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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
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ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:00
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος
– Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη,
Χαραμαρά

Γεωργία,

Ανεμογιάννης

Μανωλεδάκης

Γεώργιος,

Αγγελής

Θεόδωρος,
Χρήστος,

Ανδρέου

Πλάτανος

Χριστίνα,
Ελευθέριος,

Κανταρέλης Δημήτριος, Κόντος Απόστολος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου
Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Παπακώστας Βασίλειος,
Γαβριηλίδης

Γαβριήλ,

Αναγνώστου

–

Καρκάνη

Αντωνία,

Αράπογλου

Γεώργιος, Καλύβης Γεώργιος.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος,
Παπανικολάου Νικόλαος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση της απασχόλησης με νέες συμβάσεις του προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Κοιμητηρίου και
παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
24 του Ν. 4479/2017.

2.

Διάθεση πιστώσεων για την τακτική επιχορήγηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου έτους 2018.

ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων, πιστώσεων
του οικονομικού έτους 2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ. Γραμματέα να
πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος 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 παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής
Χρήστος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος απών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος
απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος παρών,
ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ.
Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα,
ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ.
Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα
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Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών. 23 παρόντες, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη
συνεδρίασή μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης, ο κ. Κοπελούσος και ο κ. Αράπογλου είναι
απολύτως δικαιολογημένοι. Προχωράμε στις ανακοινώσεις.
Σύλλογος Πελοποννησίων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη κόβουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα
που θα πραγματοποιηθεί 28 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και
ώρα 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Αθανάσιος Διάκος».

«Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

του

Σκακιστικού

Ομίλου

Νέας

Φιλαδέλφειας καλεί τα μέλη, τους αθλητές και φίλου του Συλλόγου
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει το Σάββατο 3
Φλεβάρη στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας Νίκου Τρυπιά
45»
Είναι έκτακτη η συνεδρίασή μας έχουμε κι ένα θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης. Κατ' αρχάς να αποδεχτούμε το έκτακτο της συνεδρίασης,
γνωρίζετε ότι τα θέματα είναι

όντως έκτακτα γι' αυτό και είναι έκτακτη η

συνεδρίαση, άρα πάμε νομίζω ομόφωνα σε έκτακτη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Υπάρχει κι ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή δύναται σε
έκτακτο Συμβούλιο να υπάρχει θέμα εκτός ημερήσιας. Είναι το γνωστό θέμα
αγαπητοί

συνάδελφοι

της

ανατροπής

των

απλήρωτων

δεσμεύσεων,

πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017 το οποίο έπρεπε να έχει γίνει
θεωρητικά με τη νομοθεσία αδύνατο, έτσι όπως με βεβαιώνει η Υπηρεσία θα
σας διαβάσω την παράγραφο από τη Διευθύντρια Οικονομικών, εν πάση
περιπτώσει σήμερα πρέπει να ψηφιστεί για να μπορέσει ο Δήμος να
λειτουργήσει κανονικά, διότι έχει πρόβλημα.
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Ενδεικτικά να σας διαβάσω, το υπογράφει η Διευθύντρια η κα
Ανθή Πλεσίτη:
«… σε κάθε περίπτωση το κλείσιμο της εκάστοτε οικονομικής χρήσης
δεν μπορεί να γίνει ούτε είναι εφικτό είτε στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα νωρίτερα από το 1ο δεκαπενθήμερο του 1ου μήνα του
επόμενου έτους, δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν. Εξ
αυτού του λόγου και η ΕΕΤΑΑ στην οποία αποστέλλουμε τα
οικονομικά στοιχεία στο τέλος του έτους αποδέχεται την αποστολή
περισσότερων του ενός αρχείων μέχρι την οριστικοποίησή τους και
όχι μετά την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Θα ήθελα να τονίσω
ότι

οι

Υπηρεσίες

κατέβαλλαν

κάθε

δυνατή

προσπάθεια

να

συγκεντρωθούν εγκαίρως τα στοιχεία είτε με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε
e-mail προκειμένου να σας δώσουμε όσο νωρίτερα μπορούμε τα
στοιχεία. Αν παρ’ ελπίδα δεν προβεί στην ανωτέρω ενέργεια ο Δήμος
σημαίνει μη ορθή απεικόνιση των βιβλίων, μη τήρηση της νομοθεσίας
ως προς τις διαδικασίες του Μητρώου δεσμεύσεων και εγκυμονεί ο
κίνδυνος να μη θεωρηθούν ή εγκριθούν οι ανωτέρω δαπάνες….»
Περί του εκτάκτου του θέματος ρωτώ τα μέλη αν θα εισαχθεί το
θέμα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά, για την εισαγωγή ενός θέματος διαβάζεται μόνο το
θέμα και ψηφίζουμε αν εισάγεται ή όχι. Επί της ουσίας πάμε δευτερευόντως,
σας εξηγώ τη διαδικασία του Καταστατικού πως δουλεύει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν κατάλαβα την εισήγηση, ποια είναι η
εισήγηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ενημερώσω, θα σας βοηθήσω. Για την εισαγωγή ενός
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης το μόνο που απαιτείται είναι η επικεφαλίδα
και μόνο του θέματος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ναι, την επικεφαλίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ενημερωτικό για την ανατροπή των απλήρωτων
δεσμεύσεων, πιστώσεων ….
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να πω την εισήγηση που την έχω εδώ; Δεν
είναι ενημερωτικό.

Είναι εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων

δεσμεύσεων – πιστώσεων …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ποιος εισάγει αυτό το θέμα; Το εισάγετε εσείς το θέμα ή ο κ.
Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το εισάγω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων,
πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αυτή είναι η εισήγηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτή είναι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Με σημερινή ημερομηνία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 29/12.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει διαδικασία. Εισαγωγή του θέματος και μετά θα
πείτε ό,τι θέλετε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχετε ευθύνη αυτή τη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισαγωγή του θέματος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μας προτείνετε να εισάγετε θέμα με ημερομηνία 29/12;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει σημασία πότε έχει φτιαχτεί η εισήγηση, σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με συγχωρείτε, θέλω να επαναλάβετε στο θέμα που
βάλατε κάτι επειδή δεν το έχω ούτε γραπτά, ούτε με e-mail μου στάλθηκε,
ούτε είχατε την καλοσύνη να το φωτοτυπήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει σταλεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι δεν το έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει σταλεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ότι σήμερα έχουμε έκτακτο; Συγνώμη κ. Λάλο σε ποια
εισήγηση αναφέρεστε;
5
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάζω το θέμα… Θα με αφήσετε; Κύριε Λάλο σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Μου ζητάτε να σας διαβάσω τον τίτλο του εκτός ημερήσιας
θέματος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι και να μου πείτε εκεί που γράφει ότι στάλθηκε
ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει σταλεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πότε; Για να μπορέσω να το βρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων,
πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017».
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει διαδικασία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι δυνατό να μην υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει συζήτηση πριν την εισαγωγή του θέματος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται συζήτηση κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όταν μας φέρνετε θέμα να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με
29/12;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ! Εισάγετε θέμα; Δεν νομιμοποιείστε
πρώτα – πρώτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ αν νομιμοποιούμαι ή όχι …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Προτείνετε στους συναδέλφους να παρανομήσουν;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να αρχίσουμε να φωνάζουμε όλοι κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κόψτε τη συνεδρίαση, δεν είναι κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν νομιμοποιούμαι ή όχι κ. Πλάτανε ….
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τι προτείνετε λοιπόν; Τι μου προτείνετε εμένα προσωπικά;
Δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους, ο καθένας έχει την ευθύνη του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θέλω να εισάγω εκτός ημερήσιας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εκτός ημερήσιας με σημερινή ημερομηνία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε τραγικό λάθος σε αυτά που λέτε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ κάνω τραγικό λάθος; Εσείς κάνετε τραγικό λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Παρακαλώ ψηφίζουμε για την εισαγωγή του θέματος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αφού μας το στείλατε από τις 16 Γενάρη γιατί το φέρνετε
έτσι; Γιατί μας αγνοείτε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι πραγματικά θέλω να ρωτήσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κα Γκούμα, εισάγεται το θέμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί μας αγνοείτε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα μιλήσετε μετά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχετε λέει στείλει από 16/9 και δεν ξέρατε ως Πρόεδρος ότι
πρέπει να το βάλετε στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση στην ημερήσια
διάταξη; Και προσπαθείτε με τις φωνές να μας δείξετε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνω κάτι παράνομο;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι, δεν λέω ότι κάνετε παράνομο, μας υποτιμάτε όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε τι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: θα μιλήσουμε εδώ, γιατί εμείς τουλάχιστον της μειοψηφίας
που δεν σηκώνουμε το χέρι γιατί χρειάζεται να μετρηθούν κάποια κουκιά,
αλλά τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου θέλω να γίνεται …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουκιά δεν υπάρχουν εδώ μέσα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν βλέπω κανείς να έχει μπροστά
του εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα κουκιά να τα πάτε στον κήπο σας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, εντάξει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα σας παρακαλώ σε ψηφοφορία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πάμε σε ψηφοφορία!
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έχετε ευθύνη κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ εγώ.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί μας υποτιμάτε έτσι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σας παρακαλώ εγώ γιατί αθετείτε. 20 του μηνός κ. Πρόεδρε
να ενημερωθεί και το Σώμα, μας είπατε εδώ ότι θα φέρνατε έκτακτο
Συμβούλιο δια περιφοράς ….
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μπορείτε να σταματήσετε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τον παίρνω μόνος μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να εκτελέσετε τα καθήκοντά σας; Ναι ή όχι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσείς είστε εκτός.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πάρτον σπίτι σου, όχι εδώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Στο σπίτι σου εσύ κ. Λάλο εδώ είναι σπίτι σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε 20 του μηνός, 20 Δεκεμβρίου μας είπατε ότι
δια περιφοράς 29 του μηνός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνα.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Γίνεται φασαρία μεγάλη χωρίς
κανένα απολύτως λόγο για ένα τυπικό, υπηρεσιακό θέμα φωνασκούμε εδώ,
δημιουργείται ένα κλίμα για ένα υπηρεσιακό θέμα. Πιο υπηρεσιακό θέμα, δεν
γίνεται. Είναι ανακλήσεις των πιστώσεων που πρέπει να γίνεται κάθε τέλος
του έτους και αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο

