ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19.10
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1620/30.1.2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Λάλος
– Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Αναγνώστου – Καρκάνη
Αντωνία, Παπακώστας Βασίλειος, Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος,
Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Δούλος Ορέστης, Γαλαζούλα
Αλίκη,

Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου
Γεώργιος,

Πλάτανος

Νικόλαος,

Ντάτσης

Ελευθέριος,
Κωνσταντίνος,

Κόντος

Απόστολος,

Γαϊτανά

–

Παπανικολάου

Αποστολάκη

Ευτυχία,

Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Ανανιάδης
Νικόλαος, Ανδρέου Χριστίνα, Καλύβης Γεώργιος.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αντωνόπουλος Δημήτριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Κουτσάκης Μιχαήλ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας
3ου

Δημ.

Σχολείου

Δημ.

Ενότητας

Νέας

Φιλαδέλφειας»

(επανεισαγωγή).
2.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού
Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 2/2012).

3.

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

4.

Έγκριση επιβολής τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που
καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου για το έτος 2015, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, βάσει σχετικής απόφασηςεισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

5.

Διορισμός Κοσμητείας για τον Δημοτικό Ιερό Ναό «Οι Παμμέγιστοι
Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου - Ορισμός τριών (3) λαϊκών
μελών (επανεισαγωγή).

6.

Συγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του
Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού
Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών (επανεισαγωγή).

7.

Έγκριση

ενίσχυσης

των

δραστηριοτήτων

του

Κοινωνικού

Παντοπωλείου από το παγκάρι του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του
Δημοτικού Κοιμητηρίου, βάσει της αριθ. 99/2014 απόφασης-αιτήματος
του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
8.

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την κατάθεση στις 21-15

ενώπιον

Αποκεντρωμένης

του

Σ.τ.Ε.

Διοίκησης

αίτησης
Αττικής

ακύρωσης
και

2.-

κατά
του

1.-

της

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την ακύρωση της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 2008/3-11-14

απόφασης της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής, Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων,
Δ/νση Δασών Αθηνών, με θέμα < Τροποποίηση- Επικαιροποίηση της
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μελέτης με τίτλο < Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Αλσους Ν.
Φιλ/φειας > καθώς και για παράστασή του στο Σ.τ.Ε. στις 6/3/2015
προς

υποστήριξη

της

ως

άνω

αίτησης

ακύρωσης

και

των

συμφερόντων του Δήμου.
9.

Ορισμός υπολοίπων μελών νέου Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του Δ.& Κ. Κώδικα.

10.

Ορισμός υπολοίπων μελών νέου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δ.& Κ. Κώδικα.

11.

Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Απόρων - Εκλογή
Προέδρου.

12.

Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015.

13.

Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2015.

14.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών.

15.

Έγκριση σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών με ιδιώτες.

16.

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου.

17.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Κοινωνική Σύμπραξη στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή 2014-2020».

18.

Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων Φεβρουαρίου και διάθεση σχετικής
πίστωσης.

19.

Έγκριση

διοργάνωσης

5ου

ΛΑΪΚΟΥ

ΑΓΩΝΑ

ΔΡΟΜΟΥ

«Γ.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
20.

Ψήφιση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.

21.

Ανάκληση ή μη της αριθ. 19/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Χ. περί
δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου (αίθουσας) του δημοτικού
κτιρίου επί της οδού Αγ. Αναργύρων 11 - Νέα Χαλκηδόνα στην μη
κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Άνθρωποι Αγάπης».
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22.

Έγκριση

καθιέρωσης

24ωρης

λειτουργίας

και

επταήμερης

απασχόλησης του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για
το έτος 2015.
23.

Έγκριση

διενέργειας

εκταφών

λόγω

λήξεως

έτους

τριετίας

ή

παρατάσεως.
24.

Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

25.

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την εκποίηση ή εκμίσθωση των πραγμάτων του
Δήμου έτους 2015.

26.

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2015.

27.

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης
Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έτους 2015.

28.

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης
και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

………….

2.

Αποδοχή και κατανομή ποσού 105.735,69 € Α’ δόσης ’15 επιχορήγηση
Υπουργείου

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατανομή
ποσού μειωμένης κατά 1,5‰ για δικαιώματα ΤΑΠΙΕΔ 158,60 άρα
καθαρού ποσού 105.577,09 € στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ.
Γραμματέα να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας και καλή χρονιά με όσους δεν έχουμε πει. Ο
κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος απών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, η κα
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Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών,

ο

κ.

Πρελορέντζος

Αρσένιος

–

Γεώργιος

παρών,

ο

κ.

Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος απών, η
κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Δούλος
Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος

απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη

παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα απούσα, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών,
ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ.
Κανταρέλης Δημήτριος απών είναι εκτός Αθηνών, ο κ. Κόντος Απόστολος
παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος
παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία παρούσα, ο κ. Κουτσάκης
Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος
παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα. Η κα Αθανασίου Δήμητρα του
τοπικού απουσιάζει, ο κ. Κατερίνης απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας.
Κάποιες ανακοινώσεις να κάνω από κάποιες προσκλήσεις που έχουν έρθει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Νέας
Φιλαδέλφειας σας καλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου που θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουρίου 2015 στις 18:30 στο
Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας.
Από το Σύλλογο Πελοποννησίων «Ο Γέρος του Μοριά»:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει την χαρά και την τιμή να
σας προσκαλέσει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που θα
πραγματοποιηθεί την 8η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα
11:00 στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από Ένωση Κρητών Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας
«Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση της
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015, που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 8 Φλεβάρη και ώρα 11:30 στα γραφεία της Ένωσης Κρητών
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Ελευθερίου Βενιζέλου και Ρόδου».
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Αυτά από ανακοινώσεις. Πριν μπούμε στα θέματα ημερήσιας
διάταξης, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο θεωρείται
επείγον γι' αυτό και μπαίνει είναι απλό. Είναι για την απόδοση ενός χώρου
στο Κοινωνικό Ιατρείο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας θέλω να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε κάτι λάθος κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση επί της διαδικασίας για
το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι ο
προηγούμενος μήνας ήταν προεκλογικός μήνας. Δεν μπορώ όμως να
καταλάβω κ. Πρόεδρε, γιατί δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο και η
μόνη συνεδρίαση την οποία έκανε, ήταν μια συνεδρίαση δια περιφοράς που
αφορούσε τη δαπάνη για τη σίτιση των εφορευτικών Επιτροπών.
Θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση: όταν υπάρχει προεκλογική
περίοδος το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να συνεδριάσει; Δεν τρέχουν
θέματα; Και έρχεστε σήμερα πάλι κ. Πρόεδρε με 28 θέματα και ειλικρινά δεν
μπορώ να καταλάβω –δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω αυτό- πέρασε
όλος ο Ιανουάριος και δεν βάλατε ένα Συμβούλιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα
δεν έχει ξαναγίνει.
Εντάξει ήταν προεκλογική περίοδος το καταλαβαίνω απόλυτα, ο
Δήμος όμως δεν έχει θέματα τα οποία έτρεχαν; Βεβαίως και έχει. Γιατί δεν
μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε έστω και ένα Δημοτικό Συμβούλιο και το
μόνο που κάναμε ήταν αυτό δια περιφοράς; Θέλω ειλικρινά να μου δώσετε μια
απάντηση για ποιο λόγο δεν έγινε Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον Ιανουάριο,
που θεωρώ ότι τα θέματα τρέχουν, είναι πολύ επείγοντα ορισμένα και όλος ο
Ιανουάριος έφυγε έτσι χωρίς καμία ενημέρωση χωρίς τίποτε.
Παρακαλώ ή εσείς ή ο κ. Δήμαρχος να μου δώσετε μια σοβαρή
απάντηση γιατί δεν έγινε Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον Ιανουάριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως κ. Τομπούλογλου αυτή η τοποθέτηση που κάνατε δεν
είναι για τη διαδικασία. Επί της διαδικασίας παίρνουμε τον λόγο όταν έχουμε

6

η

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 4/2/2015

ένσταση για το πώς γίνεται η ομιλία και ξεφεύγει από τον κανονισμό. Αυτή
είναι η διαδικασία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δηλαδή με συγχωρείτε, αυτό που είπα είναι εκτός
δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι εκτός της διαδικασίας της λειτουργίας αυτή τη στιγμή.
Μπορούσατε να το πείτε στην ομιλία σας, εν πάση περιπτώσει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποια ομιλία μου; Εγώ θέτω ένα ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία προχωράμε. Παρακαλώ να ψηφίσουμε για την εισαγωγή
του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα λάβω κάποια απάντηση γι' αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου θα λάβετε όταν πρέπει να λάβετε και όχι
την ώρα που θέλετε εσείς να λάβετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι ρώτησα δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνεχίζουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ για την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να ρωτήσω επί της διαδικασίας. Κάποιες
παρεμβάσεις αν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα πότε θα γίνουν; Μετά τα
εκτός ημερήσιας διάταξης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν παίρνουν οι επικεφαλής τον λόγο για να τοποθετηθούν.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μετά τα εκτός ημερήσιας διάταξης ή πριν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε θέλω τον λόγο πριν ξεκινήσει
το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας; Σας ερωτώ συγκεκριμένα: δεν πάει καλά η
διαδικασία δηλαδή;
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Συγκεκριμένα σας λέω ότι θέλω τον λόγο
πριν να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο τον παίρνουν οι επικεφαλής όταν αρχίσει η διαδικασία
και φύγουν τα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Ωραία θέλω τον λόγο λοιπόν πριν τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας είπα, αν δεν είναι επί της διαδικασίας δεν σας τον δίνω
τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα ερωτήματα πότε θα τα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν κάνουν οι επικεφαλής ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Όχι, θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω ερώτημα
προς το Δημοτικό Συμβούλιο και να απαντήσω στον κ. Δήμαρχο όσον αφορά
τη Συνέλευση που έκανε στους Απομάχους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Όχι, δεν υπάρχει μετά κ. Πρόεδρε. Το θέλω
πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ερώτημα και θέλω να μου
απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξήγησα. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβετε ότι οι
επικεφαλής γράφει ο κανονισμός κάνουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις στην
αρχή της διαδικασία; Τι δεν καταλαβαίνετε; Λέω τόσο απλά πράγματα.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το καταλαβαίνετε, θα φύγει το εκτός ημερήσιας διάταξης
…
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Εσείς γιατί δεν καταλαβαίνετε και να μου
δώσετε τον λόγο πριν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σας δώσω τον λόγο να πάμε τα εκτός ημερήσιας
διάταξης πρώτα.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Εάν δεν μου δώσετε τον λόγο, εγώ θα
καταθέσω όλα αυτά που θέλω να αναφέρω στο Προεδρείο και σε όλους τους
δημοσιογράφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε για την εισαγωγή του εκτός ημερήσιας
διάταξης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να
έρθει κανονικά με εισήγηση να δούμε το Καταστατικό και το ρόλο του
Κοινωνικού Ιατρείου, σε ποιον φορέα δίνουμε το χώρο και τα λοιπά. Αυτό θα
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πρέπει να γίνει ολοκληρωμένα, δεν μπορεί να μπει εκτός ημερήσιας διάταξης.
Δεν έχει έρθει ούτε στα e-mail, δεν είναι από τα εκτός ημερήσιας που είναι στα
e-mail. Έτσι δεν είναι; Εκτός αν έχασα εγώ κάποιο e-mail.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και δεν έχει έρθει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ψηφίζουμε μόνο αν θα το εισάγουμε ή όχι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ προτείνω να μην εισαχθεί και να φέρουν εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό τώρα ήρθε; Γιατί δεν ξέρω τι αφορά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τώρα ήρθε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι για την παραχώρηση ενός χώρου για το Κοινωνικό
Ιατρείο. Κύριε Κουμαριανέ, τοποθετείστε για το ζήτημα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό να γίνει ψηφοφορία κατ' αρχήν αν το
δεχόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ο Γραμματέας προηγουμένως ότι το δεχόμαστε …
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ονομαστική ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξήγησα, είναι παραχώρηση χώρου επιπλέον στο
Κοινωνικό Ιατρείο που το έχει ανάγκη.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζητάνε επιπλέον χώρο για το Κοινωνικό Ιατρείο και βάζουμε
το θέμα αν θα συζητηθεί ή όχι. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν δεχόμαστε
να συζητηθεί.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία (συνέχεια)
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει. Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει. Ο κ. Γεωργαμλής.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχουμε με το σκεπτικό ότι προτείνουμε να έρθει σε
τακτική συνεδρίαση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Να έρθει σε τακτική συνεδρίαση για να ενημερωθούμε
κιόλας. Είμαστε ανενημέρωτοι, φέρνουν ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση το
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έχουμε παρακαλέσει κι εμείς να μας έρχεται με e-mail έστω
και λίγα λεπτά ακόμη πριν τη συνεδρίαση για να ενημερωνόμαστε, οπότε
απέχουμε και εμείς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος το ίδιο, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση οπότε απέχουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχουμε, δεν λέει τίποτε εδώ μέσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης απουσιάζει. Η κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ έχω πει ότι ακόμη και φωτοτυπημένο να είναι,
αρκεί να είναι γραπτό. Να μην είναι μια προφορική εισήγηση απλά, δεν
μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Έχουν γίνει ήδη λάθη και δεν
θέλω να μπει το θέμα σε συζήτηση. Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κουμαριανέ έχετε τον λόγο για την ενημέρωση.
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Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πρώτα απ' όλα επί της διαδικασίας. Έχετε δίκιο ότι δεν
έχετε λάβει κάποια γραπτή εισήγηση, είχαμε έρθει σε συνεννόηση και με το
Κοινωνικό Ιατρείο και με τους Αντιοχείτες γι' αυτή τη μεταφορά. Αυτή η
αλλαγή κλειδιών θα γινόταν σήμερα και θα πηγαίναμε στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο για να την επικυρώσουμε, αλλά επειδή ο Σύλλογος Αντιοχειτών
μου ζήτησε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση, σήμερα
στις 4 η ώρα γι' αυτό και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες το φέραμε εκτός
ημερήσιας διάταξης σήμερα.
Τώρα επί της ουσίας. Ουσιαστικά μιλάμε για παραχώρηση ενός
επιπλέον χώρου ακριβώς δίπλα στο Κοινωνικό Ιατρείο του χώρου που έχει
δοθεί μέχρι τώρα στο Σύλλογο Αντιοχειτών. Αυτό γίνεται γιατί το Κοινωνικό
Ιατρείο επεκτείνει τις δραστηριότητές του με υπέρηχο με οδοντιατρείο και με
άλλες εξετάσεις και γιατρούς και αντίστοιχα βρέθηκε στην ίδια πλατεία χώρος
για το Σύλλογος Αντιοχειτών, ο χώρος που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε η
Φιλαρμονική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μπορώ να πω κάτι κ. Πρόεδρε; Υπάρχει κι
ένας άλλος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί η Πολιτική Προστασία. Έχει δυο
χώρους και ακόμη ένα τρίτο μέσα στο άλσος, μπορούν να μεταφερθούν εκεί
να είναι όμορφα και ωραία όλος ο χώρος εκεί στην Πολιτική Προστασία και να
μην καταλαμβάνουν δυο καταστήματα μέσα στο τετράγωνο αυτό. Υπάρχει και
αυτή η λύση, εκτός από το να διώξετε τη Φιλαρμονική ή τους Αντιοχείτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ, θα πάνε είπατε οι Αντιοχείτες εκεί
που ήταν η Φιλαρμονική και η Φιλαρμονική τι θα γίνει; Γιατί αυτός ήταν ένας
χώρος από ό,τι ξέρω ο οποίος είχε διαμορφωθεί κατάλληλα είχε ηχομόνωση
δηλαδή για να μπορέσουν να κάνουν τις πρόβες τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ωραία. Κύριε Κουμαριανέ, απαντήστε.
Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του χώρου δεν είναι μια
φοβερή επένδυση, ουσιαστικά είναι κάποια πάνελ τα οποία έχουν κολληθεί
στον τοίχο για ηχομόνωση. Αυτά μπορούν να μεταφερθούν ή να
δημιουργηθούν καινούργια εύκολα και φτηνά σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.
Έτσι κι αλλιώς όπως έχει πει και η κα Ρόκου η Αντιδήμαρχος θα
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δημιουργήσουμε μια Φιλαρμονική από την αρχή, οπότε θα βρεθεί και
αντίστοιχος χώρος για τη Φιλαρμονική.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Αυτός ο χώρος που έχει η Φιλαρμονική που
από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολύ μικρός και από ό,τι μας είχε πει ο κύριος
που ήταν γιατρός ο νεαρός που τρέχει στο Κοινωνικό Ιατρείο, χρειάζονται ένα
πολύ μεγαλύτερο χώρο για να στεγάσουν πράγματα. Αυτός ο χώρος δεν
νομίζω ότι βοηθάει εκεί που ήταν η Φιλαρμονική. Σας είπα, ότι υπάρχει ένας
χώρος πάρα πολύ μεγάλος απέναντι ακριβώς από το καφενείο, που είναι δυο
ενιαίοι χώροι που το κρατάει η Πολιτική Προστασία. Μπορεί να μπει εκεί ό,τι
χρειάζεται και έχει ανάγκη το Κοινωνικό Ιατρείο και να είναι άνετα. Γιατί
πρέπει να κάνετε πράγματα τσουρούτικα και να μην είναι άνετα το Κοινωνικό
Ιατρείο;
Όπως παραχωρήσαμε το καφενείο και δεν εισπράττει τίποτε ο
Δήμος για κοινωνικό έργο, μπορείτε να πάρετε κι αυτό το χώρο, η Πολιτική
Προστασία εξάλλου ανήκει μέσα στο χώρο του άλσους, να φύγουν όλα αυτά
που υπάρχουν εκεί και να γίνει ένα πολύ ωραίο Κοινωνικό Ιατρείο.
Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Να το διευκρινίσω σε περίπτωση που δεν το
καταλάβατε: στην Φιλαρμονική πάνε οι Αντιοχείτες.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μα γιατί να φύγουν οι Αντιοχείτες από εκεί
και να μην πάνε σε ένα χώρο, ο οποίος είναι κλειστός. Ενώ οι Αντιοχείτες και
η Φιλαρμονική το χρησιμοποιούν και να μην πάει η Πολιτική Προστασία εκεί
που πρέπει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη, μια ερώτηση προέκυψε από τα λεγόμενα αυτά
μπορώ να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μπορείτε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπάρχει κάποιος από τους Αντιοχείτες εδώ; Συμφωνούν με
τη μεταφορά τους; Υπάρχει κάποιο γραπτό σε αυτό; Κάτι που να μπορούμε κι
εμείς να το γνωρίζουμε;
Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν υπάρχει κάποιο γραπτό. Είχαμε συμφωνήσει τη
μεταφορά, απλά επειδή μου ζήτησαν και την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου γι' αυτό και το έφερα και σήμερα εσπευσμένα. Συμφωνούν
πάντως μπορώ να σας ενημερώσω, η κα Γαζιτζή που είναι και η Πρόεδρος
του Δ.Σ. τους προφορικά μου έχει δώσει τη συναίνεσή της.
13
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία τοποθετήσεις. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν είναι τοποθέτηση επειδή απέχω
από τη διαδικασία, ενημέρωση μόνο κάτω αυτό που είπε ο κ. Κουμαριανός ότι
είναι απλά κάποια πάνελ τα οποία μπορούν εύκολα να αποξηλωθούν μιλάω
για το χώρο που φιλοξενούνταν η Φιλαρμονική. Δεν ισχύει κ. Κουμαριανέ, σε
περίπτωση αποξήλωσης καταστρέφονται αυτά, είναι δεδομένο. Το δε κόστος
για να γίνει αυτή η ηχομόνωση ήταν 8 με 10 χιλιάδες ευρώ επί Διοίκησης
Αδαμόπουλου. Τώρα από εκεί και πέρα αν εσείς θεωρείτε ότι είναι αμελητέα
ποσότητα αυτά και έχουμε τόσο πολύ την ευχέρεια να χαλάμε έτσι απλά
χώρους οι οποίοι έχουν επενδυθεί κάποια χρήματα και αν μη τι άλλο θα
μπορούσε…
Εγώ αντιλαμβάνομαι η κα Ρόκου μπορεί να θέλει να ξαναφτιάξει
τη Φιλαρμονική σωστά, εκεί κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος
πρόβας για μικρά παιδιά. Ένας χώρος ο οποίος έχει ηχομονωθεί με ειδική
ηχομόνωση να τον ξηλώσουμε τώρα, αυτά δεν είναι επαναχρησιμοποιούνται.
Ρωτήστε και την Τεχνική Υπηρεσία γι' αυτό που σας λέω. Αλλά εσείς
αποφασίζετε, ενημερωτικά απλά το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νομίζω πως σήμερα υπάρχει ένα μείζον θέμα και αυτό είναι
η λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και μάλιστα όπως μας είχε ενημερώσει,
νομίζω ότι κανείς δεν είναι ανενημέρωτος, ο εκπρόσωπος που είχε έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο μας το είχε ζητήσει από την προηγούμενη φορά, νομίζω
ότι ήμασταν όλοι εν γνώσει ότι θέλουν άμεσα ένα δεύτερο χώρο γιατί έχουν
μηχανήματα για οδοντιατρείο και πρέπει να λειτουργήσει.
Και αν κάποιος είχε επισκεφθεί το Κοινωνικό Ιατρείο που στις
μέρες μας όλα τα Κοινωνικά Ιατρεία σε όλη την Ελλάδα παρέχουν ένα πολύ
μεγάλο κοινωνικό έργο σε αυτή τη διάλυση που υπήρχε επί χρόνια στη χώρα
μας, θα σας έλεγαν ότι είναι απαραίτητο να είναι δίπλα ο χώρος γιατί έχουν
μία γραμματειακή υποστήριξη και δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν
προβλήματα σε ένα χώρο απομακρυσμένο από το Κοινωνικό Ιατρείο το
Κοινωνικό Οδοντιατρείο να είναι κάπου απομακρυσμένα, γιατί ξαναχρειαζόταν
γραμματειακή υποστήριξη και όλα αυτά.
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Είναι ευχής έργο ότι ο Αντιοχείτες είδαν με πολύ μεγάλο πνεύμα
συνεργασίας από ό,τι ακούω και υπευθυνότητας το θέμα της λειτουργίας του
Κοινωνικού Ιατρείου και την επέκτασή του και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δει
και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Νομίζω ότι πρέπει να ψηφιστεί και άμεσα να λειτουργήσει και το
Κοινωνικό οδοντιατρείο γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι αν οι ιατρικές εξετάσεις
είναι ακριβές, η οδοντιατρική περίθαλψη είναι πανάκριβη στις μέρες μας και
υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα και
πρέπει άμεσα να λειτουργήσει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω,
γιατί είπαμε ότι απέχουμε από τη διαδικασία αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε
ένα πράγμα: παρ' όλο ότι όλες οι Παρατάξεις είχαν εκφράσει και είχαν πει τα
συγχαρητήρια απέναντι στην προσπάθεια, παράλληλα είχαν τονίσει ότι δεν
συμφωνούν και δεν γνωρίζουν τον τρόπο δομής και λειτουργίας του
Κοινωνικού Ιατρείου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που
να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, αυτά τα οποία είχαμε πει και την
περασμένη φορά και τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για ένα Κοινωνικό
Ιατρείο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, πως είναι η δομή πως λειτουργεί, ποιοι είναι
αυτοί οι οποίοι ναι μεν είναι ιατροί, αλλά μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες
αν κάτι δεν πάει καλά και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα υπενθυμίζω για να πούμε
γιατί απείχαμε την περασμένη φορά και γιατί απέχουμε και τώρα.

Σας

ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θέλω απλώς να πω ότι είχα επισκεφθεί τα Κοινωνικά
Ιατρεία στα εγκαίνιά τους, πράγματι ο χώρος που έχουν είναι γεμάτος, με
είχαν ενημερώσει τότε για το αίτημά τους να επεκταθούν σε διπλανό χώρο, γι'
αυτό και δεν διαφωνούμε με την ουσία του αιτήματος φυσικά εφόσον
συμφωνούν και

οι

Αντιοχείτες

δεχόμαστε

τις

διαβεβαιώσεις

του

κ.

Κουμαριανού, εμείς δεν μπορέσαμε αυτό να το επιβεβαιώσουμε, αλλά απλώς
για λόγους αρχής επειδή έχω ξαναπεί ότι θέλουμε να μην ψηφίζουμε
προφορικές εισηγήσεις και έστω και λίγα λεπτά πριν την συνεδρίαση να μας
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έρχονται τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, γι' αυτό κυρίως τον λόγο θα
απέχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχάς να πω ότι κι εγώ να
επαναλάβω τα λεγόμενα των προηγούμενων ότι όλοι είμαστε υπέρ του
θεσμού που έχει δημιουργηθεί και μάλιστα εγώ τον Σεπτέμβριο ήμουν αυτός
που είχα θέσει το θέμα ότι έπρεπε να πάρει μια σωστή μορφή αυτή η
παραχώρηση γιατί ήταν στον αέρα δεν υπήρχε καμία παραχώρηση και
χαίρομαι που τώρα έρχεται εγκαίρως πριν εγκατασταθεί και να επεκταθεί η
δομή, να της παραχωρήσουμε το χώρο.
Εκείνο

που

δεν

καταλαβαίνω

και

επειδή

θέλουμε

να

συνεργαστούμε σε πολλά επίπεδα, αυτή την απαξία τη συνεχόμενη. Δηλαδή
έρχεται πάλι ένα θέμα χωρίς καμία εισήγηση, χωρίς να μας έχει έρθει τίποτε
συνεννοήθηκε προφορικά -δεν υπάρχει καν αίτημα των Αντιοχειτών- ο κ.
Αντιδήμαρχος.
Την προηγούμενη φορά που συνεννοήθηκε προφορικά έγινε το
μπέρδεμα με τους Παιδικούς Σταθμούς με τα Υπουργεία, πήγαινα – δεν
πήγαινα, έπαιρνα τηλέφωνα – δεν έπαιρνα τηλέφωνα, θέλουμε να κρατείται
μια τυπικότητα. Εάν κάποιοι συνάδελφοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα και
θέλουν να απαξιώνονται, είναι δικαίωμά τους. Αλλά μόνο και μόνο γι' αυτό τον
λόγο, εγώ είμαι αναγκασμένος να απέχω παρ' ότι δεν υπάρχει ουσιαστική
διαφωνία.
Πρέπει να μην αντιμετωπίζετε με αυτό τον τρόπο με αυτή την
απαξίωση την αντιπολίτευση. Έχετε την πλειοψηφία καλώς την έχετε,
μπορείτε να τα περάσετε όλα, δικαίωμά σας να περάσετε ό,τι θέλετε, αλλά να
είστε λίγο πιο σοβαροί απέναντι στην αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ. Αντιδήμαρχο γιατί
άφησε κάποια κενά όσον αφορά την απόφαση του Συλλόγου. Λέτε ότι δεν
έχετε ούτε έγγραφο, είναι ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου και αν είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί ζήτησαν να
το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο; Μήπως τους το επιβάλλαμε; Τη μεταστέγαση μήπως την

16

η

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 4/2/2015

επιβάλλαμε; Δεν το ξέρω, ρωτώ. Δεν έχω καμία ενημέρωση, διότι δεν υπάρχει
έγγραφο δεν υπάρχει τίποτε, απλώς προφορικά τους είπα ότι «ξέρετε, εκεί θα
γίνει αυτό, καλώς θα γίνει, εσείς θα πάτε στο χώρο αυτό». Συμφώνησαν; Μην
έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπάρχει μια παρεξήγηση από μερικούς συναδέλφους. Όσοι
θέλουμε προετοιμασία για να συζητήσουμε, μάλλον θέλουμε να βοηθήσουμε
στα αλήθεια και με πιο ουσιαστικές προτάσεις. Άρπα κόλα δεν είναι καλή
βοήθεια.
Δεύτερον, θα περίμενα το θέμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας των δημοτών και για τους ασφαλισμένους που είναι σε χειρότερη
μοίρα και για τους μη ασφαλισμένους, να αντιμετωπίζεται πιο συγκροτημένα
από τη Δημοτική Αρχή και να μη περιορίζεται μόνο στη βοήθεια στο
Κοινωνικό Ιατρείο. Πλέον έχουν περάσει πέντε μήνες και δεν έχω δει καμία
κίνηση για συζήτηση.
Δεν πρέπει ο Δήμος μας να ικανοποιείται και να λέει «Βοηθάμε
το Κοινωνικό Ιατρείο, πάμε καλά» είναι πολύ λίγο, ο πήχης είναι πολύ
χαμηλά.
Και

ακόμη

για

το

χώρο.

Νομίζω,

εάν

έρθουμε

όλοι

προετοιμασμένοι μπορεί να έχουμε ακόμη καλύτερες λύσεις, καλύτερες
προτάσεις.

Εδώ δεν είδα κανέναν από εμάς να λέει «Θα πάω στον

οδοντίατρο εφόσον έχει παθολογικό ιατρείο δίπλα, αλλιώς δεν θα πάω».
Μπορεί να υπήρχε άλλος καλύτερος χώρος που να εξυπηρετούσε το
οδοντιατρείο καλύτερα και δεν θέλει ειδικά το οδοντιατρείο και τόσο σημαντική
γραμματειακή υποστήριξη.
Αυτά όλα πιθανώς να είναι για το καλό των δημοτών μας που
έχουν ανάγκη το Κοινωνικό Ιατρείο. Εγώ θα πρότεινα μετά την παρέμβαση
του κ. Μπόβου να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει οργανωμένα στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα – ένα. Απαντώντας στο ερώτημα της κα Γκούμα. Το θέμα
ψηφίστηκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της παραχώρησης του
χώρου. Τώρα είναι αίτημα για έξτρα χώρο γιατί έχουν ανάγκη να φτιάξουν
κοινωνικό οδοντιατρείο. Δεύτερον, στο δεύτερο θέμα, αν θυμάστε, είχε γίνει
μια ολόκληρη συζήτηση εδώ και με τους εκπρόσωπους του Κοινωνικού
Ιατρείου και είχαν τοποθετηθεί ότι επειδή είναι μια αυτοοργανωμένη
συλλογικότητα δεν αποδέχονται να μας φέρουν Καταστατικό προκειμένου να
εγκρίνουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο κάτι τέτοιο.
Εγώ

λέω

ότι

αυτό

το

οποίο

εμείς

αποφασίσαμε

την

προηγούμενη φορά είναι ότι παρά την άρνησή τους να μας πουν ότι «Εμείς
φτιάχνουμε μιας μορφής εταιρεία για να έχουμε ένα Καταστατικό», εμείς το
εγκρίναμε γιατί λένε ότι λειτουργούν και εμείς το αποδεχτήκαμε αυτό, δεν το
θέσαμε τέλος πάντων ως κριτήριο για την παραχώρηση χώρου ότι
λειτουργούν με

ένα

συνελευσιακό

τρόπο

και

ότι

όποιος θέλει

να

παρακολουθήσει τη δομή με την οποία λειτουργούν μπορεί να πάει εκεί και να
τα διαπιστώσει ιδίοις όμμασι. Αυτό είναι απόφαση ούτως ή άλλως δεν το
θέσαμε ποτέ ως προαπαιτούμενο.
Τρίτον, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε; Το οικειοθελώς που ρώτησε
ο κ. Κοπελούσος. Δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί οι Αντιοχείτες να πουν
«θέλουμε να φύγουμε» προφανώς και επειδή είναι ακριβώς δίπλα ο χώρος
από το Κοινωνικό Ιατρείο τους βολεύει πολύ περισσότερο. Έγιναν διαδοχικές
συναντήσεις και ξεχωριστά με τους Αντιοχείτες και με τους εκπρόσωπους
από το Κοινωνικό Ιατρείο και συμφωνήσαμε, δηλαδή αποδέχτηκαν οι
Αντιοχείτες ότι το παραχωρούν στο βαθμό που τους βρίσκουμε ένα χώρο
πάρα πολύ κοντά. Αυτή είναι η εισήγηση σήμερα δηλαδή ότι συναινούν να
αφήσουν το χώρο που είναι ακριβώς δίπλα, αρκεί να είναι κάπου πάρα πολύ
κοντά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ θέλετε να προσθέτετε κάτι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και προφανώς μπορεί να συμπληρωθεί. Η ανάκληση αυτό που
λέει ο κ. Μπόβος έχει δίκιο, να συμπληρωθεί αυτή η απόφαση με ανάκληση κ.
Πλέσσα της προηγούμενης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κατόπιν να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση η παραχώρηση
στους Αντιοχείτες αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
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Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Η παραχώρηση ταυτόχρονα στους Αντιοχείτες του
διπλανού χώρου να συμπεριληφθεί στην απόφαση, προτείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανάκληση και παραχώρηση δηλαδή.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω απευθυνόμενος σε εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τελειώσει ο χρόνος κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά πρέπει να σας πω κάτι, είναι διαδικαστικό.
Αυτά όλα που γίνονται είναι δικό σας θέμα. Εισαγάγετε σήμερα στο Δημοτικό
Συμβούλιο ως Προεδρείο ένα θέμα, το οποίο εδώ προφορικά υπαγορεύει ο
Δήμαρχος από πίσω στο γραμματέα –ο Δήμαρχος, ούτε καν εσείς- πως θα
τροποποιηθεί το θέμα. Ο Δήμαρχος εδώ δεν είναι μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου και αυτό ακριβώς είναι που έθεσα πριν στην τοποθέτηση.
Απαξιώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο με πρώτο υπεύθυνο εσάς. Σας το λέω,
δεν με πειράζει αν θα παρεξηγηθείτε, δέχομαι ό,τι μου πείτε αλλά απαξιώνετε
με πρωταγωνιστή εσάς το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας απαντώ ότι κάνετε μικροπολιτική κ. Παπανικολάου.
Προχωράμε σε ψηφοφορία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τίποτε επί της ουσίας έχετε να μου πείτε που
υπαγορεύει ο Δήμαρχος από πίσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος υπαγορεύει αυτό που είπαμε δια μικροφώνου
προηγουμένως.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κ. Δήμαρχος είναι παρατηρητής της συνεδρίασης κ.
Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε; Εσείς διευθύνετε τη συνεδρίαση. Απαξιώνετε μόνος
σας το ρόλο σας και του κ. Κοπελούσου και του κ. Πλάτανου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία κ. Γραμματέα.

