Φηινδωηθνύ πιιόγνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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8ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Δήκνπ»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Ναη θαη ζην 8ν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απφ εκάο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο
ρξεώλ νθεηιεηώλ Δήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

3ν ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά e-ΕΦΚΑ θαη ηεο αξηζ. 1622/21
απόθαζεο Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ (ππόζεζε αλαγλώξηζεο ππεξεζίαο
ζπληαμηνύρνπ ππαιιήινπ Δήκνπ Ει.Σδήκα - Κνπξζάξε)»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Η θα Γξφζνπ απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Η θα Έιιε Σδήκα είρε δεηήζεη λα αλαγλσξηζηεί κηα
πξνυπεξεζία κε αίηεζή ηεο πνπ θαηέζεζε ζην ΙΚΑ. Σν ΙΚΑ ηεο έβγαιε ηελ
πξνυπεξεζία απφ ηελ νπνία έλα κέξνο ζα ην θαηέβαιιε απηή θαη ην
ππφινηπν ν Γήκνο. Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ν Δληαίνο Φνξέαο πνπ ήηαλ ηφηε,
άζθεζε έθεζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηεο απφθαζεο κε ηνλ θ.
Παπαδεκεηξίνπ ηφηε θαη απεξξίθζε ε δηθή καο έθεζε, γηαηί ηζρπξηδφκαζηαλ
φηη έπξεπε λα ηα θαηαβάιιεη ην Ννκηθφ Πξφζσπν.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Σν πξσηφδηθν είρε δηθαηψζεη ….;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Γελ ππάξρεη πξσηφδηθν.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Πνπ άζθεζε έθεζε αλ δελ ππάξρεη πξσηφδηθν;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Έθεζε ελλνείηαη ην έλδηθν βνήζεκα πνπ αζθείηαη ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην. Γελ ππάξρεη πξνζθπγή, είλαη ν πξψηνο βαζκφο πνπ ιέγεηαη έθεζε
θαη θαη’ απηήο πξνβιέπεηαη αλαίξεζε. Βέβαηα ην απνηέιεζκα είλαη ακθίβνιν
δηφηη ππνρξεψλεη ην Γήκν, ην ΙΚΑ ζσζηά ηεο είρε αλαγλσξίζεη ηελ
πξνυπεξεζία.
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Η. ΣΑΦΑ: Η πξνυπεξεζία ήηαλ ζην δεκφζην;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ήηαλ ζηνλ Ισληθφ.
Η. ΣΑΦΑ: Άξα ζεσξείηε φηη ζα ην ράζνπκε;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Αλ δηαβάζεηε ηελ αηηηνινγία, δελ είρακε θαη ζηνηρεία ηφηε πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηίπνηα θαη ράζεθε ε ππφζεζε.
Η. ΣΑΦΑ: Δίραλ γίλεη πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ Ισληθφ φηη ηεο
θφιιαγαλ έλζεκα φηη δνχιεπε.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Αλαγλψξηζε ηελ πξνυπεξεζία πνπ είρε ζηνλ Ισληθφ, πνπ ήηαλ
ηφηε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ιέεη φηη ν ηειεπηαίνο θνξέαο
πιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ηειεπηαίνο θνξέαο
ήηαλ ν Γήκνο. Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ φια απηά πεξηήιζαλ
ζην Γήκν.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Γηα ηη θφζηνο κηιάκε;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Δίλαη λνκίδσ 5.000 €. Ό,ηη είρε γίλεη θαη κε ηελ θα Υαηδάθε.
Η. ΣΑΦΑ: Δίλαη ε ίδηα ππφζεζε.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ζηνλ Ισληθφ.
Η. ΣΑΦΑ: Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε δηαθνξεηηθή ζηάζε ζε ίδηεο ππνζέζεηο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ εθείλν πνπ δελ θαηαιαβαίλσ είλαη φηη θηάλνπκε
ζε απηφ ην ζεκείν φηαλ νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο δελ θάλνπλ ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπο. Απηά έπξεπε λα έρνπλ εθιερζεί. Όηαλ έλαο άλζξσπνο δνπιεχεη