τέλη

του

Δεκέμβρη

πάνω

τις

γιορτές,

παραμονή

της

Πρωτοχρονιάς. Δεν το κάναμε. Ενημερώσαμε εγκαίρως εδώ στο Συμβούλιο
μέσα ότι …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κακώς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κακώς δεν κάναμε. Το ’18 Μιχάλη, 31 Δεκέμβρη θα κάνουμε
ένα ωραίο Συμβούλιο και μια Οικονομική Επιτροπή. Εμείς όμως το θέσαμε
εγκαίρως, ενημερώσαμε στις 20 Δεκέμβρη εδώ στο Συμβούλιο ότι θα
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χρειαστεί να γίνει και Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο και
βασιζόμενοι στην καλή πίστη όλων ότι είναι ένα τυπικό υπηρεσιακό θέμα,
ενημέρωσε ο Πρόεδρος, ενημέρωσε ο κ. Λάλος.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη συζήτηση, που μάλιστα κάποιοι
είχαν απορία γιατί εισήχθη ως ενημέρωση εδώ στο Σώμα για να γνωρίζετε
όλοι ότι είναι ένα τυπικό θέμα όπως είπα και να μην έχει κανείς απορία ή
προβάλλει μετά ενστάσεις. Η ουσία είναι ότι και καθυστέρησε από τη μία η
Υπηρεσία και κάποιοι κατά την άποψή μου πάτησαν στο ότι άργησε η
Υπηρεσία και έγειραν διάφορες αιτιάσεις.
Επειδή δεν θέλουμε να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο δια
περιφοράς

και

να

βρεθούμε

μετά

από

διάφορους

καταγγελλόμενοι

αποφασίσαμε πριν από λίγο να το εισάγουμε εκτός ημερήσιας. Εισήγηση
υπάρχει, είναι υπηρεσιακό θέμα και αν έχετε άλλη άποψη καταψηφίστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ….
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης ζητάει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κάντε ψηφοφορία κ. Γραμματέα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε δικαίωμα να τορπιλίζετε τη διαδικασία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ούτε εσείς έχετε δικαίωμα. Επί της διαδικασίας δεν
μπορούμε να μιλήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κύριέ μου! Που το λέει ο Κανονισμός;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσείς που λέει ο Κανονισμός να εισάγετε θέματα όποτε
θέλετε εσείς με ημερομηνία….;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λέει!
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δείξτε μου τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγουμε εκτός ημερήσιας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν το εισάγετε λοιπόν με ημερομηνία 29 του μηνός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρετε τι λέτε, λυπάμαι πολύ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και εγώ λυπάμαι για σας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να σημειωθεί ο αυταρχισμός.
9
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ προχωρήστε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ προχωρήστε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν με αφήνετε να ρωτήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ προχωρήστε κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν με αφήνετε να ρωτήσω και υπάρχει ο αυταρχισμός αυτός
από το Προεδρείο; Εγώ το βρήκα τελικά. Αντί να μας πείτε από την αρχή ότι
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ πολύ προχωρήστε ως οφείλετε
τη διαδικασία. Δεν έχετε δικαίωμα να σταματήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όταν σταματήσετε και σταματήσουν όλοι, έχω το δικαίωμα να
το κάνω αυτό. Σταματήσατε τώρα;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Υπάρχουν φωνές κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Πλάτανε, από τον Πρόεδρο παίρνετε εντολές. Δεν
παίρνετε εντολές από το Σώμα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ δεν παίρνω εντολή από κανέναν, από τον εαυτό μου
παίρνω εντολή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία αν παίρνετε από τον εαυτό σας, προχωρήστε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσείς αν παίρνετε εντολές από αλλού, λειτουργείστε με τους
άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασκείστε τα καθήκοντά σας ως οφείλετε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τώρα μίλησες σωστά. Να ασκήσω τα καθήκοντά μου, όχι
εντολές. Εντολές παίρνετε εσείς όχι εγώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Γ. – Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: 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;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής, ο κ. Τομπούλογλου, ο κ. Κοπελούσος και
ο κ. Αράπογλου απουσιάζουν, ο Πλάτανος εμμένει στις απόψεις του θεωρεί
ότι είναι παράτυπη η εισαγωγή του θέματος και γι' αυτό ακριβώς απέχω απ'
όλη τη διαδικασία. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά
απουσιάζουν, ο Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ο κ. Πρόεδρος να ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει,
υπέρ και αυτό να το έχει υπόψη του.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ και διαφωνώ με τον αυταρχισμό σας. Θα μπορούσε
να είχε λήξει πολύ νωρίτερα αν μας αφήνατε να ρωτήσουμε. Ήταν
απαράδεκτο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.

