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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Γλσκνδφηεζε επί ηεο αξηζ. 254/2020 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπλέρηζε ε κε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ην έηνο 2021, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
Μεηαλάζηεπζεο & Αζχινπ.
2. Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Απηνδίθαηε

ιχζε

ηεο

έκκεζεο

εληνιήο

ηνπ

δηθεγφξνπ

θ.

Παπαδεκεηξίνπ Μελέιανπ ηνπ Νηθνιάνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ
νξίνπ ειηθίαο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ρξφληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά.
Να θχγεη φ,ηη θαθφ καο δεκηνχξγεζε πξφβιεκα θαη λα έρνπκε φινη πγεία
πάλσ απ' φια. Ξεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ θαη
παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ρξφληα πνιιά, θαιή ρξνληά κε
πγεία θαη επηπρία ζε φινπο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καιεζπέξα ρξφληα ζε φινπο, παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή …
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο
παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη θαιή ρξνληά, παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιψλ, παξψλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα, ρξφληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά ζε φινπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ, ρξφληα πνιιά ζε φιεο θαη φινπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο
παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα
Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο ;
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Παξψλ.

Υξφληα

πνιιά

ζε

φινπο θαη

θαιή

Πξσηνρξνληά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο απψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία
παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ θα Γθνχκα ζα έξζεη αξγφηεξα, είλαη ζηε δνπιεηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 31 παξφληεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έρνπκε απαξηία θαη
μεθηλάκε ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη Αλζή κνπ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη φζνπο καο
παξαθνινπζνχλ πσο δελ επηζπκψ λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ Γ.. θαη
απνρσξψ. Ο ιφγνο; Υηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ππήξρε ζέκα θαηαβνιήο
επηδνκάησλ θαη δψξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη θαλείο, κα
θαλείο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε δελ εκθαλίζηεθε γηα λα ςεθίζεη. Ήηαλ ε πξψηε
θνξά ζε φιε ηε ζεηεία κνπ σο κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ελψ
παξνπζηάζηεθαλ φια ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, δελ ζπκκεηείρε θαλείο απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε. Γελ ζέισ λα ραξαθηεξίζσ ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ησλ κειψλ
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απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ν θαζέλαο απφ ηε κεξηά ηνπ βγάδεη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
Γηα εκέλα δελ έρνπλ θακία αμία ηα ιφγηα φηαλ δελ ζπλνδεχνληαη
απφ πξάμεηο. Έηζη ινηπφλ δελ επηζπκψ λα αθνχζσ ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα
αλαθέξνπλ πσο είκαζηε δίπια ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δμππαθνχεηαη πσο ην
ζεκεξηλφ ζέκα είλαη ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ππέξ ησλ πξνζθχγσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε ρσξίο θακία δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.
Δχρνκαη θαιή ρξνληά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο θαη
πγεία. Δπραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη εγψ Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία ζπδήηεζε αλνίμακε!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ηελ αλνίμακε εκείο, εζείο ηελ αλνίμαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, εληάμεη δελ ήμεξα ηη ζα πεη ε θα Παπαθψζηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε πξέπεη λα είλαη θάπνηνη πξνζεθηηθνί
φηαλ κηιάλε, θαη δελ γλσξίδνπλ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κε κηιάηε φινη καδί, δελ αθνχσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ επί
πξνζσπηθνχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε φηαλ παίξλνπλ θάπνηνη ηνλ ιφγν λα είλαη
πξνζεθηηθνί θαη λα γλσξίδνπλ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξψηνλ δελ κνπ είρε έξζεη link ζχλδεζκνο, φπσο δελ
κνπ έξρεηαη εδψ θαη 15 κέξεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Λχζαλδξε ην
μέξεηο πνιχ θαιά φηη αθφκε … πξνβιήκαηα ήρνπ … έπξεπε πξηλ απφ 5
ιεπηά λα … πξνβιήκαηα ήρνπ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξε δελ ζε αθνχσ θαζφινπ, ράζεθεο. Έρεη παγψζεη ε εηθφλα
ζνπ θαη δελ αθνχσ ηίπνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σψξα αθνχγνκαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά λα ζνπ πσ φηη ηα link θη φηαλ απηά ηα ζηέιλεη ν θ.
Μαξθνπνπιηψηεο, δελ έρνπκε ζρέζε εκείο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηεγνξψ θάπνηνλ Λχζαλδξε, αιιά ιέσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη ξε παηδί κνπ δηεπθξίληζε είλαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη δελ κνπ είρε έξζεη link, έλα. Γεχηεξνλ, δνχιεπα
φπσο θαη ε θα Γαλάε δελ κπνξνχζε λα έξζεη. αο ην έρνπκε δεηήζεη
επαλεηιεκκέλα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε λα βγάδεηε πην κεηά, απνγεπκαηηλέο
ψξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο.
Καη ηξίηνλ λα ππελζπκίζσ ζηελ θα Παπαθψζηα πνπ δελ ην
μέξεη, φηη ν Γήκνο ππάξρεη δεθαεηίεο πξηλ θαη φηη δψξα ζηνπο εξγαδφκελνπο
θαη απνθάζεηο λα θαηαβιεζνχλ ρξήκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο έρνπλ δνζεί θαη
απφ ηε δηθή καο Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο.
Άξα θαισζνξίζαηε ζηνλ πιαλήηε Φηιαδέιθεηα - Υαιθεδφλα
αιιά λα κάζεηε φηη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ δηθαηψλνπλ εξγαδφκελνπο, δελ
είζηε ε πξψηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ αλαγλσξίδεη, είζηε πηζαλφ ε ηειεπηαία. Καη
παξαθαιψ πνιχ, ιίγν πξνζνρή ζηνλ εξγαηνπαηεξηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ν θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν
γηα λα κπνχκε ζηα ζέκαηά καο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε κε ιππεί πάξα πνιχ ην γεγνλφο ηεο
αλαθνίλσζεο ηεο θαο Παπαθψζηα, δηφηη δελ γλσξίδεη θαη δελ θξφληηζε λα
κάζεη λα ελεκεξσζεί. Δγψ επηθνηλψλεζα κε ηνλ θ. Πιέζζα, επηθαινχκαη ηε
καξηπξία ηνπ θαη γηα πξνζσπηθφ πξφγξακκα πγείαο βξέζεθα ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν … πξνβιήκαηα ήρνπ … αλ απηφ ην ζεσξεί κε ζπκκεηνρή,
ιππάκαη πάξα πνιχ, αιιά δελ γλσξίδεη πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Γελ έρσ
ιείςεη πνηέ απφ πκβνχιηα, είκαη απφ ηνπο πην ζπλεπείο θαη ζπιιήβδελ
αλαθνηλψζεηο πνπ καο βάδνπλ φινπο ζην ίδην ρσλί, εκέλα δελ κνπ αξέζνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φπζηθά ν θαζέλαο μέξνπκε πσο θξίλεηαη ζε ζρέζε κε ην
πψο ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ ξψηαγε ε θα
Παπαθψζηα, ζα ήμεξε φηη είρα εηδνπνηήζεη γηα ηελ απνπζία κνπ, είρα κηιήζεη
κε ηνλ θ. Γήκαξρν ιίγα ιεπηά πξηλ θαη είρακε ζπλνκηιήζεη εηδηθά γηα …
πξνβιήκαηα ήρνπ …
ΜΔΛΟ: Κχξηε εξεηάθε δελ αθνχγεζηε!
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίρα ελεκεξψζεη πξνθνξηθά πξνζσπηθά ηνλ θ. Γήκαξρν γηα
ην πξφβιεκα πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ζπλνκηιήζακε εηδηθά, ζπγθεθξηκέλα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κεηαμχ άιισλ ζηελ ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία.
Άξα δελ ζεσξψ φηη ήκνπλ απψλ, ην πξψην είλαη απηφ. Απφληεο είλαη άιινη
απφ ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο, αιιά δελ κπαίλσ ζε απηή ηε ζπδήηεζε.
Σν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη ην εμήο: εάλ θάπνηνο δελ
ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη γηα ην ΔΣΗΑ
κπνξεί λα ην θάλεη. Γελ είλαη αλάγθε λα ςάρλεη αιινχ πξνθάζεηο θαη ζα
κπνξνχζε λα ξσηήζεη ην Γήκαξρν θαη κηιάσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ φινη ππφινηπνη πνπ δελ κηιάηε θιείζηε ηα
κηθξφθσλά ζαο γηαηί κηθξνθσλίδεη θαη έρνπκε πξφβιεκα ζηνλ ήρν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν εάλ
ελεκεξψζεθε απφ ην Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη είρα πάξεη
ηειέθσλν θαη είπα φηη βξίζθνκαη ζην Ννζνθνκείν. Σν ήμεξε; Άξα κελ βγάδεη
αλαθνηλψζεηο ε θα Παπαθψζηα θαη καο βάδεη φινπο ζην ίδην θαιάζη. Γελ μέξσ
γηα ηνπο ππφινηπνπο βέβαηα αιιά θαη 29 ηνπ κελφο δελ θέξλνπλ ηέηνηα
ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Να
ελεκεξψζσ φηη έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη γηα
έλαλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ν ζπληαμηνδνηείηαη, είλαη δηθεγφξνο ν θ.
Παπαδεκεηξίνπ θαη πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε ζήκεξα. Καη' αξρήλ
δερφκαζηε λα κπεη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε έλα ιεπηφ, δελ κνπ απαληήζεθε γηαηί δελ κνπ
έξρνληαη links θαη πξέπεη λα παίξλσ ηειέθσλν εγψ. Πνηνο έρεη ηελ πνιηηηθή
επζχλε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ ζα ζαο απαληήζνπκε θάπνηα άιιε θνξά, εγψ δελ
μέξσ εηιηθξηλά απηή ηε ζηηγκή δελ μέξσ. Ξέξσ φηη ν θ. Μαξθνπνπιηψηεο είλαη
εθείλνο πνπ είλαη ζε επηθνηλσλία καδί ζαο θαη γηα ζήκεξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιηηηθφ Πξντζηάκελν δελ έρεη ν θ. Μαξθνπνπιηψηεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Να απαληήζσ εγψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, Ζιία κνπ ζε αθνχκε.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Σνπ ην έρσ αλαθέξεη πνιιέο θνξέο ηνπ θ. Μαξθνπνπιηψηε θαη
κνπ έρεη πεη φηη ηα links ζηέιλνληαη ζε φινπο, πάληα. Γελ μέξσ ηη πξφβιεκα
ππάξρεη κε ην δηθφ ζαο ππνινγηζηή θαη ηψξα απηφ κνπ έιεγε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, ηα e-mail είλαη πξνζβάζηκα θαη απφ
ππνινγηζηή θαη απφ tablet θαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν. Γελ κνπ έξρεηαη
πνπζελά. Γελ είλαη ζέκα ππνινγηζηή ην μέξεηε θαιχηεξα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οχηε πεγαίλεη ηα SPAM;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ζπγλψκε λα ζαο πσ θάηη. Γελ είλαη δπλαηφ λα
πξέπεη…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ …
Ζ. ΣΑΦΑ: Πσο μαθληθά δεκηνπξγείηαη έλα πξφβιεκα πνπ δελ ππήξρε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο θαηεγφξεζα εγψ θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη ζέκα θαηεγνξίαο, είλαη ζέκα λα ην ιχζνπκε θ.
Βαζηιφπνπιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ιχζνπκε ην πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη λα κελ
μαλαγίλεη απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξφεδξε, είρα θη εγψ πξφζθαηα κηα δπζιεηηνπξγία ζην email κνπ θαη ίζσο λα αθνξά ην Gmail γεληθφηεξα, δελ μέξσ. Δίρα θη εγψ
πξνβιήκαηα, φρη ηφζεο κέξεο πνπ ιέεη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ ζα ην δνχκε, εγψ γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ κπνξψ λα
πσ θάηη άιιν ζπλερίδνπκε. Γέρεζηε λα κπεη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα
γηα ηνλ θ. Παπαδεκεηξίνπ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ εκάο εληάμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση αθνξά θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πληαμηνδνηείηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη θαη απφ εκάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα ε εηζαγσγή ηνπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απηνδίθαηε ιύζε ηεο έκκεζεο εληνιήο ηνπ δηθεγόξνπ Παπαδεκεηξίνπ
Μελέιανπ ηνπ Νηθνιάνπ ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα είλαη «Απηνδίθαηε ιχζε ηεο έκκεζεο εληνιήο ηνπ
δηθεγφξνπ Παπαδεκεηξίνπ Μελέιανπ ηνπ Νηθνιάνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ
νξίνπ ειηθίαο».
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δίλαη

απηνδίθαηε

ιχζε

ηεο

ζπλεξγαζίαο

κε

ηνλ

θ.

Παπαδεκεηξίνπ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη. Γελ ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζπδήηεζεο απηφ.
Καη απιά, κηα θαη πήξαλ ηνλ ιφγν νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ, γλψξηδα
ζαθψο φηη ν θ. εξεηάθεο είρε κηιήζεη καδί κνπ, αιίκνλν, φπσο θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ είρε έλα ηαηξηθφ πξφβιεκα, απιά ζέισ λα ππελζπκίζσ φηη
ππάξρνπλ θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζηα κέιε ησλ δηαθφξσλ Δπηηξνπψλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη αλαπιεξσκαηηθνί δελ έρνπλ
αληηθαηαζηαζεί θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ Παξάηαμή καο πξφζσπν ην νπνίν
έρεη απνρσξήζεη απφ ηελ Παξάηαμή καο. Πσο ζα εηδνπνηήζνπκε ηνλ
αλαπιεξσκαηηθφ εκείο; Με πνην ηξφπν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, γηα λα κε καθξεγνξνχκε δελ πθίζηαηαη ζέκα αληηδηθίαο
απηή ηε ζηηγκή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ μαλαγπξίδνπκε εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιφ είλαη ηψξα ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Γελάξε πνπ ζα
μαλακπνχκε ζε ξπζκνχο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο λα ζπλελλνεζνχκε γηα ηηο
αλαπιεξψζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηηο δηάθνξεο
Δπηηξνπέο θαη απφ ηηο δηάθνξεο Παξαηάμεηο. Σν ιήμακε, κελ ζπλερίζνπκε
απηή ηελ θνπβέληα. Δπεηδή ξψηεζε ν θ. Γξεηδειηάο ε εηζήγεζή καο έρεη λα
θάλεη κε ηελ απηνδίθαηε ιχζε ελφο αλζξψπνπ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη. Γελ
λνκίδσ φηη ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζπδήηεζεο, πξέπεη λα είλαη νκφθσλε ε απφθαζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε παξαθαιψ ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μίιεζε ν Γήκαξρνο ηειείσζε δελ ππάξρεη ιφγνο λα θάλνπκε
θνπβέληα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ κπαίλσ ζηελ νπζία, λα πσ κηα επραξηζηία σο
ζπλάδειθνο ζην ζπλάδειθν θαη λα ηνπ επρεζψ θαιή ζπληαμηνδφηεζε θαη
θαιή μεθνχξαζε. Ξέξνπκε φηη είλαη πάξα πνιχ δξαζηήξηνο θαη ζα βξεη
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πξάγκαηα λα θάλεη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Απηφ απιψο σο ζπλάδειθνο θαη
σο ζην ίδην δσκάηην επξηζθφκελνο ηφζα ρξφληα. Δπραξηζηψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε θη εγψ ζέισ λα πσ επραξηζηίεο πξνο ηνλ θ.
Παπαδεκεηξίνπ γηαηί πέληε ρξφληα πνπ ήκαζηαλ Γηνίθεζε είρακε κηα άςνγε
ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Σνπ εχρνκαη θαιή ζπληαμηνδφηεζε, λα είλαη πγηήο θαη λα
καο ζπκάηαη πάληα θαη ζα ηνλ ζπκφκαζηε πάληα. Να είλαη θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Παπαδεκεηξίνπ καο είπε φηη ζα έξρεηαη λα καο
επηζθέπηεηαη ζπλερψο γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν, ζα βξίζθεη ηξφπν θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη ηα θψηα ηνπ ζα είλαη πάληα ρξήζηκα γηα φινπο καο, γηαηί ε
εκπεηξία ηνπ είλαη δεδνκέλε, ζεκαληηθή, νπζηαζηηθή θαη πάληα ρξήζηκε θαη
απφ εκάο λα ραξεί ηα ρξφληα ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ε Παξάηαμή καο εγθξίλεη επί ηεο νπζίαο ηε
ιχζε ηεο ζρέζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία ζαο επραξηζηνχκε νπφηε είλαη νκφθσλα.
Σν κνλαδηθό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απηνδίθαηε ιύζε ηεο
έκκεζεο εληνιήο ηνπ δηθεγόξνπ Παπαδεκεηξίνπ Μελέιανπ ηνπ
Νηθνιάνπ ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ
Απφ ηε κεξηά κνπ ηνλ επραξηζηψ θη εγψ αιιά θαη φινη, ηνπ
επρφκαζηε θαιή ζπλέρεηα ζε φ,ηη θάλεη ζηε δσή ηνπ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Εεηψ ζπγλψκε γηα ηε δηαθνπή, θαιεζπέξα ζε φινπο, πξνζήιζα
θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Γλσκνδόηεζε επί ηεο αξηζ. 254/2020 απόθαζεο ηνπ Γ..
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπλέρηζε
ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ην έηνο 2021, ζε ζπλεξγαζία
κε ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο & Αζύινπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ έρσ αλ έρνπλ πιεξνθνξεζεί φια ηα κέιε
ηνπ ζπκβνιαίνπ κε θάπνηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαη
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πιεξνθνξεζήθακε πξηλ απφ δπν ψξεο απφ ηνλ θ. Καξαβία θαη απφ ηελ θα
Αιηκπέξηε, λνκίδσ πσο θαιφ είλαη λα ππάξμεη κηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε απηά ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα πνπ θαηά ηε δηθή
άπνςε λνκίδσ είλαη ηέηνηα, πνπ ζα καο επηηξέςνπλ κηα πνιχ ζχληνκε
ηνπνζέηεζε, κάιηζηα θάλσ θαη κηα πξφηαζε, λα ηνπνζεηεζνχλ εθηφο απφ ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θ. Καξαβία θαη ηεο θαο Αιηκπέξηε, λα ηνπνζεηεζνχλ επ’
απηήο νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ.
Γηαηί ζεσξψ πσο είλαη θάπνηα δεδνκέλα θαηλνχξγηα πνπ ζα καο
βξνπλ φινπο ζχκθσλνπο έηζη ψζηε λα κε καθξεγνξήζνπκε παξακνλέο
Πξσηνρξνληάο θαη λα έρνπκε κηα νκφθσλε απφθαζε ηέηνηα, πνπ ζα καο
επηηξέςεη λα εμππεξεηήζνπκε θαη ην πξφγξακκα θαη φζνπο εκπιέθνληαη ζε
απηφ. Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλψ απφιπηα θ. Γήκαξρε. Πξψηα - πξψηα λα καο
ελεκεξψζεη ν θ. Καξαβίαο, ν νπνίνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο λα
καο πεη ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα, ζα ηα αθνχζνπκε κε πξνζνρή θαη λα
ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ. Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε, θαιεζπέξα ζε φινπο, ρξφληα πνιιά θαη
εχρνκαη λα έρνπκε κηα θαιή ρξνληά.
Όινη λνκίδσ φηη έρεηε ελεκεξσζεί κε ηα e-mail γηα φ,ηη επαθή
είρακε θάλεη κε ην Τπνπξγείν, κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηε ζπλέρηζε ή κε
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πξνζέζεηο καο ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο κε ηα δεδνκέλα
πνπ είρακε πξηλ απφ έλα κήλα, ε επαθή καδί κε ην Τπνπξγείν είλαη ζρεδφλ
θαζεκεξηλή, λα κελ πσ θάζε δπν ηξεηο ψξεο, γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη.
Σν Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ εμέδσζε ζηηο
30/11/2020 ηελ ππ’ αξηζκ. 2422/30-11-2020 πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην πξφγξακκα ΔΣΗΑ 2021 γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ηε

ζπλέρεηα

εθδφζεθε

ε

ππ’

αξηζκ.

2689/28-12-2020

ηξνπνπνηεκέλε πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηελ νπνία επαλαθαζνξίδνληαη
νη πξνζεζκίεο θαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη
απφ ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο πξψελ σθεινχκελνπο, πνπ είλαη θαη ην
βαζηθφ καο πξφβιεκα ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα
πνζνζηά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
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Απφ ην Τπνπξγείν έρεη πξνβιεθζεί κέζσ ηεο πξφζθιεζεο ε
δηαδηθαζία γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ γηα ην έηνο 2021, δελ
έρεη πξνβιεθζεί θαη δελ έρεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε
δηαθνπή ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, λα δηαθνπεί ην πξφγξακκα ηψξα δειαδή,
γηα ηνπο εηαίξνπο.
χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφζθιεζε, έρεηε πάξεη θαη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη ηελ ηειεπηαία πνπ έγηλε κεηά ηηο ηειεπηαίεο
αιιαγέο, δελ εμαιείθεηαη ε πηζαλφηεηα ησλ δεκηψλ εμ αηηίαο ηεο κε
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπκκνξθνχκελσλ σθεινχκελσλ.
Καη απηφ ζα είλαη θάηη ην νπνίν ζα ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνχκε
απφ ην Τπνπξγείν. Όκσο δπζηπρψο θαίλεηαη λα είλαη κνλφδξνκνο ε επηινγή
λα ζπλερίζνπκε ην πξφγξακκα κέζσ ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ,
αθφκε θαη γηα ην θιείζηκν αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε. Πξέπεη φκσο λα ην
ζπλερίζνπκε.
Καη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ νηθνλνκηθή
ζηήξημε ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 2021. Θα πξέπεη σζηφζν λα ειέγρνπκε
ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα, θαηά ην 1ν ηξίκελν θαη αμηνινγψληαο εθ λένπ ηελ
θαηάζηαζε ίζσο λα ρξεηαζηεί λα δεηήζνπκε ηελ έμνδφ καο ηφηε απφ ην
πξφγξακκα, ειπίδνληαο φηη δελ ζα ρξεηαζηεί θαη ζα έρεη δψζεη φιεο ηηο ιχζεηο
πνπ

είλαη

αξκφδην

ην

Τπνπξγείν

θαη

ζπγθεθξηκέλα

γηα

ηνπο

κε

ζπκκνξθνχκελνπο σθεινχκελνπο, νπφηε ζα ιπζεί θαη ην πξφγξακκα θαη ζα
ζπλερίζνπκε θαλνληθά ζην πξφγξακκα ΔΣΗΑ.
Γηα φ,ηη εξσηήζεηο ή απνξίεο έρεηε, είλαη θαη νη εξγαδφκελνη απφ
ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΣΗΑ αιιά θαη ε θα Αιηκπέξηε λα ζαο ελεκεξψζνπλ γηα φ,ηη
ρξεηαζηεί. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο δηαδηθαζηηθά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ζέισ ηνλ ιφγν αθφκε, λνκίδσ πσο ην ζπληαθηηθφ ηνπ θ.
Καξαβία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα μεθάζαξν. Αλ κπνξεί ε θα Αιηκπέξηε λα καο
απνηππψζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα ηεο φπνηαο ζπλέρηζεο ή ηεο φπνηαο
εκπινθήο ελ πάζε πεξηπηψζεη. Αθνχζακε ηψξα γηα έλα ηξίκελν, απηφ ιίγν λα
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απνζαθεληζηεί λα μέξνπκε πάλσ – θάησ ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε
λνχκεξα αλ είλαη εχθνιν θαη αλ είλαη δπλαηφ ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Γήκαξρε ηη δελ θαηάιαβεο; Όηη ζέινπκε λα κπνχκε ζην
πξφγξακκα θαη ζην 1ν ηξίκελν ζα δνχκε αλ βγαίλεη ή φρη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ, Γηψξγν ζέιεηο λα πεηο θάηη αθφκε;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Μηα δηεπθξίληζε. Ση δελ θαηαιάβαηε; Όηη ζέινπκε λα κπνχκε
ζην πξφγξακκα θαη ζην 1ν ηξίκελν, εάλ βγαίλνπλ ηα ρξήκαηα, ζα ην
ζπλερίζνπκε. Δάλ φρη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα βγνχκε απφ ην πξφγξακκα. Ση
δελ θαηαιάβαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, απηφ ηψξα είλαη ιίγν πην μεθάζαξν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε λα θάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ Άξε, αλ κνπ επηηξέπεηο. Γηαηί θαη απφ ην Τπνπξγείν
ππήξρε πξηλ απφ δπν ηξεηο ψξεο κηα ηέηνηα δηεπθξίληζε, αιιά θαη νη ππφινηπνη
Γήκνη κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε επηθνηλσλήζεη, κπήθαλ ζηε ινγηθή ηεο
ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλ θαηαιαβαίλνπκε θαιά γηα έλα ηξίκελν
πξνθεηκέλνπ λα ν Γήκνο λα αλαιάβεη ζε απηφ ην ηξίκελν φ,ηη ηνπ αλαινγεί θαη
ζηε

ζπλέρεηα

κε

ηαβάλη

ην

ηξίκελν

λα

επαλαπξνζδηνξίζνπκε,

λα

επαλεμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέρηζεο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο.
Απηφ επηγξακκαηηθά, αλ ην έρσ θαηαιάβεη θαιά ή φρη.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Σν πξφγξακκα ηξέρεη θαλνληθά, αχξην ζα ππνγξάςσ ηε
ζχκβαζε θαλνληθά γηα έλα έηνο. Αιιά έρνπκε ηε δπλαηφηεηα φκσο πξνθνξηθά
καο ελεκέξσζε … … πξνβιήκαηα ήρνπ … φηη κέζα ζε απηφ ην ηξίκελν, ή
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην έηνο, λα δεηήζνπκε ηελ έμνδν απφ ην πξφγξακκα
εάλ δνχκε φηη δελ καο ζπκθέξεη, γηα λα ην πσ ρνληξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πιεξψλεη ν Γήκνο ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καλνληθά εκείο ζα πάξνπκε ην 40% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
ζα καο δψζεη γηα φινπο ηνπο σθεινχκελνπο γηα ηα 390 άηνκα πνπ έρνπκε
αηηεζεί, αιιά απφ εθεί θαη πέξα εάλ ζην ηξίκελν δνχκε φηη δελ βγαίλεη, ίζσο
λα ρξεηαζηεί έλα πνζφ, ηψξα δελ ζέισ λα κπσ ζε λνχκεξα, βγαίλνληαο απφ
ην πξφγξακκα λα ηα θαιχςεη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζαο αθνχκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη ε πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε
ην πξφγξακκα απηφ. Θέινπκε λα αθνχζνπκε ηνλ θ. Βνχξν λα καο πεη ηη
πξνηείλεη πξνο ην πκβνχιην. Γηφηη σο γλσζηφλ παξεπέκθζε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. Πνηα είλαη ε πξφηαζε ηεο
Γηνίθεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε κπνξείηε λα ην απαληήζεηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ήζεια λα
ππνβάιισ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Καξαβία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ δεηήζεη θη εγψ ηνλ ιφγν γηα εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα κηιήζεη ν Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε, κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή πξνθεηκέλνπ ε θαπηή παηάηα
ηεο Κνηλσθεινχο λα πεξάζεη ζην Γήκν. Δγψ ζα ην δερηψ απηφ θαη λα
κπνξέζνπκε

λα

γλσκνδνηήζνπκε,

γηαηί έηζη

θη

αιιηψο δελ έρνπκε

απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα έρεη απνδεηρζεί απηφ σο πξνο ηελ Κνηλσθειήο,
αιιά ζεσξψ πσο ηα λνχκεξα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα λα αθνπζηνχλ,
πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαηά πφζν απηή ε εκπινθή ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηα
λνχκεξα πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη, είλαη εθηθηά. Γηαηί ηα λνχκεξα πνπ
αθνχζηεθαλ ζηελ θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε πνπ θάλακε κε ηνλ θ. Καξαβία θαη ηελ
θα Αιηκπέξηε δελ ήηαλ απαγνξεπηηθά.
Δζείο ηψξα θαιείηε πάιη ην Γήκν ζε κηα απφθαζε πνπ έρεη
παξζεί απφ ηελ Κνηλσθειή κε 4 θαηά λα κε ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα θαη 1
ππέξ, κεηά έπεηαη κηα άιιε ςεθνθνξία φηη θαιχηεξα λα ην πάκε ζην Γ.., ην
νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη αξκνδηφηεηα, αιιά εκείο εξρφκαζηε θαη
ιέκε λα ην θέξνπκε πξνο ζπδήηεζε, λα αθνπζηνχλ νη πξνηάζεηο, λα ππάξμεη
κηα νκφθσλε θαη ζχκθσλε απφθαζε πνπ λα ζπλερίδεη ην πξφγξακκα γηα ην
1ν ηξίκελν νχησο ψζηε λα έρνπκε κηα νκαιή κεηάβαζε ηέηνηα γηα ηνπο κε
σθεινχκελνπο πνπ πξέπεη λα θχγνπλ, γη' απηνχο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ
ραξηηά φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα απφ ηελ πνιηηεία γηα λα πάλε ζηηο ρψξεο
πξννξηζκνχ,

ελ

πάζε

πεξηπηψζεη

λα

ζπκπαξαζηαζνχκε

ζηνπο

ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα έρνπλ ην
ππφινηπν δηάζηεκα ηε δνπιεηά ηνπο.
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Ζ ζχληαμε είλαη ηέηνηα πνπ καο πάεη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθνχο
δξφκνπο θαη δελ είλαη απηφ κφλν. Δίλαη ην φηη έξρεηαη ε εξψηεζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Γήκνπ. Ζ ζέζε ηνπ Γήκνπ ζα αθνπζηεί ζην
ηέινο, φρη ηψξα. Θα ήζεια λα αθνχζσ εζάο θαη λα πσ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση πξνηείλεηε, απηφ ξσηάεη ν θ. Γξεηδειηάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα αθνπζηνχλ φιεο νη πξνηάζεηο θαη θπξίσο λνχκεξα απφ ηελ
Κνηλσθειή, ηη ζεκαίλεη έξρεηαη ην πξφγξακκα γηα ηξεηο κήλεο παξάηαζε ζε έμη
ή ελφο ρξφλνπ, ηη δεκηά κπνξεί λα έρεη ν Γήκνο γηαηί είλαη δεδνκέλν φηη ν
Γήκνο βγάδεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ιεθηά, πνπ είκαζηε πξφζπκνη λα ηα
θαηαβάιινπκε εθφζνλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πίζησζε θαη δπλαηφηεηα, ην
επαλαιακβάλσ θαη έρεη αθνπζηεί θαη είλαη κάξηπξαο ν θ. Νηάηζεο φηη έρσ πεη
ην πξφγξακκα γηα ην Γήκν πξέπεη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ λα ζπλερηζηεί
θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ, αιιά δελ ζα ηνπνζεηεζεί ν Γήκνο μαθληθά
ζε λνχκεξα πνπ δελ έρνπλ αθνπζηεί.
Να αθνπζηνχλ ηα λνχκεξα απφ ηελ Κνηλσθειή θαη ζηε ζπλέρεηα
λα ηνπνζεηεζνχκε, γηαηί εγψ έρσ άιια λνχκεξα εδψ κπξνζηά κνπ, πνπ
κηινχζακε πξηλ απφ δπν ψξεο, απηά ηα λνχκεξα ζέισ λα αθνπζηνχλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη δπλαηφ λα
θάλνπκε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ρσξίο εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη εηζήγεζε ε Γηνίθεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξσηνθαλέο λα αθνπζηεί ε Γηνίθεζε ζην ηέινο. Ό,ηη
ζηνηρεία έρεηε νηθνλνκηθά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε θ. Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο δηέθνςα, κάζεηε λα αθνχηε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθξίβεηεο ιέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάζεηε λα αθνχηε. Ό,ηη ζηνηρεία νηθνλνκηθά έρεηε,
παξαζέζηε ηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα απνθαζίζνπκε. Απηφ ην
πξάγκα λα ην παίδεηε «εδψ παπάο εθεί παπάο» δελ επηηξέπεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην θάλεηε εζείο.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε, γηα λα έρνπκε θαιή ζπλεδξίαζε. Πξφεδξε, γηα λα
έρνπκε θαιή ζπλεδξίαζε θαη λα θχγνπκε απφ εδψ κε κηα νκφθσλε απφθαζε.
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Απηφ πνπ έξρεηαη αλαξκνδίσο ζην Γ.. θαη δερφκαζηε λα θάλνπκε ζπδήηεζε
είλαη γηαηί ππάξρεη κηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο θαηά ηεο
ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (4 θαηά θαη 1 ππέξ) θαη μαθληθά ππάξρεη άιιε
πξφηαζε ε νπνία ιέεη «φρη, λα ην πάκε ζην Γ..» θαη γίλεηαη δεθηή απηή ε
πξφηαζε απφ ην Γ.. Ση κπνξεί λα θάλεη ην Γ.. αλαξκνδίσο; Να απνθαλζεί
θαη λα γλσκνδνηήζεη γεληθφηεξα.
Δγψ θαλνληθά ζα έπξεπε λα κελ έρσ θέξεη θαλ ην ζέκα εδψ.
Γηαηί είλαη αξκφδην φηαλ έρεη πάξεη απφθαζε ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο κε 4
θαηά λα κε ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα θαη 1 ππέξ θαη κεηά έγηλε θη άιιε
ςεθνθνξία θαη ε άιιε ςεθνθνξία λα ην πάκε γηα … πξνβιήκαηα ήρνπ …
θαη λα έξζεη πάιη ζην Γ..; Σελ μέξεηε απηή ηελ απφθαζε εζείο θ. Γξεηδειηά
πνπ θνπλάηε ην ρέξη;
Καη εγψ δέρνκαη γηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα αθνπζηεί ε
γλψκε φισλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ ιφγν θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλαο - έλαο θαη δελ ζα δηαθφπηεη θαλέλαο θαλέλαλ. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ζέισ ηνλ ιφγν Λχζαλδξε, ήζεια θάπνηεο
εξσηήζεηο λα θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηνλ θ. Καξαβία;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ή ζηνλ θ. Καξαβία ή ζηνλ θ. Γήκαξρν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα αθνχζνπκε λνχκεξα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πεξηκέλεηε λα κηιήζσ. Γήκαξρε, έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν
πφζε ψξα θαη πεξηκέλνπκε.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε επεηδή πίζηεπα φηη φια ηα κέιε ζα έρεηε δηαβάζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο γηα φ,ηη αθνξά απηφ ην θνκκάηη θαη είζηε ελήκεξνη.
Αθνχ πξέπεη λα ην μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή, ζε έλα ιεπηφ ζα ζαο
ελεκεξψζεη αθξηβψο γηα φιν ην θνκκάηη απφ ηελ αξρή, ε θα Αιηκπέξηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ θάλεη ππνκνλή γατδνπξηλή, πεξηκέλνπκε. Πξψηνλ
είκαζηε πκβνχιην αηξεηψλ – εθιεγκέλσλ. Οη απνθάζεηο καο είλαη πνιηηηθέο
βεβαίσο κε βάζε ηα δεδνκέλα. Άξα ε ζπδήηεζε ε νπνία ζα γίλεη, αλ ζα
ζπδεηήζνπκε γηα λνχκεξα ζα ζπδεηήζνπκε θαη γηαηί είλαη ηα λνχκεξα.
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Καη πάκε ζπγθεθξηκέλα ηψξα. Ο θ. Καξαβίαο είπε ζηελ αξρή γηα
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο σθεινχκελνπο, απηφ πνπ ιέκε ζηελ αξγφ «No
Complaints».
Πνηα