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης απουσιάζει. Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω για την προχειρότερα με την οποία έρχεται το
θέμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω γιατί η προχειρότητα μειώνει την προσφορά των
γιατρών του Κοινωνικού Ιατρείου. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης απουσιάζει. Η κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ ΓΚΟΥΜΑ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 υπέρ και 10 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Εισαγωγή 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. «Αποδοχή και
κατανομή ποσού 105.735,69 € Α’ δόσης ’15 επιχορήγηση Υπουργείου
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Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη
λειτουργικών

δαπανών

στις

σχολικές

Επιτροπές

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατανομή ποσού μειωμένης κατά 1,5‰ για
δικαιώματα ΤΑΠΙΕΔ 158,60 άρα καθαρού ποσού 105.577,09 € στις σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι όπως τα είπατε, είναι η πρώτη κατανομή για την Α΄ σχολική
Επιτροπή του ποσού των 48.565,46 και για τη Β’ σχολική Επιτροπή
57.011,63 € νομίζω ότι είναι τυπικό αυτό, τα χρήματα υπάρχουν ήδη δεν ξέρω
αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα ψηφίζουμε για την εισαγωγή του θέματος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συμφωνούμε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο για ερώτηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Ρόκου θέλω να
με ενημερώσετε, έχουν περάσει πλέον πέντε μήνες από την ημέρα που έχετε
τη Διοίκηση του Δήμου. Τι γίνεται με τον απολογισμό των σχολικών
Επιτροπών σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε; Δηλαδή έχουμε κάποιο αποτέλεσμα;
Που είναι ο έλεγχος; Που έχει καταλήξει; Πέντε μήνες έχουν περάσει. Πόσο
θέλετε;
Ή, αν δεν είστε τώρα, να μου πείτε ότι «15 Φεβρουαρίου θα
έχουμε το αποτέλεσμα» ή «στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε το
τι έχει γίνει με τις σχολικές Επιτροπές». Ψηφίζουμε τώρα επιχορηγήσεις και
καλώς κάνουμε και τις ψηφίζουμε για να μπορέσουμε τουλάχιστον εμείς σαν
Παράταξη, για να λειτουργήσουν τα σχολεία αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι
γίνεται με τους απολογισμούς. Αυτή η ιστορία θα πρέπει να τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εννοείτε για τις προηγούμενες προφανώς. Το θέμα θα πάει στον
Εισαγγελέα, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να έχει
μια ενημέρωση τι έχει γίνει;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Θα έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν παρθεί απόφαση
από τη σχολική Επιτροπή. Γιατί η σχολική Επιτροπή συστάθηκε αν θυμάστε,
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στις 30 του μήνα, η τελική της σύνθεση, 30/12 γιατί είχαμε κάποια
προβλήματα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεσμεύεστε ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα έρθει θέμα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Βεβαίως δεσμεύομαι ότι το θέμα θα έχει πάρει το δρόμο του.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στο επόμενο Συμβούλιο θα έρθει θέμα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ακριβώς θα έρθει θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου το καταλάβαμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άρα δεσμεύεται η Διοίκηση ότι στο επόμενο Συμβούλιο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Οτιδήποτε νεώτερο υπάρχει θα σας ενημερώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αν κατάλαβα καλά κα Ρόκου είπατε ότι συστάθηκε τελευταία
η σχολική Επιτροπή. Δηλαδή μέχρι πρότινος οι αποφάσεις που έπαιρναν οι
σχολικές Επιτροπές ήταν παράνομες;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Συμφωνώ μαζί σας …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Απαντήστε μου λοιπόν εφόσον δεν ήταν εντάξει οι σχολικές
Επιτροπές πήραν κάποιες αποφάσεις. Ήταν παράνομες οι αποφάσεις;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ναι, δεν θα με δείρετε κιόλας έτσι όπως μιλάτε. Ηρεμήστε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ήρεμος είμαι εγώ κα Ρόκου, εσείς να ηρεμήσετε.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το ύφος σας δεν μου αρέσει.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δάσκαλος είμαι, τότε να χαμηλώσω τη φωνή μου προφανώς.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το ύφος σας δεν μου αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου θα περιμένετε να γίνουν οι ερωτήσεις και μετά να
απαντήσετε.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εντάξει κ. Πρόεδρε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Με αυτά που είπατε κα Ρόκου αν δεν κάνω λάθος, εννοείτε
τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα δεν ξέρω οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι οι
προηγούμενες αποφάσεις είναι παράνομες. Άρα κακώς λειτουργούσαν οι
σχολικές Επιτροπές το διάστημα αυτό. Άρα όλες οι προηγούμενες αποφάσεις
είναι παράνομες. Τι έχετε να μας πείτε επ’ αυτού; Και τώρα που συστάθηκε
κανονικά η σχολική Επιτροπή τώρα θα πάρετε τις αποφάσεις.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχω μια ερώτηση.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Απαντήστε μου σε αυτό και έχω να συμπληρώσω και κάτι
ακόμη.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Να πω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου να γίνουν όλες οι ερωτήσεις σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και επιπλέον, απευθύνομαι στον Πρόεδρο επειδή συνεχίζεται
πάλι και εδώ και την απόφαση την οποία την έχετε πάλι λάθος εκτός αν έχετε
σκοπό να φέρετε κι αυτή να τη διορθώσετε στην Επιτροπή της ΔΕΠ λέτε
αναπληρωτής

Προέδρου

και

συνεχίζετε

και

γράφετε

«Αναπληρωτής

Προέδρου», δεν υπάρχει κύριοι αναπληρωτής Προέδρου, υπάρχει Πρόεδρος
και Αντιπρόεδρος είτε το καταλαβαίνετε είτε δεν το καταλαβαίνετε. Το έχουμε
πει επανειλημμένα και συνεχίζετε να το γράφετε κιόλας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που το γράφουμε αυτό;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εδώ που λέτε Απόντες, αναπληρωτής Προέδρου. Πρέπει να
φέρετε την απόφαση για ορθή επανάληψη. Στην απόφαση που πήρατε την
έχετε λάθος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άκουσα στην προλογία της κας Αντιδημάρχου τη λέξη
«εισαγγελέας» αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Για να γνωρίζουμε, μέχρι να
φτάσουμε στον Εισαγγελέα, αφού θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάει
να πει ότι κάτι έχει προκύψει κακώς κειμένων. Θα μας ενημερώσετε ακριβώς
τι έχει συμβεί με τις σχολικές Επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εν συντομία αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ
μειωμένες

οι

χρηματοδοτήσεις

των

σχολικών

Επιτροπών

όπως

καταλαβαίνετε δεν καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων. Αυτό φαίνεται ακόμη
και μέσα από την ίδια την αίθουσα και το κυλικείο δίπλα και από πολλά άλλα
προβλήματα. Αυτό θα ήθελα να δω να αλλάζει εγώ, τώρα με το «Πρώτη φορά
Αριστερά» αυτό θα ήθελα να δω ότι αλλάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου απαντήστε σας παρακαλώ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Οι αποφάσεις ήταν σωστές γι' αυτό και οι διευθυντές δέχτηκαν τη
χρηματοδότηση. Αν δεν ήταν σωστές, δεν θα τη δέχονταν. Απλώς κάποιες
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αποφάσεις τις επικαιροποιήσαμε ξανά πάλι όταν άλλαξε η σύνθεση των
σχολικών Επιτροπών.
Τώρα όσον αφορά τον Εισαγγελέα που είπα. Επειδή δεν
δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για τα χρήματα που λείπουν, είπαμε ότι το θέμα
πλέον εμείς δεν μπορούμε να το δούμε σα νέα σχολική Επιτροπή, έτσι δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να το πάμε στον Εισαγγελέα. Και
πρέπει να εξετάσουμε όλο το παρελθόν από τότε που αναλάβαμε και πίσω.
Οικονομικά δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον λογιστή για να το δει
εξειδικευμένο για να το δει, οπότε το πάμε στον Εισαγγελέα και δεν έχει και
νόημα κιόλας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρία Ρόκου …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τελειώσει η διαδικασία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν έλαβα σωστή απάντηση, σας παρακαλώ
να διευκρινιστεί.
Επειδή το δέχτηκαν οι διευθυντές είναι και σωστές οι
αποφάσεις;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Μόνο η σύνθεση άλλαξε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έτσι λέτε εσείς επειδή δέχτηκαν οι διευθυντές είναι σωστή η
απόφαση;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Άλλαξε η σύνθεση μόνο των διευθυντών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τελειώσει το θέμα κ. Πλάτανε.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το έχουμε ψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα πάμε σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεωρώ είναι ομόφωνο. Υπάρχει κανένας που διαφωνεί;
Ομόφωνα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια παρατήρηση μόνο. Σε αυτό το
τελευταίο που είπε η κα Ρόκου για το λογιστή όταν την είχα ρωτήσει πως
σκέφτεστε να κάνετε τον έλεγχο …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Για ορκωτό λογιστή σας είχα πει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μου είχε πει για ορκωτό λογιστή. Και τώρα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ήταν πολλά τα χρήματα.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εν πάση περιπτώσει εγώ αυτό που ζητώ και χαίρομαι
που το είπε η κα Ρόκου στο επόμενο Συμβούλιο να έχουμε πλήρη ενημέρωση
πως καταλήξαμε στον Εισαγγελέα αναλυτικά το τι έχει συμβεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Οι επικεφαλής έχουν τον λόγο. Ο κ. Γεωργαμλής
έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Η τελευταία διαβούλευση
που έγινε στους Απομάχους αν και άκουσα την κα Γαϊτανά κάτι ήθελε να πει
και ίσως με τη συζήτηση καλυφθούμε όλοι, στον ηλεκτρονικό Τύπο ιδιαίτερα
διάβασα ορισμένες λέξεις που δεν τιμούν κανέναν «ξέπλυμα μαύρου
χρήματος» «ρεμούλα σε ορισμένες σχολικές Επιτροπές» που μας κάλυψε η
κα Ρόκου τώρα. Είπατε πάρα πολλά πράγματα.
Αν είναι δυνατόν και εγώ ήθελα μια διευκρίνιση, μια κουβέντα,
αν μπορούσατε να μας κάνετε μια ενημέρωση, αλλά έχω την εντύπωση ότι
κάτι άκουσα την κα Γαϊτανά ότι θέλει να ρωτήσει, οπότε ίσως καλυφθούμε
όλοι. Δεν θέλω τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να ζητήσω το εξής: επειδή λόγω
πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων στο πρόσφατο διάστημα η φωνή μου
έχει κλείσει και η συμβουλή του γιατρού ήταν να μείνω άφωνος ή εν πάση
περιπτώσει να μιλάω λιγότερο, θα ήθελα να ζητήσω αν δεν έχετε αντίρρηση
τα ερωτήματα της Παράταξής μας να τα διατυπώσει ο κ. Πλάτανος. Αν θέλετε
να αποχωρήσω για να είστε τυπικά εντάξει ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι – όχι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να τις κάνει ο
κ. Πλάτανος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Διοίκησης είστε στον
έκτο μήνα και τα έσοδα του Δήμου συνεχώς συρρικνώνονται. Το ερώτημά
μου είναι το εξής είναι από εγκατάλειψη δική σας στα συγκεκριμένα θέματα
που θα θέσω πιο κάτω από αδιαφορία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που το βρήκατε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αφήστε με κ. Δήμαρχε να ολοκληρώσω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσω εγώ και τοποθετηθείτε μετά.
Υπάρχουν τρία θέματα. Είναι ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, είναι το Ηρώδειο
πάρκο και είναι και το κυλικείο του νεκροταφείου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά είναι τα έσοδα;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τα οποία έχετε διαφυγόντα έσοδα. Εάν δεν σας αρέσει …
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αν έχετε να μας πείτε κάτι για τα συγκεκριμένα θέματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 1,5 εκατομμύριο χρωστάει και μας λέτε για το νεκροταφείο; Δεν
ντρέπεσαι λίγο;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ενημέρωση για το Σώμα θέλω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να μας ενημερώσετε ζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν μπορείτε να κάνετε μυστική διπλωματία από μόνοι σας
για όλα. Η δεύτερη ερώτηση: η Παράταξή μας έχει ζητήσει εγγράφως από
11/12/2014 να ενημερωθεί για τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου. Σε δέκα
μέρες 11 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται δυο μήνες και ακόμη δεν έχουμε
πάρει απάντηση. Αυτό λέγεται διαφάνεια ή αδιαφάνεια; Επειδή βγαίνετε στις
πλατείες και κάνετε καταγγελίες στην προηγούμενη Διοίκηση, τι έχετε να μας
πείτε επ’ αυτού εσείς; Εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας και της
προηγούμενης και της επόμενης και της μεθεπόμενης.
Το τρίτο θέμα. Στη Νέα Χαλκηδόνα υπάρχουν δυο κουφάρια: το
ένα κουφάρι λέγεται Παιδικός σταθμός στην οδό Οδυσσέως και το άλλο
λέγεται βαγόνι κάτω από τη γέφυρα της Χαλκίδας. Τι έχετε να μας πείτε επ’
αυτού; Το βαγόνι έχει πυρποληθεί. Έχετε σκοπό να παραμείνει εκεί
πυρπολημένο για κάποιο χορό του Ζαλόγγου; Έχετε σκοπό να το
επισκευάσετε; Να το μετακινήσετε; Τι έχετε να πείτε;
Επειδή στο 2ο θέμα έχετε και τον παιδικό σταθμό φέρατε Α.Π.Ε.
θα ενημερωθεί το Σώμα γιατί παραμένει κουφάρι ή έχει οσμή σκανδάλου; Και
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οι υπεύθυνοι εδώ επειδή το έργο δεν συνεχίζει θα τιμωρηθούν; Θα
αναδειχθούν; Τι σκοπό έχετε;
Και το τέταρτο θέμα. Κύριε Δήμαρχε αφορά εσάς, όταν ήσασταν
εκεί που είναι η κα Γκούμα προεκλογικά είχατε φροντίσει να πάρετε και
καταλογισμούς και είχατε θέσει το ερώτημα στην κα Γαϊτανά. Υπάρχουν δύο
καταλογισμοί στον πρώην Δήμο της Νέας Χαλκηδόνας οι οποίοι είναι
απλήρωτοι. Τι έχετε να πείτε επ΄’ αυτού; Όταν ήσασταν αντιπολίτευση και
χρειαζόσασταν τους προλόγους τους ξέρετε τους έχετε πάρει. Αν τους ξέρετε
ρωτήστε… Υπάρχουν κι άλλοι δύο, να σας τους δώσω αν δεν τους έχετε.
Μπορείτε να μου πείτε πότε θα πληρωθούν; Τότε που
χρειαζόσασταν τους προλόγους στις πλατείες φροντίσατε και τους πήρατε
και τους τρεις. Τον έναν τον πληρώσατε και τους άλλους δύο τους έχετε
καταχωνιασμένους. Τι έχετε να πείτε επ’ αυτού; Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Εκείνο το οποίο θα παρακαλέσω πάρα πολύ, για να
μπορέσουμε να βρούμε κάποια γραμμή επικοινωνίας, είναι το εξής: δεν
κάνουμε τίποτε άλλο, από το να φέρνουμε θέματα τα οποία τα πετάμε και
στον αέρα, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου θα πάει ο ένας στον Εισαγγελέα,
τον άλλον θα τον στείλουμε στα Δικαστήρια, ο άλλος είναι κλέφτης και όλα
αυτά δημιουργούν μια κατάσταση στην πόλη, η οποία είναι μπορώ να πω
πάρα πολύ επικίνδυνη.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι όλα πρέπει να είναι στη διαφάνεια.
Συμφωνώ ότι πρέπει όλα να έρθουν στο φως, όμως θα είναι καλό και είναι
πάρα πολύ καλό για όλους και για τη Δημοτική Αρχή και για μας αλλά και για
τους συνδημότες μας να φέρνουμε πράγματα τα οποία να είναι όντως
τεκμηριωμένα. Να πούμε ότι πάμε στον Εισαγγελέα και το στέλνουμε αυτό
στον Εισαγγελέα, γιατί έχουμε αυτά τα ευρήματα τα αρνητικά, τα οποία
δείχνουν ότι δεν έχει κάνει έννομες πράξεις, έχει κάνει παράνομα πράγματα.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα είναι να έρχεται ονομαστικά και
ξεκάθαρα ότι είναι αυτός ο οποίος έχει ασελγήσει εις βάρος του Δήμου μας.
Εκείνο το οποίο συλλήβδην, γιατί έτσι παίρνεται συλλήβδην όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο και νομίζω δεν είναι καθόλου καλό για κανέναν όπως είπα και στην
αρχή, να θέτουμε συνέχεια θέματα, τα οποία είναι αόριστα και πολλές φορές
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ξεφεύγουμε και δεν νομίζω ότι το να ακούγονται όλες οι Διοικήσεις και όλοι οι
δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι οι βουλευτές και όλοι είναι κλέφτες και
απατεώνες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Συγκεκριμένα, ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα, με όνομα και επίθετο
για τον καθένα ο οποίος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του και είναι
παράνομος να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν
δικαιολογείται κανένας να αφήνει να αιωρείται κάτι αρνητικό για τον άλλον. Θα
παρακαλούσα πάρα πολύ εάν υπάρχουν στοιχεία τέτοια, τα οποία είναι
αρνητικά, να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαϊτανά έχει τον λόγο.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί
δημοτικοί σύμβουλοι θα ήθελα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει ανοίξει τόσο
πολύ το θέμα, να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο όσον αφορά τη Συνέλευση που
έκανε στους Απομάχους που είπε για πάρτι διαφθοράς και διαπλοκής.
Αναφέρθηκε

πρώτη

φορά

για

πρώτο

θέμα

κυλικείο

νεκροταφείου και για ΚΕΝΤΑΥΡΟ. Για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ λοιπόν θέλω να
ενημερώσω όλους σας γιατί είπε ότι χάσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ, θέλω να
σας ενημερώσω ότι το 2009 η σύμβαση του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ είχε λήξει. Το 2010
μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ζητήθηκε μείωση μισθώματος για τον
ΚΕΝΤΑΥΡΟ. Πως θα γινόταν η μείωση μισθώματος χωρίς να υπάρχει
σύμβαση, αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι το 2001 ήρθε χαρτί σε
εμάς οριστικής κατεδάφισης για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ γιατί δεν ήταν νόμιμος.
Οπότε ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έκλεισε.
Όπως καταλαβαίνετε ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ δεν μπορούσε να
λειτουργήσει γιατί δεν ήταν νόμιμος όπως ακριβώς δεν είναι και νόμιμο το
κυλικείο του νεκροταφείου. Παρακαλώ το Δήμαρχο αντί να συκοφαντεί ό,τι
υπάρχει για το κυλικείο του νεκροταφείου, να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα
όλες τις ενέργειες και όλα τα έγγραφα που έκανα εγώ σα Δήμαρχος στο
συγκεκριμένο θέμα.
Κατηγορήσατε στους Απομάχους στη λαϊκή Συνέλευση για τις
σχολικές Επιτροπές και θέλω να πω το εξής: οι σχολικές Επιτροπές το 2012
όταν εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών προσπάθησα και εξασφάλισα τη
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μισθοδοσία του Δήμου, την άλλη μέρα έγινε δέσμευση όλων των χρημάτων
για τα χρωστούμενα από το 1991 από την ΕΥΔΑΠ.
Φρόντισα

και

έτρεξα

την

επόμενη

μέρα

και

κάναμε

διακανονισμό, δώσαμε προκαταβολή, απελευθερώθηκαν τα λεφτά και οι
υπάλληλοι πληρώθηκαν και μέσα στο 2014 προεκλογικά η ΕΥΔΑΠ
αποφάσισε ότι στο διακανονισμό αυτό που κάναμε τις 432.000 € ότι θα
ξεχωρίσει το χρέος του Δήμου με το χρέος των σχολείων το οποίο το
επωμιστήκατε εσείς και ξέρετε πολύ καλά τι συνέβη και το τρέξατε.
Όσον αφορά τις σχολικές Επιτροπές αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο
σας προκαλώ να το φέρετε στη δημοσιότητα. Μιλήσατε για υπερτιμολογήσεις
σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά υλικά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν γίνεται
ένας πρόχειρος διαγωνισμός τη μελέτη την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία, η
Τεχνική Υπηρεσία τη μελέτη της τη στέλνει το Γραφείο Προμηθειών, το
Γραφείο Προμηθειών βγάζει δημοσίευμα, γίνεται δημοσίευση και από εκεί και
πέρα όσοι έχουν έρθει και έχουν δώσει την προσφορά τους προχωράει στην
Επιτροπή αξιολόγησης. Είτε είναι δέκα είτε είναι ένας, παίρνει το διαγωνισμό
και από εκεί και πέρα παραλαμβάνει η Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν έχει πέσει υπόψη σας πάλι το τονίζω παράνομες
υπερτιμολογήσεις σας προκαλώ και αυτό να το δώσετε σήμερα στη
δημοσιότητα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ θέλω να
ολοκληρώσω και μετά να μου πείτε οτιδήποτε. Διότι μιλήσατε για παράνομες
υπερτιμολογήσεις. Αυτό θα το δείτε εσείς, τη διαδικασία την ξέρετε: ξεκινάει η
μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, πάει στο Γραφείο Προμηθειών, μετά στην
Επιτροπή αξιολόγησης και μετά πάει και στην Επιτροπή Παραλαβής.
Τελειώνουμε εδώ. Αν έχει πέσει ένα τιμολόγιο το οποίο είναι για σας
υπερεκτιμημένο, να το βγάλετε στη δημοσιότητα.
Μιλήσατε για την Πρωτομαγιά. Θα σας ήθελα λίγο πιο ευαίσθητο
κ. Δήμαρχε διότι για την Πρωτομαγιά επί τρία χρόνια κάποιοι άνθρωποι και
κάποιοι υπάλληλοι βρέθηκαν σε πρόθυρα να αυτοκτονήσουν από τις
συκοφαντίες και τις κακόβουλες συμπεριφορές. Ευτυχώς όμως βγήκε η
βούλευμα και οι άνθρωποι αυτοί κοιμούνται ήσυχα πια, αφού πέρασαν τρία
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χρόνια πανικό. Ναι βεβαίως μιλήσατε για την Πρωτομαγιά, γιατί αναφερθήκατε
σε ένα τιμολόγιο της Πρωτομαγιάς με 3.184 € για 500 φυλλάδια της
Πρωτομαγιάς. Αυτό, είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει περίπτωση 3.184 € για 500
φυλλάδια της Πρωτομαγιάς και τα οποία αναφερθήκατε κιόλας σε σχέση με
τον έντυπο τοπικό Τύπο. Αν υπάρχει τέτοιο τιμολόγιο σας παρακαλώ αύριο το
πρωί να βγει στη δημοσιότητα.
Και θα σας πω και κάτι γιατί αναφερθήκατε για τις εκδηλώσεις
της Πρωτομαγιάς και θέλω να γελάσω πάρα πολύ γιατί ήμασταν μια Διοίκηση
όπου δεν ψηφίζατε ποτέ προϋπολογισμό δεν ψηφίζατε ποτέ δια βίου μάθηση,
δεν ψηφίσατε ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ το οποίο το ψηφίσατε και τώρα βγήκατε και σε
διαγωνισμό, δεν ψηφίσατε το 23 Τετράγωνο για να ανοίξει να έχει έσοδα ο
Δήμος αυτή τη στιγμή που για τρία χρόνια έκλεισε για κάποιους λόγους από
την προηγούμενη Διοίκηση, δεν ψηφίσατε ποτέ συσσίτιο, δεν ψηφίσατε ούτε
εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις του Δήμου που έγιναν είτε λέγεται Πρωτομαγιά,
είτε λέγεται Χριστούγεννα, είτε λέγεται Πάσχα έγιναν εκ των ενώντων, ενώ
εσείς κ. Δήμαρχε δεν το κάνατε. Ζητάτε συνέχεια πιστώσεις.
Και σήμερα μάλιστα εδώ φέρνετε θέμα εισήγηση για να
νοικιάσετε χώρους για χρήσεις του Δήμου. Εμείς σα προηγούμενη Διοίκηση
ξενοικιάσαμε τα πάντα για να εξασφαλίσει ο Δήμος τουλάχιστον 220 με
250.000 € και μάλιστα ξεχρεώσαμε το ΚΑΠΗ της Εφέσου και το πήγαμε στο
Τσιπουράδικο γιατί βρήκαμε 9.500 € ενοίκιο κ. Δήμαρχε και δεν βγάλαμε σε
διαγωνισμό το Τσιπουράδικο, αντί να πάρουμε 2.000 € που δεν θα τα
παίρναμε κιόλας, όπως ακόμη μας χρωστάνε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά
είστε μέσα στο Δήμο και μπορείτε να τα ξέρετε. Και προτιμήσαμε να φύγουμε
από ένα τόσο υπερβολικό ενοίκιο.
Κύριε Δήμαρχε θέλω να σας πω κάτι: αν εσείς βγαίνατε
Δήμαρχος το 2011 θα βγαίνατε σε λαϊκές Συνελεύσεις και θα λέγατε ότι ο
Δήμος χρωστάει 13.000 € που οι 7.000 € είναι δάνεια του Δήμου, οι 6.500 €
είναι προμηθευτές, το 1 εκατομμύριο είναι τα Νομικά πρόσωπα και οι 100.000
€ είναι το Π.Π.Ι.Ε.Δ. κλείνω το Δήμο; Εμείς όμως δεν τον κλείσαμε το Δήμο.
Πήραμε την τσάντα μας στον ώμο, δούλεψε υπηρεσιακά, δούλεψε ανθρώπινα
και ξεχρέωσε αυτό το Δήμο. Αυτό θέλω να σας πω κ. Δήμαρχε.
Δεν βγαίναμε στις Συνελεύσεις να θίγουμε και να συκοφαντούμε
και να λέμε ψέματα. Βγαίνουμε στους ανθρώπους που πραγματικά για το
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νεαρό της ηλικίας σας πίστευα ότι θα λειτουργήσετε μέσα σε όλες αυτές τις
καταστάσεις που υπερασπίζεστε, όχι σε καταστάσεις εκατό χρόνων πίσω ότι
βρήκαμε καμένη γη και μαύρο χρήμα. Ντρέπομαι γι' αυτό πραγματικά.
Διότι έδωσα πραγματικά την ψυχή μου γι' αυτό το Δήμο το ’11
και βρήκατε ένα Δήμο ξεχρεωμένο και μάλιστα βρήκατε ένα Δήμο με 1
εκατομμύρια ευρώ ΣΑΤΑ έργων, το οποίο εγώ δεν το είχα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Όχι σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε. Αυτή τη
στιγμή εγώ δεν επιτρέπω την αξιοπρέπειά μου και την προσπάθειά μου να
την προσβάλλει κανένας σε Γενική Συνέλευση. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό
μου. Ό,τι έγινε, έγινε. Με αποδόμησαν, με προσέβαλλαν όλοι, αλλά όχι πια.
Επί τρισήμιση χρόνια λειτούργησα ένα Δήμο και τον ξεχρέωσα και βρήκατε 1
εκατομμύριο ΣΑΤΑ έργων, εγώ αυτή τη ΣΑΤΑ έργων δεν τη βρήκα. Ξεχρέωνα
τα παλιά έργα που βρήκα διότι ο "Καλλικράτης" δεν μου επέτρεπε να κάνω
καινούργια έργα και σας τα άφησα. Οπότε μη μιλάτε στις λαϊκές Συνελεύσεις
ούτε για μαύρη τρύπα, ούτε για μαύρο χρήμα.
Μιλήσατε για μαύρο χρήμα. Ποιο μαύρο χρήμα; Να ρωτήσω κάτι
πάρα πολύ απλό; Γιατί έξι μήνες αφήνετε το ανθοπωλείο του νεκροταφείου
εκεί χωρίς διαγωνισμό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο ανθοπωλείο;
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Το ανθοπωλείο του νεκροταφείου. Είναι έξω
από Δήμο έξι μήνες χωρίς διαγωνισμό, ούτε καν έχει κάνει ένα έγγραφο που
να λέει …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι παράνομο και αυθαίρετο. Πώς να κάνουμε διαγωνισμό σε
κάτι που είναι παράνομο και αυθαίρετο; Στο ΣΙΠΟΧΑ έχει πάει η υπόθεση θα
ενημερωθείτε, περιμένετε.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Να ενημερωθούμε; Έκανε έγγραφο για
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου μιλάει η κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Εγώ θέλω να ολοκληρώσω και θέλω να πω
το εξής: όταν πηγαίνουμε στις λαϊκές Συνελεύσεις όπως είπα και πριν, εγώ
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δεν πήγα το ΄11 ούτε σε λαϊκή Συνέλευση, λειτούργησα σαν άνθρωπος για να
λειτουργήσει αυτός ο Δήμος και πήρα 13 εκατομμύρια. Δεν βγήκα ποτέ να πω
ότι υπήρχε χρέος και δεν συκοφάντησα κανέναν Δήμαρχο. Προσπάθησα να
λειτουργήσω γι' αυτή την πόλη. Δεν επικοινωνήθηκε, δεν το ξέρει κανείς, εγώ
όμως το έκανα.
Είναι πάρα πολύ εύκολο και να κρίνουμε και να καταγγέλλουμε,
αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Όταν θέλουμε σε τόσο σοβαρά προβλήματα
που περνάει αυτή τη στιγμή ο Δήμος και κάθε δημότης που ζούμε, πρέπει να
τον αγκαλιάζουμε και να πηγαίνουμε στις λαϊκές Συνελεύσεις να αγκαλιάζουμε
και να λέμε τι πρόβλημα έχουν.
Και θα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο το Δήμαρχο: είναι
Δήμαρχος

της

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνας

ή

μόνο

Δήμαρχος

της

Φιλαδέλφειας; Γιατί η Χαλκηδόνα από την Κανάκη και κάτω βρωμάει. Εγώ
αυτό θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με
ακούσατε και εγώ θα αποχωρήσω γιατί προτιμώ να μιλάω με μια οικογένεια
του Τσεπέτου σαν τον Πινόκιο, παρά με εσάς που λέτε ψέματα στις λαϊκές
Συνελεύσεις.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία και
προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άλλος επικεφαλής; Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις. Το ένα θέμα
είναι τι γίνεται με το κυλικείο του νεκροταφείου. Θέλουμε μια ενημέρωση γιατί
ακούμε πολλά γύρω από αυτό και πότε θα μπει σε λειτουργία. Και το δεύτερο
θέμα, μπήκε ο καινούργιος χρόνος ανοίγει ο καιρός θα αρχίζουν να
απλώνονται τα τραπεζοκαθίσματα βασικά στην πλατεία και σε όλη τη
Φιλαδέλφεια.
Περιμένουμε, είχατε υποσχεθεί και είχατε δεσμευτεί για μια
κανονιστική για τις περιοχές αυτές. θέλω να μου απαντήσετε τι γίνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταλαβαίνω έχουν μπει πάρα πολλά θέματα και
χρειάζεται πολλά να δρομολογηθούν, τέλος πάντων εγώ θα προσπαθήσω να
είμαι σύντομη. Τα ζητήματα που ήθελα να βάλω εγώ αφορούν το δεκατιανό
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και το πώς υλοποιείται αν μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση σε επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς υλοποιείται το δεκατιανό. Κατά πόσο το έχει
αναλάβει κάποια Υπηρεσία ή είναι τέλος πάντων μέσα από εκλεγμένους
μονάχα συμβούλους και τα λοιπά, εάν υπάρχει κάποιου δομή ή γίνεται απλά
ένα φακέλωμα για ένα τοστ.
Το δεύτερο θέμα που ήθελα να βάλω ήταν ότι θεωρώ ότι θα
έπρεπε να έχει έρθει ενημέρωση για το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο, θα έπρεπε ο
Δήμαρχος να έχει πάρει τον λόγο μετά τις τελευταίες εξελίξεις για ένα πάρα
πολύ σημαντικό θέμα αν θα κατασκευαστεί σχολείο στην πόλη μας ή αν θα
χάσουμε την άδεια και από τη στιγμή που βρισκόμαστε και μετεκλογικά εγώ
καταλαβαίνω

γιατί

ένα

μήνα

δεν

κάναμε

Δημοτικά

Συμβούλια

κ.

Τομπούλογλου, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς.
Χρειάζεται να υπάρξει άμεσα μια ενημέρωση και χρειάζεται και
απόφαση ακόμη για το πώς θα κινηθούμε για το 3 ο Γυμνάσιο – Λύκειο για την
κατασκευή των νέων σχολείων και τη χρηματοδότησή τους. Πλέον έχετε το
Δήμο, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση, ελπίζω η εξαίσια πρόταση του κ.
Κουμαριανού προεκλογικά όταν είχατε αναλάβει το Δήμο στους Παιδικούς
Σταθμούς «τα χέρια μας είναι θεσμικά δεμένα από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση» δεν ισχύει πια.
Και ως εκ τούτου πραγματικά η ενημέρωση που τέλος πάντων
είχαμε εμείς από την Επιτροπή και που στάλθηκε και ηλεκτρονικά, αλλά και η
ενημέρωση που είχαμε εμείς από τους παρευρισκόμενους με το ραντεβού με
την κα Δούρου ήταν ότι «σας παραπέμπω στον Υπουργό Παιδείας και
Υπουργό Υποδομών», δεν λέει τίποτε καινούργιο και καμία αλλαγή και καμία
ελπίδα αυτή η πρόταση, πραγματικά.
Η άδεια λήγει. Θέλετε να κατασκευάσετε σχολείο ή δεν θέλετε;
Εμείς η τοποθέτησή μας είναι ξεκάθαρη, δεν θα την επαναλάβω. Τώρα για
όσα ειπώθηκαν πραγματικά για ό,τι έχει ειπωθεί και έχει αρχίσει να
κυκλοφορεί και να συζητείται στην πόλη μας, οι απαντήσεις βρίσκονται σε
μέσα σε όλα αυτά τα θέματα μέσαm στη μερική ιδιωτικοποίηση του πρασίνου,
μέσα στις νέες μισθώσεις, όλες οι απαντήσεις βρίσκονται εδώ μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω από το τελευταίο της κας Γκούμα. Κυρία Γκούμα,
έγινε η συνάντηση αυτή, αν έχετε αυτή την εκτίμηση καλώς την έχετε δικαίωμά
σας είναι εμείς ως Δήμος οφείλουμε να διεκδικήσουμε επειδή είναι και
δέσμευσή μας και όπως λέτε λήγει και η άδεια το 2016 τον Φλεβάρη αν
θυμάμαι καλά οφείλουμε να διεκδικήσουμε για να συστρατευτούμε μαζί με το
Κίνημα των Γονέων προκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση του νέου
σχολείου του Γυμνασίου και του Λυκείου. Σε αυτό είμαστε απολύτως
σύμφωνοι και νομίζω πως δεν υπάρχει καμία διαφωνία.
Τώρα, αν αυτές οι δεσμεύσεις αποδειχτούν έωλες αν δεν
τηρηθούν αυτό θα μας βρει απέναντι και αυτό είναι δέσμευση και εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Τώρα πάμε στο σοβαρό θέμα των καταγγελιών. Πρώτον, όπως
ενημέρωσε η κα Ρόκου, υπάρχουν όχι αποχρώσες ενδείξεις υπάρχουν πολύ
σοβαρά προβλήματα στην Πρωτοβάθμια σχολική Επιτροπή και η απόφαση
είναι να προχωρήσουμε στον Εισαγγελέα. Πριν από αυτό ή μετά από αυτό
παράλληλα θα γίνει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν αφορά
πιθανό μόνο την Πρωτοβάθμια σχολική Επιτροπή γιατί εφόσον ξέρετε η
Πρωτοβάθμια σχολική Επιτροπή είναι καθολικός διάδοχος των τριών
προηγούμενων σχολικών Επιτροπών, που γνωρίζετε ότι κι αυτές έχουν μέσα
αποχρώσες ενδείξεις προβλημάτων.
Δεύτερο θέμα, όσον αφορά το ότι μειώσαμε τα έσοδα του
Δήμου. Κύριε Πλάτανε, τι να σας πω! Αν έχετε κάποια στοιχεία να μας πείτε
ότι μειώσαμε τα έσοδα να μας τα φέρετε, ευχαρίστως να προσέξουμε να τα
βελτιώσουμε. Η εικόνα είναι άλλη πάντως. Άρα δηλαδή η εικόνα αυτή που
λέτε δεν ισχύει ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα του Δήμου ίσα - ίσα τα έσοδα του
Δήμου είναι αυξημένα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Δήμαρχε δεν είπα αυτό, είπα ότι δεν έχουμε έσοδα από
το κυλικείο, από τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ και από το πάρκο, συγκεκριμένα πράγματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή άκουσα πολύ καλά κ. Πλάτανε. Όπως γνωρίζετε τον
ΚΕΝΤΑΥΡΟ τον βρήκαμε κλειστό, επίσης τον βρήκαμε κλειστό και με μια
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι είναι παράνομο και
κατεδαφιστέο. Αν εσείς έχετε κάποιο τρόπο να μας υποδείξετε να ανοίξει ένα
αναψυκτήριο εκεί, ευχαρίστως εμείς προσπαθούμε, τρέχουμε αυτό το θέμα
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και έχουμε κάνει μια εκτίμηση ότι αυτό το θέμα θα είχε επιλυθεί αν θυμάμαι
καλά και με βάση τον προϋπολογισμό που έχουμε κάνει, γύρω στον
Αύγουστο – Σεπτέμβρη. Το έχουμε τοποθετήσει δηλαδή μετά το 2 ο εξάμηνο,
να έχει τακτοποιηθεί και να μπορεί να ανοίξει ένα αναψυκτήριο σε αυτό το
χώρο νόμιμα. Άρα εδώ είστε άδικος ότι μειώσαμε τα έσοδα, λες και υπήρχαν
έσοδα.
Δεύτερο θέμα για το κυλικείο. Στο κυλικείο τι έσοδα υπήρχαν;
Μόνο χασούρα υπήρχε και ρευματοκλοπή, όχι μόνο δεν είχαμε έσοδα, είχαμε
έξοδα. Άρα δεν καταλαβαίνω και πάλι ποια έσοδα εμείς μειώσαμε όσον
αφορά τον κυλικείο. Θα φτάσω και σε αυτό πιο αναλυτικά βέβαια.
Και τρίτο για το Ηρώδειο πάρκο, νομίζω αναφερθήκατε και στο
Ηρώδειο πάρκο. Πάλι κι αυτό δεν ξέρω αν είχαμε κάποια έσοδα, να μου
φέρετε δηλαδή κάποιο κατάλογο πότε υπήρξαν έσοδα, για να πω κι εγώ ότι
χάσαμε κάποια έσοδα γιατί κι εγώ δεν ξέρω, κλειστό το βρήκαμε κι αυτό.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν ήταν νοικιασμένο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε ήταν νοικιασμένο;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα παραμείνει κλειστό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε ήταν νοικιασμένο και χάσαμε έσοδα κ. Πλάτανε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το διάστημα που ήταν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε ήταν. Για πείτε το διάστημα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το τελευταίο διάστημα πάντως από ό,τι θυμάμαι είναι
κλειστό, αλλά θα συνεχίσει έτσι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο τελευταίο; Για πείτε μας ποιο είναι το τελευταίο διάστημα;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πριν ενάμιση χρόνο, δεν θυμάμαι κ. Βασιλόπουλε. Αλλά
πρέπει να παραμείνει κλειστό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη λέτε λοιπόν ότι χάσαμε έσοδα, έτσι ξεκινήσατε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν είπα ότι χάσατε, είπα ότι έχουμε διαφυγόντα έσοδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινήσατε να λέτε ότι έχουμε απώλεια εσόδων, ξεκινήσατε την
τοποθέτησή σας λέγοντας «έχουμε απώλεια εσόδων», δεν έχουμε απώλεια
εσόδων βρήκαμε κάτι το οποίο είναι προβληματικό, κλειστό.
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Θα γίνουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο
Ηρώδειο πάρκο και θα ξαναδοθεί για να δουλέψει. Θέλετε κάτι άλλο; Αυτή
είναι η απάντηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς ο ίδιος είπατε ότι πλέον δεν θα έχει την ίδια
χρήση που είχε πριν δηλαδή θα δοθεί στους δημότες, θα δοθεί ελεύθερο.
Εσείς το είχατε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Ηρώδειο πάρκο μιλάμε.
Είχατε πει ότι η καφετέρια, αυτό το οποίο λειτουργεί, όπως λειτουργούσε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου αρκετή η παρέμβασή σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει ο Δήμαρχος κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος. Ισχύει κ. Δήμαρχε;
Νομίζω εσείς το

είχατε

πει ότι εμείς θα σκεφτούμε το πώς θα

χρησιμοποιήσουμε τον χώρο, πάντως όχι ως αναψυκτήριο. Αν ανατρέξετε στα
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου εσείς το είχαμε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Εγώ το είχα πει κ. Τομπούλογλου και η διατύπωση
ακριβώς ήταν στο αν θα ενοικιαστεί, ότι δεν είναι απαραίτητο, εξετάζουμε την
οποιαδήποτε περίπτωση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα του κυλικείου έχουμε δεσμευτεί να το φέρουμε σε
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φροντίσουμε να το φέρουμε μέχρι τέλος του
μήνα συνολικά τον φάκελο, να γίνει μι συζήτηση μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή
αν όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να σημειωθεί αυτό
να έρθει το θέμα του κυλικείου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί έκανε αν
θυμάμαι καλά και κάποιες ερωτήσεις ο κ. Γεωργαμλής.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το νεκροταφείο συνολικά όπως γνωρίζετε είχε και έχει ακόμη
αρκετές παρανομίες. Νομίζω πως είναι κοινό μυστικό αυτό στην πόλη, δεν
νομίζω να το ανακαλύψαμε τώρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος ο οποίος το είχε
πριν αυτή με βάση τα στοιχεία από το Τμήμα Εσόδων χρωστάει πάνω από 1
εκατομμύριο στο Δήμο και αυτό το γνωρίζουμε.
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Επίσης γνωρίζουμε ότι από το ’09 μέχρι το ’12 πλήρωνε κατά το
δοκούν μειωμένο μίσθωμα από το ’09 μέχρι το ’12 και κάποιοι το εισέπρατταν
αυτό το μίσθωμα παρ' όλο που βγήκε δικαστική απόφαση η οποία απέρριπτε
το αίτημα για μείωση του

