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ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Ρφθνπ Υαξίθιεηα, Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Αξάπνγινπ Γεψξγηνο, Πιάηαλνο
Διεπζέξηνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο, Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο, Κνπηζάθεο
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Λήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαδνκέλσλ
Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα.

2.

Γηαγξαθή νθεηιέηε απφ Βεβαησηηθφ Καηάινγν Κ.Ο.Κ.

3.

Έγθξηζε εθπνίεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη
νξηζκφο δχν (2) Γεκ. πκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο εθηίκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ ηηκήκαηνο.

4.

Έγθξηζε 6εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο
2015.

5.

Έγθξηζε 7εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2015,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

6.

Σξνπνπνίεζε

ηεο

αλαπξνζαξκνγήο

αξηζ.
ηειψλ

216/2015
ρξήζεσο

απφθαζεο

πεδνδξνκίσλ

Γ..
θαη

πεξί
ινηπψλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2016, βάζεη λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
7.

Λήςε απφθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2015, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

8.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.

9.

Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλεμφδσλ ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2016, βάζεη ηεο αξηζ. 53/2015
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.

10. Έγθξηζε

4εο

ηξνπνπνίεζεο

πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2015, βάζεη ηεο αξηζ. 78/2015 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
2
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11. Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2016, βάζεη ηεο αξηζ.
85/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
12. θνπηκφηεηα εθπφλεζεο κειεηψλ – Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ απφ
ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ
γηα ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
13. Έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή δχν αηζνπζψλ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Γήκν Φηιαδειθείαο Υαιθεδφλνο Ν. Αηηηθήο» (Α.Μ. 172/15).
14. Έγθξηζε

2εο

παξάηαζεο

πξνζεζκίαο

πεξαίσζεο

ηνπ

έξγνπ

«Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο».
15. Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε
παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο».
16. Έγθξηζε ζχζηαζεο επηηξνπήο, ε νπνία ζα αλαιάβεη λα δηαρεηξηζηεί
ζπλνιηθά ην δήηεκα εθπνκπήο θαη έθζεζεο ησλ θαηνίθσλ ζε Ζ/Μ πεδία
δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ.
17. Απνδνρή παξαίηεζεο θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ
παξαηηεζέλησλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο».
18. Δπηθχξσζε νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ εγγξαθψλ λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνχο
ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2015 - 2016.
19. Έγθξηζε

δηνξγαλψζεσλ: α) 1εο Έθζεζεο Ηζηνξηθψλ (παιαηψλ)

Απηνθηλήησλ θαη β) 2νπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο θαη
ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
20. Έγθξηζε Πνιηηηζηηθψλ & Δνξηαζηηθψλ Δθδειψζεσλ Υξηζηνπγέλλσλ 2015
θαη ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
21. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2016.
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22. Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2016.
23. Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκψλ γηα ηελ Δθπνίεζε ή Δθκίζζσζε ησλ πξαγκάησλ θαη
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.
24. Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Παξάδνζεο
θαη Παξαιαβήο Αθηλήησλ έηνπο 2016.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Οξζή Δπαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 239/2015 απφθαζεο πεξί “Έγθξηζεο
ζρεδίνπ

πξνγξακκαηηθήο

Πξφγξακκα

Γεκνζίσλ

ζχκβαζεο
Δπελδχζεσλ

γηα

έξγα

2015”

θαη

εληαρζέληα

ζην

εμνπζηνδφηεζε

Γεκάξρνπ γηα ππνγξαθή απηήο κε ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο
απηψλ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Απεπζχλνκαη πεξηζζφηεξν ζε απηνχο
πνπ απνπζηάδνπλ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ θαζπζηεξνχλ, δελ κπνξεί λα
ζπλερίδεηαη έηζη απηή ε θαηάζηαζε, δηφηη εδψ έξρνληαη ζπλάδειθνη πνιχ
ζπρλά θαη ζήκεξα κε ππξεηφ γηα λα είλαη εληάμεη ζηελ ψξα ηνπο θαη είλαη 7 θαη
είθνζη θαη θάπνηνη ζχκβνπινη αθφκε δελ έρνπλ έξζεη θαη πάξα πνιινί έξρνληαη
θαζπζηεξεκέλνη. Γελ λνκίδσ φηη πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ πκβνπιίνπ
πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πην απζηεξνί ζηελ ψξα καο γηαηί ηα ζέκαηα είλαη
πνιιά θαη αθαηξνχκε ρξφλν απφ ηηο νκηιίεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Οπφηε
παξαθαιψ πάξα πνιχ λα βξηζθφκαζηε φινη ζηελ ψξα καο γηα λα μεθηλάεη ε
δηαδηθαζία.
Έρσ ελεκεξσζεί κφλν απφ ηνλ θ. Γεσξγακιή ν νπνίνο ιείπεη
ζην εμσηεξηθφ γηα πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε. Απφ θαλέλαλ άιινλ δελ έρσ
ιάβεη κήλπκα γηα ηελ απνπζία ηνπ. Παξαθαιψ ν θ. Γξακκαηέαο λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Α. – Γ. ΠΡΔΛΟΡΔΝΣΕΟ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο Δπάγγεινο
παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Γαβξηειίδεο Γαβξηήι απψλ, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Λάινο – Αλαγλψζηνπ Μηραήι παξψλ, ε θα
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Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο παξψλ, ν θ.
Πξεινξέληδνο Αξζέληνο – Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο
παξψλ, ν θ. Αλησλφπνπινο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Ρφθνπ Υαξίθιεηα απνχζα,
ν θ. Πάλνο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Γνχινο Οξέζηεο απψλ, ν θ. Καιχβεο
Γεψξγηνο απψλ, ε θα Γαιαδνχια Αιίθε παξνχζα, ε θα Υαξακαξά Γεσξγία
απνχζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο παξψλ, ε θα Αλδξένπ Υξηζηίλα
απνχζα, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αξάπνγινπ Γεψξγηνο απψλ, ν
θ. Πιάηαλνο Διεπζέξηνο απψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο απψλ, ν θ. Κφληνο
Απφζηνινο παξψλ, ν θ. Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο απψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι απψλ, ε θα Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή απνχζα, ν θ. ηψξεο
Νηθφιανο απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ε θα Αλαγλψζηνπ –
Καξθάλε Αλησλία απνχζα.
Ζ θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα ηνπ ηνπηθνχ απνχζα, ν θ. Καηεξίλεο
Γεψξγηνο απψλ. 18 παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε δχν αλαθνηλψζεηο.
Πξόζθιεζε
ηνπ Παγθόζκηνπ Πνιηηηζηηθνύ Ιδξύκαηνο Ειιεληζκνύ θαη Δηαζπνξάο
Σαο πξνζθαινύκε ζε ηηκεηηθή εθδήιωζε θαη παξνπζίαζε ηεο πνηεηηθήο
ζπιινγήο «Η έμνδνο ηωλ 66» ηεο θηινιόγνπ θαη πνηήηξηαο Καίηεο
Καξβνύλε – Γθαηδή ηελ Κπξηαθή 29 Ννεκβξίνπ 2015

11:00 π.κ.

Δεθειείαο 152 θαη Αηηαιείαο 2 ζην Π.Π.Ι.Ε.Δ.

Πξόζθιεζε
Σαο πεξηκέλνπκε ζην Ακθηζέαηξν «Αληώλεο Τξίηζεο» Αθαδεκίαο 50
Πλεπκαηηθό Κέληξν Δήκνπ Αζελαίωλ ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015 εκέξα
Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 πνπ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ καο, ην
κνλαδηθό ηζηνξηθό βηβιίν πνπ αθνξά ην παιαηό ζηάδην ηεο ΑΕΚ
«Γεξάζηκνο Έξηδνο».
Απηέο είλαη νη αλαθνηλψζεηο, δελ ππάξρεη θάηη άιιν αο κπνχκε
ζηελ πξψηε δηαδηθαζία. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο, δπν πξάγκαηα. Σν πξψην
αθνξά ηελ απξηαλή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΓΑ ζηηο 10 ε ψξα ην
πξσί ζην μελνδνρείν ΣΗΣΑΝΗΑ, επαλαιακβάλσ φηη είλαη έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ Γήκσλ,
φπσο πηζαλφ γλσξίδεηε απηή ηε ζηηγκή νη Γήκνη είλαη ζε κηα πνιχ δπζρεξή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ίζσο λα βξίζθνληαη ζηε δπζρεξέζηεξε νηθνλνκηθή ζέζε
εδψ θαη κηα πεληαεηία.
Απηφ έρεη νδεγήζεη πάξα πνιινχο Γήκνπο ζην λα κελ κπνξνχλ
λα έρνπλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο φπσο πξνβιέπεηαη βάζεη πιένλ
ηνπ "Καιιηθξάηε" αιιά θαη φισλ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Ίζσο λα ην μέξεηε, είλαη ζεκεξηλφ λέν ν Γήκνο αιακίλαο είλαη ν
πξψηνο Γήκνο ν νπνίνο κπήθε ζε θαζεζηψο Μλεκνλίνπ. Αδπλαηνχζε απφ
πέξζη θαη απηφο θαη άιινη Γήκνη είλαη κηα ζεηξά δέθα πεξίπνπ θφθθηλσλ
Γήκσλ πνπ απφ πέξζη δελ κπνξνχλ λα θιείζνπλ πξνυπνινγηζκφ (ηνπ ’15
κηιάκε δελ κηιάκε γηα ην ’16).
Απηέο νη εμειίμεηο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξέο, ζεσξψ πσο ζα
έπξεπε λα ηχρνπλ επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο πέξα δειαδή απφ ηε Γεκνηηθή
Αξρή

πνπ

ζα

είλαη

παξνχζα

θαη

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε

λα

παξαθνινπζήζνπκε απηή ηελ εμέιημε γηαηί δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά γεληθψο
νχηε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή κφλν, νχηε άιινπο Γήκνπο.
Αθνξά θαη ην Γήκν καο πνπ θαινχκαζηε ζπλερψο λα
εμππεξεηνχκε απμαλφκελεο θνηλσληθέο αλάγθεο κε πνιχ κηθξφηεξα έζνδα θαη
κε έλα θαζεζηψο ην νπνίν ηείλεη –φπσο είπα θαη ζε πξνεγνχκελε ζπδήηεζε
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ- λα θνξηψλεη ζπλερψο ηα βάξε ζηνπο δεκφηεο θαη λα
πξνρσξάκε ζε κηα ινγηθή ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ.
Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν, ζα αλαγθαζηνχκε ζην ηέινο λα
βάινπκε ινπθέην ζηνπο Γήκνπο, λα ην πσ ιατθά. Δθεί νδεγείηαη ε ηζηνξία θαη
άξα λνκίδσ πσο φιε απηή ε πνιηηηθή πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε έλα εληαίν ηξφπν, φπσο θαη ήδε γίλεηαη. Απηφ είλαη
ην πξψην πνπ ζα ήζεια λα πσ θαη άξα λνκίδσ πσο είλαη θαη κηα πξφζθιεζε
ηαπηφρξνλα λα παξεπξεζείηε θαη ζηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΓΑ.
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Σν

δεχηεξν

ζρεηίδεηαη

κε

εξσηήζεηο

πνπ

έγηλαλ

ζην

πξνπξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη αθνξνχλ ην θαζεζηψο ζην θπιηθείν
ηνπ λεθξνηαθείνπ. Τπήξμαλ ππνλννχκελα, ππήξμαλ ζπθνθαληίεο ν γλσζηφο
ηξφπνο πνιιέο θνξέο λα ιέγνληαη πξάγκαηα ζε απηή ηελ πφιε γηα λα
θαιπθζνχλ άιιεο αλνκίεο θαη ακαξηήκαηα ηνπ παξειζφληνο. Γελ ζέισ λα
αλαθεξζψ ζε απηφ, γλσξηδφκαζηε ζε απηή ηελ πφιε γλσξίδνπκε πξφζσπα
θαη πξάγκαηα πνηνη έθξπβαλ πξάγκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη
μαθληθά αλαθάιπςαλ ηελ Ακεξηθή.
Δίλαη εδψ ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην είρα εηνηκάζεη κηα απάληεζε πνπ ζήκεξα δελ ηε βξίζθσ
ζηα ζέκαηά κνπ, αιιά νχησο ή άιισο ηελ είρα θηηάμεη κε βάζε ην ηη ελέξγεηεο
έρνπκε θάλεη σο Γήκνο καδί κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία. Βξίζθεηαη εδψ ε Ννκηθή
Τπεξεζία ν θ. Υήηνο πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε, λα έξζεη λα δψζεη
κηα αλαιπηηθή ελεκέξσζε ην πψο αθξηβψο ν Γήκνο έρεη ρεηξηζηεί ηελ
ππφζεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Γήκαξρε, πνηνη δεκηνχξγεζαλ ζέκαηα θεξεγγπφηεηαο, ή
ζέκαηα ηα νπνία άπηνληαη ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν θ. Κφλην, δελ μέξσ αλ ηα δηαβάζαηε.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γνχινο Οξέζηεο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υήηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΥΖΣΟ: Καιεζπέξα θ. Πξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζχκβνπινη.
Ζ ππφζεζε ηνπ θπιηθείνπ ρξεψζεθε αξρηθά απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο ζε εκέλα θαη ζηελ πξψηε ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηνλ θ. Γήκαξρν
θξίλνληαο φηη ε ππφζεζε είλαη αξθεηά ζνβαξή δήηεζε λα εθπξνζσπήζνπκε ην
Γήκν θαη λα παξαζηαζνχκε ζηηο δίθεο εγψ θαη ν θ. Παπαδεκεηξίνπ.
Ο θαηλνχξγηνο κηζζσηήο ηνπ θπιηθείνπ ν θ. Βηηαιηψηεο θαηέζεζε
αίηεζε

αζθαιηζηηθψλ

κέηξσλ

πξνζσξηλήο

δηαηαγήο

ζην

κνλνκειέο

Πξσηνδηθείν Αζελψλ θαη ε ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο έγηλε ζηηο 16
επηεκβξίνπ. Σελ εκέξα εθείλε πξνζήιζε ζην Γηθαζηήξην ν θ. Γήκαξρνο, ν θ.
Λαξδήο, εγψ θαη ν θ. Παπαδεκεηξίνπ.

7

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

Ο θ. Γήκαξρνο δελ παξαζηάζεθε, δελ θαηέζεζε ζα κάξηπξαο.
Απιψο λνκηκνπνίεζε ηε δηθή κνπ παξάζηαζε θαη ηνπ θ. Παπαδεκεηξίνπ. Χο
κάξηπξαο θαηέζεζε ν θ. Λαξδήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ, ν Πξντζηάκελνο
ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
Δμεδφζε απφθαζε επί ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ε νπνία φξηδε
σο κίζζσκα 5.000 € ην κήλα, απφ 13.000 € πνπ ήηαλ ην αξρηθφ πνπ είρε
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κε ηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ είρε γίλεη θαη ν
κνλαδηθφο πιεηνδφηεο ήηαλ ν θ. Βηηαιηψηεο.
Παξάιιεια απαγφξεπε ζην Γήκν λα δηεθδηθήζεη ην επηπιένλ
πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο κέρξη ηηο 13.000 € θαη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα,
πξνθεηκέλνπ λα θχγεη απφ ηνλ θπιηθείν λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε ν Γήκνο.
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
ζηηο 26/10/2015 θαη πάιη σο κάξηπξαο ηνπ Γήκνπ θαηέζεζε ν θ. Λαξδήο.
ηελ έλαξμε ηεο δίθεο εκθαλίζηεθε ζην Γηθαζηήξην ν δηθεγφξνο
ν ζπλάδειθνο ν θ. Μηράιεο Παπάδνγινπ, ν νπνίνο δήηεζε λα θάλεη πξφζζεηε
παξέκβαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη είρε έλλνκν
ζπκθέξνλ σο θάηνηθνο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ επέηξεςε λα θάλεη ηελ
παξάζηαζή ηνπ απηή.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Αλδξένπ Υξηζηίλα
Μ. ΥΖΣΟ: Πεξαησζείζεο ηεο δίθεο ππνβάιιακε αίηεκα άξζεο ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ην Γηθαζηήξην δελ έθαλε δεθηφ θαζ’ νινθιεξίαλ ην
αίηεκά καο, παξέκεηλε ην κίζζσκα ησλ 5.000 € θαη επέηξεςε ζην Γήκν λα
δηεθδηθήζεη πεξαηηέξσ κηζζψκαηα αλ νθείινληαη θαη λα πξνβεί ζε άιιεο
ελέξγεηεο αλ θαη εθφζνλ ήηαλ δχζηξνπνο κε αγσγέο εμψζεσο θαη ηα
πεξαηηέξσ.
ηε ζπλέρεηα ζηηο 11/11 ζπδεηήζεθε ε ηαθηηθή αγσγή φπνπ
πξνζήιζε θαη θαηέζεζε σο κάξηπξαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ν
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ ν θ. Λάινο. Μέρξη ζήκεξα πνπ επηζθέθζεθα ην
Πξσηνδηθείν δελ έρεη εθδνζεί θακία απφθαζε, νχηε επί ηεο αηηήζεσο ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, νχηε θαη επί ηεο ηαθηηθήο αγσγήο.
Αλακέλνπκε απνθάζεηο θαη ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δέρεηαη ην κίζζσκα κέρξη ηεο εθδφζεσο ηεο απνθάζεσο, είηε ησλ
αζθαιηζηηθψλ είηε ηεο ηαθηηθήο αγσγήο, ην κίζζσκα ησλ 5.000 €. Δάλ ζην
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δηάζηεκα απηφ ππάξμεη δπζηξνπία απφ ην κηζζσηή, ηφηε κπνξνχκε λα
μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία απνβνιήο, κε αγσγή εμψζεσο. Απηά πξνο
ελεκέξσζή ζαο, αλ ζέιεηε θάηη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Υήην, απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ θάηη αληίζηνηρν είρε
θάλεη θαη ν πξνεγνχκελνο ελνηθηαζηήο φπνπ κέρξη ηεο εθδφζεσο ηεο
απνθάζεσο έδηλε κεησκέλν ην κίζζσκα. πλέβαηλε γηα έλα δηάζηεκα, άιιν ηη
έγηλε κεηά. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ηψξα απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ. Δίλαη
έηζη.
Μ. ΥΖΣΟ: Ναη απηφ ην κεησκέλν κίζζσκα ζα δψζεη.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ξσηάσ. Απηφ πνπ έθαλε ν θ. Κνπξήο ελφςεη ηεο
απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ θαηέβαιιε ζην Γήκν κεησκέλν ην κίζζσκα,
θάηη αληίζηνηρν γίλεηαη θαη ηψξα.
Μ. ΥΖΣΟ: Μάιηζηα. Μεησκέλν κίζζσκα θαηαβάιιεη κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με απφθαζε Γηθαζηεξίνπ, εληάμεη απηφ.
Μ. ΥΖΣΟ: Πξέπεη λα ζαο πσ φηη εκείο ζα Ννκηθή Τπεξεζία θαη ζα Γήκνο
εκκείλακε ζηηο αξρηθέο ζέζεηο θαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ζηηο 13.000 €.
Έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο, ζεκεηψκαηα, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο πνπ
εκκέλνπκε ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο φπσο είρε αθξηβψο ζπκθσλεζεί
κε ην αξρηθφ κηζζσηήξην πνπ ππεγξάθε κεηά ηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζηηο
13.000 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Υήην. Δπηθεθαιήο ηψξα εδψ είλαη ν θ. Κφληνο
θαη ε θα Γθνχκα ε ζπδήηεζε επί ησλ επηθεθαιήο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξρήλ λα μεθηλήζσ απφ ηελ απηαξρηθή ζηάζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Γηα εκέλα ππάξρεη έλα ζέκα κε ηε ζηάζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
γεληθφηεξα έλα δήηεκα απηαξρηζκνχ ην νπνίν θιηκαθψλεηαη. Γελ κπνξεί ν
θαλνληζκφο λα εθαξκφδεηαη επηιεθηηθά θαη κφλν γηα λα θηκψλεηαη ε "Λατθή
πζπείξσζε", είλαη απαξάδεθηε ε νκνινγία ηνπ Πξνέδξνπ ζην πξνηειεπηαίν
Γεκνηηθφ

πκβνχιην

φηη

απηφο

εξκήλεπζε

πζπείξσζεο" ζην ζέκα ηεο ΜΠΔ.
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ε θαλέλαλ δελ εθρσξνχκε ην δηθαίσκα λα εξκελεχεηαη ε ςήθνο
θαη νη ηνπνζεηήζεηο καο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ζπλερίδεη αθφκε θαη ζήκεξα λα
θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν ππνηίζεηαη δηνξζσκέλε, κε εμαθαληζκέλε ηελ
ηνπνζέηεζε θαη πιαζηνγξαθεκέλε ηελ ςήθν ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Βιέπνπκε φκσο φηη ππάξρεη θαη κηα γεληθφηεξε απηαξρηθή
ζηξνθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ θιηκαθψλεηαη. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Γεκνηηθή Αξρή πιένλ πξνρσξά ζε
αλνηρηέο παξεκβάζεηο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη δξάζε ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Γελ θαηαλννχκε απφ πνχ αληιεί ην δηθαίσκα ν θ. Αλαληάδεο γηα
παξάδεηγκα θαη ν θάζε Αληηδήκαξρνο λα ππαγνξεχεη πνηνο ζπλδηθαιηζηήο έρεη
δηθαίσκα λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, βιέπνληαο θαη ηελ ηειεπηαία
απεξγία.
Καινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλνιηθφηεξα λα εηνηκάδνληαη γηα
κεγάιε κάρε, γηαηί ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, ε Κπβέξλεζε ησλ
θαπηηαιηζηψλ θαη ηνπ επξσαηιαληηζκνχ κεηά ην πξάζηλν θσο ζηνπο
πιεηζηεξηαζκνχο ησλ ζπηηηψλ ησλ νηθνγελεηψλ, πξνρσξά κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο ζηελ πιήξε θαηεδάθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ, ηθαλνπνηψληαο πάγηα ην
αίηεκα ησλ κεγαινεξγνδνηψλ.
Να εηνηκαζηνχκε γηα άκεζε απεξγηαθή απάληεζε. Βγήθε ζήκεξα
θαη 3 Γεθέκβξε κέξα απεξγίαο. Να κελ πεξάζεη ην πξνζθιεηήξην ηεο
Κπβέξλεζεο γηα θνηλσληθή ζπλαίλεζε γχξσ απφ ηνπο ιεγφκελνπο εζληθνχο
ζηφρνπο, κε ηελ νπνία επηρεηξεί λα πλίμεη ηηο ιατθέο αληηζηάζεηο θαη λα πεξάζεη
ηελ πνιηηηθή ηεο.
Αληίζεηα κέζα απφ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο λέαο
απεξγίαο, λα δπλακψζεη ε ζχγθξνπζε κε ηελ εξγνδνζία ζηνπο ρψξνπο
δνπιεηάο, λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη εζηίεο αληίζηαζεο θαη λα εληζρπζνχλ νη
αγψλεο πνπ γίλνληαη απηφ ην δηάζηεκα θαη ε αιιειεγγχε απφ σκαηεία θαη
καδηθνχο θνξείο.
Υξεηάδεηαη λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα ηελ επηθίλδπλε φμπλζε ησλ
ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ε θήξπμε πνιέκνπ
απφ ηε Γαιιία, ε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζπλδξάκεη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 42, ε ρηεζηλή θαηάξξηςε ηνπ ξσζηθνχ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο
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απφ ηελ Σνπξθία, ε έθηαθηε χλνδνο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ νπνία νη ζχκκαρνη
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αξηζηεξά καο Κπβέξλεζε, έδσζαλ απφιπηε ζηήξημε
ζηελ ηπρνδησθηηθή ελέξγεηα ηεο Σνπξθίαο.
Να επαγξππλήζνπκε απέλαληη ζε πξνβνθάηζηεο θαη δξάζε
κεραληζκψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ππνλφκεπζε ησλ αγψλσλ θαη ηε
δηεπθφιπλζε ηεο θαηαζηνιήο. Να απνξξηθζνχλ ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο θαη
θαζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε αθνξκή ην δξάκα ησλ
πξνζθχγσλ, αιιά θαη λα αληηηαρηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα λα επηδεηλσζεί έλα
θιίκα θαηαζηνιήο, αζηπλνκνθξαηίαο θαη άκεζεο εκπινθήο ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ

ζηα

δεηήκαηα

εζσηεξηθήο

αζθάιεηαο,

ζην

φλνκα

ηεο

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Άιισζηε αο κελ μερλάκε φηη νη ζχκκαρνη
είλαη αιιειέγγπνη πξνο ηελ Σνπξθία θαη ζηεξίδνπλ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηά
ηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ννκίδσ φηη δφζεθε κηα εμήγεζε ε νπνία είλαη μεθάζαξε. Ννκίδσ
είλαη ην δηθαίσκα ην νπνίν έρεη ν επηρεηξεκαηίαο λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε
θαη λα δεηήζεη κείσζε ηνπ ελνηθίνπ. Απφ εθεί θαη πέξα εκέλα ην κφλν πνπ κε
πξνβιεκάηηζε, είπε ν Γήκαξρνο θαη επεηδή έβιεπε εδψ φινπο καο φηη έρνπκε
βγεη θαη θάλνπκε θάηη, ην νπνίν κεηψλεη ή πξνζβάιιεη ή θάλεη θάηη ην νπνίν
δελ είλαη εζηθφ θαη έληηκν απέλαληη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο, δειαδή φηη
δεκηνπξγεί πξφβιεκα.
Γελ λνκίδσ φηη έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα καο
πείηε, ή αλ έρεηε θάπνηνλ δελ ηνλ έρεηε νλνκαηίζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ παξαηήξεζή κνπ δελ αθνξά αηξεηφ, λα ην απνζαθελίζσ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηαηί λνκίδσ φηη κε κηα ινγηθή απιή λα έρεη νπνηνζδήπνηε
αληηιακβάλεηαη φηη έθαλε έλα λφκηκν δηθαίσκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Κφλην, επεηδή γξάθηεθαλ πξάγκαηα ηα νπνία είλαη
πέξα γηα πέξα γηα ζπθνθαληηθά δειαδή φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ, ηη
ππφκλεκα θαηέζεζε ν Γήκνο, ή επζέσο γξάθηεθε ή ππνλνήζεθε φηη ν Γήκνο
πξνζήιζε ζηηο δίθεο απηέο ζπλεπηθνπξψληαο ην κηζζσηή.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ννκίδσ φηη κε κηα απιή ινγηθή ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα
λα πξνζθχγεη. Απφ εθεί θαη πέξα ε ζπλέρεηα ζα δείμεη, απινχζηαηα
δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα, αλ αλαηξεζεί απηή ε απφθαζε, αλαζηαιεί απηή ε
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απφθαζε ή απηή ε απφθαζε δηαγξαθεί ζην κέιινλ –δελ ην ιέσ κε ηε λνκηθή
έλλνηα πσο ζα ηα έιεγε ν δηθεγφξνο- ζα δεκηνπξγήζεη έλα πξφβιεκα ζηνλ
επηρεηξεκαηία φηη ζα έρεη λα πιεξψλεη 13.000 € ελνίθην θαζπζηεξεκέλα.
Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξνθχςεη ζην κέιινλ αλ
φλησο δηθαησζεί ν Γήκνο. Απηφ είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν. Πάλησο ην φηη
πξνζέθπγε ζηε δηθαηνζχλε λνκίδσ είλαη θαζ' φια λφκηκν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μηα εξψηεζε πξνο ηνλ θ. Αληηδήκαξρν ησλ Οηθνλνκηθψλ.
Μέρξη ζήκεξα ν ζπγθεθξηκέλνο ν θ. Βηηαιηψηεο είλαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο εληάμεη; Έζησ θαη κε απηή ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ή
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε λα πσ θάηη; Δπεηδή θνίηαδα ην ζέκα ηεο
γελνθηνλίαο πνπ θαηαηέζεθε πξηλ, γη' απηφ δελ θαηάιαβα φηη γηλφηαλ ε
ζπδήηεζε επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ Γεκάξρνπ, λφκηδα φηη
πεξλάγακε ζπλνιηθφηεξε ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά, δελ πεηξάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, ήζεια απιά λα κε ελεκεξψζεηε επεηδή
δελ κπνξψ λα ζπκεζψ, έρεη ην δηθαίσκα ν ελνηθηαζηήο κέζα ζε ηφζν ιίγν
ρξνληθφ δηάζηεκα λα θάλεη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε, πξψηνλ.
Καη δεχηεξνλ, εάλ ππήξρε ην ελδερφκελν λα βάδακε θάπνην ιφγν κέζα ζην
κηζζσηήξην, νχησο ψζηε λα κε ηνπ δηλφηαλ απηή ε δπλαηφηεηα, ιέσ εάλ. Γελ
μέξσ, λνκηθφο δελ είκαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να καο πεη ε Ννκηθή Τπεξεζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ν θ. Υήηνο λα απαληήζεη.
Μ. ΥΖΣΟ: ην εξψηεκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Γελ ππήξρε ηέηνηα
δπλαηφηεηα λα κπεη ηέηνηα ξήηξα, έρεη δηθαίσκα θαη απφ ηελ επνκέλε ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη αίηεζε κεηψζεσο. Αιιά εδψ φκσο
ζπλέβε ην εμήο: γλσξίδνπκε φινη φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππεγξάθε αξρέο Ηνπιίνπ, εθαξκφζηεθαλ ηα capital controls θαη ε ηξαπεδηθή
αξγία θαη ν ιφγνο πνπ επηθαιέζηεθαλ θπξίσο ήηαλ απηφο θαη ε γεληθή θξίζε.
Δκείο δψζακε επαξθείο εμεγήζεηο θαη γηα ηε κηα θαη γηα ηελ άιιε
πεξίπησζε. Γηφηη ε θξίζε πξνυπήξρε, ηε γλψξηδε θαη είρε θάλεη έξεπλα ζηελ
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αγνξά ν θ. Βηηαιηψηεο θαη γηα ηα capital controls είπακε φηη ε δπλαηφηεηα
ζπλαιιαγήο ππάξρεη λα γίλεη κέζσ ησλ θαξηψλ, νπφηε νη ζπλαιιαζζφκελνη
κε ην θπιηθείν δελ έρνπλ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα λα θαηαβάιινπλ ην
αληίηηκν γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ πνπ ζα γηλφηαλ ζε θάζε εθδήισζε
ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή μαλακπήθε ην ζέκα απηφ πνπ ξσηάηε θ. Κνπεινχζν,
εκείο ηνπο ζηείιακε έλα έγγξαθν λα πιεξψζνπλ φ,ηη νθείινπλ πνπ βέβαηα
ήηαλ γεληθφ, γη' απηφ θη εγψ ξψηεζα κεηά ηη νθείινπλ. θεηιαλ ηε δηαθνξά πνπ
είλαη γχξσ ζηα 5.900 €, έρεη πξνθχςεη κηα δηαθνξά ηέινο πάλησλ πνπ
ρξσζηάλε, ην νπνίν λνκίδσ ε ελεκέξσζε είλαη φηη ην έρνπλ πιεξψζεη. Καη αλ
δελ ην πιεξψζνπλ, ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έμσζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. Έρεηε ηίπνηε άιιν θ. Γήκαξρε; ρη. Πξνρσξάκε ζην
δεχηεξν κέξνο ζηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Έρεηε παξαιάβεη ην
εμήο: «Οξζή Δπαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 239/2015 απφθαζεο πεξί “Έγθξηζεο
ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα έξγα εληαρζέληα ζην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2015” θαη εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ππνγξαθή
απηήο κε ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ». Έρεηε παξαιάβεη απηφ ην
ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο; Με e-mail ην κεζεκέξη.
Καη' αξράο εηζάγεηαη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε; Δηζάγεηαη
νκφθσλα.

1ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξζή Δπαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 239/2015 απφθαζεο πεξί
“Έγθξηζεο ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα έξγα εληαρζέληα
ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2015” θαη εμνπζηνδφηεζε
Γεκάξρνπ γηα ππνγξαθή απηήο κε ηελ απνδνρή
ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είρακε ζηείιεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηε ζχκβαζε πνπ καο
έζηεηιαλ θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία καο έθαλε ηελ παξαηήξεζε γηα ηελ απνδνρή
ηεο επηρνξήγεζεο γη' απηφ θαη ην θέξλνπκε ζήκεξα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δάλ δελ ππάξρεη θάηη, λα πάκε ζε ςήθηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΟ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξζή Δπαλάιεςε
ηεο

ππ’

αξηζκ.

239/2015

απφθαζεο

πεξί

“Έγθξηζεο

ζρεδίνπ

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα έξγα εληαρζέληα ζην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2015” θαη εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα
ππνγξαθή απηήο κε ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ» εγθξίλεηαη
νκφθσλα.
Μπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρσ κπξνζηά κνπ απηφ ην ςήθηζκα.
ΟΜΗΛΖΣΖ: αο ην έρσ ζηείιεη e-mail θαη ζαο ην έδσζα θαη ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα πείηε θάηη δειαδή γηα ην ςήθηζκα απηφ, ή λα κπεη ζε
δηαδηθαζία;
ΟΜΗΛΖΣΖ: Αλ γίλεηαη λα ππεξςεθηζηεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξεί λα κπεη ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο δηφηη αθ' ελφο είλαη
εθηφο εκεξήζηαο, αιιά αθ' εηέξνπ είλαη αλππφγξαθν. Απηφ γηα λα κπεη ζε
εκεξήζηα δηάηαμε, ρξεηάδνληαη 25 ππνγξαθέο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: Οη ππνγξαθέο δελ είλαη 25, αιιά ζα παξαθαινχζα ηηο
Παξαηάμεηο λα «πηνζεηήζνπλ» θαη λα ην εηζαγάγεηε. ζνπο επηθεθαιήο είρα ηα
e-mail ηνπο, ηνπο έρσ ελεκεξψζεη. Καη ηε Γηνίθεζε ελεκέξσζα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Αο ην αθνχζνπκε θ. Πξφεδξε.
ΟΜΗΛΖΣΖ: Μπνξψ λα πσ δπν ιφγηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην εηζάγεη θάπνηνο επηθεθαιήο απηφ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ζπγρσξείηε, απιά επαλαιακβάλσ κηα πάγηα ζέζε καο
φηη δελ πξφθεηηαη λα εκπνδίζνπκε θάηη πνπ είλαη θνηλψο γλσζηφ, φρη θάηη πνπ
δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαλείο καο θαη δελ ην γλσξίδεη, αιιά θάηη πνπ είλαη
θνηλψο γλσζηφ έρνπκε πεη φηη πάληα φπσο θαη λα έξρεηαη, ζα ην ζηεξίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θα Γθνχκα αιιά εγψ πξνζπαζψ λα θξαηήζσ ηε δηαδηθαζία.
Γελ κπνξψ λα εηζάγσ ζέκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη 25 ππνγξαθέο απφ
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δεκφηεο θαη δελ κνπ έρεη έξζεη εκέλα απηφ κε 25 ππνγξαθέο γηα λα κπεη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε. Αλ ζέιεη λα ην βάιεη θάπνηνο επηθεθαιήο ην βάδεη, δελ ζέιεη
πάεη γηα επφκελν πκβνχιην.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αο κπεη ζε επφκελν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζχ δελ ζπκθσλείο γηα λα κπεη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζπκθσλψ λα κπεη, δελ ην πηνζεηψ ην ςήθηζκα.
πκθσλψ λα κπεη.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πκθσλείο λα ζπδεηεζεί.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σψξα, αλ ην εηζεγεζεί θάπνηνο άιινο επηθεθαιήο δελ ην
γλσξίδσ. Άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν, δελ ην εηζεγνχκαη φκσο. Απιά επεηδή
ππάξρεη κηα δηαδηθαζία αλ θάπνηνο επηθεθαιήο ην εηζεγεζεί ππάξρεη κηα
δηαδηθαζία λα ζηεξίμνπλ θη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Καιχηεξα λα κπεη ζε
άιιν Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα γίλεη θαη ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία έθιεηζε ην ζέκα, πάκε παξαθάησ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ
επηθεθαιήο κνπ δελ είκαη, αιιά εγψ πξνζσπηθά επεηδή δελ έρσ θάπνηα
ελεκέξσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν, αιιά εγψ πξνζσπηθά ζα ήζεια λα κπεη.
Γελ μέξσ αλ ηζρχεη φηη ηνλ αληηθαζηζηψ ή πξέπεη λα ην νξίζεη εθείλνο …
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Γελ αληηθαζηζηάηαη

ν

επηθεθαιήο. Ο

επηθεθαιήο

είλαη

αλαληηθαηάζηαηνο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: πκθσλνχλ νη ζχκβνπινη. Γηαηί λα κελ ζπδεηεζεί θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο εμήγεζα. Δγψ ην ζέκα δελ ην εηζάγσ, επηθεθαιήο πνπ λα
πάξεη πάλσ ην ζέκα θαη λα ην εηζάγεη απφ ηελ Παξάηαμή ηνπ δελ ππάξρεη,
έξρεηαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή ηε ηξνχγθα γηα λα θάλεηε κηα αληηπαξάζεζε καδί κνπ.
Θα ζαο απαληήζσ ινηπφλ!
ΟΜΗΛΖΣΖ: Κακία αληηπαξάζεζε, λα ζπδεηεζεί φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ αληηπαξάζεζε είλαη θαιφ πξάγκα δελ ην ιέσ κε θαθή έλλνηα,
λα αληηπαξαηίζεζηε ζε κηα άιιε πεξίπησζε. αο απαληψ: ζπιινγηθφηεηεο νη
νπνίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε
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θαη είλαη γλσζηέο ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία, φπνηνο ζέιεη θέξλεη
ςεθίζκαηα. Δίλαη παζίγλσζην. Γελ κπνξεί φκσο έλαο θάηνηθνο ή δπν θάηνηθνη
ή ηξεηο θάηνηθνη λα κνπ θέξνπλ ςεθίζκαηα εδψ θάζε εβδνκάδα. Οχηε ν
θαλνληζκφο ην πξνβιέπεη, νχηε ε δενληνινγία.
Άξα ιέσ: εθφζνλ δελ ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα γηα λα κνπ ην
θέξεη πξνο ςήθηζε, ηφηε απαηηψ απηφ πνπ ιέεη ν θαλνληζκφο 25 θάηνηθνη
κπνξνχλ λα εηζάγνπλ νπνηνδήπνηε ζέκα ζέινπλ. αο δήηεζα ηνπο 25
θαηνίθνπο, δελ ππάξρνπλ θαη ηελ επφκελε θνξά πξνρσξάκε ηε δηαδηθαζία.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαδνκέλσλ
Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν έρεηε δηαβάζεη φινη, πηζηεχσ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα ην
δηαβάζσ. Αλ ζέινπλ θάηη νη εξγαδφκελνη λα ζπκπιεξψζνπλ πεξαηηέξσ,
αιιηψο λα πάκε ζε ηνπνζεηήζεηο. Σν έρνπλ δηαβάζεη φινη νη ζχκβνπινη δελ
ππάξρεη θάπνην ζέκα. Τπάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο; ρη.
Παξαθαιψ ν θ. Οξηαληδφγινπ
θ. ΟΡΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα. πσο φινη γλσξίδεηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα
φινη νη Γήκνη έρνπλ ζηειερσζεί κε εξγαδφκελνπο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ηα
ιεγφκελα πεληάκελα. Απηφ πνπ αξθεηνί ίζσο δελ γλσξίδνπλ είλαη φηη απηνί νη
εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ ηηο ίδηεο ψξεο κε εκάο, κε κηζφ κηζζφ θαη ρσξίο
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Σν σκαηείν καο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ βγήθαλ απηά ηα
πξνγξάκκαηα ήηαλ ελάληηα ζε απηή ηε κνξθή εξγαζίαο ζηνπο ζχγρξνλνπο
ζθιάβνπο πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθαινχλ
σθεινχκελνπο, είλαη ελάληηα ζηελ θνηλσθειή εξγαζία ησλ voucher θαη φισλ
ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο πνπ ζηφρν έρνπλ λα δηαρσξίζνπλ θαη λα
ππνηηκήζνπλ ζπλνιηθά ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δκείο πάληα ιέγακε φηη νη Γήκνη ζα πξέπεη λα ζηειερσζνχλ κε
κφληκν πξνζσπηθφ. Χζηφζν ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ιφγσ ησλ κλεκνληαθψλ
πνιηηηθψλ

πνπ

εθαξκφδνληαη

θαη’

εληνιή

ησλ

ληφπησλ

θαη

μέλσλ

ζπκθεξφλησλ θαη κε δεδνκέλν ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα
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έζνδα ησλ Γήκσλ πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν, ε απαγφξεπζε ησλ
πξνζιήςεσλ κέρξη ην 2017 θαη ε ζπληαμηνδφηεζε, ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη
απνκείλεη θαη ηδίσο ην εξγαηνηερληθφ, έρεη ξεκάμεη.
πγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θαζαξηφηεηα ππάξρνπλ
εξγαδφκελνη απφ πέξζη πνπ έρνπλ πάξεη κηα εβδνκάδα άδεηα. Τπάξρνπλ
εξγαδφκελνη πνπ θνπβαιάλε δηπιάζηνπο θάδνπο, δειαδή αλ θάπνηνη
εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα θνπβαιάλε 100 θάδνπο, θνπβαιάλε 200.
Σν Πξάζηλν έρεη απνκείλεη κε νθηψ εξγαδφκελνπο. Ζ Σερληθή
Τπεξεζία παξνκνίσο, νη Παηδηθνί ηαζκνί ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο βιέπνπκε
λα έρνπκε ειιείςεηο απφ καγείξνπο, ειιείςεηο απφ δαζθάινπο, ειιείςεηο απφ
θαζαξίζηξηεο. Οη θαζαξίζηξηεο παξνκνίσο ζηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ, έρνπλ
απνκείλεη ηξεηο θαζαξίζηξηεο γηα φια ηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ.
Έρνπκε έλα πδξαπιηθφ ν νπνίνο ιείπεη ηέζζεξηο – πέληε κε
πξνβιήκαηα πγείαο θαη άξα φιε απηή ε εληαηηθνπνίεζε έρεη θέξεη πνιιά
πξνβιήκαηα πγείαο θαη αηπρήκαηα.
Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αγσλία θαη ηνλ πφλν απηψλ ησλ
αλζξψπσλ γηα δνπιεηά –γηα ηα πεληάκελα ελλνψ- θαη επεηδή πξαγκαηηθά
απηνί νη ζπλάδειθνη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ Γήκσλ θαη
πνπ άκα θχγνπλ νη Γήκνη ζα απαμησζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν, ην σκαηείν
καο κε ηα σκαηεία φκνξσλ Γήκσλ πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα ζηεξίμεη θαη λα
δηεθδηθήζεη ηα απηνλφεηα γη' απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο: ην δηθαίσκα ζηε
δνπιεηά, πνπ δελ είλαη ράξε νχηε παξαρψξεζε, νχηε θηιαλζξσπία. Δίλαη
αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα φισλ.
Ζ πξσηνβνπιία απηή έρεη πάξεη παλειιαδηθή δηάζηαζε, είλαη
32.000 εξγαδφκελνη ζε φιε ηελ Διιάδα. Έρνπλ γίλεη αξθεηά πληνληζηηθά,
θάλακε κεγαιεηψδε δηαδήισζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, φπσο έρνπκε θαη
αχξην.
Καινχκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πάξεη πνιηηηθή απφθαζε θαη
λα ζηεξίμεη πξαγκαηηθά απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ πξσηνβνπιία θαη ησλ
σκαηείσλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία βάζεο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ θαη κηα εηθνζαεηία πεξίπνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο νη

πην άγξηεο ζα έιεγα λενθηιειεχζεξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.

Γειαδή αλ θνηηάμνπκε απηή ηε ζηηγκή ην παδι ζηελ Απηνδηνίθεζε, αο δνχκε
ην παδι ζην Γήκν καο: ζα δνχκε φηη έρνπκε εξγαδφκελνπο πνπ είλαη κφληκνη,
έρνπκε εξγαδφκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, έρνπκε εξγαδφκελνπο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, έρνπκε εξγαδφκελνπο πνπ είλαη κε αλαλενχκελεο ζπκβάζεηο εηήζηεο,
έρνπκε πεληάκελνπο ζπκβαζηνχρνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, έρνπκε θαζαξίζηξηεο νη
νπνίεο καο έξρνληαη θάζε ρξφλν απφ ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ, έρνπκε γπκλαζηέο νη
νπνίνη καο έξρνληαη εηήζηα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, έρνπκε
εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή εξγαζία, δειαδή
ππάξρεη έλα κσζατθφ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ έρεη δπν δηαζηάζεηο.
Ζ κία δηάζηαζε είλαη απηή ηνπ εξγαδφκελνπο, δειαδή έρνπκε
εξγαδφκελνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη κε επηζθαιή εξγαζία πνιχ ιίγα ρξήκαηα,
δειαδή έρνπκε δίπια – δίπια αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά φπσο
είπε θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ σκαηείνπ πξηλ ν Πξφεδξνο θάλνπλ αθξηβψο ηελ
ίδηα δνπιεηά θαη πιεξψλνληαη ιηγφηεξν ή ίζσο ηα κηζά ιεθηά πνιιέο θνξέο,
δειαδή νη πεληάκελνη ζπκβαζηνχρνη ηνπ ΟΑΔΓ παίξλνπλ 490 € απηή ηε
ζηηγκή, κηιάκε γηα εμεπηειηζηηθνχο κηζζνχο γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη θάπνηνο.
Ζ κία δηάζηαζε είλαη απηή, είλαη έλαο εξγαζηαθφο κεζαίσλαο θαλνληθά.
Ζ δεχηεξε δηάζηαζε είλαη ε ζθνπηά ηνπ Γήκνπ. Θέισ λα ζαο
δψζσ κηα εηθφλα πνπ πηζαλφ θάπνηνη ηελ έρεηε θαη θάπνηνη δελ ηελ έρεηε, ή
ηελ έρεηε εληειψο επηθαλεηαθά.
Ζ θαζαξηφηεηα απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θάπνην καγηθφ
ξαβδάθη. Μέρξη ην θαινθαίξη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ αιιά θαη ζηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα θαη εθεκεξίδεο έγξαθαλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Πσο βειηηψζεθε ε
θαζαξηφηεηα; Βειηηψζεθε κε εξγαηηθά ρέξηα. Μαο ήξζαλ νθηακελήηεο
ζπκβαζηνχρνη θαη καο ήξζαλ θαη θάπνηνη πεληακελήηεο πνπ κπνξέζνπκε
θέηνο λα ηνπο θνιιήζακε βαξέα θαη αλζπγηεηλά έλζεκα θαη ηνπο εληάμακε
ζηελ θαζαξηφηεηα.
Γελ ππάξρνπλ καγηθνί ηξφπνη λα ιπζνχλ. Αλ δελ ππάξρεη
αλζξψπηλε εξγαζία δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα.
Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα. ηαλ αλαιάβακε πέξζη 23 παηδηθέο
ραξέο ηνπ Γήκνπ ήηαλ θιεηζηέο θαη θακία δελ κπνξνχζε λα πάξεη
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πηζηνπνίεζε. Σν γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή ήδε έρνπκε θηηάμεη νθηψ θαη ην
επφκελν δεθαπελζήκεξν ζα ππάξρνπλ άιιεο δχν, δειαδή ζα έρνπκε
πξνρσξήζεη ζηελ αλάπιαζε θαη ζηελ πηζηνπνίεζε δέθα παηδηθψλ ραξψλ,
απηφ έρεη γίλεη κέζα απφ πεληάκελνπο ζπκβαζηνχρνπο πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ
δνπιέςεη αμηνδήιεπηα.
Απνδεηθλχεη φηη ζηελ πξάμε ε ινγηθή ηεο απηεπηζηίαο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θαη λα απνδψζεη έλα ηεξάζηην φθεινο ζην Γήκν. Δλδεηθηηθά λα
πσ φηη αλ απηέο ηηο δέθα παηδηθέο ραξέο ν Γήκνο ηηο έδηλε εξγνιαβία λα ηηο
θηηάμεη, ζα πιήξσλε πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην θαη απηή ηε ζηηγκή ζα έρνπκε
πηζηνπνηεκέλεο δέθα παηδηθέο ραξέο κε θφζηνο ιηγφηεξν απφ 150 κε 200.000
€.
Καη απηφ αθξηβψο απνδεηθλχεη ην αλ έλα ζθέινο είλαη ν
εξγαζηαθφο κεζαίσλαο, ην δεχηεξν ζθέινο είλαη πσο απηνί νη άλζξσπνη φρη
κφλν θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, αιιά ζπλνιηθά απνθέξνπλ θη
έλα φθεινο γηα ην δεκφηε θαη ην Γήκν, απέλαληη ζε κηα ινγηθή ηνπ ηδηψηε θαη
ηνπ εξγνιάβνπ.
Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο εκείο ζπκθσλνχκε, πηνζεηνχκε, νχησο ή
άιισο είλαη θαη ε άπνςή καο πξηλ αθφκε εθιεγνχκε Γεκνηηθή Αξρή, δελ
έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κελ ππνζηεξίμνπκε ηα αηηήκαηά ηνπο. Θέινπκε λα
είκαζηε δίπια ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο γη' απηφ θαη πηνζεηνχκε ηνπιάρηζηνλ
σο Γεκνηηθή Αξρή φια ηα αηηήκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ.
Απφ εθεί θαη πέξα επεηδή αθνχζηεθε θάηη, φλησο ε θαηάζηαζε
είλαη δχζθνιε αιιά κελ δξακαηνπνηνχκε. Απφ φηαλ αλαιάβακε πέξζη νη
άδεηεο έρνπλ δνζεί, δελ ππάξρεη νχηε έλαο εξγαδφκελνο ζηελ θαζαξηφηεηα
πνπ λα έρεη πάξεη κία εβδνκάδα άδεηα. Οχηε έλαο. ηαλ αλαιάβακε ππήξραλ
άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ηνπο ρξψζηαγαλ 35 θαη 40 κέξεο άδεηαο θαη δελ
ππάξρεη νχηε έλαο ππάιιεινο, εξγαδφκελνο ζηελ θαζαξηφηεηα πνπ λα έρεη
πάξεη –θαη εδψ είλαη θαη ν Αληηδήκαξρνο λα ην πηζηνπνηήζεη- κφλν κηα
εβδνκάδα άδεηα. Γελ ηζρχεη απηφ ην πξάγκα.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ιέσ γηαηί πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, δπζθνιίεο ππάξρνπλ δελ
έρνπλ πάξεη ηελ άδεηά ηνπο νιφθιεξε, αιιά θαλέλαο δελ έρεη πάξεη άδεηα κηα
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εβδνκάδα. Καη ήδε έρνπκε μεθηλήζεη ζηνπο πεληάκελνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη
δίλνπκε ηηο άδεηεο απηφ ην δηάζηεκα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κάλνπκε εξσηήζεηο; Ση
θάλνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ια καδί γηα λα πξνρσξήζνπκε, αλ δελ έρεηε αληίξξεζε. Να
μεθηλήζνπκε απφ ηνπο επηθεθαιήο. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πξνθαλψο φπσο επαλεηιεκκέλα έρσ δειψζεη σο
εθπξφζσπνο

ηεο

"Λατθήο

πζπείξσζεο",

ε

"Λατθή

πζπείξσζε"

ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνλ αγψλα ησλ πεληακελεηψλ γηα πιήξε δηθαηψκαηα, γηα
κφληκε ζηαζεξή δνπιεηά, ελάληηα ζην δνπιεκπφξην πνπ έρνπλ ζηήζεη ε
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Κπβέξλεζε κε ηε ζπλελνρή ηεο ζπληξηπηηθήο
πιεηνλφηεηαο ησλ Γήκσλ.
Αο κελ μερλάκε φηη ζηεξίμακε απφ ηελ αξρή ηελ θαλνληθή ηνπο
έληαμε ζηηο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ φηαλ άιιεο δπλάκεηο έιεγαλ «έμσ νη
πεληακελήηεο απφ ηνπο Γήκνπο». Υαηξεηίδνπκε ηηο θαηαθηήζεηο πνπ είραλ κε
ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιαδηθνχ σκαηείνπ ησλ ΟΣΑ.
Σν