είλαη

ηα

λέα

δεδνκέλα

ζε

ζρέζε

κε

ηνπο

κε

ζπκκνξθνχκελνπο; Απηφ ζέισ απάληεζε. Γηα λα μέξεη θαη ην πκβνχιην γηαηί
ζπδεηάκε. Ση ζεκαίλεη κε ζπκκνξθνχκελνη σθεινχκελνη; εκαίλεη νη
σθεινχκελνη νη νπνίνη πήξαλ άζπιν; Απηφ ζεκαίλεη;
Δπίζεο απηνί νη νπνίνη πήξαλ άζπιν θαη εηδνπνηνχληαη ζηνλ έλα
κήλα λα θχγνπλ, λα πάλε πνπλ; Τπάξρεη απάληεζε; Με ηη ραξηηά; Γειαδή
απηφο ν νπνίνο παίξλεη άζπιν ζεκαίλεη πσο έρεη θαη ηα έγγξαθα; Έρεη
ηαπηφηεηα; Δγψ ζαο ιέσ φηη δελ έρεη φρη δηαβαηήξην, νχηε θαλ ηαπηφηεηα δελ
έρεη.
Άξα λα καο πείηε ηη ζεκαίλεη απηνί πνπ δελ ζπκκνξθνχληαη θαη
πξέπεη λα θχγνπλ ζηνλ έλα κήλα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε πξφηαζή ζαο, απηφ είλαη ην βαζηθφ
εξψηεκα πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο, πνηα είλαη. πλερίδνπκε ην πξφγξακκα ή
δελ ην ζπλερίδνπκε; Σν ζπλερίδνπκε έηζη ή ην ζπλερίδνπκε αιιηψο; Γψζηε κηα
απάληεζε γηα λα μέξνπκε θαη ηη ζπδεηάκε.
Κιείλνληαο ηηο εξσηήζεηο κνπ, εκείο αθνχγνληαο ηελ εηζήγεζε
ηνπ θ. Νηάηζε ν νπνίνο κνπ είπε «Άξε, κε βγάινπκε θακία αλαθνίλσζε γηαηί
απηφ ην ζέκα είλαη ηφζν ιεπηφ… θαη απηή ηε ζηηγκή θαιφ ζα είλαη λα
επηδηψμνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε θαη λα κελ πξνθαιέζνπκε θάπνηα
αλαθνίλσζε». Γπζηπρψο έξρεζηε εζείο νη ίδηνη λα επηβεβαηψζεηε φηη αθφκε θη
απηφ ην ζέκα κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή ην αμηνπνηείηε γηα λα θάλεηε παηρλίδη.
Πείηε καο ινηπφλ, αλνίμηε ηα ραξηηά ζαο θαη πείηε καο ηη πξνηείλεηε.
Κχξηε Βνχξν, ηελ απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηελ πήξε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 2017. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην πήξε
απφθαζε θαη εθρψξεζε ζηελ Κνηλσθειή λα ηξέμεη ην πξφγξακκα. Ο κφλνο
αξκφδηνο λα αλνίμεη ή λα θιείζεη ην πξφγξακκα, είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Όρη ε Κνηλσθειήο. Ζ Κνηλσθειήο είλαη φξγαλν πνπ ε Γηνίθεζή ηεο
ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο αηξεηνχο θαη είλαη αλψηεξν.
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Μελ θνξντδεπφκαζηε φηη είλαη απηφλνκε ε ιεηηνπξγία ηεο
Κνηλσθεινχο απφ ην Γήκν. Γηνξηζκέλα είλαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαιάβακε, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα πξφηαζε κφλν. αθψο θαη πήξαηε ηελ απφθαζε γηα ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ αιιά δελ είραηε θιεζεί λα βάδεηε ρξήκαηα απφ ην Γήκν,
απφ ηνλ θνξβαλά ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Κξαηήζηε ην γηα ηε
ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηάλλε λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ, κελ ην πεηάο έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα, ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπδεηήζνπκε. Απιψο ην έβαια ζαλ
επηθεθαιίδα λα ην θξαηήζνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ αζθψ θξηηηθή ζε απηφ, νχηε ξίρλσ επζχλε ζε εζέλα
γη' απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οχηε εγψ Άξε θάλσ θξηηηθή. Πξνζπαζψ λα δηαηεξήζσ ην
πξφγξακκα, επίηξεςέ κνπ λα θάλνπκε έλαλ φκνξθν δηάινγν, πξνζπαζνχκε
λα δηαηεξήζνπκε ην πξφγξακκα ηεξνπκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ
αλαινγηψλ. Δπηγξακκαηηθά έρσ ηνπνζεηεζεί μαλά θαη ζηελ θνηλσθειή θαη κε
έγγξαθα ηα νπνία ηα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο θαη κε
ηνλ θ. Νηάηζε πνπ έρσ ζπδεηήζεη θαη’ ηδίαλ. Ζ πξφζεζή καο είλαη λα
ζπλερίζνπκε ην πξφγξακκα ηεξνπκέλσλ θάπνησλ ζπλζεθψλ θαη αλαινγηψλ.
Γη' απηφ ζαο ιέσ αλ δελ αθνχζνπκε ηα λνχκεξα απφ ηελ θα
Αιηκπέξηε θαη ηνλ θ. Καξαβία δελ κπνξεί λα έρεη γλψζε ην πκβνχιην, δελ
κπνξεί λα απνθαλζεί γηα θάηη ην νπνίν δελ μέξεη. Γειαδή αλ απηή ηε ζηηγκή
θνζηίδεη ζην Γήκν 600.000 € ε παξακνλή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ηζέπε
ηνπ, απφ ηνλ θνξβαλά ηνπ ην ίδην ζα απνθαλζεί ν x δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη
ην ίδην αλ μέξεη φηη ζα βάιεη κφλν 50 ή 60.000 €; Απηφ πξνζπαζψ λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαη' αξρήλ λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
έρνπκε κηα θνηλή ζηάζε θαη λα πάξνπκε εη δπλαηφ κηα νκφθσλε απφθαζε.
Να δηεπθξηλίζνπκε κεξηθά πξάγκαηα. Γηαβάδνληαο ηελ εηζήγεζε
πνπ καο έρεηε ζηείιεη, μεθηλάεη κε ην εμήο: «Με ηεν 149/2017 απόθαζε ηοσ
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Δεμοηικού Σσμβοσλίοσ ηοσ Δήμοσ Νέας Φιλαδέλθειας – Νέας Χαλκεδόνας
αποθαζίζηεκε ε σλοποίεζε προγράμμαηος ζηέγαζες προζθύγων ζε
ενοικιαδόμενες καηοικίες ζηο Δήμο Νέας Φιλαδέλθειας – Νέας Χαλκεδόνας ζε
ζσνεργαζία με ηεν Ύπαηε Αρμοζηεία ηοσ Ο.Η.Ε. για ηοσς πρόζθσγες μέζω
ηες Κοινωθελούς Επιτείρεζες ηοσ Δήμοσ». Δίλαη ζαθέο φηη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα ν Γήκνο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο κέζσ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο.
Δπνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα γλσκνδφηεζεο. Σνλ απνθαζηζηηθφ
ραξαθηήξα ηνλ έρεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
ζεσξήζεθε ηφηε θαη ζσζηά σο ν θνξέαο πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη’
εληνιή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη μεθάζαξν απηφ ην πξάγκα.
Ήζεια λα θάλσ κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζηνλ θ. Καξαβία θαη
ζηελ θα Αιηκπέξηε. Βιέπσ φηη έρνπκε κηα αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη
ζην πξφγξακκα απφ 370 ζε 395 ηνλ 9ν ηνπ 2020. Δπίζεο νη θαηνηθίεο απφ 65
είλαη ζε 70 θαη νη εξγαδφκελνη ππάιιεινη απφ 27 ζε 28. Ήζεια λα ξσηήζσ
απηφ γηαηί θξίζεθε αλαγθαίν πσο έγηλε, κε πνηα δηαδηθαζία θαη επίζεο λνκίδσ
φηη ζα πξέπεη φζνλ αθνξά ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο λα κείλνπκε ζην εμήο:
Σν Τπνπξγείν ζαθψο βιέπνπκε φηη πξνζπαζεί νπζηαζηηθά πάιη
λα αθήζεη ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ ην πξφγξακκα λα ζπλερίζνπλ λα ην
πινπνηνχλ. Βέβαηα δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ, δηφηη ηελ 30 ε ηνπ Γεθεκβξίνπ
ιακβάλεηαη απηή ε απφθαζε θαη ηειεπηαία ζηηγκή. Θα έπξεπε, γηαηί απφ ην
θαινθαίξη ζπλεδξηάζακε κε ηελ πξνεδξία ηνπ Γεκάξρνπ γηα ην ζέκα απηφ, ζα
έπξεπε απηφ λα έρεη γίλεη γλσζηφ ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη, ζηνπο
Γήκνπο ελ πξνθεηκέλσ πνιχ λσξίηεξα. Γελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε 30 ηνπ
κελφο απηφ ην πξάγκα, δελ είλαη δπλαηφ.
Ννκίδσ φκσο φηη φπσο είπε θαη ν θ. Καξαβίαο θαη βεβαίσο ζα
κνπ απαληήζεη ππνζέησ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έθαλα, φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη κνλφδξνκνο.
Απφ εθεί θαη πέξα ε εθηίκεζε ηνπ πσο ζα πνξεπηεί ν Γήκνο ζηε
ζπλέρεηα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ππάξρνπλ απηφ θαη πάιη απνηειεί
αληηθείκελν λέαο ζπδήηεζεο. Όρη ηεο ζεκεξηλήο. Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε λνκίδσ
πξέπεη ζαθψο λα εζηηαζηεί ζηελ ηξίκελε παξάηαζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ
είλαη κνλφδξνκνο. Γελ έρνπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Θα επαλέιζνπκε ζε
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ζπδήηεζε γηα ιήςε λέαο απφθαζεο φηαλ ζα είλαη πιένλ ψξηκν ην πξάγκα
κεηά απφ έλα, δπν, ηξεηο κήλεο, φρη πάιη ηειεπηαία ζηηγκή βέβαηα, γηα λα
δνχκε πσο ζα πξνρσξήζνπκε. Δγψ απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Γθνχκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ρξφληα πνιιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ηνπνζέηεζε δελ θάλακε. Θα θάλνπκε, αθνχ
αθνχζνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, πάλσ ζην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ δελ είπα φηη θάλαηε ηνπνζέηεζε, είπα φηη θάλαηε εξσηήζεηο
κηιήζαηε. Αλ ζέιεη θάπνηνο άιινο λα θάλεη εξψηεζε, ή λα κηιήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φαίλεηαη δελ έρσ γίλεη θαηαλνεηφο. Δίπα: ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγηψλ θαη ησλ αξηζκψλ, είκαζηε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γελ έρσ αθνχζεη λνχκεξα αθφκε. Να αθνχζσ ηα λνχκεξα. Γελ είλαη δηθή κνπ
εηζήγεζε θ. Γξεηδειηά. Σν ζέκα ην θέξλεη ε Κνηλσθειήο. Ζ Κνηλσθειήο λα
ηνπνζεηεζεί θαη επ’ απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο ζα ηνπνζεηεζψ θη εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε λα κηιήζεη ηψξα ε θα Αιηκπέξηε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα έηζη θη αιιηψο ηέζεθαλ εξσηήζεηο ζηελ Κνηλσθειή θαη απφ
ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη απφ εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αιηκπέξηε έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Θεσξψ φηη πξέπεη λα ζαο
εμεγήζσ θάπνηα πξάγκαηα γηαηί θαηαιαβαίλσ φηη δελ είλαη απφιπηα ζαθέο
αξθεηά πξάγκαηα, νχησο ψζηε λα γίλεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε.
Αξρηθά λα απαληήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ζρεηηθά κε ην
ηζηνξηθφ θαη ηελ αλαθνξά ζην φηη είραλ απμεζεί νη ζέζεηο θαη νη εξγαδφκελνη.
Ήηαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε ζχκβαζε κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. ηνλ
6ν κε αχμεζε ζέζεσλ θαη αχμεζε ελφο εξγαδφκελνπ ε νπνία φκσο ηειηθά δελ
πινπνηήζεθε θαη ήδε έρεη επαλέιζεη ζηελ αξρηθή πξνγξακκαηηθή πνπ είρε 390
ζέζεηο θαη 62 ζπίηηα, θ. Σνκπνχινγινπ, κελ ηνπ δίλεηε θαζφινπ ζεκαζία απηφ.
Έηζη φπσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα απφ ηνλ 6ν θαη κεηά
ππήξμε ζχκθσλε γλψκε θαη ηεο Ύπαηεο θαη εκάο φηη δελ ζα πάκε ζε άλνδν
ηνπ ζηφρνπ πνπ είρακε ζέζεη. Οπφηε απηή ηε ζηηγκή ζαο ιέσ φηη πινπνηνχκε
έλα πξφγξακκα γηα 390 ζέζεηο θαη 62 ζπίηηα.
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Σα πξάγκαηα πσο έρνπλ. Οπζηαζηηθά απφ ην 2019 κάζακε φηη ε
Ύπαηε Αξκνζηεία ζα θχγεη απφ ην πξφγξακκα θαη ζα έρνπκε κεηάβαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν εληφο ηνπ 2020. Δμ αηηίαο φισλ ησλ γεγνλφησλ
πνπ ζπλέβεζαλ κέζα ζην 2020 φ,ηη είραλ πξνγξακκαηίζεη δελ πήγε κε ην
ρξνλνδηάγξακκα πνπ ην είραλ πξνγξακκαηίζεη.
Έθηαζε ζηνλ 6ν ηνπ 2020 λα βγάινπλ κηα πξφζθιεζε γηα ην
έηνο 2020. Όπνπ εθεί είρακε έλα πνιχ ρακειφ κνλαδηαίν θφζηνο γηαηί ε φιε
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ απηφ πνπ γίλεηαη κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία
ζε ζρέζε κε ην Τπνπξγείν δηαθέξεη πάξα πνιχ.
Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία πιεξψλεη κε ην έμνδν πνπ ζα ζνπ
πξνεγθξίλεη, ην Τπνπξγείν βάδεη έλα κνλαδηαίν θφζηνο θαη απφ εθεί θαη πέξα
πξέπεη λα βγνπλ φια. Γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ πξάγκαηνο είρακε κηα πξψηε
πξφζθιεζε κε πνιχ ρακειφ κνλαδηαίν θφζηνο ζηελ νπνία είρακε πάξεη
απφθαζε ηνλ 7ν φηη δελ ζα κπνχκε θαη φηη ζα επαλέιζνπκε αλ βγεη θάπνηα
πξφζθιεζε πνπ ζα αλακνξθψλεη θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο, αιιά θαη ηελ
πεξίπησζε ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ σθεινχκελσλ ησλ No Complaints γηα
ηνπο νπνίνπο δελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε, αιιά δελ δίδεηαη θαη ην έζνδν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ξψηεζα θα Αιηκπέξηε, ηη ελλνείηε κε
ζπκκνξθνχκελνη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Δίλαη νη σθεινχκελνη νη νπνίνη παίξλνπλ άζπιν ή δελ
παίξλνπλ άζπιν, απφ ηε ζηηγκή πνπ παίξλνπλ ηελ απφθαζή ηνπο φηη πήξαλ
άζπιν ή φηη δελ πήξαλ άζπιν, εληφο 30 εκεξψλ κε βάζε ηελ ΚΤΑ 133289/4
αλ δελ θάλσ ιάζνο ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη κέζα ζε 30 εκέξεο.
Δάλ δελ ην εγθαηαιείςνπλ, δελ παξαδψζνπλ ηα θιεηδηά ζε εκάο
θαη λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη, ζεσξνχληαη κε ζπκκνξθνχκελνη. Γελ
ζπκκνξθψζεθαλ δειαδή ζχκθσλα κε ην έγγξαθν πνπ έρνπλ ππνγξάςεη απφ
ηελ αξρή ηεο ζηέγαζήο ηνπο, φηη κφιηο πάξνπλ άζπιν ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζνπλ κφλνη ηνπο λα βξνπλ πνπ ζα κείλνπλ θαη ηα ινηπά. Γη' απηφ ηνπο
ιέκε κε ζπκκνξθνχκελνπο.
Απηνί νη άλζξσπνη γίλνληαη κε ζπκκνξθνχκελνη 30 εκέξεο
εθφζνλ ζα πάξνπλ ηελ απφθαζε, αιιά ζηηο 60 κέξεο κε βάζε ηελ ηειεπηαία
πξφζθιεζε γηαηί ήηαλ κηα ηξνπνπνίεζε απηή πνπ ζπλέβε, δελ είλαη επηιέμηκε
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ε δαπάλε ηνπο θαη νχηε θαη ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ
θαηαιακβάλνπλ.
Με πήγαηε ιίγν ζην ηέινο, ήζεια λα ζαο πσ έλα ηζηνξηθφ, δελ
μέξσ αλ δελ ην ζέιεηε απηφ ην ηζηνξηθφ θαη λα θηάζνπκε ζην δηα ηαχηα.
Γειαδή κε ηα πνιιά θαη ηα ιίγα ελ πάζε πεξηπηψζεη βγήθε κηα
πξφζθιεζε 30/11 ε νπνία είρε θάπνηα δεδνκέλα αχμεζε ηνπ κνλαδηαίνπ
θφζηνπο ζε 7,8 απφ 6,2 ην νπνίν είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ
φκσο είρε θαη ην δεχηεξν ζθέινο δειαδή ηνπο No Complaints ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο πέξα ησλ 30 εκεξψλ λα κελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε
ηνπο θαη λα κε ρξεκαηνδνηνχκαζηε γη' απηνχο.
Απηφ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ ζαο ηελ
έρνπκε ζηείιεη, καδί κε ηελ απφθαζε 254 βγάδεη κηα πηζαλή δεκηά
ππνινγίδνληαο αλ δείηε ζε κηα πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά πνπ έρνπλ θάλεη ηα
παηδηά ηνπ ΔΣΗΑ, ην πφηε ζα βγαίλνπλ νη σθεινχκελνη, ζα γίλνληαη No
Complaints, πφηε δελ ζα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηνπο θαη δελ ζα
ρξεκαηνδνηνχκαζηε γη' απηνχο κήλα – κήλα θαη βγάδνπκε κηα πηζαλή δεκηά
ηεο ηάμεσο ησλ 226.000 €.
Απηή ε δεκηά θαη φινο απηφο ν ππνινγηζκφο επεηδή δελ
ππάξρνπλ πνιιέο ζηαζεξέο, δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά ζηαζεξέο είλαη κε
παξαδνρέο. Ζ κία παξαδνρή είλαη φηη ζα παξακείλνπλ ζηα ζπίηηα ηέζζεξηο
κήλεο, δελ ζα θεχγνπλ κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Με
απηέο ηηο παξαδνρέο θαη κε σθεινχκελνπο ηνπο νπνίνπο γλσξίδακε κέρξη
31/12 φηη είλαη 140 απφ ηνπο 390 , απφ ηηο 390 ζέζεηο νη 140 είλαη No
Complaints ηφηε βγάιακε απηφ ην απνηέιεζκα, σο νηθνλνκνηερληθή κειέηε.
αο είπακε θαη κέζα απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ εηζήγεζε δειαδή
φηη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ έρεη νχηε θεθάιαην, αιιά νχηε θαη έζνδα
πνπ λα ηεο επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο δεκηέο. Δπνκέλσο σο
φξγαλν απνθαζηζηηθφ πνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο δελ
ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη απηέο ηηο δεκηέο, δηφηη απηέο νη δεκηέο θαη' αξρήλ
εγψ ζαλ ππεξεζηαθφο ζεσξψ φηη ζα θαηαινγηζηνχλ θαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ζε εκέλα σο ππεξεζηαθφο ππάιιεινο, εάλ βιέπνπκε φηη
κπαίλνληαο ζε έλα πξφγξακκα ζα έρνπκε απηφ ην κέγεζνο ησλ δεκηψλ.
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Γη' απηφ θαη ην πκβνχιην απνθάζηζε λα πάξεη ηε γλψκε ζαο εμ
αηηίαο ηνπ φηη ε αξρηθή απφθαζε γηα λα κπνχκε ζην ΔΣΗΑ ήηαλ απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο Γήκαξρνο ζεσξψ φηη έρεη δίθην ζην γεγνλφο φηη είλαη
δπν μερσξηζηά φξγαλα θαη ε δηθή καο απφθαζε δεζκεχεη ηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε. Όκσο ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε είλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν ηνπ
Γήκνπ ην νπνίν Ννκηθφ Πξφζσπν εμαξηάηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Γήκνπ. Ο Γήκνο καο βάδεη ρξήκαηα γηα ηε ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
καο, γηα λα πιεξψζνπκε ην ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ θαη φπνηα δνκή δελ
βγαίλεη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ είλαη ν
βξεθηθφο.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ ζα κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε απηφ ην
πξφγξακκα αλ δελ μέξακε φηη ζα έρνπκε ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πηζαλέο
δεκηέο, νη νπνίεο δελ είλαη θαη κηθξφ ην λνχκεξν, πνπ κπνξεί λα βγεη απφ
απηέο ηηο δεκηέο. ίγνπξα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ιίγν κεηψλεηαη
απηή ε πηζαλφηεηα ησλ δεκηψλ ζηε δεχηεξε ζεκεξηλή απνζηνιή πνπ ζαο
θάλακε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, πνπ κπνξεί λα θηάζεη φκσο ιέκε ηηο
187.000 € θαζψο νη σθεινχκελνη πνπ κπαίλνπλ πνπ είλαη No Complaints
απηή ηε ζηηγκή, είλαη ζηνλ αξηζκφ 50. Γειαδή είλαη απηνί πνπ κέρξη ηηο 30/9
είραλ γίλεη No Complaints.
Οπφηε κε απηνχο μεθηλάκε θαη μεθηλάκε κε κηα δεκηά. Ζ δεκηά
πνηα είλαη; Απφ ηηο 390 ζέζεηο πνπ αηηνχκαζηε, γηα ηηο 50 δελ ζα παίξλνπκε ην
7,8. Αιιά θαη ε δηακνλή ησλ αλζξψπσλ απηψλ γηα φζν δηάζηεκα είλαη ζηα
ζπίηηα θαη δελ ζα βγνπλ ζα είλαη κηα δαπάλε ε νπνία ζηνλ απνινγηζκφ ηεο
ρξνληά ηνπ ’21 δελ ζα είλαη επηιέμηκε. Απηφ ην θφζηνο είλαη 2.500 € πεξίπνπ ην
κήλα γηα θάζε ζπίηη, ην νπνίν είλαη κέζα άλζξσπνη νη νπνίνη ζα έπξεπε λα
κελ ήηαλ κέζα θαη καο δεκηνπξγνχλ ην έμνδν ηνπ ελνηθίνπ θαη ησλ ΓΔΚΟ. Άξα
μεθηλάκε κε δεκηά, απηφ είλαη δεδνκέλν. Ληγφηεξν κεησκέλε, αιιά είλαη
δεδνκέλν.
Ζ παξαδνρή πνπ ζαο θάλακε ζηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη
θηάλεη γηα ην έηνο ζην χςνο ησλ 187.000 € γηα φιν ην έηνο φινη φζνη ζα
βγαίλνπλ No Complaints θαη ζα πεξλάκε ζηε κε επηιεμηκφηεηα ηεο δαπάλεο
ηνπο θαη ζηε κε ρξεκαηνδφηεζε λα κέλνπλ επί ηέζζεξηο κήλεο κέρξη λα
νινθιεξσζνχλ φιεο νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζέινπλ έλα
ηεηξάκελν.
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Με απηφ ην ζθεπηηθφ έρνπκε θηάζεη ζε απηφ ην χςνο ηεο
πηζαλήο δεκηάο. Δάλ απηφ δελ πινπνηεζεί, δειαδή αλ θεχγνπλ λσξίηεξα εάλ
ην Τπνπξγείν φπσο είπε ζήκεξα ην κεζεκέξη φηη ζπδεηάεη κε ηνλ Τπνπξγφ λα
θάλνπλ έλα πιαίζην –απηφ ην δεηάκε φινη νη εηαίξνη γηαηί είλαη θαη παξάινγνλα ππάξρεη έλα πιαίζην ηεζζάξσλ κελψλ θαη ην Τπνπξγείν λα δέρεηαη σο
επηιέμηκε ηε δαπάλε θαη λα ζπγρξεκαηνδνηεί κφλν γηα ηνπο δπν πξψηνπο
κήλεο. Δθφζνλ εζχ έρεηο θάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο.
Δίλαη παξάινγν θαη πξέπεη φινη καδί, λνκίδσ φινη νη Γήκνη, νη
αηξεηνί απηφ λα ην παιέςνπκε θαη λα ην πνιεκήζνπκε. Γηφηη δελ έρεη ινγηθή.
Δίλαη ζα λα καο ηηκσξνχλ εκάο ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχκε ην πξφγξακκα
θαη αληί λα καο δίλνπλ έλα θίλεηξν γηα έλα ηφζν δχζθνιν πξφγξακκα λα
ζπλερίζνπκε λα ην πινπνηνχκε, δίλνπλ αληηθίλεηξα.
Απηφ εμαθνινπζεί θαη ηζρχεη θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε κε
ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφζθιεζε. Οη πηζαλέο δεκηέο ππάξρνπλ, ην πξφβιεκα
πνην είλαη φκσο. Δίρα κηα εθηεηακέλε ζπδήηεζε ζήκεξα κε ηελ Πξντζηακέλε
ηνπ Τπνπξγείνπ Αζχινπ ηελ θα Υηηζηάθε. Όπνπ ηεο είρακε ζηείιεη 24/12 κηα
επηζηνιή πνπ ηελ είρακε ππνγξάςεη ν Πξφεδξνο θαη εγψ, πνπ ηνπο ιέγακε φηη
«κε ηελ πξφζθιεζε πνπ καο έρεηε ζηείιεη δελ είλαη βηψζηκε θαη ξεαιηζηηθή γηα
καο. Γελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηηο δεκηέο, δελ ζηείιαηε παξάιιεια ελψ
ην είρακε δεηήζεη, ηνλ ηξφπν πνπ ζα θιείζνπκε απηφ ην πξφγξακκα». Γηαηί
έλα πξφγξακκα ζαλ θη απηφ δελ θιείλεη ζε κηα κέξα, δελ θιείλεη ζηηο 31/12.
Θα έπξεπε λα είρακε θαη ην πιάλν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ήηαλ εθηθηφ λα θιείζεη απηφ ην πξφγξακκα.
Γηαηί θάπνηνη πξέπεη λα καο πάξνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ζπίηηα, εάλ
ζέινπκε λα θιείζνπκε ην πξφγξακκα.
Απεηιήζακε εκκέζσο πιελ ζαθψο φκσο ζηελ ηειεπηαία καο
παξάγξαθν φηη ζα αλαδεηήζνπκε αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα φ,ηη ηπρφλ
ζπκβεί ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 1/1 νπ εθφζνλ ηα φξηα
είλαη ηφζν ζηελά θαη βιέπακε φηη δελ ζα είρακε ρξεκαηνδφηεζε. Καζψο μέξεηε
θαη απφ πέξζη φηη εάλ δελ ππάξρεη ην έξγν δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε θαη
λα θάλνπκε θακία αλάιεςε δαπάλεο γη' απηφ ην έξγν.
Απηή ηε ζηηγκή εάλ πνχκε φηη απνθαζίδνπκε λα ζπλερίζνπκε θαη
ζηείινπκε ηελ ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ
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Κνηλσθειή Δπηρείξεζε πξέπεη λα θχγεη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο θαη ζα ιέεη φηη
δέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
δερφκαζηε αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη απφ ηε
ζηηγκή πνπ γλσξίδνπκε φηη ζα έρνπκε δεκηέο, απηέο νη δεκηέο πξέπεη απφ
θάπνπ λα ζηεξηρζνχλ.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ ππάξρεη πιάλν εμφδνπ. Απηφ πνπ κε
πιεξνθφξεζε ζήκεξα ην κεζεκέξη είλαη φηη θαζψο δελ ππάξρεη πιάλν εμφδνπ
είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα καο ηελ 1/1νπ λα έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα
ηεξκαηίζνπκε ην πξφγξακκα θαη ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα πέζνπκε ζε κηα
δηαπξαγκάηεπζε κε ην Τπνπξγείν γηα λα ππάξμεη απηή ε ρξεκαηνδφηεζε γηαηί
ην Τπνπξγείν καο έδσζε ηελ πξννπηηθή λα ζπλερίζνπκε, εκείο φκσο
επηιέγνπκε λα κελ ζπλερίζνπκε, αιιά ζα έπξεπε απηφ λα ην επηιέμνπκε ζε
λσξίηεξε ρξνληθή ζηηγκή θαη θιείζνπκε κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία.
Έρσ ηηο αληηξξήζεηο κνπ πάλσ ζε απηφ θαη νη αληηξξήζεηο κνπ
απηέο βαζίδνληαη θαη ηα θείκελα πνπ έρνπκε ζηείιεη θαη ζηηο επηζηνιέο.
Φνβάκαη φκσο φηη πξαγκαηηθά ζα κπιέμνπκε θαη γη' απηφ ν θ. Καξαβίαο
αλαθέξζεθε ζε έλα κνλφδξνκν ηεο ζπλέρηζεο, κεηά απφ κηα ψξηκε ζπδήηεζε
πνπ θάλακε κεηά απφ απηή ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ην Τπνπξγείν.
Μαο δηαβεβαίσζαλ θαη ήηαλ έλα εξψηεκα απηφ πνπ ην ζέζακε
φηη ελψ κπνχκε ζην πξφγξακκα γηα ην ’21 ζα κπνξνχκε φκσο βιέπνληαο φηη
ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά λα δεηήζνπκε ηελ απεκπινθή καο θαη ηελ έμνδφ
καο. Γηαηί πξαγκαηηθά ζεσξψ φηη νπνηαδήπνηε δεκηά -θαη απηή είλαη κηα
πξνζσπηθή κνπ άπνςε, κπνξεί εζείο λα έρεηε δηαθνξεηηθή γλψκε- ζεσξψ φηη
ζα πξέπεη λα βάιεη ε Δπξψπε γηαηί θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε απφ εθεί
ρξεκαηνδνηείηαη φηαλ έρεη ζέζεη θάπνηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο εκείο ζα ηνπο
αθνινπζήζνπκε ζπλεηά θαη απαξέγθιηηα θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ ζα
κπνξνχκε λα βγάινπκε ηνπο σθεινχκελνπο απφ ηα ζπίηηα.
Απηή δελ είλαη δηθή καο δνπιεηά. Δίλαη δνπιεηά ηεο Δπξψπεο θαη
ηεο Κπβέξλεζεο λα ζέζεη ην πιαίζην. Θεσξψ φηη απηή ηε δεκηά δελ νθείιεη
θαλείο λα ηελ πάξεη. Οθείινπκε λα ηε δηεθδηθήζνπκε ελ πάζε πεξηπηψζεη γηαηί
βιέπσ φηη αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα κπνχκε ζε φιν απηφ. Οθείινπκε λα ηε
δηεθδηθήζνπκε θαη ζα είλαη θάηη πνιχ βαξχ γηα καο λα εμεηάδνπκε γηα θάζε
κήλα… Αλαθεξζήθακε γηα έλα ηξίκελν, λα θάλνπκε ζπκβάζεηο γηα έλα
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ηξίκελν γηα φια ηα πξάγκαηα θαη γηα κηζζσηήξηα θαη γηα πξνζσπηθφ,
πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πσο πάλε ηα πξάγκαηα.
Θεσξψ φηη κηα δεκηά ηεο ηάμεσο ησλ 200.000 € ίζσο δελ κπνξεί
λα ηελ ππνζηεξίμεη ν Γήκνο. Μηα κηθξφηεξε φκσο πνπ ζαο ιέσ κπαίλνπκε κε
δεκηά, ε δεκηά απηή ζα είλαη ζίγνπξα ηεο ηάμεσο ησλ 35.000 € κφλν γη' απηνχο
ηνπο 50 πνπ κπαίλνπκε. Γειαδή εηζαγσγηθά κπαίλνπκε κε απηή ηε δεκηά
ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίμεη ν Γήκνο γηαηί δηαθνξεηηθά ζαλ
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ κπνξνχκε λα ην ππνζηεξίμνπκε απηφ.
Θα ήζεια λα θάλσ κηα ζηάζε εδψ γηα λα κπνξέζεηε λα κε
ξσηήζεηε θάπνηα πξάγκαηα. Γελ μέξσ αλ ζαο θάιπςα ή φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά θαη απφ εκέλα. Αλ θαηάιαβα
θαιά, απφ ηνπο 390 σθεινχκελνπο νη 140 δελ πξέπεη λα είλαη κέζα ζηα
ζπίηηα. Έηζη δελ είλαη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Μέρξη 31/12 ζα έρνπλ βγεη 140. Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο πνπ έγηλε ηψξα, απηνί νη 50 απηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ βγεη κέρξη
30/9 δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηνπο θαη δελ ζα ρξεκαηνδνηνχκαζηε γη'
απηνχο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο έρνπκε παξάηαζε δπν κελψλ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Άξα ην 40% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξφθεηηαη λα δψζεη
ζαλ πξνθαηαβνιή ην θξάηνο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ρξήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηνπο 390 γηαηί απηφ είλαη θαηαινγηζκφο. Γειαδή ην
θξάηνο έξρεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη 100% ηνπο 250. Δκείο παίξλνπκε ην 40%
πξνθαηαβνιή γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπκε θαη ηνπο 390, ην πξψην εξψηεκά κνπ
είλαη απηφ. Αλ γηα ηελ Κνηλσθειή πνπ απνθαζίδεη ή θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ φηη κπνξεί λα απνθαζίζεη ην Γ.., αλ απηφ είλαη θαηαινγηζκφο.
Καη δεχηεξνλ αλ ν Γήκνο είλαη λφκηκν λα δψζεη ρξήκαηα ζε κε
σθεινχκελνπο πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ θχγεη απφ ηα ζπίηηα ζηηο 31/12. Γελ
μέξσ αλ θαηαιαβαίλεηε ην εξψηεκά κνπ. Δάλ κεηά απφ απηφ, εάλ ν Γήκνο
αλαιάβεη λα ζπλερίζεη ζην ηξίκελν ην νπνίν ζπδεηάκε ηψξα, ζα έρεη θαη ηελ
ππνρξέσζε εθείλνο λα πεη ζηνπο σθεινχκελνπο λα θχγνπλ απφ ηα ζπίηηα
κεηά ην ηξίκελν.
Γειαδή παξάιιεια ηα ρξήκαηα πνπ ζα δψζεη ν Γήκνο, σο ηη
κνξθή κπνξεί λα ηα δψζεη; Δίλαη λφκηκν; Μπνξεί ν Γήκνο λα δψζεη ρξήκαηα
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γηα κε σθεινχκελνπο; Γηαηί θαληάδνκαη φηη θαη ν Τπνπξγείν δελ ηνπο
ρξεκαηνδνηεί, γηαηί δελ είλαη λφκηκν λα ηνπο ρξεκαηνδνηήζεη.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: πγλψκε θ. Μπεξδέζε λα απαληήζσ ιηγάθη. Σν Τπνπξγείν
δελ ηνπο ρξεκαηνδνηεί γηαηί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιήξσζεο πχξν;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Παίξλνπκε θάπνηα ρξήκαηα, δελ μέξσ αλ θαηάιαβε ην
εξψηεκά κνπ αο απαληήζνπλ θαη νη λνκηθνί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αιηκπέξηε έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σν Τπνπξγείν βαζηθά ζέιεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ απηή
ηε ζηηγκή είρε ζηεζεί απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη αιιά εκείο δελ απνθαζίδνπκε ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεη λα
αιιάμεη.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Οπζηαζηηθά νη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ κέζα ζηα ζπίηηα, γη'
απηφ είπα θαη πξηλ φηη είλαη πνηλή γηα καο, ελψ ζα έρνπκε ηα πάληα κέζα ζηηο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο λα θχγνπλ. Οη λφκηκεο δηαδηθαζίεο φκσο είλαη νη
δηθαζηηθέο. Απηφ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε θαη καο ην επηβάιιεη
θαη ε πξφζθιεζε λα πάκε ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα έπξεπε λα ιέεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
θνξέαο έρεη θάλεη φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο παχεη λα κελ είλαη επηιέμηκε ε
δαπάλε θαη παχεη λα κελ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελε ε ζέζε. Γελ ην ιέεη απηφ,
βάδεη ηνλ είλαη πεξηνξηζκφ ησλ δπν κελψλ, γηαηί ζέιεη λα αιιάμεη απηφ πνπ
ζπκβαίλεη κέρξη ηψξα θαη ην νπνίν δξνκνινγνχζε ε Ύπαηε ιφγσ ηνπ
αλζξσπηζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα θαη ελδερνκέλσο θαη γηαηί είρε ρξήκαηα λα ην
ζηεξίδεη λα κελ καο επηηξέπεη θη εκάο κέρξη ηψξα φζνη γίλνληαη No Complaints
λα πεγαίλνπκε ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Φαληαζηείηε φηη εκείο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία κέρξη ηηο 30/11
γλσξίδακε φηη είρακε 78 No Complaints θαη γη' απηνχο ηνπο 78 καο επέηξεςε
κφλν ζε κηα πεξίπησζε λα πάκε ζε δηθαζηηθά, κφλν γηα κηα νηθνγέλεηα ηξηψλ
αηφκσλ, λνκίδσ. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δελ καο έδηλε ηελ έγθξηζε.
Σν Τπνπξγείν ζέιεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Θέιεη λα
θεχγνπλ θαη λα ην πάξνπλ θαη απηφ ην κήλπκα, αιιά ην θάλεη κέζα απφ εκάο,
ελψ εκείο δελ θηαίκε θαζφινπ. Δθεί είλαη πνπ ιέσ φηη πξέπεη λα ην
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παιέςνπκε. Σψξα, αλ είλαη λφκηκε ή φρη ε ρξεκαηνδφηεζε σθεινχκελσλ πνπ
είλαη παξάηππνη, ζαθέζηαηα γηα καο ζα είλαη δεκηά. Δκείο δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε ηίπνηε φκσο γηα λα ηνπο βγάινπκε. Γειαδή ζα θάλνπκε φ,ηη πξέπεη
λα θάλνπκε απφ ηε δηθαζηηθή νδφ, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηνπο πεηάμνπκε ζην
δξφκν, νχηε ηα ΜΑΣ κπνξνχκε λα θαιέζνπκε νχηε ην νηηδήπνηε άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα θαη ρξφληα πνιιά. Κχξηα
Αιηκπέξηε ζηηο δαπάλεο απηέο νη νπνίεο δελ είλαη επηιέμηκεο θαληάδνκαη φηη
είλαη θαη δαπάλεο ηπρφλ επηζθεπψλ ησλ ζπηηηψλ πνπ αθήλνπλ ειεχζεξα νη
πξφζθπγεο, νη σθεινχκελνη. Γειαδή κηα δαπάλε επηζθεπήο ηεο νηθίαο πνπ
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη δαπάλεο γηαηί κηζζψηξηα είλαη ε Κνηλσθειήο, έηζη δελ
είλαη; Πνηνο είλαη ν κηζζσηήο;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ναη, εκείο.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Ωξαία

ε

Κνηλσθειήο.