1ο ΘΕΜΑ εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων,
πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση την έχετε διαβάσει; Αν δεν την έχετε διαβάσει να
τη διαβάσω, αν την έχετε διαβάσει…. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να λυθούν όλες οι παρεξηγήσεις και για να
συζητήσουμε ήρεμα για ποιο λόγο μπαίνει εκτός ημερήσιας, υπάρχει το εξής:
για να ανατραπούν οι πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2017 πρέπει
να ολοκληρωθεί το έτος, πρέπει να περαστούν μέχρι και οι κρατήσεις οι
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οποίες έρχονται στο Δήμο μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου. Κρατήσεις από
ασφαλιστικά Ταμεία από Τράπεζες και τα λοιπά, έρχονταν στο Δήμο μέχρι και
τις 10 Γενάρη, για να καταλάβετε.
Οπότε έπρεπε να κοπούν τα εξοφλητικά εντάλματα για να
γίνουν τα βιβλία του Δήμου να περαστούν όλα τα έσοδα τα έξοδα σωστά, για
να μπορέσει να έρθει ολοκληρωμένη η εισήγηση η οποία πήγε στα e-mail
όλων των δημοτικών υπαλλήλων στις 16 Γενάρη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αράπογλου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στις 20 Δεκέμβρη είχαμε κάνει μια ενημέρωση
…
(Κλειστά Πρακτικά)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και μου λέει δεν έχω πληρωθεί τα έξοδά μου
που πήγα. Ο κ. Κουτσάκης όπως και όλοι οι προμηθευτές του Δήμου που
φέρνουν τα τρόφιμα, τα καύσιμα δεν μπορούν να πληρωθούν τα τιμολόγια
που έκοψαν μέχρι 31/12/2017 γιατί ακριβώς δεν έχουμε λάβει εμείς αυτή την
απόφαση που απαιτείται για να ανατραπούν οι πιστώσεις και να ψηφιστούν τα
καινούργια ΠΟΕ τα καινούργιο έξοδα παρελθόντων ετών δηλαδή.
Μοναδικός στόχος των ανθρώπων που βάζουν αυτή την
ένσταση είναι ο Δήμος να μη λειτουργήσει. Να κλείσουν οι Παιδικοί Σταθμοί,
να κλείσει η Καθαριότητα, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος πιστέψτε με των
ανθρώπων που βάζουν ένσταση σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουν κανένα
πολιτικό σκεπτικό. Είναι απλά κυνικά η διάλυση του Δήμου και των δημοσίων
Υπηρεσιών μας και βάζουν θέματα τυπολατρικά, προκειμένου να μας
παρεμποδίσουν.
Προκειμένου αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν αυτά τα
εμπόδια, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο μένος εναντίον των
Υπηρεσιών του Δήμου να τους ξεπεράσουμε, είπαμε σήμερα ότι το θέμα, η
εισήγηση αυτή που είναι από 29/12 το Πρωτόκολλο θα έρθει στο σημερινό
Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί δεν είχε μπει, δεν το
ξέραμε περιμέναμε μέχρι και σήμερα μήπως αλλάξουν τη στάση τους κάποιοι
άνθρωποι αλλά δεν την άλλαξαν.
Θα έρθει έστω εκπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να παρθεί
η απόφαση για να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος. Γι' αυτό τον λόγο η
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εισήγηση αυτή που είναι από 29/12 και εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους
με e-mail στις 16 Γενάρη έρχεται σήμερα εκτός ημερήσιας. Δεν θέλουμε ούτε
να αιφνιδιάσουμε κανέναν, περιμέναμε μήπως κάποιοι σκεφτούν καλύτερα και
μετανιώσουν για τη στάση τους. Δεν μετάνιωσαν, οπότε έρχεται σήμερα η
εισήγηση η οποία δεν έχει τίποτε, είναι κωδικοί οι οποίοι ψηφίστηκαν από το
Δημοτικό Συμβούλιο, ποσά που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για
το ’17 μέρος των οποίων δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά στο ’17 και ερχόμαστε
εδώ για να ανακαλέσουμε αυτές τις πιστώσεις που είχαμε κάνει τότε και για να
προχωρήσει η Υπηρεσία να πληρώσει τους προμηθευτές.
Αυτή είναι η εισήγηση και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται όλη
αυτή η φασαρία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι εδώ δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με μια τακτοποιητική πράξη,
η οποία τακτοποιητική πράξη επιβάλλεται και επιτάσσει ημερομηνίες οι οποίες
μας πιέζουν.
Θα πω, γιατί δεν έχει ενημερωθεί απόλυτα το Δημοτικό
Συμβούλιο που υπάρχει η ένσταση σχετικά με το σημερινό το οποίο έχει γίνει
γιατί δεν ακούστηκε αυτό. Όντως στις 20/12 πήραμε μια απόφαση δια
περιφοράς να αποφασίσουμε για τις 29 που θα γίνει το Συμβούλιο τύποις
αλλά θα έχει γίνει με περιφορά να κάνουν αυτή την τακτοποιητική πράξη, την
οποία είχατε υποσχεθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μέχρι τις 29 θα μας
έχετε ενημερώσει στα e-mail μας.
Δεν ενημερωθήκαμε μέχρι τις 29. Στις 22 του μήνα ήρθατε στην
Οικονομική Επιτροπή …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ενημερωθήκατε, στις 27 του μήνα έστειλα
ενημερωτικό e-mail.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν υπήρχε στις 27 του μήνα αγαπητέ Αντιδήμαρχε δεν είχε
έρθει αναλυτικά η κατάσταση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν γίνεται να έρθει …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν με αφήσεις νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε πολλά
πράγματα τα οποία τα θεωρώ και ουσία. Δεν ήρθαν τα νούμερα αυτά τα
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οποία είχατε πει 20 του μήνα ότι θα τα έχετε, διότι αν θυμάστε τότε όλοι
είπαμε ναι δια περιφοράς αλλά να μην ψηφίσουμε αρνί στο σακί, στείλτε τα
νούμερα να τα δούμε και είπατε «ναι, θα τα στείλουμε», δεσμευτήκατε γι' αυτό.
Εγώ θα πω την αλήθεια πως είναι και τι πρέπει να γίνει κατ’ εμέ. Δηλαδή αυτή
τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, που πρέπει να κλείσει και πρέπει να
κλείσει από την άποψη… αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
Έρχεστε και λέτε ότι εμείς 29 θα στείλουμε τα νούμερα. Δεν
στέλνετε στις 29 τα νούμερα, τα στέλνετε 22 Ιανουαρίου που σας τα δίνουν οι
Οικονομικές υπηρεσίες οι οποίες κι αυτές αδυνατούσαν να δώσουν τα
νούμερα. Τι γίνεται τώρα; Εμείς πρέπει και επιβάλλεται 29 του μηνός να
ισχύσει αυτό δια περιφοράς, διότι αν δεν ισχύει αυτό 29 δια περιφοράς θα
είμαστε στον αέρα. Δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε γι' αυτό το θέμα πέρα τις
29.
Προσωπικά εγώ λέω ναι υπέρ της περιφοράς την οποία την είχα
αποδεχτεί στις 20 Δεκεμβρίου για να λειτουργήσει το θέμα γιατί διαφορετικά
δεν λειτουργεί. Απέχω από τη διαδικασία της ψηφοφορίας διότι δεν τη βρίσκω
σύμφωνη να γίνει 22 Ιανουαρίου, αλλά δεν τιμωρώ το Δήμο και τους
εργαζόμενους από την άποψη ότι αυτό πρέπει να περάσει διότι έχετε την
πλειοψηφία. Αυτή είναι η θέση μου και είναι ξεκάθαρη, δεν ξέρω αν έγινα
αντιληπτός. Αν δεν έχω γίνει αντιληπτός, να μου το πείτε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά για να βοηθήσω, δεν είναι τώρα δια
περιφοράς, γίνεται κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γίνεται κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο αλλά η απόφαση θα
μετρήσει 20 Δεκεμβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Κόντο, σημερινή ημερομηνία κανονικά. Εκπρόθεσμα
κανονικά, γράφοντα τα πρακτικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα με διευκολύνετε πάρα πολύ με αυτό που μου λέτε γιατί μου
είχατε πει ότι θα το φέρουμε για να ισχυροποιηθεί η απόφαση στις 20/12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα δεν ισχύει η απόφαση 20/12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν ισχύει τίποτε. Σήμερα περνάει εκπρόθεσμα κανονικά
από το Συμβούλιο με πρακτικά.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το εκπρόθεσμο είναι θέμα δικό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δικό μας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ωραία είστε πολύ σαφής εγώ ζητώ συγνώμη είχα καταλάβει ότι
είχε γίνει με αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς μπορεί να μην τα είπαμε καλά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έγινε δεκτό από κάποιους συμβούλους.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί είπατε προηγουμένως, εσείς το τονίσατε κ. Πρόεδρε ότι
είναι 29/12 ισχύει για τις 29/12 το είπατε στον κ. Πλάτανο και γι' αυτό έγινε
αυτό. Ήταν λάθος σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να έκανα εγώ λάθος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,
συνεχίζουμε. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είχα ερώτηση κ. Πρόεδρε και καλύφθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το θέμα είναι καθαρά τακτοποιητικό, δεν υπάρχει κανένας
λόγος έπρεπε να είχε γίνει το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αφού δεν έγινε εκ
περιφοράς 29 Δεκεμβρίου κακώς που δεν έγινε, αλλά τώρα που έρχεται,
έρχεται νόμιμα για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν ζητήματα τα οποία
αφορούν άμεσα τη λειτουργία του Δήμου.
Δεν έχει δίκιο ο Αντιδήμαρχος που λέει ότι κάποιοι δεν το
ψηφίζουν, ή έκαναν γιατί θέλουν να μην λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες εγώ δεν
νομίζω ότι εσκεμμένα το έκανε κανείς, απλώς αυτή η σύγχυση μεταξύ 29
Δεκεμβρίου και 22 που έρχεται σήμερα, σήμερα νομίμως έρχεται και καλώς
έρχεται μπορεί να είναι καθυστερημένο αλλά νομίμως έρχεται και είναι
τακτοποιητικό το θέμα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, είμαι υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν προσυπογράφω
την τοποθέτηση του κ. Λάλου και θα πω μόνο ότι πράγματι αυτή η αρνητική
στάση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λειτουργία του Δήμου είναι αν μη τι
άλλο κατακριτέα.
Είναι μια στάση που εμείς, εγώ προσωπικά όσο υπήρξα
δημοτικός σύμβουλος δεν την υιοθέτησα ποτέ, δεν τη χρησιμοποίησα για το