ζέκα

σζηφζν

δελ

είλαη

απιά

ε

παξάηαζε

ελφο

πξνγξάκκαηνο, παξ' φηη ζπκθσλνχκε θαη ςεθίδσ ην θείκελν έηζη φπσο
έξρεηαη ηελ εηζήγεζε, αιιά ε εμαζθάιηζε ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο
κε πιήξε δηθαηψκαηα γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Γειαδή λα πιεξψλνληαη
κε ηνλ εηζαγσγηθφ κηζζφ ζηνπο Γήκνπο λα έρνπλ θαλνληθά έλζεκα θαη φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ, λα απαζρνινχληαη ζηελ εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία
πξνζιήθζεθαλ θαη φρη λα θιείλνπλ ηξχπεο.
Ήδε θέηνο είρακε ζνβαξά εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη θαηαπάηεζε
ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη φρη κφλν.
Σα ιέκε απηά, γηαηί ελψ αληηιακβαλφκαζηε φηη νη εξγαδφκελνη κε ηελ
παξάηαζε ηεο απαζρφιεζεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
έληαμή ηνπο ζην Σακείν Αλεξγίαο, λα κελ αλαθπθισζνχλ μαλά ζηελ αλεξγία,
απφ ηελ άιιε δελ είλαη θαζφινπ αζψεο κηα ζεηξά Γεκνηηθέο Αξρέο πνπ
ζηεξίδνπλ ηνλ επξσκνλφδξνκν, πνπ ραηξέηηζαλ ην ζθιαβνπάδαξν ησλ
θνηλσθειψλ, θαη δεηνχλ ζήκεξα παξάηαζε ησλ πξνγξακκάησλ.
Απηφ πνπ δεηάλε είλαη λα δηαησληζηεί ε άζιηα ζεκεξηλή
θαηάζηαζε, είλαη νη Γήκαξρνη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο εηδηθφηεηεο ησλ
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πεληακήλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο ησλ δπλάκεσλ ηνπ
επξσκνλφδξνκνπ πνπ δεηνχλ ζσξεδφλ εξγαδφκελνπο γεληθψλ θαζεθφλησλ
κε εξγαδφκελνπο ιάζηηρν, πνπ ζα θαιχπηνπλ ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο Γήκνπο
ηα θελά ζε πξνζσπηθφ ηα νπνία δελ δηεθδηθνχλ φπσο θαη ν Γήκνο καο, ν
Γήκνο Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο.
Παξάιιεια γλσξίδνπκε φηη θαη ε Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε απφ
φ,ηη έκαζα βγήθε ζήκεξα ε απφθαζε αιιά ην άθνπζα κνλάρα, δελ μέξσ αλ
ηζρχεη, εάλ ζα ππάξμεη παξάηαζε ζηα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λνκίδσ φηη είλαη αξλεηηθή ε απφθαζε θαη βγήθε ζήκεξα- ζηελ θνηλσθειή
εξγαζία.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δελ έπηαζε ν θαεκφο ηεο
ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ηελ θα Αλησλνπνχινπ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο, αξθεί λα ζθεθηείηε φηη απηέο ηηο κέξεο νπζηαζηηθά ηηλάδεη ζηνλ
αέξα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία ζα ηείλνπλ
λα ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ πεληακελεηψλ εθηειψληαο ζπκβφιαηα πνπ έρεη κε
ηελ εξγνδνζία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ θα Ράληα Αλησλνπνχινπ απφ ηνλ Φιεβάξε ηνπ ’15
επηθέληξσλε ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
αλεξγίαο θαη κάιηζηα πξφηεηλε ηφηε –πνπ ηελ ρεηξνθξνηνχζαηε θαη φινη ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο- λα επεθηαζνχλ απφ ηνπο πέληε κήλεο ζηνπο ελληά έσο
έληεθα θαη ε ακνηβή λα αθνινπζήζεη ηελ αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, φηαλ
θη απηή ππάξμεη κεηά ηε ζπκθσλία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
Γηαηί; ρη γηα λα έρεη ν άλεξγνο δνπιεηά γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν,
αιιά γηαηί είλαη πην απνδνηηθφο γηα ην θεθάιαην θαη ηελ εξγνδνζία, φπσο
νκνινγνχζε ε ίδηα ζηηο 19 Φιεβάξε, θάλνληαο κάιηζηα αλαθνξά ζε ζρεηηθά
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΗΟΒΔ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ ΔΒ.
Κακία εκπηζηνζχλε λα κελ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο δπλάκεηο
πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο
αλάθακςεο. Κακία εκπηζηνζχλε ζηε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ πνπ
κπξνζηά θάλεη ηνλ θίιν θαη απφ πίζσ πινπνηεί ηελ αληηιατθή πνιηηηθή. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ε πξφζθαηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ
αλνηρηά αλνίγεη ε πφξηα ζηνπο ηδηψηεο, φπσο θαη ε ππνλφκεπζε απεξγηαθψλ
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θηλεηνπνηήζεσλ ζηνπ ΟΣΑ. Μελ μερλάκε φηη έρεη γίλεη θαη Γεκνηηθφ πκβνχιην
κέξα απεξγίαο, ζπγθεθξηκέλα κφλν ζηνπο ΟΣΑ.
ηεξίδνπκε ηελ παξακνλή ηνπο κε πιήξε εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ηνπο θαινχκε λα εληείλνπλ ηνλ αγψλα ηνπο καδί
κε φιε ηελ εξγαηηθή ηάμε κέζα απφ ην ηαμηθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ην ΠΑΜΔ
θαη κε ζπκκεηνρή ζηελ απξηαλή απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, αιιά θαη κε ηε
καδηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε λέα απεξγία ζηηο 3 Γεθέκβξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθνχκα. Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δγψ εχρνκαη νιφςπρα καθάξη ε απφθαζε ηελ
νπνία ζα πάξνπκε, λα είλαη ηέηνηα ε νπνία νπζηαζηηθά ζα βνεζήζεη απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη κέζα ζε ηφζν αληίμνεο ζπλζήθεο δεηνχλ ην
απηνλφεην: λα επηβηψζνπλ, δηφηη γηα επηβίσζε κηιάκε.
Απφ ηελ άιιε βιέπνπκε φηη πεξηζζφηεξν είλαη έλα επρνιφγηνη θαη
δελ λνκίδσ φηη επί ηεο νπζίαο ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη φπσο είπα ηα δίθαηα
αηηήκαηά ηνπο. Ννκίδσ εηπψζεθε θαη απφ ην Γήκαξρν νπζηαζηηθά πξάγκαηα
θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ εξγαδνκέλσλ λα κελ επαλαιάβσ φιεο απηέο ηηο
αληημνφηεηεο ηηο νπνίεο θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπλ.
Δίλαη πάξα πνιχ ιππεξφ λα έξρνληαη λένη άλζξσπνη νη νπνίνη
λα παξαθαιάλε θαη λα εθιηπαξνχλ λα παξακείλνπλ ζηα 495 € δπζηπρψο απηή
είλαη ε θαηάζηαζε ηελ μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φινη. Δκείο δελ έρνπκε θακία
αληίξξεζε, εκείο ζηεθφκαζηε δίπια, αιιά απφ ηελ άιιε απηή ε ζέζε ηελ
νπνία

ζα

πάξνπκε

πνπ

πηζηεχσ

λα

είλαη

ζεηηθή

απέλαληη

ζηνπο

εξγαδφκελνπο, λα έρεη θαη θάπνην νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηε ζπλέρεηα ηεο
εξγαζίαο ηνπο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κφλην. Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ινη έρνπκε δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, ηα πεληάκελα φκσο δελ
είλαη κηα ιχζε παξά κηα κεζνβέδηθε κηζναπαζρφιεζε. Θεσξψ πσο πξψην
θαη θχξην κέιεκά καο είλαη ε δηεθδίθεζε νπζηαζηηθψλ θαη αμηνπξεπψλ κνξθψλ
απαζρφιεζεο γηα φινπο.
Γελ έρνπκε ζθνπφ νχηε λα ζαο απνγνεηεχζνπκε, νχηε λα
δξάζνπκε κε αληίθηππν ζηα παηδηά ζαο. κσο φιεο νη απνθάζεηο καο δελ
πξέπεη λα απνγνεηεχνπλ ηνπο δεκφηεο καο θαη φρη κφλν, θαη νχηε λα έρνπλ
αληίθηππν ζηα παηδηά καο.
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Σν αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πξνθαλψο λφκηκν θαη εζηθφ
θαη ζπκθσλνχκε. Αλ φκσο θάπνηα αληίζηνηρε απφθαζή καο ζηεξεί ην
δηθαίσκα λφκηκεο δηεθδίθεζεο εξγαζίαο θαη απφ άιινπο δεκφηεο θαη φρη κφλν,
ηφηε κήπσο πξέπεη λα ην μαλαζθεθηνχκε; Γελ έρνπκε αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη
ην ζέκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξρεηαη απφ πάξα πνιχ παιηά, ζεσξψ φηη πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25 ρξφληα θαη βάιε, φπνπ ζε απηφ είραλ επελδχζεη θαη
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παιαηφηεξα
βέβαηα ηνπο έπαηξλαλ, ηνπο εθκεηαιιεχνληαλ.
Αγψλα

πνιχ

έθαλαλ κέζσ απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ λα

κνληκνπνηεζνχλ, ηψξα πιένλ απηφ έρεη ραζεί εληειψο δειαδή δελ ππάξρεη
απφ φ,ηη βιέπσ θακία πξνυπφζεζε ή θάπνην ίρλνο ζην βάζνο ηνπ ηνχλει
θσηφο, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα βξνπλ ηε δίθαηε
ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο.
Θεσξψ απηφ πνπ είπε θαη ν θ. Κφληνο φηη πξαγκαηηθά πέξα απφ
έλα επρνιφγην –γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο- ηίπνηε άιιν δελ
πξφθεηηαη λα γίλεη. Γελ πξφθεηηαη πηζηεχσ λα ππάξμεη θαλέλα παξάζπξν γη'
απηνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο. Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε
πξαγκαηηθά, είλαη φηη εκείο ζα κπνξνχκε λα είκαζηε δίπια ηνπο, αλ απηφ είλαη
αξθεηφ. Πνπ γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε πηζηεχσ φηη δελ ζα νδεγήζεη
θάπνπ. Σε ζπκπαξάζηαζε ζα ηελ έρνπλ, αιιά απφ εθεί θαη πέξα ηη λα πσ.
Δπίζεο

έλα

ηειεπηαίν

θαη

απηφ

αθνξά

ηνπο

κφληκνπο

ππαιιήινπο. Απηνί νη άλζξσπνη έξρνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα λα δνπιέςνπλ. Απηνί πνπ είλαη κφληκνη, θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ
άπνςε απηφ δελ πξέπεη λα ην εθκεηαιιεχνληαη γηαηί έρσ γίλεη δέθηεο πνιιψλ
επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ κπαίλνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα
εμππεξεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δνπιέςνπλ θαη λα
πξνζθέξνπλ, νη ππφινηπνη βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα ραιαξψλνπλ.
Γελ είλαη έηζη φκσο, δελ ηνπο βνεζάλε έηζη. Γελ ζεκαίλεη επεηδή
ήξζαλ απηνί νη άλζξσπνη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη άιινη λα
κέλνπλ πίζσ. Καη απηφ ην ιέσ δηφηη ζην άκεζν κέιινλ απφ ηέηνηνπ είδνπο
ζπκπεξηθνξέο ηνπο, κπνξνχλ νη ίδηνη λα βξεζνχλ εθηεζεηκέλνη. Γηφηη δελ
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κπνξνχλ λα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη δπν ηαρπηήησλ φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή
ηνπο, αιιά θαη δπν ηαρπηήησλ φζνλ αθνξά ηελ απφδνζή ηνπο. Λέκε ην έλα, λα
ιέκε θαη ην άιιν.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Υαξακαξά Γεσξγία
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κπνξεί απηνί νη νπνίνη παίξλνπλ ιηγφηεξα λα
απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ απηφλ ηνλ νπνίν ηα παίξλεη θαλνληθά θαη ζα
παίξλεη θαη γηα φιν ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ βίν. Δλδερνκέλσο ηέηνηνπ είδνπο
πεξηζηαηηθά λα έρνπλ ππνπέζεη θαη ζηελ αληίιεςε θαη ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Καζαξηφηεηαο. Απιά λα βιέπνπκε ηε κηα πιεπξά, λα θνηηάκε θαη ηελ άιιε.
Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο. Καη' αξρήλ λα
δειψζσ φηη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα
θνηλσθεινχο εξγαζία ηα ιηγφηεξα άηνκα ηα έρεη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο.
125 άηνκα εξγάδνληαη ζην Γήκν, νη ππάιιεινη γεληθψλ θαζεθφλησλ
πιαηζηψλνπλ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ζηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο είλαη 9
άηνκα θαη λνκίδσ είλαη θη έλα άηνκν ζηε Γηεχζπλζε Πξαζίλνπ.
Άξα αο δνχκε ιίγν ζθαηξηθά εθφζνλ θάλνπκε απηή ηελ σξαία
θνπβέληα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο δπν θαη ηξηψλ ηαρπηήησλ, αο δνχκε ζην
ζχλνιν ην πψο αληηκεησπίδεη ην θξάηνο εδψ θαη κηα δεθαπεληαεηία ίζσο ιέσ
θαη ιίγν, ηηο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο.
Κνηηψληαο παξάιιεια θαη ηα νθηάκελα πνπ είλαη θη απηνί κηα
ειαζηηθή κνξθή απαζρφιεζεο αιιά έρεη ην θαιφ φηη ηνπιάρηζηνλ δίλεη ηηο ίδηεο
απνδνρέο κε έλα κφληκν ππάιιειν, ή θνληά ζηηο απνδνρέο ελφο κφληκνπ
ππαιιήινπ, παξαηεξνχκε ην δπζάξεζην λα κηιάκε πεξίπνπ γηα ην ½ ή θαη ην
1/3 ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία θάπνησλ ππαιιήισλ, απνδνρέο ζε
αλζξψπνπο νη νπνίνη έξρνληαη γηα λα δνπιέςνπλ γηα πέληε κήλεο θαη επί ηεο
νπζίαο λα απνιέζνπλ θαη ην δηθαίσκα εθφζνλ ράλνπλ θαη ηε κνξηνδφηεζε
ζηνλ ΟΑΔΓ γηα λα πάξνπλ ηα κφξηα αλεξγίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε έλα άιιν δηαγσληζκφ.
Ζ πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη ην ίδην ην θξάηνο ε ίδηα ε
πνιηηεία εδψ θαη ρξφληα θιείλεη ηα κάηηα. Βάδεη απφ ηε κηα πιεπξά ζην δχγη ηεο
αλεξγίαο θαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο δείθηεο έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ

24

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 25/11/2015

αλζξψπσλ πνπ άιιεο θνξέο είλαη 30.000 € άιιεο θνξέο είλαη 50.000 € θαη
ηαπηφρξνλα απνθξχβεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία αλζξψπσλ νη νπνίνη θαη
ζπκπνιίηεο καο είλαη αιιά θαη φρη, κηιάσ παλειιαδηθά θαη δελ βνεζάεη ζε
θακία πεξίπησζε θαη ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ κε ηνπο κλεκνληαθνχο λφκνπο δηαγσληζκνί ηνπ ΑΔΠ δελ
γίλνληαη, φινη νη Γήκνη έρνπλ αλάγθε κφληκν πξνζσπηθφ εηδηθά ζηνπο
δχζθνινπο ηνκείο πνπ είλαη νη ηνκείο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, νη
Σερληθέο Τπεξεζίεο, ε Καζαξηφηεηα, ην Πξάζηλν ν ειεθηξνθσηηζκφο θαη ηα
ινηπά.
Θα κηιήζσ γηα ηε δηθή κνπ Αληηδεκαξρία. Σα θαζήθνληα ηα
νπνία έρνπλ αλαιάβεη νη άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηε δηθή κνπ
Αληηδεκαξρία δελ έρνπλ θακία δηαθνξά κε ηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ νη κφληκνη
νδνθαζαξηζηέο.
Γελ έρσ παξαηεξήζεη θαη δελ μέξσ γη' απηφ ζέισ λα ξσηήζσ θαη
ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ αλ ελλννχζε γηα ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο αλ
ππάξρεη θάπνην επεηζφδην ή αλ ζεσξνχλ θάπνηνη φηη ππάξρεη κηα
ζπκπεξηθνξά απφ νξηζκέλνπο κφληκνπο ππαιιήινπο. Γελ έρεη ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςή κνπ θάηη, αλ ππάξρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ πεληακήλσλ εδψ
κπνξνχλ λα πνπλ θάηη.
Δξγάδνληαη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά ζην ίδην αθξηβψο σξάξην
πνπ εξγάδνληαη θαη νη κφληκνη ππάιιεινη. Γηαβάδνληαο ηελ εηζήγεζε είδα γηα
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζέισ λα πσ φηη έρνπλ ρνξεγεζεί κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο φπσο θαη ζηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο, κπνξείηε λα ην
δηαπηζηψζεηε φζνη θπθινθνξείηε ζηελ πφιε. Γελ έρνπκε βάιεη ηνλ θφζκν
απηφλ λα εξγαζηεί ζηα απνξξηκκαηνθφξα γηαηί έρνπκε θαη ηα νθηάκελα θαη
πξαγκαηηθά καο έρνπλ βνεζήζεη.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Καηεξίλεο Γεψξγηνο
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη ζέισ λα πσ θαη κηα κεγάιε αιήζεηα, ε νπνία λνκίδσ
εηπψζεθε θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο: είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη
κφληκνη εξγαδφκελνη κπφξεζαλ θέηνο θαη πήξαλ κηα αλάζα. Αθξηβψο επεηδή
απηνί νη άλζξσπνη, ην θνηηάκε θαη κε ην Γήκαξρν θαη κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα
πξέπεη λα παίξλνπλ θαη ηελ άδεηα ηε λφκηκε, φπσο ηελ παίξλεη θαη έλαο
κφληκνο ππάιιεινο, πνπ είλαη δπν κέξεο ην κήλα.
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Καη έρεη έξζεη θαη ζρεηηθφ ραξηί απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη κηα εγθχθιηνο
ε νπνία πηέδεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γηαηί δελ έρνπλ μεθνπξαζηεί
θαζφινπ, νη ίδηνη απηνί άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ βνήζεζαλ ηνπο κφληκνπο
ππαιιήινπο πνπ είραλ λα πάξνπλ 20 θαη 25 κέξεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα
άδεηα, λα πάξνπλ φινη ηνπο ηελ θαλνληθή άδεηα.
Καη έλαο δεχηεξνο ιφγνο πνπ πνιιέο θνξέο αλ ζέινπκε λα
είκαζηε εηιηθξηλείο ην ίδην ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηα πεληάκελα κε απηφ ηνλ
ηξφπν. Δπηιέγνπκε πφηε ζα ηα πάξνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θαη
κηα αλάζα ζην ιηγνζηφ πξνζσπηθφ εηδηθά ζηα εξγνηερληθά ζπλεξγεία.
Απηφ φκσο πνπ πξέπεη φινη λα ζπλνκνινγήζνπκε είλαη φηη αλ
δελ αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα απηή, εάλ νη ίδηνη δελ
δηεθδηθήζνπλ λα έρνπλ ην απηνλφεην ην ίδην ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία πνπ
είλαη ην πην ζνβαξφ πξάγκα γηα λα κπνξέζεηο λα πηέζεηο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, δελ έρνπλ νχηε θαλ ην απεξγηαθφ δηθαίσκα απηνί νη άλζξσπνη.
Μηιάκε φρη γηα δεχηεξν κνριφ, γηα ηξίην θαη γηα ηέηαξην. ε
αληίζεζε κε άιινπ είδνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο νη νπνίνη ηνπιάρηζηνλ
έρνπλ θαηνρπξσκέλν ην απεξγηαθφ δηθαίσκα. Άξα κηιάκε γηα αλζξψπνπο νη
νπνίνη πξαγκαηηθά είλαη κε ην έλα πφδη ζηελ εξγαζία θαη κε ην άιιν ζηελ
αλεξγία, αθφκε θη φηαλ εξγάδνληαη. Αθφκε θη φηαλ ν ίδηνο ν ΟΑΔΓ θαζπζηεξεί
λα απνδψζεη ηηο πιεξσκέο ηνπο. Γειαδή θέηνο κε ρίιηα δπν πξνβιήκαηα
θαηάθεξαλ νη άλζξσπνη λα πιεξσζνχλ ην 2 θαη ηνλ 3ν κήλα.
Άξα ν θάζε Γήκνο, ην θάζε Ννκηθφ Πξφζσπν, ν θάζε θνξέαο
πνπ απφ αλάγθε επηιέγεη λα ηνπο πάξεη θαη φρη επεηδή αλαγλσξίδεη απηέο ηηο
κνξθέο απαζρφιεζεο, έρεη ηελ ηειεπηαία επζχλε φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Δγψ λνκίδσ φηη δελ έρνπλ ζε ηίπνηε λα μερσξίζνπλ απφ
νπνηνδήπνηε κφληκν ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ννκίδσ φηη δνπιεχνπλ
εμίζνπ θαιά θαη πνιχ απνδνηηθά ζε θάζε ηνκέα θαη εχρνκαη απφ θαξδηάο
πξαγκαηηθά κέζα ζε φιν απηφ ηνλ παληθφ, κέζα ζε φιν απηφ ην νπνίν δνχκε
φινη, λα ζπζπεηξσζνχλ νη ίδηνη, λα νξγαλσζνχλ νη ίδηνη γηα λα κπνξέζνπλ λα
δηεθδηθήζνπλ θαη λα ζεκειηψζνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. αο
επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Ο θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Πάξα πνιχ ζχληνκα θ. Πξφεδξε. Τηνζεηνχκε ηα αηηήκαηα
θαη ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζηνπο εξγαδφκελνπο κε θάζε ηξφπν, ην είπε θαη ην
εμήγεζε ν Γήκαξρνο δελ ζα επεθηαζψ ζε απηφ.
Θέισ λα βάισ δπν ζεκεία πνπ ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθά θαη
είλαη απφ πνιηηηθά ζηνηρεία. Κάζε θνξά απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο αθνχγεηαη ε αληίιεςε φηη «ηη λα θάλνπκε, είλαη ε
θαηάζηαζε έηζη, πξέπεη λα δνπιέςνπλ θη άιινη» θαη νπζηαζηηθά πηνζεηεί απ'
επζείαο κηα ινγηθή κνηξάζκαηνο ηεο θηψρεηαο.
Πξέπεη λα ζηαζνχκε απνθαζηζηηθά απέλαληη ζε απηφ ην δήηεκα.
Σν δήηεκα είλαη ε αλαηξνπή ηεο θηψρεηαο, ε αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ππέξ
απηψλ πνπ δελ απνιακβάλνπλ απφ απηφ πνπ παξάγνπλ. Με απηή ηελ έλλνηα
φρη ζηε ινγηθή ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο θηψρεηαο, αιιά ηεο αλαηξνπήο ηεο.
Καη έλα ηειεπηαίν ζεκείν πνπ δελ αθνξά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
βεβαίσο αιιά έρεη ζεκαζία θαη είλαη θπξίσο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ννκίδσ
φηη ε απφθαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο νξγάλσλ γηα ηελ έληαμε απηψλ ησλ
αλζξψπσλ ζηα σκαηεία, είλαη απφδεημε ζπλαδειθηθφηεηαο, ελίζρπζεο ηνπ
αγψλα ηνπο, ζηνηρεηψδεο δηθαίσκά ηνπο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ηνπ αγψλα ηνπο, άξα θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Καη κε απηή ηελ
έλλνηα λα ην εμεηάζνπλ, ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ βήκα ζε ζεηηθή
θαηεχζπλζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο; Γπν ιφγηα κφλν ήζεια λα πσ θη εγψ, ν
κφλνο δξφκνο πνπ έρνπκε είλαη νπσζδήπνηε λα ζπκπαξαζηαζνχκε θαη λα
ζπληαρζνχκε κε απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο δηφηη εκάο εξγαδφκελνη καο
ςήθηζαλ, νη ίδηνη είκαζηε εξγαδφκελνη. Γελ κηιάκε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φηη
είλαη έλα μέλν πξάγκα πξνο εκάο. Καη νη εξγαδφκελνη καο ςήθηζαλ γηα λα
βξηζθφκαζηε εδψ, αιιά θαη νη ίδηνη είκαζηε εξγαδφκελνη.
Άξα αληηιακβαλφκαζηε βαζηά ηε κεγάιε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ
απέλαληη ζηελ εξγαζία πνπ ζπληειείηαη εδψ θαη πάξα πνιιά ρψξα.
Αληηιακβαλφκαζηε ην δπγφ ησλ Μλεκνλίσλ θαη αληηιακβαλφκαζηε φηη απηφο ν
δξφκνο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ρψξα πνπζελά.
Οη ζπκβαζηνχρνη είλαη εθεχξεζε. Δίλαη εθεχξεζε ελάληηα ζηελ
εξγαζία. Ο κηζζφο ηνπο δελ είλαη κηζζφο, είλαη επίδνκα εξγαζίαο. Οη ζπλζήθεο
εξγαζίαο λα εληάζζνληαη ζηελ εξγαζία γηα πέληε κήλεο θαη γηα νθηψ θαη ζε
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ιίγν ζα εθεπξεζεί θαη ζπκβαζηνχρνη ελφο κήλα, ζπκβαζηνχρνη κηαο κέξαο,
ζπκβαζηνχρνη κηαο ψξαο. Απηά είλαη εμεπηειηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ καο
ζπζηήκαηνο. Δίλαη ληξνπή γη απηνχο πνπ ηα ςεθίδνπλ θαη γη' απηνχο πνπ δελ
ζηεξίδνπλ απηφ ηνλ αγψλα.
Ζ εξγαζία είλαη κία: είλαη κφληκε θαη ζηαζεξή. ιεο νη άιιεο
εθεπξέζεηο είλαη γηα λα βγάδνπλ άιινη ρξήκαηα.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γαβξηειίδεο Γαβξηήι
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν κφλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: εγψ φπσο
μέξεηε εξγάδνκαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, εθεί πνπ ζέινπλ ηα δίλνπλ.
Άζρεηα αλ απηφ πνπ ιέσ είλαη θαηάθηεζε βέβαηα ηνπ θιάδνπ. ήκεξα αλ
ζέιεηε λα κάζεηε, πέξαζε ηξνπνινγία ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, φπνπ 186
ζπλάδειθνί κνπ ειεγθηέο νη νπνίνη έρνπλ επσκηζηεί έλα ηεξάζηην έξγν φζνλ
αθνξά ηηο ππνζέζεηο, πξέπεη λα έρεη πάλσ απφ 250 ππνζέζεηο ν θαζέλαο λα
ειέγμεη, είρε κηα δηαθνξά απφ ην ζπλάδειθφ ηνπ πνπ θη απηφο έρεη κπεη κέζσ
ΑΔΠ, ηεο ηάμεσο ησλ 800 €.
Καη ζήκεξα ε Κπβέξλεζε απηή, φπνπ ην ςήθηζαλ αλ δελ θάλσ
ιάζνο φια ηα Κφκκαηα εθηφο απφ ηε Υξπζή Απγή θαη ην Πνηάκη δήισζε
παξψλ δελ ζπκάκαη ηη έθαλε ην ΚΚΔ, ςήθηζαλ νη ζπλάδειθνη λα πάξνπλ σο
έθηαθην επίδνκα ηα 800 € πάλσ ζην κηζζφ ηνπο, γηα 183 ππαιιήινπο ειεγθηέο
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Ήηαλ

κφληκνη

θαη

ππήξραλ

κηζζνί

δπν

ηαρπηήησλ.