Άξα

φηαλ

θεχγεη

ν

σθεινχκελνο ή ν κε σθεινχκελνο ηε δαπάλε επηζθεπήο ηνπ ζπηηηνχ απηνχ
πνπ αθήλεη ειεχζεξν πνηνο ηελ θαιχπηεη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Δκείο πξέπεη λα ηελ θαιχςνπκε θαη λα ηελ βγάινπκε απφ ην
7,8.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία. Μέρξη ηψξα πνηνο ηελ θάιππηε απηή ηε δεκηά;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία. Με ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία θ.
Κσλζηαληηλίδε δελ είρακε θάπνην κνλαδηαίν θφζηνο, είρακε πξνεγθξίζεηο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Άξα δελ είλαη 186.000 €.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα κέζα ζηηο δαπάλεο πνπ έρεηε πξνυπνινγίζεη …
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ είλαη νη δαπάλεο απηέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν, κε κηιάηε φινη καδί.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σν έρνπκε θαη ζαλ ζεκείσζε φηη γηα ηελ παξάδνζε ησλ
ζπηηηψλ έρνπκε ππνινγίζεη 130.000 € πνπ δελ είλαη κέζα ζε απηά. Οη
παξαδφζεηο ησλ ζπηηηψλ αλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο θαη καδηθά, γηαηί κέρξη
ηψξα παξάδνζε ζπηηηψλ δελ έρνπκε θάλεη. Έρνπκε θάλεη ζπληεξήζεηο. Οη
ζπληεξήζεηο θάζε έηνο πήγαηλαλ απφ 12.000 κέρξη 15.000 €. Σν λα
παξαδψζνπκε φκσο έηζη φπσο εκείο ζέινπκε λα παξαδψζνπκε, απηφ πνπ
έρνπκε ππνινγίζεη είλαη φηη ρξεηάδνληαη 130.000 € γηα ηα 62 ζπίηηα.
27

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιψο. Ζ ηνπνζέηεζή κνπ ζα γίλεη κεηά, ε εξψηεζή
κνπ ηειείσζε επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζαο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ, νη ηδηνθηήηεο ησλ
ζπηηηψλ γηα ηνπο κήλεο ηνπ ’21 δειαδή γηα ηνπο κήλεο κέρξη λα ηνπο
παξαδνζνχλ ηα ζπίηηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη ην πξφγξακκα, πνπ
πξνθαλψο ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο, έλα δπν ηξεηο κήλεο δελ μέξσ, αλ
γλσξίδεηε πφζν κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεπαζηνχλ γηα λα ηνπο
παξαδνζνχλ, ψζηε λα είλαη ειεχζεξα λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ.
Σα ελνίθηα γη' απηνχο ηνπο κήλεο κέρξη λα ηνπο παξαδνζνχλ
πνηνο ζα ηα πιεξψζεη ζηνπο ηδηνθηήηεο; Σα δηθαηνχληαη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Βεβαίσο θαη ηα δηθαηνχληαη θαη εκείο νθείινπκε λα ηα
πιεξψζνπκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μπξάβν. Άξα θη απηφ είλαη έλα θφζηνο πνπ δελ μέξσ αλ
έρεη ζπλππνινγηζηεί ζην ππφινηπν θφζηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξάδνζε
ή κε ηε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έρεη ππνινγηζηεί ζηηο 178.000 € ην θφζηνο δηακνλήο ηνπο
θαη νη ΓΔΚΟ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα ηνπο παξαπάλσ κήλεο έρνπλ ππνινγηζηεί;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: ηελ ηειεπηαία νηθνλνκνηερληθή πνπ ζαο ζηείιακε…
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ζ ηξίηε;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ζ ηξίηε, έρεη ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο δηακνλήο ηνπο θαη νη
ΓΔΚΟ ζε απηή ηε θνπξληά πνπ ιέκε φηη πηζαλά λα έρεη εθηέιεζε ην
πξφγξακκα έλα ρξφλν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ωξαία, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κπξία Αιηκπέξηε θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Καιεζπέξα ζαο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θέισ λα θάλσ δπν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε είλαη λαη ή φρη.
αο άθνπζα κε πξνζνρή λα ιέηε φηη γηα ηελ νπνηαδήπνηε δαπάλε κε
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σθεινχκελσλ ζα έρνπκε κηα δεκηά. Απηή ε δεκηά ζεκαίλεη θαηαινγηζκφ, λαη ή
φρη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Καη' αξρήλ γηα εκέλα δελ κπνξεί ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
λα πάξεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζα μέξεη φηη ζα έρεη δεκηά. Δάλ δελ μέξεη φηη
απηφ ζα ζηεξηρζεί απφ ην Γήκν γηα λα κελ βγάιεη δεκηά ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε, λαη ζα είλαη θαηαινγηζκφο, έηζη πηζηεχσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έζησ φηη ζηεξίδεηαη απφ ην Γήκν θαη ππάξρεη έλα x πνζφ.
Τπάξρεη πεξίπησζε ην πνζφ απηφ λα θαηαινγηζηεί;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Γελ ην γλσξίδσ θ. Κνζθνιέην. Γειαδή γηα ηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε αλ εκείο θιείζνπκε ρσξίο δεκηά δελ λνκίδσ φηη ζα καο
θαηαινγηζηεί ηίπνηε. Απφ εθεί θαη πέξα δελ γλσξίδσ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Γήκνπ αλ ξσηάηε απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπνκέλσο είλαη έσιν ην εξψηεκα, δελ έρνπκε ζαθή
απάληεζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έηζη λνκίδσ εγψ ηνπιάρηζηνλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα. Ζ δεχηεξε εξψηεζε είλαη ε εμήο: ζηνλ πίλαθα
πνπ καο ζηείιαηε ζην ζελάξην 3 πνπ ιέεη ζηελ εηζήγεζε, βιέπσ κε αζηεξίζθν
φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην έμνδν ηεο παξάδνζεο ησλ 62 νηθηψλ κε χςνο
130.000 €.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σα είπα πξνεγνπκέλσο θαη ζηνλ θχξην …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ην πνζφ έρεη πξνυπνινγηζηεί ή είλαη κηα ηάμε
κεγέζνπο; Γειαδή έρνπκε εηθφλα φηη ζηα ζπίηηα ππάξρνπλ θζνξέο θαη έρνπκε
πξνυπνινγίζεη ηηο 130.000 € ή έρνπκε κηα ηάμε κεγέζνπο;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έρνπκε κηα εηθφλα πνιχ θαιά θαηαγεγξακκέλε γηα ηηο δεκηέο
πνπ ππάξρνπλ. Πνιχ κεγάιν χςνο ζε απηφ ηνλ ππνινγηζκφ έρνπλ ηα
βαςίκαηα γηαηί φιεο νη νηθίεο ζέινπλ βάςηκν, μπινπξγηθά θαη αινπκίληα θαη ηα
ινηπά.

Δίλαη

ππνινγηζκέλα,

δελ

είλαη

δειαδή

ζην

πεξίπνπ.

Δίλαη

ππνινγηζκέλα θαη κάιηζηα κε κηα αχμεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πάλσ ζε απηφ ξσηάσ ην εμήο: έζησ φηη γίλεηαη εθθαζάξηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε καο θηάλνπλ λα θαιχςνπκε ηηο
αλάγθεο γηα ηελ εθθαζάξηζε; Γηα ηη πνζφ κηιάκε; Γειαδή έζησ φηη ιέκε φηη
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εκείο δελ ζπλερίδνπκε ην πξφγξακκα θαη πξέπεη λα γίλεη κηα εθθαζάξηζε ζην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηή ηε ζηηγκή;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα, απηή ηε ζηηγκή.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρνπκε ρξήκαηα. Απηή ηε ζηηγκή κε ηελ
Ύπαηε Αξκνζηεία κέρξη 31/12 φπνηα δαπάλε δεκηνπξγήζακε θαη θφπεθε
ηηκνιφγην ζα θιείζεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ έρνπκε. Γειαδή κέρξη
31/1/2021 νθείινπκε λα πιεξψζνπκε ηηο δαπάλεο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Απφ εθεί
θαη πέξα ζα επηζηξέςνπκε, γηαηί ε Ύπαηε πξνθαηέβαιιε φια ηα ρξήκαηα, ην
πνζφ πνπ δελ έρνπκε δαπαλήζεη. Άξα έρνπκε κεδέλ, δελ έρνπκε θακία
ρξεκαηνδφηεζε εκείο απηή ηε ζηηγκή. Ό,ηη ηηκνιφγηα έρνπλ θνπεί ζα
πιεξσζνχλ κέρξη 31/1 θαη ηα ππφινηπα ζα επηζηξαθνχλ ζηελ Ύπαηε γηα λα
θιείζεη ε πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία πνπ ήδε έρνπκε.
Απφ εθεί θαη πέξα γηα λα θιείζνπκε ην πξφγξακκα, έπξεπε ην
Τπνπξγείν λα είρε ζην ηξαπέδη καο απηή ηε ζηηγκή κε πνην ηξφπν ζα
θιείζνπκε, κε πφζα ρξήκαηα θαη κε πφζν πξνζσπηθφ. Γελ ην έρεη ζην ηξαπέδη
απηή ηε ζηηγκή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα θη απηφ έσιν. Γειαδή αλ πνχκε εκείο φηη δελ
ζπλερίδνπκε, δελ μέξνπκε κε πνην ηξφπν ζα θαηαβιεζνχλ νπζηαζηηθά απηά ηα
130 ρηιηάξηθα, γηαηί απηφ είλαη ην πνζφ πνπ κηιάκε
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Αθξηβψο λαη. ίγνπξα δελ είλαη κφλν απηφ γηαηί θ. Κνζθνιέην
γηα λα θιείζεηο ην πξφγξακκα, ππνινγίδσ φηη ζέιεηο ηέζζεξηο κε πέληε κήλεο.
Πξέπεη πξψηα λα ζνπ πάξνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ζπίηηα, κεηά λα θάλεηο
κηα αλάζεζε λα βξεηο ηερληθφ ζπλεξγείν πνπ ζα ηα θηηάμεη, ζέιεη δπν κήλεο
ηνπιάρηζηνλ γηα λα θηηάμεηο 62 ζπίηηα πηζηεχσ, απφ εθεί θαη πέξα ρξεηάδεηαη
θαη πξνζσπηθφ, άξα δελ είλαη κφλν νη 130.000 € γηαηί απηά δελ γίλνληαη κφλα
ηνπο.
Οπζηαζηηθά γηα λα θιείζεη κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο πηζαλφ λα
είλαη ζηηο 500.000 € ην πνζφ πνπ ρξεηάδεζαη σο ρξεκαηνδφηεζε, πνιχ
πξφρεηξα ζαο ην ιέσ ηψξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη δελ γλσξίδνπκε ινηπφλ πφζα ρξήκαηα απφ απηά ηα
500 κπνξνχκε λα πάξνπκε.
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Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Όρη, δπζηπρψο. Καη απηφ πνπ καο έθαλε λα θάλνπκε απηή
ηελ πξφηαζε ζην λα ζπλερίζνπκε θαη βιέπνληαο εάλ ρξεηαζηεί δειαδή λα
απνρσξήζνπκε πνιχ ζχληνκα απφ ην πξφγξακκα, είλαη αθξηβψο ην γεγνλφο
φηη καο είπε ην Τπνπξγείν φηη επεηδή δελ ππάξρεη ηίπνηε… ίζσο εζθεκκέλα
δελ ππάξρεη θάηη ζην ηξαπέδη απηή ηε ζηηγκή, κπιέθνπκε ζε κηα δηαδηθαζία
1/1νπ λα κελ έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε επνκέλσο λα κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
νχηε κηζζσηήξηα, νχηε πξνζσπηθφ λα αλαλεψζνπκε ζπκβάζεηο, λα έρνπκε
αλζξψπνπο κέζα ζηα ζπίηηα πνπ πηζαλά λα θηλδπλεχζνπλ θαη λα παιεχνπκε
κε δηθεγφξνπο πιένλ, κε ην Τπνπξγείν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ. Γηαηί γηα
εκέλα έρεη επζχλε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καη εγψ ζέισ λα απεπζχλσ
κηα εξψηεζε. Γελ ζπκάκαη φκσο πνηνο ην είπε, ή ν θ. Γήκαξρνο, ή ν θ.
Καξαβίαο φηη έρεηε κηιήζεη θαη κε άιινπο Γήκνπο πνπ ηξέρνπλ ην ίδην
πξφγξακκα. Απηνί πνηα ζηάζε ζα θξαηήζνπλ ζην πξφγξακκα θαη αλ έρεηε
ελψζεη δπλάκεηο νχησο ψζηε λα δηεθδηθήζεηε απφ ην Τπνπξγείν απηά πνπ έρεη
ππνρξέσζε λα δψζεη. Γηαηί απφ φ,ηη αθνχσ απφ ηε ζπδήηεζε κάιινλ ζα
θαηαιήμνπκε ζε θαηαγγειία ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπραξηζηψ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Να απαληήζσ Πξφεδξε. Απφ φζν μέξσ, γηαηί ζήκεξα είλαη
ηειεπηαία κέξα, πξέπεη λα είκαζηε θαη νη ηειεπηαίνη πνπ απνθαζίδνπκε, έρνπλ
απνθαζίζεη λα κπνπλ εμ αηηίαο ηνπ φηη έρνπλ ληψζεη φινη ην αδηέμνδν ην λα
κελ έρεη ην Τπνπξγείν πξφηαζε απνρψξεζεο ζην ηξαπέδη.
Μπαίλνπλ φινη θαη φινη κε ην ζθεπηηθφ ησλ ηξίκελσλ
ζπκβάζεσλ, βιέπνληαο ζε απηφ ην δηάζηεκα λα πηέζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ
είλαη πξαγκαηηθά δίθαηε θαη δίθαην φηαλ έρνπκε θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο λα
έρνπκε επηιέμηκε δαπάλε θαη λα έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο θαηεηιεκκέλεο
ζέζεηο, κήπσο θαη αιιάμεη. Καη αλ δελ αιιάμεη, λα απνρσξήζνπκε φινη.
Σνπιάρηζηνλ κε ηε Κξήηε πνπ έρσ κηιήζεη, κε ηελ Λεηβαδηά, κε
ηελ Σξίπνιε θαη ε Αζήλα αθφκε γηαηί κηα αλαπηπμηαθή είλαη, ε νπνία θη απηή
έρεη ηνλ θίλδπλν ηεο δεκηάο δελ έρεη δηθνχο ηνπο θφξνπο, έρνπλ πνιχ έληνλν
πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο πηζαλέο δεκηέο. Δίκαζηε φινη ζε απηφ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ.
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Απιά θάπνηνη έρνπκε αξθεηνχο No Complaint θαη θάπνηνη άιινη
έρνπλ πνιχ ιηγφηεξνπο. Σα Σξίθαια παξαδείγκαηνο ράξηλ έρνπλ πνιχ ιίγνπο.
Ζ Αζήλα, εκείο είκαζηε ζην 30% ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ε Σξίπνιε είλαη ζην
60%. Δίλαη έλα πξφβιεκα απηφ πξαγκαηηθά πνπ πξέπεη λα ην παιέςνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γπν ηξεηο ζχληνκεο θαη ζηνρεπκέλεο
εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ. Δίπακε, θαη θαίλεηαη θαη ζηελ νηθνλνκνηερληθή
κειέηε φηη ην εηήζην θφζηνο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα
βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ, βέβαηα βάζεη απηψλ ζα θιεζνχκε λα
απνθαζίζνπκε, αλέξρεηαη ζηηο 190.000 € γηα ην 2021 ζσζηά; Άξα αλ ην
δηαηξέζνπκε δηα ηνπ 4 κηα ηξίκελε παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκαίλεη κηα
επηβάξπλζε γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ 47.500 €. Λέσ θάηη ιάζνο θα
Αιηκπέξηε;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Γελ λνκίδσ ζσζηά ην ζθέθηεζηε. Σηο 35.000 € ηηο έρνπκε,
ηψξα νη 42.000 € πνπ βάδεηε, είλαη φηη δελ ζα βγνπλ θη άιινη ζην δίκελν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Λέσ 190.000 ην ρξφλν άξα ην ηξίκελν 47.500 €.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ναη.
Α. ΛΔΚΚΑ: Οπφηε μεθηλάκε κε απηφ ην δεδνκέλν φηη αλ πνχκε γηα κηα
ηξίκελε παξάηαζε ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο πξέπεη λα δηαζέζεη απφ ηδίνπο
πφξνπο επηπιένλ 47.500 € ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε.
Καη δεχηεξνλ ζα ήζεια εάλ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα κνπ
απαληήζεηε ην εμήο: απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε ηξεηο
πηζαλέο

απνθάζεηο.