μισθώματος με τη λογική του αθέμιτου

ανταγωνισμού γιατί αυτό το είχε πάρει κάποιος μέσα από δημοπρασία και
άρα μια μείωση μετά εκ των υστέρων θα συνιστούσε αθέμιτο ανταγωνισμό.
Άρα μέχρι το ’12 πλήρωνε. Από το ’12 μέχρι που ήρθαμε, δεν
πλήρωνε τίποτε και μιλάμε για ένα αντίτιμο που έφτανε τις 29.000 € το μήνα.
Άρα από εκεί προκύπτει όλο αυτό το ποσό.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι ότι σωρεύτηκε ένα χρέος πάνω από 1
εκατομμύριο ευρώ. Εδώ, υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αυτές οι ποινικές
ευθύνες θα αναζητηθούν. Αυτό εδώ εμείς θεωρούμε πως μέσα από αυτή τη
διαδικασία ειδικά του κυλικείου επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη διακινήθηκε
πολύ μαύρο χρήμα, αυτή είναι η άποψή μου. Υπήρξαν υποψήφιοι, υπήρξαν
έντυπα που υποστήριξαν τους συγκεκριμένους υποψηφίους και αυτή είναι η
πολιτική μου άποψη και αυτό δεν το παίρνω πίσω.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Παπανικολάου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τους μάθετε όταν έρθει η ώρα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Βαριές κουβέντες αυτές κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά που έχουν γίνει είναι πιο βαριά κ. Κοπελούσο από το να
ειπωθούν βαριές κουβέντες.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν ξέρω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ότι αυτή η κατάσταση έφτασε μέχρι εδώ …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Στο Δημοτικό Συμβούλιο μιλάτε, όχι αόριστα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου γιατί οξύνετε την κατάσταση τώρα; Σας
παρακαλώ κ. Παπανικολάου!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοπελούσο, αυτό το οποίο υπάρχει, είναι ότι υπάρχει μια
ποινική διαδικασία και μια αστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τον ίδιο το

38

η

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 4/2/2015

μισθωτή ένα κομμάτι και από εκεί και πέρα θα αναζητηθούν ευθύνες σε
υπαλληλικό επίπεδο για εγγυητικές γνωρίζουμε τι έχει γίνει και υπάρχει κι ένα
τρίτο επίπεδο που αφορά το κομμάτι Διοίκηση που υπήρχε αυτή την περίοδο.
Είναι σαφές αυτό που λέω; Θέλετε να πω ονοματεπώνυμα κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν σας επιτρέπω κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εσείς μιλάτε με το ακροατήριο, αλλά όταν προσπαθώ
να μιλήσω εγώ δεν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εδώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τακτοποίησης του
κυλικείου εδώ και καιρό και συναντάμε εμπόδια επειδή ο κύριος ο
συγκεκριμένος που έχει ανοίξει κυλικείο στα 300 μ. από το νεκροταφείο
καθημερινά στέλνει τη μια την Αστυνομία, την άλλη στέλνει την Πυροσβεστική,
την τρίτη το Υγειονομικό και την Πολεοδομία μη πω με ποιον μπροστάρη
υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές μηχανικό, ο οποίος έρχεται ως μπροστάρης
του κυρίου αυτού και τον υπερασπίζεται. Εκεί βρισκόμαστε. Η υπόθεση έχει
πάει στο ΣΥΠΟΘΑ για το ανθοπωλείο και περιμένουμε την απόφαση γιατί έχει
κάνει αίτηση αναστολής της έξωσης ο κύριος και περιμένουμε να βγει
απόφαση προκειμένου να απομακρυνθεί επειδή είναι αυθαίρετο και
παράνομο.
Όσον αφορά το κυλικείο περιμένουμε την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού

προκειμένου

να

φτιάξουμε

κωδικό

για

πρόστιμα,

προκειμένου να πληρώσουμε ένα παράβολο 2.000 € προκειμένου να
προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις στο κυλικείο, προκειμένου στο 20ήμερο μετά
να μπορέσουμε να κάνουμε επιδιορθώσεις και να το βγάλουμε σε
δημοπρασία.
Άρα δηλαδή υπολογίσουμε στο ένα με ενάμιση μήνα περίπου
από τώρα, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να είναι έτοιμο το κυλικείο για
να βγει σε δημοπρασία ενάμιση με δυο μήνες, εκεί είναι η εκτίμησή μας.
Για παράνομες υπερτιμολογήσεις. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για
υπερτιμολογήσεις και μπορώ να το τεκμηριώσω με το τι τιμές έχουν στην
αγορά, γνωρίζουμε εμείς κάποια πράγματα που μπορούμε να τα πάρουμε ως
ιδιώτες, με το τι τιμές έπαιρνε ο Δήμος και αυτό είναι πολιτική άποψη. Ότι
μπορούμε να φέρουμε όποιος θέλει είμαι στη διάθεσή του να δούμε με τι τιμές
39

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

προμηθευόταν ο Δήμος κάποια πράγματα και πόσο κόστιζαν και πόσο
κοστίζουν σε ένα απλό πολίτη να πάει στην αγορά να τα προμηθευτεί. Περί
αυτού πρόκειται.
Ακούστηκε ότι φέρνουμε πιστώσεις είπε η κα Γαϊτανά για τον
πολιτισμό ενώ τα έκαναν μόνοι τους ή από την τσέπη τους δεν ξέρω τι
ακριβώς έκαναν.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν υπήρξε απόφαση ποτέ για το δέντρο και έρχεται ο
άνθρωπος κάθε μέρα και μας απειλεί ότι θα το κόψει με τσεκούρι και του λέμε
«κόψτο» γιατί δεν υπάρχει απόφαση με την οποία μπορεί να πληρωθεί. Δεν
υπάρχει πίστωση από το Δήμο. Πήγε κάποιος κι έβαλε ένα δέντρο και έρχεται
μετά στο Δήμο και ζητά τα λεφτά και του λέμε από πού θα πληρωθεί αφού δεν
υπάρχει απόφαση. Δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Άμα είναι να τον
πληρώσουμε ας πάει να το κόψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κάντε ησυχία!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σωστά έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
προσπάθησε να αφήσει κάποια ακίνητα τα οποία πλήρωνε μίσθωνε ο Δήμος,
σωστό. Από την άλλη ότι προκειμένου να μειώσουμε το κόστος έχουμε
μεταφέρει Υπηρεσίες και δομές όπως παραδείγματος χάριν το ΚΑΠΗ εκεί που
είναι, μη το θεωρούμε αυτό το πράγμα και τιμή μας. Γιατί κάθε φορά που
βρέχει, κάνουμε προσευχές μην πάθουν ηλεκτροπληξία και είναι άλλο ένα
κοινό μυστικό αυτό στην πόλη το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στο ΚΑΠΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στη διαδικασία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Δήμαρχε δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πλάτανε φέρτε τους δυο καταλογισμούς που είπατε να
τους πληρώσουμε γιατί εγώ πρώτη φορά τους ακούω. Εγώ για ένα
καταλογισμό ήξερα, τον φέραμε στο 1ο δίμηνο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα τα έχετε αύριο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ ωραία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αλλά έχω θέσει αλλά δυο ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε όχι τώρα.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τα οικονομικά στοιχεία θα τα λάβω κ. Δήμαρχε;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πλάτανε έχετε καταθέσει αίτηση στο
Δήμο; Υπάρχει αίτηση κ. Πλάτανε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αιτήσεις κ. Λάλο. Όχι αίτηση, αιτήσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και δεν έχετε πάρει.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να το κοιτάξω αύριο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν έχω πάρει απάντηση, θα σας φέρω αντίγραφα αύριο και
σε εσάς.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Άμα έχει γίνει αίτηση, να κοιτάξω αύριο τι
ζητάτε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Από 11/12.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και ζητούσατε… Να σας πω τι ζητούσατε όμως.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν χρειάζεται να μου πείτε, τα ξέρω.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

-

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Με

αναδρομική

ισχύ

ζητούσατε

τα

αποτελέσματα του κλεισίματος του ’14. Αυτό δεν ζητούσατε; Έρχεστε 11/12
και ζητάτε το κλείσιμο του ’14; Τώρα έκλεισε το ’14 κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τώρα έκλεισε το ’14;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Βεβαίως. Τέλος του μήνα έκλεισε κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Περιμένω να μου απαντήσετε τώρα, δεν είναι μόνο αυτά.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ζητώ να μου κάνει μόνο μία διευκρίνιση
ο κ. Δήμαρχος για κάτι για το νεκροταφείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα κ. Τομπούλογλου σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν κ. Δήμαρχε το πρώτο που θέλω να πω είναι
ότι αυτά όλα που καλώς έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε λαϊκές Συνελεύσεις
αυτά που είπατε στους Απομάχους καλό θα ήταν να ενημερωνόταν πρώτα το
Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτον.
Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: μιλήσατε για το
νεκροταφείο και είπατε ότι είστε στη φάση να γίνει νομιμοποίηση του κτηρίου.
Γιατί είναι παράνομο. Εσείς κ. Δήμαρχε, πως δώσατε την εντολή ή η Τεχνική
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Υπηρεσία να γίνουν εργασίες αποκατάστασης κάποιων πραγμάτων στα
κτήρια του νεκροταφείου, χωρίς να βγάλετε άδεια.
Εσείς που επικαλείστε τη νομιμότητα και λέτε ότι «αυτό το κτήριο
έχει παρανομίες και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και έχουμε μπει στο άρθρο
βάσει του νόμου να το νομιμοποιήσουμε», εσείς οι ίδιοι στείλατε εργάτες
χωρίς να βγάλετε μια άδεια για μικρές εργασίες από την Πολεοδομία και
προκαλείτε εσείς ο ίδιος, παρανομείτε αντί να βγάλετε μια άδεια που είχατε
κάθε δικαίωμα για να κάνετε τις όποιες εργασίες. Διότι εδώ έχω φωτογραφίες
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας είπα σύντομα, έχουμε φύγει από τη
διαδικασία. Μίλησε ο Δήμαρχος και μετά το Δήμαρχο δεν παίρνει άλλος τον
λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έχουμε φωτογραφίες και υπάρχει καταγγελία στην
Πολεοδομία που σας βάζει σε πρόστιμα. Γιατί δεν βγήκε άδεια λοιπόν εφόσον
επικαλείστε εσείς τη νομιμότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε κ. Δήμαρχε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάτε για πολιτικό μηχανικό που
ήταν στην Παράταξή μας υποψήφιος αν όλα λένε ότι είναι σωστά, δηλαδή με
συγχωρείτε, το ότι στη δική σας Παράταξη και ενδεχομένως στο Δήμο
υπάρχουν συνεργάτες δικοί σας που έχετε προσλάβει, εγώ θα καθίσω το
ιδιωτικό, το τι κάνει ο άλλος ιδιωτικά επειδή τον έχει προσλάβει, να πω
«επειδή αυτός ήταν μαζί σας»; Στις δημοτικές εκλογές κατέβηκαν 600
άνθρωποι, ιδιωτικά λοιπόν τι σημαίνει δηλαδή ότι του απαγορεύουμε να πάρει
μια δουλειά που του έδωσε κάποιος ιδιώτης έξω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σημαίνει ότι αφορά και την Παράταξή μας, πως τα
συνδυάζετε αυτά; Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός διαδικασίας κ. Τομπούλογλου. Ο κ. Δήμαρχος και
κλείνει το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ξέχασα ένα θέμα που έβαλε ο κ. Πλάτανος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είμαστε στις αμαρτίες του νεκροταφείου, μία ακόμη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση δεν παίρνουν οι σύμβουλοι κατ' αρχάς τον λόγο
σε αυτή τη διαδικασία, μόνο οι επικεφαλής.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πολύ γρήγορα. Μια αμαρτία ακόμη του νεκροταφείου: πριν
μπούμε δεξιά κτίστηκε ένα κτίσμα δεν ξέρω με τι άδεια και γκρεμίστηκε. Τα
έξοδα αυτά …
Ν. ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την ευγένειά του. Εσείς είστε αγενής κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάθε 60 δευτερόλεπτα ευτυχίας μου δεν θα μου
στερείτε εσείς, σας το λέω: δεν με εκνευρίζετε καθόλου. Σας κάνω πλάκα από
ό,τι έχετε καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ πολύ μεγάλη.
Ν. ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν το βλέπω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε προσκομίζω και το χαρτί ότι δεν υπήρχε
άδεια από την Πολεοδομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα, επειδή είστε κι εσείς εκτός διαδικασίας μόνο
τριάντα δευτερόλεπτα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ ήθελα απλά να πω για την ημερήσια διάταξη να
ζητήσω επί της διαδικασίας να αλλαχτούν κάποια θέματα. Να το πω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Για

τα

τεχνικά

θα

απαντήσει

ο

κ.

Καλαμπόκης

κ.

Τομπούλογλου. Για το θέμα που βάλατε κ. Πλάτανε για το βρεφικό σταθμό της
Χαλκηδόνας θα ενημερώσω στο αντίστοιχο θέμα που έχουμε τον Α.Π.Ε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το «Βαγόνι» κ. Πλάτανε δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη
στιγμή, παραμένει κουφάρι και θα παραμείνει μέχρι να δούμε πως θα το
αξιοποιήσουμε. Στο σημείο που είναι το «Βαγόνι» δεν νομίζω ότι εμποδίζει.
Σε ό,τι αφορά το κυλικείο και συνολικά το νεκροταφείο να σας
κάνω μια ενημέρωση. Με τον τρέχοντα νόμο τον 4178 έχουν νομιμοποιηθεί
όλα τα κτήρια, έχει γίνει υπαγωγή, απομένει να γίνει οριστική υπαγωγή για το
κυλικείο που πρέπει να πληρώσουμε ένα παράβολο 2.000 € γιατί
εκμισθώνεται. Εργασίες δεν ξεκινήσαμε, προσπαθήσαμε
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αποκατάσταση σε διαρροή υδραυλικών και αποχέτευσης. Γιατί όταν αρχίσαμε
να σκάβουμε σε εκείνο το σημείο η Τεχνική Υπηρεσία από εκεί και πέρα
υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του τοίχου και τον ρίξαμε όλο, η οροφή δεν
έχει πάθει τίποτε δεν έχουμε αποξηλώσει την οροφή. Επειδή έχω προσωπική
άποψη, η οροφή προσέξτε την λίγο καλύτερα είναι οξειδωμένα τα σίδερα και
έχουν φύγει τα επιχρίσματα.
Όταν χτύπαγαν τους τοίχους άρχισαν να πέφτουν κάποια
κομμάτια, δεν έχει πειραχτεί η οροφή όπως και δεν θα πειραχτεί η οροφή. Για
να κάνουμε την αποκατάσταση των υδραυλικών και να σταματήσουμε τη
διαρροή στην αποχέτευση που υπήρχε, το θεωρήσαμε επείγον και είχαμε
ετοιμάσει ήδη την άδεια μικρής κλίμακας, αλλά για να βγάλουμε την άδεια
μικρής κλίμακας πρέπει να ολοκληρωθεί η υπαγωγή. Και άδεια μικρής
κλίμακας θα βγάζαμε, γιατί πρέπει να φτιαχτούν οι τουαλέτες ΑμεΑ για να
μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και να βγάλει άδεια λειτουργίας του κυλικείο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Ήταν αυθαίρετο και το μαζέψαμε. Με τα συνεργεία μας το
έχουμε κάνει, τα υλικά αυτά τα έχουμε μαζέψει στην αποθήκη. Υπήρχαν οι
πόρτες, τσιμεντοσανίδες ήταν και ήταν τα πάνελ, οι πόρτες από το
αναψυκτήριο του Ηρώδειου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Καλαμπόκη την άδεια κατεδάφισης …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου από πού πήρατε τον λόγο;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γι' αυτό που λέει ο κ. Καλαμπόκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πού πήρατε τον λόγο σας ρωτάω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επικουρικά σε αυτό που λέει ο κ. Ντάτσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικουρικά δηλαδή πρέπει να παίρνετε τον λόγο; Σας
παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!
Κύρια Γκούμα έχετε βάλει ένα θέμα επί της ημερήσιας διάταξης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω μια σύντομη ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν μπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα έχουμε …
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είναι για τη συνάθροιση. Οι αστυνομικοί είναι ένοπλοι ή
άοπλοι στις συναθροίσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήστε τους κα Γκούμα. Έχετε κάποιο θέμα επί της
διαδικασίας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Για την ημερήσια διάταξη. Θέλω να ζητήσω, επειδή ακόμη
αναρρώνω και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αντέξω στα πολύωρα Δημοτικά
Συμβούλια που έχετε όλοι συνηθίσει, αν γίνεται το15ο και το 17 ο θέματα να
έρθουν μπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά την άποψή μου κατά πάγια πρακτικά δεν αλλάζουμε τη
σειρά των θεμάτων, εκτός σοβαρότατου λόγου διότι υπάρχουν μετά
διάφορες…
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή θα ήθελα να παρευρίσκομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλαβαίνω και με συγχωρείτε θα συντομεύσουμε τα
θέματα έχει τον λόγο.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας
3ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Είναι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που κλείνει το έργο,
είναι τυπική διαδικασία έχει πάει ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και στο
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και έχει εγκριθεί. Πρέπει να ψηφίσουμε τον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που εισάγουμε για να ολοκληρωθεί το έργο και να
κλείσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έχει τελειώσει το έργο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Έχουν γίνει αυξομειώσεις στις ποσότητες, δεν έχουμε
υπέρβαση σε ποσότητες.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πως δικαιολογήθηκαν οι αυξομειώσεις, γνωρίζετε;
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Περίπου, μεγαλύτερα σκάμματα που χρειάστηκαν
παρεμβάσεις γύρω από τις κολώνες ήταν στατικά. Λεπτομέρειες δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση ψηφίζουμε κ. Γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αν δεν έχουμε αντίρρηση, ομόφωνα; Ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου
Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται ομόφωνα, ως η
εισήγηση.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού
Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 2/2012)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που φέρνουμε είναι
τακτοποιητικός και συντάχθηκε προκειμένου να κλείσει η τρέχουσα εργολαβία
μετά τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης.
Να πω για την ιστορία κάποια πράγματα. Πρόκειται για ένα έργο
το οποίο ξεκίνησε με πλημμελή μελέτη υποβάθμιση ποσοτήτων, με συνέπεια
να μην μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες. Στις 21 Μαρτίου
του 2014 η Τεχνική Υπηρεσία μετά από όχληση του αναδόχου κάνει διακοπή
εργασιών.
Στις 14 Απριλίου συντάσσεται ένας Α.Π.Ε. από την Τεχνική
Υπηρεσία ο οποίος προβλέπει υποχρέωση συμπληρωματικής σύμβασης. Στις
29/4 υπογράφεται το διαβιβαστικό από την Τεχνική Υπηρεσία προς την
Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση. Στις 18 Ιουλίου υπογράφεται από την
προηγούμενη Δήμαρχο το διαβιβαστικό και ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
πηγαίνει στην Περιφέρεια.
Στις 25 Ιουλίου διατυπώνεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή αρνητική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης επισημαίνοντας
όμως την αναγκαιότητα συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικού ποσού
161.000 € η οποία όμως δεν ήταν επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ.
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Από τον Σεπτέμβρη που αναλάβαμε ξεκινήσαμε μια σειρά
επαφών κατ' αρχάς με τον ανάδοχο και στη συνέχεια με την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή η οποία εξετάζει το θέμα προκειμένου να βρεθεί μια λύση,
γιατί ήταν θέμα που είχε προκύψει και σε άλλους Δήμους.
Η λύση που προτάθηκε τελικά και συμφωνήσαμε μετά από μια
διαβούλευση, ήταν η διάλυση της υπάρχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο, η
σύνταξη νέας μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες
εργασίες

οι

οποίες

θα

ανταποκρίνονται

σε

πραγματικές

ποσότητες

προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, επαναδημοπράτηση αυτού με
ταυτόχρονη χρηματοδότησή του.
Στις 15/1 υποβλήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του νέου έργου
για προέγκριση στην Περιφέρεια και σύμφωνα με σημερινό έγγραφό τους μας
ενημέρωσαν με σημερινή ημερομηνία ότι το έργο θα ενταχθεί και θα
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ουσιαστικά ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός αυτός που φέρνουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, για να κλείσει η διάλυση της εργολαβίας με τον σημερινό ανάδοχο
του έργου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Καλαμπόκη, ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τα
τεύχη δημοπράτησης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπηρεσιακοί.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το έργο είναι μελετοκατασκευή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη μαζέψτε τις ερωτήσεις σας παρακαλώ δεν
μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το έργο είναι μελετοκατασκευή; Αφού η εργολαβία
έγινε με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή. Πως όχι.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επειδή το έργο έγινε με μελετοκατασκευή, συνήθως η
εταιρεία η οποία αναλαμβάνει το έργο είναι κι αυτή που κάνει τη μελέτη εν
πάση περιπτώσει. Το συγκεκριμένο έργο αγαπητοί συνάδελφοι …
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν είναι μελετοκατασκευή κ. Τομπούλογλου, δηλαδή τα
αρχιτεκτονικά τα υπογράφει η κα Κακάτσου, τα στατιστικά …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Καλαμπόκη,

αφήστε

τον

κ.

Τομπούλογλου

να

ολοκληρώσει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πως είναι δυνατό μια εταιρεία η οποία λαμβάνει μέρος
σε ένα διαγωνισμό και φέρνει μια έκπτωση για το συγκεκριμένο έργο 50% να
έρχεται και να λέει τώρα ότι τα απρόβλεπτα θα είναι 160.000 € και δεν το
είδαμε –λέει- την ώρα που ήταν ο διαγωνισμός. Δηλαδή που βρισκόμαστε;
Και μάλιστα ακούστε τι λέει η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:
«… Σημειώνεται ότι η απόκλιση των προσμετρήσεων ήταν αρκετά μεγάλη,
ώστε να μην καλύπτεται από το όριο των απρόβλεπτων του συνόλου του
έργου και αρκετά μικρή ώστε να μην γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες
τη δημοπρασία, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν υποβάλλει ένσταση
κατά της διακήρυξης των τευχών».
Η ιστορία αγαπητοί συνάδελφοι είναι η εξής: η συγκεκριμένη
εταιρεία χτύπησε το έργο με 51% έκπτωση, έριξε τα μπετά τα οποία έχουν
μείνει και ημιτελή και τώρα την κάνει. Διότι αν ψηφίσουμε τώρα τον
Ανακεφαλαιωτικό, είναι η πόρτα η οποία αυτή θα δώσει δύναμη στην εταιρεία
να λήξει τη σύμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου είναι ερώτηση αυτή;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και ποιος μας διασφαλίζει ότι αύριο θα γίνουν όλα αυτά
που λέει ο κ. Καλαμπόκης: να εκτελέσουν το έργο σύμφωνα με τη μελέτη την
οποία έχουν υπογράψει. Δεν κατάλαβα δηλαδή, χάρη στην τεχνική εταιρεία θα
κάνουμε;
Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του Δήμου και
να γίνει το έργο και να μην υπάρχει καθυστέρηση στο έργο. Ας τα αφήσουν
αυτά που πάνε και λένε τα απρόβλεπτα. Τι είναι; Παιδάκια είναι όταν διάβαζαν
τα τεύχη δημοπράτησης; Δεν ήξεραν να διαβάσουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου συντομεύετε σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι σοβαρό το θέμα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα θα τοποθετηθείτε. Μου λέτε ερώτηση και κάνετε πεντάλεπτη
ομιλία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κάνω και τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εάν προβούμε στην
ψήφιση του συγκεκριμένου για έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, είναι
σαν να κάνουμε χάρη στην εταιρεία να την κάνει και θα μείνει κουφάρι αυτό το
συγκεκριμένο. Προσέξτε, και λάβετε τα μέτρα σας. Δεν είναι δυνατό επειδή
έδωσε μεγάλη έκπτωση για να τσιμπήσει το έργο τα πρώτα βήματα, έριξε τα
μπετά που είναι τα περισσότερα γιατί θα τα πάρει τώρα αυτός, θα πάρει τα
εκατό τόσα χιλιάρικα και μετά «άντε γεια σας και ας τα βρουν οι άλλοι». Είναι
πράγματα αυτά; Έτσι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου;
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση κύριοι πρέπει να συνεχιστεί
η εργολαβία. Έδωσε την έκπτωση που έδωσε, γνώριζε τι έκανε και τώρα δεν
έρχεται σα μωρά Περιστερά να λέει ότι «δεν ήξερα και δεν διάβασα» και αν μη
τι άλλο τι είναι αυτά που γράφει η Τεχνική Υπηρεσία.
Είδατε ότι όταν πήγε στην Αποκεντρωμένη, εσείς το διαβάσατε,
έκανε παρατήρηση και λέει ότι να συνεχιστεί και έρχεται και επιμένει τώρα. Για
εμένα, σας λέω ότι πρέπει να συνεχιστεί και να μην γίνει λύση της εργολαβίας,
να τα συνεχίσει με αυτά που έχει. Δεν υπάρχουν λεφτά; Δεν είναι
εξασφαλισμένα και τα λεφτά; Όχι;
Αυτό που λέτε κ. Αντιδήμαρχε ότι δεν είναι εξασφαλισμένα τα
χρήματα …
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Θα σας απαντήσω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν που ενισχύει αυτό που
λέω, ότι έριξε τα μπετά που είναι τα χοντρά να το πούμε έτσι λαϊκά και τώρα
την κάνει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ποια εταιρεία είναι κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό θα μας το πει ο κ. Αντιδήμαρχος ποια εταιρεία
είναι. Είναι η εταιρεία που έφτιαξε τον άλλο βρεφονηπιακό, είναι η εταιρεία
που έφτιαξε τη λίμνη, είναι η εταιρεία που έφτιαξε το Π.Π.Ι.Ε.Δ., είναι η
εταιρεία που έκανε τους πεζόδρομους. Μόνο μία εταιρεία υπάρχει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Κατ' αρχάς πολλά κομμάτια τα έθιξε ο κ.
Τομπούλογλου, αλλά βέβαια υπάρχουν δυο βασικά ερωτήματα τα οποία
χρειάζονται απάντησης.
Όταν συντάχθηκε η τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου έργου
έχει συνταχθεί από το Δήμο μας. Επίσης η εταιρεία η οποία πήρε το έργο και
όπως πολύ σωστά είπε με 51% έκπτωση, έπρεπε να είχε ελέγξει, γιατί μίλησα
εγώ με τον κ. Καλαμπόκη ο οποίος μου έδωσε μια πληρέστατη εικόνα ότι στο
κυβισμό τον οποίο έκανε για τα μπετά είδε ότι είχε μεγάλη απόκλιση, με
αποτέλεσμα να μην θέλει να συνεχίσει.
Βέβαια εκεί θέλω να πω ότι είναι δυνητική η απόφαση του
αναδόχου, αν θέλει να συνεχίσει και δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις. Βέβαια
εδώ τίθενται πολλά ερωτηματικά και πολλά προβλήματα για τη συνέχεια.
Πρώτον, αν είχε απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ, οπότε θα
έχουμε πρόβλημα οικονομικό για να συνεχίσουμε. Δεύτερον, έχουμε κάνει
συνεννόηση με το ΕΣΠΑ αν είναι ακόμη μέσα στο πρόγραμμά του; Αυτή τη
στιγμή όμως πρέπει ένα πράγμα να ξεκαθαρίσουμε: αν σήμερα είναι μέσα στο
πρόγραμμά του.
Εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής: δεν
μπορεί κάθε φορά και την περασμένη φορά με ένα μεγάλο διαγωνισμό διεθνή
υπήρχαν προβλήματα ότι δεν εκτελέστηκε και δεν εκτελέστηκε για τεχνικούς
λόγους και άλλες υποθέσεις δεν εκτελούνται πολλές φορές διότι δεν
υπάρχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις που λέμε για τους διαγωνισμούς.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο κενά και από την πλευρά τη δική
μας που συντάχθηκε όπως συντάχθηκε ο τρόπος για να ζητήσουμε τη
μειοδοσία και τον πήρε ο ανάδοχος και από την άλλη δεν υπάρχει δικαιολογία
για τον ανάδοχο ότι όταν παίρνει ένα έργο δεν το δίνει στην Υπηρεσία τη δική
του και να του πει ότι «ξέρες, πήραμε αυτό το έργο για κάντε μια μελέτη η
οποία μελέτη να λέει ότι ξέρετε 100 είναι το κόστος και κερδίζουμε 50» καμία
δικαιολογία δεν δίνω για τον ανάδοχο αλλά οφείλω να πω για να είμαστε
ειλικρινείς και ξεκάθαροι καμία δικαιολογία δεν δίνω και από την Υπηρεσία
μας η οποία συνέταξε τεχνικά αυτό το έργο με αυτές τις προϋποθέσεις και
δικαιολογείται έτσι ο τρόπος που στην ουσία ο ανάδοχος όπως το πήρε.
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Εκείνο το οποίο βλέπω κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε και αγαπητοί
συνάδελφοι είναι ότι αφήνει πολλά ερωτηματικά αυτή η υπόθεση και θα ήθελα
να το ξεκαθαρίσουμε η συνέχεια –γιατί πάμε να εξοφλήσουμε τα συγκεκριμένα
έργα τα οποία έχουν γίνει και πολύ σωστά έρχεται, μας μένει ένα υπόλοιπο
του έργου, πρέπει να δούμε παρ' όλο ότι μας λέει ο κ. Καλαμπόκης και
πιστεύω απόλυτα ότι είναι έτσι είναι, ότι είναι μέσα στο ΕΣΠΑ, αλλά εάν έχει ή
όχι απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση και ίσως να απαντήσω και σε
επόμενα ερωτήματα που μπορεί να δοθούν. Πιθανό να γνωρίζετε πως ο
σταθμός έχει σταματήσει να χτίζεται εδώ και πάνω από εννιά μήνες κοντεύει
χρόνο και αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ο εργολάβος πέρσι τον Απρίλη αν
θυμάμαι καλά είχε σταματήσει πιο πριν και μετά ζήτησε από το Δήμο διακοπή
εργασιών, την οποία τότε την αποδέχτηκε ο Δήμος η προηγούμενη Διοίκηση.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: 21/3 έγινε η διακοπή εργασιών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το θέμα το είδαμε από τον Ιούνιο κιόλας όπου
ανακαλύπτουμε το εξής: και εμείς είχαμε την ίδια εικόνα ότι είναι μελέτη –
κατασκευή πιθανό να έχουμε την ίδια εικόνα και τώρα, άλλο αυτό αλλά επί της
ουσίας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τις μελέτες τις συνέταξαν οι Τεχνικές
Υπηρεσίες του Δήμου.
Σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό την πήρε αυτή η εταιρεία με
μεγάλη

μάλιστα συμμετοχή, η οποία αφού έριξε τα μπετά όπως λέτε,

εμφανίζεται μετά και λέει ότι λείπουν αυτά κι αυτά. Ακούστε τώρα, μετά εμείς τι
κάναμε. Απευθύναμε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αλλά και σε
άλλους νομικούς, μέχρι και στο Ελεγκτικό Συνέδριο φτάσαμε για να δούμε αν
και πως μπορούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και να
υποχρεώσουμε όπως εσείς λέτε τον κ. εργολάβο να προχωρήσει και να του
μεταφέρουμε την ευθύνη. Αν δηλαδή στοιχειοθετείται νομικά ευθύνη για τη
διακοπή των εργασιών. Η απάντηση που έχουμε από παντού είναι ότι ο
εργολάβος εφόσον τα τεύχη δημοπράτησης είναι ελλιπή, αυτός έχει
υπογράψει κάποια ελλιπή τεύχη δημοπράτησης με τα οποία πήρε το έργο.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός που λέτε να συνεχίσει να χτίσει, δεν
μπορεί να χτιστεί. Δηλαδή με αυτά τα οποία έχουν προβλεφθεί στα τεύχη
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δημοπράτησης

δεν μπορεί να χτιστεί παιδικός σταθμός. Φυσικά η κοινή

λογική τι λέει; Λέει ότι «εσύ που είσαι έμπειρος εργολάβος, έχει χτίσει 500
έργα δεν ξέρεις τι χρειάζεται, πόσα μηχανολογικά χρειάζεται, πόσα στατικά,
πόσο μπετό, πόσο σίδερο, δεν ξέρεις». Αυτό είναι η κοινή λογική, ο νόμος
όμως είναι άλλο πράγμα.
Άρα το λέω αυτό για να προκαταλάβω το γιατί αυτή τη στιγμή
φέρνουμε τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και γιατί δεν μπορούμε να τον
υποχρεώσουμε. Γιατί το να τον υποχρεώσουμε με βάση αυτά τα τεύχη
δημοπράτησης, σημαίνει ότι δεν χτίζεται παιδικός σταθμός. Σας το λέω, γιατί
έχουμε απευθύνει ερώτημα και στη Νομική Υπηρεσία, το ψάξαμε πολλούς
μήνες πριν το φέρουμε ως θέμα.
Το έργο απεντασσόταν από το ΕΣΠΑ, δηλαδή το ΕΣΠΑ επειδή
όπως λέτε απευθυνθήκαμε στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ και η
Διαχειριστική Αρχή είπε ότι «εγώ δεν μπορώ να αναλάβω το έξτρα κόστος
τότε» μιλάμε τέλος Ιουλίου. Η Διαχειριστική Αρχή αυτό το οποίο μας απάντησε
τότε ήταν ότι «εγώ δεν μπορώ να αναλάβω το έξτρα κόστος».
Το επόμενο βήμα ήταν να πάμε σε διαπραγμάτευση τότε μαζί με
την κα Γαϊτανά η πρώτη συνάντηση και να το ζητήσουμε να αναλάβει αυτός το
κόστος. Φυσικά ο εργολάβος δεν το ανέλαβε αυτό, εννοείται! Με τη νέα
Περιφερειακή Αρχή και τη νέα Διαχειριστική Αρχή κάναμε κάποιες επαφές
προκειμένου να το κόστος των 160.000 € να μην το επωμιστεί ο Δήμος
δηλαδή αποκλείοντας ότι μπορεί να χτιστεί από τον εργολάβο να συνεχιστεί ο
παιδικός σταθμός κοιτάξαμε το κονδύλι αυτό να το πάρουμε από το ΕΣΠΑ,
στην ουσιαστικά να επανενταχθεί, περί αυτού πρόκειται.
Η απάντηση είναι θετική, θα επανενταχθεί άρα δεν θα
επωμιστούμε

εμείς

το

κόστος

γι'

