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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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,

Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια, Δούλος Ορέστης, Καλύβης Γεώργιος, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά
Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γιώργος,
Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος,
Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Κόντος
Απόστολος, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα,
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Παπανικολάου
Νικόλαος, Ντάτσης Κωνσταντίνος.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Κουτσάκης Μιχαήλ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση

τρόπου

εκτέλεσης

έργων

του

εγκεκριμένου

Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.
2. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 54/2016 απόφασης - εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ.
Επιτροπής.
4. Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2017, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
5. Καθορισμός τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2017, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
6. Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και
Δημοτικού Φόρου έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής.
7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2017.
9. Καθορισμός αντικειμένων που θα φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο
του Δήμου.
10. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους
2016, βάσει της αριθ. 70/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
11. Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας στο
πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
12. Επανακαθορισμός διοικητικών ορίων Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνος Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και Δήμου Αθηναίων λόγω διευθέτησης
του ρέματος «Ποδονίφτη».
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13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Χαλκηδόνος».
14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας».
15. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (ΑΜ: 37/16).
16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (ΑΜ: 37/2016).
17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013).
18. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού
Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 9/2015).
19. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τον δικαστικό
χειρισμό

υπόθεσης

που

αφορά

ανάκληση

άδειας

λειτουργίας

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά την αριθ. 43/2016
απόφαση Ε.Π.Ζ. (σχετ. η αριθ. 212/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
20. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 233/2015 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης:
α)

υλοποίησης

αθλητικών,

πολιτιστικών

Προγραμμάτων

&

Δραστηριοτήτων, β) Δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με
εθελοντικά προσφερόμενες υπηρεσίες από πολίτες σχετικά με τα
ανωτέρω προγράμματα και δραστηριότητες, γ) καταβολής μηνιαίας
συνδρομής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα αθλητικά, πολιτιστικά
προγράμματα και δραστηριότητες και δ) καταβολής αντιτίμου για το
δικαίωμα χρήσης των αθλητικών χώρων και αιθουσών του Δήμου από
τους ενδιαφερομένους.
21. Έγκριση διοργανώσεων: α) 3ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο
έδαφος β) 1ου RALLY ΑΝΤΙΚΑ -(παλαιών) Αυτοκινήτων – και ψήφιση
σχετικής πίστωσης.
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22. Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ δ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
και κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ δ’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5
τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές
Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 13/2016
απόφασης - εισήγησης της Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση Επιτροπών μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου
για το υπόλοιπο έτος του ’16 σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016.
2. Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης
της