Μηα

πξψηε

απφθαζε

είλαη

ε

παξάηαζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο γηα ηξεηο κήλεο …
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Γελ κπνξνχκε λα ηελ πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε θ. Λέθθα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Απηή δελ είλαη ε εηζήγεζε ή θαηάιαβα ιάζνο;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έρεηε θαηαιάβεη ιάζνο. Οπζηαζηηθά ιέκε εκείο ε πξφζθιεζε
είλαη δεδνκέλε, νη θνξείο πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ζην ’21 ζηέιλνπλ κηα
ππεχζπλε δήισζε φηη δέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο.
Δκείο ιέκε φηη ζα ην παξαθνινπζήζνπκε επί ηξίκελν θαη ζα δεηήζνπκε ηε
ιήμε ηνπ, πνπ έρνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα. Όρη λα θάλνπκε ηξίκελε
παξάηαζε, δελ ζπδεηείηαη απηφ.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Άξα ιέκε λα ην δηεθδηθήζνπκε κε ιίγα ιφγηα. Όρη φηη είλαη θάηη
δεδνκέλν
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Καη αλ δνχκε φηη δελ αιιάδεη, λα δεηήζνπκε ηελ έμνδφ καο.
Να κελ πινπνηήζνπκε ην πξφγξακκα κέρξη 31/12 λα ην ιήμνπκε λσξίηεξα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη ππνγξάςεη ν Πξφεδξνο φηη
απνδέρεηαη πιήξνπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί κνλνκεξψο λα πεη
κεηά απφ δπν ηξεηο κήλεο «ην κεηάλησζα θαη θεχγσ»;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Μπνξνχκε λα απνρσξήζνπκε εληφο ηνπ 2021 δελ καο ην
απαγνξεχεη απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Άξα καο δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα, σξαία.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έηζη καο είπαλ ηνπιάρηζηνλ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Σν «καο είπαλ» δελ ιέεη θάηη, ε πξφζθιεζε ηη ιέεη.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ζ πξφζθιεζε δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ αλαθέξεη. Άξα εκείο ιέκε φηη παίξλνπκε κηα απφθαζε γηα
φιν ην ’21. Σν παξάηαζε ηξεηο κήλεο, είλαη ζηε δηθή καο ζθέςε. Γελ είλαη
θάπνπ γξακκέλν. σζηά;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Όρη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε κηα εξψηεζε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Κχξηε Νηάηζε λα νινθιεξψζσ, λνκίδσ δηεπθνιχλσ φινπο είλαη
εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα γελλεζνχλ θαη ζε άιινπο.
Άξα ε παξάηαζε ηξηψλ κελψλ είλαη κηα απφθαζε πνπ δελ είλαη
πνπζελά θαηνρπξσκέλε φηη ζα ηελ έρνπκε. Δίλαη δηθή καο πξφζεζε.
Γεχηεξνλ, πνηα ζα είλαη ε ζπλέπεηα εάλ απνθαζίζνπκε λα
δηαθφςνπκε ηψξα ην πξφγξακκα. Γειαδή παίξλνπκε κηα απφθαζε ζήκεξα
φηη δελ ζπκκεηέρνπκε πιένλ ην ’21. ζέισ λα καο απνζαθελίζεηε, λα καο
ραξηνγξαθήζεηε ζε θνπηάθηα πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο γη' απηή καο ηελ
απφθαζε, νη νηθνλνκηθέο, νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ θφζκν πνπ δνπιεχεη, νη
ζπλέπεηεο γηα ηνπο σθεινχκελνπο, γηα ηνπο κε σθεινχκελνπο θαη νχησ
θαζεμήο. Με δπν ηξεηο ιέμεηο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην θαηαλνήζνπκε
θαιχηεξα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ε θα Αιηκπέξηε έρεη ηνλ ιφγν.
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Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σν αξλεηηθφ απηήο ηεο ζηηγκήο θαη ε ζπλέπεηα είλαη φηη δελ
έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε, δελ γλσξίδνπκε πνηα ζα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζή καο
γηα λα θιείζνπκε θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη ηελ 1/1 νπ δελ κπνξψ λα
έρσ πξνζσπηθφ, δελ κπνξψ λα ζπλερίζσ ηα κηζζσηήξηα νπφηε ζα έρσ ηνπο
ηδηνθηήηεο λα κνπ δεηνχλ ηε ζπλέρηζε ησλ κηζζσηεξίσλ γηαηί ιήγνπλ 31/12 ηα
κηζζσηήξηα. Οπφηε γηα λα ηνπο πιεξψλσ ηα ελνίθηα εθφζνλ ζα είλαη
θαηεηιεκκέλα ηα ζπίηηα απφ ηνπο σθεινχκελνπο δελ ζα κπνξψ λα θάλσ ηηο
αλαλεψζεηο ησλ κηζζσηεξίσλ, γηαηί δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηε, εάλ δελ έρσ
ρξεκαηνδφηεζε.
Σν Τπνπξγείν δελ έρεη ηέηνηα πξφζεζε απηή ηε ζηηγκή θαη δελ
μέξσ πφζν ρξφλν κπνξεί λα πάξεη ε δηαπξαγκάηεπζε απηή πνπ ζα είλαη
βέβαηα κφλν γηα καο, γηαηί φινη νη άιινη κπήθαλ, ζην λα καο δψζνπλ
ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θχγνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα ρξεηαζηεί ίζσο λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε κεηά, κηα εξψηεζε
ηψξα. Άθνπζα γηα ηξίκελν. Δπηπρψο κε φια ηα θαθά πνπ έρεη ην πξφγξακκα
έηζη φπσο είλαη δηακνξθσκέλν θαη ζα κπνξνχζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηαλ
πξσηνγλσξηζηήθακε κε ην πξφγξακκα εκείο θαη άιια Γήκνη, πνιιά ζνιά
ζεκεία λα ήηαλ μεθάζαξα απφ ηφηε, έρεη έλαλ απηνέιεγρν.
Ννκίδσ δελ έρεη λφεκα λα ιέκε ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε κήλεο, ην
πξφγξακκα απηφ θάζε κήλα θάλεη απηνέιεγρν θαη βγάδεη πεξηζζεχκαηα,
δεκηέο θαη ηα ινηπά. Ννκίδσ φηη απηφο ν κεληαίνο έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
γηαηί απφ φ,ηη βιέπσ είλαη κνλφδξνκνο λα πξνρσξήζνπκε, ζα είλαη πνπ ζα
ρηππήζεη θακπαλάθη. Μπνξεί λα ρηππήζεη ζηνπο δπν κήλεο, δελ πάκε θαιά.
Καη λα θάηζνπκε ηφηε λα θνπβεληηάζνπκε πάιη, λα πάξνπκε
απνθάζεηο. Μπνξεί λα κε ρηππήζεη ζηνπο ηξεηο κήλεο, λα ρηππήζεη ζηνπο
πέληε κήλεο φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιά, ή θαη ζηνπο ηξεηο κήλεο λα δείμεη
φηη ηα πξάγκαηα είλαη θαιά. Γελ ρξεηάδεηαη λα θνπβεληηάζνπκε ηψξα ηίπνηα.
Πξνηείλσ απηφ πνπ θνπβεληηάδνπκε αθνχ ην απνθαζίδνπκε γηα
έλα ρξφλν, φπνηε ν απηνέιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρηππήζεη θακπαλάθη ηφηε
λα θνπβεληηάζνπκε θαη είκαζηε ζε φια αλνηρηά ηφηε. Δπραξηζηψ, ζα
επαλέιζσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο γηα εξψηεζε; Ο θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ
έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα θα Αιηκπέξηε θαη ρξφληα πνιιά.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Καιεζπέξα ζαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ζαο ξσηήζσ θάηη. Δίπαηε φηη ν μαθληθφο ζάλαηνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή ζήκεξα ηειεηψλνπκε, δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη
θαηά ηελ άπνςή ζαο. Δθείλν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο: απφ ηε
ζηηγκή πνπ απνθαζίζνπκε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φρη ηξηκήλνπ,
γεληθψο ην απνθαζίζνπκε θαη ζην ηξίκελν θάλνπκε αλαζεψξεζε. Σα
κηζζσηήξηα ησλ θαηνηθηψλ ηη ρξνληθή δηάξθεηα ζα έρνπλ;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Καηά ηελ άπνςή κνπ θη απηά ηξίκελν πξέπεη λα ηα θάλνπκε
θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα δελ ππάξρεη ηξίκελν κηζζσηήξην, δελ ινγίδεηαη
ηξίκελν κηζζσηήξην.
Να ξσηήζσ θαη θάηη άιιν. Δθείλν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην
εμήο: απηά ηα ζπίηηα πνπ αδεηάδνπλ –αλ αδεηάδνπλ- κέλνπλ θελά ή
μαλαγεκίδνπλ κέζα ζην ηξίκελν, ππάξρεη πεξίπησζε λα μαλαγεκίζνπλ;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σα ζπίηηα πνπ αδεηάδνπλ, ή ηα ζπίηηα πνπ έρνπκε άδεηα καο
ζηέιλνπλ σθεινχκελνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μέζα ζην ’21. Κάλνπκε θάπνηα αλαθνξά θαη ιέκε φηη
έρνπκε ηφζα ζπίηηα, άξα έξρνληαη θαηλνχξγηνη σθεινχκελνη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Κάζε κήλα θάλνπκε αλαθνξά φηη έρνπκε απηά ηα ζπίηηα,
ηφζεο θελέο ζέζεηο θαη καο ζηέιλνπλ σθεινχκελνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη θάπνηα δέζκεπζε ρξνληθή ην πφζν ζα θάλεη ν
θαηλνχξγηνο πνπ έξρεηαη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ναη ππάξρεη δέζκεπζε. Δίλαη κέρξη λα πάξεη ην άζπιφ ηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ζηελ νπζία κνπ ιέηε φηη ην ζπίηη εθφζνλ αδεηάζεη
θαη κπεη έλαο θαηλνχξγηνο σθεινχκελνο παξαηείλεηαη κέρξη φζν… δελ έρεη
δειαδή ηέινο.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά απηφ πνπ ζέιεηε λα πείηε είλαη πσο ζα
απνθαζίζνπκε λα ην ζηακαηήζνπκε.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηφ ην ιεο κε έγγξαθφ ζνπ φηη «εγψ πιένλ δελ ζέισ λα
ζπλερίζσ λα πινπνηήζσ ην πξφγξακκα κέρξη 31/12 ζέισ λα αξρίζεη ε
ζηαδηαθή έμνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρσ απηέο ηηο ιίζηεο παξαθαιψ πνιχ
φπσο πάξεηε ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ζπίηηα θαη κνπ δψζεηε ην πεξηζψξην
ησλ κελψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα λα επηζθεπαζηνχλ ηα ζπίηηα θαη λα
απνδνζνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο». Δίλαη κε δήισζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Καη κε αθνξκή ην ηειεπηαίν πνπ είπαηε,
πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη γηα λα βγνχκε ηειείσο απφ ην πξφγξακκα κέζα ζην
’21, θαηά ηε γλψκε ζαο.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Πηζηεχσ φηη ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο κε πέληε κήλεο, ην
ειάρηζην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή αλ ηειεηψζνπκε ην πξφγξακκα ην ηξίκελν,
κηιάκε γηα ηνλ Αχγνπζην κε επηέκβξην.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ναη, κέρξη ηνλ Ηνχιην ελδερνκέλσο αλ θαλείο απνθαζίζεη λα
ζηακαηήζεη ην πξφγξακκα ζην 1ν ηξίκελν γηαηί δεη φηη ηα πξάγκαηα δελ έρνπλ
δηνξζσζεί, ζίγνπξα ζα καο πάξεη κέρξη ηνλ 6ν – 7ν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απφ ηελ άιιε ζα ήζεια λα ζαο πσ θ. Σνκπνχινγινπ γη'
απηφ πνπ ιέηε φηη αλ πξνηείλσ ηε ζπλέρηζε, απηή ηε ζηηγκή εγψ απηφ πνπ ζαο
ιέσ είλαη φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα αδηέμνδν θαη απφ ηε κηα πιεπξά θαη απφ ηελ
άιιε θαη ε πινπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο φπσο ζαο είπακε πάξα πνιχ θαζαξά
θαη πάξα πνιχ αλαιπηηθά πνηα είλαη ηα δεδνκέλα, έηζη ζαο ιέσ θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά φηη ην λα κελ έρνπκε δεδνκέλα γηα ην πψο λα θιείζνπκε, είλαη θη
απηφ πάιη αξλεηηθφ. Γειαδή εγψ ληψζσ εγθισβηζκέλε. Γελ μέξσ πσο ληψζεηε
εζείο, αιιά εγψ ληψζσ εγθισβηζκέλε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη θαηαλνεηφ απηφ πνπ ιέηε, ν μαθληθφο ζάλαηνο
δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Απηφ ιέηε.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηφ θαηαιαβαίλσ. Θα κπνξνχζακε εάλ ην επηζπκνχζακε
λα αλαιάβνπκε απηφ ην ξίζθν θαη ζαλ Γήκνο, λα ζθεθηνχκε φιεο ηηο
πξνεθηάζεηο, θαλείο δελ καο ην απαγνξεχεη. Αιιά εδψ είκαζηε γηα λα
ζπδεηήζνπκε φια απηά, ηη πξνέθηαζε έρεη ε θάζε ελέξγεηα.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μηα εξψηεζε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν φηη δελ επηηξέπνληαη νη εμψζεηο ιφγσ COVID ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ηη γίλεηαη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Έρνπλ πξνβιέςεη ζε απηή ηελ ηξνπνπνηεκέλε ζχκβαζε λα
ζπλερίδνπλ λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο θαη λα πιεξψλνληαη φινη απηνί πνπ
βγήθαλ κεηά ηελ 1ε/10νπ θαη γηα φζν ηζρχνπλ ηα κέηξα. ε απηή ηελ
ηξνπνπνηεκέλε πξνέβιεςαλ απηφ, δειαδή φζνη βγήθαλ κεηά ηελ 1 ε/10νπ πνπ
μεθίλεζε ην lockdown θαη φζν ηζρχεη ην lockdown επεηδή αθξηβψο δελ κπνξεί
λα γίλνληαη εμψζεηο, εμαθνινπζεί λα είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε θαη λα
πιεξψλεζαη γη' απηή ηε ζέζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, μεθηλάκε ηνλ θχθιν νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο. Γήκαξρε ζέιεηο λα ζπκπιεξψζεηο θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πσ δπν πξάγκαηα κφλν, γη' απηφ επέκελα ζηε δηαθσηηζηηθή
ηνπνζέηεζε ηεο Κνηλσθεινχο γηαηί είδαηε πφζεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη πσο
απνζαθελίζηεθαλ θάπνηα πξάγκαηα. Δπνκέλσο ε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε ήηαλ
πξσζχζηεξε θαη' αξράο. Καη δεχηεξνλ επεηδή απαίηεζε ν θ. Γξεηδειηάο λα
ηνπνζεηεζεί ε Γεκνηηθή Αξρή, ην ζέκα δελ ην έθεξε ε Γεκνηηθή Αξρή. Σν
ζέκα έθεξε κε πξφηαζή ηνπ ν θ. εβαζηφο. Καλνληθά ν θ. εβαζηφο ζα
έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί, αλ ζέιακε λα αθνινπζήζνπκε κηα δηαδηθαζία
ζεζκηθά.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη θαηαγξάθσ θάπνηεο ζθέςεηο, λνκίδσ πσο
είλαη ε ζεηξά ησλ επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ λα ηνπνζεηεζνχλ κεηά απφ ηηο
εξσηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. Δπραξηζηψ.
πγλψκε έρσ κηα εξψηεζε ε νπνία κνπ θιείλεη ην παδι ζε
κεγάιν βαζκφ πξνο ηελ θα Αιηκπέξηε. Σν ζέκα ηνπ μαθληθνχ ζαλάηνπ ζηε
ινγηθή φηη πξνρσξάκε πξνο κηα εηήζηα επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλεη ηνπο No Complaints ή φρη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Γήκαξρε ζπγλψκε γηαηί έθεπγαλ ηα παηδηά εδψ απφ ηελ
Δπηρείξεζε…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ αθνχζαηε ηελ εξψηεζε;
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Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Όρη Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπκε ην πξφγξακκα γηα έλα
έηνο, φρη ηνπ μαθληθνχ ζαλάηνπ, νη No Complaints ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε
απηφ ην πνζφ πνπ ζα πάξνπκε, φζν είλαη.. 400, 500 ην 80% ηεο ζπλνιηθήο
επηρνξήγεζεο πνπ καο δηλφηαλ κέρξη ηψξα; Πεξηιακβάλνληαη νη No
Complaints ή φρη;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: ηε κειέηε καο πεξηιακβάλνληαη νη δεκηέο απφ ηνπο No
Complaints. Καη κάιηζηα ζην λα κέλνπλ ηέζζεξηο κήλεο, λα κελ θεχγνπλ
δειαδή. Να θεχγνπλ κφλν κε ηα δηθαζηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη γηα έηνο, κέρξη λα ηειεζθνξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ηεο
απνρψξεζήο ηνπο.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Όρη, γηα έλα έηνο είλαη ε πξφβιεςε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ σξαία, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξεθηλάκε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ,
ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο θαιεζπέξα ζε φινπο θαη ρξφληα πνιιά.
Δίλαη θξίκα θαη είλαη ζιηβεξφ ζα έιεγα ην γεγνλφο φηη είκαζηε ν κνλαδηθφο
Γήκνο ηεο ρψξαο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην πξφγξακκα κέζσ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ν νπνίνο δελ έρεη πάξεη ήδε απφθαζε θαη δελ
έρνπκε πάξεη απφθαζε απφ πνιηηηθή επηινγή.
Γελ ζέισ λα ζθεθηψ θάηη άιιν, δειαδή δελ ζέισ λα δψζσ άιιν
ραξαθηεξηζκφ λα απνδψζσ αληθαλφηεηα. Αιιά ην γεγνλφο φηη ζπδεηάκε ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα πξηλ ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλ 390 άλζξσπνη ζα κέλνπλ ζε
ζπίηηα, αλ 20-25 εξγαδφκελνη ζα έρνπλ δνπιεηά θαη αλ 50-60 ηδηνθηήηεο ζα
λνηθηάζνπλ ηα δηακεξίζκαηά ηνπο θαη αλ ζα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο θαη πφηε.
Καη απηφ είλαη επζχλε ηεο Γηνίθεζεο.
Γεχηεξνλ ην φηη έξρεηαη κε πξφηαζε ηνπ θ. εβαζηνχ απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε, ζα πξέπεη λα επραξηζηήζεηε ηνλ θ. εβαζηφ θαη ηελ
αληηπνιίηεπζε. Γηαηί αλ είρε επηθξαηήζεη ε δηθή ζαο ζέζε, λα πάξεη απφθαζε
ε Κνηλσθειήο, ζα νδεγηφζαζηαλ ζε ηξαγηθά αδηέμνδα φπσο απηά πνπ
πεξηέγξαςε ε θα Αιηκπέξηε.
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Καη ηη ζέισ λα πσ κε απηφ. Καη' αξράο λα επραξηζηήζσ ηελ θα
Αιηκπέξηε γηα ηελ παξνπζία ηεο ζήκεξα θαη γηα ηε ζηήξημε πνπ έρεη δψζεη
φια απηά ηα ρξφληα ζην πξφγξακκα, ηελ νπνία ζεσξψ έλα εμαηξεηηθφ
ζηέιερνο πνπ θνζκεί ην Γήκν καο θαη είκαη θεηδσιφο ην μέξεηε θα Αιηκπέξηε
ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο κνπ, παξ' φια απηά φκσο εζείο είζηε δεκφζηα
ππάιιεινο θαη αληηκεησπίδεηε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επζχλεο πνπ έρεη έλαο
δεκφζηνο ππάιιεινο.
Άξα ηη καο είπαηε ζήκεξα; Γηαηί απαληήζαηε. Απαληήζαηε φηη
«εγψ δελ κπνξψ λα πάξσ θακία επζχλε σο Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε, λα
μνδέςσ ρξήκαηα πνπ δελ έρσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ». Όλησο, ππφ απηή
ηελ έλλνηα πξνθχπηεη θαηαινγηζκφο αλ δελ έρεηο λα μνδέςεηο ρξήκαηα θαη ηα
μνδεχεηο. Γη' απηφ θη εκείο πξνηείλακε λα έξζεη ην ζέκα θαη λα ζπδεηεζεί ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ψζηε λα βάιεη ην δήηεκα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην.
Πάκε λα δνχκε πνην είλαη ην επξχηεξν πιαίζην γηαηί απνξψ γηαηί
ην ζπδεηάκε ιεο θαη πξφθεηηαη γηα λνχκεξα θαη φρη γηα κηα πνιηηηθή θαη γηα
θάπνηνπο αλζξψπνπο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ φπνηα άπνςε θη αλ έρεη θάπνηνο γη'
απηήλ, είλαη ζίγνπξν φηη φια απηά ηα ρξφληα έρεη βάιεη ην ρεξάθη ηεο ζην λα
μεζπηησζνχλ κε ηηο πνιηηηθέο ηεο θάπνηνη άλζξσπνη ζηε πξία, ζην
Αθγαληζηάλ κε ηνπο βνκβαξδηζκνχο, ζε φιε ηε Μέζε Αλαηνιή, έξρεηαη ε
Δπξσπατθή Έλσζε ινηπφλ θαη δίλεη θάπνηα ρξήκαηα σο αζπηξίλε ζηνλ
θαξθίλν, ψζηε θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη αηηνχληεο άζπιν ζηε ρψξα
καο ε νπνία είλαη πχιε εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, επάισηνη…
πξνζέμηε ην πξφγξακκα αθνξά επάισηνπο αηηνχληεο αζχινπ, έρεη ζεκαζία
λα μέξνπκε γηα πνηνπο ζπδεηάκε. Γελ ζπδεηάκε γεληθψο γηα πξφζθπγεο,
ζπδεηάκε γηα αλζξψπνπο επάισηεο νκάδεο πνπ αηηνχληαη άζπιν. Απηνχο
αθνξά ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ινηπφλ κε πξσηνβνπιία βεβαίσο ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο έζηεζε έλα πξφγξακκα πνπ είλαη ην ΔΣΗΑ. Σν ΔΣΗΑ
είλαη ην κνλαδηθφ πξφγξακκα ζε απηή ηε ρψξα, ην νπνίν έρεη θάπνηα ζηνηρεία
έληαμεο. Γειαδή δελ είλαη έλα πξφγξακκα απιψο ζηέγαζεο, είλαη έλα
πξφγξακκα ςπρηθήο ζηήξημεο, θνηλσληθήο ζηήξημεο, εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο,
πνιηηηζκηθήο ζηήξημεο θαη πξνζπάζεηαο έληαμεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη κε
έλα ζεηηθφ πξφηππν γηα ηελ θνηλσλία γηα ην πψο δειαδή κπνξνχκε λα
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ζπλππάξμνπκε αξκνληθά άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ, ζξεζθεηψλ θαη
ηα ινηπά. Καη θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη έλα αξθεηά επηηπρεκέλν πξφγξακκα
ζηα πιαίζηα ζηα νπνία ιεηηνχξγεζε.
Ζ Κπβέξλεζε πνπ πνιινί εδψ κέζα ππνζηεξίδεηε, ηη ήξζε λα
θάλεη; Πξψηνλ εδψ ήηαλ ε ζπδήηεζε πνπ είρε πξνθαιέζεη ν Γήκαξρνο ηφηε ην
θαινθαίξη, γηα λα ελεκεξψζεη. Γηα λα ελεκεξψζεη, γηα ηη; Όηη ε Κπβέξλεζε
έξρεηαη θαη θάλεη κηα άιιε πνιηηηθή επηινγή θαη ιέεη «πξψηνλ, πεξηθφπησ ην
θφζηνο θαηά πεξίπνπ 35%». Πνπ ζεκαίλεη φηη αθαηξεί απφ ην πξφγξακκα
νπνηνδήπνηε εληαμηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Θα ην θάλεη απιψο έλα πξφγξακκα
ζηελήο ζηέγαζεο θαη ηίπνηε άιιν, ρσξίο θακία άιιε παξνρή γη' απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο.
Γεχηεξνλ, ηειεπηαία ζηηγκή επεηδή θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη κέζα ζε
απηφ, γηαηί βγάδεη θαη κηα ΚΤΑ θαη ελψ κεηψλεη ηα ρξήκαηα ηα νπνία δίλεη γηα ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ, απμάλεη ηα ρξήκαηα ηα νπνία δίλεη γηα κεγάιεο δνκέο. Δλψ
κεηψλεη ην θφζηνο αλά σθεινχκελν γηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ κηα αμία,
απμάλεη ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά σθεινχκελν γηα κεγάιεο δνκέο
πνπ ζα θηινμελήζνπλ δειαδή πάξα πνιινχο πξφζθπγεο καδί.
Καη απηφ είλαη θαη κηα πνιηηηθή επηινγή, αλ ζέιεηε είλαη θαη κηα
νηθνλνκηθή επηινγή, ηη κνληέιν ζέιεη γηα ηνπο πξφζθπγεο αιιά θαη πνηνη ζέιεη
λα ην παξάζρνπλ, θάπνηνη ηδηψηεο θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε.
Αθνχ θάλεη απηφ, έξρεηαη κεηά αιιάδεη ην λφκν θαη απφ εθεί πνπ
κε ηελ πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε ππήξρε ην έμη κήλεο πξηλ, δειαδή έλαο
άλζξσπνο ν νπνίνο είηε απνξξίπηεηαη ην πξψην αίηεκά ηνπ γηα άζπιν, γηαηί
μέξεηε εδψ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο παξαλνκίαο θαη θαιφ είλαη έλαο δηθεγφξνο
πνπ αζρνιείηαη κε ην πξνζθπγηθφ λα έξζεη λα καο ην πεη εδψ, έλαο άλζξσπνο
ηνπ νπνίνπ ηνπ απνξξίπηεηαη ην άζπιν έρεη δηθαίσκα λα μαλαθάλεη θαη
δεχηεξε θαη έλζηαζε αθφκε.
Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη πσο ηνπιάρηζηνλ φπσο είρε
πξνβιεθζεί επί πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο έμη κήλεο. Δίλαη εληειψο
απζαίξεην λα παο ζηνπο έμη κήλεο ζηνλ έλα κήλα, γηαηί αθφκε θαη κε λφκηκα
κέζα λα ζέιεηο, πέξα δειαδή απφ ηελ παιηαλζξσπηά φπσο ζα ην
ραξαθηήξηδα εγψ, ηνλ άιινλ λα ηνπ ιεο «ζε έλα κήλα θφςε ην ιαηκφ ζνπ θαη
θχγε», είλαη θαη παξάλνκν. Γελ κπνξείο λα βγάιεηο θαλέλαλ άλζξσπν
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νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο θη αλ είλαη, ζε έλα κήλα απφ ην ζπίηη
λα ηνπ θάλεηο έμσζε. Πνιχ απιά δελ γίλεηαη, είλαη παξάλνκν.
Έξρεηαη ηψξα ε Κπβέξλεζε θαη ην θάλεη έλα κήλα. Δζάο πνηα
είλαη ε απάληεζή ζαο; Έρεηε ηνπνζέηεζε; Γηαηί πεξηκέλνπκε ηφζν θαηξφ λα
δνχκε πνηα είλαη ε ζέζε ζαο επ’ απηνχ. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο απέλαληη ζε
απηφ πνπ θάλεη ε Κπβέξλεζε, πνηεο είλαη νη δεκφζηεο δειψζεηο ζαο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγειζεί απηή ε πνιηηηθή θαη πξαγκαηηθά λα απνδνζνχλ ηα
ρξήκαηα ηα νπνία παίξλεη ε Κπβέξλεζε.
Γηαηί δελ είλαη φηη κεηψζεθαλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ Κπβέξλεζε, ε
Κπβέξλεζε παίξλεη ηα ρξήκαηα πνπ είρε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν
δήηεκα είλαη φηη θάλεη κηα άιιε πνιηηηθή επηινγή πσο ζέιεη λα δηαζέζεη απηά
ηα ρξήκαηα.
Δκείο ιέκε έλα, φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζπλερίζεη φπσο
είλαη θαη λα απαηηεζνχλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ Κπβέξλεζε πνπ έδηλε ε Ύπαηε
Αξκνζηεία γηα ηε ζπλέρηζή ηνπ.
Πάκε φκσο θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ηψξα. Έξρεηαη ηψξα θαη ζνπ
ιέεη φηη «ν No Complaint απηφο πνπ δελ ζπκκνξθνχηαη δειαδή ζηνλ έλα
κήλα, ζα πξέπεη λα θχγεη». νβαξά ηψξα; Δγψ λα πσ φηη είλαη θαη ζσζηφ θαη
δίθαην λα θχγεη, πνπ ιέσ φηη δελ είλαη θαη είλαη αγξηαλζξσπηζκφο απηφ ην
πξάγκα εηδηθά ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο, αλεξγίαο πνπ απηνί νη άλζξσπνη λα
θχγνπλ… θαη πξνζέμηε θαη αδπλακίαο λα κεηαθηλεζνχλ, γηαηί θάπνηνο ν
νπνίνο παίξλεη άζπιν, πξέπεη λα μέξεηε κπνξεί λα θάλεη θαη έλα ρξφλν λα
πάξεη θάξηα, κπνξεί λα θάλεη θαη δπν ρξφληα λα πάξεη ηαμηδησηηθά έγγξαθα.
Άξα ιεο ηνπ άιινπ «βγεο θαη λα θάλεηο ηη…», αιιά αο ην πξνζπεξάζνπκε
απηφ θαη λα δερηνχκε φηη ζπκκνξθσλφκαζηε κε ην λφκν πνπ ςήθηζε ε
Κπβέξλεζε. Πσο ζα θχγεη ζε έλα κήλα θπξίεο θαη θχξηνη ν άιινο; Πσο ζα
θχγεη αλ μαλαθάλεη αίηεκα γηα άζπιν δεχηεξν, αλ δελ έρεη πνπ λα πάεη; Δδψ
θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηηο λφκηκεο λα εθθηλήζεηο, ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείο λα ηνλ
βγάιεηο.
Άξα απηφ ην νπνίν είπε ε θα Αιηκπέξηε ή ν θ. Καξαβίαο δελ
ζπκάκαη πνηνο απφ ηνπο δχν ην είπε, φηη εκείο επηθπιαζζφκαζηε ζηελ
επηζηνιή πνπ έζηεηιαλ ζην Τπνπξγείν, είλαη δεδνκέλν φηη ζε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ φρη κε δηθή καο ππαηηηφηεηα, δειαδή αλ
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ηνλ άιινλ ηνπ δεηήζεη λα θχγεη ζην κήλα, αιιά πξνβαίλεη ζε δηθαζηηθέο
ελέξγεηεο πνπ ε επζχλε είλαη δηθή ηνπ, ή αλ κε ηη άιιν δελ είλαη δηθή καο θαη
απνδεηθλχεηαη ζε θακία πεξίπησζε ν Γήκνο δελ κπνξεί λα ρξεσζεί απηά ηα
ρξήκαηα γηαηί θαη δηθαζηηθά ζα ηα θεξδίζεη είλαη ζίγνπξν θαη κε ηφθνπο.
Κιείλνληαο

ζεσξψ

πσο

ε

απφιπηε

επζχλε

είλαη

ηεο

Κπβέξλεζεο. Δίλαη κηα θαθή πνιηηηθή, είλαη κηα πνιηηηθή ε νπνία δελ δίλεη
θακία ιχζε ζηε πξνζθπγηθφ απιψο αλαθαηεχεη ηελ ηξάπνπια θαη θάλεη
εμψζεηο ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη αχξην ζα θπθινθνξνχλ πνπ αθξηβψο, πνπ
ζα πάλε; Γεκηνπξγεί πξφβιεκα ζπλνρήο ζηελ θνηλσλία, δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα βεβαίσο θαη ζηνπο Γήκνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην πξφβιεκα θαη
εγψ ζεσξψ φηη πξέπεη φινη νη Γήκνη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπκε απηή ηελ πνιηηηθή
λα ηελ θαηαγγείινπκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε φινη καδί κέρξη ηέινπο ηα ρξήκαηα.
Καη άξα λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα κε κηα απαίηεζε απφ ηελ
Κπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε φπσο ήηαλ. Βεβαίσο αλ ππάξρεη
αλάγθε γηα εμνξζνινγηζκνχο ζε θάπνηα ζέκαηα λα ην δερηψ απηφ ην πξάγκα,
αιιά απφ εθεί θαη πέξα είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε ν Γήκνο πξέπεη λα ην
ζηεξίμεη. Πξέπεη ν Γήκνο λα παιέςεη, έρεη ζεηηθφ πξφζεκν γηα ην Γήκν καο
γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη αλ ζέιεηε είλαη θαη έλα ζεκείν πνπ κπνξνχκε λα
ππνδεηθλχνπκε σο έλα κνληέιν εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
αλζξψπσλ. Δίλαη θάηη γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα θακαξψλνπκε αθφκε θαη
βεβαίσο ζε θακία πεξίπησζε λα κε δερηνχκε… Δγψ ζπκθσλψ λα πάξνπκε
ηελ απφθαζε γηα ην ρξφλν θαη λα απαηηήζνπκε, λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα καο
ζεκάλεη ην θακπαλάθη θαη ε θα Αιηκπέξηε θαη ν θ. Καξαβίαο αλ θαη πφηε θαη κε
ηη ηξφπν ρξεηάδεηαη επαλαμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Καη απηή ηελ απφθαζε δελ κπνξεί λα ηελ πάξεη ε Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθεζαλ πξηλ απφ ηελ θα Αιηκπέξηε,
πξέπεη λα ηελ πάξεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη ρξφληα
πνιιά ζε φινπο. Γηα ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ην
ζέκα εζηάιε κε πιεηνςεθία 6 ππέξ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 4 θαηά. Απηνί
πνπ ςήθηζαλ θαηά ήηαλ ν θ. Καληαξέιεο θαη ν θ. Εαραξηνπδάθεο παξψλ ν θ.
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Καξαβίαο θαη ν θ. Γνπλαβάο θαη νη θχξηνη εβαζηφο, Ακπαηδφγινπ, Ηζπάζνπ,
Κξανπλάθεο, Κπξηαδφπνπινο θαη Νηάηζεο ςήθηζαλ ππέξ ηνπ λα έξζεη ην ζέκα
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ιφγσ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Απφ ηε ζηηγκή θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ην πξφγξακκα απηφ ην
πηνζέηεζε θαη ην αγθάιηαζε ν Γήκνο, ηφηε πνπ πήξε ηελ απφθαζε απηή γηα λα
ην εθαξκφζεη, είλαη αξκφδηνο επί ηεο νπζίαο πεξί ηεο εθαξκνγήο ή πεξί ηεο
ιήμεσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
Δίλαη ιππεξφ θάπνηνη λα ςεθίδνπλ θαηά ή θάπνηνη άιινη λα ιέλε
γηα μαθληθφ ζάλαην φηαλ δελ ζθέθηνληαη ηηο ζπλέπεηεο φηη ζε έλα μαθληθφ
ζάλαην φηαλ έρεηο 290 αλζξψπνπο πνπ είλαη ζε δηάθνξα ζπίηηα πνπ έρνπλ
λνηθηαζηεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ θαη μαθληθά απφ 1ε ηνπ κελφο
κεζαχξην ηνπο ιεο «είζηε ζην δξφκν», πξψηνλ δελ έρεηο ηα άηνκα, ην
πξνζσπηθφ ηεο Κνηλσθεινχο ηα 25-26 άηνκα πνπ εθήξκνδε ην πξφγξακκα
ζηελ πξάμε γηα λα παξαθνινπζήζεη απηά ηα ζπίηηα, απηνχο ηνπο αλζξψπνπο,
απηέο ηηο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπηηηψλ θαη φ,ηη
άιιν ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα έξζεη ζε κηα θαλνληθή θαηάζηαζε ην φιν απηφ ζέκα.
Δίλαη ηειείσο αλεχζπλν ζαλ ζέζε, ζαλ πνιηηηθή θαηά θαη μαθληθφ
ζάλαην. Πνιχ ζσζηά ε θα Αιηκπέξηε είπε φηη ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο κε πέληε
κήλεο πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα απηφ λα αθνινπζήζεη κηα δηαδηθαζία
ζπξξίθλσζεο, έλα πιάλν απεκπινθήο, έλα πιάλν εμφδνπ εθαξκνγήο απφ ην
πξφγξακκα απηφ.
Θα δηαθσλήζσ φκσο κε ηελ θα Αιηκπέξηε φηη ππάξρνπλ
αδηέμνδα. ηελ πνιηηηθή δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα θα Αιηκπέξηε. Ξέξεηε πφζν
ζαο εθηηκψ θαη γηα ηε δνπιεηά ζαο θαη σο άλζξσπν, γη' απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην είλαη ην πιένλ αξκφδην λα απνθαζίζεη γη' απηφ, φρη φκσο κέζσ
bulling φηη ηάρα ζα γίλνπλ θαηαινγηζκνί.
Καηαινγηζκνί θχξηνη ζπλάδειθνη γίλνληαη ζε πεξίπησζε λνκηθήο
παξάβαζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκνο έρεη πηνζεηήζεη ην πξφγξακκα απηφ,
κπνξεί θαη λα ην εληζρχζεη νηθνλνκηθά φηαλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί θαη ζην
βαζκφ πνπ ζα ρξεηαζηεί.
Έηζη εκείο σο Παξάηαμε είκαζηε θαηά ηεο ηξίκελεο παξάηαζεο ε
νπνία δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά, απφ φ,ηη πξνέθπςε απφ ηελ φιε
ζπδήηεζε. Δίκαζηε ππέξ ηεο παξάηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα φιν ην έηνο
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2021. Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπκάζηε πέξζη ηελ ίδηα κέξα ζπδεηάγακε γηα ην
πξνζσπηθφ. ήκεξα ηελ ίδηα κέξα, έλα ρξφλν κεηά, ζπδεηάκε γηα μαθληθνχο
ζαλάηνπο θαη θαηά θάπνησλ πνπ αλεχζπλα, αλεγθέθαια ζα έιεγα, πξνηείλνπλ
θάηη ηέηνην, φηαλ νη ζπλέπεηεο είλαη πνιχ ζθιεξέο θαη κάιηζηα ρξνληάξεο
κέξεο.
Απηή ε πξφηαζή καο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη πεξί
παξάηαζεο γηα έλα έηνο αθφκε ην 2021, δελ ζα είλαη γεληθή θαη αφξηζηε. Θα
έρεη ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη ελέξγεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ην
Γήκν καο.
Πξψηνλ κε δηεθδίθεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ κέρξη νινθιήξσζεο απηνχ θαη ππφ ηελ
βαζηθή πξνυπφζεζε ην ίδην ην Τπνπξγείν, ε ίδηα ε Κπβέξλεζε λα θαζνξίζεη
ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, δειαδή ην πξφγξακκα απεκπινθήο, ην πξφγξακκα θαη ην
πιάλν εμφδνπ, ην νπνίν θαη απφ ηε ζπδήηεζή καο απφ φ,ηη θάλεθε ζέιεη
ηέζζεξηο – πέληε κήλεο –πξφρεηξα, γηαηί εγψ πηζηεχσ ζέιεη παξαπάλσ- ελ
πάζε πεξηπηψζεη ζέιεη κηζφ ρξφλν. Άξα ηα ηξίκελα δελ καο θηάλνπλ.
Γεχηεξε πξνυπφζεζε αλαλέσζε φισλ ησλ ζπκβάζεσλ αλά
ηξίκελν. Γελ ζα πάκε ζε αλαλεψζεηο γεληθέο, αφξηζηεο ή εηήζηεο. Θα πάκε κε
βήκαηα ζηαζεξά, έηζη ψζηε λα αθνινπζήζνπκε θαη ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ
εχξπζκε απεκπινθή αλ θαη εθφζνλ θηάζνπκε έσο εθεί.
Ση ζεκαίλεη απηφ. Σα ζπίηηα ιήγνπλ ζήκεξα, αχξην ζηηο 31/12.
Παξάηαζε γηα ηξεηο κήλεο. Σν πξνζσπηθφ ιήγεη κεζαχξην. Παξάηαζε ησλ
ζπκβάζεσλ γηα ηξεηο κήλεο. Θα θάλνπκε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ ’21 ηαθηηθά θαη αλά κήλα. Αλ δελ θάλσ ιάζνο ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
παίξλεη αγαπεηέ Γηψξγν Πξφεδξε 540.000 € ην ρξφλν; Κάλσ ιάζνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Αθξηβψο απηφ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δάλ ζα ρξεηαζηεί κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο
ζηαδηαθήο απεκπινθήο πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα δηαξθέζεη έλα έηνο, δελ
ζα είλαη μαθληθφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, δελ ζα είλαη μαθληθφ γη' απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ άιινη έρνπλ πάξεη άζπιν, άιινη ηξέρνπλ λα ην βγάινπλ θαη
άιινη δελ μέξνπλ πνπ βξίζθνληαη. Έηζη ψζηε κε ηελ αλακφξθσζε αλά κήλα
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ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ ρξεηάδνληαη πέληε θξάγθα, λα ηα δίλνπκε. Καη ζα
ζηαζψ ζηα νηθνλνκηθά ζηε ζπλέρεηα
Παξάιιεια κέζα ζε απηφ ην έηνο φρη φπσο απφςε καο ήξζε θαη
θαηφπηλ κειψλ ηεο Παξάηαμήο κνπ ήξζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε
απφθαζε ηεο Κνηλσθεινχο, φρη έηζη ηειεπηαία ζηηγκή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζα αλαιάβεη κηα ππνρξέσζε λα πάεη κε ξπζκνχο, κε πξφγξακκα θαη λα πεη
ζέισ λα εθαξκφζσ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Πνηεο είλαη απηέο; Δίλαη εθείλνη νη
νπνίνη πήξαλ άζπιν, ηη πξνβιέπεη ν λφκνο γη' απηνχο, πξνβιέπεη ην άιθα, ην
βήηα, ην γάκα. Γελ ρξεηάδεηαη δηθεγφξνο λα θάλεη έμνδα ηα νπνία θάπνηνη ηα
θνπζθψλνπλ θαη δελ μέξσ πνπ θηάλνπλ. Γηφηη φια απηά είλαη ηππνπνηεκέλα.
Έηζη ψζηε κε ξπζκφ φκνξθν, αλζξψπηλν δηφηη θαη ζην
δηθαζηήξην λα πάηε θχξηνη ζπλάδειθνη αχξην θαλέλα Γηθαζηήξην δελ ζα βγάιεη
ηνπο αλζξψπνπο ζην δξφκν. Γέζηε ην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ εμψζεσλ ζην
ηδησηηθφ επίπεδν πνπ θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα βγάινπλ απηνχο πνπ δελ ηνπο
πιεξψλνπλ. Σνπο δίλνπλ παξάηαζε, παίξλνπλ αλαβνιή θαη πάεη θαη ρξφλνο
θαη παξαπάλσ…
Δκείο

φκσο

πξέπεη

λα

αθνινπζήζνπκε

κηα

δηαδηθαζία

αλζξψπηλε απέλαληη ζε απηφ ηνλ θφζκν. Παξάιιεια φκσο ζα γίλνληαη θαη νη
θηλήζεηο πξνο ηελ Κπβέξλεζε. Καη λα είζηε ζίγνπξνη φηη ε δηαδηθαζία πνπ σο
Γήκνο ζα αθνινπζήζνπκε θαη ζα εθαξκφζνπκε, ζα γίλεη αληηγξαθή θαη απφ
άιινπο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθνχλ απφ απηφ ην πξφγξακκα.
Όζνλ αθνξά θχξηνη ζπλάδειθνη ην ηειεπηαίν πνπ ζηείιαηε πεξί
187.000 € δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί… είλαη έηζη Ρέλα, ή θάλσ ιάζνο;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ναη, είλαη κηα πηζαλή δεκηά πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζχκθσλα
κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 187.000 €. Θα κνπ επηηξέςεηε θχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή
εγψ έρσ θη έλα πιάλν εδψ πνπ ιέεη πξψην ζελάξην: κείνλ 396.552,54 € απφ
ηελ Κνηλσθειή, δεχηεξν ζελάξην: κείνλ 226.272,90 € θαη ηψξα ζηε
ζπλεδξίαζε έξρεηαη 187.000 €. Να ζνβαξεπηνχκε!
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Κχξηε Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρέλα ζε παξαθαιψ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Να ζαο δηαθφςσ, ηα ζελάξηα απηά …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη κε κε δηαθφςεηο, λα νινθιεξψζσ, κε κνπ θφβεηε ηνλ
εηξκφ ηεο ζθέςεο κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ αθήζηε λα απαληήζεη.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Σα ζελάξηα απηά βγήθαλ απφ ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Σν
πξψην ζελάξην είλαη κε ηελ πξφζθιεζε ηελ πξνεγνχκελε θαη ηα δεδνκέλα
ηεο. Σν δεχηεξν ζελάξην είλαη κε ην αίηεκα πνπ είρακε θάλεη θαη ην ηξίην είλαη
κε ηε δεχηεξε πξφζθιεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ δεχηεξε πξφζθιεζε είλαη κε βάζε ην ηξίκελν; Ζ δεκηά
είλαη κε βάζε ην ηξίκελν;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Ζ ηειεπηαία, νη 187.000 € είλαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε
πξφζθιεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ην ηξίκελν;
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Γηα έλα ρξφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Λνηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη νη επηζθεπέο ησλ
θηηξίσλ απηψλ, νςέπνηε παξαδνζνχλ είηε είλαη σθεινχκελνη είηε είλαη κε
σθεινχκελνη είλαη ππνρξέσζή καο. Δπνκέλσο είηε κε μαθληθφ ζάλαην, είηε κε
ζπλέρηζε αιιά ζηαδηαθφ έιεγρν αλά κήλα θαη πξφγξακκα απεκπινθήο, είλαη
ππνρξέσζε, δελ αιιάδεη.
Πάκε ζην άιιν, ηα ελνίθηα. Μέζα ζηελ παλδεκία ζε θακία
πεξίπησζε θαλέλα Γηθαζηήξην δελ ζα βγάιεη απφθαζε εμφδνπ. Όπσο
θαηαιαβαίλεηε ζέινληαο θαη κε κέζα ζην ’21 απηνί νη άλζξσπνη κε πσ θαη
παξαπάλσ, ζα παξακέλνπλ ζηα ζπίηηα απηά θαη ζα δεκηνπξγνχλ θαη ηηο
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο γηα καο.
Δπνκέλσο ε κφλε πνιηηηθή πξαθηηθήο εθαξκνγήο πάλσ ζε απηφ
ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε ζνβαξφηεηα, ηελ επζχλε θαη ηε ζηαδηαθή
εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο. Πνπ ζεκαίλεη λαη κελ παξαηείλνπκε ην
πξφγξακκά καο απφςε εδψ γηα έλα έηνο, γηαηί ζα ρξεηαζηεί ν ρξφλνο, ζα
είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηε λνκηκφηεηα θαη ζηηο δαπάλεο αλά ηξίκελν κε
κεληαία αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
νςέπνηε ρξεηαζηεί ην παξαπαλήζην ρξήκα, έηζη ψζηε λα πάκε ζε κηα
αλζξσπηζηηθή πνξεία αληηκεηψπηζεο θαη ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
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ηαιαλίδεη ην Γήκν καο θαη φρη φπσο θάζε ρξφλν ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ
ρξφλνπ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη αλ εθαξκνζηνχλ απηά δελ ζα
πξέπεη λα θνβίδνπκε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε θαηαινγηζκνχο,
δελ ζα πξέπεη λα απνπλέεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε κηα αλαζθάιεηα ηα κέιε
ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ δηφηη ζην ηέινο δελ ζα ζέινπλ λα έξζνπλ θαη λα
ππεξεηήζνπλ θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα φηαλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή
θάπνηνη αλεχζπλνη νκηινχλ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν. αο επραξηζηψ πνιχ θαη
παξαθαιψ φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία λα κπεη ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζή
καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα είκαζηε φζν κπνξνχκε πην ζχληνκνη. Θεσξψ ηελ
ελεκέξσζε πνπ έγηλε απφ ηελ θα Αιηκπέξηε πιήξεο, νπζηαζηηθή θαη πνιχ
δηαθσηηζηηθή.
Δγψ δελ ζα καθξεγνξήζσ δηφηη είρακε ζπλελλνεζεί κε ηνλ θ.
Γξεηδειηά, ηνλ παξαθάιεζα λα θάλεη εθείλνο ηελ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ηελ
νπνία έθαλε θαη γηα ηελ νπνία λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα έρεη θαλείο αληίξξεζε.
Δκείο ηελ πηνζεηνχκε, δηφηη είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία πεγαίλεη βήκα – βήκα,
καο βγάδεη απφ ην «αδηέμνδν», δηφηη πνιχ ζσζηά εηπψζεθε δελ ππάξρνπλ
ζηελ πνιηηηθή αδηέμνδα θαη παξάιιεια λνκίδσ φηη είλαη θαη κηα απφθαζε ε
νπνία έρεη απφιπηε ινγηθή.
Γελ ζέισ λα κηιήζσ πεξηζζφηεξν, εγψ επζπγξακκίδνκαη θαη ε
Παξάηαμή καο απφιπηα κε ηελ πξφηαζε ε νπνία έγηλε, ε νπνία θπζηθά λνκίδσ
φηη είλαη θαη ε κφλε ε νπνία κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
θαη νκφθσλα, δηφηη φπσο θαη ζηελ αξρή είπε ν θ. Γήκαξρνο, ε ζπλέρηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη κηα αλαγθαηφηεηα, έλαο κνλφδξνκνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θπζηθά δελ ζπκθσλνχκε κε κηα
ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε πεξί γλσκνδφηεζεο ή φρη ηνπ Γ.., εκείο
πηζηεχνπκε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα πάξεη απφθαζε. Λέσ φηη
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δελ ζπκθσλνχκε κε ηε ζπδήηεζε πεξί γλσκνδφηεζεο. Γεκνηηθφ πκβνχιην
είλαη, αλψηεξν φξγαλν ηνπ Γήκνπ είλαη, γηα θάπνηα πξάγκαηα πξέπεη λα
απνθαζίδεη.
Δκείο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε γηα άιιε κηα θνξά φηη έρνπκε
δεηήζεη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ λα παίξλνπκε ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηα
ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ζηα νπνία δελ
ζπκκεηέρνπκε φρη κε δηθή καο επζχλε.
Σν ιέσ απηφ γηαηί έρεη γίλεη κηα ζπδήηεζε πνπ ηειεπηαία ζηηγκή
έξρνληαη ηα ζέκαηα απηά, αιιά ζα κπνξνχζακε θη εκείο θαιχηεξα λα είκαζηε
ελεκεξσκέλνη.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη έλαο κεγάινο επαλαζηάηεο ηνπ 20 νπ
αηψλα, ν θνκκνπληζηήο Σζε Γθεβάξα έιεγε πσο «ε αιιειεγγχε είλαη ε
ηξπθεξφηεηα ησλ ιαψλ». Γη' απηφ ηνλ ιφγν πηζηεχνπκε φηη ηα πξφζθαηα αίζρε
ζην Ωξαηφθαζηξν, ζηε Μπηηιήλε θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη κέξε, ε αζιηφηεηα
ζηε Μφξηα, ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο, ζηελ Ακπγδαιέδα, ζε άκν θαη Υίν, ζηνλ
Διαηψλα, ε πνιηηηθή ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αιιά θαη ηνπ
ΤΡΗΕΑ δελ εθθξάδνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ νχηε ηελ εζηθή.
Αληίζεηα είλαη ν θαζξέθηεο ησλ εθκεηαιιεπηψλ ηνπ, ησλ
αθεληηθψλ, ησλ ηκπεξηαιηζηψλ, είλαη απνηειέζκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο
πνιηηηθήο. Σεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πινπνίεζαλ νη
Κπβεξλήζεηο πνπ πεξλάλε απφ ηε ρψξα καο.
Αλ απηφ ζήκεξα καο πξνβιεκαηίδεη θαη ζπδεηάκε είλαη ηα
αλαπφδξαζηα αδηέμνδα ηεο δηαρείξηζεο κηαο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ηε
ζπκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σνπξθίαο θαη ηα πξσηφθνιια ηνπ
Γνπβιίλνπ. Μηα ζπκθσλία ηελ νπνία ππέγξαςε ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ θαη
ηεξεί πηζηά ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μηα ζπκθσλία πνπ ζηεξεί ην
δηθαίσκα ζηνλ πξφζθπγα θαη ηε κεηαλάζηε λα θαηαζέζεη αίηεζε αζχινπ ζηε
ρψξα πξννξηζκνχ, πνπ ηνλ ππνρξεψλεη λα ηελ θαηαζέηεη ζηελ Διιάδα
αλεμάξηεηα κε ην αλ ζέιεη λα κείλεη ζηελ ρψξα καο ή φρη θαη ηνλ εγθισβίδεη,
ηνλ θπιαθίδεη ζηελ Διιάδα.
Καη θνηηάμηε λα δείηε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ γηα ηελ
νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Γελ κηιάκε γηα σθεινχκελνπο, πσο κπνξείηε
θαη κηιάηε έηζη; Πσο κπνξνχκε θαη κηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη κέζα θαη