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προσωπικό ή για το παραταξιακό μου συμφέρον, όμως ξέρετε τι γίνεται; Είναι
αυτό που λέει ο λαός ότι «εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι».
Δηλαδή υιοθετούσατε σαν Παράταξη όλα τα χρόνια τα
προηγούμενα αυτή τη στάση ακριβώς και έρχεστε σήμερα να κατηγορήσετε
εμάς ότι παρακωλύουμε τη συνέχεια του Δήμου, ότι τέλος πάντων είμαστε
εμπόδιο, δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο κ. Λάλο.
Και δεν το λέω σε εσάς γιατί δεν υπήρχατε σε αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο, είναι η πρώτη σας φορά και εύχομαι να μην είναι η τελευταία όμως
πραγματικά σας λέω ότι κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά τα πράγματα εδώ
μέσα. Διότι σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο η δική σας πρακτική, η δική
σας Παράταξη εσείς την έχετε εισάγει στην πολιτική αυτού του τόπου αυτή τη
λογική, ήταν αυτή.
Ήταν να μην περάσει τίποτε, να μην λειτουργήσει τίποτε διότι
όλοι όσοι κυβερνάνε είναι υπηρέτες του μεγάλου κεφαλαίου και τα λοιπά αυτά
που ξεχάσατε τώρα και από εκεί και πέρα έρχεστε και μας «τη λέτε» και από
πάνω, για να πω και μια λαϊκή έκφραση. Αν είναι δυνατόν!
Βεβαίως αν είναι με σημερινή ημερομηνία δεν ξέρω αν υπάρχει
άνθρωπος που έχει αντίρρηση. Δεν θέλει κάποιος να προχωρήσει ο Δήμος;
Είναι δυνατό να κατηγορείτε δημοτικούς συμβούλους ότι δεν θέλουν να
προχωρήσει το έργο του Δήμου; Δεν είναι δυνατό να μας τα λέτε αυτά σε αυτό
το Συμβούλιο και ειδικά η δική σας Παράταξη. Δεν το προσωποποιώ, η δική
σας Παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να βάλουμε τα πράγματα σε μια
σειρά. 20 Δεκεμβρίου –και ας με διαψεύσει κάποιος- διαφωνούμε στο εξής:
στην ημερομηνία. Ο κ. Πάνος ο κ. Πρόεδρος δήλωσε άνευ μικροφώνου ότι
«έχετε θέμα να έρθει το θέμα 29 του μηνός;» όχι Οικονομική Επιτροπή σα
Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι είπαν ότι «ναι συμφωνούμε», εγώ διατήρησα
ένσταση και είπα «Κύριε Πρόεδρε δεν θα έχουμε αντίρρηση, αλλά έτσι τυφλά
δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τώρα. Ενημερώστε μας, στείλτε μας τα
δεδομένα και νομίζω δεν θα έχουμε αντίρρηση». Πάμε καλά μέχρι εδώ;
Συμφωνούμε όλοι;
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Από εκεί και μετά στέλνετε ένα e-mail με 22 Ιανουαρίου για
Οικονομική Επιτροπή, που θα είναι 29 του μηνός. Και κοινοποιείται σε
διάφορα πρόσωπα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 16 είναι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Λάλο, 22 του μηνός γράφει πάνω για την Οικονομική
λέω. Από εκεί και μετά εγώ θα περίμενα απ' όλους εσάς και ειδικά από τον κ.
Πρόεδρο αν μη τι άλλο να ζητήσει ένα συγνώμη ότι έκανε λάθος, ή
μπερδεύτηκε. Άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε. Έρχεστε ακόμη και σήμερα και
στην αρχή γι' αυτό επέμενα έλεγε με 29 του μηνός.
Και ξαναρωτώ: σήμερα το θέμα το εισάγετε να ψηφιστεί με
ημερομηνία 29 του μηνός ή με σημερινή ημερομηνία; Αν είναι με σημερινή
ημερομηνία, εγώ το ψηφίζω. Αν είναι όμως με 29 Δεκεμβρίου δεν το ψηφίζω.
Γιατί κ. Πρόεδρε μας είπατε 20 του μηνός ότι θα το φέρετε 29. Ξεκαθαρίστε
λοιπόν τι είναι. Είναι με 29; Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε τελειώστε και θα σας απαντήσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τελειώνω. Εάν κάνω κάπου λάθος, να με διορθώσετε. Γι'
αυτό και ενίσταμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε επειδή είπατε για το πρόσωπό μου διάφορα
πράγματα …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν είπα διάφορα, είπα τις αλήθειες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω κι εγώ τις αλήθειες λοιπόν. Τη γραμμή την παίρνετε
εύκολα βλέπω κατ' αρχάς…
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν παίρνω καμία γραμμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άκουσέ με τώρα εμένα! Αρκετά είπες, περίμενε να ακούσεις.
Είπες ότι δεν κατάλαβες τώρα …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε γιατί στον ενικό; Επί της διαδικασίας, από
πότε υιοθετήσαμε τον ενικό; Να τον υιοθετήσουμε όλοι τον ενικό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου σας παρακαλώ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ντροπή κ. Πρόεδρε από εσάς αυτό. Τουλάχιστον ο
Πρόεδρος τον πληθυντικό πρέπει να τον διατηρεί όποια επίθεση και να
δέχεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάω πάντα στον πληθυντικό επί πενήντα συνεδριάσεις που
έχουμε κάνει. Αν έκανα ένα λάθος, είναι ντροπή σας που παρεμβήκατε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ο Αράπογλου προσβάλλει οικογένειες στον πληθυντικό,
ξέρει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι λάθος ούτε μίλησα για λάθος, είπα από πότε τον
καταργήσατε, να το ξέρουμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ: Είναι ντροπή σας που παρεμβήκατε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ντροπή σας για το ύφος που υιοθετείτε αν και Πρόεδρος.
Κύριε Πλάτανε, ρωτήσατε τώρα μόλις αν ψηφίζουμε για 29 του μηνός.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το ξανατονίζω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σας απαντώ ότι κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και τους
συναδέλφους σας διότι εισήχθη θέμα εκτός ημερήσιας. Είναι δυνατό να
εισαχθεί θέμα εκτός ημερήσιας και να ψηφίσει έναντι 29 Δεκεμβρίου; Αυτά
που τα μάθατε; Είναι αδύνατο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μου επιτρέπετε να απαντήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μιλάω εγώ τώρα. Κάνετε μια αντιπολίτευση στο κενό και
ντρέπομαι για την αντιπολίτευση που κάνετε κ. Πλάτανε, σας μιλάω ειλικρινά.
Από εδώ και πέρα επειδή ακούστηκε ότι η δική μας Παράταξη έχει εισάγει
αυτή τη νοοτροπία στα Δημοτικά Συμβούλια θα ήθελα να σκεφτούμε τι έχουν
εισάγει οι άλλες Παρατάξεις σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι του
παρόντος να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι έχει φέρει η κάθε
Παράταξη σε αυτό το Δήμο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μη προσβάλλετε τις άλλες Παρατάξεις κ. Πρόεδρε. Αν έχετε να
πείτε κάτι συγκεκριμένο, να το πείτε και μη μιλάτε συνέχεια στον πληθυντικό
για όλες τις Παρατάξεις. Το θεωρώ απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν έχετε κάτι κ. Πρόεδρε και κ. Αντιδήμαρχε να το πείτε. Όχι για
τις Παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζω. Αντί οποιασδήποτε απάντησης ότι έχω κάνει
μαγειρέματα και κόλπα διάφορα το 29, 22, 26 σας διαβάζω ξανά άλλη μια
φορά τι λέει η κα Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, μου απαντά
δηλαδή σε ερώτημά μου και σε ανησυχία μου: «… Σε κάθε περίπτωση το
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κλείσιμο της εκάστοτε οικονομικής χρήσης δεν μπορεί να γίνει ούτε είναι
εφικτό είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα νωρίτερα από το 1 ο
δεκαπενθήμερο του 1ου μήνα ….». Άρα έχουμε μια διάσταση εδώ των
Υπηρεσιών σε σχέση με αυτό που λέει ο νόμος. Είναι αδιανόητο, αδύνατο
και πρέπει να θεραπευτεί στο μέλλον 29 του μηνός η Οικονομική
Υπηρεσία να έχει τα απαραίτητα στοιχεία. Από εκεί και πέρα όλα τα
υπόλοιπα είναι εκ του περισσού.
Ο κ. Αράπογλου 2άπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να αιτιολογήσω την ψήφο μου για να μην το κάνω την
ώρα της ψηφοφορίας και διακόπτουμε. Επειδή στη συζήτηση αυτή την
προηγούμενη φορά που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμμετείχα
και επειδή σήμερα ήρθα με καθυστέρηση λόγω επιστροφής μου από ταξίδι
στην επαρχία, κανονικά θα έπρεπε να δηλώσω παρών.
Επειδή όμως έτυχε να συνομιλήσω κατόπιν προτροπής του
κ. Βασιλόπουλου και με τον κ. Κόντο και με τον κ. Πλάτανο και κάποια
εικόνα διαμόρφωσα για το θέμα αυτό, με βάση τις διαβεβαιώσεις που
άκουσα και αυτά που είπε ο κ. Κόντος ο οποίος γνωρίζει εκ των έσω το
πρόβλημα εγώ δεν ήμουν ούτε στην Οικονομική Επιτροπή ούτε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλα αυτά που ειπώθηκαν
από τους υπόλοιπους συμβούλους, με τον τρόπο που περιγράψατε την
εισήγηση, θα ψηφίσουμε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω επί
της διαδικασίας είναι η παρέμβασή μου αν μου επιτρέπετε, θα
παρακαλούσα τους συναδέλφους να δείξουν μια αυτοσυγκράτηση και μια
ευαισθησία όταν έχουμε ανθρώπους συμβασιούχους εργαζόμενους που
αγωνιούν και περιμένουν πως και πως τι θα γίνει με τη δουλειά τους να
καθόμαστε εμείς να τσακωνόμαστε για ένα τυπικότατο διαδικαστικό θέμα.
Παρακαλώ αν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία για τους
ανθρώπους αυτούς, να κλείσει το θέμα και να προχωρήσουμε στην
ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Παρακαλώ κ.
Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση για την
ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων, πιστώσεων του οικονομικού
έτους 2017» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση της απασχόλησης με νέες συμβάσεις του προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Κοιμητηρίου
και παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα θέμα που το έχουμε ενημερώσει τουλάχιστον άλλες
δυο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο άρα το έκτακτο δεν έχει να κάνει με μια
πρόθεση μη ενημέρωσή σας καθ' ότι έχετε ήδη ενημερωθεί όλοι σε
προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια για το θέμα που μπαίνει γύρω από τους
συμβασιούχους του Κοιμητηρίου, σας έχω πει και το ιστορικό, έχω
ενημερώσει εδώ για το ιστορικό αναλυτικά του τι έχει γίνει και είχαμε καταλήξει
ότι