αυτό

και

φέρνουμε

σήμερα

τον

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το τελευταίο που γίνεται έχει δοθεί ήδη εντολή
από χτες να ξεκινήσει ΕΔΕ, γιατί ένα λάθος το οποίο θα το πληρώσουμε
σίγουρα κάποιες χιλιάδες ευρώ για τη διακοπή της σύμβασης. Άρα δηλαδή
υπάρχει ένα κομμάτι που θα πληρωθεί από το Δήμο ούτως ή άλλως.
Και ταυτόχρονα με ένα κίνδυνο 160.000 € έχουμε χάσει
προφανώς θα γίνει ΕΔΕ με αναζήτηση ευθυνών και ποινικών στην
προκειμένη περίπτωση γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κόστος που
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επωμίζεται ο Δήμος το οποίο δεν μπορεί απλώς να λέμε ότι έγινε κάποιο
λάθος, σα να μη τρέχει τίποτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μια μικρή ερώτηση στον κ. Δήμαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξαναγίνει κύκλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή είναι επί της συζήτησης επί της διαδικασίας. Άρα εκείνο
το οποίο έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ δεν έχουμε πάρει τίποτε περισσότερο
από ό,τι έχουμε πάρει μια διαβεβαίωση ότι θα ενταχθεί. Είναι έτσι κ.
Καλαμπόκη;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι είναι; Αυτό είπε ο κ. Δήμαρχος.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Να σας πω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνέχεια να μη κάνουμε διάλογο, κ. Καλαμπόκη μετά θα
πάρετε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό δεν είπατε κ. Δήμαρχε; Ότι έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση
ότι θα ενταχθεί πάλι το πρόγραμμα. Άρα δεν έχουμε ακόμη σίγουρα την
ένταξη του έργου στο πρόγραμμα.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Έχουμε δυο δεσμεύσεις …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη αφήστε τη διαδικασία να προχωρήσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει δεν έγινε τίποτε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Κόντο δεν έγινε τίποτε, απλώς έχουμε άλλα 25 θέματα. Ο
κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και
επειδή εδώ πρέπει να κοιτάμε και τα συμφέροντα του Δήμου ανεξάρτητα αν
έχει κάνει λάθος η Υπηρεσία και τι αναζήτηση ευθυνών θα αποδοθεί τελικά,
αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς γιατί έχουμε πρόβλημα με τους Παιδικούς
Σταθμούς είναι όλο αυτό το πράγμα να κινηθεί γρήγορα για να αποκτήσουμε
τον Παιδικό Σταθμό. Αυτή είναι η ουσία του θέματος.
Εφόσον πρώτον υπάρχει η διαβεβαίωση ότι έχει δικαίωμα ο
εργολάβος να διακόψει την εργασία σε όποιο στάδιο θέλει και να μην την
ολοκληρώσει, γιατί κι εγώ μίλησα με τον κ. Καλαμπόκη και αυτά που είπατε κι
εσείς σήμερα μου τα είπε ο κ. Καλαμπόκης, εφόσον υπάρχει η δέσμευση ότι
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το έργο θα συνεχίσει να είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και θα πληρωθεί από το
πρόγραμμα, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα οικονομικό, το μόνο που θα είχα
εγώ ως ερώτημα για να προχωρήσουμε, είναι εάν είναι απαραίτητο να γίνει ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία.
Εάν και αυτό είναι απαραίτητο νομικά, οπότε να κλείσει ο παλιός
λογαριασμός και να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός, δεν νομίζω ότι πρέπει να
έχουμε καμία αντίρρηση γιατί το πρώτιστο είναι να τελειώνουμε, να ξεκινήσει
να γίνει ο Παιδικός Σταθμός που δεν έχουμε που να πάνε τα παιδιά. Αυτή
είναι η ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να πούμε τα πράγματα
με το όνομά τους. Ο πρώτος Παιδικός Σταθμός έτσι όπως έχει έρθει ο 1ος
Α.Π.Ε. είναι οσμή σκανδάλου, για εμένα. Έπρεπε το έργο να είχε δοθεί με τις
προϋποθέσεις που έπρεπε να γίνει. Είναι μελετοκατασκευή από τη διπλανή
πόρτα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι κάνει νιάου-νιάου στα
κεραμίδια!
Δηλαδή πήγε η συγκεκριμένη εταιρεία μίλησε με ποιους μίλησε
και έκανε και όπως ακριβώς τα ήθελε. Αφού πήρε το φιλέτο, τώρα έρχεται και
σηκώνει τα χέρια και λέει «Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε» και
ερχόμαστε σήμερα εμείς να νομιμοποιήσουμε τι. Αυτό το δεν έχει γίνει.
Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων να αποδοθούν οι ευθύνες αν υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν
στη συγκεκριμένη περίπτωση και εμείς σαν Παράταξη θα το καταψηφίσουμε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Να μη συνεχιστεί το έργο δηλαδή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πλάτανε, είπατε για σκάνδαλο, να πείτε ονόματα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Είπα οσμή σκανδάλου κ. Δήμαρχε. Ερευνήστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τις πιο πολλές ερωτήσεις που είχα να κάνω τις έχουν κάνει ήδη
οι συνάδελφοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει διαθέσιμο το ημερολόγιο
του έργου, ποιοι έχουν συντάξει και ποιοι έχουν υπογράψει τα τεύχη
δημοπράτησης. Είναι τα ίδια άτομα; Η Τεχνική Υπηρεσία μήπως έχει
υπογράψει μόνο;
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Στο έγγραφο – εισήγηση που μας έχετε αποστείλει και για την
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώνω ότι ο συγγραφέας μάλλον
είναι ο Προκρούστης. Αναφέρεται πως η απόκλιση είναι και αρκετά μεγάλη και
αρκετά μικρή, δεν έχω καταλάβει με σαφήνεια τι εννοεί. Η απόκλιση τώρα από
τον ανάδοχο δεν έγινε αντιληπτή, ή έγινε αντιληπτή τη χρονική στιγμή που
έπρεπε, γιατί ήξερε και τι είχε στείλει για υπογραφή.
Το ποσό που μένει φτάνει με τη νέα μελέτη ή θα ξεκινήσουμε να
διεκδικούμε χρήματα από την αρχή; Και να έχουμε υπόψη μας ότι σταμάτησε
το έργο όταν τελείωσαν τα χώματα και τα πρώτα μπετά, που κι εκεί είναι το
καλό φιλέτο.
Με τα δεδομένα αυτά προσωπικά έχω να κάνω δυο προτάσεις
και μέχρι να πάρω απαντήσεις: ή να αποσυρθεί το θέμα ή να μην εγκριθεί ο
1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου. Αν προχωρήσουμε, θα επιβραβεύεται ο
ανάδοχος και δεν θα τον εμποδίσει κανείς, να το ξανακάνει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν βρίσκεται εδώ άτομο της Τεχνικής Υπηρεσίας να μας
μιλήσει και να τοποθετηθεί κι αυτό ως προς το λάθος που έχει γίνει, εάν
βρίσκεται εδώ άτομο της Νομικής Υπηρεσίας για να μας πει ότι όντως δεν
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, θα ήθελα αυτή την απάντηση που είπατε ακόμη
και από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να την
έχουμε γραπτώς για να μπορούμε να αποφασίσουμε.
Νομίζω θα απαντήσετε αργότερα για τη θετική απάντηση ότι
όντως δεν είναι προφορική θα το απαντήσετε αργότερα οπότε έχει γίνει ήδη
αυτή η ερώτηση. Τις ερωτήσεις αυτές τις κάνω με αφορμή το γεγονός ότι στην
εισήγηση ξεκινάει ότι «… κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη
εκτέλεσης πρόσθετων συναφών εργασιών». Δεν λέει πουθενά ότι έχει γίνει
λάθος, ότι υπήρξε κάποιο λάθος. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει χίλια
πράγματα.
Επομένως θα ήθελα ο συντάξας η Τεχνική Υπηρεσία να
βρισκόταν εδώ και να μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε αυτό, όπως και με
ποιους νόμους οι αποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες ή αρκετά μικρές γιατί δεν
είναι παράλογο κάποιες αποκλίσεις να είναι μεγάλες ή μικρές, οι 160.000 €
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είναι παράλογο να είναι αρκετά μικρά στη μια περίπτωση και αρκετά μεγάλα
στην άλλη. Αυτά προς το παρόν ως ερωτήσεις θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε είπατε ότι θα κάνετε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ κ.
Δήμαρχε σας το λέω από τώρα θα τους βγάλει λάδι γιατί θα πει ότι «εμείς έτσι
το συντάξαμε, ας άνοιγαν τα μάτια τους να το έβλεπαν». Εδώ είμαι και θα το
δείτε ότι θα γίνει έτσι. Δεν έχουν ευθύνη.
Γιατί ο άλλος για τον απλούστατο λόγο σας λέω ήρθε και το
πήρε. Δεν ήξερε; Δεν διάβασε; Αυτό θα επικαλεστεί κ. Δήμαρχε. Εγώ μπορεί
να έκανα λάθος τη μελέτη, εσύ που το είδες δεν ήξερες και έρχεται μετά και το
λες; Δεν θα βγάλει πουθενά η ΕΔΕ κ. Δήμαρχε. Η όλη ιστορία είναι ότι καλώς
ή κακώς σας έχουν φέρει σε τέτοιο σημείο που… Να σας πω κάτι κ. Δήμαρχε;
Κάποια στιγμή πρέπει τις συγκεκριμένες τακτικές να τις σταματήσετε αν θέλετε
να κάνετε τη διαφορά κ. Δήμαρχε. Να μην πληρωθεί ο Ανακεφαλαιωτικός κ.
Δήμαρχε! Να μην πληρωθεί! Δεν κατάλαβα, γιατί να του κάνουμε τη χάρη; Ας
μείνει κουφάρι, να μην πληρωθεί! Γιατί να πληρωθεί; Επειδή έγινε έτσι;
Δεν φταίτε εσείς κ. Δήμαρχε, εγώ δεν λέω ότι φταίτε εσείς σα
Διοίκηση, εσείς το πιάσατε στα χέρια σας δεν φταίτε εσείς. Αλλά πέστε μου,
θα χάσουμε 160.000 € η ΕΔΕ δεν θα δείξει τίποτε. Θα χάσουμε τόσο χρόνο, τι
να πω δηλαδή. Να βαράμε χειροκροτήματα! Όλοι ξέρουμε, ο κ. Πλάτανος το
είπε πως γίνεται η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Τομπούλογλου συμφωνώ απόλυτα
αλλά τίθεται ένα ερώτημα αυτό είναι το βασικό ερώτημα: θα χαθεί το σχολειό;
Θα φρενάρουμε το σχολείο; Πρέπει να βρούμε μια δικλείδα τέτοια που να
διασφαλίζεται ο Δήμος, συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπε ο κ. Τομπούλογλου
και από την αρχική τοποθέτησή του, όμως εκείνο το οποίο είναι σαν να έπιασε
-θα το πω έτσι δεν μπορώ να το πω διαφορετικά- κόψτε το…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή ένα πράγμα θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή τιμωρούμε οι
ίδιοι το Δήμο μας με το να πάρουμε μια απόφαση να μην πληρωθεί το Α.Π.Ε.,
να σταματήσουμε ουσιαστικά το έργο και πολύ περισσότερο να τιμωρήσουμε
τα παιδιά μας. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε με μια συναινετική
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θέση εδώ όλων των Παρατάξεων είναι και να βρούμε μια άκρη από αυτή την
κατάσταση την οποία όντως όπως είπε συναντήσατε και δεν μπορείτε να δείτε
πως μπορούμε να τη λύσουμε και πολύ περισσότερο αυτό είναι το πιο
σημαντικό απ' όλα, το έργο πρέπει να γίνει. Δεν θα τιμωρήσουμε την πόλη,
δεν θα τιμωρήσουμε τα παιδιά να μην κάνουμε το σχολειό και πρέπει να γίνει.
Όμως με το ότι κάνουμε το σχολειό δεν μπορεί από την άλλη να
αφήνουμε μια ασυδοσία κι ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος βγάζει μάτια και από την
πλευρά όπως συντάχθηκε και από την πλευρά όπως πήρε τη μειοδοσία ο
ανάδοχος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσουμε να το δούμε και να δούμε
πως μπορεί να γίνει.
Και κάτι άλλο. Το ότι λέμε αυτό που είπα προηγουμένως στο
Δήμαρχο είναι ότι πήραμε μια διαβεβαίωση από το ΕΣΠΑ, αυτό είναι το πιο
σημαντικό. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι είναι μέσα η δαπάνη αυτού του
έργου, ή έχουμε απλούστατα μια υπόσχεση ότι «θα το εντάξουμε»; Έχει
διαφορά. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Να αρχίσω να απαντάω μήπως λύσω κάποιες απορίες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής υπάρχει; Όχι. Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Σε κάποια πράγματα δεν με προσέξατε στην εισήγηση και
θα τα επαναλάβω. Το έργο δεν απεντάχτηκε ποτέ. Δηλαδή η γνωμοδότηση
της Διαχειριστικής Αρχής στις 25/7 ήταν ότι δεν είναι επιλέξιμη η επιπλέον
δαπάνη των 160.000 €. Δεν χάνετε τα 660.000 € που σας έχουμε εγκρίνει,
παίρνετε τα 660.000 € και πρέπει να κάνετε μια συμπληρωματική σύμβαση
εσείς, ο Δήμος, και να πληρώσετε 160.000 € από την τσέπη του επιπλέον.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: «Στις 25/7 διατυπώνεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή αρνητική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης επισημαίνοντας την
αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής συνολικού ποσού 161.000 € η
οποία όμως δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ». Τις 161.000
€ πληρώνει ο Δήμος, τα 660.000 € που ήταν η χρηματοδότηση συνεχίζουν και
υπάρχουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο δεν έχει δυνατότητα …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου αφήστε να τελειώσει!
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τις 160.000 € σας είπα πάλι τα διαπραγματευτήκαμε με
τον ανάδοχο, ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε και πριν αναλάβουμε και
όταν αναλάβαμε.
Επίσης ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έρχεται όχι για να
πληρώσουμε τον εργολάβο, για να λυθεί η σύμβαση και να μπορέσουμε να
κάνουμε το επόμενο βήμα για τη συνέχιση του έργου και την ολοκλήρωσή
του.
Όσον αφορά αν έχουμε εξασφαλίσει ή όχι τα λεφτά. Στις 23/12
έχουμε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ένα έγγραφο
που λέει: «Προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου κατασκευή
Βρεφονηπιακού Σταθμού… διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις
για την τροποποίηση της σύμβασης κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας
Χαλκηδόνας όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών να σταλεί για προδημοπρασιακό έλεγχο η νέα μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης που αφορούν τις απαιτούμενες εργασίες της ολοκλήρωσης του
βρεφονηπιακού σταθμού το αργότερο έως 15/1. Να σταλεί η απόφαση
οριστικής διάλυσης της σύμβασης το αργότερο έως 30/1/2015. Με τον 1 ο
Α.Π.Ε. κλείνει η τρέχουσα σύμβαση και αποτυπώνεται η υφιστάμενη
κατάσταση του έργου μετά την αδυναμία υλοποίησης του έργου λόγω
ανεπάρκειας της μελέτης του η σύμβαση κλείνει μειωτικά κατά 409.000 η
επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 131.000 € επισημαίνεται ότι η
επιλεξιμότητα των δαπανών του συγκεκριμένου υποέργου είναι σε συνάρτηση
με την ολοκλήρωση συνολικά της πράξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αρτιότητα
και η λειτουργία του έργου».
Από

την

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

Επιχειρησιακού

Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής ημερομηνία 4/2/2015 (σήμερα
δηλαδή): «… Σε συνέχεια του αιτήματος που υποβάλλατε για ένταξη του 2ου
Α.Π.Ε. του έργου για τη λειτουργική ολοκλήρωσή του σας ενημερώνουμε ότι η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εξετάζει το αίτημά σας. Το υποέργο θα ενταχθεί
ως δεύτερο υποέργο στο έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας
Χαλκηδόνας» και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 085/8 μέσω του κωδικού….».
Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση
του έργου. Αν δεν συνεχιστεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε το έργο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν

δευτερολογίες

από

τους

επικεφαλής;

Ο

κ.

Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θέλω να πω το εξής: ερχόμαστε για να καταψηφίσουμε το
θέμα αυτό για τους λόγους που παρουσίασε ο κ. Πλάτανος. Αυτά που
ακούστηκαν από τη Διοίκηση και από τον κ. Καλαμπόκη προφανώς
φαντάζουν πολύ λογικά και είναι ίσως η μόνη λύση διαφυγής που προτείνεται
εδώ, δεν άκουσα κάτι άλλο.
Παρ' όλα αυτά συμφωνούμε και με αυτά που είπε ο κ.
Τομπούλογλου και με τη θέση του κ. Κόντου ότι δεν μπορεί να επιβραβευτεί η
εταιρεία η οποία εταιρεία ένα ρητορικό ερώτημα υποβάλλω, θα μπορούσε
ενδεχομένως να ξαναλάβει μέρος και στον επόμενο διαγωνισμό που θα
ακολουθήσει.
Γι' αυτό τον λόγο η θέση η δική μας η είναι η εξής: δεν θα
καταψηφίσουμε το θέμα όπως είχαμε σκοπό, αλλά δεν μπορούμε και να το
υπερψηφίσουμε. Θα απέχουμε. Αν δε νομίζετε ότι υπάρχει περιθώριο να
αναζητηθεί κάποια άλλη λύση ώστε να αποσυρθεί και να το ξαναδείτε,
ευχόμαστε η λύση που έχετε επιλέξει να είναι η καλύτερη δυνατή. Φοβάμαι
όμως ότι μοιάζει εδώ με μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και
εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε με βεβαιότητα ούτε να υπερψηφίσουμε, ούτε
να καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Όχι. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το
θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.
2/2012)» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα έχει αποσυρθεί, συνεχίζουμε με το 4 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
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4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιβολής τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που
καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου για το έτος 2015, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πρόκειται για το τέλος που καταβάλλουν τα
περίπτερα για το χώρο που καταλαμβάνουν τα κουβούκλιά τους, η εισήγησή
μας είναι να μείνουν τα ίδια τέλη που ήταν και πέρσι. Μόνο μια διευκρίνιση:
εδώ έχει γίνει μια λάθος διατύπωση στην απόφαση θα πρέπει να αλλάξουν η
Δ Ζώνη να πάει τα 42 € και η Ε Ζώνη στα 38,5 € να πάνε αντίστροφα τα ποσά
στη Δ και Ε Ζώνη.
Ξέρετε τι έχει γίνει; Και γι' αυτό έχει γίνει αυτό το λάθος. Επειδή
άλλαξαν οι Ζώνες και έχουν ομαδοποιηθεί διαφορετικά και επειδή θελήσαμε
να κρατήσουμε τα ίδια τέλη με πέρσι ήρθε η εισήγηση και έχει διαφορετικό τον
πίνακα των Ζωνών και διαφορετικά τα τέλη. Γι' αυτό λέω να γίνει αυτή η
τράμπα στα ποσά. Αυτά δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο αυτά δεν τα είχαμε ορίσει σε εκείνη την
απόφαση για τα τέλη χρήσεως πεζοδρομίων;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή και η απόφαση βγήκε βάσει και της
περσινής εισήγησης αυτό είναι ένα τέλος που είχε επιβληθεί από πέρσι και
είχε γίνει εκ των υστέρων η εισήγησή του.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Γιατί έχουμε ένα αντίγραφο ηλεκτρονικό από την
Οικονομική Επιτροπή που ανέφερε μέσα τιμές για κοινόχρηστους χώρους.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι για κοινόχρηστους χώρους εκείνη η
εισήγηση που καταλαμβάνουν τα περίπτερα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εκτός περιπτέρου;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εκτός κουβουκλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος τον λόγο; Όχι. Παρακαλώ
κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι; Λευκό η κα Γκούμα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιβολής
τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή
περιπτέρου για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν. 1080/80, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Διορισμός Κοσμητείας για τον Δημοτικό Ιερό Ναό
«Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου - Ορισμός
τριών (3) λαϊκών μελών»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γαβριηλίδης έχει τον λόγο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι για την Κοσμητεία,
χρειάζεται κάτι να αναφέρω περισσότερο για τον ρόλο της; Είναι ξεκάθαρος.
Θα προταθούν από τη μητρόπολη ένας ιερέας και ένας λαϊκός οι οποίοι θα
μας δοθούν τις επόμενες ημέρες έχουμε συνεννοηθεί ήδη και τα τρία λαϊκά
μέλη που προτείνονται είναι η κα Ραμαντάνη Ελένη με αναπληρωματικό την
κα Κουρκουμέλη Κωνσταντίνα, ο κ. Μπαμπάκος Δημήτρης με την κα
Μαργαρίτη Καλλιόπη αναπληρωματική, ο κ. Ζοχιός Παναγιώτης με την κα
Παπανικολάου Ελένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλει κάποιος συνάδελφος τον λόγο; Ο κ. Κόντος έχει τον
λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή πρέπει να υλοποιούμε αυτά τα οποία λέμε και να μην
δημιουργούμε και άσχημες εντυπώσεις η θέση μας από μία εξ αρχής ήταν με
το θέμα που είχε δημιουργηθεί στην αρχή ότι δεν μπούμε σε Επιτροπές και
δεν θα μπούμε σε Επιτροπές τέτοιες οι οποίες θα είναι σχετικά με τις
Παρατάξεις ξεκάθαρα λέμε ότι δεν θα μπούμε σε Επιτροπές, θα ξαναδούμε
πάλι όλη αυτή τη δομή των Επιτροπών μόλις λήξουν οι θητείες τους που είναι
σε ενάμιση χρόνο ακόμη. Είμαστε ξεκάθαροι και ότι κάνουμε γι' αυτό το οποίο
έχουμε στην αρχή ψηφίσει και είπαμε εδώ, για να μην γινόμαστε ανακόλουθοι
σε αυτά που λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα με τον κ. Κόντο, έχουμε κάνει
κάποιες προτάσεις στην αρχή της θητείας αυτής της Διοίκησης δεν έχουν γίνει
δεκτές και μένουμε στη θέση μας ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία
Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος τις
προηγούμενες χρονιές οπότε δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι σε όλα τα
Νομικά Πρόσωπα και στην Κοσμητεία και σίγουρα στην επόμενη Επιτροπή
για το παγκάρι, ζητείται και κάποια πρόταση από την αντιπολίτευση. Μπορεί
να κάνω λάθος αυτή την πεποίθηση έχω.
Για τον ίδιο λοιπόν λόγο επειδή ακριβώς από την αρχή η
αντιπολίτευση είχε κάνει μια συνολική πρόταση δίκαιη και κατανεμημένη για τη
συμμετοχή της στα Νομικά Πρόσωπα, γι' αυτό τον λόγο κι εμείς θα απέχουμε
στην ψήφιση των Προσώπων που προτείνονται από τη Διοίκηση, θα
ψηφίσουμε τα δυο πρόσωπα βέβαια που προτείνει η μητρόπολη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι
την θέση την εξέφρασε ο επικεφαλής της Παράταξης, απλά έχω να κάνω μια
παρατήρηση. Για τη συγκεκριμένη Επιτροπή επειδή ήμουν μέλος έχω να πω
τα εξής: από τότε που διορίστηκα, ποτέ -εκτός από μια συνάντηση που έγινε
στο γραφείο της κας Δημάρχου- δεν συνεδριάσαμε, ποτέ δεν είδα εγώ
προσωπικά εφόσον δεν συνεδριάσαμε τα παραστατικά και τα βιβλία και δεν
έχω λάβει καμία απολύτως γνώση του τι παραλάβαμε. Απλά ενημερωτικά σας
λέω ότι είχα μάθει κιόλας ότι είχε χαθεί και το βιβλίο των πρακτικών ή των
οικονομικών δεν θυμάμαι δεν είμαι πρόχειρος.
Ήσασταν κι εσείς κ. Παΐδα εκτός από τη συνάντηση που κάναμε
στο γραφείο της κας Δημάρχου Δεκέμβριος ήταν αν θυμάμαι καλά του ’13 από
τότε ποτέ δεν συνήλθαμε σε Σώμα, ποτέ δεν αποφασίσαμε αν πρέπει να
δώσουμε τα χρήματα και πως πρέπει να τα δώσουμε και η διαχείριση των
χρημάτων εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έλαβα ποτέ γνώση για το τι
γίνεται. Απλά το διευκρινίζω το λέω τώρα προς ενημέρωσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει τον λόγο; Η κα Γκούμα
έχει τον λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα ήθελα να πω ότι δεν θα μπω στη διαδικασία να ψηφίσω
ούτε γι' αυτό ούτε για το επόμενο, παραμένουμε στη θέση μας για το
διαχωρισμό Εκκλησία – Κράτους, έχω αναφερθεί πολλάκις ότι θα πρέπει στο
νεκροταφείο να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για θρησκευόμενους και
άθεους να μπορούν να ταφούν με αξιοπρέπεια και να τους αποχαιρετίσουν οι
δικοί τους άνθρωποι. Θα απέχω από αυτά τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρακαλώ να το σημειώσει ο Γραμματέας υπερψηφίζουμε
μόνο τις δυο προτάσεις της μητρόπολης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο και ο Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζουμε τις προτάσεις της Εκκλησίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ίδιο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Διορισμός Κοσμητείας για
τον Δημοτικό Ιερό Ναό «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού
Κοιμητηρίου - Ορισμός τριών (3) λαϊκών μελών» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του
Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού
Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης έχει τον λόγο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Επειδή το θέμα των παγκαριών έχει να ανοιχτεί πριν τις
εκλογές από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι επείγον να συνταχθεί η Επιτροπή
και δεν ξέρω αν η τοποθέτησή σας σαν αντιπολίτευση είναι ίδια με αυτή που
ακούσαμε. Ωραία. Είναι όλων ίδια;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Λέω αν από όλη την αντιπολίτευση υπάρχει κάποια
τοποθέτηση όσον αφορά εκπρόσωπο ή όχι με αυτή την έννοια το λέω. Πριν
προχωρήσω να δώσω τα ονόματα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές από την
αντιπολίτευση τον Οκτώβρη που συζητούνταν οι Επιτροπές μετά από μια
λάθος συνεννόηση όπως και η Διοίκηση εδώ παραδέχτηκε, υπήρχε ένα θέμα
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στη συγκρότηση των Επιτροπών και στη συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Όταν
τότε –κι εδώ θέλω να έρθω στα λόγια του κ. Κόντου- όλη η αντιπολίτευση
αντιμετωπίστηκε συλλήβδην σαν να ήταν μια Παράταξη.
Μέσα από ένα λάθος που έγινε, μας τηλεφώνησε ο κ.
Γεωργαμλής

ότι

έπρεπε

συνολικά

να

υποβάλλουμε

προτάσεις.

Διαμαρτυρήθηκα τότε στη Διοίκηση, αλλά επειδή μάλλον δεν κατάλαβε το
ολίσθημα που είχε γίνει, συνέχισε μέχρι που ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
και τα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν.
Στη συνέχεια δεν μπήκαμε σε καμία Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό
ήταν ένα πολιτικό μήνυμα που δώσαμε εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει πρώτον να
υπάρχει ένας σεβασμός στην αντιπολίτευση και δεύτερον πρέπει να υπάρχει
σεβασμός στη διαφορετικότητα της αντιπολίτευσης. Όλοι εδώ μπορεί να
είμαστε αντιπολίτευση, αλλά η κάθε Παράταξη είναι διαφορετική και εκφράζει
ένα διαφορετικό κόσμο, σίγουρα όμως έχει έρθει για να υπηρετήσουμε όλοι
μαζί τα συμφέροντα του Φιλαδελφιώτη και του Χαλκηδονιώτη.
Εμείς από εδώ και πέρα και σε όσες Επιτροπές γίνουν στο
μέτρο που μας αναλογεί και χωρίς να θέλουμε να καπελώσουμε όλες τις
θέσεις της αντιπολίτευσης, όπου μας ζητείται θα ορίζουμε εκπρόσωπό μας
γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης: να μπαίνει και να
ελέγχει τη Διοίκηση όπου διαφωνούμε, να διαφωνούμε και όπου συμφωνούμε
να βοηθούμε το έργο να γίνει καλύτερο.
Μέσα από αυτή τη λογική η απόφαση της Παράταξης μας είναι
ότι το πολιτικό μήνυμα δόθηκε, το έχουμε εκφράσει στη Διοίκηση από εκεί και
πέρα όμως πρέπει να λειτουργήσουν και οι Επιτροπές του Δήμου και ο Δήμος
συνολικά και με την αντιπολίτευση και όχι με την απουσία της. Εμείς θα
παίξουμε αυτό το ρόλο σε όσες Επιτροπές και στο μέτρο που μας αναλογεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβριηλίδη συνεχίστε.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Η Επιτροπή είναι 11μελής, πρόταση είναι να κρατηθεί
11μελής και τα μέλη που την απαρτίζουν είναι τα εξής: ο κ. Λάλος με
αναπληρωματικό την κα Πλεσσίτη, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
Γαβριηλίδης Γαβριήλ με αναπληρωματικό τον κ. Παπακώστα Βασίλη, η κα
Παπαλουκά Ευτυχία με αναπληρωματικό την κα Γαλαζούλα Αλίκη, από τη
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δημοτική Παράταξη μειοψηφίας την κα Αγαγιώτου ο κ. Μαλιχούδης Ηλίας
αναπληρωματικό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και ίσως δεν χρειάζεται σε αυτή
τη φάση. Προτείνω και σε συνεννόηση με τη μητρόπολη για να υπάρξει
μεγαλύτερη διαφάνεια να υπάρξει ένας ιερέας από τη μητρόπολη τον οποίο
θα μας δώσουν τις επόμενες ημέρες όπως και για την Κοσμητεία και θα έχει κι
ένα

αναπληρωματικός αυτός, θα

παρευρίσκεται στη διαδικασία του

ανοίγματος του Παγκαριού και θα είναι μέλος της Επιτροπής.
Θα μπουν δυο υπάλληλοι του Δήμου, που τους οποίους ορίζει ο
Δήμαρχος είθισται να είναι ο ένας ο υπεύθυνος Προϊστάμενος του Δήμου για
το νεκροταφείο και ένας υπάλληλος επιπλέον από τη Διεύθυνση Οικονομικών,
θα οριστούν από το Δήμαρχο θα σας ανακοινωθούν ποιοι θα είναι, μαζί με
τους αναπληρωματικούς τους.
Δυο σύμβουλοι από τα Κοινοτικά Συμβούλια. Από Φιλαδέλφεια
ο κ. Μπακώλας Ηρακλής με αναπληρωματικό τον κ. Χατζημιχαήλ Μανώλη και
από την Κοινότητα της Χαλκηδόνας η κα Στορνέλι Τζιαφράνκα με
αναπληρωματικό τον κ. Καφετζή Διονύση. Τέλος δυο μη αιρετοί πολίτες
δημότες, ο κ. Καραγιάννης Γιώργος που έχει βοηθήσει πολύ μέχρι τώρα στη
διαδικασία του Παγκαριού αναπληρωματικός του ο κ. Νικολάου Θεόδωρος και
ο κ. Νάτσης Νικόλαος με την κα Μπουγά Ευαγγελία και συμπληρώνεται έτσι
όλη η Επιτροπή.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να κάνω μια ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Καλό είναι κύριοι να διευκρινιστεί η Κοσμητεία αν θα
διαχειρίζεται το παγκάρι του νεκροταφείου ή θα τα διαχειρίζεται η ερανική
Επιτροπή πηγαίνοντας στο Δήμο και δίνοντας στην Κοσμητεία ένα ποσοστό
που θα μπορεί να λειτουργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ερωτήσεις – τοποθετήσεις. Ο κ. Γεωργαμλής έχει
τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι για μια ακόμη φορά και να πω και
στην κα Αγαγιώτου ότι πολύ καλά έκανε την τοποθέτησή της και εν μέρει
μπορεί να συμφωνώ κιόλας, αλλά όπως καταλαβαίνει και θα της πω γιατί,
είμαστε ίδιοι δηλαδή είμαστε αντιπολίτευση αλλά δεν είμαστε ίσοι. Δεν ξέρω
αν έχει γίνει κάποιο τηλεφώνημα σε κάποιο άλλον επικεφαλής, σε εμένα δεν
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έγινε. Οπότε δεν μπορεί για μια ακόμη φορά να ξεκινάτε από κάτω προς τα
πάνω. Εμένα δεν μου έγινε κανένα τηλεφώνημα να μου ζητηθεί πρόταση για
να βάλω κάποιον σε κάποια Επιτροπή.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα της Κοσμητείας, η
ερώτηση που σας έκανα συλλήβδην ήταν εάν έχετε κάποιον υποψήφιο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μα είναι δυνατό τώρα;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Ένα λεπτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την
πλευρά τη δική μου και τη δική μας γενικότερα να προτείνετε άτομο, το οποίο
θα προστεθεί στο σύνολο και το θέλουμε να είναι αυτό.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εάν το θέλατε πραγματικά θα μας παίρνατε τηλέφωνο.
Πήρατε μόνο την κα Αγαγιώτου.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Δεν πήρα την κα Αγαγιώτου, πριν από λίγο το
συζητήσαμε.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εντάξει αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα είμαι σύντομος. Εμείς θα παραμείνουμε
στην άποψή μας ότι από τη στιγμή που η συνολική πρόταση της
αντιπολίτευσης που ήταν ισορροπημένη και κατανεμημένη δεν έγινε δεκτή δεν
θα δώσουμε κανένα μέλος, δεν έγινε και σε εμάς τηλέφωνο και να είχε πάλι
δεν θα δίναμε, απλώς θέλω να επισημάνω κάτι, μια διαφωνία κάτι που είπε η
φίλη Βάσω αν το κατάλαβα καλά, κατά την άποψή μας η αντιπολίτευση είναι
ίδια, δεν υπάρχει διαφορετική αντιπολίτευση.
Η

αντιπολίτευση

πρέπει

να

αντιμετωπίζεται

σαν

να

αντιπολίτευση ανεξάρτητα αν είναι μια αντιπολίτευση που μας αρέσει. Η δική
μας άποψη είναι ότι όλη η αντιπολίτευση πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον
ίδιο τρόπο, είτε είναι αντιπολίτευση που μας αρέσει είτε όχι, είτε είναι
αντιπολίτευση που κάνει αντιπολίτευση σκληρή, ή κάνει ευγενική ήπια ή
οτιδήποτε. Αυτή είναι η δική μας θέση.
Φανταστείτε ότι αν ήταν κάτι διαφορετικό στη Βουλή η
Κυβέρνηση θα διάλεγε μόνο από τα Κόμματα της αντιπολίτευσης που
επιθυμούσε τα μέλη για τις Επιτροπές. Άρα κατά την άποψή μας η
αντιπολίτευση πρέπει να αντιμετωπίζετε το ίδιο όλη, ανεξάρτητα αν έχει πάρει
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8 ή αν έχει πάρει 18, αν είναι Αριστερή ή Δεξιά, αν είναι κοντά μας ή μακριά
μας, όλη η αντιπολίτευση πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο και γι' αυτό τον
λόγο παραμένουμε στη θέση μας όπως την εξέφρασα και στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση γιατί ο φίλος Γιώργος
παρερμήνευσε τελείως τα λόγια μου. Όταν είπα ότι δεν είμαστε ίδιοι, το
επαναλαμβάνω και τώρα δεν είμαστε ίδιοι γιατί δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις.
Αν είχαμε τις ίδιες απόψεις δεν θα υπήρχαν επτά Παρατάξεις στο Δήμο, θα
υπήρχαν δύο, η οποία η μία θα εξέφραζε τη συμπολίτευση και η άλλη την
αντιπολίτευση. Ούτε μαζί κατεβήκαμε κάποιοι λόγοι υπήρχαν και κάποιες
διαφορετικές απόψεις.
Και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να το προχωρήσω, ένα
πράγμα σε όλη την πορεία που έχω μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια αυτό που
δεν με έχει πει κανείς είναι ότι είμαι εύκολη ή ότι είμαι η σιγανή αντιπολίτευση.
Δόξα τω Θεώ και με την τωρινή Διοίκηση έχουμε έρθει πολλές φορές σε
κόντρα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω περί της ισότητας της
αντιπολίτευσης, άσχετα με τα ποσοστά που έχει πάρει και δεν ήθελα να το
κάνω σήμερα, είναι αυτό το χαρτί το οποίο είχατε ετοιμάσει όταν είχαμε βρεθεί
όπου τα είχατε κατανείμει με βάση όχι την ισότητα, αλλά τις δυνάμεις της
αντιπολίτευσης τότε και το είχα δεχτεί ακόμη και τότε γιατί είπα ότι εγώ έχω
μάθει να αναγνωρίζω κάθε φορά τη θέση μου στα πολιτικά πράγματα και στις
εκλογές, είτε με βάση στη θέση της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης.
Εσείς όμως και τότε ποσοστιαία και με πολύ προσοχή να πάρετε και το
μεγαλύτερο αν είναι δυνατό ποσοστό, είχατε μοιράσει τότε τις θέσεις. Δεν
θέλω τώρα να επεκταθώ άλλο και μην θέλετε αυτή τη συζήτηση να τη
συνεχίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση να πάμε σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπερψηφίζουμε μόνο τις προτάσεις της Εκκλησίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ίδιο και ο Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο τα μέλη της Εκκλησίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής
Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι
Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
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7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου από το παγκάρι του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του
Δημοτικού Κοιμητηρίου, βάσει της αριθ. 99/2014 απόφασης-αιτήματος
του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Το Παντοπωλείο μας αυτή τη στιγμή έχει
εγγεγραμμένα 320 άτομα οικογένειες και γι' αυτό ζητήσαμε στο Διοικητικό
Συμβούλιο αν γίνεται να μας δοθεί κάποιο ποσό από το Παγκάρι της
Εκκλησίας το οποίο ποσό βέβαια θα το ορίσει η Επιτροπή που αυτή τη στιγμή
δημιουργήθηκε, θα ορίσει δηλαδή το ποσοστό μάλλον βάσει ποσοστού θα
βγει από το ποσό αυτό που θα συγκεντρώσουν …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εμείς ζητάμε να μας δοθεί ένα ποσό από το
Παγκάρι του ναού, αυτό το ποσό δεν θα το αποφασίσουμε εμείς θα το
αποφασίσει η Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και θα μας το
αποδώσει. Γιατί έχουμε πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες κάθε μέρα
αυξάνονται και ζητάνε και έχουμε ανάγκη από την ενίσχυση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο νόμος λέει ότι το ποσό το οποίο συλλέγεται από το παγκάρι
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες συντήρησης του ιερού ναού και ό,τι
περισσεύει χρησιμοποιείται για κοινωφελείς. Αυτό το οποίο ζητάνε από το
κοινωνικό Παντοπωλείο είναι να νομιμοποιήσουμε σήμερα ότι αν περισσεύει
και ό,τι περισσεύει να μπορεί να δοθεί και αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή,
σύμφωνα με το τι περισσεύει. Γι' αυτό αποφασίζουμε σήμερα. Γιατί η
προτεραιότητα είναι πρώτα οι ανάγκες του ιερού ναού, αυτό λέει ο νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πιστεύω ότι το πιο σωστό θα ήταν τη διαχείριση απόλυτα που
θα πάει και πως θα πάει, να την έχει ο Δήμος. Οπωσδήποτε όπως
τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος αυτό λέει η κανονιστική ότι πρέπει πρώτα να
τακτοποιηθούν εκκρεμότητες και έργα τα οποία χρειάζονται μέσα στο
νεκροταφείο και ακολούθως να πάει σε δραστηριότητες οι οποίες να είναι
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κοινωνικού

χαρακτήρα. Βέβαια εδώ ο κοινωνικός χαρακτήρας πάει κατ'

ευθείαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Υπάρχουν κι άλλες Οργανώσεις μέσα
στην πόλη οι οποίες κινούνται σε πάρα πολύ δύσκολες μέρες, παραδείγματος
χάριν έχουμε την Τράπεζα Αγάπης στον ιερό Ναό της Παναγίτας και εκεί
μπορείτε να την ενισχύσετε, γιατί κινείται πραγματικά μόνο από εθελοντές.
Δεν υπάρχει από πουθενά να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
Συμφωνώ απόλυτα για το έργο το οποίο γίνεται δεν έχω καμία
αντίρρηση και όλη η Παράταξή μας αλλά πρέπει να δείτε και να εντάξετε μέσα
στο πρόγραμμά σας και εκεί που είναι τουλάχιστον 100 με 120 άστεγοι και
καθημερινά περιμένουν ένα πιάτο φαΐ. Σας παρακαλώ πολύ μέσα εκεί βάλτε
και την Τράπεζα Αγάπης, η οποία είναι στην Παναγίτσα, για να μπορέσουμε
να βοηθήσουμε έστω με ένα ….
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή για εμένα ότι αν έμπαινα στην
Επιτροπή θα έτρωγαν 120 άτομα. Άρα να μπούμε στην Επιτροπή και να….
Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ώραιο, εγώ το μόνο
που λέω είναι να εντάξετε μέσα και την Τράπεζα Αγάπης, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε όλα σωστά όλα ωραία αλλά απλώς η
διαδικασία που ακολουθείται δεν είναι η σωστή. Δηλαδή πράγματι όπως είπε
ο Δήμαρχος αφού τακτοποιούνται πρώτα τα έξοδα του ναού και τα λοιπά,
αυτά τα λεφτά πρέπει να έρθουν στο Δήμο τα υπόλοιπα και να πάρουμε εμείς
μια απόφαση μετά πάλι ότι κάνουμε μια έκτακτη επιχορήγηση στην
Κοινωφελή Επιχείρηση για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Αυτό που παίρνουμε ως απόφαση σήμερα δεν είναι σωστό.
Δηλαδή δεν μπορούμε χωρίς να ξέρουμε το ποσό χωρίς να έχει ανοιχτεί καν
το Παγκάρι όπως ειπώθηκε πριν, να βγούμε και να πούμε είτε ποσοστό είτε
ποσό. Το λέω, για να έχουμε την ορθή διαδικασία, όχι γιατί διαφωνούμε. Η
ορθή όμως διαδικασία είναι ότι ανοίγεται το Παγκάρι χρησιμοποιούνται τα
λεφτά για ό,τι χρειάζεται για το Ναό, τα υπόλοιπα μένουν εννοείται στο Ταμείο
του Δήμου και είναι 2.000 € (;) 3.000 € (;) 1.000 € (;) 500 € (;) παίρνουμε μια
απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης για τους σκοπούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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Άρα δεν είναι σωστό όπως έχει έρθει το θέμα και με αυτό τον
τρόπο δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε ενώ συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ δυο ερωτήματα ήθελα να κάνω. Το ένα είναι το εξής: το
ποσό ή ποσοστό θα είναι εφ' άπαξ; Ανά μήνα; Κάθε φορά που θα ανοίγει το
Παγκάρι; Δεν το κατάλαβα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Κάθε φορά που θα ανοίγει το Παγκάρι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και το δεύτερο, βεβαίως και δεν έχουμε αντίρρηση να πάει το
ποσό στο Κοινωνικό Παντοπωλείο αλλά νομικά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε
καλυμμένοι. Αν είμαστε, μαζί σας.
Και το τρίτο, η πλευρά της Εκκλησίας συμφωνεί μαζί μας; Το
έχετε ρωτήσει; Εντάξει. Επειδή εδώ από ό,τι διαβάζω λέει ότι… δεν το
καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Συμφωνούμε κι εμείς φυσικά με τις απόψεις που
ακούστηκαν προηγουμένως ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να έρχεται εκ των
υστέρων αφού γνωρίζουμε το περίσσευμα, θα ήθελα να πω το εξής:
διαβάζοντας εδώ τον κανονισμό για την Επιτροπή για το Παγκάρι την
Κοσμητεία, είμαστε σαφώς υπέρ ερμηνεύουμε διασταλτικά αυτό, πάντως το
διαβάζω και το επισημαίνω μη τυχόν χρειάζεται να διορθωθεί.
Λέει μέσα ότι «… Τα χρήματα διατίθενται για τις ανάγκες της
Κοσμητείας σε περίπτωση που υπάρχουν περισσεύματα από το Παγκάρι του
ιερού Ναού αυτά διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ
δημοτικών εκκλησιαστικών ευαγών Ιδρυμάτων και σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν τέτοια σε Ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης». Φοβάμαι ότι το
Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν ανήκει απόλυτα σε αυτή την πρόβλεψη, θα
έπρεπε ίσως να την διευρύνουμε, δεν νομίζω ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
μπορεί να θεωρηθεί Δημοτικό εκκλησιαστικό ευαγές Ίδρυμα και για να μην
είμαστε τυπικά παράνομοι, ίσως –δεν ξέρω, να μας πει και η Νομική
Υπηρεσία που μπορεί να το ερμηνεύσει- νομίζω δεν είναι εκκλησιαστικό –δεν
ξέρω αν είναι ευαγές, πάντως δεν είναι εκκλησιαστικό- δηλαδή αυτό που είπε
ο κ. Κόντος ίσως ταιριάζει πιο πολύ.
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Αν τυχόν κριθεί να διευρυνθεί για να μην έχουμε και τυπικό
κώλυμα να χρηματοδοτούμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το τελευταίο αυτό
που άκουσα προηγουμένως η απόφαση που παίρνουμε είναι ό,τι περισσεύει
να πηγαίνει στο σύνολό του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο; Εσαεί; Αυτή είναι η
απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή για μια φορά κανένα
πρόβλημα ας μην αναφέρεται και τυπικά ας αγνοήσουμε και την Τράπεζα
Αγάπης για μια φορά. Αλλά αν είναι για πάντα και όλο το ποσό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πάντα δεν υπάρχει ποτέ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εννοώ μέχρι νεώτερης απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πάντα δεν υπάρχει, μέχρι νεωτέρας ακριβώς.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό μας προβληματίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΗΣ: Μέχρι σήμερα η πρακτική έλεγε ό,τι περισσεύει πάει στο Δήμο
και από το Δήμο να παίρνεται η απόφαση να πηγαίνει εκεί και καμία φορά
μπορεί το υπόλοιπο να είναι λίγο και να χρειαστεί να τσοντάρει ο Δήμος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο μετά σας παρακαλώ, γιατί βάζουν συνέχεια
ερωτήματα και ερχόμαστε και απαντάμε ξανά και δεν τελειώνουν τα θέματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εάν είναι δυνατό να το έχουμε να γίνει πιο
ευέλικτο λιγάκι. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο και
περισσότερες Οργανώσεις εθελοντικές, δηλαδή μην πάρουμε μια απόφαση
γιατί

έτσι

ουσιαστικά

δεσμευόμαστε

ό,τι

περισσεύει

στο

Κοινωνικό

Παντοπωλείο. Ναι, να στηριχθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο αλλά υπάρχουν κι
άλλοι άνθρωποι κι άλλες Οργανώσεις κι άλλα ουσιαστικά πράγματα που
έχουν ανάγκη στην πόλη, που να μπορούν εκείνη τη στιγμή να το βοηθάνε.
Εμείς λέμε να πάει σε εσάς και να μας λέτε «Παιδιά, υπάρχει αυτό τι
μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε κι αυτό κι αυτό. Ωραία, ναι το εγκρίνουμε»,
δεν ζητάμε τίποτε παράλογο σε αυτό και παρακαλώ πολύ να συναινέσουμε σε
αυτό το πράγμα. Να παίρνουμε και συναινετικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι ακούστηκαν
θετικές πλευρές. Δεν διαφωνούμε ως το προς που θα πηγαίνουν τα χρήματα,
αλλά ακούστηκαν και από τον κ. Παπανικολάου πρώτα και από τον κ.
Αράπογλου αλλά και από τον κ. Κόντο συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω
ότι είναι πολύ θετικές οι προτάσεις αυτές.
Υπάρχει ένα Ταμείο. Γιατί τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα,
τα πέντε δέκα εκατό χίλια ευρώ να πηγαίνουν μονόπλευρα, εφόσον υπάρχουν
και άλλες κοινωνικές πλευρές που μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντί
τους. Να υπάρχει η βοήθεια δηλαδή.
Ακούστηκε, το επαναλαμβάνω κι εγώ το περίσσευμα μετά τις
συγκεκριμένες ανάγκες της Εκκλησίας να έρχονται τα χρήματα στο Δήμο και ο
Δήμος να αποφασίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο που ακριβώς θα πρέπει να
πάνε για την καλύτερη διαχείρισή τους. Αυτή είναι η σωστή πράξη που πρέπει
να κάνουμε, αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Γιατί
μονόπλευρα να λέμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο; Όχι κύριοι δεν είναι σωστό.
Ας ακούμε και την αντιπολίτευση, σωστές είναι οι προτάσεις αυτές οι οποίες
γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Κατ' αρχήν όποια φιλανθρωπική Οργάνωση,
Σύλλογος, φορέας, ΜΚΟ της πόλης θέλει χρηματοδότηση ας στείλει αίτημα
στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Δεν θα παίρνουμε εμείς αποφάσεις γι' αυτούς.
Εάν έχετε κάποιο αίτημα να μεταφερθεί από κάποιο Δημοτικό σύμβουλο, να
έρθει να μεταφερθεί το αίτημα. Δεν θα συζητάμε αν τα χρήματα που μπαίνουν
με τον τρόπο που μπαίνουν μέσα στο Δημοτικό νεκροταφείο θα πηγαίνουν σε
διάφορες φιλανθρωπικές Οργανώσεις.
Υπάρχουν κι άλλες Εκκλησίες να τις χρηματοδοτήσουν τις
Οργανώσεις αυτές. Και αν υπάρχουν αιτήματα τέτοια, να έρθουν τέτοια
αιτήματα.
Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα πέρα από τα λειτουργικά τους
έξοδα τα χρήματα πρέπει να δίνονται στο Δήμο, είναι Δημοτικό νεκροταφείο.
Και θα πρέπει να δίνονται στο Δήμο για κοινωνικές υποδομές, αλλά θα
διαφωνήσω στο τι κοινωνικές υποδομές. Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνική
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πρόνοια και όχι τις κοινωνικές πατερίτσες. Πρέπει να βάλουμε βάσεις για την
κοινωνική πρόνοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κατ' αρχήν θέλω να πω ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν
μπορεί να το βλέπετε ανταγωνιστικά με καμία άλλη προσπάθεια που γίνεται
στο Δήμο κάποιοι άνθρωποι να ενισχυθούν. Από την εμπειρία μου θα σας πω
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ανήκουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
πιθανό να πηγαίνουν στην Παναγίτσα να σιτίζονται. Είναι συμπληρωματικές
λίγο πολύ αυτές οι προσπάθειες, δεν είναι ανταγωνιστικές. Άρα εάν
πραγματικά το Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο είναι μια πρωτοβουλία
δημοτική το ενισχύσουμε, να είστε σίγουροι ότι ενισχύεται το σύνολο -κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό γιατί ποτέ δεν μπορούμε να μιλάμε- των ανθρώπων
που έχουν ανάγκη να σιτιστούν σήμερα στην πόλη μας.
Βέβαια εδώ θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Πιθανό η απόφαση
κ. Δήμαρχε και κ. Γαβριηλίδη να πρέπει να παρθεί για ένα χρονικό διάστημα
γιατί πιθανό –λέω, μια περίπτωση δύσκολη στις μέρες μας- το Κοινωνικό
Παντοπωλείο σε ένα χρόνο να βρει ένα μεγάλο προμηθευτή, ένα
χρηματοδότη. Δηλαδή ας πάρουμε την απόφαση αυτή για φέτος ότι τα λεφτά
του Παγκαριού θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που αυτή τη στιγμή
πραγματικά έχει ανάγκη, τα πράγματα που δίνονται είναι ελάχιστα και
συγνώμη κα Αναγνώστου που θα το πω αλλά θέλει ενίσχυση το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, θέλει καθημερινή δουλειά και θέλει μια μεγαλύτερη προσέγγιση
των ανθρώπων.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν είναι μόνο ένας χώρος που
δίνουμε μια σακούλα με πράγματα, είναι κι ένας χώρος κοινωνικοποίησης
ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο σήμερα της κοινωνίας και είναι
εύκολο να πεταχτούν απ' έξω. Άρα το Κοινωνικό Παντοπωλείο παίζει ένα
πολύπλευρο ρόλο.
Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση που να λέει κατά την
γνώμη μου ότι για φέτος τα χρήματα και βλέπουμε πάλι. Ας είμαστε ευέλικτοι
πάνω εκεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν βλέπω σε κανένα σημείο να
τέθηκε από κανέναν συνάδελφο εδώ, ζήτημα ανταγωνισμού. Ένα παράδειγμα
ειπώθηκε, εγώ θα το έλεγα για να γίνει πιο σαφές ότι γίνεται ένα έκτακτο
γεγονός γίνεται μια πλημμύρα ένας σεισμός χτύπα ξύλο και πρέπει να σιτίσεις
είκοσι οικογένειες. Αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι στη διάθεσή του Δήμου
και να κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο το που
θα δοθούν.
Δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σήμερα ούτε για ένα
χρόνο, ούτε για τρία χρόνια ότι ντε και καλά θα πηγαίνουν εκεί. Πρέπει να είναι
στη διάθεση στο Ταμείο του Δήμου και να ερχόμαστε εδώ και να πούμε για
δυο μήνες να τα δώσουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Γίνεται κάτι έκτακτο;
Θα πάμε να καλύψουμε κάποιο έκτακτο.
Και πάντα επιμένω στη διαδικασία. Δεν μπορούμε να πάρουμε
μια απόφαση σήμερα χωρίς να ξέρουμε ούτε καν το ποσό απ' ευθείας ότι θα
πάει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Εμείς πρέπει να φέρουμε τα λεφτά στο
Ταμείο του Δήμου ακόμη δηλαδή κι αν η απόφασή μας είναι εσαεί από εδώ
και πέρα όπως θέλετε να πάνε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, δεν είναι η
σωστή σήμερα αυτό. Τα λεφτά αυτά πρέπει να καταμετρηθούν, να κρατηθούν
για τις ανάγκες του ναού αυτά που πρέπει να πάνε στο Ταμείο του Δήμου και
να πάρουμε νέα απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο -εφόσον το θέλετε
εσείς- ότι θα πάνε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Είναι λάθος η απόφαση που
φέρνετε, λάθος το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να αποσαφηνίσω δυο πράγματα για να λυθούν
και οι απορίες. Βασικά σήμερα δεν αποφασίζουμε και δεν δεσμεύουμε
κανέναν. Εδώ πρόκειται για μια ενημέρωση που φέρνει στο Δημοτικό
Συμβούλιο η Κοινωφελής Επιχείρηση ότι ζητάει, κάνει αίτημα και μας το
αναφέρει

και

εμάς

στην

Κοσμητεία

στην

Επιτροπή

που

ορίζαμε

προηγουμένως για να της παραχωρεί ένα μέρος, όποιο αυτή κρίνει κάθε φορά
από το προϊόν του παγκαριού που διαχειρίζεται.
Οπότε δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή ήθελα να παρέμβω και
νωρίτερα. Δεν αποφασίζουμε εμείς τίποτε αυτή τη στιγμή και δεν είναι
δεσμεύουμε κανέναν. Είναι ενημέρωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ότι
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ζητάει από την Κοσμητεία να της παραχωρεί κάθε φορά ένα μέρος από το
προϊόν του Παγκαρίου.
Δεν το κάνει ο Δήμος για ποιο λόγο. Διότι αν τα χρήματα αυτά
που έτσι κι αλλιώς εξ ορισμού από την προηγούμενη απόφαση το προϊόν του
παγκαρίου της Εκκλησίας το διαχειρίζεται η Κοσμητεία, δεν το διαχειρίζεται ο
Δήμος και από την άλλη θα ήταν λάθος η διαδικασία θα ήταν δηλαδή
δαιδαλώδης να πάω εγώ να εισπράξω οίκοθεν σα Δήμος το προϊόν του
Παγκαρίου και μετά τι να κάνω. Αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό για να το
περνάω σαν έκτακτη επιχορήγηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και να
τους αποδίδω όταν θα ξέρω ποιο είναι το ποσό;
Εγώ σας εξηγώ γιατί δεν γίνεται, είναι λάθος να τα εισπράξει
οίκοθεν ο Δήμος.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά η Κοσμητεία παίρνει απόφαση για να
συμμορφώσει το ναό. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση αυτά τα λεφτά που
περισσεύουν ότι θα τα δώσω εγώ στον τάδε.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα δεν δεσμεύουμε εμείς την Κοσμητεία
σήμερα για τίποτε. Η Κοσμητεία θα αποφασίσει τι θα δίνει στην Κοινωφελή
Επιχείρηση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πως θα το αποφασίσει; Μόνο για να συμμορφώνει το
ναό δίνει λεφτά.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η Κοσμητεία;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η Κοσμητεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι διαχειριστής του προϊόντος του
παγκαρίου. Να την κρίνουμε μπορούμε, αλλά να την δεσμεύσουμε σε κάτι;
Εγώ γνωρίζω πως διαχειριζόταν η Κοσμητεία πριν από ένα χρόνο το Παγκάρι
γιατί δεν ήμουν, δεν το γνωρίζω. Απλά λέω ότι πρόκειται για μια ενημέρωση
και εδώ αφορά την Κοινωφελή και την Κοσμητεία, δεν αφορά το Δήμο αυτή η
συγκεκριμένη πρόταση, σαν ενημέρωση ήρθε γι' αυτό προσπάθησα να
παρέμβω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη, να σας πω κάτι. Εδώ, ψηφίζουμε ότι
εγκρίνουμε αυτό το αίτημα που γίνεται. Δεν παίρνουμε απόφαση τι θα κάνει τα
λεφτά η Κοσμητεία, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τα αιτήματα της Κοινωφελούς πρέπει να εγκρίνονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο; Υπάρχει τέτοια διαδικασία;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για λόγους διαφάνειας το έφερε η Κοινωφελής
κ. Αράπογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση να πάμε σε ψήφιση του
θέματος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
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Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απέχουμε γιατί δεν μας λύθηκαν όλες μας οι απορίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ενίσχυσης των
δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το παγκάρι του
Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Κοιμητηρίου, βάσει της
αριθ.

99/2014

απόφασης-αιτήματος

του

Δ.Σ.

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την κατάθεση στις
2-1-15 ενώπιον του Σ.τ.Ε. αίτησης ακύρωσης κατά 1.- της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 2.- του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την ακύρωση της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 2008/3-11-14 απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων,
Δ/νση Δασών Αθηνών, με θέμα < Τροποποίηση- Επικαιροποίηση της
μελέτης με τίτλο < Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Αλσους Ν.
Φιλ/φειας > καθώς και για παράστασή του στο Σ.τ.Ε. στις 6/3/2015 προς
υποστήριξη της ως άνω αίτησης ακύρωσης και των συμφερόντων του
Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ.

ΛΑΛΟΣ

-

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Πρόκειται

για

την

αμοιβή

του

κ.

Παπαπετρόπουλου που έχει επιλεγεί ως δικηγόρος, είναι το ποσό των 5.000
€ πλέον ΦΠΑ σύνολο 6.150 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μπορώ να κάνω τοποθέτηση;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσουν οι επικεφαλής και θα σας δώσω τον λόγο μετά.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι κι εγώ προσωπικά αλλά και η
Παράταξή μας είναι αντίθετη με την προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση αν μας επιτρέπεται, φυσικά
καταψηφίζουμε την αμοιβή αλλά αν μας επιτρέπεται να αποσύρετε την
προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι κι ένας
τρόπος να γλιτώσουμε τα λεφτά τα 6.150 €. Η πρόταση της Παράταξής μας
είναι να αποσυρθεί η προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα καταψηφίζουμε το θέμα αυτό για δυο
λόγους, πρώτον διότι διαφωνούμε κι εμείς με την ουσία του θέματος, δεν
χρειάζεται να μακρηγορήσω δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα, αλλά
διαφωνούμε. Εμείς δεν θα μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία και διαμάχη, θα
είχαμε να προτείνουμε άλλα πράγματα αν είχαμε ερωτηθεί και από την άλλη
διότι για λόγους αρχής έρχεται εκ των υστέρων η πρόταση να εγκρίνουμε μια
επιλογή δικηγόρου, η οποία ήδη έχει γίνει από το Γενάρη αν δεν κάνω λάθος.
Ο κ. Πλάτανος νομίζω έχει περισσότερα στοιχεία και θα μπορέσει να τα
συμπληρώσει.
Επαναλαμβάνω για λόγους αρχής μια απόφαση επιλέχτηκε ο
δικηγόρος, υπέβαλλε και έρχεται εκ των υστέρων να το εγκρίνουμε είναι ένας
δεύτερος λόγος που θα καταψηφίζουμε την αμοιβή αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι εμάς η
θέση μας είναι ξεκάθαρη όπως την τονίσαμε και στον προεκλογικό μας
αγώνα, όπως το τονίζουμε σαν Παράταξη και δεν την αλλοιώνουμε κι ούτε την
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αλλάζουμε καθόλου. Είμαστε υπέρ της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ στη
Νέα Φιλαδέλφεια.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έκκληση κάνω ότι πρέπει
να ηρεμήσουμε και να βρούμε τις λύσεις αυτές που υπάρχουν και εφόσον μας
βοηθάει και το νομικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο, ότι
υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία σχετικά με την κατασκευή του γηπέδου για το
άρθρο 42, και νομίζω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ ο οποίος έχει μια τεράστια
επιθυμία να κατασκευαστεί το γήπεδο γιατί καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα με
εκατομμύρια φίλους να είναι άστεγη, στην οποία είναι πολιτικές ευθύνες τις
οποίες τις έχω πει κι άλλη φορά, ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη εις βάρος
της ΑΕΚ και την πληρώνει σήμερα, σε καμία περίπτωση εγώ δεν συναινώ το
να πάμε σε μια διαδικασία τέτοια στο Συμβούλιο της Επικρατείας να
ζητήσουμε τη συνταγματικότητα ή μη του άρθρου 42 στο οποίο άρθρο 42, για
να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, είναι έξι στρέμματα στα οποία πρέπει να
βρούμε τη λύση να χτίσει το γήπεδό της η ΑΕΚ μέσα σε αυτά, τα οποία έχουν
παραχωρηθεί νομίμως αυτή τη στιγμή το 29,1 για να μπορέσει να
κατασκευαστεί μια επιθυμία εκατομμυρίων φίλων της ΑΕΚ που είναι σε όλη
την Ελλάδα.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες είναι διμερείς.
Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν το γήπεδο, υπάρχουν άλλοι που δεν το
θέλουν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία όλοι οι φίλαθλοι 100% μιας πολύ
μεγάλης ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ, θέλει το γήπεδο.
Θα παρακαλούσα πολύ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το να
καταφύγουμε

στο

Συμβούλιο

της

Επικρατείας

δημιουργούμε

πολλά

προβλήματα και αν όντως έχουμε τη δύναμη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και
καμία συναίνεση. Έχετε την πολύ μεγάλη δύναμη ενός Δημοτικού Συμβουλίου
19 ανθρώπων οι οποίοι είστε και συμπαγέστατοι και σε αυτό πραγματικά
δίνετε αυτή την εικόνα, μπορείτε να πάρετε μια απόφαση ό,τι θέλετε.
Βέβαια αν είναι το άρθρο αντισυνταγματικό αλλάζουν τα
δεδομένα. Αλλά με σημερινό άρθρο το οποίο όντως έχει περάσει από τη
Βουλή έχει υπερψηφιστεί και δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να κάνει το γήπεδο,
καταλαβαίνετε

ότι

δεν μπορούμε

συνέχεια

να

τορπιλίζουμε

δημιουργείται μια κατάσταση η οποία έχει πολύ μεγάλη ένταση.
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Βέβαια θα ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται
με ένα συναινετικό κλίμα από όλες τις πλευρές και από την πλευρά του
Δημοτικού Συμβουλίου και από την πλευρά των φίλων της ΑΕΚ οι οποίοι θα
πρέπει να αντιληφθούν ότι με μια ήπια κατάσταση θα είναι πάρα πολύ
σημαντικό για να γίνει ένα έργο, το οποίο πραγματικά το πιστεύουν και το
θέλουν και το θέλει και όλος ο κόσμος.
Όμως σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους
φίλους της ΑΕΚ το άρθρο 43. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι ξεκάθαροι: θέλουν το
γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλουν το γήπεδο! Άρα εκείνο το οποίο πρέπει
να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: να συναινέσουμε όλοι, να
μπορέσουμε να βρούμε μια λύση να γίνει το γήπεδο. Μπορούμε να κάνουμε
και αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες θα απορρέουν από το ότι θα
πάρουμε τα έξι στρέμματα.
Και από την άλλη καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη
και συναινετική διάθεση όλων των φίλων για το άρθρο 43 στο οποίο εμείς
είμαστε αντίθετοι. Ένα πράγμα: πρέπει να βοηθήσουμε η ΑΕΚ να κάνει το
γήπεδό της και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το
Δημοτική Αρχή, θα είναι και για το Δήμαρχο, θα είναι και για μας ότι εν πάση
περιπτώσει θα λέμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας ότι συμβάλλαμε να γίνει
το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Πρέπει να γίνει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και να
βοηθήσουμε όλοι. Αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν μπορούμε να το
αποτρέψουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, είναι η πίστη όλων των
Φιλαδελφιωτών και είναι η πίστη όλων των ΑΕΚτζήδων. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ ενώ νομίζω ότι πρέπει συναινετικά όλες οι Παρατάξεις να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε για να γίνει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δεν συμφωνούμε και δεν θα προχωρήσουμε στο θέμα του
ψηφίσματος για την αμοιβή του δικηγόρου που πάει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπάρχουν δυο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει το «θέλω το
γήπεδο» και υπάρχει ότι προασπίζομαι όμως γιατί αυτό με έχει στείλει ο λαός
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της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας πάνω απ' όλα τα συμφέροντα όλης της
πόλης.
Δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατό να τα βάζετε αυτά τα δύο σε
αντιπαράθεση. Υπάρχει αντιπαράθεση; Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με
τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Πρέπει όμως αυτοί που νομοθετούν, να μη
νομοθετούν κάτω από την πίεση κάποιων μεγάλων συμφερόντων, αλλά να
σκέφτονται και το πώς θα ζήσει και θα προχωρήσει και αυτή εδώ η πόλη.
Την πρόταση που έφερε για την προσφυγή η Δημοτική Αρχή
εγώ την ψήφισα και το λέω εδώ ευθέως και ευθαρσώς. Γιατί θα πρέπει να
εξεταστεί πραγματικά αν είναι νόμιμο και ο νόμος και το συγκεκριμένο άρθρο
και μετά να δούμε πως θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του γηπέδου της
ΑΕΚ.
Κυριακή κοντή γιορτή! Είναι πολύ γρήγορα αυτά, δεν είναι κάτι
που θα καθυστερήσει το γήπεδο. Δεν είναι δυνατό όμως το γήπεδο να γίνει
μέσα από τσαμπουκάδες, μέσα από βία και μέσα από το ότι δεν μπορούμε να
πούμε ποτέ τη γνώμη μας στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το άλσος είναι η ζωή και η συνέχεια της Φιλαδέλφειας και η
Δημοτική Αρχή και εμείς όλοι εδώ οι δημοτικοί σύμβουλοι πάνω απ' όλα
έχουμε εκλεγεί για να προασπίσουμε αυτά τα συμφέροντα και τη συνέχεια της
πόλης. Αν κάποιοι αρέσκονται για να παίρνουν χειροκροτήματα από κάποιους
φιλάθλους, εγώ λέω ανοιχτά τη γνώμη μου. Είχαμε πει ναι στο γήπεδο, αλλά
το γήπεδο με ένα σεβασμό στην πόλη και αυτό προσπαθούμε να
προασπίσουμε με αυτή την προσφυγή.
Εννοείται ότι αυτό είναι τυπικό το θέμα του δικηγόρου, κάποιος
δικηγόρος πρέπει να παρευρίσκεται και θα ψηφίσουμε την πίστωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο να
βρίσκουμε κοινό και να ξεκινάμε φιέστες. Είναι απαράδεκτο.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι κάποιες ερωτήσεις που έχω
να κάνω όσον αφορά το θέμα. Για ποιο λόγο κρίθηκε ο κ. Ανδρέας
Παπαπετρόπουλος ότι μπορεί να εκπροσωπήσει το Δήμο από τη στιγμή που
ο Δήμος έχει Νομική Υπηρεσία. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνουμε
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στην εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία. Επομένως θα ήθελα κάτι
παραπάνω για το συγκεκριμένο, το βιογραφικό του.
Κατ' αρχήν στο θέμα θεωρώ κατ' αρχήν επειδή έλειπα ότι έχει
ήδη ψηφιστεί η προσφυγή. Όμως αν αυτή η συζήτηση… νιώθω την ανάγκη να
επανατοποθετηθώ σύντομα για κάποια θέματα. Πρώτα και κύρια στη Νέα
Φιλαδέλφεια όλες οι Παρατάξεις που κατέβηκαν δεν υπήρξε καμία Παράταξη
που είπε όχι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπήρξαν πολλές
Παρατάξεις που είχαν διαφορετικές θέσεις για το πώς πρέπει να γίνει το
γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως για το πώς πρέπει να γίνουν πολλά
άλλα πράγματα. Υπήρξαν Παρατάξεις που είχαν διαφωνίες για το πώς πρέπει
να αντιμετωπιστούν οι άνεργοι για παράδειγμα, δηλαδή με τις διάφορες
φιλανθρωπίες απορίας μέσω εκκλησιών και τα λοιπά όλοι διαβάσαμε τα
προεκλογικά. Υπήρχαν διαφωνίες και υπάρχουν διαφωνίες είκοσι χρόνων και
πιο πίσω, γιατί το θέμα ΑΕΚ τραβάει από τη χούντα άλσος – ΑΕΚ.
Αν θέλετε να ξαναπάμε σε αυτή τη διαμάχη, του χτίζουμε τοίχο
μέσα στο άλσος, καθαιρούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ διορίζεται
χουντικό Συμβούλιο και ζητάει 30 στρέμματα για να χτιστεί, να πάμε. Η
όξυνση είναι πολύ εύκολη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι δεν ξέρω τι μου γίνεται, είμαι παντελώς άσχετη και
καμία σχέση. Εδώ το θέμα που τίθεται είναι πολύ συγκεκριμένο, αφορά το
πώς αξιοποιείται η χρήση γης, η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση της γης
στη Νέα Φιλαδέλφεια και το πώς οι νέες χρήσεις τοποθετούνται στη Νέα
Φιλαδέλφεια και όποιος μπορεί να καταλάβει καταλαβαίνει, όπως είναι
άσχετος δεν καταλαβαίνει.
Το συγκεκριμένο θέμα αφορά το Ρυθμιστικό. Έχετε ευθύνη ως
Παράταξη γιατί έχετε και πολιτική ευθύνη συνολικότερα ως ΣΥΡΙΖΑ για τις
θέσεις που πήρατε, το ψηφίσατε το καταψηφίσατε, το λέγατε έτσι το λέγατε
αλλιώς, εντάξει όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Έχετε ευθύνη γι' αυτό.
Και ας μην ξεχνάμε ότι και εδώ μέσα το χέρι το σήκωσε ο
εκπρόσωπός σας στον κ. Μελισσανίδη, να μην τα ξεχνάμε αυτά επειδή
αναφερθήκατε στο ότι τελικά το καταψηφίσατε. Ευτυχώς. Κάτω από πιέσεις το
καταψηφίσατε. Έτσι δεν είναι;
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Το θέμα όμως αυτό εδώ δεν μπορεί να μπει για το ποιος θα
χειροκροτήσει ποιον και ποιος θα βρίσει ποιον. Αυτές τις φιέστες περάσανε!
Γι' αυτό τελείωσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και γι' αυτό είχε τελειώσει και
μια άλλη Δημοτική Αρχή που είχε πάλι νόμο που τον χειροκροτούσαν πολλοί
για ένα μεγαθήριο γιατί για γήπεδο αθλητικής ομάδας.
Τότε βέβαια επειδή τα προβλήματα δεν ήταν τόσο οξυμένα και ο
κόσμος είχε αντοχές να το πολεμήσει, μετά ήξεραν να συμπαραταχτούν όλοι
μαζί του και να τον επικροτούν. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία του πως θα
γίνει και τι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία εμείς του αν θα χειροκροτηθούμε ή
αν θα προπηλακιστούμε από κανέναν, δεν φοβόμαστε κανέναν.

Θα

συζητήσουμε για την αμοιβή ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ο κ. Πλάτανος έχει
τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το συγκεκριμένο θέμα έχει
χιλιοσυζητηθεί, οι απόψεις της Παράταξής μας είναι γνωστές και προεκλογικά
και μετεκλογικά, μένουμε σταθερά αταλάντευτοι σε ό,τι έχουμε δεσμευτεί
προεκλογικά και μετεκλογικά.
Έρχομαι στο συγκεκριμένο. Συμφωνώ απόλυτα με την κα
Γκούμα. Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά που
κάνει ο συγκεκριμένος δικηγόρος; Δηλαδή αίτηση ακύρωσης, παρουσίαση κι
ένα υπόμνημα. Παρακαλώ αν έχω απάντηση να την πάρω τώρα. Προχωρώ
πιο κάτω. Ποιος έκρινε ότι η Νομική Υπηρεσία οι δικοί μας δικηγόροι που
ξέρουν τα θέματα του Δήμου δεν είναι ικανοί να εκπροσωπήσουν το Δήμο σε
ένα τέτοιο θέμα;
Έρχομαι

στο

δεύτερο.

Με

ποια

κριτήρια

επιλέχτηκε

ο

συγκεκριμένος δικηγόρος ή το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο. Ρωτήθηκαν
οι δημοτικοί σύμβουλοι το κυρίαρχο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο;
Έρχεστε τετελεσμένα. Είχατε από 3 Νοεμβρίου την απόφαση της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών και ήρθατε τέλος Δεκεμβρίου.
Δίνετε στο δικηγόρο, τα έχετε βρει μεταξύ σας «τα μιλήσαμε τα
συμφωνήσαμε» έτσι λέμε και έρχεστε τώρα να νομιμοποιήσουμε. Ξέρετε τι
λέει το πινακάκι πόσο είναι η αμοιβή του δικηγόρου; Ρωτήσατε τους
υπόλοιπους; Εγώ θα σας βρω δικηγορικό γραφείο με 2.000 € που είναι
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εξειδικευμένο πάνω στα θέματα αυτά. Εάν το αμφισβητείτε και οι δικηγόροι
είναι εδώ, εδώ υπάρχει το πινακάκι το οποίο λέει το εξής: Αίτηση ακύρωσης
331 €, παράσταση 491 €, υπόμνημα 491 €. Σύνολο 1.313 € συν ΦΠΑ 23%
βγάλτε το ποσό 6.150 € για το οποίο καλείτε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σε ειλημμένες αποφάσεις δικές σας.
Εάν νομίζετε ότι λέω κάτι παραπάνω, ορίστε να σας το
καταθέσω. Τα καταθέτω στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτούς
τους λόγους θα το καταψηφίσουμε, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Κύριε Πλάτανε οι τιμές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο δεν είναι αυτές που διαβάσατε. Αρχικά με
την αίτηση που καταθέτει ο δικηγόρος έχει 1.400 € παράβολο. Αυτό σας το
λέω, είναι εξακριβωμένο και από το Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτά που διαβάσατε
προφανώς είναι τα αστικά Δικαστήρια, εδώ

έχουμε κάτι διαφορετικό κ.