48

ε

19 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/12/2020

δελ ζα έπξεπε λα είλαη θαη λα είλαη πνπ, θαη πνηνο ηνπο έβγαιε απφ ηα ζπίηηα
ηνπο; Ρσηήζηε φζνη ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ νξνινγία ηελ Κπβέξλεζε πνπ
ζήκεξα δηαηεξεί ζηξαηφ ζε 16 ζεκεία ηεο πδξνγείνπ απφ ην Αθγαληζηάλ κέρξη
ην Μάιη, ξσηήζηε ην ΝΑΣΟ πνπ έθαλε θνκκάηηα ηε Ληβχε απφ ηε νχδα.
Ξεξηδσκέλνη απφ ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε είλαη θαη φρη ζρεδφλ πξνλνκηνχρνη φπσο ηνπο άθεζαλ
νξηζκέλνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο λα παξνπζηάδνληαη θαη εθεί
πνπ κπαίλνπλ νξηζκέλα λνχκεξα εκείο βιέπνπκε αλζξψπηλε δπζηπρία γηα
νηθνγέλεηεο θαη παηδηά.
Καη δελ ζπκθσλνχκε κε κηα ινγηθή έλα ηξίκελν γηα λα βγνπλ νη
εμψζεηο. Κάπνπ δειαδή ζηε κέζε κεηαμχ ΤΡΗΕΑ θαη Νέαο Γεκνθξαηίαο,
πέληε κήλεο είλαη ε δηαθνξά ηεο κηαο Κπβέξλεζεο απφ ηελ άιιε ζην πφηε ζα
ηνπο πεηάμνπλ έμσ.
Καη λα ξσηήζσ ηνλ θ. Λέθθα πνπ είλαη ν θχξηνο αλεμάξηεηνο
εηδηθφο ζηα ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην
λέν ζχκθσλν γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, πνπ παξνπζίαζε ε
Γεξκαληθή Πξνεδξία; Γηαηί ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ινπζηνχκε θαη ζα
δηαρεηξηζηνχκε. Καη ηνλ θ. Μπηαξάθε ηνλ θαηαγγέιιεηε ή ε αλεμαξηεζία ζαο
δελ θηάλεη κέρξη εθεί;
Δίρακε πάξεη κηα απφθαζε ζηηο 16 Ηνχλε κε πξσηνβνπιία ηεο
"Λατθήο πζπείξσζεο", πνπ ιέγακε ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζηελ Κπβέξλεζε
θαη ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαλάζηεπζεο θαη λα δεηήζεη δηεπθφιπλζε ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ λα θχγνπλ γηα ηηο ρψξεο ηνπ ηειηθνχ
πξννξηζκνχ. Σν θάλαηε;
Δίπακε λα παξαηαζεί ην πξφγξακκα κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο. Σν θάλαηε; Δίπακε λα δεηήζνπκε απνηειεζκαηηθά κέηξα απφ ην
θξάηνο γηα ηε ζρεδηαζκέλε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σν θάλακε; Δίπακε ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα απεπζπλζεί ζηελ ΚΔΓΔ θαη ζηνπο άιινπο
Γήκνπο ηεο ρψξαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΣΗΑ θαη λα δεηήζεη θαη ηε δηθή
ηνπο παξέκβαζε. Έγηλαλ απηά; Καη πνπ θαηαγξάθεθαλ; ε ραξηνχξα θάησ
απφ ην ηξαπέδη;
Καη εξρφκαζηε ζήκεξα ζην παξά πέληε ελ γλψζεη Γηνίθεζεο θαη
Παξάηαμεο ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» θαη ζπδεηάκε απηά. Ση
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απφ απηά δήηεζαλ θαη νη εθπξφζσπνη ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε απφ απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη φινη καδί ηνλ Ηνχλην;
Ση καο ιέεη ε ΚΔΓΔ θ. Βνχξν γηα ηηο εκεηηθέο δειψζεσλ
παξαγφλησλ φπσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο; Ση ζηάζε
ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ ηεο ηπιίδαο; Πνηα είλαη ε
ηνπνζέηεζή καο ζα Γήκνο απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ;
Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ΚΔΓΔ θαη νη ιεγφκελνη εηαίξνη δελ
δηεθδηθνχλ θαλ ην ζηνηρεηψδεο απηφ πνπ είπε ε θα Αιηκπέξηε, λα ππάξρεη
θξαηηθή ελίζρπζε πνιχ πεξηζζφηεξν ην νπζηαζηηθφ λα ππάξρεη θξαηηθφ
πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ αλζξψπσλ πνπ παίξλνπλ άζπιν. Όια φζα
ρξεηάδνληαη γηα λα ππάξμεη κηα πνξεία έληαμεο ζηε ρψξα εθφζνλ ην
επηζπκνχλ.
Γελ αμηνπνηήζεθαλ άκεζεο ιχζεηο κε επζχλε ησλ Κπβεξλήζεσλ,
λα θηινμελεζεί απηφο ν θφζκνο αλζξψπηλα, αθφκε θαη ζε μελνδνρεία πνπ είλαη
φια θιεηζηά ζήκεξα. Βάδεη πιάηε ε ΚΔΓΔ θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο γηα ηελ
πινπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, κηαο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο πνπ κεηαμχ άιισλ εξγαιεηνπνηεί ην πξνζθπγηθφ θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα θαη ζηελ Κπβέξλεζε ηεο γείηνλαο ρψξαο λα ρεηξίδεηαη ρηιηάδεο
αλζξψπνπο ζα κεραλή εθβηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηα ζρέδηα ηα γεσπνιηηηθά πνπ
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.
Τπάξρεη ε αλάγθε θαη είλαη αλαγθαίν άκεζα λα απαηηεζεί
δηεπθφιπλζε απηνχ ηνπ ρψξνπ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ επηζπκεί λα πάεη ζε
άιιεο ρψξεο λα πάεη εθεί πνπ επηζπκεί θαη λα ππάξμεη θαη ζηέγαζε ησλ
πξνζθχγσλ απηψλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ θαζεζηψο πξφζθπγα θαη ππάξρνπλ
θαη ηα κέζα.
Απηή ηελ πνιηηηθή ππεξέηεζε θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή. Θπκίδσ φηη φηαλ ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ έθεξλε ηε ΝΑΣΟτθή αξκάδα ζην
Αηγαίν, έθεξλε θαη ν Γήκνο ηελ ίδηα κέξα ηνλ θ. Μνπδάια ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.
Θπκίδσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» έκπαζε ζηα ζρνιεία
πξφγξακκα Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε παξακάγαδν ηεο ακεξηθάληθεο
Πξεζβείαο, απηή πνπ επηζθέθζεθε ν Σδνλ Κέξη κφιηο πάηεζε ην πφδη ηνπ ζηε
ρψξα καο. Καη απηή ηελ νπνία επεθήκεζε ν θ. Πάηαη ην 2017.
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Καη ην ίδην ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ δελ είλαη παξά κηα κηθξή
αλαθνχθηζε. Γη' απηφ άιισζηε θαη ε ακεξηθαληθή Πξεζβεία….
ΠΡΟΔΓΡΟ: πληνκεχνπκε θ. εξεηάθε, επραξηζηνχκε πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί ζαο ελνριεί πνπ αλαθέξνκαη ζηελ ακεξηθάληθε
Πξεζβεία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη – φρη …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν μέξσ. Ρσηάκε ηε Γεκνηηθή Αξρή ζα βγείηε λα
θαηαγγείιεηε επηηέινπο ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή; Θα δηεθδηθήζεηε ην
απηνλφεην, ηε ρξεκαηνδφηεζε; Οπζηαζηηθά φρη κε ραξηνπφιεκν.
Ρσηάσ εγψ: ζα γίλεη παξέκβαζε αληηπξνζσπείαο φινπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αχξην ζηνλ θ. Μπηαξάθε; Δίζηε έηνηκνη λα ην θάλεηε;
Θα δεηήζεηε ζπλάληεζε κε φια ηα θνηλνβνπιεπηηθά Κφκκαηα πιελ ηνπ θ.
Βειφπνπινπ, ν νπνίνο θαηά ηε γλψκε κνπ εληάζζεηαη ζε απηφ πνπ είπα
παξαπάλσ;
Μέρξη πνπ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πάηε; Ή ζέιεηε απιψο κηα
παξάηαζε γηα λα θιείζεηε θαη λα βγείηε απφ ηελ ππνρξέσζε; Ζ γλψκε καο
είλαη:


Καλείο πξφζθπγαο λα κελ πεηαρηεί ζην δξφκν. Όζν παξακέλνπλ ζηε
ρψξα κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, ηνπ δηθνχ καο θξάηνπο κε ζπλεπζχλε ηνπ
θξάηνπο καο, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ρσξίο θακία ΜΚΟ λα κπαίλεη αλάκεζα, λα παξέρνληαη
αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηακνλήο θαη ζε απηά ηα πιαίζηα λα ζπλερίζεη ην
πξφγξακκα κε ηαπηφρξνλε δηεθδίθεζεο ηεο πιήξνπο ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ην … πξνβιήκαηα ήρνπ …



Να θαηαγγειζεί ε απαξάδεθηε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηεο ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηκεησπίδεη ηα ζχκαηα ησλ
επεκβάζεσλ σο αληηθείκελα θαη εξγαιεία ζην γεσπνιηηηθφ παηρλίδη.



Να κελ ππάξμεη θακία απφιπζε εξγαδφκελνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν
θαηνρπξψλνπλ δηθαηψκαηα απηνί νη άλζξσπνη.



Να θαηαξγεζεί ε απαξάδεθηε … πξνβιήκαηα ήρνπ … ηνπ
θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε θνηλή δήισζε Δπξσπατθήο Έλσζεο –
Σνπξθίαο πνπ εγθισβίδεη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα.
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Να πάςνπλ λα ππάξρνπλ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα πάλε νη
πξφζθπγεο ζηηο ρψξεο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ.



Να ιεθζνχλ άκεζα κέηξα επηηέινπο γηα ηελ θαζνιηθή έληαμε ζηελ
εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία γηα φζνπο επηζπκνχλ. Να ζηεξηρζνχλ δειαδή
θαη νηθνλνκηθά θαη δηαδηθαζηηθά γηα εμαζθάιηζε ζηέγεο, φρη απηφ ην
παξακχζη κε ην HELIOS, πνπ κε απηφ δελ κπνξνχζε λα βξεη Έιιελαο
πνιίηεο λα εληαρζεί, φρη πξφζθπγαο.



Πξφζβαζε ζηελ πγεία πιήξεο θαη δσξεάλ θάιπςε.



Μέηξα γηα ηελ θαζνιηθή έληαμε θαη εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε γηα ηελ
εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.



Απξφζθνπηε πξφζβαζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
πνπ δελ ππάξρεη.



Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν Ο.Ζ.Δ. λα νξγαλψζνπλ δηαδηθαζίεο
ππνβνιήο αηηήζεσλ αζχινπ κέζα ζηελ Σνπξθία ζηα ζχλνξα κε ηελ
Διιάδα, ζηα ζχλνξα κε ηε πξία θαη απ' επζείαο κεηαθίλεζε ρσξίο
πξννξηζκφ. Απηφ ην κέηξν κπνξεί λα ζηεξίμεη ην δηθαίσκα ησλ
πξνζθχγσλ ζε πξνζηαζία κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο νη νπνίεο
έρνπλ γίλεη θνπξειφραξην θαη απφ ηηο ειιεληθέο Κπβεξλήζεηο.



Να ζηακαηήζεη ηψξα θάζε ζπκκεηνρή ζηήξημεο θαη εκπινθή ζηνπο
ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ ΖΠΑ
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, εθεί πνπ ζηέιλνπκε
Patriot γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα θ. Πξφεδξε, ζηε ανπδηθή Αξαβία
θαη κε ηηο ζπκθσλίεο κε ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Οη εξγαδφκελνη, ν ιαφο λα ζηαζνχλ κε αιιειεγγχε ζηξέθνληαο

ηα ππξά απέλαληη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ γελλνχλ απηά ηα
πξνβιήκαηα θαη φρη απέλαληη ζε απηνχο πνπ είλαη ηα ζχκαηά ηνπο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη. Πξηλ
μεθηλήζσ ζα ήζεια θη εγψ λα εθθξάζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε πνπ
πηζηεχσ φηη εθθξάδεη θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηά ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ζέισ θη εγψ ηνλ ιφγν Πξφεδξε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θέιεηο Γήκαξρε λα κηιήζεηο ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη νινθιήξσζε θ. Κσλζηαληηλίδε, κεηά ν Γήκαξρνο θαη λα
θιείζνπκε.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

ζα

πξνηηκνχζα

θη

εγψ

ηε

ζπλέρηζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ κε έλαλ φξν: κε ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
θξάηνπο σο απαξάβαηε πξνυπφζεζε. Γελ είλαη λνκίδσ δπλαηφ λα
κεηαθπιεζεί ζην Γήκν καο ή ζε άιινπο Γήκνπο, ζε απηφ ζπκθσλψ κε ηνλ θ.
εξεηάθε, κηα ηέηνηα δπζβάζηαθηε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε, φηαλ εηδηθά ν
Γήκνο καο έρεη πιεγεί ηφζν ζεκαληηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο.
Θα δψζνπκε θαη ζα δψζεηε ιφγν θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
ζηνλ θφζκν ζε πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξμεη κηα εθ βάζξσλ
αλαηξνπή ηφζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα
παξέρεη ν Γήκνο πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ.
Όπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνχκελα ηέζζεξα θπξίσο δεηήκαηα
αλέθπςαλ απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε:
Δίλαη ζαθέο φηη ε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο είλαη ην
ιηγφηεξν αζαθήο. Τπάξρεη κηα απφθαζε κε δπν ζθέιε. Σν έλα ζθέινο θαηά
πιεηνςεθία απνξξίπηεη ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ θαη ην δεχηεξν
ζθέινο ελψ δελ εμαθαλίδεη ην πξψην ζθέινο ηζρχεη δειαδή ην πξψην ζθέινο,
ην Γ.. αλ δελ ην έρεηε θαηαιάβεη θπξίεο θαη θχξηνη έρεη απνθαζίζεη ηε κε
ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν έρεηε θαηαιάβεη; Απηφ ιέεη ε απφθαζε.
Έξρεηαη ην δεχηεξν ζθέινο, ρσξίο λα ιέεη ηίπνηε γηα ην πξψην
πνπ απνθάζηζε ηε κε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην δεχηεξν ζθέινο ηεο
απφθαζεο ιέεη παξαπέκπσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε ζέζε ηνπ. Θα
κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη γηα ηε ζέζε ηνπ, θαηφπηλ ενξηήο. Έρεη πξφβιεκα
ζαθήλεηαο ε απφθαζε. Δγψ ζεσξψ φηη θαθψο εηζάγεηαη σο έρεη. Θα έπξεπε
λα ππάξρεη λέα απφθαζε ζαθήο θαη λα ζπδεηήζνπκε επί θάπνηα ζαθνχο
απφθαζεο.
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Δίλαη δήηεκα αξκνδηφηεηαο. Γελ ζα ην αλαιχζσ πνιχ, γηαηί
ζπδεηήζεθε θαηά πνιχ. Δγψ ζεσξψ φηη είλαη έλα απηφλνκν Ννκηθφ Πξφζσπν
ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ην είπε θαη ε θα Αιηκπέξηε. Μπνξεί λα ηνπ
εθρσξήζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε αξκνδηφηεηα φπσο είπε ζσζηά ν
θ. Βαζηιφπνπινο δελ ηνπ εθρσξήζεθε φκσο απφ θαλέλαλ, άξα έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα εθείλν λα απνθαζίδεη.
Θα έπξεπε πξνεγεζεί Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Βαζηιφπνπιε αλ
ζέιεηε ηελ άπνςή κνπ, λα ζηακαηήζεη ηελ εθρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο
ζηελ Κνηλσθειή, γηα λα ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε. Άξα απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα
φξγαλν γηα ηε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έρεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, έρεη θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ε Κνηλσθειήο. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη ην ζπδεηάκε, ήξζε εδψ, είλαη απηνηειέο φξγαλν κε δηθή ηνπ
απφθαζε ζπλερίδεη ή φρη ην πξφγξακκα. Γελ ηνπ ζέζαηε φξνπο δειαδή, δελ
ηνπ δψζαηε ηελ αξκνδηφηεηα ππφ φξνπο, δψζαηε ηελ αξκνδηφηεηα λα εθηειεί
ην πξφγξακκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην ηξέμεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κεηά, αλ δνχκε ηελ απφθαζε αλ
δνχκε θαη κε πνηνλ φξν ηε δψζαηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ην ζέκα ηεο
λνκηκφηεηαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζεηε θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηαο ηπρφλ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο γηα
ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο έρεη θαη ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο –
γλσκνδφηεζεο ζέζεο φπσο ην ιέεη ε Κνηλσθειήο αζαθψο εθ κέξνπο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζεβαζκφ θαη κε εηιηθξηλή δηάζεζε ζπλδξνκήο ζηα
κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Κνηλσθεινχο αιιά θαη ηνπ Γήκνπ απεπζχλνκαη θαη κε ηε
λνκηθή ηδηφηεηά κνπ θαη ηνπο ιέσ ην εμήο: θαηαιαβαίλσ ηε δπζρεξή ζέζε πνπ
έρνπλ, πνπ έρνπκε φινη, ζεσξψ πνιχ πξνβιεκαηηθή λνκηθά κηα ηπρφλ
απφθαζε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ σο έρεη, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε θαη πιήξε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο.
Καη εμεγνχκαη. Καηά ηελ άπνςή κνπ δελ ζα ππάξρεη λφκηκε αηηία
γηα ηελ θαηαβνιή απφ ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε είηε εμ ηδίσλ είηε κέζσ
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ επηπιένλ πνζφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ
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δηακνλήο θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ φζσλ δίλεη ην
θξάηνο.
Μηιψ γηα ηε δηακνλή φζσλ απφ ηνπο πξφζθπγεο δελ ζεσξνχληαη
πιένλ σθεινχκελνη απφ ηε Κπβέξλεζε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, δειαδή έρνπλ
πάξεη άζπιν θαη πξέπεη λα απνρσξήζνπλ, επίζεο ζεσξψ φηη ζε πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θάιπςε ησλ
εμφδσλ ησλ απνβνιψλ απφ ηε ρξήζε ησλ κηζζνχκελσλ ζπηηηψλ ησλ
αλζξψπσλ πνπ δελ ζα απνρσξνχλ νηθεηνζειψο.
Δδψ λα πσ θάηη πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί ππάξρεη κηα
παξαλφεζε. Μηζζψηξηα είλαη ε Κνηλσθειήο, ην ξψηεζα ηελ θα Αιηκπέξηε θαη
ην παξαδέρηεθε, ην γλσξίδνπκε φινη. Σν ξψηεζα απηφ γηαηί δελ ππάξρεη ζέκα
εμψζεσλ ησλ πξνζθχγσλ, κηζζψηξηα είλαη ε Κνηλσθειήο άξα δελ ρξεηάδεηαη
νχηε θαλ λα ππάξρεη απφθαζε Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ απνβνιή απφ ην κίζζην.
πλαηλεί ε Κνηλσθειήο σο κηζζψηξηα κε ηνλ εθκηζζσηή θαη
ιχεηαη ε ζχκβαζε. Γελ ππάξρεη ζέκα εμψζεσλ ησλ πξνζθχγσλ θ. Γξεηδειηά.
Μηζζψηξηα είλαη ε Κνηλσθειήο φρη νη πξφζθπγεο. Άξα αλ ε Κνηλσθειήο
ζπλαηλεηηθά ππνγξάςεη ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο -θνπλάηε ην θεθάιη ζαο
μέξνπκε άιια λνκηθά- αλ ινηπφλ ππνγξάςεη νηθεηνζειψο εμσδηθαζηηθά ε
κηζζψηξηα θαη εθκηζζψηξηα ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ιήγεη ε ζχκβαζε θαη δελ
ππάξρεη ιφγνο εμψζεσο, νχηε Γηθαζηεξίσλ, νχηε δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ,
νχηε ηίπνηε.
Δίλαη άιιν ην θνηλσληθφ ζέκα θαη είλαη άιιν ην λνκηθφ. πκθσλψ
γηα ην θνηλσληθφ ζέκα φπσο ην ιέηε θ. Βαζηιφπνπιε, δελ ιέσ απηφ, ιέσ
απιψο φηη κε ιέκε, κε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ COVID ή ηηο αλαζηνιέο
εθηειέζεσο θαη εμψζεσλ ζε απηφ ην ζέκα, δελ ηζρχεη απηφ εδψ. Μηζζψηξηα
είλαη ε θνηλσθειήο φρη νη πξφζθπγεο, φρη νη σθεινχκελνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα αξγήζσ, επηηξέςηε κνπ.
Πξνβιεκαηηθή λνκηκφηεηα ζα ππάξρεη θαη ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο δαπάλεο επηζθεπψλ ησλ νηθηψλ θαηά ηελ απνρψξεζε
ησλ πξνζθχγσλ πνπ ζα ππνρξεσζεί λα θαιχςεη ε Κνηλσθειήο σο κηζζψηξηα
έλαληη ησλ ηδηνθηεηψλ. Οη ηδηνθηήηεο ζα ζηξαθνχλ θαηά ηεο Κνηλσθεινχο θαη
ζα πξέπεη ν Γήκνο λα δψζεη πνζφ ζηελ Κνηλσθειή γηα λα θαιχςεη ηε δαπάλε
55

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ηελ νπνία ε Ύπαηε Αξκνζηεία θαη ην Τπνπξγείν σο δηάδνρνο δελ θαιχπηεη, ηε
ζεσξεί κε λφκηκε.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο πξναλέθεξα ηέηνηα ηπρφλ απφθαζε
ηεο Κνηλσθεινχο ή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνιχ πξνβιεκαηηθή λνκηθά θαη
ηθαλή λα επηθέξεη –απηφ δελ είλαη απεηιή, είλαη ε άπνςή κνπ- θαη θαηαινγηζκφ
ζηνπο αξκνδίνπο πνπ ζα ςεθίζνπλ ζεηηθά.
Σν ηέηαξην δήηεκα είλαη θαζαξά πνιηηηθφ – νηθνλνκηθφ ηδηαίηεξα
ζνβαξφ θαη απηφ, ην ππνλφεζα θαη ζηελ αξρή. Γελ είλαη δπλαηφ λα αλαηξαπεί
φινο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ θαη ην έξγν ηνπ Γήκνπ πξνο ην δεκφηε κε
κηα δαπάλε πνπ μεθηλάεη απφ ηηο 250.000 € θαη κπνξεί λα θηάζεη κε έμνδα
επηζθεπψλ θαη εμψζεσλ πνιχ πεξηζζφηεξν, γηα λα θαιχςεη ν Γήκνο ηηο
δαπάλεο νχηε ην θξάηνο, νχηε βέβαηα ε Ύπαηε Αξκνζηεία πξηλ δέρεηαη λα
θαιχςεη.
Να παξαηεξήζσ εδψ φηη φπσο θαη ζε άιινπο Γήκνπο ηνπο
αλζξψπνπο απηνχο πνπ νθείινπκε θη εκείο φπσο ιέεη ζσζηά ν θ.
Βαζηιφπνπινο

θαη

ν

θ.

Γξεηδειηάο

ζπκθσλψ

απνιχησο

λα

ηνπο

αληηκεησπίζνπκε κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ νθείινπκε ζε αλζξψπνπο πνπ είλαη
θαηαηξεγκέλνη απφ ηε δσή θαη απφ ηνλ πφιεκν θαη απφ ηελ θπγή θαη ηελ
μεληηηά, νη άλζξσπνη ηνπο αλαιακβάλνπλ Οξγαλψζεηο θαη Κπβεξλεηηθέο θαη
Με Κπβεξλεηηθέο θαη ππάξρνπλ δνκέο. Όπσο είλαη ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ
είλαη εθηφο ζπηηηψλ, δελ θαιχπηεη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο 1.000 ή 5.000
αλζξψπνπο.
Τπάξρνπλ δνκέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο, δελ
πεηάγνληαη ζην δξφκν, κε ιατθίδνπκε. Δθηφο αλ φιεο νη άιιεο δνκέο, φινη νη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ δνπιεχνπλ ζηηο άιιεο δνκέο ζηνπο θξάηνπο ζηηο
ΜΚΟ θαη ηα ινηπά είλαη γηα πέηακα.
Άξα επεηδή δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη πξφγξακκα ΔΣΗΑ γη'
απηνχο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηέγαζεο, ζεσξψ πνιχ πξνβιεκαηηθά λνκηθά
ηελ φιε ηζηνξία. Δγψ ζα ζπκθσλνχζα κε ηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
κε ηνλ φξν –θαη εδψ αλ ε θα Αιηκπέξηε αθνχεη ζέισ λα ην επηβεβαηψζεη απηφ
είλαη θξίζηκν γηα εκέλα, ζα κνπ επηηξέςεηε- φηη ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απνθαζηζηεί ε παξάηαζε ηηο δαπάλεο ησλ κε
σθεινχκελσλ, πνπ ζεσξνχληαη κε λφκηκεο. Πιήξσο.
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Αλ δελ θαιπθζνχλ απηέο απφ ην Τπνπξγείν ζεσξψ κε λφκηκε
ηελ θάιπςε απφ ην Γήκν θαη εγψ ζα απέρσ. Αλ ε θα Αιηκπέξηε έζησ έρεη ηελ
πξνθνξηθή δέζκεπζε απφ ην Τπνπξγείν φηη ζα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ησλ κε
σθεινχκελσλ ηφηε λα ζπκθσλήζσ θη εγψ ζηελ ηξίκελε παξάηαζε θαη ζα
αθνχζσ θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα λα δηακνξθψζσ άπνςε ζην ηέινο.
Αιιά απηφ ζα ήζεια λα κνπ ην επηβεβαηψζεη ε θα Αιηκπέξηε
είλαη θξίζηκν γηα εκέλα γηαηί νη δαπάλεο ησλ κε σθεινχκελσλ γηα ηε δηακνλή
θαη ηα έμνδα πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζεσξψ φηη είλαη κε λφκηκε δαπάλε, ε επηιέμηκε ηελ είπε ε θα
Αιηκπέξηε, κε λφκηκε ηε ιέσ εγψ- θαη δελ κπνξεί νχηε ν Γήκνο κε
ρξεκαηνδφηεζε λφκηκα, λα ηελ θαιχςεη. Θα ήζεια θα Αιηκπέξηε λα κνπ πείηε
αλ πξνθνξηθά ην Τπνπξγείν ζήκεξα ζαο είπε φηη ζε ηπρφλ παξάηαζε ηξίκελε
ή εμάκελε ή εηήζηα ζα θαιχςεη θαη ηηο δαπάλεο ησλ κε σθεινχκελσλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε πνιηηηθά εξσηήκαηα θάλνπκε ζηελ θα
Αιηκπέξηε; Τπάιιεινο είλαη ε θα Αιηκπέξηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πνιηηηθφ εξψηεκα είλαη απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηά είλαη πνιηηηθά δεηήκαηα Πξφεδξε. Γελ πξέπεη λα
θέξλνπκε ηνπο ππαιιήινπο ζε δχζθνιε ζέζε, είλαη πνιηηηθά απηά ηα δεηήκαηα
θαη δελ ελαπφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα θαλελφο ππαιιήινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έθαλε κηα εξψηεζε. Σεο έρνπλ θάλεη πελήληα εξσηήζεηο θαη δελ
έρεη πεη θαλέλαο ηίπνηα. Οη άιιεο δελ ήηαλ πνιηηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηεο
έθαλαλ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη, δελ ήηαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ήηαλ πνιηηηθέο εξσηήζεηο νη άιιεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ ήηαλ πνιηηηθέο εξσηήζεηο Λχζαλδξε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε γηαηί κε δηαθφπηεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήηαλ θαη πνιηηηθέο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σειεηψζαηε θ. Κσλζηαληηλίδε. Απηφ θαηάιαβα φηη
ηειεηψζαηε, δελ ζαο δηέθνςα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ηειείσζα. Έρεηε ηνλ ιφγν εζείο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί Πξφεδξνο είζαη δελ θαηάιαβα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήξεκα θχξηνη ζπλάδειθνη, πάιη ηα ίδηα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ηνπ Πξνέδξνπ θάλσ κηα εξψηεζε ζηελ θα
Αιηκπέξηε. Μπνξεί λα κνπ απαληήζεη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη πνιηηηθή εξψηεζε θαη ε ππάιιεινο δελ κπνξεί λα
απαληήζεη θαη ήηαλ δηθφ ζαο ρξένο λα ηελ θάλεηε απηή ηελ εξψηεζε. Γηθφ ζαο
ρξένο θαη φρη λα ξσηάηε ηνλ ππάιιειν, θξχβεζηε πίζσ απφ ηνπο ππαιιήινπο!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να επαλαιάβσ ηελ εξψηεζε πνπ δελ είλαη πνιηηηθή;
Ζ εξψηεζε είλαη αλ ην Τπνπξγείν ζαο ππνζρέζεθε ζήκεξα πξνθνξηθά θαη λα
κνπ πείηε κεηά πνπ είλαη ε πνιηηηθή εξψηεζε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο πξέπεη λα απαληήζεηε ζε απηφ θ. Κσλζηαληηλίδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ζα θάλεηε ηψξα δηάινγν; Με κηιάηε, έρεηο θάλεηο
ηελ εξψηεζε λα απαληήζεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σελ θαηάιαβε ε θα Αιηκπέξηε ηελ εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση; Γελ ηελ θαηάιαβε; Ηζπαληθά ηα είπεο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαληήζηε θα Αιηκπέξηε.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηφ πνπ ξσηάηε θ. Κσλζηαληηλίδε απαληάηαη απφ ηελ
πξφζθιεζε. Γελ είλαη θάηη πνπ κνπ ην είπαλ πξνθνξηθά ζήκεξα. Οη
σθεινχκελνη νη νπνίνη είλαη No Complaint νη αξρηθνί νη 50 πνπ ζαο είπα θαη
απηνί πνπ νινθιεξψλεηαη ην δίκελν είλαη κε επηιέμηκε δαπάλε. Απηφ ην ιέεη ε
πξφζθιεζε πνπ ζα πινπνηήζνπκε. Γελ είλαη θάηη πνπ καο ην είπαλ
πξνθνξηθά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ άιιν ξψηεζα. Αλ πξνθνξηθά ζήκεξα εηπψζεθε
θάηη δηαθνξεηηθφ, απηφ ζαο ξσηάσ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Όρη δελ εηπψζεθε θάηη δηαθνξεηηθφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δληάμεη απηφ ξσηάσ.
Δ. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ: Απηφ πνπ εηπψζεθε, ην κφλν πνπ εηπψζεθε είλαη φηη ζα
θάλνπλ έλα ζχζηεκα, γηαηί απηφ πνπ ιέηε φηη νη εμψζεηο δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο
θηινμελνχκελνπο δπζηπρψο θαη ην Τπνπξγείν ην έρεη απνδερηεί απηφ, ν κφλνο
ηξφπνο γηα λα βγάινπκε ηνπο θηινμελνχκελνχο καο έμσ, είλαη κε έμσζε.
Γπζηπρψο.