Ο

παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο έπαηξλε 1.000 € ν άιινο αληίζηνηρεο
παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο έπαηξλε 500 € θαη έθαλαλ ηελ ίδηα δνπιεηά. Σν
βάδσ έηζη απιά ζηε ζπδήηεζε λα ην έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη εθεί πνπ
ζέινπλ θαη αλ ζέινπλ, ηα δίλνπλ θαη φια ηα Κφκκαηα. ίγνπξα δελ ςήθηζε ε
Υξπζή Απγή, ην Πνηάκη ςήθηζε παξφλ, δελ ζπκάκαη γηα ην ΚΚΔ, ζπγρψξεζέ
κε Γαλάε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κελ ην πιαηεηάζνπκε θ. Σνκπνχινγινπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιά ελεκεξσηηθά.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πνιχ θαιά θάλαηε απιψο αλ αλνίμνπκε απηφ ην ζέκα ζα
πξέπεη λα ζπδεηάκε κέξεο. Βέβαηα δελ είλαη θαθφ λα ην ζπδεηάκε. Αλ δελ
ππάξρεη άιιε νκηιία λα πάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Λήςε απφθαζεο επί
ηνπ

αηηήκαηνο

ηεο

Δπηηξνπήο

Δξγαδνκέλσλ

Πξνγξακκάησλ

Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Γηαγξαθή νθεηιέηε απφ Βεβαησηηθφ Καηάινγν Κ.Ο.Κ.»
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γηαγξαθή νθεηιέηε
απφ Βεβαησηηθφ Καηάινγν Κ.Ο.Κ.» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εθπνίεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016
θαη νξηζκφο δχν (2) Γεκ. πκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο εθηίκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκήκαηνο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε ηνλ νξηζκφ. Ο θ. Λάινο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Έρνπκε πεη λα παξακείλνπλ νη ίδηνη κε πέξζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνπο έρνπκε; Γελ ππάξρεη απηή ε Δπηηξνπή, πξψηε θνξά
γίλεηαη αλ θαηάιαβα θαιά. Θέινπκε δπν θαη δπν ζπκβνχινπο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Μαλσιεδάθε λα κπείηε ζηελ Δπηηξνπή; Καη ν θ. Γνχινο
αλαπιεξσκαηηθφο; Χξαία. Απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζα κπεη θάπνηνο; Δπεηδή
δελ γίλεηαη απφ απηνχο πνπ ιείπνπλ, θάπνηνο απφ απηνχο πνπ είλαη
παξφληεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ είλαη απφγεπκα, επραξίζησο.
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κπεη θάπνηνο άιινο; Μα είζηε θαιφο ζε απηά θ.
Σνκπνχινγινπ

ζηηο

εθπνηήζεηο.

Γελ

ππάξρεη.

Απφ

εκάο

θάπνηνο;

Αλαπιεξσκαηηθφο θ. Γαβξηειίδε εζείο κε ηνλ θ. Αλησλαξφπνπιν. Χξαία ν θ.
Αλησλαξφπνπινο ηαθηηθφο θαη ν θ. Γαβξηειίδεο αλαπιεξσκαηηθφο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εθπνίεζεο
θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη νξηζκφο δχν (2)
Γεκ. πκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο
εθηίκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ ηηκήκαηνο» εγθξίλεηαη
νκφθσλα.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 6εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Απφ ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ είρακε ηνλ πεξαζκέλν
κήλα ππάξρνπλ θάπνηεο δεκηέο νη νπνίεο πξέπεη άκεζα λα απνθαηαζηαζνχλ.
Έρνπκε θάλεη κηα κειέηε θαη βάδνπκε απηφ ην πνζφ γηα λα πξνρσξήζνπκε
άκεζα. Γελ ζέισ αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Καιακπφθε ην δηάβαζα εληάμεη δελ ππάξρεη
ζέκα, κφλν κηα κηθξή παξαηήξεζε. Δίδα ζηηο αζθαιηνζηξψζεηο ηνπιάρηζηνλ
ζε έλα θνκκάηη πνπ πεξλάσ, αο πνχκε ζηε Μαξαζψλνο, έρνπλ κείλεη θάπνηα
κηθξά θνκκάηηα ηα νπνία δελ έρνπλ αζθαιηνζηξσζεί.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκε. Θα ζπλερίζεη ηψξα.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα παξαηήξεζε βέβαηα θαη πάιη, κπνξεί εζείο ζα
κεραληθφο λα ην μέξεηε θαιχηεξα. Απιά πηζηεχσ φηη φηαλ ππάξρνπλ
βξνρνπηψζεηο δελ πηάλεη πίζζα. Γελ μέξσ, ν θαηξφο ζα βαξχλεη απφ εδψ θαη
πέξα. Πσο ζα ην θάλνπκε; Γειαδή λα ην θάλνπκε θαη λα ραιάζνπλ ζε έλα
κήλα;
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Ή ην άιιν πνπ είδα, ζην χςνο εθεί πνπ είλαη επί ηεο Μαξαζψλνο
πνπ ήηαλ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, κφιηο ζηξψζακε ην δξφκν, ήξζε
θάπνηνο θαη έζθαςε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μεηά απφ ηξεηο κέξεο πέξαζε ην θπζηθφ αέξην.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη δελ θηαίηε εζείο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ έρνπκε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπηπρψο έγηλε θαιή απνθαηάζηαζε, πάξα πνιχ θαιή
απνθαηάζηαζε.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Καιχβεο Γεψξγηνο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Αγαπεηέ Γηάλλε ζέισ λα ζε ξσηήζσ θάηη. Ζ αλαθαηαζθεπή
αγσγψλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ιφγσ βιαβψλ, ν νπνίνο ην 2015 ζηε ζπλέρεηα
κεδελίδεηαη δελ είρακε ηίπνηε έξγα απφ απηφ ηνλ θσδηθφ; Οπφηε πάκε θαη'
επζείαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε έλα λέν θσδηθφ,
γηα ην 2015.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζέισ λα βάισ ζπλνιηθφηεξα ην ζέκα, κε αθνξκή θαη
ην

γεγνλφο

φηη

έιεηπε

απφ

ηελ

εκεξήζηα

δηάηαμε

ην

ζέκα

ησλ

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη κεηά απφ επηθνηλσλία πνπ είρα κε ην Γήκαξρν,
αλ κπνξνχκε λα βάινπκε κηα πξφηαζε ζην λα κπνξέζνπκε λα βάινπκε
θάπνηα άκεζα θαη ζπλνιηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη λα κπνξέζνπκε λα δνχκε
απηφ ην ζέκα. Να πσ ηελ πξφηαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πάλησο ζαο είρα πεη λα ην βάινπκε ζην 12 ν λα ην
ζπδεηήζνπκε, πνπ είλαη θαη ε κειέηε γηα ηελ νδφ θξα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ ζην ζπιιέθηε, απηφ ζε ξψηεζα πξηλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην 12ν, σξαία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σφηε ζέισ λα πσ φηη πξνθαλψο θαη ζπκθσλνχκε κε
άκεζεο ηέηνηεο παξεκβάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη. Υξεηάδεηαη βέβαηα λα δνχκε
πνιχ πην νινθιεξσκέλα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Ήδε δειαδή απφ ηελ εηζήγεζε πνπ ήηαλ 1 επξψ δείρλεη ηελ αδπλακία θαη ηελ
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έιιεηςε ρξεκάησλ πνπ ππάξρεη θαη ηελ αδπλακία λα ππάξμνπλ ηέηνηα έξγα
ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο; ρη. Παξαθαιψ ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 6εο
ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015»
εγθξίλεηαη νκφθσλα.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 7εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2015, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λάινο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: πσο ήξζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή είλαη ε
εηζήγεζε. Έλα έζνδν είλαη ε απνδεκίσζε ησλ εθινγηθψλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ
20ε επηεκβξίνπ ηηο εθινγέο ην δεκνςήθηζκα. ηελ νπζία απηή ε
αλακφξθσζε γίλεηαη γηα λα αγνξαζηεί ην ινγηζκηθφ ησλ πξνλνηαθψλ
επηδνκάησλ, επεηδή μεθηλνχλ απφ 1ε Γεθεκβξίνπ ζαλ Τπεξεζία ηελ
εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη επί ηεο επθαηξίαο έγηλαλ θαη θάπνηεο άιιεο
ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο, κηθξφηεξεο αλάγθεο πνπ ππήξραλ. Γελ έρσ λα
πξνζζέζσ θάηη, ν απνθιεηζηηθφο ιφγνο ήηαλ απηφο ηεο αλακφξθσζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λάιν. Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Λάιν, ήζεια λα ξσηήζσ εάλ έρεηε πξφρεηξν κπνξείηε λα
κνπ ην πείηε θαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε, ηη ππεξσξίεο έρνπκε πιεξψζεη
κέρξη ηψξα ζηνπο ππαιιήινπο; Γηαηί θάλαηε θαη κηα αλακφξθσζε ππεξσξηψλ.
Θέισ λα ην θνηηάμεηε θαη λα καο ην θέξεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ην δείηε θαη λα ην θέξεηε ηελ επφκελε θνξά θ. Λάιν. Ο θ.
Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σα θαιχκκαηα ηα θνξηεγά ζα ηα αθήζνπκε ή ήηαλ θνπκπαξάο
ν θσδηθφο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πνιιά αθήζακε δπζηπρψο θ. Νηάηζε. Σν είρακε πεη θαη ζην
πξνεγνχκελν πκβνχιην, φηαλ έρεηο κηα εθθαζάξηζε ελ κέζσ ηεο ρξνληάο ηνλ
Ηνχιην θαη γίλεηαη αχμεζε ζην θφκηζηξν ηνπ ΔΓΝΑ 30% ή φηαλ έρεηο
αλείζπξαθηα απφ ινγαξηαζκνχο πνιηηψλ πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ην
ξεχκα 200.000 € θφβεηο θαη θνπθνχιεο, θφβεηο θαη ηζνπβάιηα, θφβεηο ηα
πάληα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα παξαηήξεζε κεηά ηελ εξψηεζε. Απηή είλαη κηα
αλακφξθσζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ηνλ
ρξεζηκνπνηνχζακε ζα βάζε λα θηηάμνπκε ην ππάξρεη ’16. Σε βάζε εθείλε ηνπ
’16 ηε ραιάκε; Βέβαηα ζε κηθξή ζα κνπ πείηε έθηαζε, αιιά κέρξη ηέινο ηνπ
ρξφλνπ λνκίδσ ζα γίλνπλ θη άιιεο. Κάηη δελ κνπ θνιιάεη, δελ μέξσ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε ππάξρεη; Ο θ. Λάινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Γηα λα απαληήζνπκε θαη ζηνλ θ. Νηάηζε κε ηελ
επθαηξία. Ζ αλακφξθσζε απηή δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα γίλεη, ν
πξνυπνινγηζκφο δελ λνκίδσ φηη κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά απφ απηή ηελ
αλακφξθσζε. Σψξα, γηα έλα έμνδν πνπ δελ έγηλε θαη έγηλε άιιν δελ λνκίδσ
φηη έρνπκε κηα κεγάιε κεηαβνιή.
Απφ εθεί θαη πέξα ην πψο ζπληάζζεηαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ην
εμεγήζακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Γηα λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε ηέηνηεο
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θάπνηνο ζεσξψ φηη ην ειάρηζην πνπ πξέπεη λα θάλεη
θάζε ρξφλν, είλαη λα δηαβάδεη ηελ ΚΤΑ πνπ βγαίλεη ζην ηέινο Ηνπιίνπ. Αλ δελ
έρεηο δηαβάζεη ηελ ΚΤΑ θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ μέξεηο. Γειαδή
κπνξείο απιά λα ξσηήζεηο. Γελ λνκίδσ φηη κπνξείο λα ηνπνζεηεζείο.
Απφ εθεί θαη πέξα θαίλεηαη φηη ζην θιείζηκν ηνπ Ννεκβξίνπ ηα
ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ ζα είλαη 310.000 € πάλσ ζε ζρέζε κε ην 2014
επειπηζηνχκε θαη έρνπκε θάπνηα ζηγνπξηά φηη ζα πάεη θαη ιίγν παξαπάλσ, ζα
πάεη γχξσ ζηηο 350.000 € φπσο είρα αλαιχζεη θαη είρα βάιεη 320.000 € αλ
ζπκάκαη ζηελ εθηίκεζε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, ζα πάεη θαη πάλσ απφ
320.000 € απφ φ,ηη θαίλεηαη πάλσ ν πξνυπνινγηζκφο φζνλ αθνξά ηα ίδηα
έζνδα.
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Σαπηφρξνλα έρνπκε έλα πάξα πνιχ κεγάιν ηακεηαθφ ππφινηπν
απηή ηε ζηηγκή, πνπ ην γεληθφ ηακεηαθφ ππφινηπν θπκαίλεηαη ζηα 4
εθαηνκκχξηα επξψ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ε εθηίκεζή καο είλαη γηα 3.180.000 €
κηα κεηξηνπαζήο εθηίκεζε γηα λα πέζνπκε κέζα θαη λα κελ βξεζνχκε πξν
άζρεκσλ εθπιήμεσλ. Άιισζηε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν βγαίλεη θαη βάζεη ησλ
παξαγφλησλ πνπ αλαιχζακε νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί φζνλ αθνξά ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαρξεκαηφδνηεζε ηνπ
δαλείνπ καο ζα έρνπκε ζηελ 1ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
γίλεηαη ηνλ Φιεβάξε ηελ ππνρξεσηηθή, πνπ θιείλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ’15 θαη
κπνξεί λα πεξάζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα έρνπκε θνληά ζηηο 900.000 €
πιεφλαζκα γηα δαπάλεο. Γηαζέζηκν πνζφ γχξσ ζηηο 900.000 € γηα δαπάλεο
θαη απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θη απηφ πνπ είπα φηη έπεηαη ζπλέρεηα ζηε
θαηάξηηζε απηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μπνξεί λα καο δέζκεπαλ νη νδεγίεο
ηεο ΚΤΑ κε ηέηνην ηξφπν πξνβιεκαηηθφ, αιιά ζα απνδεκησζνχκε λνκίδσ
ζηελ 1ε αλακφξθσζε φζνλ αθνξά ηε ζπξξίθλσζε ησλ δαπαλψλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Νηάηζε λνκίδσ εζείο θάλαηε ηελ εξψηεζε κε ηηο
ππεξσξίεο, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ο θ. Κφληνο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ζνλ αθνξά κηα αχμεζε πνπ γίλεηαη κε αλακφξθσζε ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή, ηξεηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο έρνπλ
πάεη ηα ηερληθά ζπλεξγεία, καδί κε ην δεκνςήθηζκα, αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα, έλα πιήζνο εθδειψζεσλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη φιν ηνλ
ρξφλν, γηα λα κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε ηνλ θφζκν πνπ θιείλεη ε ρξνληά
θάλνπκε απηέο ηηο 8.000. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ςεθίδσ κφλν ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηνπο
εξγαδφκελνπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα θαηά ζηα ππφινηπα κφλν ππέξ ζηνπο θσδηθνχο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
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Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: πγλψκε ηα πξνλνηαθά δελ ζα ηα ςεθίζεηε; Ο
πξνυπνινγηζκφο έγηλε λα κπεη ην ζχζηεκα πνπ πιεξψλνπκε ηα πξνλνηαθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ,ηη είπαλ, ηειείσζε. Φήθηζαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 7εο
αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2015, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά
πιεηνςεθία.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 216/2015 απφθαζεο Γ.. πεξί
αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2016, βάζεη λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε λα πξνζζέζεηε θ. Λάιν θάηη;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Μαο αλαγθάδεη ε Απνθεληξσκέλε λα
αθαηξέζνπκε ηε ΓΔΖ, ΟΣΔ, θαη ηα ινηπά απφ ηελ θαηαβνιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Απηφ είλαη πνπ πάξα πνιχ νπζηαζηηθφ είλαη φηη ν 4313/2014 καο
θαζνξίδεη κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, ηη είλαη απηφ πνπ ζα θάλνπκε γηα ηηο ινηπέο
θαηαιήςεηο, ε θαηεγνξία «Λνηπέο θαηαιήςεηο». Δθεί έρνπκε θάλεη ρξεψζεηο
θαη έξρεηαη ηψξα θαη καο ιέεη φηη θαθψο βάιακε απηφ, βέβαηα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’16 θαη ην βιέπσ, δελ ηελ έρεηε βάιεη απηή ηελ θαηεγνξία
θαη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Γειαδή άξα ην ’15 θαθψο ην είρακε βάιεη
δηφηη ην μέξακε απφ ην ’14 απηφ φηη απηή ε θαηεγνξία δελ έπξεπε λα κπεη
κέζα.
Καη βέβαηα ην δηνξζψζακε γηα ην ’16 θαη λνκίδσ θη εθεί πξέπεη λα
είκαζηε πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κφλην. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλ κπνξείηε ιίγν λα κνπ εμεγήζεηε γηαηί ην πήξα ρηεο θαη
δελ έρσ πξνιάβεη λα ην κειεηήζσ.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Καη' αξράο απαληψληαο ζηνλ θ. Κφλην. Ο
θσδηθφο

γηα

ηηο

«Λνηπέο

θαηαιήςεηο»
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πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’16 αθνχ έρνπκε θαη ηα ηέιε. Απηφ πνπ καο ππνρξέσζε
θαη εηζπξάηηνπκε θηφιαο ηέιε θαηάιεςεο, ή δηέιεπζεο θαισδίσλ απφ
Vodafone θαη ινηπέο εηαηξείεο, καο ππνρξεψλνπλ γηα ηηο παιηέο πνπ ιέγακε
ηεο θνηλήο σθέιεηαο νη νπνίεο ζήκεξα είλαη θεξδνζθνπηθέο Α.Δ., ΓΔΖ, ΟΣΔ
θαη ηα ινηπά, έρνπλ έλα εθηξσκαηηθφ λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπο
επελδπηέο πνπ ήξζαλ θαη ηνπο ηα δψζακε γηα έλα θνκκάηη ςσκί ηνπο βάδνπκε
λα κελ πιεξψλνπλ θαη ηέιε λα έρνπλ θαη ειαθξχλζεηο ζηνπο θφξνπο θαη απηφ
εκείο πξέπεη λα ην θαηαπηνχκε. Αξλνχκαζηε λα ην θαηαπηνχκε θ. Κφλην εκείο.
Σν δήηεκα είλαη φηη βάζεη κηαο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ βγήθε
ζην ’15 πνπ ήηαλ ε ΓΔΖ κε ην Γήκν Υαλίσλ, θαη θέξδηζε ε ΓΔΖ απηφ ην
Γηθαζηήξην, βάζεη απηήο ηεο απφθαζεο καο ππνρξεψλνπλ ζήκεξα λα
εμαηξέζνπκε ηεο θνηλήο σθειείαο εηαηξείεο απφ απηά ηα ηέιε.
Καηά ηα ινηπά νη ππφινηπεο εηαηξείεο πιεξψλνπλ θαλνληθά ηα
ηέιε δηέιεπζεο θαη ηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Άιισζηε έρνπλ
εγγξαθεί πνζά θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’15 γη' απηφ. Ννκίδσ ήδε έρσ
γίλεη θαηαλνεηφο, ηίπνηε άιιν. Ζ απφθαζε είλαη φπσο ήηαλ, απιά καο ιέλε
ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ δελ πιεξψλνπλ ηέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθεπξέζεθε ν θνηλσθειήο θαπηηαιηζκφο!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. Κφλην, έρεηε ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κχξηε Λάιν, ιέηε ζην 16 «Ζ ρξέσζε γηα
θαηαιήςεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηαξγείηαη βάζεη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ
ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε…» θαη έρεηε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη
έξρεηαη κε δηθφ ηεο έγγξαθν… Δγψ δελ αληηιέγσ θαη δελ ζέισ λα αληηδηθήζσ
καδί ζαο πνηα είλαη ε ζθέςε θαη πνηα είλαη ηα πηζηεχσ ζαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ
ηήξεζε ή κε. Καη έξρεηαη ε ίδηα ε Απνθεληξσκέλε, ε νπνία ιέεη: «… βάζεη ηωλ
αλωηέξω…» αθνχ θάλεη κηα ελεκέξσζε φηη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ είρακε πάξεη, λα θάλεηε
παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Δγψ δελ ζέισ λα κπσ ζηε δηαδηθαζία θαηά πφζν απηφ είλαη
ζσζηφ ή δελ είλαη. Δγψ θνηηάσ θαηά πφζν εκείο ζπκβαδίδνπκε κε απηφ ην
νπνίν καο έζηεηιε ε Απνθεληξσκέλε, δελ δηαθσλψ ζε φ,ηη ιέηε. Αιιά απφ εθεί
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θαη πέξα φκσο γηα ην ’16 ιέηε «ε ρξέσζε γηα θαηαιήςεηο θαηαξγείηαη». Σν
γξάθεηε εδψ, νξίζηε.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ κπνξψ λα κπσ ζε άιιε δηαδηθαζία λα πσ
εάλ εζείο ζπκθσλείηε ή δελ ζπκθσλείηε, ή δελ ζπκθσλεί ν δίπια ζαο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λάινο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Γηα λα ην θαηαλνήζεη θαη ν θ. Κφληνο.
Τπάξρνπλ θαλνληθά νη θσδηθνί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ινηπέο θαηαιήςεηο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Ζ εηζήγεζή καο ιέεη: «Ζ ρξέσζε γηα θαηαιήςεηο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο».
Α. ΚΟΝΣΟ: Απηφ ιέσ.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: ινη νη άιινη πιεξψλνπλ, νη Οξγαληζκνί θνηλήο
σθειείαο δελ πιεξψλνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα ππάξρεη ζέκα πνηα είλαη θνηλήο σθέιεηαο, είκαζηε ζε έλα
κεηαβαηηθφ ζηάδην.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Ζ ΓΔΖ, ν ΟΣΔ, φιεο νη άιιεο ινηπέο
θαηαιήςεηο ππάξρνπλ αθφκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Παξψλ ε θα Γθνχκα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δγψ απηφ δελ ην ςεθίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Να πάκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γαβξηειίδεο;
Γ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λάινο;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πξεινξέληδνο ππέξ. Ο θ. Αλησλαξφπνπινο απνπζηάδεη. Ο
θ. Αλησλφπνπινο;
Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πάλνο;
Γ. ΠΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχινο;
Ο. ΓΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά;
Δ. ΓΑΪΣΑΝΑ - ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Σξνπνπνίεζε ηεο
αξηζ. 216/2015 απφθαζεο Γ.. πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ ρξήζεσο
πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2016, βάζεη λέαο
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά
πιεηνςεθία.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήςε απφθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2015, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ. Λάιν;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: ρη δελ έρσ λα πξνζζέζσ ηίπνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο ππάξρνπλ; ρη. Ζ θα Γθνχκα έρεη
ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ λα ζπκίζσ ηελ ηνπνζέηεζε καο, νχησο ή άιισο δελ
αιιάδεη ίδηα είλαη. Καηαςεθίδσ φρη γηαηί δηαθσλψ κε ηνπο ινγηζηηθνχο
αξηζκνχο κε ηελ ππεξεζία πνπ ηα βγάδεη, θαηαςεθίδσ γηαηί αθξηβψο δείρλνπλ
κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε δξνκνιφγεζε.
Καη εδψ ζέισ λα αλαθέξσ φηη ζην ζχλνιν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
ππάξρεη θαη κηα ηεξάζηηα επζχλε γηαηί θαιιηέξγεζε απηαπάηεο γηα ηελ πξψηε
θνξά Αξηζηεξά θαη ζε έλα βαζκφ ζπλερίδεη λα θαιιηεξγεί, φηαλ ιέκε φηη
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επειπηζηνχκε αξγφηεξα λα γίλεη ην έλα ή ην άιιν, πνπ έρεη αλαθεξζεί θαη
ζήκεξα θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απφ δηάθνξνπο Αληηδεκάξρνπο.
Θέισ λα επηζεκάλσ ην εμήο: δελ πξέπεη λα πεξλά αζρνιίαζην
ην ρνληξφ ςαιίδη πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, γηαηί
ππάξρεη ν ηεξάζηηνο θφβνο πνπ θάλεθε θαη απφ πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο
απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε πνπ είρε γίλεη, πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη ν
θφβνο λα αληηκεησπηζηεί ην ηεξάζηην ςαιίδη απηφ, ζαλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν.
Δλψ δελ είλαη.
Δίλαη
ππεξέηεο πνπ

ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηθνί

ηελ εμππεξεηνχλ θαη

θαη

ζπγθεθξηκέλνη

ζπγθεθξηκέλα

πνιηηηθνί

ζπκθέξνληα

πνπ

εμππεξεηεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο; ρη. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα
ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γαβξηειίδεο;
Γ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λάινο;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πξεινξέληδνο ππέξ. Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΩΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλφπνπινο;
Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πάλνο;
Γ. ΠΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχινο;
Ο. ΓΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά απνπζηάδεη. Ζ θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηαςεθίδσ απφ ζέζε αξρήο, φρη ηεο Τπεξεζίαο. Να κε
θαλεί φηη έρνπλ θάλεη θάπνην ιάζνο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Λήςε απφθαζεο επί
ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα
ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2015, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10»
εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηελέξγεηαο
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016», εγθξίλεηαη
νκφθσλα.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ
εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2016, βάζεη ηεο αξηζ. 53/2015
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Παπαινπθά έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο ππάξρνπλ; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Βιέπσ θάηη 100ρίιηαξα ηα νπνία δελ κνπ βγαίλνπλ ζηελ
πξφζζεζε. Ση είλαη απηά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ εξψηεζε δελ θαηαιάβακε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Βιέπσ θάηη θαηαγξαθέο εδψ 100.000, 100.000 θαη ην ζχλνιν
είλαη 200 ηφζεο θαη είλαη ηέζζεξα – πέληε θαηνζηάξηθα.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ηα έζνδα;
Κ. ΝΣΑΣΖ: ηα έζνδα λαη.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ε πνηνπο θσδηθνχο. Να πσ φηη είλαη ηαθηηθή επηρνξήγεζε
απφ ην Γήκν, είλαη 100.000 €.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν άζξνηζκα ηεο ζηήιεο πξέπεη λα καο θάλεη 228.000 ζην
ηέινο πνπ έρεηε γεληθφ ζχλνιν. Καη είλαη πάλσ απφ 600-700.000.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ θαηαξηίδνπκε ηερληθά, φπσο
είλαη δηαηππσκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απιά καζεκαηηθά …
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη ην ίδην πνζφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη ην γξάθεηο ηέζζεξηο θνξέο;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ναη, είλαη ην ίδην πνζφ. Γειαδή απηφ πνπ αλαθέξεη εδψ, ε
επηρνξήγεζε γηα θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ ή απφ ζεζκνζεηεκέλνπο …
Κ. ΝΣΑΣΖ: «Λνηπά ηαθηηθά έζνδα» δπν θνξέο. «Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ
δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο» ηξεηο θνξέο.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Λέηε ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο αλαιπηηθνχο
ινγαξηαζκνχο, απφ θάησ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν ίδην πνζφ είλαη δειαδή.
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Βιέπεηε ην γεληθφ. Ο γεληθφο αλαιχεηαη ζε δπν
αλαιπηηθνχο 50.000 θαη 50.000 άκα ηνπο πξνζζέζεηε φινπο ζα ζαο βγεη
ηξηπιάζην. Ή ζα πξνζζέζεηε ηνπο γεληθνχο ή κφλν …
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Μαθάξη λα ήηαλ δηαθνξεηηθά, αιιά δελ είλαη. Δίλαη ε ίδηα
επηρνξήγεζε, απιά πεξηγξάθεηαη πιένλ είλαη απηφ ην κνληέιν ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα κπνξνχζε λα είλαη ιίγν πην εδψ ή πην εθεί ε ζηήιε, λα
θαίλεηαη.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Έηζη είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Κχξηε

Νηάηζε,

ν

ηξφπνο

ζχληαμεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ βάζεη ηνπ θαηλνχξγηνπ ΛΓΠ γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν.
Γειαδή αλαθέξεηαη κία, δχν, κπνξεί θαη ηξεηο θνξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε ππάξρεη; ρη. Παξαθαιψ θ.
Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
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Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γαβξηειίδεο;
Γ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λάινο;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πξεινξέληδνο ππέξ. Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΩΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλφπνπινο;
Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πάλνο;
Γ. ΠΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχινο;
Ο. ΓΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά ιφγσ κε εθπξνζψπεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ έρνπκε αληηπξφζσπν θαη απέρνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά;
Δ. ΓΑΪΣΑΝΑ - ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηαςεθίδσ ζην ζθεπηηθφ πνπ είρα θαηαςεθίζεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά γηα ηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Δηεζίνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2016, βάζεη ηεο αξηζ. 53/2015 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ».
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2015, βάζεη ηεο αξηζ. 78/2015 απφθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Δίλαη κηα ηαθηνπνηεηηθή γηα ην ’15 αλακφξθσζε εθηφο
απξνφπηνπ δελ ζα ππάξμεη άιιε νπφηε έρεη θάπνηεο αιιαγέο ινγηζηηθέο,
κεηψζεηο θαη απμήζεηο φζνλ αθνξά θπξίσο ηε κηζζνδνζία εξγαδνκέλσλ, ηα
πξάγκαηα ινγηζηηθά ηα νπνία δελ ην θαηάιαβα αθξηβψο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Τπάξρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; ρη.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γαβξηειίδεο;
Γ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λάινο;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πξεινξέληδνο ππέξ. Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΩΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλφπνπινο;
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Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πάλνο;
Γ. ΠΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχινο;
Ο. ΓΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά ιφγσ κε εθπξνζψπεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Απέρνπκε ιφγσ κε εθπξνζψπεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά;
Δ. ΓΑΪΣΑΝΑ - ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα;
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ε φ,ηη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξςεθίδσ, αιιά
θαηαςεθίδσ θαη γηα ην επφκελν ζέκα, ζεσξνχκε απαξάδεθην θαη ην έρσ πεη
αξθεηέο θνξέο θνηλσθειήο επηρείξεζε, επηρείξεζε ζην Γήκν, Πξφζσπν
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 4εο
ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο νηθ.
έηνπο

2015,

βάζεη

ηεο

αξηζ.

78/2015

απφθαζεο

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ
εζφδσλ - εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2016, βάζεη
ηεο αξηζ. 85/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ»
Α. ΚΟΝΣΟ: ην 11ν έρσ κηα παξαηήξεζε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Οξίζηε θ. Κφλην θάληε ηελ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Μπνξψ λα ηελ θάλσ ηψξα;
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Κνπκαξηαλέ, ζέισ λα κνπ πείηε έλα πξάγκα. Έρεη κηα
θαηεγνξία εδψ, ε νπνία ιέεη «Γσξνρψξα», ζηελ αλαθέξεζηε «δσξεάλ
δηαλνκή

ελδπκάησλ,

παηρληδηψλ

θαη

ηα

ινηπά

ζε

ηνπιάρηζηνλ

150

σθεινχκελεο νηθνγέλεηεο κε δσξεέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δθθιεζία,
πιιφγσλ, ζρνιείσλ θαη πνιηηψλ». Γελ ήξζε πνηέ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
κηα απνδνρή δσξεάο.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γίλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γίλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο θνηλσθεινχο, ήζεια λα
κάζσ ηε δηαδηθαζία φηη αλ γίλεηαη εθεί δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Απνδνρή δσξεάο ηξία κπνπθάλ. Θα πξέπεη ε Δπηηξνπή
παξαιαβήο λα δεη αλ ηα κπνπθάλ είλαη θαιά θαη αλ απνδέρεηαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηα ηξία κπνπθάλ γηα λα ηα πάξεη θάπνηνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Κνπκαξηαλέ, ην ζέκα ηάμεο είλαη λα γίλεη απνδνρή έζησ
θαη γηα έλα δεπγάξη παπνχηζηα. Γελ είλαη ζέκα αλ είλαη θαιφ ή θαθφ, εγψ απηφ
ζνπ θάλσ δψξν. Να πεξλάλε νη απνδνρέο δσξεάο δείρλεη κηα απφιπηε
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δηαθάλεηα. Δγψ δελ βάδσ νχηε ππνλννχκελν γηα λα κελ εηπσζεί αχξην φηη
βάιακε ππνλννχκελν, δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα. Αιιά ζέισ ζέκα ηάμεσο.
Θέκα ηάμεσο είλαη ε απνδνρή δσξεάο φ,ηη κπαίλεη κέζα λα ιέηε:
35 ζνξηο – 15 ζψβξαθα 14/4 αθφκε θαη ηα αθνχκπεζε άγλσζηνο ηα
απνδέρεηαη θαη ηα βάδεη ζηελ άθξε, κε απηή ηελ έλλνηα ην είπα. ε θακία
πεξίπησζε επαλαιακβάλσ θαη λα θαηαγξαθεί, δελ είλαη θακία κνκθή.
Ξεθαζαξίδσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε ….
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θέιεηε ηνλ ιφγν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; Αθνχ ςεθίζακε;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να πσ απιά ζηνλ θ. Κνπκαξηαλφ φηη γηα ηε δηθή ηνπ
εμαζθάιηζε πξνθαλψο ην ιέεη ν θ. Κφληνο θαη απηφ είλαη ην ζσζηφ, γηα λα κελ
ιέεη ην νηηδήπνηε νπνηνζδήπνηε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηαηί ζα πνπλ αχξην φηη «πήγακε δέθα κπνπθάλ θαη δελ ηα
έδσζαλ πνπζελά».
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ιέκε αλ είλαη θαιά ή φρη, φ,ηη γίλεηαη δσξεά… Γηφηη
ζα ζαο πσ θάηη άιιν αλ ήηαλ καγαδί δελ μέξσ πνηνο ηα έθαλε δψξν, απηφο
κπνξεί λα εθπέζεη ην πνζφ ηνπ απφ ηελ Δθνξία. Σν μέξεηε απηφ; Αλ ήηαλ
καγαδί ιέσ, δελ μέξσ.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Οη νηθνλνκηθέο δσξεέο είλαη άιιν πξάγκα.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ θαηαιάβαηε θαη ζε είδνο λα είλαη. Έρνπλ κηα αμία θ.
Κνπκαξηαλέ, δελ είλαη έηζη. Δγψ ζαο ην ιέσ γηα ζαο, ηψξα αλ ζέιεηε αθνχζηε
ην.
Α. ΚΟΝΣΟ: Να μέξεηε έλα πξάγκα: είλαη ππνρξεσκέλνο απηφο ν νπνίνο
θάλεη δσξεά, δειαδή αλ έξζεη θαη καο θέξεη εθαηφ Δβαπνξέ, λα θφςεη
θαλνληθά

παξαζηαηηθφ

ηεο

δσξεάο

ηνπιάρηζηνλ

ζην

θφζηνο

ηνπ

εκπνξεχκαηνο θαη λα πιεξψζεη θαη ΦΠΑ. Καη αλ δελ ην θάλεη απηφ, ζα είλαη
ππφινγνο απηφο πνπ ην δέρηεθε θαη απηφο πνπ ην έδσζε. Γειαδή είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ ζαο ιέσ. Καη επαλαιακβάλσ γηα δεχηεξε θνξά
θακία ζθνπηκφηεηα δελ ππάξρεη εθ κέξνπο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Έρεηε λα απαληήζεηε θ. Αληηδήκαξρε; ρη. Κάπνηνο άιινο
ζπλάδειθνο ζέιεη ηνλ ιφγν;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γηα πνην ζέκα;
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γηα ην 11ν ζέκα θ. Αληηδήκαξρε, ζην 11ν είκαζηε.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Δίκαζηε ζην 11;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην 11ν ζέκα είκαζηε.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γελ έρσ εηζεγεζεί, δπν θνπβέληεο λα πσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ δερηήθαηε εξψηεζε.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Έρνπκε ζπλεζίζεη δπζηπρψο καδί κε ηελ ςήθν λα
θαηαζέηνπκε θαη ςήθηζκα, λα θάλνπκε εξψηεζε, γη' απηφ ην ιέσ. Θέιεηε λα
θάλσ εηζήγεζε;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, αο πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γαβξηειίδεο;
Γ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λάινο;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πξεινξέληδνο ππέξ. Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΩΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλφπνπινο;
Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Πάλνο;
Γ. ΠΑΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχινο;
Ο. ΓΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ;
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνπζηάδεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά ιφγσ κε εθπξνζψπεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δπίζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ έρνπκε εθπξνζψπεζε, απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά;
Δ. ΓΑΪΣΑΝΑ - ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηαςεθίδσ θαη δηαθσλψ πιήξσο κε ηελ αλάγθε
θνηλσθεινχο επηρείξεζεο κέζα ζην Γήκν, κε ηελ αλάγθε επηρείξεζεο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Δηεζίνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2016, βάζεη ηεο αξηζ. 85/2015
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ».
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γηα ηε δηαδηθαζία πάλησο θ. Πξφεδξε δελ είρα θαηαιάβεη
φηη είρε κπεη ην 11ν ζέκα, δελ είπαηε θαη ήζεια λα θάλσ κηα εηζήγεζε.

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«θνπηκφηεηα εθπφλεζεο κειεηψλ – Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ
απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Δμνπζηνδφηεζε
Γεκάξρνπ γηα ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ. Καιακπφθε;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ζ κειέηε απηή είλαη γηα ηελ θξα θαη εξξψλ πνπ έρεη
εθπνλεζεί ε κειέηε απφ ην 2009-2010 θαη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο
ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο. Έρνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα
30.000 € θαη εμνπζηνδνηνχκε ην Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα λα
μεθηλήζνπκε άκεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ηελ επθαηξία απηνχ ηνπ έξγνπ θαη επεηδή φινη
γλσξίδνπκε ηη ζπλέβε απφ ην Κάησ Κνπθιάθη κέρξη ηε θξα θαη ηε Νεζίδα
ζηελ πξνεγνχκελε λεξνπνληή, έρσ γξάςεη θάπνηα πξάγκαηα γηα λα
κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε θάπσο πην νινθιεξσκέλα.
Δπαλεηιεκκέλα ε "Λατθή πζπείξσζε" έρεη ηνλίζεη ηελ αλάγθε
λα ππάξμνπλ κέηξα αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο θαη
πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή, ζα ην ζηείισ θαη ειεθηξνληθά γηα λα κπεη ζηα
πξαθηηθά θαη λα βνεζήζσ ηνλ θ. Πιέζζα.
Δίλαη επείγνπζα πξνηεξαηφηεηα λα δηακνξθσζεί νινθιεξσκέλνο
αληηπιεκκπξηθφο ζρεδηαζκφο θαη φρη απνθνκκέλα, απνζπαζκαηηθά έξγα.
Δίλαη

ηεξάζηηεο

νη

επζχλεο

ησλ

Κπβεξλήζεσλ

δηαρξνληθά

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ. Γελ είλαη
ηπραίν φηη αλ παξαηεξήζεηε ηηο δειψζεηο πνπ ππήξμαλ κεηά ηελ ηειεπηαία
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λεξνπνληή κε έλα ρξφλν δηαθνξά, ζα αθνχζεηε ηηο ίδηεο δειψζεηο απφ
δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο κε ηελ πξνεγνχκελε κεγάιε λεξνπνληή πνπ είρε
πιήμεη ηελ πεξηνρή.
Πνπ αληί λα ρξεκαηνδνηνχλ έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο
θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ππάξρνπλ, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη
θνλδχιηα ζε δξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, λνκίδσ
δελ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί απηφ ζχκθσλα κε ηα κέηξα πνπ ςεθίζηεθαλ θαη
ζα ςεθηζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα.
Δπζχλε έρεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ θαη ε Πεξηθεξεηαθή
Αξρή ηεο Αηηηθήο πνπ δελ έρνπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο απηά ηα δεηήκαηα ή
λα ην ζέζσ θαιχηεξα αζθνχληαη ζε απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ
απνδεηθλχνληαη

αλαπνηειεζκαηηθέο,

απνπζία

νινθιεξσκέλνπ

αληηπιεκκπξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Απηνεπηβεβαηψζεθε θαη ζηελ ηειεπηαία κε ηα ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία πνπ ήηαλ ζην Κάησ Κνπθιάθη ζηελ νδφ θξά ζηελ Αγία Μαξίλα, ζηε
νθνχιε, ζηνπο Απνκάρνπο, ζηε Λάκπξνπ Καηζψλε θαη εζληθή νδφ ζηνλ
Κεθηζφ, ζην 1ν θαη 2ν Νεπηαγσγείν ζηα ζρνιεία 1ν, 2ν, 3ν, 4ν, 8ν Γεκνηηθφ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Ζ "Λατθή πζπείξσζε" ζεσξεί φηη νη θαηαζηξνθέο απηέο δελ
είλαη αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά ζπλαθφινπζν
κηαο πνιηηηθήο πνπ εκπνξεπκαηνπνηεί ηε γε θαη ππνηάζζεη ηα πάληα ζην
βσκφ ηνπ θέξδνπο. Σν γεγνλφο φηη ηέηνηα έξγα θαη δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκα
γηαηί ζηε ιεηηνπξγία ηνπο δελ απνδίδνπλ θέξδε, ζην θεθάιαην, καο βξίζθεη
απέλαληη θαη ην αληηπαιεχνπκε.
Απαηηνχκε θαη θαινχκε ηνλ ιαφ λα νξγαλσζεί θαη κφλν έηζη λα
παιέςεη θαη λα δηεθδηθήζεη ηψξα, γηαηί κφλν έηζη ζα έρεη θαη απνηειέζκαηα
ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, ρσξίο δηαδηθαζηηθέο δηθαηνινγίεο θαη ρξνλνηξηβέο.
Υσξίο δηθαηνινγίεο φηη είκαζηε νηθνλνκηθά ζηξηκσγκέλνη θη άιια ηειηθά θηελά
επηρεηξήκαηα λα γίλνπλ φια ηα αλαγθαία έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιανχ
απφ πιεκκχξεο, ζεηζκνχο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο.
Σψξα Κπβέξλεζε θαη Πεξηθέξεηα -θαη απηφ πξνηείλσ λα ην
πηνζεηήζεηε- λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα απφ ην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, απφ ηα ΔΠΑ, απφ ην απνζεκαηηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο
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πνπ απιφρεξα δηαηέζεθε ζηελ Κπβέξλεζε γηα λα πιεξσζνχλ νη δαλεηζηέο θαη
λα μεθηλήζνπλ απφ αχξην ην πξσί νη εξγαζίεο.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ
έγηλαλ ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θνίηε ηνπ Κεθηζνχ, ν
ρεηκψλαο είλαη κπξνζηά θαη θάζε θαζπζηέξεζε είλαη εγθιεκαηηθή. Άκεζα λα
απνθαηαζηαζνχλ νη δεκηέο ζε ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, νρήκαηα γηα φιεο ηηο
πεξηνρέο θαη λα απνδεκησζνχλ νη πιεγέληεο γηα ην ζχλνιν ηεο δεκηάο πνπ
έρνπλ ππνζηεί θαη λα δνζνχλ νη απνδεκηψζεηο θαη γηα ηηο πεξζηλέο
θαηαζηξνθέο, εθφζνλ δελ έρνπλ απηέο θαηαβιεζεί.
Να δνζεί επηρνξήγεζε ζηνπο Γήκνπο γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ
θαη επείγνπζεο παξεκβάζεηο εθεί πνπ ππάξρεη αλάγθε θαη ηδηαίηεξα ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο. Να πξνγξακκαηηζηεί ε νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ρξνλίδνπλ φπσο είλαη ζηελ Αγία Μαξίλα θαη ην Κνπθιάθη,
απνζάλζεζε ησλ πξαλψλ ζηε ιεσθφξν Κεθηζνχ θαη ηε Λάκπξνπ Καηζψλε
θαη νχησ θαζ’ εμήο.
Να μεθηλήζνπλ ηψξα νη εξγαζίεο αλάζρεζεο ησλ πδάησλ απφ
Πνηθίιν φξνο, Πάξλεζα, Αηγάιεσ, απηφ ην βάδσ γηαηί πάεη πξνο ηελ
Πεξηθέξεηα θαη καο αθνξά φζνλ αθνξά ηελ Πάξλεζα αιιά λνκίδσ φηη είλαη πην
νινθιεξσκέλν έηζη θαη φπνπ αιινχ ρξεηάδεηαη γηα λα κελ πλίγνληαη ζηα λεξά
θαη ηε ιάζπε.
Απηά είλαη νξηζκέλα απφ ηα άκεζα θαη απνιχησο αλαγθαία έξγα
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο. Οθείισ λα ζαο αλαθέξσ φηη έρνπλ
θαηαηεζεί –δελ κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία λα θξχςσ θάηη ηέηνην- θαη απφ ηνλ
Γηάλλε Μαλνπζνγηαλλάθε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν ηνπ ΚΚΔ πνπ έρεη
εθιεγεί κε ηε "Λατθή πζπείξσζε", θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 29 Οθηψβξε.
Σαπηφρξνλα ζέισ λα επηζεκάλσ φηη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, γηα λα παξζνχλ ηα απαξαίηεηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο πξψηα απ' φια αιιά θαη ηνπ
βηνο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, αλαγθαίνο θαη απαξαίηεηνο φξνο είλαη ε
θηλεηνπνίεζε, ε δηεθδίθεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ ιαφ.
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Γηαηί έρεη απνδεηρζεί δηαρξνληθά θαη απφ φιεο ηηο Κπβεξλήζεηο φηη
κφιηο καδεπηνχλ νη ιάζπεο θαη ηα ζπληξίκκηα, κφιηο ζβήζνπλ νη πξνβνιείο ηεο
ηειεφξαζεο θαη νη θάκεξεο, νη ππνζρέζεηο γηα απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ,

γηα

απνδεκίσζε

ησλ

πιεγέλησλ,

γηα

έξγα

πνπ

ζα

αληηκεησπίζνπλ γηα πάληα ην θαθφ θαη άιια πνιιά, μερληνχληαη γηα λα ηα
επαλαιάβνπλ ρσξίο ληξνπή ζηελ επφκελε θαηαζηξνθή.
Έρνπκε επίγλσζε φηη φια απηά ρσξίο ηελ πίεζε απφ ηελ
νξγαλσκέλε πάιε ηνπ ιανχ δελ ζα γίλνπλ, γη' απηφ ν ιαφο καδί κε ηελ πάιε
ηνπ γηα λα απνθξνχζεη ηε ζπλερηδφκελε επίζεζε πνπ δέρεηαη ζην δηθαίσκα
ζηε ζηαζεξή δνπιεηά, ζηνπο κηζζνχο ζηηο ζπληάμεηο, ζην αζθαιηζηηθφ, ηε
θνξνινγία, ηα ραξάηζηα θαη πνιιά άιια, πξέπεη λα εληάμεη θαη ην δήηεκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο δσήο ηνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ, ηνπ ζπηηηνχ ηνπ απφ θαηξηθά
θαηλφκελα πνπ θάζε θνξά βαθηίδνληαη αθξαία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκθσλήζνπκε απφιπηα κε ηελ εθηίκεζε ηεο θαο Γθνχκα
φηη νη θαηαζηξνθέο δελ είλαη θπζηθέο. Οη θαηαζηξνθέο νθείινληαη ζηελ
αλππαξμία ππνδνκψλ, ζηελ πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνπ επηιέγνπλ λα δψζνπλ ρξήκαηα ζε κεγάια
εξγνιαβηθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη έρνπλ αθήζεη ηηο πφιεηο καο θαη
ηνπο Γήκνπο καο λα ζηεξνχληαη βαζηθψλ ππνδνκψλ.
Άξα ην ζθέινο ησλ αηηεκάησλ ην νπνίν βάιαηε, εκείο ηα έρνπκε
ππνβάιιεη απηά ήδε κέζσ ηνπ Γήκνπ ζηελ Πεξηθέξεηα. Χο εθ ηνχηνπ
ζπκθσλνχκε απφιπηα λα ςεθηζηνχλ. Καη άξα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε λα
γίλνπλ θαη φια ηα ππφινηπα. Γειαδή φλησο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πξαλψλ
πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλα, ζηνλ Κεθηζφ πνπ άκα δείηε,
άκα πηάζεη κηα κεγάιε κπφξα κπνξεί λα ζξελήζνπκε ζχκαηα, δειαδή αθφκε
θαη λα θαηαξξεχζεη ηκήκα ηεο εζληθήο νδνχ. Σφζν ζνβαξά είλαη ηα πξάγκαηα.
Πξέπεη λα θαζαξηζηεί νπσζδήπνηε ν Κεθηζφο, λα θαζαξηζηεί ν
Πνδνλίθηεο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, απηφ φκσο πνπ ζέισ λα
πσ εγψ είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κηα πξψηε αξρή. Γειαδή
έρνπκε ηε βεβαίσζε αιιά θαη ηελ έληαμε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ φηη ζα γίλεη ην
αληηπιεκκπξηθφ ζηε θξα. Γειαδή ζήκεξα ζπδεηάκε θαη ζεσξψ πσο είλαη κηα
κέξα ε νπνία πξέπεη λα πεξάζνπκε έλα ζεηηθφ κήλπκα ζηνπο θαηνίθνπο απηήο
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ηεο πεξηνρήο φηη επηηέινπο κπαίλεη κπξνζηά ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηεο νδνχ
θξα.
πσο επίζεο έρνπλ κπεη θη άιια 6 εθαηνκκχξηα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ Πνδνλίθηε, πνπ είλαη
έλα πνιχ κεγάιν πνζφ, έλα πνιχ κεγάιν έξγν πνπ απηά ηα δπν ζα ιχζνπλ
έλα βαζηθφ πξφβιεκα αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ πφιε καο. Γελ
ιχλνπλ ην πξφβιεκα, γηαηί απηή ηε ζηηγκή κε ηηο πιεκκχξεο ππήξμε κεγάιε
θαηαζηξνθή θαη άξα ρξεηάδεηαη έμηξα παξέκβαζε, αιιά ζεσξψ πσο κε ηελ
εθπφλεζε θαη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ δχν έξγσλ, ζα είκαζηε ζε πνιχ
θαιχηεξε θαηάζηαζε ζην ηέινο απηήο ηεο ζεηείαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μηα εξψηεζε έρσ θ. Πξφεδξε ζηελ θα Γθνχκα. ε θάπνην
ζεκείν αλαθέξεηε ηελ επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε ζρέζε κε ηα
αληηπιεκκπξηθά. Μπνξείηε λα ην επαλαιάβεηε θαη λα κνπ ην εμεγήζεηε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ε απηά πνπ βιέπσ εγψ ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πνπ
κπνξεί λα είραηε ζηηο ηειεπηαίεο πιεκκχξεο, ζεσξψ φηη έρεηε κεγάιε επζχλε
ζην γεγνλφο φη η… Να εδψ ην γξάθσ: «…Δπζχλε έρεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή
ηνπ Γήκνπ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Αηηηθήο πνπ δελ έρνπλ ζηηο
πξνηεξαηφηεηέο ηνπο απηά ηα δεηήκαηα ή αζθνχληαη ζε απνζπαζκαηηθέο
παξεκβάζεηο