Πλάτανε. Σας το λέω με σιγουριά, το έψαξα κι εγώ πριν έρθω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχάς θέλω
να πω κάτι. Το ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή
του το ζήτημα του γηπέδου ή το ζήτημα μιας ομάδας, δεν είναι κάτι που μας
αφορά εμάς και να κατακρίνουμε το ποιον χειροκροτούν εδώ μέσα ή ποιον
δεν χειροκροτούν. Επειδή αυτό από ό,τι καταλαβαίνω -γιατί μέχρι στιγμής
μόνο ο κ. Κόντος χειροκροτήθηκε- απευθυνόταν προς τον κ. Κόντο, θέλω να
πω ότι ο κ. Κόντος δεν έχει καμία ανάγκη το χειροκρότημα, έχει χειροκροτηθεί
και ως αθλητής, έχει χειροκροτηθεί και ως επαγγελματίας και ως
οικογενειάρχης και με τη συνέπειά του τώρα τελευταία στην πολιτική γι' αυτό
χειροκροτείται διότι είναι συνεπής σε αυτό που είπε προεκλογικά. Άρα μην
απευθύνουμε μομφές. Όπως ακριβώς καταδικάζουμε κάποια πράγματα και
κάποια έκτροπα που γίνονται, δεν θα απευθύνουμε και μομφές για το αν ο
κόσμος είναι ευχαριστημένος και χειροκροτεί. Αυτό ήταν μια εισαγωγή γιατί
ειπώθηκαν διάφορα πράγματα.
Θέλω να κάνω λίγο ένα ιστορικό για να καταλάβουμε τι ακριβώς
έχει συμβεί. Από ό,τι καταλαβαίνω τον Σεπτέμβριο από ό,τι έχουμε διαβάσει
δηλαδή ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή απευθύνθηκε στην Περιφέρεια ώστε
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να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα από την Περιφέρεια για να εφαρμοστεί
η μελέτη που υπήρχε στο άλσος.
Η Περιφέρεια απάντησε στη Δημοτική Αρχή στο Δήμο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ότι «προκειμένου να μπορέσω να σου δώσω τα
χρήματα, πρέπει να επικαιροποιήσεις αυτή τη μελέτη, για να μπορέσεις να
χρηματοδοτηθείς». Μέσα στην επικαιροποίηση της μελέτης ήταν κι ένα χαρτί
που έπρεπε να δώσει η Γενική Γραμματεία Δασών. Η Γενική Γραμματεία
Δασών επικαλούμενη μεταξύ όλων των άλλων νόμων και το καλοκαιρινό νόμο
του Ρυθμιστικού, γύρισε και είπε στη Δημοτική Αρχή ότι επειδή κάποια από τα
δέντρα –να το πω έτσι λαϊκά- κάποιες από τις τακτοποιήσεις που γίνονταν
μέσα στο άλσος αφορούν και τα έξι στρέμματα της ΑΕΚ, θέλω να μου βγάλεις
αυτές τις τροποποιήσεις από μέσα, να μου φτιάξεις μια καινούργια μελέτη και
να έρθεις να μου την καταθέσεις.
Αυτή είναι η ιστορία κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως το έχω
αντιληφθεί εγώ σε γενικές γραμμές. Να πω παρενθετικά ότι μέσα σε αυτά τα
έξι στρέμματα σήμερα δηλαδή που εμείς πάμε με τη μελέτη που υπάρχει να
βάλουμε δέντρα. Μέσα σε αυτά παρενθετικά να πω τα στρέμματα εμείς θα
πάμε να φυτέψουμε σύμφωνα με τη μελέτη δέντρα και μέσα στην Υπηρεσία
καθαριότητας; Για να καταλάβω. Δηλαδή αυτή η μελέτη ούτως ή άλλως δεν
πρέπει να τροποποιηθεί; Θα πάμε δηλαδή μέσα, αν προβλέπει μέσα στην
Υπηρεσία Καθαριότητας που παράνομα την έχουμε τόσα χρόνια και λέμε
συνέχεια ότι θα τη μετακομίσουμε γιατί δεν την μετακομίζει κανένας, θα πάμε
να φυτέψουμε δέντρα;
Άρα πιθανό έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει η τροποποίηση της
μελέτης και να μην φυτεύονται δέντρα μέσα στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι η ουσία του θέματος.
Εμείς έχουμε πάρει θέση κι έχουμε πει ότι θέλουμε να γίνει το
γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλουμε να γίνει γιατί την πρόοδο της πόλης
ο καθένας την αντιλαμβάνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμείς θεωρούμε ότι
θα φέρει στη ζυγαριά, θα βγει ωφελημένη η πόλη μας για τα επόμενα πενήντα
χρόνια από την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Και δεν το λέμε αυτό διότι
εγώ είμαι ΑΕΚτζής ή ο διπλανός μου είναι Παναθηναϊκός ή ο παραδίπλα μου
είναι ΠΑΟΚ, το λέμε διότι πραγματικά θεωρούμε κι εμείς ότι έχουμε ευθύνη
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απέναντι στους συμπολίτες μας που μας ψήφισαν, λέγοντας όλοι προεκλογικά
ότι θέλουμε το γήπεδο.
Πέρσι ψηφίσαμε άλλα πράγματα και φέτος ερχόμαστε για
διάφορα μικροπολιτικά συμφέροντα ο καθένας και ψηφίζει κάποια διαφορετικά
πράγματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της πόλης και
υπεύθυνα στεκόμενοι απέναντι στους συμπολίτες μας λέμε ότι θέλουμε να
γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Εάν η Διοίκηση και ο προσανατολισμός της ήταν ότι δεν πρέπει
να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα του άλσους από το Δήμο μας, εάν ο
προσανατολισμός της Διοίκησης ήταν ότι δεν πρέπει το 5% του άλσους να
χρησιμοποιηθεί σε άλλες χρήσεις θα πηγαίναμε –και θεωρώ ότι και μερικοί
ακροατές από εδώ σήμερα- θα κατασκηνώναμε στο άλσος για να το
πετύχουμε όλοι αυτό μαζί.
Αν το καλοκαίρι αντί να κάναμε άλλα πράγματα όταν ψηφιζόταν
το Ρυθμιστικό καθόμασταν και συζητάγαμε κι εμείς πιθανό και η ΑΕΚ μαζί και
λέγαμε «δεν μπορεί να περάσει το άρθρο 43 δεν το δέχεται καμία πολιτική
Παράταξη» γιατί καμία πολιτική Παράταξη δεν το δέχεται,

θα μιλάγαμε

σήμερα σε άλλη βάση.
Σήμερα όμως εσείς δράττοντας την ευκαιρία από το χαρτί που
στέλνει και εξήγησα για ποιο λόγο το στέλνει η Γενική Γραμματεία Δασών
έρχεστε και μας λέτε να κάνουμε προσφυγή εναντίον του άρθρου 42 που
αφορά αποκλειστικά, αυτό αναφέρει μέσα το χαρτί της Γενικής Γραμματείας
Δασών, δεν αναφέρει ούτε το 43 ούτε την απώλεια του άλσους από το Δήμο,
ούτε το 5% του άλσους. Όπου θεωρώ –και ας με διαψεύσει από τους
παρόντες- όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να φύγουν από το Δήμο. Όλοι
συμφωνούμε.
Άρα εγώ δεν μπορώ να το ψηφίσω αυτό θα απέχω, αλλά ήθελα
να βάλω τα πράγματα έτσι όπως είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να
βρούμε μια λύση για την πόλη να κάτσει η Δημοτική Αρχή μαζί με όλους εμάς
να δει τι αντισταθμιστικό όφελος και πως θα ξεπεράσει με την ΑΕΚ τα
προβλήματα που πραγματικά εγώ από όταν

ήμουν Αντιδήμαρχος με

παρουσία του κ. Μελισσανίδη εδώ και της ΑΕΚ εγώ ήμουν ο μόνος εδώ και
αποδοκιμάστηκα, που είπα ότι «έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό,
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έχουμε πρόβλημα με τα επεισόδια. Να δούμε πως μπορούμε να το λύσουμε
αυτό ως πόλη, πως μπορούμε να συνεννοηθούμε με την ΑΕΚ και να
αφήσουμε τα υπόλοιπα».
Διότι εγώ πίσω από αυτά θεωρώ ότι κρύβεται ότι κάποιοι δεν
θέλουν όχι 30.000 θέσεων και 32.000 ούτε το γήπεδο του Αττάλου και του
Χαλκηδονικού να γίνει στην πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τελείωσα κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε κατά την προσωπική
άποψη και εκτίμηση θεωρώ ότι οι χειρισμός της υπόθεσης κατασκευής του
γηπέδου της ΑΕΚ από μέρους σας, είναι λανθασμένος και θα εξηγήσω.
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί που ήταν πιστεύω η
αρχή που έγινε αυτή η μεγάλη ένταση το πρώτο Συμβούλιο, πάλι μιλάω κατά
την προσωπική μου άποψη, πέσατε στην παγίδα κάποιου συναδέλφου και
μπήκατε σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης η οποία μας έφερε σε αυτό εδώ το
αποτέλεσμα.
Ο χειρισμός της υπόθεσης από εκείνο το σημείο και μετά, ήταν
αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Θεωρώ ότι από
εκείνη τη στιγμή και μετά και όσο περνούσαν οι μέρες κάποιοι τοπικοί
παράγοντες που ανήκουν ευρύτερα στο χώρο το δικό σας, βρήκαν την
αφορμή και άρχισαν με ένα διαφορετικό τρόπο να πιέζουν τη Διοίκηση
συμβουλεύοντάς την, ή δεν ξέρω πως αλλιώς ότι πρέπει να πάρουμε μια
εντελώς διαφορετική στάση από αυτή που τουλάχιστον εγώ είχα καταλάβει
τον προηγούμενο καιρό όσον αφορά την κατασκευή του γηπέδου.
Διότι η εντύπωση την οποία έχω αποκομίσει είναι ότι σε κεντρικό
επίπεδο το Κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε και κατεβήκατε στις εκλογές, σας
λέω και πάλι εκφράζω την προσωπική μου άποψη που μπορεί να είναι
λανθασμένη, θεωρώ ότι έχει άλλη άποψη σχετικά με τη δική σας όσον αφορά
την κατασκευή του γηπέδου.
Εγώ

κ.

Δήμαρχε

από

τη

δήλωση

ακόμη

και

του

κ.

Πρωθυπουργού του τότε Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της
κας Δούρου που ενώ έλεγε ότι αρχικά δεν θα εντάξουμε τα 20 εκατομμύρια
που τα ενέταξε στον προϋπολογισμό και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
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δείχνει αν μη τι άλλο ότι η στάση η δική σας σε σχέση με εκείνους, είναι
εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, επαναλαμβάνω.
Η ιστορία κ. Δήμαρχε που ξεκινάει από το 2002-2003 που εκεί
πραγματικά ήμουν ένας από αυτούς οι οποίοι αντιδρούσα στο γκρέμισμα του
γηπέδου και πραγματικά βλέπω ότι μετά από τόσα χρόνια τα λόγια μου
δικαιώθηκαν ότι τότε δεν έπρεπε να γκρεμιστεί το γήπεδο, που τότε ήθελαν να
κάνουν εμπορικό κέντρο και όχι γήπεδο, δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή
πρόταση την οποία κατεβάζει η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ στο συγκεκριμένο σχέδιο ζητάει αποκλειστικά και μόνο
γήπεδο, δεν βάζει πουθενά τις εμπορικές χρήσεις. Το να βάλει ένα μαγαζί, μια
μπουτίκ, ένα Μουσείο που θέλει να κάνει δεν εμπίπτει πουθενά και εν πάση
περιπτώσει επειδή εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα περάσει η ιστορία της αμοιβής
του δικηγόρου, εγώ θέλω να κοιτάξω το μετά και θέλω να σας ρωτήσω και να
μου πείτε ευθέως κ. Δήμαρχε:
Αν στις 6 Μαρτίου που εκδικάζεται στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή χάσει ο Δήμος την προσφυγή, μετά
θα συνεχίσουμε να προβάλλετε ως Διοίκηση εκ νέου άλλα πράγματα; Πάλι
αντιρρήσεις; Ειλικρινά λέω ότι στην περίπτωση που χαθεί η προσφυγή, από
εκεί και πέρα θα υπάρξει και άλλη αντίδραση; Θα υπάρξει κι άλλο επίπεδο
διαφοροποίησης και άλλο επίπεδο στο πως θα κινηθείτε; Υποθετικά βέβαια το
λέω, αλλά θέλω πραγματικά εάν η έκβαση της υπόθεσης βγει αρνητικά ως
προς την προσφυγή και απορριφθεί, ποια θα είναι η στάση σας.
Γιατί τέλος πάντων αυτή η ταλαίπωρη ομάδα που χτυπιέται
πανταχόθεν –πανταχόθεν εννοώ από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου
που δυστυχώς έκαναν ό,τι μπόρεσαν να την ταπεινώσουν, να την ρίξουν παρ'
όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι έχει βρει ένα δρόμο να ξεκαθαρίσει και να κάνει
μια καινούργια αρχή, πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει στο φυσικό της
χώρο να φτιάξει το γήπεδό της.
Και πραγματικά έτσι θα δώσει νόημα και στην ιστορία της και
στους προγόνους μας που ήρθαμε από τη Μικρά Ασία και ειλικρινά θα
ησυχάσει όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η ταλαιπωρία. Είναι κρίμα γι' αυτή
την ομάδα να έχει αυτή την αντιμετώπιση από πολλούς. Εγώ πιστεύω ότι σε
αυτή την ιστορία δεν φταίει μόνο ο Δήμος ή η όλη κατάσταση, φταίνε και
95

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

παράγοντες της ΑΕΚ και πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ το έχει καταλάβει.
Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παραμεριστούν κάποια πράγματα στην άκρη,
οι όποιες διαφορές και να δούμε πλέον αυτή την ομάδα μας. Τίποτε άλλο,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εκείνο με το χειροκρότημα δεν το κατάλαβα. Η κατηγορία είναι
το ίδιο το χειροκρότημα ή η επιδίωξή του.
Δεύτερον,

στην

ψηφοφορία

στο

προηγούμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο δηλώσαμε αποχή α αλά καρτ, δηλαδή να γίνει γήπεδο με όποιες
συναινέσεις, με τρία, πέντε, οκτώ στρέμματα αλλά να σώσουμε το υπόλοιπο
άλσος. Νομίζω πως η αλά καρτ προσέγγιση του θέματος πρέπει να
συνεχιστεί.
Γήπεδο θα γίνει. Σήμερα είδα τυχαία στο πρωτοσέλιδο της «Ώρα
για σπορ» δηλώσεις του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ πως «έχουμε μια
καινούργια Κυβέρνηση, πρέπει να δώσουμε χρόνο να βρει τα βήματά της και
όλα θα γίνουν», πήρε ένα μήνυμα.
Νομίζω πως πλέον πρέπει να εστιάσουμε όλες τις ενέργειές μας
στο άρθρο 43 να σωθεί το άλσος. Μην στην προσπάθεια για το γήπεδο
χάσουμε και το άλσος. Να γίνει το γήπεδο, αλλά να προστατέψουμε το άλσος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όποιος θέλει να θιχτεί, θίγεται, εγώ δεν μίλησα σε κάποιο
πρόσωπο. Το Δ.Σ. μπορεί να έχει την έναρξή του τον Σεπτέμβρη η πόλη είναι
παλιά. Τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν ιστορία, ακολουθούμε περασμένες
αποφάσεις και έχουν ακολουθήσει πολλά χειροκροτήματα, πολλές φιέστες και
πολλά – πολλά επεισόδια πριν από αυτό. Όποιος θέλει να θιγεί, μπορεί να
θιγεί. Η συζήτηση ήταν για την αμοιβή και για μια ακόμη φορά έγινε
προσπάθεια άθελα σε κάποιος ή ηθελημένα να πάει η συζήτηση σε άλλη
ρότα, χωρίς να υπάρχει λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι η αμοιβή του δικηγόρου.
Είδατε ότι το σεβάστηκα και περιορίστηκα σχεδόν μόνο σε αυτό. Στη συνέχεια
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όμως όπως διαπιστώσατε κι εσείς και δεν το κατηγορώ, η συζήτηση
επεκτάθηκε και ξαναγύρισε πάλι και στο θέμα της προσφυγής στο Συμβούλιο
της Επικρατείας και γενικότερα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα έπρεπε κανονικά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ίσως δεν θα έπρεπε να το αφήσετε, πάντως το αφήσατε. Τι
θέλω να πω εγώ; Αυτό μας δείχνει ότι αυτή η ανάγκη για να συζητηθεί αυτό το
θέμα όπως έχουμε προτείνει και η Παράταξή μας έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη
και μάλιστα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κατηγορηθούμε από τα μέλη της
Διοίκησης ως υποκινητές επεισοδίων και ηθικοί αυτουργοί και τα λοιπά,
δείχνει ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει.
Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι όλοι εδώ μέσα
συμφωνούμε να γίνει γήπεδο για την ΑΕΚ. Όλοι εδώ μέσα συμφωνούμε να
φύγει ο έλεγχος του άλσους από το Δήμο μας. Όλοι συμφωνούμε να μην
καταπατηθούν τα υπόλοιπα στρέμματα εκτός από αυτά που δίνονται στον
ΑΕΚ από οποιονδήποτε άλλον.
Συμφωνούμε όλοι στο 90% των θεμάτων και έχουμε κάποιες
μικρές διαφορές σε αυτά τα ελάχιστα στρέμματα που παίρνει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω
και σε κάτι άλλο, πάντως σε πολύ λίγα πράγματα. Θέλω λοιπόν να
επαναλάβω το αίτημά μας με κίνδυνο ενδεχομένως πάλι να κατηγορηθώ από
κάποια μέλη από τη Διοίκηση ότι αυτός ο διάλογος ψύχραιμα, ήρεμα και με το
δικαίωμα να μιλήσουν όλοι, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
Να πει ο καθένας τις απόψεις του, τις προτάσεις του μήπως
μπορέσουμε να βρούμε κάτι, στο οποίο να συμφωνήσουμε όλοι. Αφού όλοι
είμαστε υπέρ του γηπέδου της ΑΕΚ, αφού είμαστε όλοι στο να μην φύγει ο
έλεγχος του άλσους από το Δήμο μας, νομίζω ότι μέσα από ένα τέτοιο
διάλογο μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτές τις μικρές διαφορές ή να βρούμε
ένα τρόπο με ψυχραιμία και ηρεμία να τις υπερβούμε.
Θέλω να επαναλάβω αυτό το αίτημα μας, θέλω να το
επαναλάβω και να υπενθυμίσω ότι γι' αυτό κατηγορηθήκαμε και ακριβώς ότι
ξέφυγε η συζήτηση νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι αυτός ο διάλογος είναι ανάγκη
κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης ;έχει τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Συνάδελφοι και φίλοι το αν είμαι ΑΕΚτζής και το αν
θέλω να γίνει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, νομίζω ότι είναι γνωστό σε
όλους. Θέλω όμως εσείς που λέτε ότι θα καταψηφίσετε ή θα απόσχετε από
την ψήφιση της αμοιβής του δικηγόρου τι σχέση έχει η ανέγερση του νέου
γηπέδου της ΑΕΚ με το ότι μας ήρθε ένα χαρτί, που επιβεβαιώνει αυτό
ακριβώς που λέει ο νόμος του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου ότι το άλσος δεν
ανήκει πια στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να
κάνουμε οτιδήποτε μέσα σε αυτό και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη
μελέτη την οποία έχει ψηφίσει ο Δήμος και την οποία έχει παραγγείλει ο
Δήμος και την οποία έχει πληρώσει 105.000 € αν θυμάστε.
Γιατί δεν ψηφίζετε αυτή την αίτηση αμοιβής του δικηγόρου και
συνδέεται με το αν θα συναινέσουμε στην ανέγερση του γηπέδου ή όχι; Κάντε
το λίγο λιανά διότι αρχίζω και παθαίνω παράκρουση. Πραγματικά παθαίνω
παράκρουση σαν ΑΕΚτζής που έχω λιώσει για την ΑΕΚ, έχω ιδρώσει για την
ΑΕΚ και θέλω το γήπεδο, έχω τη μάνα μου 79 χρονών γυναίκα και μου λέει
«Κάντε παιδί μου κάτι μη κλείσω τα μάτια μου και δεν δω το γήπεδο». Αλλά τι
σχέση έχει αυτό με το γήπεδο; Που παίρνει από το δάσος από το Δήμο; Και
ποιος υπεύθυνος δημοτικός άρχοντας δεν θα έλεγε «ρε πούστη να βάλω ένα
δικηγόρο εκεί μέσα για να μην μου πάρουν το δάσος!»; Διαφωτίστε με
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε φράσεις που δεν τιμούν το
Συμβούλιό μας.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό λέει;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αυτό λέει ακριβώς.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι άκουσα με πάρα πολύ
μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις. Σημασία έχει ότι όπως είπε και ο κ.
Μανωλεδάκης δεν νομίζω ότι είναι κάποιος μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο
που δεν θέλει το γήπεδο της ΑΕΚ. Επιγραμματικά θα πω ορισμένα πράγματα
για να μην πω τα ίδια τα οποία ήδη ακούστηκαν.
Έχει γίνει η προσφυγή αυτή και λέω εγώ: κατ' αρχήν είμαι κατά
του ποσού το λέω από την αρχή, κατά του ποσού της αμοιβής του δικηγόρου.
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Την πλειοψηφία την έχει η Διοίκηση και ό,τι και να πούμε εμείς ως
αντιπολίτευση νομίζω ότι δεν θα πέσει στο κενό, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε
συμβάλλει στις απόψεις αυτές τις οποίες εμείς προεκλογικά και μέχρι σήμερα
υποστηρίζουμε: ότι πρέπει όπως και να γίνει να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ εκεί
που ανήκει να γίνει και πρέπει να γίνει.
Λέω

στη

χειρότερη

περίπτωση

εάν

το

Συμβούλιο

της

Επικρατείας ακυρώσει είναι εις βάρος της απόφασης της προσφυγής τι μέλλει
γενέσθαι από εκεί και πέρα; Τι συμβαίνει από εκεί και πέρα; Ποια θα είναι η
θέση της Δημοτικής Αρχής που έχει την πλειοψηφία; Μπορείτε να μου πείτε;
Θα έχουμε συνέχεια να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν δεν
λέω με το δίκιο τους δίκιο ή άδικο, γιατί υπήρχαν και κακές συμπεριφορές από
τη μεριά τους και ο νοών νοωείτω. Κακώς. Τι θα συμβεί από εκεί και πέρα;
Δηλαδή στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα συνεχίσει η Δημοτική Αρχή
αυτές τις θέσεις τις οποίες έχει σήμερα να τις έχει και αύριο; Ή μήπως θα
φτάσει η στιγμή όπως το προβλέπω δηλαδή γιατί το γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει
να γίνει και θα γίνει και ως Δήμαρχος θα είναι ο ίδιος ο κ. Βασιλόπουλος να
δω τότε την κορδέλα που θα μπαίνει μπροστά να κόβει. Γιατί ο Δήμαρχος της
πόλης θα μπει μπροστά να κόβει την κορδέλα με κάποιους Αντιδημάρχους και
το Προεδρείο κι εμείς μαζί.
Τι θα γίνει από εκεί και πέρα; Λέω κ. Δήμαρχε κοιτάξτε το θέμα
με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, είστε πλειοψηφία εσείς αποφασίζετε, εσείς είστε
υπεύθυνοι, εμείς έχουμε τις θέσεις μας. Λέμε ότι πρέπει να γίνει το γήπεδο της
ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ είναι μια ολόκληρη ιστορία, πίσω έχει –ειπώθηκε και από
άλλους συναδέλφους- εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια φιλάθλους και δεν
είναι αυτό μόνο, αλλά είναι και για το συμφέρον πάνω απ' όλα της πόλης μας.
Γιατί και σε ανεργία που υπάρχει σήμερα θα τοποθετηθούν
άνθρωποι μέσα από την Φιλαδέλφεια και από τη Χαλκηδόνα, κάποια μαγαζιά
σήμερα που τα έχουμε πετσοκόψει με τις αποφάσεις των δημοτικών τελών και
όλα αυτά νομίζω ότι θα τους δώσουμε μια πνοή να δουλέψουν και άλλα
μαγαζιά τα οποία γνωρίζω ότι έχουν νοικιαστεί και είναι κλειστά γιατί
βλέποντας ότι αύριο που θα γίνει το γήπεδο και θα εκμεταλλευτούν εμπορικά
αυτά τα ακίνητα, τα πληρώνουν και τα έχουν κλειστά και περιμένουν να γίνει
το γήπεδο.
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Όλα αυτά είναι υπέρ της πόλης μας θα μπουν χρήματα μέσα
στο Δημοτικό Ταμείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Έχω

υποχρέωση

να

πω

δυο

πράγματα.

Ποτέ

δεν

χρησιμοποίησα οπαδοφροσύνη, δεν χρησιμοποίησα ΑΕΚφροσύνη όλο τον
προεκλογικό μου αγώνα τον πέρασα χωρίς να έχω φορέσει κίτρινη φανέλα και
να τη βάλω στο εκλογικό μου κέντρο για να παρασύρω έστω και δέκα
ψηφοφόρους, ανεξάρτητα αν οι εκλογές παίχτηκαν μεταξύ 200-300 ψήφων.
Ποτέ δεν χρησιμοποίησα τέτοια πράγματα, ούτε ήρθα εδώ για να εισπράξω
χειροκροτήματα.
Έχετε παλέψει και έχουμε παλέψει όλοι για την ελεύθερη
έκφραση και τις θέσεις τις οποίες έχουμε. Αυτές εξέφρασα προ των εκλογών
στους προεκλογικούς μου αγώνες αυτά είπα και αυτά λέω και σήμερα. Τώρα,
από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω σε αγαπητούς συναδέλφους πως τα
βλέπουν και τι είπαν γιατί χειροκρότησαν απ' έξω οι φίλοι της ΑΕΚ.
Αυτά πιστεύω και αυτά που πιστεύω θα τα λέω πάντα. Με
ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτή ήταν η θέση, αυτή είναι η θέση η προσωπική
μου και αυτή είναι η θέση της Παράταξής μου. Πάντως μέσα στο εκλογικό δεν
κρέμασα φανέλα την οποία την υπηρέτησα την ΑΕΚ πέντε χρόνια και πήραμε
τίτλους και διακρίσεις. Τίποτε άλλο δεν σας λέω. Δεν το έκανα αυτό, δεν μου
άρεσε αυτό να το κάνω και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως κινούμαι και πως
ανταποκρίνομαι στα αισθήματα τα αθλητικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα δημότης να μιλήσει που είχε ζητήσει τον λόγο.
Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε επιτέλους σα Δήμος μια κίνηση καλής θέλησης.
Δείξτε επιτέλους σα Δήμος μια καλή διάθεση. Άμα δεν μπορείτε, πάρτε την
απόφαση να αναβάλλετε αυτό το θέμα να μην το καταψηφίσετε. Να υπάρχει ο
χρόνος να κάτσετε σε ένα τραπέζι, μαζί με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς,
μαζί με την ΑΕΚ να βρεθεί μια λύση για το γήπεδο. Μια λύση για το γήπεδο
που θα είναι καλή και για το Δήμο και για την ΑΕΚ πάνω απ' όλα αλλά και για
όλους τους δημότες της Φιλαδέλφειας. Πράξτε το σωστό. Κάντε μια κίνηση
καλής θέλησης. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο δεν έχω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε
ψηφοφορία.
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Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
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Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και για τους δυο λόγους που ανέφερα κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος κατά, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή με το σκεπτικό της προηγούμενης ψηφοφορίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ψηφίζω λευκό γιατί δεν μου απαντήθηκε το βιογραφικό και
η επιλογή του κ. Παπαπετρόπουλου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου για την κατάθεση στις 2-1-15 ενώπιον του
Σ.τ.Ε. αίτησης ακύρωσης κατά

1.- της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής και 2.- του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής

για την ακύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2008/3-11-14

απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Δ/νση
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Αθηνών, με θέμα <
Τροποποίηση- Επικαιροποίηση της μελέτης

με τίτλο < Προστασία,

Διαχείριση και Ανάπλαση Αλσους Ν. Φιλ/φειας > καθώς και για
παράστασή του στο Σ.τ.Ε. στις 6/3/2015 προς υποστήριξη της ως άνω
αίτησης ακύρωσης και των συμφερόντων του Δήμου» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Αράπογλου Γιώργος

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός υπολοίπων μελών νέου Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του Δ.& Κ. Κώδικα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριοι συνάδελφοι όπως θα θυμάστε όλοι από το 11μελές
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. μέχρι στιγμής λειτουργούμε με τα 9 μέλη.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σήμερα να προστεθούν τα δυο επιπλέον μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων ο ένας είναι δημοτικός σύμβουλος
αιρετός και ο άλλος είναι μη αιρετός δηλαδή πολίτης και τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά τους μέλη.
Προκειμένου

να

μπορέσουμε

να

προχωρήσουμε

στη

συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ζητήσω από τις
Παρατάξεις της αντιπολίτευσης εάν υπάρχει κάποια πρόταση σχετικά με τα
ονόματα των νέων μελών που θα απαρτίζουν μαζί με τα υπόλοιπα το
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Ευχαριστώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά έχει τον λόγο.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα επαναλάβω τα όσα είπα γιατί μάλλον δεν ακούστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι δεν ακούστηκαν έχετε δίκιο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ωραία. Από το 11μελές Συμβούλιο όπως προείπα έχουν
μέχρι στιγμής συμπληρωθεί τα 9 μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
τους. Εκ των πραγμάτων σήμερα οφείλουμε, πέρασε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα

όπως

ορίζει

η

αντίστοιχη

νομοθεσία

και

οφείλουμε

να

συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των
οποίων το ένα μέλος θα είναι αιρετός και το άλλο θα είναι μη αιρετός πολίτης
και τα αντίστοιχα φυσικά αναπληρωματικά τους.
Προκειμένου να γίνει αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τις
Παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μας πουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα
μέλη που θα συμπληρώσουμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να ρωτηθούν οι Παρατάξεις. Να ρωτήσουμε κατά σειρά
κατάταξης στις εκλογές;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Η δική μας Παράταξη εμμένει στην αρχική της απόφαση.
Δεν θα συμμετάσχει σε καμία Επιτροπή όσον αφορά το θέμα του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γιατί χάνουμε χρόνο; Αφού είπαμε, οι πιο πολλές Παρατάξεις
δεν μετέχουμε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εντάξει, μιλήστε για την Παράταξή σας ο καθένας
προκειμένου να είναι ξεκάθαρο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για την Παράταξή μας μιλάμε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Οπότε έχουμε τοποθέτηση από την Παράταξη του κ.
Γεωργαμλή και από την Παράταξη του κ. Κόντου.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επομένως έχουμε απάντηση από την Παράταξη του κ.
Γεωργαμλή όπως επίσης και από την Παράταξη του κ. Κόντου αρνητική.
Παρακαλώ να τοποθετηθούν και οι άλλες Παρατάξεις εάν έχουν κάποια
πρόταση.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και εμείς κα Παπαλουκά αρνητικά γιατί συνολικά έχουμε
τοποθετηθεί για όλα τα Νομικά Πρόσωπα, ισχύει η απόφασή μας και η
πρότασή μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εγώ όπως είπα και πριν η απόφαση της Παράταξής μας
είναι ότι θα μετέχουμε στο μέτρο που μας αφορά στο μέτρο της
εκπροσώπησής μας γι' αυτό και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. δεν μπορούμε και τις δυο
θέσεις προτείνουμε το ένα λαϊκό μέλος να το ο κ. Γκολφινόπουλος
Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια την κα Ζούβελου Κατερίνα.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστούμε κα Αγαγιώτου. Υπάρχει κάποια πρόταση
από το ΚΚΕ;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν επιθυμούμε να μετέχουμε στο Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επομένως έχουμε μόνο μία πρόταση για τη θέση του μη
αιρετού. Υπάρχει κάποια πρόταση για τη θέση του αιρετού; Όχι ισχύουν τα
όσα είπαμε μέχρι στιγμής. Επομένως είμαστε εμείς αναγκασμένοι να
τοποθετήσουμε το άλλο μέλος που θα αιρετός. Θα προτείνουμε τον κ.
Ανανιάδη ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον κ. Καλαμπόκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε η πρόταση. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κυρία Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει, ο Πλάτανος απέχει, ο κ.
Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολοίπων
μελών νέου Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
227 και 229 του Δ.& Κ. Κώδικα» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός υπολοίπων μελών νέου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δ.& Κ. Κώδικα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

–

ΚΑΡΚΑΝΗ:

Σύμφωνα

με

τον κανονισμό

της

Κοινωφελούς το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη εκ των
οποίων τα δύο πρώτα είναι εκλεγμένα από τους αιρετούς και ένα από την
αντιπολίτευση. Επίσης έχουμε ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων και ένα από
ένα κοινωνικό φορέα της περιοχής.
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Εγώ θέλω να ρωτήσω τους επικεφαλής των υπολοίπων
Παρατάξεων αν θέλουν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό. Θα
ξεκινήσω με τον κ. Γεωργαμλή να μου πει …
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ όχι, εμμένουμε την αρχική μας
απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Ο κ. Αράπογλου έχει αποχωρήσει, θα
μιλήσει ο κ. Πλάτανος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ισχύει το ίδιο κα Αναγνώστου ό,τι είχαμε πει και στα
προηγούμενα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Ο κ. Κόντος; Ούτε κι εσείς. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εμείς δεν έχουμε σκοπό να εκπροσωπήσουμε όλη την
αντιπολίτευση και να πάρουμε όλες τις θέσεις, είπα και πριν στο μέτρο που
μας αναλογεί. Κάναμε την πρότασή μας για κάποια μέλη. Φυσικά και δεν
μπορούμε να πάρουμε όλες τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με αυτή την έννοια
θα ψηφίσουμε όποια πρόταση κάνετε γιατί πρέπει να λειτουργήσουν τα
Διοικητικά Συμβούλια, δεν επιθυμούμε όμως να μετέχουμε. Ευχαριστούμε.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν συμμετέχουμε σε Δ.Σ. Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Και η κα Γαϊτανά η οποία απουσιάζει. Οπότε
τώρα εγώ θα πρέπει να σας πω τα άτομα που έχουμε επιλέξει.
Στη θέση του αιρετού είναι ο Γιώργος Καλύβης με αναπληρωτή
τον Ορέστη Δούλο, στα τακτικά μέλη έχουμε τον Βασίλη Λαζαρίδη με
αναπληρώτρια την Συνάνογλου Κυριακή και έχουμε και τη Σοφία Φλώρου με
αναπληρώτρια τη Δήμητρα Γούση. Αυτά είναι τα μέλη που προτείνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράμε σε ψηφοφορία, κ. Γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ισχύει ό,τι και στο προηγούμενο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολοίπων
μελών νέου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 255 του Δ.& Κ. Κώδικα» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι το 11ο θέμα αποσύρεται.
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12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τελών
καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015» εγκρίνεται ομόφωνα.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: O κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι πρόχειρος διαγωνισμός αν δεν κάνω λάθος έτσι δεν είναι;
Γιατί είναι κάτω από 60.000 € συμφωνούμε απόλυτα, δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, αλλά την επόμενη φορά να τα έχουμε μαζέψει να είναι πάνω από
60.000 € για να γίνεται κανονικός ο διαγωνισμός.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επίσης κ. Πρόεδρε για να μην ξαναμιλήσουμε για τον
κ. Κόντο να προσθέσω είναι μου φαίνεται και οι σακούλες εδώ. Το ίδιο ισχύει
και με τις σακούλες, οι σακούλες μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός που να
είναι άνω των 60.000 € να είναι για τέσσερα χρόνια δεν λήγουν οι σακούλες
να κάνουμε κανονικό δημόσιο διαγωνισμό διεθνή και τα λοιπά για να μην μας
λέει και κανείς τίποτε. Αφού ξεκινάμε κάτι καινούργιο να ξεκινήσουμε με ένα
ωραίο τρόπο, μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και ό,τι χρειάζεται
να χαλάμε στην πορεία της τριετίας – τετραετίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι
έχω τις εξής ερωτήσεις: αφορά τα χημικά της λίμνης; Τι είδους είναι τα χημικά;
Παραδείγματος χάριν θυμάμαι επί εποχής Ζαχαρία Χωρινού χρησιμοποιούσε
γαλαζόπετρα, ή σύμφωνα με τα της μελέτης που έχουν μεγάλο κόστος.
Και δεύτερον αν είστε πρόχειροι να μου πείτε για πόσο χρονικό
διάστημα θα επαρκέσουν οι ποσότητες που θα γίνει η προμήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Η κα Γκούμα έχει τον
λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ ήθελα να βάλω το ίδιο ερωτηματικό με ποιο τρόπο θα
γίνει η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης. Είναι ένα θα το πω
σκάνδαλο που έχει πλέον περάσει τη δεκαετία στην πόλη μας με το χλώριο
και το πώς έπεφτε μέσα στα δέντρα και πως αξιοποιούνταν και για την πότισή
τους και για την πυροπροστασία τους, αν έχετε διαμορφώσει κάποια πρόταση
που δεν φαίνεται εδώ, πως θα διαχειριστείτε τον υδάτινο όγκο.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σε σχέση με το πρώτο θέμα που είναι η προμήθεια των
πλαστικών σακουλών μειώσαμε το ποσό, ήταν 25.000. μπορούμε να το δούμε
στην καινούργια χρονιά, να κάνουμε μια συγκεντρωτική και να στοκάρουμε,
δεν έχουμε θέμα. Ή να είναι χωρισμένο και να επιμερίζεται.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά φέτος είχαμε πρόβλημα
γιατί είχαμε και απόθεμα ούτως ή άλλως και μειώσαμε τον κωδικό αυτό, τον
κάναμε 20.000, θα έχουμε και καλύτερη τιμή και πιστεύω από του χρόνου να
μπορούμε για να είμαστε λίγο πιο πάνω στ’ ανταποδοτικά μας και να το
προχωρήσουμε, να έχουμε και 60.000 να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό,
πάνω από τις 59.000.
Σε σχέση τώρα με την ερώτηση του κ. Τομπούλογλου, είναι μια
μελέτη η

οποία

γίνεται

όντως τα τελευταία

χρόνια,

το 2014

δεν

πραγματοποιήθηκε, η μελέτη έμεινε στο Τμήμα Προμηθειών, στη λίμνη δεν
έπεσαν χημικά. Είχε κάποια θεματάκια, άδειασαν δυο τρεις φορές τη λίμνη, η
εισήγηση των Γεωπόνων, της Υπηρεσίας Πρασίνου είναι ότι αυτό το έργο
μπορεί να μπει ακριβώς όπως έμπαινε το 2013 αλλά εμείς θεωρούμε ότι
πρέπει όντως να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα χημικά.
Δεν ξέρω ακριβώς τις ποσότητες που πέφτουν μέσα, έχω την
τεχνική έκθεση και τη μελέτη, μπορώ να σας τις δώσω, μπορώ να σας τις
προωθήσω στα e-mails σας, να τις δείτε. Δεν εξαντλείς το ποσό, αφού έρθει ο
μειοδότης και πάρει τη δουλειά έχει κανονιστεί να κάνει 8 φορές το μήνα τις
συντηρήσεις στην περίοδο την αντιπυρική και φυσικά ναι, είναι πρόβλημα, αν
απ’ αυτό το νερό μέσω των κανονιών ψεκάζονται και τα δέντρα γιατί και εκεί
έχουμε πολλές φθορές, να το ξαναδούμε.
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Κι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια διαφορετική διαχείριση
ακριβώς γιατί δεν είναι λίμνη αυτό το πράγμα, περισσότερο πισίνα θυμίζει με
στάσιμο νερό και κακώς αναφέρεται και σα λίμνη. Έχω κι εγώ απορίες..
Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πισίνα. Απλά τι γίνεται: Χρησιμοποιούν το νερό
αυτό τ’ αντλιοστάσια για να δίνουν στους πυργίσκους προληπτικά. Εγώ θα
σας στείλω την τεχνική έκθεση και θα πω και τι φάρμακα μπαίνουν κι από κει
και πέρα αν οι γεωπόνοι μπορούν να κάνουν και αναλύσεις, κανένα
πρόβλημα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σ’ αυτό.
Κανονικά θα έπρεπε να έρθει και η κα Μαθιουδάκη που
εισηγήθηκε το θέμα να σας απαντήσει στο τι χημικά μπαίνουν κτλ., αυτό δεν
το γνωρίζω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ θα συμφωνήσω αλλά θα είναι η
πρώτη και η τελευταία φορά. εάν δεν έρθει κάτι διαφορετικό του χρόνου και
πάμε στα ίδια μοτίβα, θα διαφωνήσω. Γιατί πιστεύω ότι η διαχείριση των
νερών της λίμνης πρέπει να γίνει μ’ εντελώς διαφορετικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2015», εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία. Λευκό η κα Γκούμα.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Β. Αγαγιώτου