58

ε

19 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/12/2020

Δπνκέλσο απηφο ν ηξφπνο είλαη θαη ν ηξφπνο απηφο επεηδή
φπσο μέξεηε θη εζείο ζέιεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο, απηφ πνπ εηπψζεθε
ζήκεξα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί ε δηαδηθαζία ραιάεη πάληα ζε απηά ηα
ζεκεία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ραιάεη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ είλαη ε θα
Αιηκπέξηε; Ο θ. Μπηαξάθεο είλαη; αο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ιφγνο θ. Γξεηδειηά λα ην ραιάζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. Ο θ. Γήκαξρνο
έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ ζα καο απεκπιέμεη ε γλψκε πνπ ζα εθθξάζσ. Πξψηα
ηξία δηεπθξηληζηηθά ζεκεία κφλν θαη κφλν γηα λα αθνπζηνχλ θάπνηεο αιήζεηεο.
Πξηλ ηελ πξφηαζε πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ θ. Γξεηδειηά ήηαλ
ηηκεηηθή πνπ ηελ έθεξε ν θ. εβαζηφο έρεη πξνεγεζεί κηα απφθαζε -λνκίδσ
ηνπνζεηήζεθε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο επ’ απηνχ- ηεο Κνηλσθεινχο κε 4 θαηά ηεο
ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 1 ππέξ. Έπεηαη ε πξφηαζε ηνπ θ. εβαζηνχ
λα έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καλνληθά ζα έπξεπε λα ζηαζνχκε
ζηελ πξψηε πξφηαζε ην φηη ε ίδηα ε Κνηλσθειήο έρεη πάξεη κηα απφθαζε κε 4
ςήθνπο θαηά ηεο ζπλέρεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα 1 ππέξ.
Όκσο εκείο δερφκαζηε ην λα έξζεη έλα ηέηνην θιέγνλ θαη κείδνλ
δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα άπνςε ειπίδσ νκφθσλε πνπ λα αθνξά
ηνπο πξφζθπγεο αιιά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σν άιιν ζην νπνίν αλαθέξζεθε
ν θ. Βαζηιφπνπινο γηαηί έξρεηαη ηειεπηαία ζηηγκή, θ. Βαζηιφπνπιε ππήξμαλ
πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο, ζπλελλνήζεηο, έγγξαθα πνπ απεζηάιεζαλ θαη
απαληήζεθαλ θαη απφ ηελ Κνηλσθειή πξνο ην Τπνπξγείν θαη ζε ζπλεξγαζία
δηθή κνπ κε ηελ Κνηλσθειή, αιιά θαη δηθέο κνπ ζπδεηήζεηο κε άιινπο
Γεκάξρνπο θαη ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε.
Πνπ ζεκαίλεη φηη ελδηαθεξφκαζηε αλά κέξα πξνθεηκέλνπ λα
έρνπκε φζν ην δπλαηφ πην λσξίο εηθφλα. Σν γεγνλφο φηη θηάζακε ζην ζεκείν
λα ζπδεηάκε ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ 30 ηνπ κελφο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην φηη
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δελ είρακε εηθφλα. Να ζπδεηνχζακε γηα θάηη πνπ δελ πθίζηαηαη, ήηαλ
παξάινγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη άιινη Γήκνη πάλησο ην έρνπλ πεξάζεη ήδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη άιινη Γήκνη είραλ ηελ επρέξεηα, πείηε ην φπσο λνκίδεηε αιιά
δελ ζα ππεηζέιζσ ζε άιινπο Γήκνπο γηαηί έρσ κηιήζεη θαη κε ηα Σξίθαια θαη
κε ην Ζξάθιεην έρσ κηιήζεη κε ηνλ θ. Παπαζηεξγίνπ, ζήκεξα κίιεζα θαη κε ηε
Λεηβαδηά θαη κε ηελ Σξίπνιε, δελ ήηαλ εχθνιε ε γλψκε πνπ θαηεηέζε. Δίλαη
θάηη ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε θαη απφ ηα κέιε ηεο Κνηλσθεινχο θαη απφ
ηνπο πξνεγνχκελνπο, είλαη ζπκπιεγάδεο Άξε κνπ, είλαη θάηη ην νπνίν καο
πξνβιεκαηίδεη.
Αιιηψο ζα ήηαλ πάξα πνιχ εχθνιν αθνχ φινη είκαζηε ππέξ ησλ
πξνζθχγσλ, φινη είκαζηε ππέξ ηεο ζπλέρεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κπνχκε
ζε κηα ινγηθή πνπ έρεη λα θάλεη κε λνχκεξα θαη κε αξηζκνχο. Ννκίδσ πσο ε
γλψκε πνπ έρσ δηακνξθψζεη είλαη κηα γλψκε ε νπνία ζα καο εμππεξεηήζεη
φινπο, λνκίδσ πσο πάξα πνιχ εχθνια ζα ζπλερίζνπκε επ’ απηνχο έηζη ψζηε
λα ιήμεη πάξα πνιχ ζχληνκα θαη απηή ε ζπλάληεζε, απηφ ην πκβνχιην.
Ζ γλψκε πνπ θαηαζέηεη ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη ε εμήο θαη λνκίδσ
πσο αλ αθνχεη ε θα Αιηκπέξηε θαη ν θ. Καξαβίαο θαιφ είλαη ην εμήο: ε
πξφζθιεζε λα αθνξά ηελ εηήζηα ζρέζε καο κε ην πξφγξακκα. Δίλαη ζαθέο
απηφ γηα φινπο καο λνκίδσ. Αλά κήλα, αλαθέξζεθε λνκίδσ ν θ. Νηάηζεο ζε
απηφ, αιιά θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ αλ δελ θάλσ ιάζνο, λα ππάξρεη κηα
εμέηαζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ αξηζκψλ πνπ πξνζέξρνληαη πξνο εμέηαζε.
ε θάζε πεξίπησζε ην ηξίκελν λα είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε ζπλέρεηα ή φρη ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη λα πεξλάεη κέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρεη ζηα ρέξηα ηεο
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λέα πξνθήξπμε γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα κε θαη'
αξρήλ ηξίκελε ζχκβαζε θαη ηελ φπνηα βάζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ αξηζκψλ
θαηαηίζεληαη θαη κπνξνχλ λα έρνπκε κηα εηθφλα ε νπνία κε δεκηνπξγεί έσιε
θαη ζνιή ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ φπνηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκηά πνπ
αλέθεξε ε θα Αιηκπέξηε θαη ν θ. Καξαβίαο, κέζα ζε απηφ ην ηξίκελν λα
θαηαηίζεηαη ζην Σακείν ηεο Κνηλσθεινχο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ ηεο θαη
φρη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ. Καη απηφ ην θαηαζέησ θαη ην
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πξνηείλσ κφλν θαη κφλν γηα λα απεκπιέμνπκε ηνπο φξνπο εκπιέθνληαη ζην
πξφγξακκα γηα ηνλ πηζαλφ θαηαινγηζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχζζσκνη νη
Γήκνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα λα πηέζνπλ κε θνηλέο δξάζεηο ηελ
Κπβέξλεζε γηα λα ππάξμνπλ φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα ηα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη σθεινχκελνη γηα ηηο ρψξεο
πξννξηζκνχ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απηή είλαη ε δηθή καο γλψκε θαη λνκίδσ πσο αλ θαηαιαβαίλσ
θαιά θαη απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ηνπ θ. Νηάηζε, είλαη κηα πξφηαζε πνπ
καο θαιχπηεη φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μαο θαιχπηεη φινπο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε κεηά ηνλ θ. Καληαξέιε ζα ήζεια ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ Λχζαλδξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη, δελ καο θαιχπηεη.
Δίλαη εκκέζσο ππέξ ηνπ ηξηκήλνπ απηφ ην πξάγκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ην θαηαζέζαηε θη εζείο απηφ, θη εζείο είπαηε ην ηξίκελν θ.
Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είπα ην ηξίκελν έηζη, δελ είπα. Γελ αθνχηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν είπαηε θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, βνεζήζηε κε ιίγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπακε εηήζηα αλαλενχκελεο αλά ηξίκελν, φια ηα ηξίκελα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπαηε κέρξη θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη ζπκβάζεηο λα είλαη
ηξίκελεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σξίκελεο κε αλαλέσζε. Κχξηε Πξφεδξε αθνχζηε κε ππάξρεη
εηδνπνηφο δηαθνξά: ηα ρξήκαηα ζα δίδνληαη νλνκαηηζκέλα γη' απηφ ην
πξφγξακκα γηα λα κπνξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πιεξψλεη. Όρη λα ην
δψζεη σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε, φρη λα ην δίλεη ζηελ Κνηλσθειή γεληθψο θαη
αφξηζηα. Να ην δίλεη νλνκαηηζκέλα κεηά απφ κεληαίν έιεγρν πνπ ζα γίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαθσλνχκε πιήξσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα κηιήζσ θη εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη'
αξράο παξαηεξψ φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιάδεη, βιέπσ φηη ππάξρεη ε
Παξάηαμε ηεο Γηνίθεζεο, ε Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθε θαη κηα αθφκε απφ φ,ηη
βιέπσ, ζηα ηειεπηαία πκβνχιηα ηνπιάρηζηνλ απηή ηελ εληχπσζε κπνξεί λα
απνθνκίζεη θάπνηνο πνπ παξαθνινπζεί, αιιά αλεμάξηεηα απφ απηφ αο κπσ
ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο θαη λα ζαο πσ ην εμήο:
Καη'

αξρήλ

αθνχζηεθαλ

πάξα

πνιιά

θαη

απνξψ

απφ

αλζξψπνπο έκπεηξνπο ζρεηηθά κε ηελ αξγνπνξία ηεο Κνηλσθεινχο γηα ηελ
απφθαζή ηεο, κάιινλ ην φηη δελ έρεη πάξεη ε Γεκνηηθή Αξρή απφθαζε θαη ε
Κνηλσθειήο ή φηη ηέινο πάλησλ ςεθίζακε θαηά θάπνηνη άλζξσπνη, ην ιέσ θαη
ην ππνζηεξίδσ κέρξη ζήκεξα.
Καη ζαο ππελζπκίδσ γηαηί ηειηθά θ. Γξεηδειηά θαη θ. Βαζηιφπνπιε
ή δελ είζηε θαιά ελεκεξσκέλνη ή δελ ελεκεξψλεζηε, αλαιψλεζηε ζηα
ηειέθσλα ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ην πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο, αιιά δελ
παίξλεηε πιήξε ελεκέξσζε, κφλν απφ ην ηειέθσλν ηελ ψξα πνπ ζαο
ελεκεξψλνπλ ηα κέιε ηεο Παξάηαμεο. Αθνχζηε θ. Γξεηδειηά γηαηί θάηη ζαο
δηέθπγε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ δελ είκαζηε θ. Γεκήηξε, καο ελεκεξψλνπλ απφ ην
ηειέθσλν. Τπάξρεη θάηη κεκπηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε ζπλάδειθνη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ, ζαο παξαθαιψ λα κε αθνχζεηε.
Αθνχζηε, φηαλ ήξζε ην ζέκα ζηελ Κνηλσθειή σο κέινο ηνπ Γ.. είρακε
κπξνζηά καο δπν ζελάξηα. Σν ηξίην δελ ππήξρε. Βάζεη ησλ δπν ζελαξίσλ
θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ δελ γλσξίδεηε κάιινλ απηή ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά,
ηνπιάρηζηνλ ππεξςεθίζακε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ δηφηη βάζεη εθείλσλ
ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ κνλφδξνκνο ην λα δηαθνπεί ην πξφγξακκα.
Αλ εζείο ζεσξνχζαηε θαη κε εθείλα ηα δεδνκέλα γηαηί απηά έιεγε
ν θ. Νηάηζεο, απηά έιεγε ε θα Δκκαλνπήι, απηά έιεγε ν θ. εβαζηφο φηη ν
Γήκνο, ηφηε γηαηί δελ ςεθίζαηε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο θαη θαηά ηεο πξφηαζεο
ηνπ Πξνέδξνπ; Γηαηί δελ ςεθίζαηε ηφηε λα ζπλερηζηεί θ. εβαζηέ, αθνχ κεηά
είραηε ηελ επθαηξία λα παξαπέκςεηε ην ζέκα θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ήηαλ επφκελν ζέκα. Γηαηί δελ ην θάλαηε; Γηαηί θχξηνη ζπλάδειθνη; Μήπσο
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ππήξρε θάπνην πξφβιεκα; αο θνβίζακε εκείο γηα θαηαινγηζκνχο; αο
θφβηζε θαλείο; Γελ έρεηε άπνςε;
Πνηνο ππνβαζκίδεη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, θ. Γξεηδειηά; Δζείο
ηα ππνβαζκίδεηε κε ηελ πνιηηηθή ζαο θαη κε απηά πνπ θάλεηε. Δζείο ηα
ππνβαζκίδεηε. Γελ αθήλεηε ηνπο αλζξψπνπο λα εθθξαζηνχλ. Πάηε λα
θαπειψζεηε έλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη απηνί δελ
είλαη ηθαλνί λα πάξνπλ κηα απφθαζε θαη λα έρνπλ άπνςε. Απαξάδεθην.
Φπζηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ
Γήκνπ, πξνθαλέζηαηα. Μπνξνχζε λα έξζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα
πάξεη κηα άιιε απφθαζε εθ ησλ πζηέξσλ. Δίλαη δπλαηφ λα κελ αθήλεηε ηνπο
αλζξψπνπο λα εθθξαζηνχλ θαη λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο; Ή λα ζεσξείηε φηη
δελ έρνπλ άπνςε; Ση έρεηε βάιεη εθεί; Ση είλαη απηά πνπ αθνχγνληαη ζήκεξα;
Πνηνο είλαη αλεχζπλνο θ. Γξεηδειηά; Απηφο πνπ ςεθίδεη θαη παίξλεη θαη ηελ
επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπ ή απηφο πνπ πεξηκέλεη λα δεη ηη ζα πεη ν Θεφο;
Ση είλαη απηά πνπ καο είπαηε ζήκεξα; Ση απαξάδεθηα πξάγκαηα;
Ση θξηθαιέα αθνχζηεθαλ ζε απηφ ην πκβνχιην ζήκεξα; Κάλεηε πνιηηηθή
αθφκε θαη ζηελ πιάηε απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Δζείο πνπ επηθαιείζηε ηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή θάλεηε κηα κηθξνπνιηηηθή ιατθίζηηθε ζηελ πιάηε απηνχ ηνπ
ζέκαηνο. Λππάκαη πξαγκαηηθά, δελ ην πεξίκελα απφ αλζξψπνπο έκπεηξνπο
θαη κε ηέηνηα δηαδξνκή.
Ζ ηξνπνπνηεκέλε πξφζθιεζε θχξηνη ζπλάδειθνη ήξζε ηψξα, εθ
ησλ πξαγκάησλ ζα έπαηξλε μαλά απφθαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
ηνπιάρηζηνλ απηφ είρακε πεη. Αλ αιιάμνπλ θάπνηα δεδνκέλα ζα μαλαπαίξλακε
απφθαζε. αο παξαθαιψ πξηλ θξίλεηε νπνηνλδήπνηε -αλ θαη εγψ είκαη
αλνηρηφο ζε θάζε θξίζε, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα, κπνξψ λα ζαο
αληηκεησπίζσ αλά πάζα ζηηγκή θαη φπνπ ζέιεηε- πξέπεη λα γλσξίδεηε φια ηα
δεδνκέλα.
Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πξνθαλψο ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ
είλαη ε βέιηηζηε θαη απηέο νη αλεπζπλφηεηεο φηη ζα δηεθδηθήζνπκε, ζα ην
θάλνπκε, ζα… γηαηί δελ βάιαηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θέξαηε θσδηθφ γηα
ην ΔΣΗΑ θχξηνη ζπλάδειθνη αθνχ ζέιαηε απηή ηελ ηζηνξία; Αθνχ ζέιαηε ν
Γήκνο λα εληζρχζεη ην ΔΣΗΑ γηαηί δελ πξνβιέςαηε έλα θσδηθφ. Έλα θσδηθφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απφ ην ζηφκα κνπ ην πήξεο!
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έηζη δείρλεηε ηελ πνιηηηθή ζαο βνχιεζε ή απιά ιέκε φ,ηη
λά ‘λαη επεηδή είλαη ηψξα παξακνλή Πξσηνρξνληάο γηα λα δεκηνπξγνχκε
εληππψζεηο θαη λα γξάθνπλ νη θπιιάδεο;
πγλψκε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην χθνο κνπ, ζπγλψκε γηα ηνλ
ηφλν, δεηάσ ζπγλψκε αλ πξνζέβαιια θάπνηνλ, αιιά κε απηά πνπ αθνχσ ζε
απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ιππάκαη γηαηί είλαη θάζε ρξφλν θαη ρεηξφηεξα. Σν
επίπεδν ηνπ πκβνπιίνπ έρεη πέζεη πάξα πνιχ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιεζπέξα ζαο θαη εχρνκαη πγηή λέα ρξνληά. Δίρα εηνηκάζεη λα
πσ δπν ιφγηα ζεηηθά, φκσο επραξηζηψ ηνλ πξνεγνχκελν παηεξνχιε γηα ηε
ζηήξημε πνπ έθαλε ζηα απξνζηάηεπηα αλήιηθα κπάζηαξδα πνπ θνβνχληαη
ηνπο κπακπάδεο ηνπο, ραίξνκαη απφ ηελ άιιε φκσο γηαηί ην πκβνχιην ηεο
Κνηλσθεινχο είλαη θαηαγεγξακκέλν θαη φπνηνο έρεη δηάζεζε θαη φξεμε κπνξεί
λα πάεη λα δεη θαη λα δεη φηη ν θ. Καληαξέιεο έρεη 120% δίθην.
Αλ πξνζέμεη θάπνηνο ππήξρε κηα πξφηαζε πνπ έιεγε ζπλέρηζε ή
φρη. Δλλνείηαη ην λαη ζηε ζπλέρηζε φπσο απνδείρζεθε ήηαλ νη ςήθνη πην
πνιινί θαη απηφ ζα πέξλαγε. εβφκελνη φκσο ην θφξην ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ.
Καξαβία θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηεο Αιηκπέξηε, πνπ δελ αμίδεη λα ηηο
θνξησζνχλ κφλνη ηνπο ελψ ππάξρεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γη' απηφ ήηαλ ε
πξφηαζε.
Δπεηδή φινη μέξνπκε απφ ζπλδηθαιηζηηθά παηρλίδηα, κεξηθνί δελ
είλαη επαγγεικαηίεο, έθξηλα πξνζσπηθά φηη φπσο θαη λα ςεθίδακε, ην ζέκα ζα
εξρφηαλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ ζέιακε λα ςεθίζνπκε λαη ζην
πξφγξακκα θαη' επζείαλ, γηαηί πηζαλψο ζα ππήξραλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη
ζηνλ θ. Καξαβία θαη ζηελ θα Αιηκπέξηε θαη απηφ θάλακε. Οπζηαζηηθά ήηαλ δπν
ζέκαηα δπν πξνηάζεηο ζε αληηπαξάζεζε.
Σα ζπλδηθαιηζηηθά ηεξηίπηα πνπ θάπνηνη ηα έρνπλ επάγγεικα
ήζειαλ λα ην θάλνπλ έηζη κηα πξφηαζε έηζη, κηα αιιηψο. Γελ ηζρχεη. Δκείο
μέξακε θαη εγψ πξνζσπηθά φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηα παξάζηηα ηνπ 4-1
θαη ηα ινηπά κπνξεί λα ηα μεθαζαξίζεη, έρεη θαινχο εληζρπηέο θαη ην κήλπκα ην
πήξε.
Σηο ηειεπηαίεο κέξεο πεξλνχζαλ απφ ην κπαιφ κνπ πνιιέο
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε απηφ πνπ
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θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα. Κάπνηεο ζηηγκέο κε ξψηαγα «ηη δνπιεηά έρσ λα
ζπλππάξρσ κε θσλέο πνπ ιέλε ηα παηδηά λα βγνπλ ζην δξφκν θαη ζηε βξνρή,
γηαηί

ζηνηρίδνπλ;».

Καη

έιεγα:

έλαο

Γήκνο

κε

πξνυπνινγηζκφ

40

εθαηνκκπξίσλ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ φπνηα επζχλε ρξεηαζηεί γηα λα
ζηεξίμεη ην πξφγξακκα;
Πήγε λα δεκηνπξγεζεί κηα αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη ζηνλ θ. Βνχξν, φινη ιέκε λαη. Θα ηα ραιάζνπκε ζηα παξά πέξα;
Ννκίδσ είλαη πην πγηέο, πξνζσπηθά δελ βιέπσ θακία δηαθνξά, απηφ πνπ
ςεθίδνπκε είλαη λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Λέεη ν θ. Γξεηδειηάο ζην ηξίκελν
λα γίλνπλ ηξίκελεο ζπκβάζεηο κε ηα ζπίηηα πνπ ζα γίλνπλ. Γελ μέξσ αλ
κπνξεί λα γίλεη κε ην πξνζσπηθφ, αλ έρνπκε ην δηθαίσκα απέλαληη ζην
Τπνπξγείν λα θάλνπκε ηξίκελε ζχκβαζε κε ην πξνζσπηθφ. Γελ ην μέξσ απηφ.
Αλ κπνξεί λα γίλεη, λα γίλεη. Γηαηί αλ ηα ραιάζνπκε ζην 1 ν ή 2ν ηξίκελν, ζα έρεη
ιηγφηεξε δεκηά λα πιεξψζεη ν Γήκνο.
Δγψ ζα έιεγα μαλαζθεθηείηε ην φζνη θάλαηε ηηο εηζεγήζεηο θαη
απφ ηηο δπν πξνηάζεηο λα γίλεη κία. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ιφγνο λα
ραιάζνπκε θάηη ηέηνην. Να θχγεη κε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο απφ
εδψ ην ζέκα.
Απηή ηε ζηηγκή φκσο απφ απηφ πνπ βιέπσ λα δηαθαίλεηαη απφ
ηε ζπδήηεζε, κε θάλεη λα ζεσξψ ηηκή κνπ πνπ απνηειψ κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο. Διπίδσ λα
βξνπλ ηα θφκκαηα θαη ηηο ηειείεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο, λα
γίλεη κία ε πξφηαζε, ζαο παξαθαιψ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Νηάηζε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ δπν ιφγηα ζα πσ δελ ζα πσ πνιιά. Απηφ πνπ ζα
ήζεια λα πσ είλαη ζε ζρέζε κε ην ηξίκελν πνπ ην ζπδεηάκε πάξα πνιχ, ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην 1ν ηξίκελν, εγψ ζα έιεγα ηεηξάκελν είλαη
επηζθαιήο. Γηαηί ην ιέσ απηφ. Γηαηί αλ θνηηάμνπκε ηα ζηνηρεία θαη ηνλ πίλαθα
πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ηα παηδηά, νη εξγαδφκελνη ζην πξφγξακκα, ζα δνχκε φηη
ηα δπζκελέζηεξα ζηνηρεία είλαη ζην 1ν ηξίκελν, ηεηξάκελν ζα έιεγα εγψ.
Απηφ ζπδεηήζεθε θαη ζηελ Κνηλσθειήο θαη καο ην είπαλ ηα
παηδηά. Γηαηί αλ δνχκε θαη ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο σθεινχκελνπο ζηνλ 1ν
κήλα είλαη 50, ζην 2ν είλαη 78, ζηνλ 3ν είλαη 140, ζηνλ 4ν είλαη 158 θαη απφ εθεί
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θαη πέξα φινπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο είλαη 36. Αλ δνχκε ην έζνδν ην
εηζπξαθηέν ζα δνχκε φηη ζην 1ν κήλα είλαη 79.500 €, 73.000 €, 58.000 €,
54.000 € θαη απφ εθεί θαη πέξα ζε φινπο ηνπο άιινπο κήλεο είλαη 82.800 €. Αλ
δνχκε ηα λνκηθά έμνδα πάιη 1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν ηξίκελν είλαη 26.000 € θαη βάιε.
Όια ηα ππφινηπα ηξίκελα είλαη 4.690 θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην επηιέμηκν
έμνδν γηα λα κελ ηα πσ φια έλα – έλα, θνηηάδνληαο ηνλ πίλαθα ζα δείηε απηά
ηα πξάγκαηα. Άξα απηφ ην 1ν ηξίκελν θαη 4ν ηξίκελν είλαη επηζθαιέο.
Σν πξφγξακκα γηα λα δνχκε αλ βγαίλεη ή δελ βγαίλεη, ζα πξέπεη
λα ην δνχκε κεηά ην εμάκελν. Άξα ζεσξψ, ε δηθή κνπ άπνςε είλαη φηη ην
πξφγξακκα ζαθέζηαηα ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί γηα έλα ρξφλν. Γελ ζα
ζηαζνχκε ζην 1ν ηξίκελν, δελ είλαη ηα ζηνηρεία ζσζηά γηα λα καο δψζνπλ
απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ην αλ ζα ζπλερίζνπκε ή φρη ην πξφγξακκα.
Καη εδψ αλνίγνληαο κηα παξέλζεζε ζα ήζεια λα πσ φηη είκαζηε
πάξα πνιχ επραξηζηεκέλε πνπ σο «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη εκείο πνπ
ζπκκεηείρακε ζηελ Κνηλσθειή παιέςακε λα θξαηήζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο
πνπ ππήξραλ ήδε ζην πξφγξακκα θαη απνηέιεζαλ παξάδεηγκα θαη γηα άιινπο
Γήκνπο θαη ην δείρλεη απηφ θαη φιε ε δνπιεηά πνπ έθαλαλ δίλνληάο καο φια
απηά ηα ζηνηρεία θαη κε ην πξψην θαη κε ην δεχηεξν ζελάξην θαη κε ην ηξίην
ζελάξην κέζα ζε κηα κέξα, πνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ην θάλνπκε θαη ηνπο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ην ζέκα είλαη θαζαξά
θνηλσληθφ. Τπάξρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία λνκίδσ φηη ην φηη ζπλεξγάζηεθαλ
ή ζπδήηεζαλ νη Γήκαξρνη κεηαμχ ηνπο γηα ην ηη γίλεηαη – ηη δελ γίλεηαη, ηνπο
ελδνηαζκνχο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, είλαη ψξα θαη ζηηγκή λα ελσζνχλ φινη απηνί
νη Γήκαξρνη πνπ έρνπλ εληάμεη απηφ ην πξφγξακκα ζηνπο Γήκνπο ηνπο θαη λα
παιέςνπλ λα ζπλερηζηεί θαη λα επηρνξεγεζεί κε ηα ιεθηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα
λα έρνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο απηνί νη άλζξσπνη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γηαηί καδεπηήθακε εδψ
ζήκεξα έρεηε αλαινγηζηεί; Ξέξεηε γηαηί καδεπηήθακε; Γηαηί ε Κπβέξλεζε ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ν θ. Μπηαξάθεο, απνθάζηζαλ λα θφςνπλ ηα ρξήκαηα
ηνπ ΔΣΗΑ, γη' απηφ καδεπηήθακε.
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Μαδεπηήθακε, γηα ηελ πνιηηηθή απφθαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Κπβέξλεζεο. Γηα έλα πξφγξακκα, πνπ θαηά γεληθή νκνινγία είλαη ην θαιχηεξν
πξφγξακκα γηα ην πξνζθπγηθφ. αο είρα πεη θαη πέξζη πάιη 29 Γεθέκβξε ήηαλ
φηη αλ νη Γήκνη ηεο Διιάδαο έπαηξλαλ απφ 100 πξφζθπγεο κέζα απφ ην
πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ
κηιάκε γηα ρξήκαηα ηνπ Έιιελα θνξνινγνχκελνη, γηαηί πνιινί νη νπνίνη δελ
ζπκπαζνχλ ηδηαίηεξα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο ιέλε «ηα ρξήκαηα
ζα κπνξνχζαλ λα…» κα ηα ρξήκαηα έξρνληαη απνθιεηζηηθά γη' απηφ ηνλ
ζθνπφ.
Απνθάζηζε ινηπφλ ε Κπβέξλεζε λα δψζεη ζε ηδηψηεο ην
πξνζθπγηθφ θαη ζέιεη λα πεηάμεη 390 ςπρέο απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζην
δξφκν, λα ηνπο πάεη ζηα πάξθα. Απνθάζηζε ε Κπβέξλεζε λα κελ ηνπο εληάμεη
θαη λα κε ηνπο δψζεη επαγγεικαηηθή θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνπλ ζε
πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ φπσο ην πξφγξακκα HELIOS λα κάζνπλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα, λα απνθηήζνπλ κηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.
Γελ ππάξρεη ζπλέρεηα. Αθφκε θαη ζήκεξα εκείο ζα ςεθίζνπκε λα
ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα, άληε θαη ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα. Απηνί νη
άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή θεχγνπλ απφ ηα ζπίηηα. Πνπ πάλε; Με ηη εθφδηα
πάλε; Με ηη πξνγξακκαηηζκφο πάλε;
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζήκεξα ζα Γεκνηηθφ
πκβνχιην είλαη λα πάκε ζηελ πφξηα ηνπ Τπνπξγνχ θαη λα ηνπ πνχκε φηη
εκείο ζέινπκε θαη λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα, λα ζπλελλνεζνχκε θαη κε ηνπο
ππφινηπνπο Γήκνπο πνπ ηξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη λα δηνξζψζεη ιίγν ηηο
απνθάζεηο. Καη αξθεηά κε ηνπο ηδηψηεο! Αξθεηά φκσο. Δπραξηζηψ, θαιή
ρξνληά ζε φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη
πάιη, ζηελ νπζία ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ
αηηνχλησλ αζχινπ. Μηα πεξηζσξηνπνίεζε, πνπ ζηελ νπζία είλαη έλαο
θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ν νπνίνο ζα πάξεη απξφβιεπηεο δηαζηάζεηο θαη ζα
ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ην πξννδεπηηθφ, δεκνθξαηηθφ ιεθηηθφ ηεο επνρήο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ καο.
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Γηαηί ν πνιηηηζκφο ζα είλαη ν κεγάινο ρακέλνο απηήο ηεο
ππφζεζεο θαη ν ζεβαζκφο ηεο αμίαο ηνπ πνιηηηζκνχ δελ ζπληζηά ζε θακία
πεξίπησζε ππνβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαηί ε αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα σο αμία θνηλσληθή ζα έπξεπε λα πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία
θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο.
Καη αλ ε πνιηηεία δελ αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα, γηα ιφγνπο
πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θηινζνθίαο πξνθαλψο, κήπσο εκείο νη ίδηνη ζα
πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη λα δηακνξθψζνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα
ππεξεηνχλ απηέο ηηο αμίεο; Αο δηαθνξνπνηεζνχκε ζεηηθά θαη αο γίλνπκε
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Δίλαη άιισζηε θαη ε γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζχλεο
απηέο ηηο κέξεο.
ε απηφ ην πιαίζην αλήθεη πέξα ησλ ελεξγεηψλ καο γηα ηε
δηαθχιαμε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
θαη ε δηεθδίθεζή καο απφ ηελ πνιηηεία ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
κέζσ ηεο θξαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο ηνπ.
Ζ λνκηθή πξνζθπγή καο αλ ρξεηαζηεί, γηαηί πιήηηνληαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ηελ αηθλίδηα ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην θάησ
- θάησ λα δηαθνξνπνηεζνχκε ζεηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ζεβαζκνχ ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο.
Δπίζεο θαη γηαηί φρη λα ζηαιεί θαη επηζηνιή δηακαξηπξίαο ζηελ
Δπξσβνπιή κε ηελ νπνία ν Γήκνο καο λα θαηαγγέιιεη ηνλ ζηξαγγαιηζκφ θαη
ηελ πνιηηηθή πνπ νδεγεί ζε νηθνλνκηθή αζθπμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά ηα
ιίγα γηα λα κελ παξαπνληέηαη ν Πξφεδξνο φηη καθξεγνξψ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γνχια, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα καο ηψξα ηη εμειίζζεηαη; Ζ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο εξγαινπνηψληαο ηελ παλδεκία θαη ην lockdown πεξλάεη ηε κηα
κεηά ηελ άιιε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζε βάξνο ηνπ ιανχ ζε φια ηα επίπεδα θαη
εηδηθά ζήκεξα πνπ ζπδεηάκε ζε βάξνο ησλ μεξηδσκέλσλ, πνπ αμηνπνηψληαο
θαη ηε λνκνζεζία ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ πξνρσξάεη
ζηελ απαξάδεθηε εθδίσμε ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ κεηαμχ απηψλ νηθνγελεηψλ
θαη παηδηψλ, απφ δνκέο θηινμελίαο αλάκεζα ζε απηέο θαη απφ ηα δηακεξίζκαηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ πνπ ηξέρεη θαη ζην Γήκν καο.
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πγθεθξηκέλα κεηά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έγθξηζε αζχινπ ησλ
πξνζθχγσλ ε Κπβέξλεζε ηνπο δείρλεη ηελ έμνδν απφ ηηο δνκέο ζηέγαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηαπηφρξνλα κε ην πξφγξακκα ζηέγαζεο ηνπο θφβεη θαη ην
κεληαίν πνζφ ελίζρπζεο πνπ ηνπο παξείρε.
Δηδηθφηεξα εθαηνληάδεο πξφζθπγεο ζα αλαγθαζηνχλ ην επφκελν
δηάζηεκα λα εγθαηαιείςνπλ ηα δηακεξίζκαηα θαη θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδεη κε ζηγνπξηά πνπ ζα θαηαιήμνπλ. Σππηθά νη άλζξσπνη απηνί νη νπνίνη
έρνπλ άζπιν δελ δηθαηνχληαη πιένλ θηινμελίαο ζηηο δνκέο θαη ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζνπλ ηξφπν λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ κε ηδία κέζα.
ηελ
αλζξψπνπο