θα

προσπαθήσουμε

παρακάμψουμε

να

αντιδράσεις,

αναζητήσουμε
αντιστάσεις,

κάθε

δυνατό

αρνήσεις

που

τρόπο

να

υπάρχουν

προκειμένου να πατήσουμε στη διάταξη νόμου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι,
τον λεγόμενο «Νόμο Σκουρλέτη», για να παρατείνουμε τις συμβάσεις των
ανθρώπων στο Κοιμητήριο, δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται
εργασία, αλλά και ότι πραγματικά είναι αναγκαίοι.
`

Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε ζητήσει και τις θέσεις τους και

παραπάνω έχουμε ζητήσει την κάλυψη αυτών των αναγκών με μόνιμο
προσωπικό. Άρα βρήκαμε τρόπο να πατήσουμε νομικά στο να παραταθούν
αυτές οι συμβάσεις ώστε να μπορεί να περάσει από τις Οικονομικές
Υπηρεσίες και τις Διοικητικές αλλά κυρίως η αγωνία μας όλο αυτό το διάστημα
και οι επαφές τις οποίες κάναμε και οι συμβασιούχοι το γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά γιατί είχαμε διαδοχικές συναντήσεις τουλάχιστον δυο φορές την
εβδομάδα όλο το προηγούμενο διάστημα, είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν
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θέλαμε να μείνουν απλήρωτοι. Δηλαδή να εργάζονται και να μένουν
απλήρωτοι.
Άρα σήμερα μπορούμε να εισηγηθούμε το θέμα, μόλις πήραμε
το ok τη Δευτέρα δώσαμε εντολές στις Υπηρεσίες να ετοιμαστεί γρήγορα η
εισήγηση, ώστε από αύριο να υπογραφούν οι συμβάσεις και να επιστρέψετε
στην εργασία σας και να δουλέψετε κανονικά τουλάχιστον μέχρι 31 Μάρτη
όπως τουλάχιστον μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος και ταυτόχρονα τρέχει και
η διαδικασία και για το μόνιμο προσωπικό, αλλά και για τους 17
συμβασιούχους που έχουμε ζητήσει στο Κοιμητήριο, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες.
Αυτό είναι το θέμα, εγώ ο ίδιος ενημέρωσα δυο φορές αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ πως είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει λόγος να
μην το ψηφίσει κάποιος, δεδομένου ότι και ο Δήμος θα αποστερηθεί σοβαρές
και ήδη αποστερείται σημαντικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στο Κοιμητήριο
υπάρχει πρόβλημα με τη μη εργασία των ανθρώπων αυτών, αλλά και οι
άνθρωποι

οι

συγκεκριμένοι

χάνουν

μεροκάματα,

στερούνται

βασικά

οικονομικά για τη διαβίωσή τους και άρα είναι θέμα στήριξης κάποιων
ανθρώπων προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εφόσον υπάρχει απόλυτη νομιμότητα για την παράταση μέχρι
31/3 γιατί δεν πήγαμε παραδείγματος χάριν 30/6. Μια απλή ερώτηση. Εφόσον
υπάρχει απόλυτη νομιμότητα για το 31/3 γιατί δεν δώσαμε στους ανθρώπους
μια παράταση της σύμβασης 30/6 ή 30/9.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ερώτημα δεν καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί 3ος και όχι 6ος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή το 3 έχει μια άποψη με το θέμα της νομικής υπόστασης;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως είναι ο νόμος Σκουρλέτη όπως ανέφερα …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Που λήγει 31/3;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούσαμε να πατήσουμε κάπου αλλού. Ο μόνος τρόπος
να πατήσουμε υποχρεωτικά είναι ο 3477 αν θυμάμαι καλά ο νόμος Σκουρλέτη
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που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, ο 4479 ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31
Μάρτη να παραταθούν οι συμβάσεις και ο λόγος αυτού του ορόσημου είναι ότι
θεωρητικά θα έχουν τρέξει οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό. Γι' αυτό και ορίζει το 31 Μάρτη
γιατί θεωρητικά μέχρι τότε θα έχουν τρέξει οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για να
καλυφθούν αυτές οι θέσεις με μόνιμο προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, από τη στιγμή που ήταν 10 οι
εργαζόμενοι που δούλευαν τον Απρίλη του ’17 γιατί εγκρίνουμε την παράταση
των 8 και τι ήταν εκείνο που σας έκανε τελικά να τους περιλάβετε αυτούς τους
8 αφού βασίζεστε στο νόμο Σκουρλέτη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ήσασταν σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κα Γκούμα
θα είχατε ενημερωθεί. Να επαναλάβω: πρώτον, οι 2 εργαζόμενοι είναι
ειδικοτήτων διοικητικών που δεν δύναται σε καμία περίπτωση όχι να το
τραβήξουμε από τα μαλλιά όπως κάνουμε τώρα για να παραταθούν οι
συμβάσεις, δεν γίνεται με κανένα τρόπο να υπάρξει παράταση συμβάσεων
σε διοικητικό προσωπικό. Δεν τεκμηριώνεται από οιαδήποτε ερμηνεία
οποιουδήποτε νόμου να παραταθούν συμβάσεις σε διοικητικό προσωπικό.
Άρα ανανεώνουμε όλων των υπολοίπων επειδή ακριβώς
υπάρχει η δυνατότητα έστω και πολύ οριακά να γίνει αυτό το πράγμα και αυτό
ήταν κάτι που είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι εκεί θα μπορέσουμε να
στοιχειοθετήσουμε μια επιχειρηματολογία που να μπορέσει να πατήσει στο
ΑΣΕΠ.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Μόνο

αν

σχετίζονται

με

καθήκοντα

καθαριότητας οι εργασίες, τότε μπορεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω η κα Γκούμα ξέρει τον νόμο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Προφανώς δεν τον ξέρει για να το συζητάμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ο