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Ναι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε σε
υπερτιμολογήσεις. Θέλω ειλικρινά να μου πείτε το εξής: Εγώ αντιλαμβάνομαι
τι θέλατε να πείτε όταν μιλούσατε σε αυτά που έλεγε η κα Γαϊτανά, μπορεί ένα
κυβικό άμμου, τυχαία θα πω, ένας ιδιώτης μπορεί να το αγόραζε 7 ευρώ, ένας
έμπορος μπορεί να το αγόραζε 5 ή 4 ευρώ και ο Δήμος να τ’ αγόραζε 20
ευρώ, αυτό θα λέτε..
Λέω όμως το εξής: Αυτό πέρασε από μια Επιτροπή Υπαλλήλων
όπου ο συγκεκριμένος, όποιος ήρθε αυτός, έφερε κάποιες τιμές. Δεν όφειλε η
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Διοίκηση τότε να δει και να πει «να την κρίνουμε άγονη οπότε να πάμε σε
άλλη διαδικασία»; Διότι το να το λέτε, εγώ αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε,
πώς είναι δυνατόν να παίρναμε π.χ. τον ασβέστη 20 τη στιγμή που
μπορούσαμε να τον πάρουμε 5, αλλά από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε
άλλος, εγώ σας λέω ποιος είναι ο αντίλογος, δεν εμφανίστηκε άλλος κύριοι, ο
Δήμος ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, βάρεσε στο σταυρό αυτός που
πήρε την εργολαβία και τον χτύπησε.
Δηλαδή το λέτε εσείς σαν επιχείρημα αλλά εάν το ψάξετε και
δείτε ότι από τη στιγμή που έλεγε ο τιμοκατάλογος που έδωσε στο Δήμο όταν
χτύπησε την προσφορά, 50 ευρώ το κυβικό, δεν έβαλε 55, έβαλε 50, ό,τι
γράφει, είναι καλυμμένος κ. Δήμαρχε. Και μπορεί να σας πει, ειλικρινά σας
λέω, ότι κανείς δεν έδινε, εμφανίστηκε αυτός –πώς γινόταν με τα πετρέλαια;
Στον ύπνο δεν τους έπιασε καθόλου αλλά από κει και πέρα η απάντηση που
θα πάρετε δεν είναι ότι, πώς ήταν με την εργολαβία πριν που ήσαστε έτσι, δε
θα μπορέσετε, ναι μεν υπάρχει αλλά καλύπτεται νομότυπα.
Δε θα βγει πουθενά δηλαδή, εκτός αν έχετε άλλα πράγματα.
Δηλαδή όπως γινόταν παλιά με κάτι κόκκινα τουβλάκια που έρχονταν από τη
Θεσσαλονίκη με καράβι. Υπάρχουν αυτά, ήταν από τους φούρνους, οι
φούρνοι είχαν βγάλει κι εγώ δεν ξέρω τι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει το λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα το ψηφίσουμε, αλλά ελπίζω να είναι από τις τελευταίες
φορές που έρχεται κάτι με πρόχειρο μειοδοτικό. Και θα θέλαμε κάποια στιγμή
κάποιος να μας πει τις διαφορές, γιατί εδώ το ποσό είναι μαρτυριάρικο λίγο, το
70, είναι κοντά στο 60 σε ΦΠΑ. Ελπίζω να είναι από τις τελευταίες φορές που
έρχεται πρόχειρος.
Λέει: «Την έγκριση του προτεινόμενου τρόπου εκτέλεσης, με
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». Αυτό γράφεται. Και ελπίζω να είναι η
τελευταία φορά που έρχεται πρόχειρος.
ΜΕΛΟΣ: Γιατί είναι κακός;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό θέλω, κάποιος να μας εξηγήσει τις διαφορές του
πρόχειρου από τον κανονικό. Πρόχειρος από τα λίγα που ξέρω από το δικό
μου χώρο, με συγχωρείτε, πάω πάλι στο χώρο εκεί κάτω στον Πειραιά,
φέρνεις 3-4 και διαλέγει..
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι ανάθεση αυτό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ωραία. Τι κακό έχει ο κανονικός και προτιμούν τον πρόχειρο;
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Από τον Οκτώβριο δεν ξέρουμε τι μπάζα θα χρειαστούμε την
επόμενη χρονιά; Κάνουμε έναν κανονικό διαγωνισμό.
ΜΕΛΟΣ: Και πώς ξέρουμε χωρίς να έχουμε προϋπολογισμό; Επειδή ξέρουμε
από Σεπτέμβρη έχουμε προϋπολογισμό και να φέρουμε θέμα προς ψήφιση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν ξέρω, με τις ανάγκες μας.
ΜΕΛΟΣ: Εδώ δεν ξέρουμε τι ποσό έχουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ωραία, βγάλε έναν προϋπολογισμό, μετά ξεκινάμε. Μόλις τον
έχουμε τον προϋπολογισμό ξεκινάμε τον κανονικό διαγωνισμό.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έζησα κι άλλους πρόχειρους παλαιότερα, ελπίζω να μην τους
ξαναζήσω, που ήταν διαφάνεια 4 φάκελοι και οι δυο είχαν ίδιο τηλέφωνο, ίδια
διεύθυνση με άλλο όνομα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να το κλείσουμε το θέμα;
ΜΕΛΟΣ: Για εξήγησέ μας ποια είναι η διαφορά του πρόχειρου με τον κανονικό
διαγωνισμό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ν’ απαντήσω στον κ. Τομπούλογλου: Υπάρχουν όντως
περιπτώσεις που είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό και λες ότι είναι ένας και παρ’
όλο που μπορεί να είναι και υπερτιμολογημένος, επειδή πρέπει να τρέξεις κάτι
το καταπίνεις. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που δεν έχεις το μαχαίρι στο
λαιμό, που εδώ πέρα υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση στην Οικονομική
Επιτροπή που μας ήρθε προσφορά για τις ασφαλτοστρώσεις, έγινε πρόχειρος
διαγωνισμός, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των προσφορών και ο κύριος ο οποίος
κέρδισε το διαγωνισμό, τον κέρδισε με 11% πρόταση, όταν ο ίδιος το 2010
είχε πάρει το ίδιο ακριβώς έργο με 51% έκπτωση. Με συνέπεια για το Δήμο να
χάνεται ένα ποσό της τάξης τω 80.000 ευρώ.
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Κι εκεί πέρα το ακυρώσαμε. Άρα θέλω να πω ότι σε κάθε
περίπτωση εξετάζεις τι εναλλακτικές έχεις. Δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις
θέλω να πω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επί τη ευκαιρία θέλω να πω ότι με τη λογική αυτή απ’ ό,τι
καταλάβαμε εδώ έγινε κι ένα άλλο παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο:
Οι πρώτοι κατηγορούσαν τους από κάτω και οι από κάτω τους πιο από κάτω.
Δε γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είδα μια κατάσταση η οποία δε μου άρεσε.
Δε λέω για σας. Δηλαδή έπρεπε κανονικά να πάρουμε τηλέφωνο και τον κ.
Σταύρο Κόντο και τον κ. Αδαμόπουλο να έρθει εδώ ν ‘απολογηθεί γι’ αυτά τα
οποία ακούστηκαν σήμερα.
Αυτή είναι η σωστή κατάσταση. Και τον κ. Αδαμόπουλο έπρεπε
να φωνάξουμε και τον κ. Κόντο. Έπρεπε να έρθουν εδώ πέρα και να μας
πουν πέντε πράγματα. διότι έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες, δηλαδή έγιναν
πολύ σοβαρά πράγματα και δεν πήρε κανένας το λόγο, εγώ δε μπορούσα να
τον πάρω το λόγο γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, είναι ο αδελφός μου.
ΜΕΛΟΣ: Ο οποίος αν δεν πληρώσουμε αύριο, ως Δήμος θα πάει φυλακή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ δεν είπα ότι ήταν από σας αυτό το πράγμα. Είπα ότι δεν
ήταν ωραίο να γίνονται καταγγελίες εν απουσία άλλων Δημάρχων, αν έπρεπε
να τα πουν στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη τη στιγμή να μπορέσουν να τ’
αντικρούσουν. Εν απουσία τους δεν είναι τέτοιες κατηγορίες οι οποίες
ειπώθηκαν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία. Είναι ομόφωνο;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση διενέργειας
προμήθειας οικοδομικών υλικών» εγκρίνεται ομόφωνα.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών με ιδιώτες»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη έχετε το λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι οι κλασικές δουλειές που γίνονται στο χώρο του
άλσους και στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, αδυνατεί η Υπηρεσία
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όπως βλέπετε στην εισήγηση να καλύψει 430 στρέμματα ξεχορτάριασμα γιατί
αναφέρεται ότι έχει συγκεκριμένο προσωπικό.
Είναι μια εργολαβία η οποία γίνεται κάθε χρόνο, εμείς
κατεβάσαμε, μπορείτε να δείτε στον προϋπολογισμό, πάρα πολύ το ποσό
γιατί δε βγαίναμε καθόλου σ’ αυτό το κομμάτι και είπαμε ότι ένα κομμάτι θα το
αναλάβει και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αν δείτε πέρυσι στον προϋπολογισμό
για το ξεχορτάριασμα ήταν σχεδόν 26-27 χιλιάδες, το συμπιέσαμε όσο
μπορούσαμε για να γίνει επικουρικά. Είναι 17.000 νομίζω αυτό, το
ξεχορτάριασμα, συν ΦΠΑ.
Από κει και πέρα επειδή για τα ψηλά δέντρα, τις λεύκες, όλα
αυτά τα οποία ξεπερνούν τα 15-20 μέτρα, δεν υπάρχουν αντίστοιχα
γερανοφόρα, τα ξέρετε, τα έχετε δει, ήσαστε και Αντιδήμαρχος κ.
Τομπούλογλου, μισθώνουμε γερανό για υψηλά κλαδέματα που ξεπερνούν τα
12 με 15 μέτρα.
Αν όλα πάνε καλά και αν ας πούμε πάμε καλά σαν
προϋπολογισμός και του χρόνου, νομίζω ότι είναι ευκαιρία ν’ αγοράσουμε
ένα. Και μέσω του ΟΔΔΥ, επειδή φέτος κόψαμε αρκετά αυτοκίνητα κι επειδή
θα εξοικονομήσουμε κάποια λεφτά, θεωρώντας ότι θα πάνε καλά και τα έσοδα
από τ’ ανταποδοτικά, νομίζω ότι μπορούμε να γλιτώσουμε και την εργολαβία
αυτή η οποία δίνεται σε ιδιώτες και πάλι είναι στη λογική της απευθείας
ανάθεσης κτλ., αν ενισχυθούμε και μέσω του ΑΣΕΠ, με κάποιον κόσμο
φαντάζομαι να γίνει αυτό το πράγμα, μπορούμε να πάρουμε κι έναν χειριστή
ακόμα και να μην προχωράμε σ’ αυτά τα κόστη τα οποία επιβαρύνουν τον
κωδικό του πρασίνου.
Οι άνθρωποι ούτως ή άλλως στα μικρότερα καλαθοφόρα και
κλαδεύουν. Δε νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους δεντροκηπουρούς.
Απλά εδώ είναι αναγκαστικά γιατί δε φτάνουμε στα 12 και 13 μέτρα, δεν
έχουμε αυτά τα μηχανήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια σύντομη ερώτηση από τον κ. Κοπελούσο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε θέλω να κάνω ένα ερώτημα: Με ποια
κριτήρια γίνεται το κλάδεμα; Και θα πω γιατί: Γιατί βλέπω στην περιοχή της
Χαλκηδόνας, εκεί που μένω κιόλας, βάζουμε μια κορδέλα, για τ’ αυτοκίνητα
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είναι ο λόγος, 10-15 μέτρων κι έρχονται εκεί απ’ ό,τι βλέπω με τα μάτια μου
και κλαδεύουν πέντε δέντρα.
Φεύγουν από κει αφού υπάρχει άλλη μια ολόκληρη σειρά,
φεύγουν από εκεί και πάνε στου Σκλαβενίτη κάτω ή φεύγουν και πάνε σ’ έναν
άλλο δρόμο. Ποια είναι τα κριτήρια, πώς δηλαδή; Τρία δέντρα εδώ και τρία
από κει με αποτέλεσμα να έχουν κλαδέψει στο σπίτι μου μπροστά και να
βγαίνει η απέναντι να μου λέει «κ. Κοπελούσο κλαδέψατε απέναντι από το
σπίτι σας αλλά εμάς απέναντι δεν έρχονται»;
Σας λέω λοιπόν το τι εισπράττω, γι’ αυτό το λέω. Και λέω, με τι
κριτήρια; Μέχρι πότε θα κρατήσει το κλάδεμα; Θα γίνει σε όλους τους
δρόμους; Όλα τα δέντρα θα κλαδευτούν ή δε φτάνουν τα λεφτά μας, ή δεν
ξέρω ποιοι άλλοι λόγοι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκεί κ. Ανανιάδη που λέτε «η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», δηλαδή; Τον τρόπο της ανάθεσης,
αυτόν θέλω να μου πείτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω όχι σ’ αυτό το Συμβούλιο, στο
επόμενο Συμβούλιο, επειδή εγώ την προηγούμενη τριετία δε μπόρεσα να
πάρω απάντηση, έγινε ένα ευρείας έκτασης κλάδεμα των δέντρων στο
νεκροταφείο. Θέλω να μου πείτε, να ρωτήσω τις Υπηρεσίες σας κ.
Αντιδήμαρχε, τα κλαδιά και τα ξύλα αυτά των δέντρων πού κατέληξαν; Ποιος
τα πήρε;
Επίσης θέλω να μου πείτε αυτά τα οποία θα κλαδεύουν τώρα,
πώς διαχειρίζονται τα κομμένα κλαδιά; Τα κομμένα ξύλα, πετιούνται στη
χωματερή, κόβονται, τα παίρνουν οι υπάλληλοι μεταξύ τους, τα παίρνουν
δημότες; Τι γίνεται με αυτή την ιστορία;
Αυτό που σας λέω και αυτό που συνέβη στο νεκροταφείο κ.
Αντιδήμαρχε, εάν δείτε την ποσότητα και τον όγκο, ρωτήστε τους υπεύθυνους,
κάποιοι θα ήταν από το νεκροταφείο, έχουν μείνει εκεί υπάλληλοι, αν
ρωτήσετε τον όγκο των ξύλων που έκοψαν και πώς τα διαχειρίστηκαν και
ποιος τα πήρε, θέλω πραγματικά στο επόμενο Συμβούλιο να μου πείτε ότι
«ρώτησα και μου είπαν αυτό το πράγμα». Εγώ θέλω να πάρω μια απάντηση
από την Υπηρεσία, που δεν πήρα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέρα από το αστείο και το φαιδρό του πράγματος, θ’ απαντήσει
και ο Αντιδήμαρχος, η εικόνα που έχω όσον αφορά τα κλαδέματα και ειδικά
εκεί που είναι μεγάλα, χοντρά, είναι κορμοί τέλος πάντων, όσο έχω δει εγώ
που έχω παραστεί, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο παίρνουν οι υπάλληλοι,
υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο παίρνει ο κόσμος, παίρνουν οι δημότες
και το υπόλοιπο πάει στο πράσινο.
Η εκτίμησή μας είναι ότι εάν μπορούσαμε τα κλαδέματα του
πρασίνου μέσα από κλαδοτεμαχιστές να μπορούμε να τα κομποστοποιούμε,
θα μπορούσε και να συντηρηθεί το άλσος γενικά και όλο το πράσινο του
Δήμου και ταυτόχρονα μπορεί να έχει και έσοδα ο Δήμος.
Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος του πρασίνου που έχουμε στην
πόλη που αν υπήρχε μια σωστή διαχείριση που να μπορεί όλο αυτό να
τεμαχίζεται, να μπορεί ένα κομμάτι να χρησιμοποιείται ως λίπασμα κι ένα
άλλο κομμάτι να πωλείται, πιστέψτε με, είναι τόσα πολλά τα κυβικά, θα
μπορούσαμε να το δίνουμε σε φυτώρια. Για να μπορέσουμε να το ρίξουμε στο
άλσος, αυτό είναι που πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, αλλά αυτό θέλει
και τα κατάλληλα εργαλεία και εξειδίκευση και προσωπικό και ειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Και υπάρχει όλη αυτή η εικόνα και φτάνουμε να συζητάμε σε
ποια σπίτια πήγαν και να κάνουμε τους ντεντέκτιβ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει το λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι, μία πρώτη ερώτηση που έχω είναι
ποια είναι η θέση του Σωματείου σ’ αυτό. Είναι κάτι που γινόταν και παλιότερα
στον έναν ή στον άλλο βαθμό. Απ’ ό,τι θυμάμαι η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή δεν το είχε φέρει ως θέμα να ψηφιστεί.
Παρ’ όλα αυτά είναι 5 χρόνια που δεν έχουν γίνει προσλήψεις,
έχουμε ελλείψεις σε συμβασιούχους, θα περίμενα να υπάρχει και μια πρόταση
και για εποχιακό προσωπικό. Βεβαίως η πρόταση η δική μας είναι με μόνιμο
προσωπικό να καλυφθούν όλες οι θέσεις γιατί τα 10 άτομα, το λέω
στρογγυλεμένα, της Υπηρεσίας Πρασίνου δε μπορούν να φτάσουν για τον
όγκο που έχει σε πράσινο η Φιλαδέλφεια.
Άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι αν πέρα από το
γερανοφόρο το οποίο θα νοικιαστεί, στο άλσος θα προσληφθεί και
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προσωπικό; Θα είναι μέσω εργολάβου, κατάλαβα σωστά; τέλος, θέλω να
επισημάνω ότι κατά τη γνώμη μας αυτό είναι ιδιωτικοποίηση του τομέα του
πρασίνου και της καθαριότητας, θεωρούμε ότι πλέον με την καινούργια
κυβέρνηση που είναι και δική σας μπορούσατε να ζητήσετε μόνιμο
προσωπικό και τουλάχιστον να συζητάμε σήμερα για εποχιακό προσωπικό
που συζητιόταν και παλαιότερα.
Και θέλω να ρωτήσω και για ένα θέμα που έχει ακουστεί πολύ
στη Φιλαδέλφεια, για το Διευθυντή Καθαριότητας, ότι πρότεινε μερική
ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα μέσω e-mail. Και το συνδέω με το πράσινο,
την ανταποδοτικότητα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν’ απαντήσει ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Με ρώτησε ο κ. Κοπελούσος, ο Αντιπρόεδρος, για τα
κλαδέματα των χαμηλών δέντρων στη Χαλκηδόνα, όταν τοποθετούμε
κορδέλες για να κάνουμε έναν προγραμματισμό για την επόμενη μέρα.
Δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα πράγματα, υπάρχει και αυτή η απαιδεψιά
του κόσμου να βλέπουν σημειώματα και κορδέλες και να παρκάρουν τ’
αυτοκίνητά τους κόβοντας τις κορδέλες.
Άρα, εάν υπάρχει ένα αυτοκίνητο ενώ έχουμε τοποθετήσει μια
κορδέλα 60 μέτρων για να κλαδέψουμε τις νεραντζιές, τις ακακίες και γενικά τα
χαμηλά δέντρα, πώς θα κλαδέψει το δέντρο ο κηπουρός; Θα κάνει ζημιά στο
αυτοκίνητο. Να σας πω κιόλας ότι βγήκε ένας και τους κυνήγησε μια μέρα και
μ’ έπαιρναν τηλέφωνο, «δε θα κλαδέψετε».
Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας.
Δε μπορείς να κάνεις έναν προγραμματισμό όταν από την προηγούμενη τους
έχουμε αναγκάσει τους ανθρώπους και το κάνουν χρόνια, να ειδοποιούν με
σημειώματα, όπως όλα τα συνεργεία, είτε είναι ΕΥΔΑΠ είτε είναι η
Καθαριότητα, «μην παρκάρετε γιατί αύριο θα γίνουν εργασίες».
Κάποιοι τ’ αφήνουν τ’ αυτοκίνητα, μας γράφουν κανονικά. Γι’
αυτό και δε μπορούμε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε μια γραμμή. Έδωσα
την απάντηση στην ερώτησή σας κ. Κοπελούζο. Πολύ θα θέλαμε να είναι
ελεύθεροι οι δρόμοι διέλευσης όταν αφήνουμε τα σημειώματα να μην
παρκάρουν, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν τα υπολογίζουν τα σημειώματα,
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σκίζουν τις κορδέλες και άρα πώς θα κλαδέψουν εάν πέσουν τα κλαδιά πάνω
στ’ αυτοκίνητα;
Είναι λίγο δύσκολο, είναι και θέμα των πολιτών. Πρέπει να τους
πείσουμε γι’ αυτό το πράγμα, ότι όταν αφήνουμε σημειώματα το κάνουμε για
τα κλαδέματα, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να ξαναπεράσουμε. Κατ' αρχήν
υπάρχουν τρομερές εκκρεμότητες.
Από το Κάτω Κουκλάκι έως τη Νησίδα και τους Απομάχους,
δόξα τω θεώ η πόλη έχει αρκετά δέντρα, αρκετά πάρκα, αρκετούς
κοινόχρηστους χώρους και είτε μιλάμε για χαμηλά είτε μιλάμε για ψηλά
δέντρα,

με

το

υπάρχον

προσωπικό

καταλαβαίνετε

ότι

ο

όποιος

προγραμματισμός και οι όποιες εκκρεμότητες, χαρακτηριστικά θα σας
αναφέρω ότι έχουμε 160 αιτήσεις πολιτών για κλαδέματα ψηλών δέντρων,
όπως αντιλαμβάνεστε είναι και χειμώνας, έχουμε και ακραία καιρικά
φαινόμενα, βρέχει, δε μπορείς να βγάλεις γερανό, όλα αυτά τα πράγματα και
τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται.
Ο κ. Τομπούλογλου μου έκανε δυο ερωτήσεις, για κάποια
κλαδέματα που είχαν γίνει στο νεκροταφείο. Δε γνωρίζω τι είχε γίνει πριν,
μπορώ όμως να ρωτήσω και να εισηγηθώ την επόμενη φορά στο
συγκεκριμένο θέμα. Σε σχέση με το πού πάνε τα ξύλα όταν κλαδεύουμε
μεγάλα δέντρα που είναι σάπια, που έχουν χοντρούς κορμούς κλαδιών κτλ., η
μισή αλήθεια είναι ότι κάποια ξύλα, κάποια καυσόξυλα τα παίρνουν και το
προσωπικό της Καθαριότητας και οι υπάλληλοι του Πρασίνου.
Εγώ είχα εισηγηθεί άτυπα να μπορέσουμε του χρόνου, αν πάμε
σ’ έναν καλύτερο προγραμματισμό να κρατήσουμε κάποια ξύλα και να τα
διαθέσουμε δωρεάν σε οικογένειες απόρων για τις σόμπες τους κτλ. με μια
διαχείριση. Να τ’ αποθηκεύσουμε, είναι κι αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί δε
χωράνε στις αποθήκες όλοι αυτοί οι όγκοι, έχουμε πιάσει ανθρώπους να
μπαίνουν βράδυ με Datsun και να παίρνουν από το άλσος ξύλα..
Ή όταν κόψαμε μια λεύκα μεγάλη, από τη γειτονιά απέναντι
πήγαν και τα πήραν. Είναι και αυτά τα πράγματα, πρέπει να τ’ οργανώσουμε
λίγο καλύτερα. Θα συμφωνήσω μαζί σας όμως ότι μπορούμε να ελέγχουμε.
Μπορούμε να ελέγχουμε τα μεγάλα κομμάτια πού πάνε και να τ’
αποθηκεύουμε.
119

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σε σχέση με τα κλαδιά, τα κλαδιά τα οποία κόβουμε, υπήρχε
ένας κλαδοτεμαχιστής που αγοράστηκε νομίζω επί Δημαρχίας Νίκου
Αδαμόπουλου. Είναι σε τρέιλερ, χρειάζεται μια συντήρηση νομίζω γύρω στα
250 ευρώ και έχουμε πει εφεξής και τώρα που εντείνεται λίγο το κλάδεμα
μέχρι τον Απρίλη, ό,τι κλαδί μπαίνει μέσα να μην πηγαίνει στο εργοστάσιο των
κλαδιών στη Φυλή, να προσπαθήσουμε με τον κλαδοτεμαχιστή να μαζεύουμε
σαν πριονίδι αυτό που μένει και να το απλώνουμε σα λίπασμα μέσα στο
άλσος.
Χρειάζεται

προσωπικό

και

εξειδίκευση

και

γι’ αυτό,

το

καταλαβαίνετε, γιατί είναι πριονοκορδέλες, κάποιοι φοβούνται.. Αν είναι μέσα
στις συμβατικές υποχρεώσεις των δεντροκηπουρών των εργατών..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα κ. Πρόεδρε. Εγώ το
βλέπω θετικά, τέτοιες ερωτήσεις χαίρομαι να μου κάνουν οι συνάδελφοι γιατί
είναι πολύ σοβαρή η διαχείριση και των υπολειμμάτων των φυτικών και των
ξύλων. Είναι μια σοβαρή δουλειά η οποία δεν έχει γίνει και πρέπει σιγά-σιγά ν’
αρχίσει να γίνεται.
Σε σχέση μ’ αυτό που ανέφερε η κα Γκούμα, εννοείται πως
χρειάζεται κόσμος για να στελεχώσει επαρκώς τους λίγους εργάτες πρασίνου
και τους δεντροκηπουρούς, γιατί έχουμε αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κτλ.
Εμείς έχουμε βάλει στα 8μηνα, σ’ αυτή τη μορφή που μας επιτρέπει ο νόμος,
χρήματα για να πάρουμε ανθρώπους με 8μηνα και ευελπιστούμε πραγματικά
ο νέος Υπουργός Εργασίας και ο νέος Υπουργός Εσωτερικών να
ξεκλειδώσουν τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και τους οριστικούς πίνακες και να
πάρουμε μόνιμο προσωπικό, ανθρώπους που έχουν επιτύχει στους πίνακες
και αναμένουν να δουλέψουν.
Έχουν δουλέψει και με τα μνημονιακά μέτρα τους είπαν ένα
ωραίο πρωί «σταματάτε γιατί τέλος». Κι εμείς ευελπιστούμε να γίνει αυτό το
πράγμα και άρα να μην κρεμόμαστε ούτε σε ιδιώτες ούτε να χρεώνουμε τον
προϋπολογισμό του Δήμου για κλαδέματα και χόρτα. Είναι πολύ σωστό.
Για το e-mail που μου είπατε σε σχέση με μια πρόταση που έχει
γίνει από το Διευθυντή της Καθαριότητας, νομίζω έχει βγει μια ανακοίνωση
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από τη ΔΑΣ και έχει γίνει και μια κουβέντα με το Σωματείο Εργαζομένων, για
το αν είναι αλήθεια ή όχι.
Εγώ προσωπικά σαν Αντιδήμαρχος, προσωπικά σας λέω,
επειδή οι κουβέντες αυτές μπορεί ν’ αναφέρονται εκατέρωθεν, δεν έχω κάτι
γραπτό, δεν έχω κάποια γραπτή εισήγηση, μπορείτε να ψάξετε και στο
πρωτόκολλό μου και στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, δεν έχω
κάποια γραπτή εισήγηση με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, αν είναι Διευθυντής,
Προϊστάμενος ή κάτι άλλο.
Από κει και πέρα σε μια κουβέντα ή σε μια πρόταση που μπορεί
να γίνει από τον οποιονδήποτε, μπορεί ν’ αναφερθεί τ’ οτιδήποτε. Αυτό δε
σημαίνει ότι η Διοίκηση θα το δεχθεί. Νομίζω ότι είναι σαφείς οι θέσεις μας οι
πολιτικέ και νομίζω ότι ποτέ δεν έχουμε ταχθεί εμείς σαν παράταξη υπέρ των
ιδιωτικοποιήσεων και πόσο μάλλον ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Είναι προτιμότερο να παραιτηθώ παρά να δεχθώ κάτι τέτοιο,
σας μιλάω ειλικρινά.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έτσι, συμβουλευτικά θα ήθελα να πω, καλοπροαίρετα,
νομίζω ότι χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός. Δυο πράγματα που έχω
παρατηρήσει και λέω: Είπατε προηγουμένως για το θέμα των αυτοκινήτων.
Εγώ βλέπω ότι η κορδέλα που βάζουν μπαίνει σε 20-30 μέτρα. Δεν έχει
κορδέλα παραπέρα ώστε να υποχρεώσουν τον οδηγό να μην αφήσει τ’
αυτοκίνητό του εκεί. Είναι το πρώτο αυτό.
Κι ένα δεύτερο, ότι ένα καλό κλάδεμα αν θα γίνει στην πόλη,
είναι και θέμα καθαριότητας, διότι τα φύλλα είναι που πέφτουν και
δημιουργούν αυτό τον πανικό την αντιαισθητική εικόνα που έχει η πόλη μας.
Αυτό θέλω να πω, αν είναι καλό το κλάδεμα δε θα πέφτουν να γεμίζει ο
τόπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα να πάμε σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει. Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπερ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου.
Α. ΚΑΡΚΑΝΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος.
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκκου.
Χ. ΡΟΚΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει. Ο Πλάτανος υπέρ. Ο κ.
Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος.
Κ. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης απουσιάζει. Η κα
Αγαγιώτου απουσιάζει. Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα «Σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών με ιδιώτες»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει το λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εισηγούμαστε τη μίσθωση ακινήτου για να στεγαστούν οι
περιουσίες του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής επειδή δεν
υπάρχουν κατάλληλα κτίρια και όταν λέω κατάλληλα κτίρια εννοώ κατάλληλα
κτίρια πρώτον, για Δημοτικό Φαρμακείο και δεύτερον, δεύτερο Κοινωνικό
Παντοπωλείο στη Φιλαδέλφεια.
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Και οι δύο δομές ήταν δομές που είχαμε δεσμευτεί στο
προεκλογικό μας πρόγραμμα. Στόχος είναι να βρεθεί ένας ενιαίος χώρος που
μπορεί να φιλοξενήσει με τον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο και τις δυο
δομές. Και γι’ αυτό προτείνουμε η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους
όρους του διαγωνισμού, να πάμε σε δημοπρασία κτλ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δυο τρεις ερωτησούλες: Αν έχετε εξαντλήσει όλα τα
περιθώρια στα ήδη υπάρχοντα κτίρια, δηλαδή την ιδιοκτησία του Δήμου και αν
έχει γίνει κάποια έρευνα, αν μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα.
Θέλω να πω αν έχετε βρει ένα δυο κτίρια, έχετε καταλήξει κάπου ή ακόμα
ψάχνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θα κάνω και μια πρόταση η οποία δεν ξέρω εάν τη βλέπετε
ότι βοηθάει, διαφορετικά δε μπορώ να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να
δούμε όπως είπε και ο Λύσανδρος Γεωργαμλής, να δούμε όλα τα κτίρια, αλλά
θέλω να μου πείτε, με το Δημαρχείο το παλαιό της Νέας Χαλκηδόνας που
είναι στη Ραιδεστού, αυτό δεν εξυπηρετεί;
Εκεί πέρα υπολειτουργεί, ένα δυο άτομα είναι και θέλω να
δούμε, εκεί δε μπορούμε να στεγάσουμε, ν’ αποφύγουμε την ενοικίαση
κτιρίου; Διαφορετικά δεν έχω κάτι άλλο να σας πω αλλά νομίζω ότι επειδή το
κοίταξα, εκεί νομίζω δίνεται μια πολύ καλή λύση. Για απαντήστε μας σ’ αυτό κ.
Κουμαριανέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Δυο

ερωτήσεις:

Θα

στεγάσετε

και

Υπηρεσίες

και

αποθηκευτικούς χώρους ή όλα μαζί; Τι αφορά δηλαδή η ενοικίαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στην εισήγηση γράφετε «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες
στέγασης Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου». Και μετά αναφέρετε τώρα
για την Κοινωνική Πολιτική. Έτσι όπως ήταν, δεν αναφέρονται πουθενά στην
εισήγηση αυτά τα δύο. Και είχα κι εγώ την απορία ότι αυτό το Τμήμα πλέον, ο
παλιός ενιαίος φορέας, έτσι όπως αναφέρεται στεγάζεται στη Ραιδεστού.
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Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι χρειάζεται να μισθωθούν ακίνητα για
τις ανάγκες αυτές; Σε ποιες περιοχές προσανατολίζεστε; Γιατί και το ότι ζητάμε
τη μίσθωση και θα μας τα πει τα υπόλοιπα η Οικονομική Επιτροπή δεν ισχύει,
είναι μια ενιαία Διοίκηση του Δήμου, θα έχετε μια πρόταση φαντάζομαι και
στην Οικονομική Επιτροπή. Σε ποια θέση θα είναι αυτά, με ποια κριτήρια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η ερώτηση έχει δυο σκέλη: Σε τι ποσό θα κυμανθεί το
ενοίκιο και πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζονται κατά την εκτίμηση της
Υπηρεσίας ή τη δική σας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να ρωτήσω εάν θα πρέπει οπωσδήποτε
συγκεκριμένα να είναι στο χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και αν δε
δεσμευόμαστε, αν είναι στο χώρο της Φιλαδέλφειας δεν ξέρω, ερωτώ,
υπάρχει ένα ακίνητο στην Κρήτης και Μαραθώνος…
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό είναι της κας Σοβατζόγλου, είναι ερείπιο κατ'
αρχάς.. Έχουν γίνει έργα στήριξης.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εντάξει.. Και από την άλλη πλευρά να εξαντλήσουμε τους
χώρους τους δικούς μας, όπου υπάρχουν χώροι που νομίζουμε ότι μπορούμε
να στεγάσουμε, μόνο και μόνο για να εξοικονομήσουμε χρήματα πάνω απ’
όλα, γι’ αυτό το λόγο το λέω, να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Κουμαριανέ

απαντήστε

στις

ερωτήσεις

να

προχωρήσουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όσον αφορά το ποσό, στα πλαίσια του ψηφισθέντος
προϋπολογισμού έχουμε πει 12.000 για μίσθωση κτιρίων κοινωνικής
πολιτικής, 410 ευρώ με τη μείωση είναι το ενοίκιο για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο στη Μαραθώνος στη Χαλκηδόνα οπότε μέσα σ’ αυτά τα
πλαίσια, των μάξιμουμ 12.000 ευρώ για το χρόνο, θα κινηθεί και το ποσό του
μισθώματος..
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ο προϋπολογισμός θα μείνει ως είναι. Το πόσα
τετραγωνικά, αυτό θα φανεί και από τους συγκεκριμένους χώρους.
Χρειαζόμαστε κι έναν αποθηκευτικό χώρο, το ιδανικό θα ήταν να μπορούμε να
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πιάσουμε και φαρμακείο και το δεύτερο παντοπωλείο, το οποίο θα θέλαμε να
είναι στην κεντρική Φιλαδέλφεια, να μην είναι πολύ ψηλά και να μην είναι
Χαλκηδόνα γιατί η Χαλκηδόνα έχει ήδη.
Ειδικά η οικία Σοβατζόγλου είναι ακριβώς δίπλα, πέραν του ότι η
οικία Σοβατζόγλου και να φτιαχτεί, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο το οποίο
πρέπει ν’ αναπαλαιωθεί με μικρά γραφεία, δεν είναι για χώρο αποθήκευσης,
υποδοχής κόσμου κτλ.
Αν έχουμε βρει κάτι από την πρώτη διερευνητική φάση που
κάναμε, αυτό που βρήκαμε που πληρούσε κατ' αρχήν τις προϋποθέσεις, είναι
ένα κτίριο το οποίο έχει νοικιάσει και στο παρελθόν ο Δήμος, είναι στη γωνία
πάνω από το Πνευματικό Κέντρο, Καισαρείας και Τρυπιά, παλιά ο ενιαίος
φορέας αν δεν κάνω λάθος το χρησιμοποιούσε, το είχε μισθώσει. Αν
προκύψει κάτι άλλο θα το δούμε.
Το Δημαρχείο της Ραιδεστού, το παλιό Δημαρχείο της
Χαλκηδόνας, με είχατε ρωτήσει και στην ανανέωση της μίσθωσης του
Κοινωνικού