δελ

πξαγκαηηθφηεηα
γλσξίδνπλ

φκσο

θαζφινπ

πνιινί

ειιεληθά

απφ

θαη

απηνχο

βέβαηα

ηνπο

ειάρηζηεο

πηζαλφηεηεο έρνπλ λα βξνπλ εξγαζία, εηδηθά ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Οη
ηζέπεο ηνπο έρνπλ ήδε αδεηάζεη απφ ρξήκαηα, είηε γηαηί ηνπο ηα πήξαλ νη
δνπιέκπνξνη, είηε γηαηί ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα πιεξψλνπλ αδξά γηα ηηο αλάγθεο
επηβίσζεο, επηβεβαηψλνληαο φηη ν παθησιφο ησλ ρξεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο νδεγήζεθε ζηηο ηζέπεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ΜΚΟ πνπ
ζεζαχξηζαλ πάλσ ηνλ πφλν ησλ μεξηδσκέλσλ.
Τπνγξακκίδεηαη φηη ε έμσζε ησλ πξνζθχγσλ ιακβάλεη ρψξα ζε
κηα πεξίνδν πνπ έρνπλ απμεζεί νη θίλδπλνη ηεο παλδεκίαο θαη ελψ ππνηίζεηαη
φηη ζπλερίδνληαη απζηεξά κέηξα γεληθεπκέλεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο.
Γελ έρεη ιεθζεί φκσο θαλέλα κέηξν φρη κφλν γηα ηε ζηέγαζή ηνπο, αιιά
θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γηα ηελ
έληαμή ηνπο ζηελ εξγαζία θαη νχησ θαζεμήο πξνδηαγξάθνληαο έηζη ηηο
ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο.
Δπηπιένλ αλαδεηθλχνληαη ζήκεξα σο ιχζε ηα ζηξαηφπεδα
θνιαζηήξηα κε ηελ θαηαζθεπή θιεηζηψλ πξφηππσλ δνκψλ θηινμελίαο
πεξηθξαγκέλεο κε δπν ζεηξέο κε ζπξκαηνπιέγκαηα θαη νχησ θαζεμήο.
Όκσο ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ππάξρεη θαη κηα επίπνλε
πξνζπάζεηα απφ πνιιέο ηνπνζεηήζεηο λα απνθξχςνπλ φηη ε πνιηηηθή ηεο
ζεκεξηλήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ Κπβεξλήζεσλ ζην πξνζθπγηθφ δελ είλαη
κφλν αδηέμνδε, είλαη θαη εγθιεκαηηθή.
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Δλψ κείλαηε άπξαγνη πξαγκαηηθά θαη ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έγθαηξεο παξεκβάζεηο, αλαθέξζεθε
θαη ν Νίθνο εξεηάθεο πξηλ. Οπφηε ηψξα αο κελ ςάρλνπλ άιινζη νξηζκέλνη.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δηνηθεηηθή Πξντζηάκελε πνπ επηκειείηαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο δειψλεη φηη ληψζεη εγθισβηζκέλε –έηζη καο είπε, δελ είλαη
επηθξηηηθφ

απέλαληί

ηεο,

είλαη

ην

ραξαθηεξηζηηθφ

πξαγκαηηθά

ληψζεη

εγθισβηζκέλε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο- πσο ιέηε λα ληψζνπλ νη ίδηνη
νη αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο ησλ επάισησλ νκάδσλ πνπ εθδηψθνληαη απφ
ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο θαη δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, νχηε
λα πξνρσξήζνπλ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπο; Κνηλψο ηηκσξνχληαη γηαηί
ηνπο αλαγλσξίζηεθε λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ αζχινπ, αθφκε θαη κε απηνχο
ηνπο απζηεξνχο φξνπο θαη ηηο απζαηξεζίεο πνπ έρνπλ θαηαγγειζεί ρξφληα.
Απηή

είλαη

ε

πξαγκαηηθφηεηα

θαη

είλαη

πξαγκαηηθά

ε

απαλζξσπηά ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη δελ έρεη θαλέλα φξην. Γηαηί απηή ε πνιηηηθή
πνπ απνηππψλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή πνπ
ραξαθηεξίδεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηνπ
ΠΑΟΚ παιαηφηεξα αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο αληηπνιηηεχζεηο φπσο θαη ησλ
άιισλ Κνκκάησλ, πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο.
Καη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα αλαθέξσ φηη ε ζηάζε ηεο αζηηθήο
ηάμεο θαη κέζα απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο ζπκβάιιεη ζηνλ
ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν, ζηελ φμπλζε ησλ αληηζέζεσλ, ζηηο επεκβάζεηο θαηά
άιισλ θξαηψλ θαη ζηηο αιιαγέο ζπλφξσλ πνπ γελλνχλ θαη ην ίδην ην
πξνζθπγηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα.
Ζ Διιάδα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΝΑΣΟ
πνπ έρεη ζηφρν ηελ πεξηθχθισζε ηεο Ρσζίαο θαη ηελ αλάπηπμε δπλάκεσλ ζηε
Μαχξε Θάιαζζα θαη ηε Βαιηηθή, έρεη απνδερηεί ην δφγκα ηνπ 1 νπ ππξεληθνχ
πιήγκαηνο, ηα ζρέδηα γηα παξαπέξα επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηα Βαιθάληα κε
Οδεγία ηεο πκθσλία ησλ Πξεζπψλ, ζπκκεηείρε ζηε κφληκε δηαξζξσκέλε
ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ζεηξά ηκπεξηαιηζηηθψλ
απνζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ.
Οη εμειίμεηο επηβεβαηψλνπλ θαη ηηο ζέζεηο καο, ηηο ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ
γηα ηνλ ξφιν ησλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηα Γθνχκα λα ζπληνκεχνπκε ιίγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη θ. Πξφεδξε απιά είλαη πξάγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ
κφλν απφ ηνλ επηθεθαιήο καο αλάκεζα ζε ηφζνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο
αμίδεη λα αλαθεξζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζπλερίζηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ν ξφινο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ
ζπκκαρηψλ πνπ ηνλίδνπλ ηελ επηθίλδπλε αληηιατθή πνιηηηθή ησλ αζηηθψλ
Κπβεξλήζεσλ θαη ησλ Κνκκάησλ. Όινη ηνπο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζην βάζεκα
ηεο ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ
ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ΖΠΑ ζηελ παξνπζία θαη ελίζρπζε ηεο
ζηξαηησηηθήο βάζεο ηεο νχδαο θαη ησλ άιισλ ακεξηθάληθσλ βάζεσλ θαη
ππνδνκψλ πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ηε ρψξα καο ζε ηκπεξηαιηζηηθφ νξκεηήξην
θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ηηο πιεξψλνπκε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα πιεξψλνπκε
αθφκε πην βάξβαξα.
Ωο "Λατθή πζπείξσζε" Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
φπσο αλαιπηηθά είπε θαη ν επηθεθαιήο καο δηεθδηθνχκε απφ ην θξάηνο θαη φρη
απφ ΜΚΟ, απφ Γήκνπο, απφ άιινπο θνξείο, απφ Ηδξχκαηα, λα εμαζθαιηζηεί
ε ζπλέρηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ, λα
κελ πεηαρηεί γεληθά θαλέλαο πξφζθπγαο πνπ έρεη πάξεη άζπιν ζην δξφκν, λα
δηαζθαιηζηνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ δελ
αλαθέξζεθε παξά κφλν απφ ηνλ επηθεθαιήο καο ζηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο
θαη φπσο εμήγεζε αλαιπηηθά λα απεγθισβηζηνχλ νη πξφζθπγεο απφ ηε ρψξα
καο κε ηα απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ελψ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα
παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζρεδηαζκέλε θαη
θαζνιηθή πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία.
Όζν κέλνπλ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο εδψ ηδηαίηεξα απηή
ηελ πεξίνδν, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε ηαηξηθή ηνπο πεξίζαιςε, νη
εκβνιηαζκνί ηνπο, ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Όια απηά
βέβαηα απαηηνχλ θαη ηελ θαηάιιειε, ηελ απαξαίηεηε ζηειέρσζε φισλ ησλ
ζρεηηθψλ Τπεξεζηψλ κε εξγαδφκελνπο εμεηδηθεπκέλνπο θαη κφληκνπο.
Σαπηφρξνλα γηα αθφκε κηα θνξά ζα θαηαγγείισ θη εγψ ηε
ζπκκεηνρή

ηεο

Διιάδαο

ζηηο

ηκπεξηαιηζηηθέο

επεκβάζεηο

θαη

ηνπο

ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη λα ηνλίζσ φηη παιεχνπκε ψζηε λα θιείζνπλ
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φιεο νη μέλεο βάζεηο θαη νη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε απνδέζκεπζε ηεο
ρψξαο καο απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Να θιείζνπλ φια ηα hop spot ζηα λεζηά θαη ηα ζηξαηφπεδα
ζπγθέληξσζεο, άκεζε κεηαθνξά ησλ αηηνχλησλ αζχινπ θαη' αξράο ζηελ
επεηξσηηθή ρψξα ζε δεκφζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο θηινμελίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα άκεζε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο. Άθνπζα ζήκεξα γηα
αλζξψπνπο επηιέμηκνπο θαη κε, άθνπζα γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη δεκία θαη
φπσο αιιηψο ζέιεηε λα ηνπο νλνκάζεηε. Γελ άθνπζα θάηη πνπ είρε αθνπζηεί
θαη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηε ιαίιαπα. Αλαξσηηέκαη πνπ
θαηαηάζζεηε ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο κνπ.
Γη' απηφ ην ΚΚΔ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φμπλζεο ηνπ
πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ ηηο
αηηίεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ, πνπ είλαη νη επεκβάζεηο θαη νη πφιεκνη πνπ
εμαπέιπζαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην ΝΑΣΟ, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο
βφξεηαο Αθξηθήο.
Δίλαη απηνλφεην δηθαίσκα απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη
ζχκαηα

πνιέκνπ,

επεκβάζεσλ

θαη

αληηδξαζηηθψλ

θαζεζηψησλ

λα

αλαδεηήζνπλ κηα αζθαιέζηεξε δσή ζε άιιεο ρψξεο, παξά ην γεγνλφο φηη
νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κπνξεί λα δνζεί αλ ν θάζε ιαφο ζηε ρψξα ηνπ
νξγαλσζεί θαη παιέςεη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ γελλά ηνλ
πφιεκν, ηελ θηψρεηα θαη ηελ πξνζθπγηά.
Σν ΚΚΔ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ έγηλε θαλεξή ε ηάζε
έμαξζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ, θαηαδίθαζε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζην κεηαλαζηεπηηθφ - πξνζθπγηθφ πξφβιεκα, σο βαζηθή αηηία ηνπ
εγθισβηζκνχ

πξνζθχγσλ

θαη

κεηαλαζηψλ

ζε

δηάθνξεο

ρψξεο

ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.
Αο δνχκε ηψξα ζε πνηνπο εκπηζηεπηήθακε ην πξφγξακκα
ΔΣΗΑ. Έθπγε απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη πήγε ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ. Αλ βάιεη θάπνηνο θάησ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ζα ζπλδέζεη
έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ παδι πνπ ζα απνθαιχςεη φηη ην πέξαζκα απφ ηε
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δηαθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ζε απηήλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, δηαηήξεζε φιν ην
παθέην ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ κεραληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, βαζηθή αηηία ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ νη πξφζθπγεο,
νη κεηαλάζηεο, νη λεζηψηεο θαη εκείο ηψξα ζηελ πφιε καο.
Ζ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ςήθηζε ην Νφκν 4375 ζηνλ νπνίν
ελζσκαηψζεθαλ φιεο νη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηε
δεκηνπξγία ησλ hot spot πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε θπιαθέο γηα φζνπο
πξφζθπγεο ήξζαλ κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν, κέρξη ηελ επαλαθνξά ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ, ηηο fast track δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ
αζχινπ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2013 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
άλνημε ην δξφκν γηα λα ζεσξεζεί ε Σνπξθία αζθαιήο ηξίηε ρψξα θαη λα
κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ε απαξάδεθηε ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ πξνβιέπεη καδηθέο επαλαπξνσζήζεηο ησλ πξνζθχγσλ.
Δπίζεο ν ΤΡΗΕΑ λνκηκνπνίεζε ηελ παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ θαη
ηεο FRONTEX ζηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ειιεληθά ζχλνξα κε πξφζρεκα ηνλ
έιεγρν ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. ηε βάζε απηή κάιηζηα ε Κπβέξλεζε ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο θαηέζεζε αίηεκα, πνπ έγηλε θπζηθά απνδεθηφ, γηα ελίζρπζε
ηεο παξνπζίαο ηεο FRONTEX ζηα ειιεληθά ζχλνξα πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
έληαζε ησλ κεραληζκψλ θαηαζηνιήο θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα
κειινληηθνχο ξφινπο επξσαηιαληηθήο επηδηαηηεζίαο ζην ελδερφκελν λα
ππάξμνπλ δηεπζεηήζεηο ζηα ειιελνηνπξθηθά.
Υαηξέηεζε θπζηθά ηε ζπκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
Σνπξθίαο πνπ επζχλεηαη γηα ην δηπιφ εγθισβηζκφ θαη ηελ άζιηα θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζηα λεζηά ελψ αμηνπνηείηαη απ' φιεο ηηο πιεπξέο ζηα κεηαμχ
ηνπο παδάξηα γηα ηελ επφκελε κέξα ζε Αλαηνιηθή Μεζφγεην, πξία, Ληβχε θαη
ηα ινηπά.
Ο ΤΡΗΕΑ πνπ ηψξα θαηαγγέιιεη ηα θιεηζηά θέληξα – θπιαθέο
θαη δεηά απεγθισβηζκφ απφ ηα θνιαζηήξηα ησλ λεζηψλ, ελλνείηαη φηη έρεη
πξναλαγγείιεη ην 2016 σο απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη Σνπξθίαο.
Νέα Γεκνθξαηία θαη ΤΡΗΕΑ είλαη επίζεο ζπλππεχζπλνη γηα ην
αίζρνο ησλ ΜΚΟ ζηα λεζηά. Καζφινπ ζπκπησκαηηθά ππάξρνπλ ΜΚΟ πνπ
έρνπλ ηδξπζεί ή εκπιέθνληαη ζε απηέο απφ ην State Department θαη ηελ
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Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ κέρξη θαη πξηγθίπηζζεο ηνπ
Άκπνπληάκπη, ηελ ίδηα ψξα πιεζαίλνπλ νη θαηαγγειίεο γηα ηηο ζπλζήθεο
δνπιεηάο ζηηο ΜΚΟ ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην φλνκα ηνπ
εζεινληηζκνχ θαη ηελ απιεξσζηά.
Δδψ εκείο ζπδεηάκε γηα αξηζκνχο γηα εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο
γηα ην αλ βγαίλεη ή δελ βγαίλεη ν Γήκνο, εγψ φκσο ζθέθηνκαη ηνπο καζεηέο
κνπ πνπ είλαη πξαγκαηηθά πξφζσπα, ηνπο έρσ θαζεκεξηλά απφ ηε πξία,
απφ ην Αθγαληζηάλ, ηηο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ λα εληαρζνχλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο ηειεεθπαίδεπζεο, ηελ αγσλία ηνπο γηα ην πφηε ζα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηκήκαηα έληαμεο ηα νπνία ηνπο έρνπκε ππνζρεζεί απφ
πέξζη θαη αθφκε ηέινο ηνπ 2020 δελ έρνπλ μεθηλήζεη, ην ρακφγειφ ηνπο φηαλ
θαηάθεξαλ λα κηιήζνπλ ειιεληθά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα.
Πσο ζα ςεθίζεηε ηα φλεηξα απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο λα πεηαρηνχλ ζην δξφκν; πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ
ππνγξακκίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΚΚΔ πνπ έγθαηξα είρε
επηζεκάλεη φηη ην πξνζθπγηθφ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ίδηα
πνιηηηθή πνπ ην πξνθαιεί, πνπ ρψλεη ηνπο ιανχο κέρξη ην ιαηκφ ζηνπο
αληαγσληζκνχο ησλ κνλνπσιίσλ θαη κεηαηξέπεη ηνπο θαηαηξεγκέλνπο ζε
πηφληα ζην παηρλίδη ησλ αληαγσληζκψλ θαη ησλ γεσπνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ.
Γη' απηφ ε παξέκβαζε ηνπ ιανχ γηα ην πξνζθπγηθφ δελ είλαη θάηη
μερσξηζηφ απφ ηελ πάιε γηα λα γίλεη πξάμε ην «Ούηε γε ούηε νερό ζηοσς
θονιάδες ηων λαών», γηα λα πξνζαλαηνιηζηεί ε πάιε δηεθδηθψληαο ηελ
θαηάξγεζε ηεο ζπκθσλίαο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σνπξθίαο ζε ζχγθξνπζε
κε ηελ επξσελσζηαθή πνιηηηθή αζχινπ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ, ελάληηα
ζην δηπιφ εγθισβηζκφ θαη ηα hot spots.
Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάβαζήο ηνπο ζηηο ρψξεο
πξαγκαηηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα ην
άζπιν, δηαδηθαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη θαη απφ ην έδαθνο ηεο
Σνπξθίαο.
Πάλσ απ' φια απηέο νη δηεθδηθήζεηο πξέπεη λα ζπλαληηνχληαη
ζηνλ θεληξηθφ ζηφρν ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ζην ίδην ην
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ γελλά, αλαπαξάγεη ηε θηψρεηα, ηελ πξνζθπγηά, ηε
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κεηαλάζηεπζε κε απνδέζκεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ.
Δπραξηζηψ θαη θαιή ρξνληά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ζα ήζεια λα παξαζέζσ θάπνηα
ζηνηρεία γηα ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Πάκε λα δνχκε ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο απφ ην Γήκν ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Βιέπνπκε φηη απφ ην 2015 πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε πεξίπνπ
400.000

€

θηάζακε

ζην

2021

λα

ρξεκαηνδνηείηαη

κε

626.500

€

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, έρνπκε
δειαδή πάλσ απφ 50% αχμεζε, ρσξίο πξφγξακκα ΔΣΗΑ ρσξίο ηίπνηε άιιν.
Γηαβάδνληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ην e-mail ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζε κε ηα ηξία ζελάξηα, ήκνπλ ππνρξεσκέλνο λα δεηήζσ έζησ θαη
ηειεπηαία ζηηγκή ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ φζνλ αθνξά
ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη κε επηπιένλ ρξήκαηα ηελ
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε.
Παξέζεζα θαη ηα ηξία ζελάξηα θαη ε απάληεζε πνπ πήξα ήηαλ
ζαθψο φηη κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ έδσζα ζηε δηεπζχληξηα νηθνλνκηθψλ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο ππνρξεσηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο ηνπ
Γήκνπ γηα ην 2021 θαη ηελ πεξηνξηζκέλε εηζξνή πφξσλ, ελεκεξψζεθα φηη ν
Γήκνο δελ δχλαηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαλελφο απφ ηα
ηξία ζελάξηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί. Πξνθαλψο δελ έθαλα επηκεξηζκφ ζε
ηξίκελα, κήλεο ή ηεηξάκελα.
Να ζηακαηήζσ ην δηακνηξαζκφ θαη λα πσ κεξηθά πξάγκαηα. Γελ
κπνξεί ν Γήκνο λα ρξεκαηνδνηήζεη θάηη πνπ είλαη ππνρξέσζε ηεο θεληξηθήο
Γηνίθεζεο. Ο Γήκνο είλαη αλαξκφδηνο λα απνθαζίζεη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε επηρνξήγεζε
ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ην είδαηε, πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη 626.500 € καδί κε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
Με θάιπςε ν θ. Καληαξέιεο θαη φλησο αλαξσηηέκαη γηαηί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζαο δελ ππνινγίζαηε, δελ βάιαηε θαλ θσδηθφ γηα ηα πνζά
πνπ απαηηνχληαη κέρξη λα απνρσξήζνπλ νη σθεινχκελνη γηα λα ηα δεηήζεηε
ελδερνκέλσο απφ ην Γήκν. Οχηε θσδηθφ, νχηε ηππηθά δελ ην είπακε.
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Εεηήζαηε νπζηαζηηθά ηα ρξήκαηα πνπ δεηάηε θαη πέξζη. Απηφ
πνπ δεηάηε ζήκεξα, άπηεηαη επηθείκελεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ 2021. Αθνχ γλσξίδαηε φηη ζα ήηαλ πηζαλφ λα δεηήζεηε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην Γήκν, δελ κπνξεί λα ην γλσξίδαηε. Γηαηί δελ ην θάλαηε. 23/12
ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο, δελ ςεθίζηεθε Οθηψβξην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ζαο απαληήζνπκε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Βεβαίσο. Καη 15/12 ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο
Κνηλσθεινχο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη ζίγνπξν φηη γλσξίδαηε φηη
ζέιαηε. Θέιαηε λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα νχησο ή άιισο. Καη εκείο ζα
ζέιακε λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα αιιά κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο.
πλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηξεηο
κήλεο; Γηα ηέζζεξηο κήλεο; Γηα δπν κήλεο; Γηα έλα έηνο; Θα θαηαιήμεη κε ηνλ
έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζε ζνβαξή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην
Γήκν, θάηη πνπ ν Γήκνο δελ κπνξεί λα θαιχςεη, δελ κπνξεί λα αληέμεη.
Δγψ δελ κπνξψ λα κηιήζσ επράξηζηα απφ ηε ζέζε πνπ είκαη.
Ξαλαιέσ φηη ηελ επζχλε ηελ έρεη ε Κπβέξλεζε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη
απηή

είλαη

ε

γλψκε

κνπ

γηαηί

ζήκεξα

δηαηππψλνπκε

γλψκε,

δελ

απνθαζίδνπκε. Δίκαζηε αλαξκφδηνη θαη επηπιένλ πάιη ζα επαλαιάβσ απηφ
πνπ είπε ν θ. Καληαξέιεο έρεη ήδε απνθαζίζεη αξλεηηθά ε Κνηλσθειήο. Ζ
απφθαζε γηα παξαπνκπή είλαη άθπξε, θαηά ηε γλψκε κνπ ηελ πξνζσπηθή
κνπ άπνςε.
Δπηπιένλ θάηη πνπ είπε ν θ. Νηάηζεο. Ο θ. Νηάηζεο κηιάεη γηα
πξνυπνινγηζκφ 40 εθαηνκκπξίσλ. Αλ αθαηξέζεηε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θ.
Νηάηζε θαη ηηο πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο, ν πξαγκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο
ηνπ Γήκνπ είλαη απηφο πνπ είλαη πάλσ – θάησ θάζε ρξνληά, θάησ απφ 24
εθαηνκκχξηα. Καη νη κηζζνδνζίεο είλαη πάλσ – θάησ εθεί πνπ είλαη θάζε ρξνληά
θαη αλεβαίλνπλ, αγγίδνπλ ηα 9 εθαηνκκχξηα. Σα είπακε πξηλ κηα εβδνκάδα
απηά.
Κ. ΝΣΑΣΖ: 24, πάιη ηζρχεη φ,ηη είπα.
Ζ. ΣΑΦΑ: 24 εθαηνκκχξηα είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ θαη 9
εθαηνκκχξηα ε κηζζνδνζίεο θ. Νηάηζε.
Καη ην ηειεπηαίν πνπ κε ζφθαξε, καο είπε ν θ. Νηάηζεο φηη
ςήθηζαλ παξψλ γηαηί ππήξρε πξφβιεκα κε ηνλ θαηαινγηζκφ. Γειαδή ηη καο
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ιέηε θ. Νηάηζε; Απνθχγαηε ηελ επζχλε ηεο ςήθνπ ζαο; Απηή είλαη ε επζχλε
ζαο; Να πεηάηε ηηο επζχλεο απφ πάλσ ζαο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη…
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είπαηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γέζηε ην video.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί δελ ςεθίζαηε παξψλ. Γελ κπνξψ λα δσ ηψξα ην video, γηα
φλνκα ηνπ Θενχ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σφηε γηαηί δελ πηζηεχεηε απηφ πνπ ζαο ιέσ θαη πηζηεχεηε ηνλ θ.
Καληαξέιε; Γελ θαηάιαβα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί ηα γξαπηά κέλνπλ. Ζ επζχλε είλαη ηεο ςήθνπ καο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν video.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ην γπξίζσ ηψξα πίζσ, απνθιείεηαη πάλησο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη απηφ, ην video ηεο Κνηλσθεινχο. Θα θάηε κηζή σξίηζα θαη
ζα ηα θαηαιάβεηε φια κηα ραξά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δλλνείηε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζελαξίσλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ναη θαη ηε ζπδήηεζε πξηλ ηε ςεθνθνξία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεηε αλεβάζεη ηε ζπδήηεζε ζε video;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δγψ; Όρη. Σελ έρεη θαηαγεγξακκέλε ε Κνηλσθειήο. Δίλαη
επίζεκν εξγαιείν ηεο Κνηλσθεινχο, δέζηε θαη έθαλα θη έλα ζρφιην γηα
επαγγεικαηίεο ζπλδηθαιηζηέο θαη εθεί ζα θαηαιάβεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μα απηφ κνπ ζπκίζαηε απνθεχγνληαο ηελ επζχλε ηεο ςήθνπ ζαο,
επαγγεικαηία ζπλδηθαιηζηή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη θχξηε. Γελ ζέιεζα λα δψζσ επζχλε ζηνλ Πξφεδξν, πνπ
εζείο δελ ηνλ ζεβαζηήθαηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είπαηε εζείο ηψξα, γηα λα δηθαηνινγήζεηε απηφ πνπ θάλαηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απηφ έθαλα, δέζηε ην video. Αιιηψο πηζηέςηε ηνλ θ. Καληαξέιε
ζε φ,ηη ζαο κεηαδίδεη ...
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Νηάηζε δελ ζε θαηαιαβαίλσ. Γελ ςήθηζεο παξψλ;
Ση παο λα δηθαηνινγήζεηο; Σα αδηθαηνιφγεηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά, κελ θάλνπκε δηάινγν.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε κεηαμχ ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κε θάλνπκε δηάινγν ζε παξαθαιψ, δηαδηθαζηηθά λα
ζπλερίζεη ν θ. Σάθαο ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οινθιήξσζα, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε ζέισ ηνλ ιφγν γηα δεπηεξνινγία.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Να κηιήζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα απαληήζεηε ζηνλ θ. Σάθα εζείο, απηφ είλαη. Σέινο
πάλησλ δεπηεξνινγήζηε θαη λα είζηε ζχληνκνο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ μεθηλήζεη, πξέπεη λα καο ελεκεξψζεη
ηη ζα γίλεη κε ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο δηφηη ππνηίζεηαη φηη είρακε 8 ε ψξα
ζήκεξα. Ση ζα γίλεη κε απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο είπακε φηη ζα ηειεηψζνπκε ζε 2 ψξεο θαη πάλε
πάιη 3-4 ψξεο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Να δηαθφςνπκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα θάλνπκε
Κνηλσθειή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ηελ θάλνπκε ηψξα ηελ Κνηλσθειή; Θα θχγνπκε εκείο λα
κείλεηε κφλνη ζαο, δελ γίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή κπήθαλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ
απαληήζεηο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ην ραιάζνπκε ρξνληάξεο κέξεο, ζθεθηείηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, ρξνληάξεο κέξεο είλαη γηα φινπο θαη γηα ηνπο
πξφζθπγεο πνπ ε δηθή ζαο πιεηνςεθία ςήθηζε ζηελ Κνηλσθειή λα ηνπο
δηψμεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα ηψξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε, πνηνο ςήθηζε λα ηνπο δηψμεη ηνπο πξφζθπγεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ςεθίζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ηψξα ην επηθαιείζηε;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ςεθίζαηε λα ηεξκαηηζηεί; Ναη ή φρη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα ην επηθαιείζηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ρσηάσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σφηε γηαηί ήξζακε θαη ην ζπδεηάκε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί εκείο ιέκε φηη δελ έρεη θακία αξκνδηφηεηα ε
Κνηλσθειήο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί κφλν λα ηξέμεη ην πξφγξακκα θαη φρη λα
απνθαζίδεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε έια ζε παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να δεπηεξνινγήζεη γηα λα ηειεηψζνπκε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε εγψ θηαίσ πνπ δηαθφπηνκαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηαθφπηεζαη, εζχ άιιαμεο ζέκα έθαλεο ληξίπια, δελ
πεηξάδεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη ξε Λχζαλδξε λα θάλσ ηαθνπλάθη. Ση λα θάλσ;
Να θάλσ ςαιίδη; Ση ζέιεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα πάζα θαιή. Πάκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ζπδεηάκε ζήκεξα γηαηί είλαη πξσηνβνπιία ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα ζπδεηήζεη γηα ην κέιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εδψ πέξα
απφ ην πνιηηηθφ, ππάξρεη θαη έλα λνκηθφ δήηεκα. Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ εθρσξεί ηε δπλαηφηεηα ζηελ Κνηλσθειή λα ην ηξέμεη ην
πξφγξακκα. Γελ ηεο δίλεη θακία αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ην
ζηακαηήζεη ή φρη. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ελαπφθεηηαη κφλν ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Άξα νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ιήμε πξνγξάκκαηνο φπνηα
γλσκνδφηεζε θη αλ πάξεη ε Κνηλσθειήο είλαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, λα μεθαζαξίζνπκε ηα δεηήκαηα. Γελ είλαη ηεο Κνηλσθεινχο. Ζ
Κνηλσθειήο κπνξεί λα πεη εγψ ζα ην ηξέμσ έηζη, ζα ην ηξέμσ αιιηψο. Γελ έρεη
θακία δπλαηφηεηα φκσο λα απνθαζίζεη αλ ζα ην ηξέμεη ή φρη. Απηφ είλαη
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άξα ηέινο ε ζπδήηεζε γηα ην αλ είλαη γλσκνδνηηθή ε ζπδήηεζή
καο ζήκεξα. Γηαηί πξνζέμηε, κελ πάκε ζην θαθφ ζελάξην, αλνίγεηε επηθίλδπλεο
αηξαπνχο. Έηζη φπσο ζέηεηε ην δήηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ε ζπδήηεζε λα
πάξεη απφθαζε ζήκεξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ηξέμεη ην πξφγξακκα ν
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Γήκνο. Πξάγκα ην νπνίν θαηά ηελ άπνςή κνπ φζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ
ζθέινο είλαη θαηαζηξνθηθφ. Γελ κπνξεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ λα
ππνζηεξίμεη ην πξφγξακκα. Γη' απηφ θη εκείο επηιέμακε λα ην ηξέμεη ε
Κνηλσθειήο, αιιά ήηαλ επηινγή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γεχηεξνλ, εδψ γίλεηαη κηα ζπδήηεζε πνπ είλαη ν νξηζκφο ηεο
ζηξεςνδηθίαο θαη πξνζέμηε ηη ιέηε. Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε έρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη έρεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρεη
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεχζπλεο ζέζεηο φπσο ηε δηεπζχληξηα ηελ θα
Αιηκπέξηε.
ε απηνχ ηνπο αλζξψπνπο εζείο πήγαηε θαη παξνπζηάζαηε ην
ζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνπο είπαηε ςεθίζηε επ’
απηνχ αλ ζα ζπλερίζνπκε ή φρη. σζηά; σζηά. Απηνί νη άλζξσπνη δελ
παίξλνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο αλ ζα έρνπλ παξαπάλσ ιεθηά απφ ην Γήκν. Ο
Γήκνο ηηο παίξλεη ηηο απνθάζεηο.
Πήγαηε κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη λαη θ. Καληαξέιε επεηδή ην
ζέζαηε απεηιήζαηε κε θαηαινγηζκνχο, γηαηί. Γηαηί θακία Γαλάε Δκκαλνπήι,
θαλέλαο Νηάηζεο, θαλέλαο εβαζηφο, θαλέλαο Γνπβαλάο δελ κπνξεί λα
δεζκεχζεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαηί αλ αχξην θέξ' εηπείλ
ρξεηαζηνχλ 30-50.000 € θαη απνθαζίζεη θαη ηα δαπαλήζεη ε Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε, απφ πνχ ζα ηα δαπαλήζεη, αλ δελ έρεη ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε
απηνχ ηνπ νξγάλνπ πνπ ιέγεηαη Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Δπνκέλσο κελ ζηξεςνδηθείηε. Οη άλζξσπνη δελ είραλ θακία
δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ πέξα απφ επί ηεο αξρήο αλ ζα ζπλερηζηεί ην
πξφγξακκα ή φρη. Γηαηί; Γηαηί ηα ιεθηά δελ κπνξνχλ λα ηα βάινπλ απφ ηελ
ηζέπε ηνπο.
Δκείο είκαζηε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα ήζεια
βέβαηα φινη λα βγνπλ θαη λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα κελ θξχβνληαη
πίζσ, άιιεο ηνπνζεηήζεηο θάλνπλ ζηελ Κνηλσθειή άιιεο θάλνπλ ζηα
θαθελεία θαη άιιεο θάλνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Τπάξρνπλ άλζξσπνη θαη
είλαη ζεκηηφ πνπ δελ ην ζέινπλ ην πξφγξακκα. Γελ κπνξεί φκσο απέλαληη ζε
κηα εγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο, δελ ζέισ λα επαλαιάβσ, λα
έξρνληαη θαη λα βξίζθνπλ επθαηξία γηα λα ηεξκαηηζηεί ην πξφγξακκα. Γηαηί
εκείο ζεσξνχκε φηη θηλεζήθαηε έηζη.