ζηνλ Ισληθφ κεηά κεηαθέξεηαη ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο σο πξνζσπηθφ, δελ
πξέπεη θάπνηνο λα ειέγμεη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θαηάζηαζε; Δδψ βιέπσ φηη
ζπλέρεηα θαλείο δελ ειέγρεη ηίπνηα. Πσο πξνρσξάκε λα πάξνπκε έλαλ
ππάιιειν, ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε δεη ην παξειζφλ ηνπ; Σν ιέσ γεληθά φρη
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θπξία.
Η. ΣΑΦΑ: Γηα λα κε κπιέμνπλ θαη θάλε θαηαινγηζκφ, ην πάλε ζηα
Γηθαζηήξηα λα ηειεηψλνπκε, μεθάζαξα απηφ γίλεηαη πάληα.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δζχ ηη καο πξνηείλεηο; Δάλ δελ αζθήζνπκε αλαίξεζε;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Πξνβιέπεηαη αλαίξεζε, ην απνηέιεζκα είλαη ακθίβνιν.
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Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γπν ιεπηά, αλ δελ αζθήζνπκε αλαίξεζε δηθαηψλεηαη ε
ππάιιεινο;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Γηθαηψλεηαη θαη ν Γήκνο ζα θαηαβάιιεη… Δίλαη ήδε
ζπληαμηνχρνο ε θπξία, δελ είλαη ελ ελεξγεία θαη δεηάεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα θαηαβάιιεη ν Γήκνο ηη αθξηβψο;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Σν πνζφ ησλ 5.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ ίδηα;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Όρη, ζην ΙΚΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα κε ην ΙΚΑ έρεη λα θάλεη.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη, δηάδηθφο καο δελ είλαη ε θα Σδήκα, είλαη ην ΙΚΑ θαη ηψξα
είλαη ην ΔΦΚΑ.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Άξα δηθαηψλεηαη ε ππάιιεινο, έλα θαη δεχηεξνλ ε νθεηιή
καο είλαη 5.000 €.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Πεξίπνπ ηφζν είλαη, δελ μέξσ αλ έρεη αλαδξνκηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηή ε θαηαβνιή νπζηαζηηθά ηεο απμάλεη ηε ζχληαμή
ηεο;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη, γηα αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δγψ είκαη ππέξ ηνπ λα κελ αζθήζνπκε αλαίξεζε.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ννκίδσ ην ίδην πξάγκα είρακε θάλεη θαη ζηελ θα Υαηδάθε.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Όηαλ ζε κηα ζεηξά Γηθαζηήξηα παίξλνπκε ην κέξνο ησλ
εξγαδνκέλσλ, εδψ είλαη κηα ζπληαμηνχρνο ε νπνία έρεη δνπιέςεη επί ζεηξά
εηψλ, δελ αμίδεη ηνλ θφπν γηα 5.000 € λα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΑΦΑ: Απηή ηε ζηηγκή πηα ζηξέθεηαη ην Γεκφζην ελαληίνλ καο, δειαδή ην
Γεκφζην είλαη ζίγνπξν φηη έρεη δίθην.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Σν ΔΦΚΑ.
Η. ΣΑΦΑ: Ννκίδσ πσο δελ έρνπκε άιιε επηινγή απηή ηε ζηηγκή, ζα
ζπκκνξθσζνχκε κε απηά πνπ καο επηηάζζεη ην Γεκφζην θαη νη δηθαζηηθέο
απνθάζεηο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιψο είλαη θαιφ λα θαηαγξαθεί θ. Κνζθνιέην φηη ζε
παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζην κέιινλ ζα πξέπεη νη Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο
Τπεξεζίεο λα ειέγρνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη
λα κε θηάλνπκε ζε απηά.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Μάιηζηα. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Άζθεζε ή κε αίηεζεο
αλαίξεζεο θαηά e-ΕΦΚΑ θαη ηεο αξηζ. 1622/21 απόθαζεο Ειεγθηηθνύ
πλεδξίνπ (ππόζεζε αλαγλώξηζεο ππεξεζίαο ζπληαμηνύρνπ ππαιιήινπ
Δήκνπ Ει.Σδήκα - Κνπξζάξε)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ λα κελ αζθεζεί
αλαίξεζε.