Παντοπωλείου,

δεν

είναι

κατάλληλος

χώρος

γιατί

είναι

διαμορφωμένος για Δημαρχείο, δηλαδή για γραφεία. Ήδη χρησιμοποιείται
από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, από το Τμήμα Παιδείας, θα
μεταφερθούν και οι Σχολικές Επιτροπές μάλλον, συνεδριάζουν οι Σχολικές
Επιτροπές, έχει την έδρα της η κα Ρόκκου, είναι τ’ αθλητικά προγράμματα, τα
καλλιτεχνικά προγράμματα και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου εκεί
πέρα γίνονται οι αιτήσεις οι περισσότερες.
Άρα σε μεγάλο βαθμό δεν το αξιοποιούμε 100% προς το παρόν,
αλλά ένα 80% ως χώρος γραφείου αξιοποιείται ήδη η Ραιδεστού. Η αλήθεια
είναι ότι στην αρχή της τετραετίας δεν το πολυχρησιμοποιούσαμε. Αλλά και
άδειο να ήταν δε θεωρώ ότι θα ήταν ο κατάλληλος χώρος για τέτοιες δομές.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια ερώτηση κ. Αντιδήμαρχε: Είχαμε πριν δυο χρόνια
περίπου μια δωρεάν από μια κυρία κάπου στη Μεάνδρου, ένα ακίνητο. Δεν το
ξέρω πώς είναι μέσα, αλλά μήπως αυτό είναι κατάλληλο; Ας το δούμε κι αυτό,
δωρεά είναι, στο Δήμο ανήκει. Της κας Καρακώστα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό προορίζεται για τη δομή Ψυχικής Υγείας, είναι στο
ισόγειο μιας πολυκατοικίας και μάλιστα αρκετά μέσα, δε γίνεται δηλαδή να
επισκέπτεται ο κόσμος απογευματινές ώρες και περίεργες ώρες ή πρωινά,
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δεν πληροί προϋποθέσεις για αποθηκευτικό χώρο. Το έχουμε ήδη
διαμορφώσει με την Τεχνική Υπηρεσία για γραφεία χωριστά, για να
φιλοξενήσει..
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχουμε κάνει εργασίες δηλαδή μέσα εκεί;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σαφώς.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γιατί παραπονιόταν η γυναίκα ότι δεν κάνουμε τίποτε εκεί
πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάμε ψήφιση κ. Γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μια τοποθέτηση: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν
νομίζω καλύτερο να προστεθεί στην εισήγηση ότι επειδή μιλάμε για Κοινωνικό
Παντοπωλείο να μην είναι μόνο για Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και για
την κοινωφελή επιχείρηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Διοίκησης,
έχω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι με καλύτερη χωροθέτηση και ιεράρχηση
των αναγκών του Δήμου τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος επαρκούν κατά τον
καλύτερο τρόπο. Ειδικά τα κτίρια της Χαλκηδόνας τα οποία τα γνωρίζω πάρα
πολύ καλά, είναι κενά.
Ξεκινώ από το παλιό κτίριο της Ραιδεστού. Η πτέρυγα η οποία
είναι αυτοτελής προς την πλευρά της Μαραθώνος, που έχει ξεχωριστή
είσοδο, είναι κενή, δε λειτουργεί τίποτε μέσα. Και δεν ξέρω αν έχει μπει
κάποιος από σας, είναι τρία γραφεία και έχει και υπόγειο. Προφανώς ο κ.
Καλαμπόκης το ξέρει καλύτερα. Το ένα αυτό.
Το διπλανό κτίριο, το ισόγειο, αν εξαιρέσουμε το υπερώο πάνω
που είναι το γραφείο, όλο το άλλο μπορεί να γίνει μ’ ένα άνοιγμα που υπήρχε
παλιά πόρτα μπαίνοντας στην είσοδο μέσα δεξιά, επικοινωνούσε το διπλανό
κτίριο μαζί με το Δημαρχείο. Όταν λοιπόν αγοράστηκε, επειδή αγοράστηκε
μετά, μπορεί αν γίνει το άνοιγμα να γίνει ενιαίος ο χώρος έτσι ώστε να
εξυπηρετηθούν όλες οι Υπηρεσίες, να είναι τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί
χώροι.
Κι επειδή δίπλα έχουμε ήδη το Κοινωνικό Παντοπωλείο, θεωρώ
ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ανάγκη από χώρους αποθήκευσης, έχουμε
ανάγκη από τρόφιμα. Το να νοικιάσουμε και μια άλλη αποθήκη στη
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Φιλαδέλφεια τι φαντάζεστε, ότι θα επεκταθεί η φτώχια στο μακρόθεν; Εμείς
ελπίζουμε ότι η φτώχια σιγά-σιγά θα περιορίζεται. Άρα θα περιοριστούν οι
ανάγκες.
κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Βασιλόπουλε επιτρέψτε μου, εσείς θέλετε να
περιορίσετε τη φτώχια. Εγώ λοιπόν επιθυμώ η φτώχια να περιοριστεί. Εσείς
βλέπω, την επεκτείνετε, νοικιάζετε κι άλλο χώρο στη Φιλαδέλφεια, δεν ξέρω
και πού αλλού θα νοικιάσετε.. Εάν λοιπόν στο πρόγραμμά σας είναι να
επεκταθεί η φτώχια, καλά κάνετε.
Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή κ. Δήμαρχε στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο έτσι αφειδώς παραχωρήσατε χώρο σε μια εταιρεία και
πιο κάτω έχετε κι άλλους χώρους να παραχωρήσετε, μήπως πρέπει όλοι οι
χώροι αυτοί πρώτα να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του Δήμου, τις δικές μας
ανάγκες και μετά να κάνουμε τα φιλοδωρήματα στους άλλους;
Εκτός κι αν εδώ έχετε κατά νου σας κάποια άλλη υποχρέωση
δική σας που τη γνωρίζετε και θέλετε προφανώς να κάνετε μια εποινικίαση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,
επειδή θέλω ή τουλάχιστον προσπαθώ κατά την άποψή μου να είμαι δίκαιος,
μία από τις ελάχιστες σωστές κινήσεις που έκανε η Διοίκηση Γαϊτανά ήταν να
ελαχιστοποιήσει τους χώρους που ενοικίαζε ο Δήμος. Και νομίζω ότι
τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο έκανε μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά οι
χώροι οι οποίοι ξενοικιάστηκαν είχαμε ως αποτέλεσμα να μη δίνονται έτσι τα
ενοίκια.
Θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο τον οποίο
έχετε αναλάβει, και πάλι κατά την προσωπική μου εκτίμηση βλέποντας πώς
πάνε τα οικονομικά σας, δε θα έπρεπε να είναι στις άμεσες προτεραιότητές
σας η ενοικίαση χώρων. Για οποιαδήποτε Υπηρεσία θέλετε να στεγάσετε.
Θεωρώ ότι σε δεύτερο χρόνο μπορείτε να το δείτε καλύτερα. Για πρώτη
χρονιά τουλάχιστον και αυτό που είπε και ο κ. Πλάτανος, πιστεύω ότι σε
κάποια καλύτερη διαχείριση των υπαρχόντων χώρων που έχει ο Δήμος στην
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κυριότητά του, μπορεί να βρεθεί χώρος για να στεγάσει σε ακόμη καλύτερη
περίσταση τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.
Εμείς σαν παράταξη θα απέχουμε από την ψηφοφορία διότι
θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε δεύτερο χρόνο, να το δείτε καλύτερα και
δεν πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια και όλοι οι
χώροι της Δημοτικής μας Αρχής να δούμε μήπως υπάρχει χώρος και νομίζω
ότι υπάρχει, κάναμε και μια πρόταση σχετικά με το παλαιό Δημαρχείο της
Χαλκηδόνας. Όταν ζητά ο κ. Κουμαριανός για 100 τετραγωνικά μέτρα, νομίζω
ότι εκεί είναι πάρα πολύ περισσότερα τα τετραγωνικά, υπολογίζω ότι είναι
περίπου 180 με 220 τετραγωνικά.
Μπορεί να χωρέσει εκεί πέρα μέσα οποιαδήποτε δομή θέλουμε
κοινωνική. Ας το δούμε και απ’ ό,τι έχω μάθει, γιατί το κοίταξα, υπολειτουργεί
κάτι εκεί, είναι ένας δυο υπάλληλοι, δε θέλω να ονοματίσω, μάλιστα ξέρω, δυο
υπαλλήλους έχουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν ευκαιριακά και
κάνουμε άλλα Συμβούλια ή οτιδήποτε άλλο με δομές κοινωνικές.
Νομίζω ότι είναι λιγάκι βιαστική αυτή η απόφαση κ. Πρόεδρε, κ.
Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λιγάκι βιαστική αυτή η απόφαση.
Μπορούμε κ. Αντιδήμαρχε όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Τομπούλογλου να το
δούμε λίγο αργότερα, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ανεύρεσης χώρων
ελεύθερων για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε.
Μην το βιαστούμε από τώρα γιατί μετά ξέρετε, θα κάνουμε ένα
συμβόλαιο ενός χρόνου, έχουμε μεγάλη οικονομική στενότητα, υπάρχουν
προβλήματα, θα μας δημιουργήσει τώρα, όχι πρόβλημα αλλά στο μέλλον θα
μας δημιουργήσει. Να το δούμε όλοι πιο συναινετικά, μήπως μπορέσουμε και
βρούμε μέσα από το Δήμο, γιατί νομίζω υπάρχουν ελεύθεροι χώροι να
λύσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Κουμαριανέ να σας διευκολύνω. Επειδή είπατε και για
το Δια Βίου Μάθηση ότι χρειάζεστε χώρους κτλ., στη Χαλκηδόνα που το
γνωρίζω πολύ καλά αλλά μπορείτε να ανατρέξετε και στη Φιλαδέλφεια, να σας
δώσω μια ιδέα.
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Το Γυμνάσιο της Χαλκηδόνας, η μία πτέρυγα είναι άδεια, δε
χρησιμοποιείται. Και μάλιστα έχει και ξεχωριστή είσοδο. Άρα λοιπόν, κάτι
τέτοια προγράμματα όπως λέμε η Δια Βίου Μάθηση και οτιδήποτε άλλο,
μπορείτε ν’ αναζητήσετε τέτοιους χώρους έτσι να τους αξιοποιήσετε κατά τον
καλύτερο τρόπο. Και ο Δήμος να κερδίσει έσοδα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και
ανάλογοι χώροι στη Φιλαδέλφεια. Μπορείτε λοιπόν να τους αναζητήσετε, αντί
να πάμε απευθείας στην ενοικίαση.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση για τη Ραιδεστού επειδή την
ξέρω λίγο καλύτερα. Έχουμε σκοπό εκεί να φέρουμε τις δυο Σχολικές
Επιτροπές. Θα στεγάζονται το Δια Βίου Μάθησης, ο υπεύθυνος που θα έρθει
μαζί με τη Γραμματέα που υπάρχει τώρα, γίνονται τ’ αθλητικά προγράμματα
του Δήμου και κάτω στο υπόγειο είναι όλα τ’ αρχεία του Δήμου Χαλκηδόνας,
του παλιού Ενιαίου Φορέα και πρέπει να κατέβουν κι άλλα αρχεία.
Δηλαδή το υπόγειο θα πρέπει να στεγάσει όλα αυτά τα αρχεία.
Το άλλο υπόγειο που υπάρχει δίπλα, είναι μέσα στη μούχλα. Είναι ένα
υπόγειο που δε μπαίνει από πουθενά φως. Δηλαδή είναι σε άθλια κατάσταση
και θέλει φτιάξιμο. Ένα μικρό υπογειάκι που είναι δίπλα, από την πλευρά της
Μαραθώνος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα σήμερα το αρχείο του Δήμου είναι στο καινούργιο
Δημαρχείο, στο υπόγειο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ελάτε να πιούμε καφέ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ..
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν το έχετε αντιληφθεί όσο και αν καταλάβατε ότι
είμαστε υπέρ της φτωχοποίησης και προσπαθούμε να κάνουμε εκδουλεύσεις
σε αυτούς που έχουμε συμβόλαια ανοιχτά. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι ήδη σε
μεγάλο βαθμό η Ραιδεστού χρησιμοποιείται, όπως επίσης και το γραφείο από
την πλευρά της Μαραθώνος, είναι εδώ και πολύ καιρό, πριν αναλάβουμε ως
Δημοτική Αρχή, φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θέλετε να πάμε αύριο κ. Κουμαριανέ μαζί να τα δούμε; Το
υπογειάκι αυτό είναι ακατάλληλο για να βάλεις οτιδήποτε έχει να κάνει με
τρόφιμα και ρούχα. Θα σαπίσουν σε ένα μήνα. Ότι δεν είναι προσβάσιμο,
είναι μέσα στην πολυκατοικία, εκεί πέρα αντέχετε να μπείτε μόνο για μισό
λεπτό. Είχε απίστευτη υγρασία.
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Όσον αφορά το Δια Βίου Μάθησης δε λέμε ότι θα γίνονται
μαθήματα Δια Βίου Μάθησης, είναι τα γραφεία του Δια Βίου Μάθησης. Όπως
λέτε κι εσείς σωστά, τα μαθήματα όντως θα γίνονται σε σχολικές αίθουσες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπερ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου.
Α. ΚΑΡΚΑΝΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος.
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος.
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκκου.
Χ. ΡΟΚΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης.
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απέχει. Ο κ. Τομπούλογλου απέχει. Ο κ.
Κοπελούσος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω αλλά να εξαντλήσουμε οτιδήποτε χώρους
υπάρχουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου απουσιάζει. Ο Πλάτανος κατά Ο κ.
Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος.
Κ. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή αυτά που μας είπατε εμάς μας πείθουν από την άποψη
ότι δεν υπάρχει κάποια διάθεση να μας κοροϊδέψετε, ότι έχετε εξαντλήσει όλες
τις ενέργειες για την ανεύρεση χώρου, λέμε υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης απουσιάζει. Η κα
Αγαγιώτου απουσιάζει. Ο κ. Σιώρης απουσιάζει. Η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα «Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης
υπηρεσιών

του

Αυτοτελούς

Τμήματος

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Κοινωνική Σύμπραξη στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή 2014-2020».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ έχετε το λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Να το περάσουμε κ. Πρόεδρε αυτό, δε χρειάζεται..
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να πω τα εξής: Είναι ένα τεράστιο πακέτο, ένα
πρόγραμμα 330 εκατομμυρίων, 66 εκατομμύρια το χρόνο και μ’ ένα τέτοιο
πακέτο θα μπορούσαν να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές
των Δήμων σε μέσα υποδομών και σε προσωπικό κι έτσι να μπορέσουν να
βοηθηθούν ουσιαστικά οι οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Δυστυχώς θα σας πάρω λίγο χρόνο γιατί εδώ πρόκειται για ένα
πάρτι επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ιδιωτικών άτυπων δικτύων και ό,τι άλλο υπάρχει
στο όνομα των θυμάτων της καπιταλιστικής κρίσης και των διαχειριστών της,
παλιών και νέων, στο ποιος τελικά θα φτάσει, σε ποια άτομα τελικά θα φτάσει
ένα ψίχουλο.
Για μας αυτό είναι το πραγματικό πάρτι για τους επιχειρηματίες
και τους επιτήδειους των ΜΚΟ που δυστυχώς υποστηρίζει η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και στον οποίο βάζουν τους Δήμους. Έχω κάποια κομμάτια
από το πρόγραμμα, από το πώς διατυπώνεται το πρόγραμμα, ποιοι μπορούν
να συμμετέχουν, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καταναλωτικές
οργανώσεις που εντάσσονται στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και άτυπα κοινωνικά δίκτυα με
πρωτοβουλίες δράσης, διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα
οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν κτλ. και θα τεθούν υπό την εποπτεία του
Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.
Εδώ έχει γίνει ένας καυγάς μεταξύ Δήμων και Περιφερειών για
το ποιος θα διαχειριστεί την πίτα. Στην ΚΕΔΕ ήταν ομόφωνη η απόφαση Νέας
Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ. στις 28 Γενάρη οι Δήμοι να έχουν τον
πρώτο ρόλο ως επικεφαλής εταίροι, το πρώτο ήταν αυτό που αποφάσισαν και
το δεύτερο που αποφάσισαν ήταν η στενή συνεργασία με την Εκκλησία της
Ελλάδας, προφανώς στο πλαίσιο αναβάθμισης των σχέσεων κράτουςεκκλησίας που αναφέρθηκε και ο Τσίπρας.
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Σε όλο αυτό που ονομάζεται Κοινωνική Οικονομία και
Αλληλεγγύη, θ’ αναφέρω και τους τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αυτής
της συνεργασίας προσδιορίζεται η κοινή και ισότιμη συμμετοχή Δήμων και
Εκκλησίας στις κοινωνικές συμπράξεις που προβλέπονται, ο δεύτερος
πυλώνας αυτής της συνεργασίας προσδιορίζεται η κοινή αξιοποίηση των
πόρων του θεματικού στόχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά την
αντιμετώπιση της φτώχιας και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
με βάση τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ως τρίτος πυλώνας αυτής της συνεργασίας προσδιορίζεται η
κοινή ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Αξιοποίησης και Παρακολούθησης
Δωρεών ώστε ν’ αξιοποιείται σε εθνικό επίπεδο η συμπληρωματικότητα της
συμβολής φορέων, πολιτών, επιχειρήσεων κτλ. σε αγαθά, υπηρεσίες και
συνοδευτικά μέτρα και σε τοπικό επίπεδο η εξασφάλιση του κατάλληλου
μίγματος δωρεών ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και
των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους.
Από τη στιγμή που δε μπορώ να θέσω όλα τα στοιχεία που
τέλος πάντων υπάρχουν, θα ήθελα απλά να προσδιορίσω ότι κατά τη γνώμη
μας είναι μία ξετσίπωτη κοροϊδία και ότι πολύ απλά αυτά τα χρήματα θα
έπρεπε να δοθούν όχι ως Κερκόπορτα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, πολύ
περισσότερο σε ΜΚΟ και δίκτυα, όχι για να δώσουν ένα έναυσμα εταιρικής
ευθύνης, φιλανθρωπίας, αλλά για να μπορέσουν να διοχετευθούν όλοι αυτοί
οι πόροι σε δημόσιες δομές και Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων οι οποίες
θα μείνουν και δε θα είναι μ’ ένα πρόγραμμα τετραετίας για τη διαχείριση της
φτώχιας μας. 60 εκατομμύρια το χρόνο στους Δήμους και στις Περιφέρειες,
για να φτιάξουν υποδομές.
Αυτό είναι και πρότασή μας, την καταθέτω και ως πρόταση,
αυτά τα χρήματα να παλέψουμε να διοχετευθούν γι’ αυτό το σκοπό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Με τις ΜΚΟ έχει γίνει όντως ένα τεράστιο πάρτι τα
τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια. Ουσιαστικά είναι στημένα προγράμματα είτε
είναι ΕΣΠΑ είτε στη μορφή του ΕΣΠΑ, όπου οι ΜΚΟ ουσιαστικά καθορίζουν
από πριν με προνομιακή σχέση και με τον Υπουργό πώς θα στηθεί το
πρόγραμμα για να το πάρουν ουσιαστικά μόνο αυτές.
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Και ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση για παράδειγμα να είναι
αναγκασμένη μόνο να συνεργαστεί με μια ΜΚΟ και να έχει να επιλέξει μεταξύ
της μίας ΜΚΟ ή της άλλης. Είναι έτσι στημένα, έτσι δομημένα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το «Στέγαση κι επανένταξη», το πρόγραμμα για τους αστέγους.
Δεν είναι ΕΣΠΑ, παρ’ όλα αυτά είναι φτιαγμένο για να το πάρουν οι ΜΚΟ και
να συνεργαστούμε εμείς με τη ΜΚΟ που θα διαλέξουμε, με πολύ γκρίζο
τρόπο.
Σημειώνω ότι το πρόγραμμα «Στέγαση κι επανένταξη», πήραμε
την απόφαση σε μια διαδημοτική συνεργασία να το κάνουμε χωρίς ΜΚΟ παρ’
ότι ήταν φτιαγμένο μόνο για ΜΚΟ με αποτέλεσμα να προκύπτουν άμεσα
ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης, όχι του φυσικού αντικειμένου, πώς θα
δοθούν τα εντάλματα, πώς θα τα εγκρίνει ο Επίτροπος.
Δεν είναι απλά και προσπαθούμε να βρούμε λύση σ’ αυτό ,
ακριβώς επειδή είπαμε όχι, δε θα πάμε με ΜΚΟ. Σ’ αυτή την ιστορία, κι αυτό
είναι ένα πρόγραμμα που μια πρόσκληση από το Δεκέμβριο που έκανε το
Υπουργείο Εργασίας είναι όντως για τη φτώχια, μας κάλεσε η Περιφέρεια στα
πλαίσια του κεντρικού τομέα, διαβούλευση με τους Δήμους της περιοχής, του
κεντρικού τομέα.
Όλοι

οι

Δήμοι

αναφέρθηκαν

στην

ανάγκη

ανθρώπινου

δυναμικού για να στελεχώσουν τις υποδομές του Δήμου. Το πρόγραμμα δεν
προβλέπει ανθρώπινο δυναμικό, το αναφέραμε και το σημειώσαμε ως δομικό
πρόβλημα, ότι δε μπορείς να στήσεις δομές πρόνοιας, μόνο με τρόφιμα και
ρούχα και παιδιά είδη και βρεφικό εξοπλισμό, όταν ο Δήμος έχει μια κοινωνική
λειτουργό για παράδειγμα.
Από την πρώτη φάση διαβούλευσης, δεν προκύπτει ότι η
Περιφέρεια που θα είναι ο αρχηγός εταίρος, ο leader που λέμε και στα
ελληνικά, της σύμπραξης, την οικονομική διαχείριση θα την έχει μια ΜΚΟ.
Μένει να το δούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια θα μπορεί να
βρει έναν τρόπο διαχείρισης του προγράμματος χωρίς να καταφύγουμε σε
αυτό.
Παρ’ όλα αυτά μένει κι ένα ερωτηματικό γιατί έκανε μια
εμπεριστατωμένη καταγγελία η συνάδελφος από τη Λαϊκή Συσπείρωση, δεν
ξέρω αν οι συνάδελφοί της σε άλλους Δήμους που η Λαϊκή Συσπείρωση έχει
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το Δήμο, έχουν κρατήσει την ίδια άποψη, έχω την εικόνα ότι δεν είναι ακριβώς
το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψήφιση κ. Γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα εκτός της κας Γκούμα. Λευκό ή κατά κα
Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα «Συμμετοχή του Δήμου σε Κοινωνική
Σύμπραξη στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική
Συνδρομή 2014-2020» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων Φεβρουαρίου και διάθεση
σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου σας παρακαλώ να είστε περιγραφική, έχουμε
διαβάσει τα θέματα.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αν το έχετε διαβάσει είναι 4 εκδηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχουν;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το έχετε διαβάσει όλοι;
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Δ. – Ε. Γκούμα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κυρία Ρόκου έχω μια ένσταση και η ένστασή μου έχει
να κάνει ως εξής: Λέμε 1.400 ευρώ για ηχητική κάλυψη και για συγκρότημα
παραδοσιακών χορών. Και λέω το εξής: Δε μπορεί να πάει από το Πνευματικό
η ομάδα η δική μας η οποία υπάρχει;
Και εν πάση περιπτώσει πάλι την ηχητική κάλυψη, είπαμε και
την προηγούμενη φορά ότι ήταν η τελευταία φορά, να πάρουμε μία ηχητική,
να μπορέσει ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του, για τέτοιες εκδηλώσεις, είτε για
την παρέλαση είτε για άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή πάλι να πληρώνουμε;
Η πρότασή μας είναι από τα 4.200 τα 2.800. Τα 1.400 που
αφορούν το συγκρότημα και την ηχητική κάλυψη μας βρίσκουν αντίθετους,
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δώστε τα κάπου αλλού να πιάσουν αλλού τόπο. Φέρτε από το Πνευματικό και
εν πάση περιπτώσει κάντε κάτι με τα ηχητικά. Πάρτε τα ηχητικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Ρόκου, μήπως η ηχητική κάλυψη είναι σε παραδοσιακό
ρυθμό; Γιατί ο κ. Τομπούλογλου λέει για την απόφαση που είχαμε πάρει προ
πολλού που έλεγε ότι παίρνουμε σε μια μόνιμη κατάσταση πλέον τα ηχητικά.
Εδώ δεν έχουμε τέτοια ηχητική κάλυψη, άρα εφ' όσον έρθει το συγκρότημα θα
πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ηχητική κάλυψη, κλαρίνο, νταούλι, ντέφι,
δεν ξέρω..
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η αντιπρόταση είναι, ας βάλουμε, αν είχαμε πάρει την
ηχητική κάλυψη, ας βάλουμε κάτι σε CD και να έρθουν οι ομάδες του
Πνευματικού να χορέψουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι διευκρινιστικά γιατί το ακούω και δε μπορώ να μην πω δυο
λόγια κι εγώ, όταν έρχεται ένα συγκρότημα, έχετε όλοι διοργανώσει
εκδηλώσεις, δε μπορείς να τον καλύψεις εσύ με τα ηχητικά σου, έχουν τον
υπεύθυνο του ήχου. Δηλαδή όταν μιλάμε για συγκροτήματα όλοι γνωρίζουμε,
άλλο να κάνεις την παρέλαση που βάζεις δυο εμβατήρια και άλλο να κάνεις
μια εκδήλωση που θα μιλήσει ο τάδε και ο δείνα και άλλο για συγκροτήματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγώ θα έλεγα στην κα Ρόκου, πιστεύω να δούμε κάτι καλό.
Επειδή τα Χριστούγεννα ψηφίσαμε μια πίστωση με τη μπάντα, 1.500 ευρώ αν
δεν κάνω λάθος αλλά εγώ προσωπικά μπάντα δεν είδα κα Ρόκου, δεν ξέρω οι
υπόλοιποι συνάδελφοι, αν έπαιζε κρυφά. Πιστεύω αυτοί να παίξουν φανερά.
Υπερψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Κυρία Ρόκου έχετε να πείτε κάτι;
Απαντήστε.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έπαιξε η μπάντα του Δήμου στο στρατιωτικό εργοστάσιο γιατί
αλλάξαμε μέρος, μόνο αυτό έγινε. Τώρα για τα ηχητικά ακόμα δεν έχουμε
τελειώσει το θέμα με τα ηχητικά και γι’ αυτό χρειαζόμαστε, και επειδή θα είναι
και συγκρότημα, όπως είπατε με παραδοσιακά όργανα, χρειάζεται ειδική
ηχητική κάλυψη. Αυτή είναι γύρω στα 400 ευρώ περίπου και 1.000 είναι το
συγκρότημα.
Θα προσπαθήσουμε να βρούμε συγκρότημα ακόμα με λιγότερα
χρήματα. Έχουμε κάνει μια έρευνα και είπαμε ότι αυτό θα είναι το μέγιστο.
Όλοι μαζί 1.400 με την ηχητική κάλυψη, μάξιμουμ μαζί με το ΦΠΑ είναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε σε ψήφιση κ. Γραμματέα;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ομόφωνα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Φεβρουαρίου και
διάθεση σχετικής πίστωσης», εγκρίνεται ομόφωνα.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργάνωσης 5ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΜΕΛΟΣ: Και μπράβο στον κ. Μανωλεδάκη ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα το
φέρει και το έφερε πολύ γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα «Διοργάνωση 5ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
«Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης», εγκρίνεται
ομόφωνα.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ψήφιση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου»
ΜΕΛΟΣ: Εκτός από το 4 που αποσύρεται διότι πρέπει να γίνει η πρώτη
αναγκαστική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που ήταν να μπει και
αναβλήθηκε, οπότε το 4 θα ψηφιστεί η έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών
Επιτροπών, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για να μπει το ποσό στον προϋπολογισμό όπως είναι πρέπει να
γίνει πρώτη αναγκαστική αναμόρφωση που κάνουμε, η οποία ήταν να γίνει σ’
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά θα γίνει στο επόμενο.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Λ. Γεωργαμλής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
επιχορήγηση

Το

2ο

των

θέμα

«Ψήφιση

Νομικών

πιστώσεων

Προσώπων

ομόφωνα.

138

του

για

Δήμου»

την

ετήσια

εγκρίνεται

η

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 4/2/2015

21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάκληση ή μη της αριθ. 19/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Χ. περί
δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου (αίθουσας) του δημοτικού κτιρίου
επί της οδού Αγ. Αναργύρων 11 - Νέα Χαλκηδόνα στην μη κυβερνητική
μη κερδοσκοπική οργάνωση «Άνθρωποι Αγάπης»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εδώ έχουμε μια απόφαση του 2009 του
Δημοτικού

Συμβουλίου

παραχώρηση του 2

ου

της

Νέας

Χαλκηδόνας

που

δίνουν

δωρεάν

ορόφου στο καινούργιο, το γυάλινο δίπλα στο

Πνευματικό Κέντρο σε αυτή τη ΜΚΟ «Άνθρωποι Αγάπης» που προΐσταται η
κα Γεωργία Χατζήβεη.
Ήρθαμε σε επαφή με την κα Χατζήβεη γιατί εμείς θέλουμε τον 2 ο
όροφο για να εγκαταστήσουμε τις δομές μας γιατί τις έχουμε σκορπισμένες
δεξιά και αριστερά και ειδικά το «Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία το εγκατέλειψε
γύρω στα μισά του Δεκεμβρίου. Απλώς τώρα τυπικά θέλω την ανάκληση
αυτής της τότε απόφασης και για να της την δώσω και για να τελειώσει αυτή η
ιστορία. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω.
Την κα Χατζήβεη θα την εγκαταστήσουμε προσωρινά κάπου
αλλού γιατί κάνει μαθήματα σε κάτι άπορα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της
Νέας Χαλκηδόνας τουλάχιστον να τελειώσουν τα παιδιά το έτος και μετά θα
δούμε. Προς το παρόν θέλουμε το 2ο όροφο τον έχει εγκαταλείψει η Χατζήβεη
και είναι ανάκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αξίζει να πούμε δυο πράγματα γι' αυτή την Οργάνωση η οποία
πραγματικά έχει επιτελέσει ένα πολύ σπουδαίο έργο και νομίζω ότι έχει μια
ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι διαχειρίζεται και μια άλλη κατάσταση με παιδιά τα
οποία είναι στην Αφρική τα οποία είναι ορφανά, με υιοθεσίες και νομίζω ότι και
η εικόνα της κας Χατζήβεη είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστη και νομίζω ότι
πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα με την έννοια ότι ναι μεν κάνουμε
ανάκληση της πρώην παραχώρησης και θέλω μόνο να ρωτήσω κάτι άλλο και
δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αν έχει συμφωνήσει η κα Χατζήβεη εκεί που θα
πάτε. Δηλαδή αντικαθίσταται ο χώρος αυτός …
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Όχι ακριβώς.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αλλά;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Προσωρινά στο Πνευματικό Κέντρο 2 ώρες
κάθε μέρα για να τελειώσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους μέχρι τέλος της
σχολικής περιόδου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και μετά;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Μετά δεν ξέρω, μη κερδοσκοπική εταιρεία
είναι, θα έχει τον τρόπο της, δεν μπορεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ήταν και οι προηγούμενες όμως που είχαν τον τρόπο τους
αλλά τους έχουμε δώσει χώρους.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα δηλαδή τη βγάζουμε, τη βάζουμε …
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Αναγκαστικά έφυγε γιατί και ο όροφος δεν
τους κάλυπτε. Είχε προβλήματα ο όροφος με υγρασίες και δεν τους κάλυπτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής γιατί παίρνω κι αυτή τη
θέση, εμένα η Σχολή Χατζήβεη μου έχει μεγαλώσει τα παιδιά μου, τα εγγόνια
μου σήμερα και έχω μια ευαισθησία ιδιαίτερη πάνω στην εκπαίδευση η οποία
γίνεται εκεί. Καταλαβαίνω τις ανάγκες του Δήμου αλλά δεν μπορώ να πάρω
μια τέτοια απόφαση, η οποία ουσιαστικά πετάει έξω μια Οργάνωση. Γιατί
είμαστε και μέσα σε αυτή την Οργάνωση την οποία ξέρω ότι κάνει ένα πολύ
καλό και σπουδαίο έργο. Αυτό πρέπει να το δούμε με μια ιδιαίτερη ευαισθησία
διότι μας είπατε ότι συμφωνήσατε, αλλά συμφωνείτε και δεν ξέρετε που θα
πάει. Άρα μπορεί να βρεθεί και στο δρόμο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Προς το παρόν δεν βρίσκεται στο δρόμο.
Και σας λέω ότι από μόνη της το εγκατέλειψε στα μισά του Δεκεμβρίου γιατί
δεν τους …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας είπε ότι δεν θέλει;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Δεν μπορεί να παραμείνει άλλο εκεί. Έχει
πρόβλημα και με το όλο κτήριο τον όλο όροφο, έχει υγρασία και μόνη της το
εγκατάλειψε. Εξάλλου δεν ξεχνάμε ότι και κα Γεωργία Χατζήβεη προσφέρει
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά καιρούς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτή την
κατάσταση.
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Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εκείνη ζητάει ένα μικρό χώρο, ένα μικρό
δωμάτιο κάτι να στεγάσει αυτά τα παιδιά, αλλά κι αυτό που έκανε ανεξέλεγκτα
τα παιδιά πάνω, μετά από αυτό έφυγε η κα Χατζήβεη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι εννοείτε ανεξέλεγκτα;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Τα παιδάκια ανέβαιναν πάνω, έτυχα σε ένα
Διοικητικό Συμβούλιο που δεν είχαν έρθει οι δάσκαλοι και ήταν παιδάκια από
5-6 χρονών μέχρι 12-13 και από τότε ξεκίνησε και αποφάσισε να το
εγκαταλείψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ο χώρος αυτός δεν είναι η έδρα τους.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εγώ προσωπικά στο Internet που κοίταξα
την έδρα της εταιρείας έλεγε στην Τατοΐου στην Κηφισιά. Τώρα εδώ στην
απόφαση που έχω στα χέρια μου, λένε ότι είναι στην Αγίων Αναργύρων 11.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μήπως είναι Παράρτημα στη Φιλαδέλφεια;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Σαφώς και το κοίταξα, γιατί κι εγώ λίγο πολύ
τη δουλειά που κάνω αυτά κοιτάω, σας λέω σαν έδρα η ΜΚΟ δήλωνε στη
Τατοΐου στην Κηφισιά. Απλώς τη μόνη διαφορά έλεγε ότι το έχει για να κάνει
όταν θα ήταν μαζεμένη η ομάδα της να μαζεύονται σαν Παράρτημα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντως από τη στιγμή που έχουμε δώσει σε άλλες ΜΚΟ που
δεν ξέρουμε σε αρκετές και το έργο τους είναι και ΜΚΟ που είναι είσοδος
δωρεάν, νομίζω για μια ΜΚΟ που έχει ξεκινήσει από τη Φιλαδέλφεια δεν
μπορούμε να πούμε «Έλα για τρεις μήνες και μετά θα δούμε».
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος θα τακτοποιήσει το
θέμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτά δεν γίνονται με προθέσεις να πάρει θέση.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Θα πάρει θέση προφανώς αλλά αυτή τη
στιγμή όμως σας λέω ότι και η ίδια αποχώρησε από μόνη της.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η ίδια αποχώρησε αλλά δεν είπε «δεν θέλω χώρο».
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Είπε να της βρούμε μια αποθηκούλα, ένα
δωματιάκι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποθηκούλα δεν νομίζω να ζήτησε.
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Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Μη νομίζετε, δεν είμαστε τόσο σκληροί κ.
Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ ό,τι ακούω λέω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα να το
δούμε και έχει μια ευαισθησία αυτή η Οργάνωση και πρέπει να το δούμε αυτό
το πράγμα. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Θα δούμε κ. Ντάτση, ας τελειώσει η σχολική
περίοδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ έχει εξαντληθεί το θέμα, παρακαλώ κ. Γραμματέα
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση ή μη της αριθ.
19/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Χ. περί δωρεάν παραχώρησης
χρήσης χώρου (αίθουσας) του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Αγ.
Αναργύρων 11 - Νέα Χαλκηδόνα στην μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική
οργάνωση «Άνθρωποι Αγάπης»» εγκρίνεται ομόφωνα.

22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης
απασχόλησης του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για
το έτος 2015»
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το Σωματείο τι θέση πήρε;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν έχει εκφράσει το Σωματείο προσωπικά κάποια
αντίρρηση, ακριβώς γιατί το είδος της εργασίας που επιτελεί η Διεύθυνση
Καθαριότητας, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και
ξέρετε τις αυξημένες ανάγκες που έχουμε ειδικά για το πράσινο με την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου, αλλά φυσικά και με το γεγονός ότι ό,τι συνεργείο
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βγαίνει έξω για την αποκομιδή ή οτιδήποτε χρειαστεί και για την Πολιτική
Προστασία, πρέπει να καλύπτεται από την επιμήκυνση του ωραρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Με τη μόνη παρατήρηση να μπαίνουν όλοι, να μην είναι μόνο
ημέτεροι.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τι εννοείτε; Πείτε το, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν θέλω τίποτε, τοποθετήθηκα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πλάτανε εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος ούτε ξέρω
κανέναν, ούτε ήξερα από πριν κανέναν, για ένα όλοι είναι με την ίδια
αντιμετώπιση και φυσικά γίνεται κι ένα rotation στις Υπηρεσίες.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και εγώ αυτό επισήμανα κ. Ανανιάδη.
Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Όπως έχει μάθει ο καθένας κ. Ανανιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καθιέρωσης
24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης του προσωπικού
ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015» εγκρίνεται
ομόφωνα.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως έτους τριετίας ή
παρατάσεως»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
εκταφών λόγω λήξεως έτους τριετίας ή παρατάσεως» εγκρίνεται
ομόφωνα.
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24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει απόλυτο δίκιο νομίζω όπως έχει εξελιχθεί και όπως το
αναφέρετε μέσα στην εισήγηση, κάνει αντικατάσταση παλαιού οικογενειακού
τάφου τον έχει πληρώσει, ζητάνε να μπουν μέσα οι συγγενείς άλλοι οι οποίοι
δικαιούνται αυτή την κληρονομιά νομίζω ότι είναι λογικότατο να το ψηφίσουμε
όλοι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραχώρησης
δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου» εγκρίνεται ομόφωνα.

25ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την εκποίηση ή εκμίσθωση των πραγμάτων του
Δήμου έτους 2015»
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ήθελα να πω κ. Δήμαρχε το εξής και μάλιστα δεν θέλω
να χρησιμοποιήσω το …
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την
εκποίηση ή εκμίσθωση των πραγμάτων του Δήμου έτους 2015»
εγκρίνεται ομόφωνα.
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26ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων

ως

μελών

της

Επιτροπής

Επίλυσης

Φορολογικών

Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2015» εγκρίνεται ομόφωνα.

27ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης
Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έτους 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7
Π.Δ. 270/81) έτους 2015» εγκρίνεται ομόφωνα.

28ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης
και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής
Ακινήτων έτους 2015» εγκρίνεται ομόφωνα.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να πω κάτι για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να
είστε έτοιμοι. Είχαμε πει να διατυπώνουμε ερωτήματα γραπτώς, παρακαλώ
πάρα πολύ έχω στείλει εδώ και 20 μέρες μια επιστολή στην οποία
αναφέρομαι για το 1ο Δημοτικό σχολείο. Να μου πείτε που βρίσκεται, τι
145

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

κάνουμε και τι σκέφτεστε να κάνουμε για τη συνέχεια, είναι πολύ σημαντικό το
θέμα, σας υπενθυμίζω αν έχετε την καλοσύνη στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο σημειώστε το να μου φέρετε μια απάντηση. Νομίζω έχετε δει την
γραπτή επιστολή μου και στον Πρόεδρο και στο Δήμαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΩΡΑ: 1:10
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