80

ε

19 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/12/2020

Γηα λα ηειεηψλνπκε. Δκείο ζεσξνχκε φηη ην πξφγξακκα πξέπεη
λα ζπλερηζηεί, ζαο ην ιέγακε θηφιαο κε ην εγθαηαιείπεηε γηαηί ε Κπβέξλεζε ζα
πηεζηεί. Γηψξγν Καξαβία κίιεζα καδί ζνπ δπν θνξέο θαη ζνπ είπα φηη ε
Κπβέξλεζε ζα αιιάμεη ζηάζε, ζην είπα πξηλ απφ κηα εβδνκάδα γηαηί δελ
κπνξεί λα πξνρσξήζεη …
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: πγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ. Έρεηο δίθην λαη, γη' απηφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: νπ είπα φηη αλ ήζεια λα θάλσ αληηπνιίηεπζε ζα
έβγαδα αλαθνηλψζεηο ζα είρα μεζεθψζεη ηνλ θφζκν. Οχηε αλαθνίλσζε δελ
βγάιακε γη' απηφ ην πξάγκα επειπηζηψληαο πσο κέξεο πνπ είλαη ζα αλνίμνπλ
ηα κπαιά ζαο θαη ζα πάκε λα ζπλερίζνπκε.
Κιείλνληαο εδψ ππάξρεη έλα δήηεκα. Όλησο απηφ πνπ ιέλε φινη
θαη ζπκθσλνχκε είλαη φηη δελ κπνξεί ν Γήκνο κηα ππνρξέσζε πνπ νχηε εκείο
ηελ είρακε αλαιάβεη, θαη εκείο ζα ην ζθεθηφκαζηαλ θαη δπν θαη ηξεηο θνξέο, αλ
καο δεηνχληαλ λα ην ρξεκαηνδνηήζνπκε θαηά 10 θαηά 20 θαηά 30% ζα ην
ζπδεηνχζακε. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη απηή ηε ζηηγκή απηά είλαη ηα
δεδνκέλα, ν Γήκνο έρεη ππνρξέσζε εζηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή λα ζπλερίζεη
ην πξφγξακκα αιιά πξνυπφζεζε γη' απηφ είλαη λα θαηαγγείιεη δεκφζηα,
αλνηρηά θαη κε δηακαξηπξίεο θαη κε ζπγθεληξψζεηο, είκαζηε καδί ζαο θαη απηφ
πξέπεη λα είλαη θνκκάηη ηεο απφθαζεο λα κπνξέζνπκε λα ην δηεθδηθήζνπκε
απφ ηελ Κπβέξλεζε, λα κελ πξνρσξήζεη απηφ ην έγθιεκα.
Καη θιείλνληαο γηαηί εηπψζεθε θάηη απφ ηελ θα Γθνχκα αλ
ζπκάκαη θαιά φηη δελ αλαθέξζεθε θαλέλαο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ην αλ ζα
ζπλερίζνπλ. Δίλαη απηνλφεην θαη λνκίδσ ην είπαλ θη άιινη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη αλαθέξζεθα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ λνκίδσ φινη αλαθέξζεθαλ φηη πξέπεη λα
ζπλερίζνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζηεξηρζνχλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καιεζπέξα θαη πάιη απφ εκέλα. Να μεθηλήζσ κε ην θνκκάηη
πνπ ζηακάηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο, γηα ηελ πίεζε πνπ αζθνχζακε ζην
Τπνπξγείν. Γη' απηφ Άξε αξγήζακε. ηελ νπζία ηη αξγήζακε; 28/12 ην
Τπνπξγείν έβγαιε ηξνπνπνηεκέλε πξφζθιεζε. Οη άιινη Γήκνη πσο κπήθαλ;
Πφηε κπήθαλ; 29.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπήθαλ, γηαηί ην ήμεξαλ βξε Γηψξγν ζην είρα πεη.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Άξε κε ην «κνπ είπε ν έλαο», «κνπ είπε ν άιινο» δελ κπνξψ
λα ππνγξάςσ εγψ κηα ζχκβαζε πνπ ζα δεζκεχεη ην Γήκν κε απηά πνπ
αθνχγακε έμσ. Καλείο δελ έκπαηλε κέζα ζην πξφγξακκα, φινη πεξίκελαλ. Καη
εκείο 22 ηνπ κελφο πνπ πήξακε ηελ απφθαζε λα κελ ζπλερηζηεί ην
πξφγξακκα, ήηαλ γηαηί βιέπακε φηη δελ έπαηξλε θακία απφθαζε. Πνπ ηειηθά ηη
πήξε; Σνπ νπζηαζηηθφ πνπ ζέινπκε λα πάξεη ηνπο No Complaints δελ ην
έθαλε.
Ση είπα εγψ ζην μεθίλεκα ηεο θνπβέληαο; Πνπ αλαθέξζεθα, πνπ
δελ ην θαηαιάβακε; Δίπα φηη ην Τπνπξγείν έρεη πξνβιέςεη ηελ πξφζθιεζε γηα
λα ζπλερίζνπκε, αιιά δελ έρεη πξνβιέςεη ηίπνηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ
είπα. Ο Αξεο είπε λα πηέζνπκε ην Τπνπξγείν. ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην αλ ζπκάζηε, απηφ είπα θιείλνληαο εγψ φηη είκαη καδί ζαο λα
θπλεγήζνπκε θαη λα πηέζνπκε ην Τπνπξγείν θαη ηψξα απηφ είπα εδψ. Απηφ
είλαη απηφ ην νπνίν ζα ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνχκε απφ ην Τπνπξγείν γηα ην
ηξίκελν πνπ πήξαλ θάπνηνη θαη έκεηλαλ εθεί.
Ση είπε ν θ. Γξεηδειηάο; Όηη πξέπεη λα ειέγρνπκε ηηο δαπάλεο.
Έηζη έθιεηζα. Θα πξέπεη σζηφζν λα ειέγρνπκε ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα θαηά
ην 1ν ηξίκελν. Δίπα φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα λα δνχκε πνπ κπνξεί
λα θηάζεη ε δεκηά.
Αθνχζηεθε γηα μαθληθφ ζάλαην. Όηαλ πήξακε ηελ απφθαζε λα
ην θιείζνπκε, δελ γλσξίδακε γηαηί ζήκεξα ην κεζεκέξη κάζακε απφ ην
Τπνπξγείν φηη δελ ππάξρεη ζρέδην εμφδνπ, ζα κπιέμεηε. Ση λα θάλσ; Πήξακε
ηελ απφθαζε πνπ είλαη κνλφδξνκνο λα ζπλερίζνπκε. Γηα πνην ιφγν; Γηα λα
κελ πεηάμνπκε έμσ ζην δξφκν ηνπο σθεινχκελνπο. Καη θπζηθά ζε θακία
πεξίπησζε δελ ηνπο αθήλακε πξηλ, γηαηί πηζηεχακε φηη ππάξρεη κηα
κεηαβαηηθή πεξίνδν, θάπνηνο ζα ηνπο έπαηξλε ηνπο σθεινχκελνπο, φπσο
ήηαλ ε Ύπαηε Αξκνζηεία θαη ην Τπνπξγείν ζα είρε ζην κπαιφ ηνπ έλα ζρέδην
λα έξζνπλ άιινη εηαίξνη λα πάξνπλ ηα ζπίηηα πνπ είλαη λφκηκα κέζα νη
σθεινχκελνη, λα πάξεη απηνχο πνπ δελ είλαη λφκηκα, αιιά δελ έρνπλ θάπνην
ζρέδην θαη πάλε λα καο ζηξαγγαιίζνπλ.
ην δηα ηαχηα απηφ πνπ είπε θαη πξηλ ν θ. Νηάηζεο. πδεηάκε
φινη φπσο θάλνπκε ζε πνιιά ζέκαηα, φινη ζπκθσλνχκε κεηαμχ καο γηα ην
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ίδην ζέκα αιιά ζην ηέινο δελ ζπκθσλνχκε, πάιη δηαθσλνχκε. Ννκίδσ φηη θη
απηφ πνπ δεηήζακε ν Γήκνο λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά θαη ην είπακε θη απηφ ζηελ
αξρή, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζηεξίμεη ν Γήκνο γηα λα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε ην
πξφγξακκα, κέρξη ην Τπνπξγείν λα αλαιάβεη επηηέινπο ηηο επζχλεο ηνπ.
Δπραξηζηψ Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ λα δηαηππψζσ ηελ πξφηαζε πνπ ζέισ
λα κπεη ζε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κηιήζεη πξψηα ν Γήκαξρνο θαη κεηά ζα ην θάλεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνιχ επραξίζησο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηαηππψζεη ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί λνκίδσ φηη είκαζηε πνιχ
θνληά ζην λα ζπκθσλήζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε δεπηεξνινγίεο δελ έρνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ζπκθσλήζνπκε φηη δηαθσλνχκε, βξέζηε ηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα δεπηεξνινγήζεη ν θ. εξεηάθεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε μέξσ εγψ… νινθιεξψζακε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηή είλαη κηα άπνςε φηη έρνπκε νινθιεξψζεη, εγψ ηελ
άπνςε φηη έρνπκε θαη δεπηεξνινγίεο.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: πγλψκε πνπ δηαθφπησ αιιά εκείο έρνπκε θαη Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξνιαβαίλνπλ θ. εξεηάθε, αλ δελ είλαη θάηη…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε θη εγψ ζα δηαηππψζσ ηελ άπνςή καο,
δειαδή πνηα είλαη ε πξφηαζή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ είλαη εχθνιν κε δπν ιφγηα λαη, αιιά κελ ην πάηε πάιη θαλά
πεληάιεπην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ζαο πσ θάηη; Γελ ζα ήζεια λα ραξαθηεξίζσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο εηζεγεηήο κίιεζε θαη ηψξα δηαηππψλνπκε πξνηάζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηλφηαλ απηφο ν θαπγάο πξηλ απφ ιίγν θαη δελ παξεκβαίλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη θαιά θάλεηε θαη δελ παξεκβαίλεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ φκσο δπν ιεπηά θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ έρεηε πξφηαζε θη εζείο λα ηελ πείηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κηιήζσ ζηε δεπηεξνινγία κνπ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζεσξψ ν ίδηνο θαη φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δπν ιεπηά, επραξηζηψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή έγηλε κηα ζπδήηεζε πεξί θφζηνπο, ζέισ λα πσ ζε
απηνχο νη νπνίνη ηελ αλέθεξαλ θαη είλαη θαη Αληηδήκαξρνη ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο λα δηεπθξηλίζνπλ πφζν θνζηνινγνχλ κηα αλζξψπηλε δσή γηα λα
μέξνπκε κε ηη φξνπο κηιάκε. Πφζν θνζηνινγνχλ έλα παηδί! Γηα λα μέξνπκε κε
ηη φξνπο ζπδεηάκε δειαδή.
Φπζηθά θαη είλαη επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά δελ κπνξεί λα
θξχβεζηε πίζσ απφ απηφ θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο. Γειαδή απφ ηνλ Ηνχλην πνπ
πήξακε ηελ απφθαζε έρεη βγεη πνηέ απηή ε Γηνίθεζε θάπνηνο Αληηδήκαξρνο
λα

θαηαδηθάζεη

ηελ

πνιηηηθή

ηεο

Κπβέξλεζεο;

Έρεη

δεηήζεη

λα

απειεπζεξσζνχλ απηνί νη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο θξαηάλε παξά ηε ζέιεζή
ηνπο κέζα ζηε ρψξα καο θαη ιέκε φηη θαηαιακβάλνπλ ηα δηακεξίζκαηα; Ση έρεη
γίλεη γη' απηνχο;
Έρεη βγεη έλαο άλζξσπνο, έλα δειηίν Σχπνπ απφ ηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή πνπ είλαη ηφζν επαίζζεηε πνπ έθπγε ζήκεξα απφ ηε ζπλεδξίαζε λα
θαηαγγείιεη ηηο απαλζξσπηέο Γεκνηηθψλ Αξρψλ πνπ γπξίδνπλ κε δειψζεηο
απίζηεπηεο αλά ηελ Διιάδα;
Άξα βεβαίσο είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη είλαη επζχλε φκσο θαη
δηθή καο ζην βαζκφ πνπ ζθεπάδνπκε, θαιχπηνπκε θαη δίλνπκε θάιπςε ζηελ
επζχλε ηνπ θξάηνπο. Ζ άπνςή καο είλαη ε εμήο θαη απηφ ζέηνπκε γηα ςήθηζε:


Καηαγγέιινπκε ηελ απαξάδεθηε πνιηηηθή Κπβέξλεζεο θαη ηεο ζηάζεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Απαηηνχκε ηελ θαηάξγεζε ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηεο
θνηλήο δήισζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σνπξθίαο πνπ εγθισβίδνπλ
ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, ηε δηεπθφιπλζε κεηάβαζήο ηνπο ζηηο
ρψξεο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ.



Εεηάκε κέηξα απφ ην θξάηνο γηα ηε ζηήξημε θαη θαζνιηθή έληαμε ζηελ
εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία γηα φζνπο επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ.
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Καλέλαο πξφζθπγαο λα κελ πεηαρηεί ζην δξφκν. Όζν παξακέλνπλ
εγθισβηζκέλνη ζηε ρψξα κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, είλαη απνθιεηζηηθή
επζχλε ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηακνλήο.



Να απνθαζίζνπκε λα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα. Απνθαζίζνπκε ν
Γήκνο λα δηεθδηθήζεη ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο.



Σέινο λα ζηακαηήζεη θάζε ζπκκεηνρή, ζηήξημε θαη εκπινθή ζηνπο
ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο, Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο.
Απηή είλαη ε ηνπνζέηεζή καο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. εξεηάθε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν λα
δηαηππψζεη ηελ πξφηαζή ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξψηνλ, παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ γηα φιν ην
έηνο 2021.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ έηζη θη αιιηψο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, αθήζηε λα δηαηππψζνπκε κηα πξφηαζε
νινθιεξσκέλα λα μέξνπκε ηη ζα ςεθίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά δελ είπε ηίπνηε. πλερίζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με παξάιιειε δηεθδίθεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε φιεο ηεο
νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ κέρξηο νινθιήξσζεο απηνχ
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαζνξηζκνχ απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ φξσλ, ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ
κέζσ ελφο πιάλνπ απεκπινθήο εμφδνπ.


Αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ αλά ηξίκελν ζηα ζπίηηα γηα ηελ εχξπζκε θαη
έγθαηξε εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ απεκπινθήο κέζα ζην ’21. Γηφηη
ρξεηάδνληαη θάπνηνη κήλεο γηα λα θχγνπλ απφ ηα ζπίηηα απηά.



Αλακφξθσζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζε

κεληαία

βάζε

γηα

ηε

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο.


Δθαξκνγή

φισλ

ησλ

λφκηκσλ

δηαδηθαζηψλ

σθεινχκελνπο θαη κε σθεινχκελνπο.
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Ζ νπνηαδήπνηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φρη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ φηη είκαζηε θνληά ζε απηή ηελ πξφηαζε πνπ έρεη
αθνπζηεί. πκθσλνχκε ζαθψο ζηελ πξφζθιεζε ζε εηήζηα βάζε γηαηί έηζη θη
αιιηψο ε απεκπινθή καο ηψξα ζα καο επηβάξπλε κε έλα ηεξάζηην πνζφ, ζπλ
ην φηη ζα είρακε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα αλαγθάδνληαλ, γηαηί θαλέλαο καο
δελ ζέιεη λα πεηάμεη ηνλ θφζκν ζηνλ δξφκν, δελ δηαλνείηαη θαλέλαο απφ εκάο
λα κπεη ζε απηή ηελ ινγηθή. Άξα νη εξγαδφκελνη ζα έπξεπε λα ζπλερίζνπλ λα
εξγάδνληαη, λα κελ επηρεηξεκαηνινγήζσ επ’ απηνχ. Άξα ζπκθσλνχκε ζην φηη
ε ζπκκεηνρή καο εθ ησλ πξαγκάησλ πξέπεη λα είλαη ζε εηήζηα βάζε.
Δπηκέλνπκε ζηελ εμέηαζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ αξηζκψλ αλά
κήλα έηζη ψζηε λα μέξνπκε πνπ βαδίδνπκε θαη ε δεκηά ζε πνηα κεγέζε
αλεβαίλεη. ε θάζε πεξίπησζε ην ηξίκελν λα είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε ζπλέρεηα
ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εηζεγήζεηο πνπ ζα έξρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα γλσξίδεη φιν ην πκβνχιην
ηα λνχκεξα πνπ πξνθχπηνπλ.
Κακία λέα πξνθήξπμε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, λα ζπλερίζνπλ νη
ίδηνη. Ζ φπνηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, εδψ λνκίδσ έρνπκε κηα
δηαθνξνπνίεζε, ζα θαηαηίζεηαη ζηα Σακεία ηεο Κνηλσθεινχο γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ηελ Κνηλσθειή θαηά ην δνθνχλ θαη
πξνθαλψο γηα ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ.
πκθσλνχκε ζε θάζε πεξίπησζε λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο
καο φινη θαη ζα Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά θαη ζχζζσκνη νη Γήκνη νη νπνίνη
θηινμελνχλ ην πξφγξακκα πξνο ηελ Κπβέξλεζε κε ζπλερείο επαθέο
δηακαξηπξίεο, έγγξαθα θαη φ,ηη ζπλεπάγεηαη ηελ πίεζε απηή θαη θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξφζθπγεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ πξνο ηηο ρψξεο πξννξηζκνχ.
Γελ λνκίδσ φηη έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηέο ηηο δπν
πξνηάζεηο, παξά κφλν ζην φηη εκείο επηκέλνπκε, ηε γλψκε καο θαηαζέηνπκε,
πξνο ηελ Κνηλσθειή φηη πξέπεη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αξηζκψλ λα έξρεηαη
αλά κήλα νχησο ψζηε ζην ηξίκελν πάλσ λα μέξνπκε, λα έρνπκε κηα ηάμε
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κεγέζνπο πφζν κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν Γήκνο θαη θαηά πφζν κπνξεί λα
ζπλερίζεη ζε εηήζηα βάζε ην πξφγξακκά ηνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ θαιά, δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο, λα γίλεη κηα πξφηαζε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπάξρεη. Ζ ηειεπηαία, ην 5ν ζθέινο πνπ έβαιε ν θ.
Γξεηδειηάο. Τπάξρεη δηαθνξά κεγάιε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο θ. Πξφεδξε, ζα
παξαθαιέζσ ε πξφηαζή κνπ λα κπεη ζε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία ζα κπνπλ φιεο καδί.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνχζηε, γηα εκέλα ην πην
ζεκαληηθφ απ' φια θαη επηκέλσ θαη δελ είλαη κφλν πνιηηηθφ, είλαη θαη πξαθηηθφ
δήηεκα είλαη ην εμήο: αλ ε Κπβέξλεζε επηκείλεη ζε απηφ ην αδηέμνδν γηαηί γη'
απηφ ζπδεηάκε, ζην λα πεηάμεη αλζξψπνπο απφ ην δξφκν, αξγά ή γξήγνξα
φ,ηη άπνςε θη αλ έρεη ν θαζέλαο, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ ηνπο ζέινπλ,
ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηνπο ζέινπλ, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ κηα
άιιε ινγηθή, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Σν ζέκα είλαη φηη ζα βξεζνχκε φινη αλαγθαζκέλνη λα ιέκε αχξην
δψζε ζηελ Αιηκπέξηε ή ζηνλ Καξαβία 100.000 € ή δψζηνπ 300.000 €. Απηφ
πξέπεη λα ην πξνιάβνπκε θαη πξέπεη λα ην αλαδείμνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ην νπνίν έρεηε θάλεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ν Γήκαξρνο απηφ είπε, δελ είπε θάηη άιιν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη εδψ είλαη ε επζχλε ζαο ε θχξηα πξέπεη σο Γήκνο,
σο Παξαηάμεηο λα αληηηαρηνχκε αλνηρηά θαη δπλακηθά ζε απηή ηελ πνιηηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα Άξε κνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να είλαη θνκκάηη θαη ηεο απφθαζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ην είπα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο δελ ζα ζηεξίμνπκε θακία πξφηαζε αλ δελ έρεη σο
πξνκεησπίδα ηε δηαθσλία καο αλάιγεηεο πνιηηηθήο θαη φηη πξέπεη λα αιιάμεη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε ην είπα κε ζπλερείο πηέζεηο, έγγξαθα θαη δηακαξηπξίεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη, εγψ ιέσ θαηαγγειία απηήο ηεο αλάιγεηεο πνιηηηθήο
πνπ νδεγεί ζε αδηέμνδν. Δίλαη ζαθέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε είλαη ζηε δηαηχπσζε; Μηζφ ιεπηφ γηαηί κπνξνχκε λα
βξνχκε έλα θνηλφ ηφπν. Άξε, ε πξφηαζή ζνπ είλαη ζηε δηαηχπσζε; Γηαηί είλαη
ζπγθεθξηκέλν ην φηη δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε έλα πξφγξακκα θαη σο
θαπηή παηάηα λα έξρεηαη ζηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ φηαλ είλαη
ππνρξέσζε ηεο Κπβέξλεζεο, βεβαίσο. Πνηνο είπε φρη ζε απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ππνρξέσζε ηεο Κπβέξλεζεο αιιά εδψ έρεη δίθην
ν θ. εξεηάθεο πνπ ιέεη κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ απηφ ην πξάγκα. Σν ζέκα
είλαη εκείο ηη θάλνπκε θαη ηη δηεθδηθνχκε αλνηρηά θαη δεκφζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπακε απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα θιείζσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κέλνπκε ηη είπε ν έλαο θαη ηη είπε ν άιινο, έγηλαλ δπν
πξνηάζεηο. Απηφ πνπ ιέηε ην είπε ν Γήκαξρνο πξηλ δπν ιεπηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην είπα Άξε κνπ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη ζέκα θξαζηηθφ, είλαη ζέκα νπζίαο πνπ ζα ην
βξνχκε θαη κπξνζηά καο. Πξέπεη λα παξζεί κηα απφθαζε, ε νπνία ζα ιέεη
θιείλεηε ην ΔΣΗΑ παλειιαδηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην πνχκε. Άξε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείζηε θαη κε
απηά πνπ πξνηείλεηε, νη Γήκνη είλαη αδχλαην ζε απηφ ην κε ξεαιηζηηθφ κε
βηψζηκν ζηφρν πνπ βάδεηε, λα ζπλερίζνπλ νη Γήκν λα επηβαξχλνληαη. Σν είπα.
Γελ ην είπα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε φηαλ ιέκε δηεθδίθεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε
πξνθαλψο θαη πξσζχζηεξα κπαίλεη ε ιέμε θαηαγγειία γηα ηελ πνιηηηθή πνπ
αθνινπζείηαη πάλσ ζην ζέκα. Αιιηψο δελ δηεθδηθείο.
Δμππαθνχεηαη θαη πξνθαλψο είλαη πξνκεησπίδα. Παξαθαιψ λα
κπνπλ νη πξνηάζεηο ζηελ ςεθνθνξία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δπν πξνηάζεηο; Έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ ππάξρνπλ
δηαθνξέο, ηέινο πάλησλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη ζαο παξαθαιψ.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε είλαη ηξεηο πξνηάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα αθνχζσ θαη ηνλ Γήκαξρν. Γήκαξρε ηη θάλνπκε;
Πάκε ζε ςεθνθνξία κε ηηο δπν πξνηάζεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξνχκε λα κελ κπνχκε ζε ςεθνθνξία απφ ηε ζηηγκή
πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ θ. Γξεηδειηά ππάξρεη κηα εηδνπνηφο δηαθνξά. Αιιά
ζέισ λα ηελ μαλαθνχζσ πνηα είλαη απηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε δελ έρεηε κεγάιε δηαθνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν φηη βγαίλνπκε δηακαξηπξφκελνη φηη ην πξφγξακκα θαη ε
ηαθηηθή ηεο Κπβέξλεζεο δελ νδεγεί παξά ζην θιείζηκν ηνπ ΔΣΗΑ ην έρσ πεη
θη εγψ. Σν ζέκα ηεο δηαηχπσζεο, ζα θαζίζνπκε θάησ νη ηξεηο ηέζζεξηο
Παξαηάμεηο λα ην δηακνξθψζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθφζνλ δελ ππάξρεη δηαθνξά θ. Βνχξν, γηαηί δελ
ζπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζή καο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, εζείο είπαηε φηη ππάξρεη εηδνπνηφο δηαθνξά θαη ζέισ λα
ηελ αθνχζσ, απηφ ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ιέηε φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν
πξνηάζεσλ. Δγψ ιέσ φηη ππάξρεη δηαθνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απηή ζέισ λα αθνχζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, εζείο ιέηε φηη δελ ππάξρεη. Αθνχ δελ ππάξρεη,
γηαηί δελ ζπκθσλείηε απφιπηα ρσξίο λα ιέκε «λαη κελ, αιιά…».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη λα αθνχζεη ηε δηαθνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο είπαηε φηη ππάξρεη δηαθνξά θαη ιέσ λα ηελ αθνχζσ απηή
ηε δηαθνξά, πξνθεηκέλνπ λα κπνχκε ζε ζπκθσλία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάξηε ηα έλα - έλα απφ ηελ αξρή λα ζαο ιέεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ δελ ζα παίδνπκε ηψξα ηηο νκάδεο, λα κπεη
ζε ςεθνθνξία. Έρνπλ θαηαιάβεη νη ζπλάδειθνη πνηεο είλαη νη δηαθνξέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ση θάλσ Πξφεδξε; Ξεθηλάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να επαλαιάβσ ηελ πξφηαζή κνπ γηα λα είλαη θαηαλνεηή
μεθάζαξε γηα ηα κέιε;
1. πλερίδνπκε κε βάζε ην εηήζην πξφγξακκα. σζηά; σζηά.
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2. Μπαίλνπκε ζηε ινγηθή ηεο αλά κήλα εμέηαζεο ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ
αξηζκψλ, ζε θάζε πεξίπησζε ζην ηξίκελν ζα έρνπκε πηα κηα ηάμε
κεγέζνπο πνπ ζα είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηελ εηήζηα βάζε ή φρη, κε βάζε απηά πνπ εηζεγήζεθε ε θα Αιηκπέξηε
θαη ν θ. Καξαβίαο φηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί ν Γήκνο αλ δελ αληέρεη
ζην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ δηακνξθψλεηαη λα απέρεη.
3. ρσξίο θακία πξνθήξπμε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλερίδνπκε κε ηνπο
ίδηνπο.
4. Ζ φπνηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζα θαηαηίζεηαη ζην Σακείν
ηεο Κνηλσθεινχο θαη απηή ζα πξάηηεη θαηά ην δνθνχλ αλ ζέιεη λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην ΔΣΗΑ ή φπνπ αιινχ ζέιεη.
5. ε θάζε πεξίπησζε εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζχζζσκε ε
Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη φινη νη Γήκνη πνπ θηινμελνχλ ην πξφγξακκα
κε δηακαξηπξίεο έγγξαθεο, παξαζηάζεηο ζην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ
λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο ε θεληξηθή Κπβέξλεζε.
6. Να

πξνζπαζήζνπκε

λα

επηηαρχλνπκε

ηηο

δηαδηθαζίεο

ησλ

λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα
θχγνπλ ζε ρψξεο πξννξηζκνχ λα πάξνπλ ηα έγγξαθά ηνπο φζν πην
ζχληνκα γίλεηαη θαη λα απαιιαγνχλ απφ απηφ ην βξαρλά ηεο θηινμελίαο
ηνπ ΔΣΗΑ.
Απηή είλαη ε πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε απηφ πνπ είπε ν
θ. Γξεηδειηάο φκσο φηη ε φπνηα δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κφλν, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε
απηή ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μνπ επηηξέπεηε θ. Πξφεδξε λα πσ μαλά ηελ πξφηαζή κνπ
γηα λα δείηε ηα ζεκεία δηαθνξάο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεη πξψηα ν θ. Γήκαξρνο ζε απηφ πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε πφζεο θνξέο ζα κηιήζεη ν θ. Γήκαξρνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη είλαη θαη Γήκαξρνο. Γελ ζα κηιήζεη παξαπάλσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέισ λα κηιήζσ θ. Γξεηδειηά.

90

ε

19 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/12/2020

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάηη είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζέιεηε λα απαληήζεηε ζε απηφ;
Μήπσο ζπκθσλείηε θαη ζε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, λα ζπλερίζεη ν θ. Γξεηδειηάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά έρεηε ηνλ ιφγν, ηελ πξφηαζή ζαο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ ρξεηάδεηαη θ. Γξεηδειηά, ηελ αθνχζακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε, ην εηήζην είλαη ππνρξεσηηθφ κε ηελ
πξνθήξπμε,

δελ

είλαη

παξαρψξεζε

ζην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην.

Γελ

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηξίκελν, λα ην μεθαζαξίζνπκε. Δκείο φκσο ην
δηεπθξηλίδνπκε: παξάηαζε, αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ γηα φιν ην
2021.
Γεχηεξνλ, θαηαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο κπξνζηά ζε απηφ ην
αλάιγεην κέηξν ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη παξάιιειε δηεθδίθεζε νινθιεξσηηθήο ελίζρπζεο ησλ φζσλ απαηηνχληαη.


Αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ αλά ηξίκελν. Δκείο δελ θάλνπκε κηα ζηάζε
ελφο ηξηκήλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα λα βγεη έλαο απφ ην ζπίηη ζέιεη
ηέζζεξηο – πέληε κήλεο θαη αλ επηθαιεζηεί ην COVID… θαηαιαβαίλεηε
έλα ραξηί έλα πηζηνπνηεηηθφ απφ ην γηαηξφ, κπνξεί λα ηξαβήμεη θαη δπν
ρξφληα. Δκείο ιέκε αλά ηξίκελν -βεβαίσο παξαθνινπζείο αλά κήλα ηα
έμνδά ζνπ, δελ είλαη ε πξψηε θνξά, ινγηζηήξην θξαηάο πιήξεο- θάλεηο
θαη ηηο παξάιιειεο ελέξγεηεο εθείλεο, πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ ζηελ
νηθνλνκηθή επξπζκία ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Αλακφξθσζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

–εδψ

έρεηε

θάλεη

ρηιηάδεο

αλακνξθψζεηο, αθφκε θαη απφςε έρεηε αλακφξθσζε, πνπ καο
θαηεγνξείηε γηαηί δελ ην πεξηιάβακε ζηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ
θάλακε- πνπ ζα θαλεί ε αλάγθε. Γελ ζα πνχκε έλα πνζφ 200 ή 500.000
€ ηπραία. Θέιεη 40.000 € ηνλ 3ν κήλα; Να δψζνπκε κε κηα αλακφξθσζε.
Σνλ άιινλ κήλα ζέιεη 35.000 €; Να δψζνπκε. Θέισ λα πσ ηα βήκαηα ηα
νηθνλνκηθά πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλα θαη πξνειεγκέλα.


Δθαξκνγή

φισλ

ησλ

λφκηκσλ

δηαδηθαζηψλ

πνπ

πξνβιέπεη

ην

πξφγξακκα. Δκείο δελ ζέινπκε θακία παξαλνκία θαη πηζηεχσ θαλείο απφ
εδψ κέζα έηζη ψζηε λα κελ θνβάηαη θαλείο θαηαινγηζκνχο θαη ηα ινηπά.
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Ζ νπνηαδήπνηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Να κελ ππάξρεη απηφ νη 4 πήξαλ απφθαζε έηζη,
νη 5 πήξαλ αιιηψο θαη φινη καδί πξφηεηλαλ ην άιιν.
Γηφηη είλαη πξφγξακκα πνπ πηνζεηείηαη απφ ην Γήκν θαη ην ιέκε

κε αγάπε ειάηε ζηελ πξφηαζε απηή, δηφηη κε απηή ηελ πξφηαζε ζα είλαη πην
επέιηθην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ
λνκίκσλ κε αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη ρσξίο λα
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη έθξεμε αχξην ην πξσί μαθληθφο ζάλαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή λα κελ θάλεη κεηά ε Κνηλσθειήο Γ..;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να θάλεη ε Κνηλσθειήο, ζα πάξεη απφθαζε πνπ ζα πεη
«ζπλερίδσ ην πξφγξακκα».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο ηη απφθαζε ζα πάξνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ίδην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ ην ίδην ζα πάξνπκε, νπφηε ζα ην πάξνπλ απηνί. Δκείο ζα
πάξνπκε ηέηνηα απφθαζε; Μα γηαηί λα ζπλεδξηάζνπλ απηνί κεηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθάζηζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ αγθάιηαζε ην πξφγξακκα θαη ιέεη ε γξακκή είλαη απηή, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα πάξεη κηα απφθαζε ζπλέρηζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέινπλ ηψξα κηα ελίζρπζε
νηθνλνκηθή γηα ην 1ν ηξίκελν λα δνχκε ηη ζα γίλεη λα πάεη ην πξφγξακκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη φρη θάλεηε ιάζνο, δελ ζέιεη ηψξα ιεθηά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Άξα πνηνο είλαη ππεχζπλνο θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Καληαξέιε είζηε ππεχζπλνο εζείο ηνπ μαθληθνχ
ζαλάηνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε δελ ηνπνζεηείζαη
ζσζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη κε θσλάδνπκε φινη καδί δελ ππάξρεη ιφγνο, εγψ είπα
απιά γηα ην ηειεπηαίν ζθέινο κφλν, απηφ, ηίπνηε άιιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία, λνκίδσ αλαιχζεθαλ θαη απφ
ηηο δπν πιεπξέο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ εγψ ζπδεηάσ γηα ην 1ν ηξίκελν πνπ λα είλαη θαζνξηζηηθφ,
ελλνείηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηεο κέξεο ίζσο θαη εβδνκάδεο ίζσο θαη κήλεο
πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί ε Γεκνηηθή Αξρή, ν Γήκνο απφ ην πξφγξακκα.
Σν ηξίκελν φκσο ζα καο δείμεη πνπ πεγαίλνπκε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη λνκίδσ πσο δηαθέξνπλ νη πξνηάζεηο ηειηθά
έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ, πάκε ζε ςεθνθνξία ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κεξηά κνπ
δελ έρσ λα δηαηππψζσ ηίπνηε άιιν. Ζ δηθή καο γλψκε –ε γλψκε,
επαλαιακβάλσ- είλαη απηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζε
ςεθνθνξία θαη νη δπν πξνηάζεηο καδί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη νη ηξεηο πξνηάζεηο θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θαη ηνπ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, φπσο ηελ έρεη δηαηππψζεη ν θ. εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο ηελ έζηεηια θαη γξαπηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, θαη νη ηξεηο πξνηάζεηο καδί.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα, απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ην 1ν ηξίκελν ζα απνθαζίζνπκε γηα ηε ζπλέρεηα ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ ζα έρεη απνθαζηζηεί ε ζπλέρεηα ή φρη ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο πνπ δηαηχπσζε ν θ. Γξεηδειηάο κε
ηε ζεκείσζε ζηα ηξία ζεκεία γηα ηελ θαηαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο, γηα ηελ
αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα κελ ππάξρεη
αλαθνξά ζηε δηθή καο απφθαζε ζε απεκπινθή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όπσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όπσο ν θ. Βαζηιφπνπινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο κνπ φπσο ζπκπιεξψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" φπσο ηε
δηαηππψζακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο ηε δηαηππψζακε θαη ηελ έρνπκε
ζηείιεη ζηε ζπλνκηιία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά κε ηηο πξνζζήθεο πνπ
έγηλαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η.

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:

Τπέξ

ηεο πξφηαζεο

ηνπ

θ.

Γξεηδειηά

φπσο

ζπκπιεξψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ζεκείσζε φπσο είπε
θαη ν Γήκαξρνο φηη δελ είλαη απνθαζηζηηθή, αιιά γλσκνδνηηθή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο πνπ δηαηχπσζε ν θ. Γξεηδειηάο, επεηδή
επηπιένλ δηακνξθψλεη έλα επξχηεξν δηεθδηθεηηθφ πιαίζην θαη δελ δεκηνπξγεί
ζπλζήθεο εθεζπραζκνχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 12 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη 16 ππέξ ηεο
πξφηαζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά, 3 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο"
θαη 1 απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε πξόηαζε ηνπ θ. Παληειή
Γξεηδειηά.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 8εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζην 2ν ζέκα ε Παξάηαμή καο ιέεη λαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε θη εκείο ιέκε λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

8εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη
ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ θαη θαιή ρξνληά κε πγεία!

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

96

ε

19 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 30/12/2020

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ
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ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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