νόμος

αναφέρεται

σε

ανταποδοτικές

υπηρεσίες

καθαριότητας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλετε διευκρινίσεις για το τι ξέρω και τι δεν ξέρω; Θα σας
δικαιολογώ τις ερωτήσεις μου;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ, συνεχίστε κα Γκούμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι «συνεχίστε»; Εγώ μιλάω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε τι «συνεχίστε»; Διέκοψε ο κ. Λάλος επί
προσωπικού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμένα διέκοψε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ διέκοψα επί προσωπικού τον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού εγώ μιλούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία να συνεχίσει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ νομίζω να θυμάμαι ακόμη τι έγινε πριν από ένα λεπτό,
δεν χρειάζεται να διαβάσω πρακτικά. Δεν ρώτησα κανέναν, εγώ λέω ότι εγώ
μιλούσα.
Το δεύτερο, είναι ότι φέρνουμε την εισήγηση αυτή τώρα γιατί όλο
αυτό το διάστημα όπως το είχαμε εξηγήσει και στους εργαζόμενους στο
Κοιμητήριο αλλά και στη συνάντηση που είχαμε με το Σωματείο ότι είχαμε
άρνηση από την Διεύθυνση Οικονομικών, από τη Διεύθυνση Διοικητικού από
το

ΑΣΕΠ,

από

το

Υπουργείο

προσπαθούσαμε

να

βρούμε

Εσωτερικών

τρόπους

να

από

τους

παρακάμψουμε

πάντες

και

αυτές

τις

αντιρρήσεις.
Αυτό οριακά έγινε κατορθωτό τη Δευτέρα και φέρνουμε την
εισήγηση σήμερα για να τελειώσει το θέμα. Το διαφορετικό και το είπα στην
αρχή, είναι ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι
δυο μήνες και κάτι θα εργαστούν και θα πληρωθούν, ενώ δεν είχαμε κάποια
εχέγγυα πριν να τους πούμε και το ξέρουν πολύ καλά ότι «δουλέψτε, αλλά δεν
θα πληρωθείτε», κινδυνεύαμε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να τους λέγαμε να
πάνε για εργασία και στο τέλος να μην μπορεί κάποιος να τους πληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε βεβαίως και προφανέστατα και δεν νομίζω
να υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα που να μην συμφωνήσει μαζί μου
στο εξής: θέλουμε προσλήψεις στο Δήμο ειδικά όπου υπάρχουν ανάγκες,
προφανώς πρέπει ο κόσμος αφ' ενός να εξασφαλίσει τη δουλειά του και το
μισθό του, όμως από την άλλη θα σας πω το εξής γιατί θα πρέπει να ακούν
και οι άνθρωποι που είναι εδώ, σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο και του
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πρώην

Δήμου

Χαλκηδόνας

αγαπητοί

φίλοι

έχουν

συμβεί

αρκετοί

καταλογισμοί.
Δηλαδή

κλήθηκαν

μέσα

από

διάφορες

αποφάσεις

που

πάρθηκαν ενάντια τελικά στο νόμο δημοτικοί σύμβουλοι που με την καλή τους
πρόθεση για να λειτουργήσει ο Δήμος και οι εργαζόμενοι ψήφισαν υπέρ.
Καταλογίστηκαν χρήματα διότι εν τέλει αποφασίστηκε από την κεντρική
εξουσία ότι δεν ήταν σύννομη η διαδικασία.
Κύριε

Δήμαρχε

πριν φύγετε

έχετε

στα

χέρια

σας μια

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, θέλω σας παρακαλώ να τη διαβάσετε
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι δυνατό. Εμένα με διαβεβαίωσαν οι κύριοι
της Νομικής Υπηρεσίας ότι σας έδωσαν μια γνωμοδότηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία γνωμοδότηση.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Με διαβεβαίωσαν οι κύριοι ότι έχουν γνωμοδότηση και
παρακαλώ να μας τη διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προκειμένη
περίπτωση στο συγκεκριμένο θέμα να ξέρουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής
μας Υπηρεσίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την άποψή τους την έχω, αλλά γνωμοδότηση δεν έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο κ.
Κανταρέλης τα οποία με καλύπτουν απόλυτα και συμφωνώ, προφανώς
κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θέλει να έχουμε εργαζόμενους
στο Δήμο που να δουλεύουν και να μην αμείβονται, αλίμονο και φυσικά
οποιαδήποτε σύννομη ενέργεια που μπορεί να γίνει είμαστε υπέρ και σαφώς
θα την υποστηρίξουμε, θέλω όμως να πω κάτι:
Αυτό το σεβασμό για τη δουλειά και την αμοιβή των ανθρώπων
που δουλεύουν, πρέπει να την επιδεικνύουμε όλοι. Ένα τέτοιο θέμα που έχει
όλα αυτά τα προβλήματα που περιέγραψε ο κ. Βασιλόπουλος προηγουμένως
που ο κ. Κανταρέλης ορθά ζήτησε αν υπάρχει γνωμοδότηση από τη Νομική
Υπηρεσία να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι δυνατό να μας
έρχεται το μεσημέρι της ίδιας μέρας της συνεδρίασης. Πότε θα προλάβουμε
εμείς ως Παράταξη να διερευνήσουμε τα όσα λέγοντα εκεί για να
συμφωνήσουμε και να υποστηρίξουμε το Δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για
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την αμοιβή τους όταν μας στέλνετε μια πολυσέλιδη εισήγηση λίγο πριν το
Δημοτικό Συμβούλιο;
Δεν δείχνει σεβασμό αυτό απέναντι στο πρόβλημα των
εργαζομένων και μας αναγκάζει να μην μπορούμε ξεκάθαρα να το
υποστηρίξουμε. Πολύ περισσότερο αν όντως υπάρχει γνωμοδότηση από τη
Νομική Υπηρεσία, που αν υπάρχει νομίζω ότι οφείλετε να τη διαβάσετε στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια
θέση ξεκάθαρη. Κανείς από εμάς από τότε που έχουμε Πάρεδρο και
Αποκεντρωμένη οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα σύννομα και τα παράνομα,
δεν κυρώνει πλέον καταλογισμούς. Αυτό να μην το βάζουμε στο τραπέζι, γιατί
δεν υπάρχει. Αν είναι μη σύννομο το κόβει, ή η Πάρεδρος δεν το πληρώνει.
Τα ανταποδοτικά πρέπει να ισχύουν, να μην έχουμε δυο μέτρα
και δυο σταθμά. Δεν μπορεί να έχουμε άλλη μεταχείριση σε αυτούς που
έχουμε στην καθαριότητα της πόλης και άλλη σε αυτούς που έχουμε στην
καθαριότητα του νεκροταφείου. Και οι δύο είναι στην καθαριότητα και είναι με
ανταποδοτικά.
Κύριε Δήμαρχε θα ήθελα να με ακούσετε, σας είπα ότι αυτή τη
στιγμή

έχουμε

δυο

μέτρα

δυο

σταθμά,

αλλιώς

χειριζόμαστε

τους

συμβασιούχους της καθαριότητας της πόλης και αλλιώς τους συμβασιούχους
στο κοιμητήριο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε ίση
μεταχείριση και στους δύο, πρέπει να κάνουμε όλες τις προσπάθειες ώστε
πραγματικά αφού ο Δήμος τους έχει ανάγκη και έχει προκηρύξει και τις θέσεις
να κάνει τα πάντα οι άνθρωποι που δουλεύουν να εξασφαλίσουν τη μόνιμη
εργασία τους.
Και αυτό το βήμα που κάνατε σήμερα κι αυτό καλό είναι, αλλά
θα ήθελα όχι έτσι αποσπασματικά, ίση μεταχείριση για όλους. Και αυτό θετικό
είναι, θα ήθελα περισσότερο. Σας είπα ότι είχαν άλλη αντιμετώπιση οι
συμβασιούχοι της καθαριότητας της πόλης και άλλοι οι συμβασιούχοι του
νεκροταφείου και τα δύο είναι ανταποδοτικά. Δεν ξέρω ποιοι αυτή τη στιγμή τα
διαχωρίζουν, αλλά κακώς τα διαχωρίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να