πνπ

απνδεηθλχνληαη

αλαπνηειεζκαηηθέο,

απνπζία

νινθιεξσκέλνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζρεδηαζκνχ».
Χο εθ ηνχηνπ πξνθαλψο ζεσξψ φηη φπσο είπα εμ αξρήο φηη είλαη
έλα απνζπαζκαηηθφ έξγν ην νπνίν ζηεξίδνπκε φπσο ζηεξίμακε θαη ην
πξνεγνχκελν, αιιά αλ δελ κπεη κηα ζπλνιηθφηεξε δηεθδίθεζε, πνπ, αλ ζέιεηε
γηα λα ζαο πξνιάβσ, κπνξεί λα είραηε ζηείιεη θάπνην νινθιεξσκέλν
αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ ηνλ νπνίν φκσο δελ γλσξίδσ εγψ, δελ μέξσ αλ
ππήξρε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ζε πξνεγνχκελν, αιιά εγψ δελ γλσξίδσ
έλαλ νινθιεξσκέλν αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ, ππάξρνπλ απνζπαζκαηηθά
έξγα.
Να πσ θαη πάλσ ζε απηφ πνπ εηπψζεθε. Καηαιαβαίλσ ηελ
αλάγθε ζαο λα ζπκθσλήζεηε θαη λα πείηε φηη ζηελ Πεξηθέξεηα κπήθαλ ηα
ρξήκαηα θαη πηέζακε θαη ηα ινηπά, αιιά πξέπεη λα πξνεηδνπνηνχκε θαη ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνλ ιαφ ηεο Φηιαδέιθεηαο φηη είλαη πάξα πνιχ πηζαλφ απηά λα
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παξζνχλ πίζσ κε ηα κέηξα πνπ έξρνληαη. Δίκαζηε ζην 3 ν, ην πην βάξβαξν
Μλεκφλην θαη ζέισ λα πσ φηη πξέπεη λα βάδνπκε θαη λα επηκέλνπκε ζην φηη ν
ιαφο δελ πξέπεη λα εθεζπράδεη ζε ηίπνηε θαη κε ηίπνηε. Οχηε επεηδή νη
θσδηθνί κπήθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίζηε θάπσο άδηθε. Ο Γήκνο δελ ζα κπνξνχζε λα είρε θαη
δελ επηηξέπεηαη λα έρεη αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ. Ο δηθφο καο Γήκνο είλαη
αλάκεζα ζε δπν πνηάκηα: Κεθηζφ θαη Πνδνλίθηε. Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα
θχξηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ Κεθηζφ θαη ηνλ Πνδνλίθηε. Τπάξρεη έλα ηξίην πνπ
πιεκκπξίδνπκε ζπλέρεηα πνπ είλαη ε θξα πνπ ζεσξψ φηη έρεη πάξεη ην δξφκν
ηνπ.
Αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ Κεθηζφ δελ ζα κπνξνχζε λα
θάλεη ν Γήκνο, νχηε ζηνλ Πνδνλίθηε. Αληηπιεκκπξηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλα
νξγαλσκέλν ζρέδην ην νπνίν ζα πξέπεη λα βγεη ή απφ φινπο ηνπο Γήκνπο ή
βαζηθά απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ. ηαλ κηιάκε γηα απνθαηάζηαζε
ησλ πξαλψλ ηνπ Κεθηζνχ θαη έζησ εγψ ζαο ιέσ φηη ζα απνθαηαζηαζνχλ,
φπσο είλαη ζρεδηαζκέλν καο είπαλ φηη ζε δπν κήλεο μεθηλνχλ ηα έξγα ηνπ
Κεθηζνχ απνθαηάζηαζε ησλ πξαλψλ, δελ είλαη αληηπιεκκπξηθφ

ε

απνθαηάζηαζε.
Ζ απνθαηάζηαζε ζα γίλεη γηα λα κελ πέζεη ε Λάκπξνπ Καηζψλε,
ή νη παξαπάλσ δξφκνη. Σν αληηπιεκκπξηθφ ζα πξέπεη λα γίλεη πάλσ ζηελ
Πάξλεζα γηα λα θξαηεζνχλ ηα λεξά. Ο Κεθηζφο, άκα θηηαρηνχλ ηα ηνηρία ηνπ
δελ ζα θαξδχλεη λα ρσξάεη πην πνιχ λεξφ, ή ν Πνδνλίθηεο. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ
Πνδνλίθηε πνπ έρεη κπεη ζηελ Πεξηθέξεηα πάιη δελ είλαη αληηπιεκκπξηθφ.
Ο Πνδνλίθηεο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή, είλαη έλα απφ έλα
ζεκείν θαη έπεηηα θιεηζηφ, απηφ ην λεξφ κπνξεί λα δερηεί, απηφ ην λεξφ κπνξεί
λα ην πάξεη θαη λα πάεη λα ην ρχζεη ζηε ζάιαζζα, αλ έρεη παξαπάλσ λεξφ
απηφ ην λεξφ πεξηζζεχεη θαη ζα πιεκκπξίδεη ηηο πφιεηο, ζα πιεκκπξίδεη ηε
Υαιθεδφλα, ηε Φηιαδέιθεηα, ην Μελίδη, φπνπ πεξλάεη.
Άξα ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ
θεληξηθή Γηνίθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε. Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο; ρη.
Κπξία Γθνχκα κπνξείηε λα καο δηαβάζεηε αθξηβψο πνηα ζεκεία ζέιεηε λα
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πξνζζέζνπκε γηα λα αθνπζηνχλ μαλά, γηαηί ζα κπνπλ ζηελ ςεθνθνξία απφ
φ,ηη θαηάιαβα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Γηαβάδεη):
«Τώξα Κπβέξλεζε θαη Πεξηθέξεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία
θεθάιαηα από ην Πξόγξακκα Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ, από ηα ΕΣΠΑ,
από ην απνζεκαηηθό ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ απιόρεξα δηαηέζεθε ζηελ
Κπβέξλεζε γηα λα πιεξωζνύλ νη δαλεηζηέο θαη λα μεθηλήζνπλ από αύξην
ην πξωί νη εξγαζίεο», αλαθέξνκαη θαη ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ζε θάπνηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ θαη ηωλ θαηαζηξνθώλ πνπ έγηλαλ ζηηο
ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θνίηε ηνπ Κεθηζνύ, ν
ρεηκώλαο είλαη κπξνζηά θαη θάζε θαζπζηέξεζε είλαη εγθιεκαηηθή. Άκεζα
λα απνθαηαζηαζνύλ νη δεκηέο ζε ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, νρήκαηα γηα όιεο
ηηο πεξηνρέο θαη λα απνδεκηωζνύλ νη πιεγέληεο γηα ην ζύλνιν ηεο δεκηάο
πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη λα δνζνύλ νη απνδεκηώζεηο θαη γηα ηηο πεξζηλέο
θαηαζηξνθέο, εθόζνλ δελ έρνπλ απηέο θαηαβιεζεί.
Να δνζεί επηρνξήγεζε ζηνπο Δήκνπο γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη
επείγνπζεο παξεκβάζεηο εθεί πνπ ππάξρεη αλάγθε θαη ηδηαίηεξα ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο.
Να πξνγξακκαηηζηεί ε νινθιεξωκέλε αληηκεηώπηζε ηωλ πξνβιεκάηωλ
πνπ ρξνλίδνπλ όπωο είλαη ζηελ Αγία Μαξίλα θαη ην Κνπθιάθη,
απνζάλζεζε ηωλ πξαλώλ ζηε ιεωθόξν Κεθηζνύ θαη ηε Λάκπξνπ
Καηζώλε θαη νύηω θαζ’ εμήο.
Να μεθηλήζνπλ ηώξα νη εξγαζίεο αλάζρεζεο ηωλ πδάηωλ από Πνηθίιν
όξνο, Πάξλεζα, Αηγάιεω –επαλαιακβάλω ην βάδω ζπλνιηθόηεξα ζην
ζθεπηηθό πνπ έβαιε θαη ν θ. Καιακπόθεο δειαδή, απιά ην βάδω θαη γηα
όιε ηελ Αηηηθή, αλ ζέιεηε λα αθήζνπκε κόλν ηελ Πάξλεζα αιιά δελ ην
ζεωξώ θαη ζωζηό- θαη όπνπ αιινύ ρξεηάδεηαη γηα λα κελ πλίγεηαη ν
θόζκνο ζηα λεξά θαη ηε ιάζπε».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία. Πάκε ζε ςήθηζε ην ζέκα σο εηζήρζε, ζπλ ηελ
πξνζζήθε πνπ επαλέιαβε ε θα Γθνχκα, ηελ νπνία ηελ απνδερφκαζηε.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «θνπηκφηεηα
εθπφλεζεο κειεηψλ – Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ
γηα ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο»
εγθξίλεηαη νκφθσλα.

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή δχν αηζνπζψλ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Γήκν Φηιαδειθείαο
-Υαιθεδφλνο Ν. Αηηηθήο» (Α.Μ. 172/15)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηάλλε ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ, πεο κνπ, εγψ δελ έρσ
θαηαιάβεη πνην είλαη ην Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο; Πνην
ελλννχκε Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην; Σεο Σξσάδνο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν γπκλαζηήξην ηεο Φηιαδέιθεηαο είλαη ζηελ Σξσάδνο …
Α. ΚΟΝΣΟ: Καη ην άιιν ζην ηξαηησηηθφ;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καη ην άιιν ζην ηξαηησηηθφ. Οη δπν αίζνπζεο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σα έρνπκε βαθηίζεη εκείο. Σψξα, ηη γπκλαζηήξην… Δίλαη
βαθηηζκέλα έηζη γηα λα ηα θσδηθνπνηήζνπκε νπζηαζηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Παξαθαιψ
θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηξφπνπ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή δχν αηζνπζψλ πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ

Γεκνηηθνχ

Γπκλαζηεξίνπ

ζην

Γήκν

Φηιαδειθείαο

Υαιθεδφλνο Ν. Αηηηθήο» (Α.Μ. 172/15)» εγθξίλεηαη νκφθσλα.
Σν 14ν θαη ην 15ν ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνζχξνληαη.
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16ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζχζηαζεο επηηξνπήο, ε νπνία ζα αλαιάβεη λα δηαρεηξηζηεί
ζπλνιηθά ην δήηεκα εθπνκπήο θαη έθζεζεο ησλ θαηνίθσλ ζε Ζ/Μ πεδία
δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνηείλεηαη πεληακειήο Δπηηξνπή απφ ηξεηο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη κπνξνχκε λα βάινπκε πνιίηεο … Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φαληάδνκαη έρεηε δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε, δελ ζέισ λα
επεθηαζψ άιιν. Κπξίσο αθνξά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία αιιά θαη ππιψλεο
πςειήο ηάζεο πνπ ππάξρνπλ ζε ζεκεία ζηελ πφιε θαη εηδηθά ζηε Νεζίδα.
Θεσξνχκε φηη ην ζέκα ζα πξέπεη λα κειεηεζεί κε έλα
επηζηεκνληθφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα
αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πνπ λα κπνξέζνπκε λα δηεθδηθήζνπκε

απηά πνπ

ζεσξνχκε πνιηηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα έρνπκε ζηα πξνγξάκκαηά καο ζεσξψ
φινη, αιιά ρξεηαδφκαζηε θαη κηα επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε πξνθεηκέλνπ λα
δηεθδηθήζνπκε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Δκείο πξνηείλνπκε ηξεηο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, δπν ηεο
πιεηνςεθίαο έλαλ ηεο κεηνςεθίαο θπξίσο ηνλ θ. Νηάηζε… Γελ ζα
ππνδείμνπκε, δελ ζέινπκε δειαδή λα επηβάιινπκε αιιά θπξίσο ιφγσ
εληνπηφηεηαο, αιιά απφ εθεί θαη πέξα θαη αλ ζέιεη θαη θάπνηνο άιινο θπζηθά
είλαη αλνηρηφ, κηα πξφηαζε θάλνπκε.
Δπίζεο θαη δπν πνιίηεο, πξνηείλνπκε ηνλ θ. Νηάξια Παλαγηψηε
θαη ηνλ θ. Γηαλλφπνπιν Σάζν, ν νπνίνο είλαη θπζηθφο θαη ε γελίθεπζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηνπ είλαη πάλσ ην αληηθείκελν πνπ ζα βνεζήζεη. Καη
πξνηείλνπκε ηνλ θ. Αλαληάδε, ηελ θα Παπαινπθά θαη έλαλ ππάιιειν. Απφ εθεί
θαη πέξα αλ ζέιεη λα κπεη θη άιινο δεκνηηθφο ζχκβνπινο είκαζηε αλνηρηνί,
ζεσξνχκε ζνβαξφ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ννκίδσ φηη ν Γήκαξρνο έβαιε

κηα πνιχ

ζσζηή δηάζηαζε φηη πξέπεη λα έξζνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα
γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, γηαηί είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ην
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ζέκα απηφ θαη λνκίδσ φηη πιήηηεηαη ε Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα απφ
ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα θαη πξέπεη απηά λα ηα δηαρεηξηζηνχλ άλζξσπνη νη
νπνίνη λα έρνπλ κηα άπνςε θαη κηα ζέζε ζπγθεθξηκέλε θαη ζπκθσλψ απφιπηα
κε ηνλ θ. Γήκαξρν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ απφ ην ζθεπηηθφ ηνπ Γεκάξρνπ, γηαηί
ε εηζήγεζε λαη κελ έβαδε θάπνηα ζέκαηα αιιά ην ηη ζέιεηε λα πεηχρεηε
αθξηβψο κε ηελ Δπηηξνπή δελ ην πνιπθαηάιαβα. Θεσξείηε δειαδή έηζη φπσο
ην αλαθέξαηε εζείο λα ππάξμεη θαη κηα επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ζα ην
πεηχρεηε κέζσ ηεο Δπηηξνπήο; Γηαηί εγψ λνκίδσ φηη ζα δπζθνιέςεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα είλαη έλα ρξφλην πξφβιεκα ην μέξνπκε φινη νη
Φηιαδειθηψηεο θαη ιέσ Φηιαδειθηψηεο βγάδσ ηνπο Υαιθεδηνληψηεο γηαηί είλαη
έλα ρξφλην πξφβιεκα πνπ ην δηεθδηθνχκε ρξφληα.
Αλ ην δεη θαλείο, ηνπιάρηζηνλ εγψ φζν έρσ αζρνιεζεί κε απηφ ην
πξάγκα έλα ρξφλν ξσηψληαο ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ, δειαδή έρσ κηιήζεη κε
ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΓΖΔ, έρσ κηιήζεη κε Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ θαη νη
απφςεηο δηίζηαληαη γχξσ απφ ην ζέκα, δειαδή φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ θαη εηδηθά ησλ ππιψλσλ πςειήο ηάζεο πάλσ
ζηελ αλζξψπηλε πγεία.
Γελ κπνξνχκε κε κηα επθνιία λα πάκε λα θαιιηεξγήζνπκε έλα
θφβν ζηνπο αλζξψπνπο, απηή ηε ινγηθή έρνπκε πνπ αλ βγνχκε θαη ην πνχκε
επζέσο απηφ ην νπνίν θαη είλαη αηεθκεξίσην απφ ηε κηα, αιιά κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη έλα παληθφ ηέηνην, πνπ ζα έρνπκε ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη σο
Γήκνο. Γειαδή ζα πξέπεη λα θιείζεη ην ζρνιείν πνπ είλαη ιίγν πην πέξα, ζα
πξέπεη λα δηψμνπκε ηα ζπίηηα ζηελ νπζία.
Γηαηί ην ιέσ απηφ; Να ην πσ απιά: εκείο ζέινπκε λα θχγνπλ νη
ππιψλεο πςειήο ηάζεο θαη αλ κπνξνχκε λα ην δέζνπκε απηφ ην πξάγκα θαη
λα ην ηεθκεξηψζνπκε θαη επηζηεκνληθά, απηφ ζα καο βνεζήζεη ζην λα
ζπγθξνηήζνπκε θαη κηα ιατθή βάζε, κηα Δπηηξνπή αγψλα, πνπ λα κπνξέζεη
πιένλ κε θάπνηα έγθπξα ζηνηρεία λα πάεη λα ην δηεθδηθήζεη θαη λα ην θηάζεη
κέρξη ηέινπο. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ καο.
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Απιψο ν ηξφπνο πνπ δηαηππψλνπκε είλαη πάξα πνιχ
κεηξεκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ θιίκαηνο
παληθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μέρξη ηψξα απηφ πνπ είλαη γλσζηφ θαη απφ ηελ πξάμε ζηε
Νεζίδα, είλαη φηη είλαη κεηξεκέλα κεηά ηα 20 κέηξα απφζηαζε απφ ηα θαιψδηα
αδπλαηίδεη πάξα πνιχ ην ζήκα θαη ε βιάβε θαη απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ ζε
φιε απηή ηελ πεξηνρή εθεί, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηζφγεην – 1νο φξνθνο. Γελ
επηηξέπεηαη παξαπάλσ λα ρηίζεηο θαη πνιινί ηελ έρνπλ παηήζεη, έρνπλ
αγνξάζεη απφ άιινπο νηθφπεδα θαη ζπίηηα λνκίδνληαο φηη ζα ρηίζνπλ αιιά
ηνπο ην έθξπβαλ θαη κεηά είδαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ρηίζνπλ.
Ζ φιε πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη πνιιά ρξφληα, ζέιεηε
αζχληαθηα ζέιεηε αζπληφληζηα, δελ αθνξά κφλν ην Γήκν Φηιαδέιθεηαο αθνξά
φιε ηελ Αηηηθή. Ο ζηφρνο ήηαλ αθνχ είλαη αθφκε απαξαίηεηα, λα
ππνγεηνπνηεζνχλ. Μεγάιν ην έξγν αιιά είλαη ηεο Πεξηθέξεηαο, δελ είλαη ηνπ
Γήκνπ καο κφλν. Γειαδή δελ κπνξεί λα έξρεηαη απφ ην Μελίδη έηζη λα θάλεη
βνπηηά ζηε Φηιαδέιθεηα, ελλνψ φηη αθνξά φιε ηελ Πεξηθέξεηα.
Καη βέβαηα ζηε Νεζίδα έρνπκε ζπλεζίζεη ηηο θνιψλεο ηηο
γθξεκίδνπλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα πέληε – έμη θνξέο. ζνη είλαη νη πλδπαζκνί
ζρεδφλ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη' αξρήλ επραξηζηψ ην Γήκαξρν γηαηί κε πξνηείλεη λα
ζπκκεηάζρσ ζε απηή ηελ Δπηηξνπή φρη ιφγσ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ηνκέα θαη ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ, αιιά επεηδή έρσ εξγαζηεί ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ

θαηαζθεπή

δηθηχσλ.

Ννκίδσ

φηη

ζηελ

πεξηνρή

ηεο

Νεζίδαο

επαλαιακβάλεηαη ην ίδην αλέθδνην πνπ δεη φιε ε δπηηθή Αηηηθή απφ ην
Κξπνλέξη έσο ηελ Καιιηζέα θαη ηα θέληξα πςειήο ηάζεο πνπ θαηαιήγνπλ νη
ππιψλεο πςειήο ηάζεο, λνκίδσ φηη δελ ηεξνχληαη νχηε νη ειάρηζηεο
απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηνπο αγσγνχο. Καη’ ειάρηζην πξέπεη λα είλαη
πάλσ απφ 8 κ., ε ηειεπηαία αθκή ελφο θηεξίνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν αγσγφ.
Γηαηί ηα ιέκε φια απηά ηα πξάγκαηα; Αθνχκε επί ρξφληα θαη απφ
αλζξψπνπο ηεο ΓΔΖ λα ιέλε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνγεηνπνίεζεο ελφο
δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη πάλσ απφ 40 ρικ. ην ιηγφηεξν. Γελ ζπκάκαη αθξηβψο
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αιιά λνκίδσ φηη ην κέησπν ηεο δπηηθήο Αηηηθήο απφ ηα βφξεηα πξνάζηηα κέρξη
ηνλ Πεηξαηά είλαη πεξίπνπ 40 ρικ. γηαηί κηιάκε γηα δίθηπα φρη ζε επζπγξακκία
αιιά δίθηπα ηα νπνία θάλνπλ δηάθνξνπο ειηγκνχο.
ηαλ ην κέζν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ππνγεηνπνίεζεο ελφο
ελαέξηνπ δηθηχνπ μεπεξλάεη ζε κειέηεο ηεο ΓΔΖ ηηο 200 ή 300.000 € αλά
ρηιηφκεηξν, θαηαιαβαίλεηε φηη κηιάκε γηα απίζηεπηα πςειά θφζηε θαηαζθεπήο.
ε κηα ρψξα, ε νπνία θαηαθξεκλίδεηαη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα πνπ δελ
ππάξρεη θαλέλα έξγν κεγάιν ηέηνην, λνκίδσ φηη απηφ πνπ κπνξνχκε λα
πεηχρνπκε κέζσ απηήο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ πξέπεη λα
ηε ζηειερψζνπλ, είλαη εθηφο απφ έλα ιατθφ κέησπν, κηα Δπηηξνπή αγψλα πνπ
είπε θαη ν Γήκαξρνο, πνπ ζα πξέπεη λα ηξέμεη απηφ ην ρξφλην δήηεκα, ζα
πξέπεη λα δνχκε θαη ηηο δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο.
Θα πξέπεη λα δνχκε θαη κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ
παξφκνηα πξνβιήκαηα ηνπο Άγηνπο Αλάξγπξνπο, Πεηξνχπνιε θαη απφ φπνπ
πεξλάλε ηα δίθηπα πςειήο ηάζεο θαη έρνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα λα
ζπγθξνηήζνπκε έλα δηαδεκνηηθφ κέησπν απηνδηνηθεηηθφ θαη πξαγκαηηθά κφλν
κε απηφ ηνλ ηξφπν πηζηεχσ πσο ζα κπνξέζνπκε λα πηέζνπκε λα αλνίμεη απηφ
ην ξεκάδη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπιάρηζηνλ γηα δεηήκαηα
αζθαιείαο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο.
Ννκίδσ ζα ζπκθσλήζνπλ νη πάληεο ζε απηή ηελ αίζνπζα, αιιά
αθφκε θη απηνί πνπ απνπζηάδνπλ φηη πξέπεη πξαγκαηηθά λα δείμνπκε ηα δφληηα
καο θαη ζα Γεκνηηθή Αξρή θαη ζα δεκφηεο απηήο ηεο πφιεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ κνπ επηηξέπεηε γηα έλα ιεπηφ αθφκε, επεηδή δελ κηιάεη γηα
Νεζίδα κφλν θαη απηά πνπ θνπβαιάκε φινη καο δελ είλαη…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπλ βγεη κειέηεο, είλαη αθίλδπλα ηα ηειέθσλα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο ιέκε λα θχγνπλ νη θεξαίεο απφ εδψ λα πάλε ζηνπο
Αγίνπο δίπια!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζχζηαζεο
επηηξνπήο, ε νπνία ζα αλαιάβεη λα δηαρεηξηζηεί ζπλνιηθά ην δήηεκα
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εθπνκπήο θαη έθζεζεο ησλ θαηνίθσλ ζε Ζ/Μ πεδία δηαθφξσλ
ζπρλνηήησλ» εγθξίλεηαη νκφθσλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηα νλφκαηα. Δίπακε ηξεηο αηξεηνχο, εκείο βάζεη
εληνπηφηεηαο πξνηείλακε ηνλ θ. Νηάηζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θέισ δηαδηθαζηηθά λα πσ θάηη, πνπ είλαη παξαηεξεκέλν.
Έρνπκε ςεθνθνξία θαη ιέκε νκφθσλα. Οκφθσλα πνηνη; Αθνχ νη θαξέθιεο
είλαη άδεηεο θαη είλαη ζχλεζεο ζέκα απηφ ζε ζέκαηα ςεθνθνξία νη κηζνί
ζπλάδειθνη λα ιείπνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε απφιπην δίθην θ. Πξφεδξε, παξάιεηςε δηθή κνπ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ηαλ ιέκε νκφθσλα. Πνηνη νκφθσλα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε απφιπην δίθην.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καη δελ ην ιέσ γη' απηή ηε ζηηγκή, αιιά είλαη
παξαηεξεκέλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε απφιπην δίθην φπσο επίζεο ζέισ λα ζεκεηψζσ …
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θα ζαο παξαθαιέζσ πάξα πνιχ. Όζηεξα θάηη άιιν, ζε
απηφ ην ζέκα ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ θα Γατηαλά, θεχγεη ε θα Γατηαλά ή δελ
μέξσ θαη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο θαη δελ ελεκεξψλεηαη ην Πξνεδξείν.
Γειαδή νχηε θαθελείν λα ήκαζηαλ εδψ κέζα!
Καη ην θάλσ σο παξαηήξεζε γηα ην εμήο αγαπεηνί ζπλάδειθνη:
απφ εδψ πάλσ πνπ βξηζθφκαζηε παξαθνινπζνχκε ηα πάληα, φρη γηαηί είλαη
απηή ε δνπιεηά καο αιιά ζέινπκε δελ ζέινπκε παξαθνινπζνχκε. Δίλαη
ζπλάδειθνη ζπγθεθξηκέλνη, νη νπνίνη δελ μέξνπλ πνηα είλαη ε θαξέθια ηνπο.
Γεμηά – αξηζηεξά, έμσ – κέζα, κπαίλνπλ – βγαίλνπλ, θσλάδνπλ γηα
ςεθνθνξίεο, δελ ππάξρεη ςεθνθνξία. Βνεζήζηε ιηγάθη ην έξγν ηνπ
Πξνεδξείνπ.
πγλψκε πνπ ηα ιέσ, αιιά αο δείμνπκε φηη είκαζηε Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη ππάξρεη πνιηηηζκφο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα θαη δεηψ ζπγλψκε
γη' απηά ηα νπνία ιέσ. Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Πξφεδξε, νη επηζεκάλζεηο ζαο ήηαλ ζσζηέο.
Γεληθά ππάξρεη κφλν πξφβιεκα ζνβαξφ ζε απηνχο πνπ απνπζηάδνπλ, ζε
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απηνχο πνπ θαζπζηεξνχλ θαη ζε απηνχο πνπ θεχγνπλ ρσξίο λα ελεκεξψλνπλ
θαη δεπηεξεχνληνο λα πξνζέμνπκε λα είκαζηε πην γξήγνξνη φηαλ πεγαίλνπκε
θαη θαπλίδνπκε.

17ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ
παξαηηεζέλησλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπκαξηαλφο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ.

ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ:

πσο

μέξεηε

ην

πκβνχιην

ηεο

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο είλαη 11κειέο. Έρνπκε γξαπηέο παξαηηήζεηο απφ ηελ ηαθηηθή θαη
ηελ αλαπιεξσκαηηθή ηεο απφ ηνλ χιινγν πνπ ζπκκεηέρεη Καηαζηαηηθά ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην «Πνιηηηζηηθή αλαγέλλεζε» θαη ζε αληηθαηάζηαζε
πξνηείλνπκε ηνλ χιινγν Ζπεηξσηψλ. Αλ ζέιεη θαη ν Πξφεδξνο λα καο
πξνηείλεη ηα κέιε ηα νπνία πξνηείλεη γηα λα ζηειερψζνπλ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
ζνλ αθνξά ηα ππφινηπα έρνπκε ηξεηο παξαηηήζεηο ηαθηηθψλ
κειψλ ηνπ θ. Ενξκπαιή, ηεο θαο Παπαζηακαηίνπ θαη ηνπ θ. Σαβιαξίδε. Ο θ.
Σαβιαξίδεο γηα ηνπο ίδηνπο ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ παξαηηείηαη
δελ κπφξεζε κέρξη ζήκεξα λα θαηαζέζεη γξαπηψο ηελ παξαίηεζή ηνπ, κφλν
ηειεθσληθά. Φαληάδνκαη φηη δέρεζηε ρσξίο λα είλαη γξαπηή, φηη κπνξνχκε λα
ηνλ αληηθαηαζηήζνπκε.
ζνλ αθνξά ηνπο αηξεηνχο παξαηηήζεθε ν θ. Καιχβεο θαη πξηλ
πξνηείλσ πξφζσπα ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηελ αληηπνιίηεπζε αλ είλαη
δηαηεζεηκέλε ή αλ εκκέλεη ζηελ άπνςή ηεο γηα κε ζπκκεηνρή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν «ζπκκεηέρεηε» ή φρη θ. Κνπκαξηαλέ, γίλεηαη φρη ηψξα
εδψ. Φσλάδεηε απφ πξηλ θαη γίλεηαη κηα ζπλελλφεζε, κηα δηαδηθαζία
αθνινπζνχκε. Ση είλαη; Έια λα κπεηο; Απηά γίλνληαη κε κηα ζπλελλφεζε.
Καιείηε θαη ιέηε: «Θέιεηε; Πνηνπο έρεηε λα ππνδείμεηε;». Έια ηψξα λα κνπ
πεηο; Γελ μέξσ, ζα δηαδηθαζία εγψ δελ ην βιέπσ ζσζηφ.
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Δάλ ζέιεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ αληηπνιίηεπζε λα είλαη
κέζα ζε απηά ηα φξγαλα. Γηαηί κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζέηεηε εγψ άιιν
θαηαιαβαίλσ. Ση ζα θάλεη ε αληηπνιίηεπζε; Αλ ζέιεηε ινηπφλ ηελ άπνςή κνπ,
λα απνζπξζεί ην ζέκα, θαιέζηε ηνπο επηθεθαιήο θαη απφ εθεί θαη πέξα ειάηε
ζην επφκελν πκβνχιην, δελ ράζεθε ν θφζκνο γηαηί γηα ηνλ θ. Σαβιαξίδε πνπ
ιέηε φηη ζέιεη λα ηνλ παξαηηήζνπκε, πσο ζα ηνλ παξαηηήζνπκε αλ δελ ππάξρεη
θάηη. Μπνξεί ν άλζξσπνο λα έρεη ρίιηα δπν πξνβιήκαηα, δελ μέξσ, νχηε
ζέισ λα κάζσ. Αιιά νη παξαηηήζεηο γίλνληαη γξαπηά. Πσο ζα ηνλ
παξαηηήζνπκε;
Ζ πξφηαζε πνπ θαηαζέησ είλαη: λα ην απνζχξνπκε, θαιέζηε
ηνπο επηθεθαιήο εθφζνλ ζέιεηε λα κπείηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη αλ πνπλ
ηφηε φρη…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Κχξηε Κνπκαξηαλέ, ζέισ λα κνπ
πείηε θάηη: δηάβαδα κε ην λφκν φηη πιένλ ε είζνδνο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή Ηδησηηθνχ ή Γεκφζηνπ ρξεηάδεηαη πιένλ κηα δηαδηθαζία
ηέηνηα, ε νπνία είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε γηα έλα δεκφηε λα ην θάλεη φηαλ
έξρεηαη εζεινληηθά λα βνεζήζεη.
Καη μέξσ πνιχ θαιά φηη αξθεηνί παξαηηήζεθαλ απφ απηφ ην
ζέκα. Καη ξσηψ: αιεζεχεη φηη αθφκε θαη λα είζαη ζχκβνπινο ζε έλα Ννκηθφ
Πξφζσπν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έζησ θαη αζιεηηθνχ ρξεηάδεηαη
πεξηνπζηνιφγην λα ην ζηείιεηο ζηε Βνπιή λα θάλεηο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο απηέο
νη νπνίεο εγψ ηξέρσ ηξεηο κέξεο ηψξα λα ηαθηνπνηήζσ ηα θαηλνχξγηα ραξηηά
ηα νπνία ηα έρσ ζηείιεη επηά θνξέο θαη δελ μέξσ αλ είκαζηε θαη εληάμεη
θηφιαο.
Καηαιαβαίλεηε φηη απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα ην
αληηκεησπίζνπκε θαη πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε. Γειαδή έπξεπε ζήκεξα λα
έξζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο είπε πνιχ ζσζηά ν θ. Σνκπνχινγινπ
λα καο πείηε «ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ηα κέιε ηα νπνία ζέιεηε λα θέξεηε θαη αλ
ζέιεηε λα πξνηείλεηε, πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα απνδερηνχλ απηή ηε
δηαδηθαζία».
Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ην ιέσ, δηφηη μέξσ φηη
κεξηθά πξφζσπα παξαηηήζεθαλ φρη γηαηί είραλ θάπνην πξφβιεκα καδί ζαο,
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παξαηηήζεθαλ γη' απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία ιέσ εγψ ηψξα. νπ ιέεη «Ση λα
κπιέμσ εγψ ηψξα; Να πάσ ζηηο Σξάπεδεο, λα πάσ λα εηνηκάδσ ραξηηά, πνπ
έρσ βάιεη ηα ιεθηά, πσο ηα έρσ βάιεη, απφ πνχ πξνέξρνληαη, ηη γίλεηαη…»
φιν απηφ δεκηνπξγεί έλα πιέγκα αλεζπρίαο ζηνλ άιινλ θαη αλεμάξηεηα λα
κελ έρεη ηίπνηε.
Δπεηδή απηφ ηζρχεη θαη ην επαλαιακβάλσ γηα φια ηα Ννκηθά
Πξφζσπα, δειαδή απιφο ζχκβνπινο ζηνλ Ησληθφ λα είζαη, πξέπεη λα θάλεηο
απηή ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ θαη κε θάιπςε ζηα πην πνιιά πνπ ήζεια λα πσ ν θ.
Σνκπνχινγινπ, έρσ λα πσ ην εμήο: ζεσξψ φηη είλαη ιάζνο ε πξνζέγγηζε θαη
ην πξψην πξάγκα πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη θαιφ είλαη λα απνζπξζεί ζήκεξα.
ηαλ μεθηλήζακε φια ηα Ννκηθά Πξφζσπα είπακε φηη έγηλε ιάζνο
ζπλελλφεζε, φηη έγηλε παξεμήγεζε θαη έγηλαλ ρίιηα δπν. Ννκίδσ νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζηελ πξάμε έρνπκε απνδείμεη φηη
ζέινπκε ηελ πξνθνπή ηνπ Γήκνπ θαη ε πξνθνπή ηνπ Γήκνπ πεξλάεη κέζα θαη
απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπά.
Να θάλνπκε θέηνο ην ίδην ιάζνο ειπίδσ λα είλαη κηα άηπρε
απεξίζθεπηε ζηηγκή, λα είλαη κηα κηθξή επηπνιαηφηεηα θαη γη' απηφ πξνηείλσ
λα απνζπξζεί ην ζέκα.
Δάλ δερηψ φηη είλαη ζπλεηδεηή ε δηαδηθαζία απηή, απηφκαηα
θαηαιαβαίλσ φζν ειίζηνο θαη λα είκαη, φηη γίλεηαη γηα λα κε κπεη θαλέλαο απφ
εκάο. Θα παξαθαινχζα λα απνζπξζεί ην ζέκα, λα γίλεη κηα ζπλάληεζε κεηαμχ
Γεκάξρνπ, Πξνέδξνπ Κνηλσθεινχο θαη ησλ επηθεθαιήο -φζσλ ζέινπλ, αλ
θάπνηνο δειψζεη φηη δελ ζέιεη λα κεηέρεη, δελ ζα κεηέρεη, αιιά λνκίδσ φηη ζα
ππάξμνπλ επηθεθαιήο πνπ ζα ζέινπλ λα κεηέρνπλ- θαη λα έξζεη νξγαλσκέλα.
Έλαο Γήκνο είκαζηε, φινη ην θαιφ ηεο πφιεο ζέινπκε, φινη ην θαιφ ησλ
παηδηψλ ζέινπκε, φισλ ησλ παηδηψλ ΑκεΑ ζέινπκε. Απηφ πξνηείλσ
επραξηζηψ. ηεξήζηε καο ην δηθαίσκα λα ζαο ιέκε «δελ ςεθίδνπκε γηαηί δελ
κεηέρνπκε».
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Χξαία. Θα αληηπξνηείλσ θάηη: λα ςεθίζνπκε ην θνκκάηη
ηεο πιεηνςεθίαο θαη λα αθήζνπκε εθθξεκείο ηηο ζέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα
λα απνθαζίζεη.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ζεσξψ πείζκα. Θα κε ζπγρσξέζεηε λα ην πσ, ην ζεσξψ
πείζκα. Δίλαη έλαο Γήκνο, έλα φξγαλν θαη φρη θνκκάηη – θνκκάηη, δελ είλαη
παδι. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηάηζε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο θ. Κνπκαξηαλέ λα πσ ην εμήο: έθπγε ε
Πνιηηηζηηθή Αλαγέλλεζε θαη ιέηε γηα ηνπο Ζπεηξψηεο. Άιινη χιινγνη δελ
ππάξρνπλ ζηελ πφιε; Πνην είλαη ην θξηηήξην πνπ κπαίλνπλ νη Ζπεηξψηεο θαη
δελ κπαίλνπλ νη Πεινπνλλήζηνη ή νη Κξεηηθνί; Γελ ην θαηαιαβαίλσ δειαδή,
εηιηθξηλά δελ ην θαηαιαβαίλσ. Γειαδή βγαίλεη απηφο ν χιινγνο δελ ήζειε γηα
ηνπο x ιφγνπο, βάδνπκε –ιέεη- ηνπο Ζπεηξψηεο. Γειαδή νη άιινη ηη είλαη; Πνην
είλαη ην θξηηήξην πνπ κπαίλνπλ νη Ζπεηξψηεο θαη αθήλνπκε ηνπο άιινπο απ'
έμσ;
Γειαδή θη απηφ πνπ πξνηείλεηε είλαη κεζνβέδηθν. Καη ζαο ιέσ
θαη πάιη: λα παξαηηήζνπκε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θάλεη παξαίηεζε, ν θ.
Σαβιαξίδεο αλ ζπκάκαη θαιά ην φλνκά ηνπ, λνκίδσ φηη δελ έρνπκε θαλέλα
δηθαίσκα λα ην θάλνπκε. Δλ αλάγθε αο πάεη θαη θάπνηνο απφ ηελ Κνηλσθειή,
λα πάεη λα πάξεη κηα γξαπηή παξαίηεζε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν. Ση λα θάλνπκε
δειαδή; Γελ κπνξνχκε εκείο λα ηνλ παξαηηήζνπκε ρσξίο λα ππάξρεη έλα…
Πσο γίλνληαη απηά; Γελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γη' απηά. Ή απνζχξηε ην, ή ηη
λα πσ… πξνρσξήζηε φπσο ζέιεηε εζείο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ θη εγψ δπν θνπβέληεο. Καη'
αξρήλ άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο πξνιαιήζαληεο θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη
ηνλ θ. Κφλην θαη ηνλ επφκελν ζπλάδειθν, θαη' αξρήλ ζέισ λα ξσηήζσ πνηα
είλαη ηα θξηηήξηά ζαο. Βγάιαηε ηνλ έλαλ χιινγν γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν
γηαηί ήζειε λα παξαηηεζεί θαη ηα ινηπά, θαη βάιαηε ηνλ επφκελν. Πνηα είλαη ηα
θξηηήξηά ζαο;
Λέηε ηψξα λα παξακείλνπλ απηνί πνπ πξνηείλεη ε πιεηνςεθία
θαη λα πεξηκέλνπκε λα πξνηείλνπλ –εάλ πξνηείλνπλ- θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην
ιέηε είλαη ζα λα κε ζέιεηε, κε πξνρεηξφηεηα ην είπαηε, απηή ηελ εληχπσζε
κνπ δψζαηε απφ φ,ηη αληηιήθζεθα θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Με
πξνρεηξφηεηα. «Αλ ζέιεηε λα είζηε, αλ, αλ…».
Τπάξρεη πξφηαζε θαη είλαη θαη δηθή κνπ πξφηαζε λα ην
απνζχξεηαη, λα θέξεηε ην ζέκα κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο φπνηνπο
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ζέιεηε λα πξνηείλεηε, αιιά λα καο πείηε θαη ηα θξηηήξηα ησλ πξνηάζεψλ ζαο
κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. πσο ζα ην θάλνπκε θη εκείο αλ καο ην
δεηήζεηε φπσο πξέπεη λα καο ην δεηήζεηε, ην είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ.
Κφληνο, ζα θέξνπκε θη εκείο ηα θξηηήξηα ηα δηθά καο θαη ηηο πξνηάζεηο καο, αλ
απνδερηνχκε. Αλάινγα. Δπραξηζηψ πνιχ.
Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δίραηε δεηήζεη ηνλ πεξαζκέλν κήλα λα
ζπζηαζεί κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ε νπνία ήηαλ απφιπηα ζσζηή,
ζρεηηθά κε αζιεηηθφ πεξηερφκελν γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
αζιεηηθψλ γπκλαζηεξίσλ. Γελ έρεη έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πσο έρεη
ζπγθξνηεζεί, δηφηη εκείο ήξζακε, πξνηείλακε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη δελ
ήξζε θαζφινπ απηφ κέζα ζην πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνην λα έξζεη;
Α. ΚΟΝΣΟ: Να έξζεη θαη λα πνχκε φηη ζπγθξνηήζεθε απηή ε Δπηηξνπή κε ηα
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηαηί θάλεηο ηνλ ηαπξφ ζνπ Γήκαξρε;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Ση ζρέζε έρεη απηφ ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχ δελ έρεη ζπγθξνηεζεί Απφζηνιε αθφκε θαη ζπδεηάκε γηα
ηελ Κνηλσθειή.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ καο δεηήζαηε ηα νλφκαηα θαη ηα ζηείιακε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δελ έρεη ζπζηαζεί αθφκε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη γηα λα πείηε φηη έρεη ζπγθξνηεζεί απηή ε
Δπηηξνπή; ηη έρνπκε απηά ηα νλφκαηα; Ση ζρέζε έρεη ε ζπλεδξίαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηαλ ζα ζπλεδξηάζεη θαη ζα ζπζηαζεί σο ψκα, ζα έξζεη εδψ
…
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ έπξεπε λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα πείηε φηη
έρνπκε απφ ηηο Παξαηάμεηο …
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Θα ζπλεδξηάζνπκε ηελ Σεηάξηε θαη ζα πνχκε
ζπγθξνηήζεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο.
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνο άιινο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Κνπκαξηαλφο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Δηιηθξηλά ζεσξψ πνιχ ζεηηθφ ην φηη εκκέζσο
θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη δηάζεζε …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Έκκεζα ην θαηαιαβαίλεηο εζχ, άκεζα ζην ιέλε φινη.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Καιά, λα ην δνχκε θαη ζηελ πξάμε, φηη ε ζπζηεκαηηθή
άξλεζε λα ζπκκεηέρεηε ζε αληίζηνηρα Ννκηθά Πξφζσπα, έρεη αιιάμεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κακία ζπζηεκαηηθή. Έλα ιάζνο.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: ρη έλα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Έλα ηελ πξψηε θνξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κε γίλεηαη δηάινγνο, αθήζηε ηνλ θ. Αληηδήκαξρν λα
νινθιεξψζεη.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Θεσξψ φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην απαξηία έρνπκε, κπνξνχκε λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο αιιά είλαη
θξίκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θφζκνο κε δηάζεζε γηα δνπιεηά λα
πξνζθέξεη ζηελ πφιε λα ην πεγαίλνπκε απφ αλαβνιή ζε αλαβνιή.
Παξ' φια απηά δελ θαηαιαβαίλσ επίζεο γηαηί δελ δέρεζηε λα
απνθαζίζεη ε αληηπνιίηεπζε γηα ηα αηξεηά κέιε θαη πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα
ζπκκεηέρνπλ σο δηθαηνχληαη, ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Παξ' φια απηά
σο δείγκα θαιήο ζέιεζεο δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα αλαβάιινπκε ηελ
απφθαζε γηα ην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Γελ ζεσξψ φηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηδηαίηεξε ζπλάληεζε. Έηζη
θη αιιηψο ην πνηνο ζα νξηζηεί απφ πνηα Παξάηαμε θαη πνηνο πνιίηεο θαη
αηξεηφο ζα νξηζηεί, αθνξά ηελ αληηπνιίηεπζε θαη αλ ζαο ππνδείμνπκε εκείο, ζα
ζηρηείηε θηφιαο θαη δηθαίσο. Οπφηε ζεσξήζηε επίζεκε ηελ πξφζθιεζε λα
ζπλελλνεζείηε θαη λα απνθαζίζεηε απφ πνηα Παξάηαμε πνηνο ζέιεη λα
ζπκκεηέρεη αθ' ελφο, αθ' εηέξνπ φζνλ αθνξά ηνπο Ζπεηξψηεο ζεσξνχκε φηη
είλαη έλαο χιινγνο ν νπνίνο έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο λα πξνζθέξεη θαη ζην
θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο επεηδή θπξίσο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζα
αλαιάβεη, δελ είλαη θαζφινπ ππνηίκεζε ή κνκθή πξνο ηνπο άιινπο
πιιφγνπο. Άιισζηε αλ δηαιέγακε άιιν χιινγν ζα κνπ ιέγαηε γηαηί νη
Πεινπνλλήζηνη θαη φρη νη Ζπεηξψηεο, νη Κξήηεο, νη Κεξθπξαίνη θαη ηα ινηπά.
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Θεσξψ φηη έρεη ελεξγά κέιε ζηελ πφιε πνπ ζεσξψ φηη ζα
ζπλεξγαζηνχκε κηα ραξά θαη ζα αλαιάβνπλ θαη επζχλεο θαη ζα βνεζήζνπλ
ζηελ Κνηλσθειή επηρείξεζε γη' απηφ ηνλ ιφγν έρνπκε πξνηείλεη ηνπο
Ζπεηξψηεο. Σφζν απιά. Γελ θαηαιαβαίλσ, ζα πξέπεη λα κεηψζσ ηνπο άιινπο
πιιφγνπο; Απηφ είλαη ην επηρείξεκα; Να πσ γηα παξάδεηγκα φηη νη
Μηθξαζηάηεο δελ θάλνπλ; Γελ ηζρχεη απηφ. Ή νη Πφληηνη, ή νπνηνζδήπνηε
άιινο, ηέινο πάλησλ κελ κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μαο πείζαηε κε ηα θξηηήξηά ζαο! Βγάιαηε ηνπο
Μηθξαζηάηεο απ' έμσ βγάιαηε ηνπο Πφληνπο… δελ ππάξρνπλ άιινη χιινγνη;
Απηά είλαη ηα θξηηήξηά ζαο; Καη νχηε κέκθνκαη δειαδή ηνπο Πεινπνλλήζηνπο,
είλαη φινη θίινη κνπ κέζα εθεί πνπ ππάξρνπλ ηα πκβνχιηά ηνπο. Ση είλαη απηά
πνπ ιέηε;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γειαδή ηη ζαο πεηξάδνπλ ηα θξηηήξηα; Γελ θαηάιαβα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ αθήζηε ην δηάινγν ηψξα.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέεη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καη θαζφκαζηε θαη ζαο αθνχκε κε απηά πνπ ιέηε!
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Ση ζαο θάλεη εληχπσζε;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Άξα έρεηε πξνζσπηθά. Ολνκαηίζεηε γηα ηνπο Μηθξαζηάηεο
θαη γηα ηνπο Πφληηνπο θαη ιέηε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθ παξαδξνκήο ην έθαλε, δελ είρε ζθνπηκφηεηα.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Ση ιεο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δγψ ηη ιέσ; Πνιχ θαιά θαηαιαβαίλνπκε φινη απηά πνπ
ιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηελ θάλνπκε θαη θέξλνπκε ην ζέκα
γηαηί πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ θάπνηνη παξαηηεζέληεο θαη απηφ ζα γίλεη
απφςε. Οη παξαηηεζέληεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ζνη έρνπλ ππνγξάςεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηνλ θ. Σαβιαξίδε ζπγθεθξηκέλα επεηδή εγψ κίιεζα καδί ηνπ
ρηεο εηζήρζε ζε Ννζνθνκείν. Ο άλζξσπνο έρεη έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη
ζνβαξφ θαη ην ιέσ, γηα λα κε δεκηνπξγείηαη θακία αίζζεζε φηη πήγακε …
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Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη θ. Γήκαξρε, εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ ην είπα γη' απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα νχηε ππνλφεζα φηη ην έβαιε θάπνηνο. Απιψο ζαο ην ιέσ,
γηα λα έρεηε κηα εηθφλα φηη ν άλζξσπνο έρεη εηζαρζεί ζε Ννζνθνκείν.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη ρσξίο παξαίηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ ρξεηάδνληαη ιεπηνκέξεηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή ππάξρεη πξφβιεκα ηψξα δελ ζέισ λα ην αλαπηχμσ,
ζαο εμεγψ ηνλ ιφγν πνπ ηερληθά, δειαδή ζα κπνξνχζακε ηψξα λα δψζνπκε
έλα ραξηί. Γη' απηφ ηνλ ιφγν δελ έρεη έξζεη ε έγγξαθε παξαίηεζε γηαηί ππάξρεη
απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα.
Δγψ ιέσ πσο επεηδή πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε δπν πξάγκαηα
ζήκεξα. Σν έλα είλαη φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηνί νη νπνίνη έρνπλ
παξαηηεζεί, δελ γίλεηαη λα κελ αληηθαηαζηαζνχλ, ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ν θ.
Κνπκαξηαλφο έρεη δίθην ζε απηφ, ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη ήδε
δνπιεχνπλ. Γελ κπνξεί ε Κνηλσθειήο πιένλ λα ζπλερίζεη, είλαη κηα
θαηάζηαζε απφ ηνλ Ηνχιην πνπ ην έρνπκε ηξελάξεη θαη ρξεηάδεηαη λα
πξνρσξήζνπκε ζε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ αλζξψπσλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα αθήζνπκε θάπνηεο ζέζεηο θελέο, λα
ζπλελλνεζνχκε κε ηελ αληηπνιίηεπζε εθφζνλ ππάξρεη δηάζεζε ην βξίζθνπκε
ζεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα έξζνπκε ζε έλα επφκελν πκβνχιην, λα αθήζνπκε
δπν ηξεηο θελέο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα ζπλελλφεζε θαη λα πξνζηεζνχλ.
Αιιά ζήκεξα πξέπεη λα παξζεί ε απφθαζε θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα
νλφκαηα χζηεξα απφ κηα ζπλελλφεζε πνπ ζα θάλνπκε φινη καδί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπκαξηαλέ ζπκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δγψ πξνηείλσ λα κελ παξζεί ε απφθαζε ζήκεξα. Να
ζπλαληεζείηε αχξην ή κεζαχξην νη επηθεθαιήο θαη λα γίλεη φιν καδί κε
πεξηθνξά κέρξη ηελ Παξαζθεπή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξαγκαηηθά εγψ δελ θαηαιαβαίλσ ν ιφγνο πνπ πξέπεη λα
απνζπξζεί ην ζέκα, πξαγκαηηθά δελ ην θαηαιαβαίλσ. Μηιάκε γηα ηηο ζέζεηο,
εληάμεη κηιάκε γηα ηηο ζέζεηο. Δίπακε νη ζέζεηο ζα δηεπζεηεζνχλ. Σν ζέκα γηαηί
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δελ πξέπεη λα ςεθηζηεί δελ ην θαηαιαβαίλσ. Τπάξρεη επί ηεο νπζίαο ηνπ
ζέκαηνο θάπνην άιιν δήηεκα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε, ην ζέκα άιιαμε. Ήξζε σο έρεη, είδακε φηη δελ είλαη
ινγηθφ λα ηζρχζεη απηφ θαη ε αιιαγή ζέιεη ηξία δεπηεξφιεπηα γηα λα γίλεη; Αο
γίλεη ζε κηα κέζα. Ήξζε, ρσξίο εκάο θαη εκείο ζέινπκε λα βνεζήζνπκε. Αιιά
κελ θάλνπκε ην ίδην ιάζνο κε πέξζη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δάλ θάλεηο εζειεκέλα
ηνλ ίδην ηξφπν ζηεζίκαηνο θάηη άιιν θξχβεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ, δελ πεηξάδεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ κπνξεί λα είκαζηε θάζε βξάδπ φινη έμππλνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα ηα θαηαιαβαίλσ θαη φια. Ο θ. Σνκπνχινγινπ
έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη, ζα πξέπεη λα θαηαιαβαίλεηε, απιά κπνξεί λα έρεηε
δηαθνξεηηθή άπνςε, ζεκηηφ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ έρνπκε δηαθνξεηηθή άπνςε, δελ θαηαιαβαίλσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαθνξεηηθή άπνςε είλαη, θαηαιαβαίλεηε απφιπηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα εμεγήζηε εζείο θ. Σνκπνχινγινπ κήπσο θαηαιάβσ
θαιχηεξα.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ έρσ ζέκα φζνλ αθνξά κε πνην ηξφπν γίλνληαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο. Καη πάιη ιέσ: ιέηε ήηαλ ε Πνιηηηζηηθή Αλαγέλλεζε θαη
κπαίλνπλ νη Ζπεηξψηεο. Πνην είλαη ην θξηηήξην ξε παηδηά; Πείηε κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο ηη πξνηείλεηε θ. Σνκπνχινγινπ; Γη' απηφ ζαο ιέσ δελ
θαηαιαβαίλσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ γηα λα κελ ππάξρεη απηή ε αληηπαξάζεζε κε
ηνπο πιιφγνπο, βάιηε έλα πξφζσπν. Με βάδεηε χιινγν. Έλα πνιίηε. Γηφηη
αλ ην βάδεηε ζπγθεθξηκέλα, νη ΑΔΚηδήδεο, νη Ζπεηξψηεο, νη Κεξθπξαίνη,
δεκηνπξγείηε άζειά ζαο ζέκαηα.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: ην Γ.. πξέπεη λα ζπκκεηέρεη έλαο χιινγνο ηεο πφιεο
θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν θαηαιάβαηε θ. Σνκπνχινγινπ; Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.
Κνπκαξηαλφ. Γηφηη θαίλεηαη θ. Σνκπνχινγινπ …
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε κε ιίγν λα κηιήζσ θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά δελ κηιάηε θαη ιίγν θ. Σνκπνχινγινπ, κε δηακαξηχξεζηε.
Ακέζσο είζηε εχζηθηνο πνιχ. Γηαθφπηεηε ηνπο πάληεο θ. Σνκπνχινγινπ
φπνηνο ηνικήζεη…
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ δηαθφπησ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, δηαθφπηεηε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ πξνζπαζψ λα δψζσ κηα ιχζε θ. Πξφεδξε. Γελ
κπνξεί λα έξρεηαη εδψ ν Αληηδήκαξρνο θαη λα ιέεη «βάιηε εζείο απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε». Με ζπγρσξείηε, είλαη εηζήγεζε απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ηειεηψλσ θαη ιέσ: ζα πξέπεη λα γίλεη εθφζνλ
ζέιεηε ηε ζπκκεηνρή ηεο αληηπνιίηεπζεο –πξάγκα ην νπνίν δελ ίζρπε αξρηθά,
ζηελ πνξεία άιιαμε απφ εζάο φρη απφ εκάο, δηφηη εκείο ήκαζηαλ δηαηεζεηκέλνη
ζαλ αληηπνιίηεπζε θαη κηιάσ γηα ην ζχλνιφ ηεο, λα ζπκκεηέρνπκε- ν ηξφπνο
φκσο φπνπ εζείο ππνδείμαηε ήηαλ απηφο πνπ καο έθεξε απέλαληη, ιέσ ην
εμήο: είλαη πάξα πνιχ απιφ.
Δίλαη απφ ηνλ Ηνχιην θαη λα πάεη θαη κηα εβδνκάδα πίζσ δελ
ράζεθε ν θφζκνο. Φσλάμηε ηνπο επηθεθαιήο, θάληε κηα ζπλεδξίαζε θαη πείηε
φηη «ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν». Μπνξείηε λα βάιεηε θάπνην
πξφζσπν;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ
αληηπνιίηεπζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε λα ηειεηψζεη θ. Κνπκαξηαλέ.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Μεηαμχ ζαο ζα ηα βξείηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίκαζηε δπν θνκκάηηα; Γπν επηρεηξήζεηο Κνηλσθειείο είλαη;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Ζ αληηπνιίηεπζε απνθαζίδεη γη' απηφ, δελ απνθαζίδνπκε
εκείο, αλ ζα πξνηείλνπκε ηνλ θ. Νηάηζε ή ηνλ θ. Κφλην.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα φηαλ ην θάλακε απηφ θ. Κνπκαξηαλέ κνπ, ζε
αληίζηνηρν άιιν θνξέα ηνπ Γήκνπ εζείο νη ίδηνη πξνηείλαηε άιινλ απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε. Ση έξρεζηε λα κνπ πείηε ηψξα;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Έξρνκαη λα ζαο πσ λα απνθαζίζεηε πνηνλ ή πνηα
Παξάηαμε πνην κέινο …
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Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί δελ ην θάλαηε πην πξηλ;