4ν - 5ν ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
«Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ ηνπ Δήκνπ
ζην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν Αζελώλ
(ππόζεζε πξνζθπγήο Μ. Μεηζόπνπινπ θαηά Δήκνπ γηα εγγξαθέο ζε
ρξεκαηηθνύο θαη βεβαηωηηθνύο θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ)»
«Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ ηνπ Δήκνπ
ζην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν Αζελώλ
(ππόζεζε πξνζθπγήο κε θεξδνζθνπηθνύ ζωκαηείνπ
«Θεξό Γπλαηθείν Ηζπραζηήξην Παλαρξάληνπ» θαηά Δήκνπ γηα εγγξαθέο
ζε ρξεκαηηθνύο θαη βεβαηωηηθνύο θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ)»
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Η θα Γξφζνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Βεβαηψζεθαλ ζηνλ θ. Μεηζφπνπιν θαη ζε έλα Ηζπραζηήξην
βεβαησηηθφο θαηάινγνο γηα ΣΑΠ.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: πγλψκε θα Γξφζνπ …
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Σα ίδηα ζέκαηα είλαη θ. Κνζθνιέην. ην 5ν βεβαηψζεθε ΣΑΠ γηα
ηα αθίλεηά ηνπο γηα ηα έηε ’19 – ’20 δελ ζπκάκαη, γχξσ ζηα …
Η. ΣΑΦΑ: 148,43 € ην ’19 θαη άιια ηφζα ην ’20.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη θαη άζθεζαλ πξνζθπγή.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γηα 100 ;
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Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Σν Ηζπραζηήξην είλαη ζηελ Μπξηηάληα;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Δίλαη ζηελ Μπξηηάληα, ηζρπξίδνληαη φηη ππάγνληαη ζηηο εμαηξέζεηο
θαη δελ πξέπεη λα πιεξψζνπλ ΣΑΠ δηφηη δελ ππάξρεη πξάμε εθαξκνγήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γπν ιεπηά γηα λα θαηαιάβσ θάηη …
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Έρεηε ηελ πξνζθπγή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν Νν 5 ζέκα πνπ είλαη έλα «Ιεξφ Γπλαηθείν
Ηζπραζηήξην Παλαρξάληνπ» ιέεη, έρεη έδξα ην Μελίδη.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Ιδηνθηεζία κπνξεί λα έρεη θαη θάπνπ αιινχ φκσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο λφκνο ηνπο πξνζηαηεχεη;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Δκείο ιέκε πσο φρη. Έρσ θάλεη θαη γλσκνδφηεζε γηα άιια έηε,
φηη δελ απαιιάζζνληαη απφ ην ΣΑΠ ζχκθσλα κε έλα άξζξν δηφηη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκνινγία ππάξρεη;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απνθάζεηο δηθαζηηθέο ππάξρνπλ;
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δίλαη δπλαηφ λα απαιιαγείο απφ ην ΣΑΠ;
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Όρη γηα ην ΣΑΠ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Όηη δελ ππάξρεη
ξπκνηνκηθφ βάξνο δηφηη κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη
αθπξσζεί ην δηάηαγκα εθείλν θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη
δηαηάμεηο θαη λα πιεξψζνπλ ΣΑΠ. Σψξα, απφ εθεί θαη πέξα εγψ δεηψ ηελ
εμνπζηνδφηεζε γηα λα παξαζηψ ζην Γηθαζηήξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ φηη πξέπεη λα παξαζηνχκε.
Ζ. ΔΡΟΟΤ: Γηαηί ζα είλαη φινη ζηε ζεηξά εθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ηελ έλλνηα ηελ εμήο: φπνηα απφθαζε βγεη, ζα καο
ζπλνδεχεη θαη ζηα επφκελα ρξφληα. Απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: αθψο, παξνκνίσο.
Η. ΣΑΦΑ: πκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με εκέλα φρη;
Η. ΣΑΦΑ: πκθσλψ θαη κε εζάο.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη, άθνπζα πάλσ – θάησ ηη είπε ε θα Γξφζνπ, αιιά
φ,ηη πξνηείλεη ε Ννκηθή Τπεξεζία.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Καη ζην 4ν θαη ζην 5ν ζέκα;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΕΣΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Εμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξωλ ηνπ Δήκνπ ζην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
πξνζθπγήο Μ. Μεηζόπνπινπ θαηά Δήκνπ γηα εγγξαθέο ζε ρξεκαηηθνύο
θαη βεβαηωηηθνύο θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ)» θαη ην 5ν ζέκα
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ ηνπ Δήκνπ ζην
Δηνηθεηηθό

Πξωηνδηθείν

θεξδνζθνπηθνύ
Παλαρξάληνπ»

Αζελώλ

ζωκαηείνπ
θαηά

Δήκνπ

(ππόζεζε

«Θεξό
γηα

πξνζθπγήο

Γπλαηθείν

εγγξαθέο

ζε

κε

Ηζπραζηήξην

ρξεκαηηθνύο

θαη

βεβαηωηηθνύο θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ)» εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΘΧΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ
ΚΟΚΟΛΕΣΟ ΧΣΗΡΘΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΘΥΑΗΛ

ΣΑΦΑ ΗΛΘΑ

ΜΠΕΡΔΕΗ ΠΤΡΘΔΧΝ

ΑΝΕΜΟΓΘΑΝΝΗ ΓΘΧΡΓΟ

ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ ΠΑΝΣΕΛΗ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ
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