πω

δυο

λόγια,

να

ενημερώσω

γιατί

έχει

μια

επιχειρηματολογία στηριγμένη πάνω σε αυτό το σημείο. Δεν τον κάνουμε
εμείς τον διαχωρισμό.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ένα λεπτό Δήμαρχε, να σου ζήσει το νεογέννητο, εύχομαι
ό,τι καλύτερο και όπως επιθυμείς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά τα άλλα παρακαλώ μια άλλη μεγάλη προσπάθεια γιατί
έτσι πρέπει να γίνει. Δεν είπα ότι δεν κάνατε, κι αυτό καλό είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο νόμος ορίζει με απόλυτη σαφήνεια και τότε υπήρξε μια
μεγάλη κινητοποίηση αν θυμάστε των συμβασιούχων στην καθαριότητα αλλά
και της ΠΟΕΟΤΑ συνολικά των εργαζομένων και υπήρξαν σε εκείνο το
διάστημα πριν ακόμη βγει ο νόμος και δέκα σημεία απάντηση στον Σκουρλέτη
στην ΠΟΕΟΤΑ.
Αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ που ελέγχει την παράταση των
συμβάσεων κοιτάει ένα πράγμα: αν είναι ο κωδικός 20 ανταποδοτικά δηλαδή
του κοιμητηρίου, ανταποδοτικά καθαριότητας. Δεν αφορά εν γένει τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.
Εσύ δεν το καταλαβαίνει, απλώς έτσι ακριβώς το ορίζει ο νόμος,
το διαχωρισμό αυτό, δηλαδή άλλο εργάτες καθαριότητας, άλλο του πρασίνου,
άλλο οι εργάτες του κοιμητηρίου. Δεν το κάνουμε εμείς. Επίσης υπήρχε ένα
δεύτερο ζήτημα το οποίο δεν το καταλάβατε πιθανό να φταίω εγώ. Δεν ήταν
παρατασιούχοι. Δηλαδή ο νόμος αυτός βγήκε για να δώσει υποτίθεται λύση το
πρόβλημα των παρατασιούχων που προέκυψαν από το νόμο Βερναρδάκη
αρχικά και μετά Σκουρλέτη.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι επειδή ακριβώς δεν είχε λήξει η
σύμβασή τους η πρώτη 8μηνη σύμβαση, υπήρχε μεγάλη αμφιβολία έως
άρνηση, για το αν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού του νόμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ συμφωνώ με την παράταση των συμβάσεων των
συμβασιούχων του Δημοτικού Κοιμητηρίου που δεν συμπεριλαμβάνονταν
από το Δήμο στην προηγούμενη ανανέωση. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως
είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία της παράτασης ήταν για να προσπαθήσει να
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αποπροσανατολίσει και να ρίξει στάχτη στα μάτια δίνοντας μια ανάσα χρόνου,
ώστε να τους απολύσει μετά από μερικούς μήνες. Θα σταματήσουν να
δουλεύουν αυτοί οι συμβασιούχοι.
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι θα μείνουν ελάχιστοι μετά,
ήδη

υπάρχει

τρομερή

επίθεση

και

στο

πολυνομοσχέδιο

και

στα

συνδικαλιστικά δικαιώματα και στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό που
βλέπουμε τώρα και απευθύνομαι πραγματικά στους εργαζόμενους και τους
δέκα, δεν είναι ακόμη τρέιλερ, δεν είναι η πρώτη ταινία δεν είναι τίποτε.
Έχουμε δει κατ’ εξακολούθηση το σήριαλ, εδώ ξανά για ακόμη μια φορά η
συζήτηση γίνεται περί νομιμότητας.
Χρειάζεται να βγάλουν συμπεράσματα και πραγματικά να
συνεχίσουν να αγωνίζονται όχι για να πάρουν παρατάσεις χρόνου, ή όταν θα
φύγουν θα μείνουν άνεργοι αν θα μπορούν να παίρνουν κάτι από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο αλλά να παλεύουν σταθερά για μόνιμη και σταθερή
δουλειά και εμείς θα είμαστε δίπλα τους, τουλάχιστον η "Λαϊκή Συσπείρωση"
θα είναι δίπλα τους σε αυτό και ταυτόχρονα βέβαια και για δημόσιες και
δωρεάν υπηρεσίες που θα παρέχονται στις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Τονίζω ξανά ότι για εμένα είναι πολύ βασικό με νομοθετική
πράξη η Κυβέρνηση ….
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επιμένω ότι με νομοθετική πράξη η Κυβέρνηση να
μετατρέψει τις συμβάσεις από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και προτείνω να
περιληφθούν και οι δέκα συμβασιούχοι με πολιτική ευθύνη να μπορούν να
παραταθούν και οι δέκα συμβάσεις και αν δεν περάσει αυτό με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά να προχωρήσουμε στους οκτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να προκαταβάλλω καμία απόφαση
κανενός συναδέλφου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που προέχει πάνω απ'
όλα να συζητήσουμε σήμερα είναι κατά πόσο νομιμοποιούμεθα να πάρουμε
αυτή την απόφαση. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα ήθελα να έχω δυο
πράγματα.
Το ένα είναι ότι πήραμε διαβεβαιώσεις από την Αποκεντρωμένη,
πρέπει να είναι γραπτώς αυτό ότι έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχουμε
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καταλογισμούς και μακάρι όπως είπε και η Γκούμα να φτάσουμε και αορίστου
χρόνου, να φτάσουμε και σε μονιμοποιήσεις. Αυτό θέλουμε, διότι είναι θλιβερό
να καθόμαστε να συζητάμε να δώσουμε δυο μήνες παράταση ζωής, γιατί είναι
παράταση ζωής, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απ' έξω και περιμένουν για να
πάνε από 31/1 σε 31/3.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Χαραμαρά και ο κ.
Αντωναρόπουλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμένα δεν με έχετε πείσει ότι αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε ένα
πλαίσιο νομιμότητας και ο νόμος Σκουρλέτη μας καλύπτει μέχρι 31/3. Εφόσον
μας καλύπτει, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και είμαι υπέρ. Απλούστατα αυτό
να μας το διαβεβαιώσετε με ένα τέτοιο τρόπο, ότι από τη στιγμή κατά την
οποία εμείς θα είμαστε έκθετοι, διότι είπε κάτι ο κ. Κουτσάκης το οποίο δεν
έχει καμία βάση. Όταν πληρώνεται ο εργαζόμενος πληρώνεται και αν έχει
πληρωθεί σου λένε «επιστροφή στο Ταμείο διότι υπάρχει κενό, θα το
πληρώσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι».
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι που το λέει ο κ. Κόντος, καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη σας παρακαλώ θα σας δώσω τον λόγο να το
εξηγήσετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης είπε ότι θα πάνε στην Αποκεντρωμένη και θα το
απορρίψουν. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα, εγώ λέω όταν φτάσει να το έχουν
απορρίψει, θα έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε
προβλήματα. Μακάρι επαναλαμβάνω η νομιμότητα την οποία θα πάρουμε της
απόφασης να είναι τέτοια, που να είναι ισχυρή και να μην έχουμε κανένα
πρόβλημα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ προσπάθησα να μιλήσω, αλλά έγιναν πολλές φωνές και
δεν με αφήσατε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάω συγνώμη νόμιζα ότι τελειώσατε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ευχή μας όλων, νομίζω δεν
υπάρχει κανένας στην αίθουσα εδώ να πει κάτι διαφορετικό, είναι να
πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πληρωθούν με τέτοια νομιμότητα να μην
έχουν προβλήματα και μακάρι όπως είπε η κα Γκούμα, εγώ δεν έχω
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αντίρρηση, να το ψηφίσουμε και τώρα να γίνει αορίστου χρόνου να έχουν μια
μόνιμη εργασία, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν νομιμοποιούμεθα και για
το δίμηνο. Αλλά εφόσον εσείς έχετε διαβεβαιώσεις ότι αυτά είναι καθ' όλα
νόμιμα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή πρέπει θα πρέπει να φύγω, θέλω να ενημερώσω
συνολικά για το θέμα γιατί υπάρχουν εδώ αντικρουόμενες απόψεις που
συνυπάρχουν, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αντικρουόμενες, ο ένας λέει
δεν είναι νόμιμο άρα μην το κάνετε. Το «δεν είναι νόμιμο» έχει ένα δια ταύτα
«δεν το ψηφίζω, γιατί δεν είναι νόμιμο». Και υπάρχει και μια άλλη άποψη της
κας Γκούμα που λέει «όχι τους οκτώ, τους δέκα».
Η κα Γκούμα μπορεί να νιώθει ότι είναι ανάδελφη είναι δικαίωμά
της αλλά στον αγώνα για σταθερή και μόνιμη εργασία δεν είναι η μόνη. Δεν
είναι μόνη. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι είτε είναι μόνιμοι
είτε είναι συμβασιούχοι ξέρουν πολύ καλά όχι μόνο στα λόγια αλλά και
εμπράκτως ότι αυτή η Δημοτική Αρχή και προεκλογικά και ως Παράταξη αλλά
και ως Δημοτική Αρχή στηρίζει με κάθε τρόπο τη σταθερή και μόνιμη εργασία.
Αυτός είναι και ο λόγος που μπορούμε σήμερα να λέμε ότι
έχουμε κάνει 19 αιτήσεις για σταθερό και μόνιμο προσωπικό στο κοιμητήριο,
που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και πάνω σε αυτό να μπορούμε
να πατάμε για να παρατείνουμε τις συμβάσεις.
Προσπαθούμε εμείς να λύσουμε ένα πρόβλημα επιμέρους όταν
στην ουσία δεν είμαστε εμείς που νομοθετούμε. Δεν νομοθετεί η Δημοτική
Αρχή, ούτε αυτή ούτε καμία άλλη. Υπάρχει Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση
συνεχίζει μια πολιτική που περικόπτει στην ουσία το δημόσιο, το αφήνει
ευνουχισμένο και από τη μια υπάρχουν υπηρεσίες στους πολίτες που δεν
παράσχονται.
Αυτή τη στιγμή χωρίς τους συμβασιούχους στο κοιμητήριο η
κατάσταση είναι πολύ προβληματική και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ζήσατε
όλο αυτό το διάστημα και στο πετσί πόσες είναι οι ανάγκες, είτε αφορά την
καθαριότητα είτε αφορά ταφές είτε αφορά την φύλαξη, είτε αφορά τη
διοικητική υποστήριξη, είτε αφορά τη μηχανογράφηση υπάρχουν πάρα
πολλές ανάγκες στο κοιμητήριο, που πραγματικά χρειαζόμαστε σταθερό και
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μόνιμο προσωπικό και φτάνουμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε για ένα ψίχουλο
στην ουσία, που είτε ψίχουλο για το Δήμο που αφορά την παράταση για δυο
μήνες, είτε αφορά ένα μεροκάματο γι' αυτούς τους ανθρώπους, και
προσπαθούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα σε ένα μικρό επίπεδο που δεν
μπορεί να λυθεί.
Εμείς στο μικρό επίπεδο κάνουμε το μάξιμουμ που μπορούμε να
κάνουμε

αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το μάξιμουμ; Να παρατείνουμε τις

συμβάσεις στα όρια της νομιμότητας, που εδώ όμως την ευθύνη δεν την
αναλαμβάνετε εσείς ως δημοτικοί σύμβουλοι. Την αναλαμβάνω εγώ και άρα
δεν σας ζητάω να το πω και ευθέως, κάντε ό,τι νομίζετε. Η πολιτική και η
ποινική ευθύνη είναι δική μου, ατομικά προσωπικά δική μου.
Εγώ το είπα και επαναλαμβάνω είναι στα όρια της νομιμότητας,
είναι πολιτική απόφαση, υπάρχουν νομικά πατήματα τεκμηριωμένα για να
προχωρήσουμε και εμείς θα προχωρήσουμε. Αν θέλετε να το στηρίξετε
στηρίξτε το, αν δεν θέλετε να το στηρίξετε, πάρτε ευθέως θέση απέναντι σε
αυτούς τους υπαλλήλους και πάρτε μια ξεκάθαρη στάση. Εμείς τη δική μας και
εγώ προσωπικά τη δική μου την έχω ξεκαθαρίσει και με αυτή θα πορευτούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα ξαναπώ πάλι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε ο
Δήμαρχος που λέει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη είναι τίποτε, όλα τα
εντάλματα θα πάνε στον Πάρεδρο και αν είναι μη νόμιμα ο Πάρεδρος θα σας
τα γυρίσει πίσω, ό,τι πολιτική ευθύνη και αν λες εσύ ότι αναλαμβάνεις και ό,τι
και να κάνεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε δεν μπορούμε να διεξάγουμε
έτσι τη συζήτηση.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Για να καταλάβετε, πρώτα πάνε τα εντάλματα στον
Επίτροπο και αφού τα εγκρίνει ο Επίτροπος τότε πληρώνονται. Δεν μπορούν
να πληρωθούν χωρίς να τα εγκρίνει ο Επίτροπος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη η Υπηρεσία δεν θα κόψει τα εντάλματα; Γιατί το
προσπερνάς αυτό;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Η Υπηρεσία θα κόψει τη μισθολογία …
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πως;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Με τη σύμβαση την οποία έχουν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λες; Για έλα αύριο στο Δήμο να δούμε την υπηρεσία.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αν δεν κόψει, είναι άλλος λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει έγινε αντιληπτό, κ. Κουτσάκη δεν χρειάζονται
περισσότερα λόγια σε αυτό το θέμα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας παίρνουν τον λόγο χωρίς
να τους τον δίνετε, ενώ εμείς κάνουμε υπομονή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι σεβαστείτε. Ο κ. Αράπογλου έχει
τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ.
Βασιλόπουλος να συμφωνήσω ότι δεν έθεσα θέμα εγώ κατ' αρχήν ούτε
καταλογισμού ούτε νομιμότητας, είπαμε ότι είμαστε υπέρ του οι άνθρωποι
που δουλεύουν να αμείβονται. Είναι κανόνας αυτός και είμαι υπέρ.
Αλλά από τη στιγμή που το θέτει έτσι ο κ. Βασιλόπουλος ότι
είμαστε στα όρια της νομιμότητας, κάποιοι λένε ότι είναι παράνομο, κάνουμε
ό,τι μπορούμε επαναλαμβάνω ότι θα περίμενα και θέλει και τη στήριξή μας
που την έχει στο να αμείβονται όσοι πληρώνονται, αλλά πρέπει να δείξει
σεβασμό και σε εμάς και σε αυτούς τους ανθρώπους.
Διότι εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτή τη συζήτηση εδώ που
γινόταν, είναι αυτό που λέει ο κ. Κουτσάκης αν ισχύει που λέτε ότι δεν ισχύει,
είναι το καλό σενάριο. Να πληρωθούν οι άνθρωποι και αν ο Επίτροπος το
απορρίψει να βρεθεί κάποιος τρόπος να επιστραφούν τα χρήματα έστω από
εμάς.
Αλλά ο κ. Κουτσάκης από ό,τι κατάλαβα ειπώθηκε και κάτι άλλο,
ότι δεν θα πληρωθούν καν. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και με αυτό
που ζητάτε να ψηφίσουμε σήμερα, τελικά οι άνθρωποι να μην πληρωθούν και
να λέμε μετά ότι «κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά δεν πληρωθήκατε», είναι σα
να τους κοροϊδεύουμε.
Επανέρχομαι σε αυτό που είπα από την αρχή: αν θέλετε στήριξη
σε ένα Δίκαιο αίτημα για να λυθεί πραγματικά και σύννομα, θα πρέπει να
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δείξετε σεβασμό και σε εμάς και σε εκείνους και να μας στέλνετε την εισήγηση
πιο νωρίς για να την ψάχνουμε και εμείς με τους δικούς μας νομικούς, με τους
δικούς μας υπεύθυνος και να ερχόμαστε και να παίρνουμε υπεύθυνη στάση.
Να στηρίξουμε, να υποστηρίξουμε ή όχι.
Διότι όταν μας το στέλνετε στις 2 η ώρα ή στις 2 η ώρα το
μεσημέρι και έρχεται ο κ. Βασιλόπουλος και μας λέει «στα όρια της
νομιμότητας» και ο κ. Κουτσάκης ότι «μπορεί να μην πληρωθούν», είναι σα
να θέλετε να μας εκβιάσετε. Και να πείτε κάντε κάτι όπως νά ‘ναι, που δεν
τους λύνει το πρόβλημα. Μπορεί οι άνθρωποι και πάλι να μην τακτοποιηθούν,
αλλά κάντε το για να μην λέτε ότι δεν κάναμε τίποτε.
Χωρίς να θέτω θέμα -και αιτιολογώ και την ψήφο μουκαταλογισμών ή νομιμότητας για δίκαια αιτήματα και για αμοιβές εργαζομένων
δεν μας τρομάζουν αυτά και δηλώνοντας ότι είμαστε υπέρ του να αμείβεται
όποιος εργάζεται, μόνο και μόνο για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά να
μας στέλνετε ένα τόσο σοβαρό θέμα στα όρια της νομιμότητας τελευταία
στιγμή για να μην έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε με νομικούς ή με
πιο αρμόδιους, δεν θα καταψηφίσουμε φυσικά αφού είμαστε υπέρ, αλλά θα
δηλώσουμε παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε.

Υπάρχει

άλλος

ομιλητής;

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.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Γ. – Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος έχει αποχωρήσει. Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά έχει αποχωρήσει. Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής;
Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής, ο κ. Τομπούλογλου, ο κ. Κοπελούσος
απουσιάζουν. Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος το ίδιο παρών, ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ, εφόσον καλύπτεται απόλυτα από τη νομιμότητα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά
απουσιάζουν, ο Κουτσάκης;
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ, 3 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

1ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

της

απασχόλησης με νέες συμβάσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που προσελήφθη

για την κάλυψη αναγκών

ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Κοιμητηρίου και παρείχε
υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Διάθεση πιστώσεων για την τακτική επιχορήγηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εντελώς υπηρεσιακό θέμα, το έχετε διαβάσει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Διάθεση πιστώσεων για
την τακτική επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους
2018» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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Σας ευχαριστούμε πολύ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται
η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ– ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ–ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

37