Καη φηαλ ππνδείμακε

εκείο, εζείο είπαηε «φρη, εκείο ζέινπκε απηφλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε». Δζείο
ηα θάλαηε, δελ ηα θάλακε εκείο.
Λέσ ινηπφλ, δελ είλαη θαθφ λα γίλεη κηα ζπλάληεζε θαη λα
απνθαζίζνπλ ην πνηνπο ζα βάινπλ θαη λα ηεζεί θαη ην ζέκα φζνλ αθνξά ηνπο
πιιφγνπο. Γειαδή κε ζπγρσξείηε, ιέηε φηη πξέπεη λα κπεη χιινγνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ έηζη ιέεη ην Καηαζηαηηθφ θ. Σνκπνχινγινπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή αλ δελ κπεη ηη γίλεηαη; Τπάξρεη ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ ιέεη ην Καηαζηαηηθφ, θαληάδνκαη ππάξρεη.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιά εληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σα Καηαζηαηηθά ππάξρνπλ γηα λα νξίδνπλ ιεηηνπξγίεο. Ση δελ
θαηαιαβαίλεηε;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γελ ην θαηαιαβαίλσ, είλαη ππεξβνιή.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπεξβνιή είλαη απηφ πνπ θάλεηε εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Ρφθνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Να ζαο απαληήζσ ιίγν φηαλ κπήθε ην ζέκα ησλ ζρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ αλ ζπκάζηε, ζαο είρα πάξεη φινπο ηειέθσλν λα απνθαζίζεηε αλ
ζέιεηε λα βάιεηε θάπνηνλ. Αξγήζαηε λα απνθαζίζεηε, δελ κνπ δψζαηε θαλέλα
φλνκα, ην αθήζακε θελφ κήπσο ην μαλαζθεθηείηε θαη βάιεηε, ηειηθά ςεθίζακε
φινπο ηνπο ππφινηπνπο εθηφο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη έηζη πξνρσξήζακε
θαη ήξζακε ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζπκπιεξψζακε, αλ ην
ζπκάζηε απηφ. Σφηε γηαηί δελ απνθαζίζαηε θη εζείο λα πείηε θάπνην φλνκα;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπηηξέςηε κνπ δελ ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ, πξνρσξάκε ζε
ςήθηζε αθήλνπκε ηα νλφκαηα γηα ηελ αληηπνιίηεπζε εάλ κπνξέζεη λα …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίλαη κεγάιε καο ραξά πνπ βιέπνπκε λα αιιάδεη ε εηζήγεζή
ζαο κέζα ζε πέληε ιεπηά ρσξίο θακία ζπλελλφεζε θαη λα ηζρπξίδεζηε πάιη φηη
απηή είλαη ε ζσζηή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε, επηηξέςηε καο λα μέξνπκε εκείο ηη ςεθίδνπκε, λα
κελ καο ππνδεηθλχεηε εζείο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ ζαο ππνδεηθλχσ.
75

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπαηε φηη αιιάμακε, απηή είλαη ε ζέζε καο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ άιιαμε ε εηζήγεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ γίλνληαη νη ζπλεδξηάζεηο γηα λα απνθαζίδνπκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άιιαμε ε εηζήγεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ θάλνπκε. Ο θ. Κνπκαξηαλφο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα κνπ επηηξέςεηε σο Πξφεδξνο ηεο
Κνηλσθεινχο θαη σο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο λα έρσ άπνςε θαη επεηδή καο
έθαλε ελάκηζε ρξφλν κνχηξα ε αληηπνιίηεπζε, κε εμέπιεζζε ζεηηθά ην φηη
ζέιεη λα ζπκκεηέρεη.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα θ. Πξφεδξε εληάμεη!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ζηρηήθαηε κε ηα κνχηξα ηψξα; Ήκαξηνλ δειαδή.
Πνιχ εχζηθηνη είζηε. Σα κνχηξα, δελ είλαη θακία πξνζβνιή, ήκαξηνλ.
πλερίζηε θ. Κνπκαξηαλέ.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Γηαηί επηκέλσ ζηελ αξρηθή κνπ αιιαγή λα αλαβιεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γίλεηαη απνδεθηή, απνζχξεηαη ην ζέκα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αιεζηλά ζπγραξεηήξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Νηάηζε! Μελ ην μαλαθάλεηε.

18ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθχξσζε νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ εγγξαθψλ λεπίσλ ζηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015 - 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ. Κνπκαξηαλέ;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Πνιιά, ζα ζαο δηαβάζσ έλα - έλα ηα νλφκαηα. Ζ
κνξηνδφηεζε έγηλε θαηφπηλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ απνθάζηζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ζπκκεηείρε θαη ν θ. ηψξεο θαη δηνηθεηηθνί ηνπ Γήκνπ θαη νη
παιαηφηεξεο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πνχκε φηη θέηνο θαιχθζεθαλ
φιεο νη αηηήζεηο ησλ παηδηψλ κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ πξνέθππηε ε αλάγθε λα
πξνζθχγνπκε ζε επηιαρφληεο είηε είραλ πάεη θάπνπ αιινχ, είηε είραλ βξεη
άιιε ιχζε αξθεηά λσξίο κηιάκε γηα ην επηέκβξην φρη αξγφηεξα, έρνπλ
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θαιπθζεί φινη νη επηιαρφληεο εμεγείηαη γηα πνιινχο ιφγνπο απηφ, ηέινο
πάλησλ.
ε θάζε πεξίπησζε έρνπκε αθφκε θελέο ζέζεηο αθφκε θαη γηα
εθπξφζεζκεο αηηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζή ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δδψ γξάθεη φηη ήηαλ 275. Γηαηί ππάξρεη αθφκε θελφ; Δίπαηε
φηη ππάξρνπλ αθφκε ζέζεηο. Πσο έρεη πξνθχςεη απηφ; Πφζεο ζέζεηο
ππάξρνπλ;
Κ. ΝΣΑΣΖ: 262 έρνπλ θαιπθζεί.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Απεπζπλφκαζηε ζηνπο επηιαρφληεο, καο ιέλε ήδε απφ ην
ηέινο επηέκβξε δειαδή θαη έρνπλ βξεη άιιε ιχζε είηε ζε άιιν παηδηθφ
ηαζκφ δεκφζην ή ηδησηηθφ ή έρνπλ πάεη ζε άιιν ΔΠΑ άιινπ Γήκνπ θαη ηα
ινηπά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δίρε έξζεη πξνο ελφο κελφο κηα επηζηνιή απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηε κνξηνδφηεζε ζηελ νπνία έιεγαλ
λα κπαίλνπλ ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ κε κνξηνδφηεζε ή λα έρνπλ θάπνην
bonus, αλ ζπκάκαη θαιά. Καη απνζχξζεθε κεηά.
Ση εμέιημε είρε απηή ε ππφζεζε;
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Απνζχξζεθε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γειαδή έγηλε θάηη; Πσο έγηλε μαθληθά; Γηφηη ήηαλ θαη κηα
επηζηνιή αλ ζπκάκαη ε νπνία ήηαλ θαη ιηγάθη –λα ηε ραξαθηεξίζσ ήπηααπζηεξή, γηαηί ηε ζπκάκαη θαη κνπ είρε θάλεη θηφιαο θαη ηδηαίηεξε εληχπσζε.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Αλ ελλνείηε φηη κπήθαλ παηδηά …
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ είπα ηέηνην πξάγκα εγψ, φηη κπήθαλ. Λέσ ηη εμέιημε είρε, ηη
έγηλε κε ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δ. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ: Έηζη θη αιιηψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαιχθζεθε απφ ηνπο Παηδηθνχο
ηαζκνχο κε ηελ θαλνληθή κνξηνδφηεζε απηή ηελ έμηξα κνξηνδφηεζε πνπ
έρνπλ σο εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ, ειάρηζηεο ήηαλ νη αηηήζεηο πνπ δελ
θαιχςακε ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη θαιχθζεθαλ απφ άιινπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο ησλ Γήκσλ θαηνηθίαο.
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Α. ΚΟΝΣΟ: Πνιχ σξαία, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; ρη. Παξαθαιψ
θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθχξσζε
νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ εγγξαθψλ λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015 –
2016» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

19ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηνξγαλψζεσλ: α) 1εο Έθζεζεο Ηζηνξηθψλ (παιαηψλ)
Απηνθηλήησλ θαη β) 2νπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο θαη
ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ. Μαλσιεδάθε; ρη. Δξσηήζεηο
ππάξρνπλ; Σνπνζεηήζεηο; Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα παξέκβαζε γηαηί είλαη ζπρλφ ην
θαηλφκελν. Δπεηδή ςεθίδνπκε θαη ηε δηνξγάλσζε θαη φρη κφλν ηελ έγθξηζε ηεο
πίζησζεο, είλαη άζρεκν λα εξρφκαζηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα
ςεθίζνπκε θάηη ην νπνίν έρεη ήδε δεκνζηεπηεί. Δίλαη αξλεηηθφ απηφ,
θαηαιαβαίλεηε δεκηνπξγεί κηα εληχπσζε φηη ην έρεη απνθαζίζεη ε Γεκνηηθή
Αξρή θαη φηη ζα ην ςεθίζεη κφλε ηεο, ην θάλεη κφλε ηεο. Απφ απηή ηελ άπνςε
ην ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη κηα ζσζηή παξαηήξεζε ελ γέλεη, απιψο είλαη ηα ρξνληθά
πεξηζψξηα ζπλήζσο ηα νπνία ζηελεχνπλ ηε δηαδηθαζία, αιιά ηελ παξαηήξεζε
εγψ ηε ζεσξψ ζρεηηθά ζσζηή.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ην είδακε θη εκείο θαη έρεηε δίθην. Απιψο
είρακε βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα θάλακε θη άιιν έλα Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην νπνίν δελ έγηλε ζα ην θέξλακε πην πξηλ. Σν πξνεγνχκελν ηειηθά
ήηαλ κνλνζεκαηηθφ πνπ αθνξνχζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη είκαζηε ζε απηή
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ηελ άζρεκε ζέζε ηέινο πάλησλ λα αλαθνηλψλνπκε θάηη θαη λα εξρφκαζηε εθ
ησλ πζηέξσλ λα ην ςεθίδνπκε.
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Δίρακε πξφβιεκα κε ηε ΦΗΛΠΑ ηε Λέζρε Παιαηψλ
Απηνθηλήησλ πνπ έρεη θη άιιεο ηέηνηεο εθδειψζεηο θαη δελ κπνξνχζε, γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κχξηε Μαλσιεδάθε κπξάβν είλαη κηα πάξα
πνιχ ζπνπδαία απηή ε εθδήισζε ζρεηηθά θαη κε ην παιαηφ απηνθίλεην, γηαηί
ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη κε απηέο ηηο ιεγφκελεο αληίθεο θαη
ν αλψκαινο ν δξφκνο… λνκίδσ φηη ζην θνκκάηη απηφ ηνπ αζιεηηζκνχ, πξέπεη
φινη λα δίλνπκε κηα ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί είλαη θαη πνιηηηζκφο ν αζιεηηζκφο
θαη κπξάβν γηαηί βιέπσ κηα ζπλερή ξνή θαιψλ εθδειψζεσλ πνπ πξνάγεη θαη
ηελ πφιε καο αιιά θαη ηα λέα ηα παηδηά πξνζειθχνληαη λα θάλνπλ θαηλνχξγηα
πξάγκαηα πνπ είλαη νπζηαζηηθά γηα ηε δσή ηνπο. Καη πάιη κπξάβν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γπν ιφγηα κφλν, κηα πξφηαζε. Θέισ λα πσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ
θ. Μαλσιεδάθε, δηφηη παξαθνινπζνχκε φηη ζε πνιχ ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
νξγαλψλεη εμαίξεηεο εθδειψζεηο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ πνπ είλαη εηδηθφο, αιιά
βιέπνπκε φηη επεθηείλεηαη θαη ζηα παιαηά απηνθίλεηα.
Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ: Γελ είλαη κφλν ν Μαλσιεδάθεο, είλαη κηα νιφθιεξε
νκάδα απφ πίζσ πνπ θάλεη ηε δνπιεηά θαη ηα ζπγραξεηήξηα αμίδνπλ θαη ζηελ
νκάδα θαη θπξίσο ζηνπο εξγαδφκελνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μαλσιεδάθε έρεηε δίθην, παξάιεηςε δηθή κνπ.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

19ν

ζέκα

ηεο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

δηνξγαλψζεσλ: α) 1εο Έθζεζεο Ηζηνξηθψλ (παιαηψλ) Απηνθηλήησλ θαη
β) 2νπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο θαη ςήθηζε ζρεηηθήο
πίζησζεο» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

79

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

20ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Πνιηηηζηηθψλ & Δνξηαζηηθψλ Δθδειψζεσλ Υξηζηνπγέλλσλ
2015 θαη ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Ρφθνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Ναη, ζα ζπκπιεξψζσ θάηη. Έρεηε φινη ηελ εηζήγεζε κπξνζηά
ζαο, φπνπ ιέεη: «… Τελ Παξαζθεπή ζην Π.Π.Ι.Ε.Δ. «Δηαδξνκέο: Παξνπζίαζε
ηνπ κπζηζηνξήκαηνο Ιωάλλαο Καξπζηηάλε…» ππάξρεη έλαο ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο 200 € γηα ακνηβή παξνπζηαζηή, απηφ θεχγεη. Θα ππάξρεη
παξνπζηαζηήο ρσξίο ακνηβή. Οπφηε ζην ηέινο ςεθίδεηαη ε πίζησζε 5.730 €
πξέπεη λα αιιάμεη θαη ην ηέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη έγηλε αληηιεπηφ.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε επραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε; ρη. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

20ν

ζέκα

ηεο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

Πνιηηηζηηθψλ & Δνξηαζηηθψλ Δθδειψζεσλ Υξηζηνπγέλλσλ 2015 θαη
ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

21ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Αλαληάδε ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη; ρη.
Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε πφζν ήηαλ θαη πφζα
εηζπξάρζεζαλ γηαηί ζπκάκαη φηη ππήξρε κηα δηαθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Παξάιιεια κε ηελ θα Γθνχκα πνπ έθαλε απηή ηελ εξψηεζε
ζέισ λα μέξσ ηη πιεξψλεη ην Σακείν θαη ηη βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εκείο
θαιχπηνπκε απφ απηφ ην ζέκα.
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Κχξηε Αλαληάδε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο έρνπκε βάιεη 60.000
€ φηη είλαη φιν ην γεληθφ θφζηνο απηφ ην νπνίν εκείο πξνυπνινγίδνπκε θαη ην
αλαιχεηε ζρεηηθά θαη κε ηα εξγαιεία. Σν Σακείν ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηη
παίξλνπκε απφ εθεί; Γειαδή θαιχπηεηαη απηφ; Μαο θαιχπηεη ή έρνπκε θάηη ζε
ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη πάξα πνιχ ρακειφηεξν ή θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν, δελ μέξσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίραηε πεη ζε πξνεγνχκελν πκβνχιην φηη πξφθεηηαη λα
πάξνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηα δπν ρξφληα λνκίδσ πνπ δελ καο ηα είραλ δψζεη.
Σα πήξακε;
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Να απαληήζσ; Δίλαη 78.000 € ζχλνιν πνπ
αθνξνχλ ην ’13 θαη ην ’14, ηελ Πέκπηε καο θαηαζέηνπλ ηηο 39.000 € ηνπ ’13
αχξην δειαδή θαη θάλνπκε ζπλελλφεζε, ειπίδνπκε κέζα ζην Γεθέκβξην λα
καο θαηαζέζνπλ θαη ηνπ ’13 άιιεο 39.000 €. Απηφ ήηαλ παιηά αξκνδηφηεηα
ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ πήξε κεηά ε Πεξηθέξεηα, ηέινο πάλησλ …
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ Πέκπηε παίξλνπκε ηηο 30.000 €
Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Ναη αχξην παίξλνπκε ηηο 39.000 € καο έγηλε ε
πίζησζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν έλα ζθέινο ην απάληεζε ν θ. Λάινο. Ζ εηζήγεζε είλαη
ίδηα κε πέξζη, ε εηζήγεζε αθνξά ηελ θαη’ ειάρηζην ρξέσζε ηελ νπνία
θάλνπκε, δειαδή λα πάξεηε ηα ηηκνιφγηα θαη δείηε, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ηα
ρξήκαηα πνπ πιεξψλνπκε ζε

ππεξσξίεο. Δκείο βάδνπκε ηελ ειάρηζηε

ρξέσζε πνπ αθνξά ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε κε ηελ θαηάιιειε
ηηκή εξγαηνψξαο.
Ση ζέισ λα πσ κε απηφ; Οχηε ηηο 60.000 € πνπ δεηάκε καο
βάδνπλ, ην Τπνπξγείν ην νπνίν εγθξίλεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο καο εθθαζάξηζε
29.500 € γηα πξνεγνχκελε ρξνληά, 29.500 € γηα πξνπξνεγνχκελε ρξνληά,
δελ ηα ζπκάκαη αθξηβψο θαη ηψξα ζέινπκε λα ηα δνχκε κε ηνλ θ. Λάιν γηαηί
καο είραλ ζηείιεη ραξηί φηη ζα καο μερξεψζνπλ ην ’13 θαη ην ’14, αιιά πξέπεη
λα καο πιεξψζνπλ θαη ην ’15 θαη ήδε απηή ε εηζήγεζε πνπ βιέπεηε είλαη γηα
ην ’16.
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Τπάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο. Ννκίδσ φηη έρεη λα
θάλεη κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πεξηθνπψλ πξνο ηνπο ΟΣΑ. Δκείο ζα
εμαθνινπζήζνπκε λα πηζηεχνπκε φηη ν θαζαξηζκφο θαη κάιηζηα απφ
αληαπνδνηηθά ρξήκαηα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο νθείιεη πξαγκαηηθά λα
πιεξψλεη απηφ ην πνζφ θαη φρη ιηγφηεξν.
Ζ Πεξηθέξεηα θαη νη Οκνζπνλδίεο θξίλνπλ φηη πξέπεη λα καο
εθθαζαξίζνπλ έλα πνζφ κηθξφηεξν θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί
θαζπζηεξνχλ,

γηαηί

θάζε

Σξίηε,

ρξφληα

ηψξα,

απφ

φζν

κε

έρνπλ

πιεξνθνξήζεη θαη νη Τπεξεζίεο ε ίδηα ε Οκνζπνλδία εηζπξάηηεη απφ ην
κηθξνπσιεηή επηηφπνπ ην ηέινο κε ηνπο ειεγθηέο κε ηα κπινθάθηα. Γηαηί
θαζπζηεξνχλ ηφζν πνιχ έλα θαη δχν θαη ηξία ρξφληα, πξαγκαηηθά είλαη
αραξαθηήξηζην ζα ην έιεγα. Έρεη λα θάλεη κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπ
θξάηνπο πξνο ηνπο ΟΣΑ.
Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, εθφζνλ ηα ρξήκαηα απηά ηα
εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη απφ ηνπο κεξνθακαηηάξεδεο. Γελ
κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί αξγνχλ ηφζν πνιχ λα ηα απνδψζνπλ θαη είλαη θαη
ηα κηζά απφ απηά πνπ δεηάκε, δπζηπρψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δάλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 21ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκφο ηειψλ
θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2016» εγθξίλεηαη νκφθσλα.

22ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη έλαο θαη έλαο. Έλαο ηαθηηθφο θαη έλαο αλαπιεξσκαηηθφο.
Πέξζη πνηνπο είρακε;

Ο θ. Πξεινξέληδνο ν νπνίνο παξακέλεη θαη

αλαπιεξσηήο ν θ. Αλησλφπνπινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ζπκκεηέρσ θαη δελ ςεθίδσ ζηα ηξία ηειεπηαία ζέκαηα.
Παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 22ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκφο ηειψλ
θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2016» εγθξίλεηαη θαηά
πιεηνςεθία, παξψλ ε θα Γθνχκα.

23ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκψλ γηα ηελ Δθπνίεζε ή Δθκίζζσζε ησλ πξαγκάησλ θαη
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ γίλεηαη θιήξσζε. Σα πξψηα, είλαη ηα δπν ηαθηηθά κέιε.
Αθνινπζεί θιήξσζε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο σο πξψηνο ηαθηηθφο θαη ν θ. Κφληνο σο
δεχηεξνο ηαθηηθφο, πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο ν θ. Κνπκαξηαλφο θαη έηεξνο ν
θ. Καληαξέιεο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε εηιηθξηλά επεηδή είκαη πάξα πνιχ θνξησκέλνο κε
πξνζσπηθέο δνπιεηέο πνπ δελ κπνξψ, έρσ πάξα πνιιά πξάγκαηα ζα
παξαθαινχζα πνιχ λα απνδερηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα κε ζπκκεηέρσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, έλα άιιν κέινο γηα ηαθηηθφ; Ο θ. Κφληνο θσιχεηαη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Πξαγκαηηθά θσιχνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 23ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ γηα ηελ
Δθπνίεζε ή Δθκίζζσζε ησλ πξαγκάησλ θαη αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ έηνπο
2016» εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία, παξψλ ε θα Γθνχκα.

24ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Παξάδνζεο
θαη Παξαιαβήο Αθηλήησλ έηνπο 2016»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνπο είρακε;
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Μ. ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Ήηαλ ν θ. Καιακπφθεο θαη ν θ. Γνχινο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη νη αλαπιεξσκαηηθνί σο έρνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 24ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο
Αθηλήησλ έηνπο 2016» εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία, παξψλ ε θα Γθνχκα.
Με

ππάξρνληνο

άιινπ

ζέκαηνο

ιχεηαη

ε

Δπραξηζηνχκε θαιελχρηα ζαο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΟ ΓΗΩΡΓΟ

ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΛΑΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ
ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΠΡΔΛΟΡΔΝΣΕΟ ΑΡΔΝΗΟ – ΓΔΩΡΓΗΟ
ΑΝΣΩΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ
ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ ΑΛΗΚΖ
ΜΑΝΩΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
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ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ
ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ
ΓΟΤΛΟ ΟΡΔΣΖ
ΑΝΓΡΔΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ
ΓΑΪΣΑΝΑ – ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΔΤΣΤΥΗΑ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ
ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΓΑΒΡΗΖΛ
ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
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