φτώχειας

στους

Δήμος

Μεταμόρφωσης,

Φιλαδέλφειας

–

Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης έως την 31/12.
3. Έγκριση μετακίνησης δυο δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό
Συνέδριο της ΚΕΔΕ 1-3/12/2016 στη Θεσσαλονίκη.
4. Ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ.
Πρωτοκόλλου 591/2006 σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου εντός του
Δημοτικού Κοιμητηρίου μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Νέας
Φιλαδέλφειας ΔΕΑΝΘ ΑΤΤΑΛΟΣ και του κ. Ηλία Κουρή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ. Γραμματέα να
πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα
Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Γραμματέα βλέπετε μόνο την αντιπολίτευση, τη
συμπολίτευση πρέπει να σας απαντήσει πρώτα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τι εννοείτε;
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Συστηματικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τι εννοείτε κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εννοώ ότι αν δεν ακούσετε απάντηση στην καταμέτρηση
από την πλειοψηφία, το καταγράφεται ως απουσία. Ενώ την αντιπολίτευση με
κάποιο περίεργο τρόπο την βλέπετε μόνο σας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Κουμαριανέ δεν κάνω διακρίσεις και εκτός αυτού
μερικά πρόσωπα επειδή τυχαίνει είναι εδώ και τα βλέπω, τα γνωρίζω.
Ακούστε με για να είμαι σαφής: εδώ μπορεί κάποιον να μην τον βλέπω να
είναι πίσω και τα λοιπά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο αριστερά κοιτάτε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντού κοιτάζω εγώ, εσείς κοιτάτε μόνο προς μια
κατεύθυνση γι' αυτό και χάνετε.
Ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος παρών, η
κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών. Συγχαρητήρια κ. Μανωλεδάκη και καλή
επιτυχία, φαντάζομαι θα συνεχίσετε το έργο του κ. Καλαμπόκη και ει δυνατό
και καλύτερα ακόμη.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μακάρι κι εγώ να τον φτάσω γιατί καλύτερα δεν γίνεται.
Στο λίγο διάστημα που είμαι, κατάλαβα πραγματικά τι δουλειά έχει κάνει ο
σύντροφός μου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης παρών,
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 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 απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης
Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία παρούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και αρχίζουμε τη 20η συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Μια πρώτη ανακοίνωση είναι ότι ο κ. Δούλος ανεξαρτητοποιείται
από τη «Δύναμη Πολιτών», έχει ήδη δημοσιευτεί η δική του επιστολή και
αντιστοίχως από την Παράταξή μας δεν έχω τίποτε περαιτέρω να προσθέσω.
Να καλωσορίσουμε τον κ. Μανωλεδάκη σαν καινούργιο
Αντιδήμαρχο, να ευχαριστήσουμε τον πρώην Αντιδήμαρχο για όλα αυτά που
προσέφερε και αυτά που θα συνεχίσει να προσφέρει με το εξαίρετο έργο που
έχει κάνει μέχρι σήμερα. Κατανοήσαμε φυσικά τους λόγους και πήγαμε στον
συνάδελφο κ. Μανωλεδάκη, που του ευχόμαστε να βγάλει εις πέρας το
δύσκολο έργο που έχει η Υπηρεσία η οποία αναλαμβάνει ως Αντιδήμαρχος.
Με έχει ενημερώσει ο κ. Ντάτσης ότι θα καθυστερήσει για
προσωπικό οικογενειακό του λόγο για κάποια ώρα. Ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζει δικαιολογημένα, η κα Γαϊτανά τώρα μαθαίνω ενημέρωσε το
γραφείο Δημάρχου δεν είχα ενημερωθεί. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο από κάποιο
συνάδελφο.
Πάμε από μια ανακοίνωση – πρόσκληση που έχουμε από το
φιλανθρωπικό Σωματείο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων και φίλων ατόμων
με ειδικές ανάγκες Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και όμορων Δήμων.
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες 3η Δεκεμβρίου διοργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 5
Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Νέας
Φιλαδέλφειας «ο Αθανάσιος Διάκος» Νίκου Τρυπιά 45 με θέμα
«Παρουσίαση βιβλίου» της Ρούλας Πατίλη – Ζαρανίκα με τίτλο «Από
τα χρόνια της αθωότητας στα χρόνια της θύελλας».
Αυτή είναι η ανακοίνωση, άρα προχωρούμε στο πρώτο μέρος
της συνεδρίασής μας.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχω ένα εκτός ημερήσιας και μια
ενημέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εκτός ημερήσιας δεν το έχω εγώ;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω αν το έχετε είναι για έγκριση
μετακίνησης δύο δημοτικών συμβούλων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία θα περάσει. Και έχετε και μια ενημέρωση επιπλέον.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή η ενημέρωση είναι πεντάλεπτη; Τι εννοείτε; Για να
καταλάβω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχω ένα κείμενο, θέλω να ενημερώσω το Σώμα
και να θέσω μερικά ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τότε αν είναι θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί, να το
εντάξουμε στην εκτός ημερήσιας διάταξης για να γίνει συζήτηση, διότι έτσι είναι
το σωστό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να καλησπερίσω όλους και όλες. Μην επαναλάβω τα περί
καταδίκων, θα συνηθίσουμε τη συντροφιά τους. Πίσω σας τους έχετε, δεν σας
ενοχλούν;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πάλι προκαλείτε κ. Δήμαρχε, πάλι προκαλείτε. Τι είναι
αυτά τα πράγματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αν είναι δυνατόν! Γιατί προκαλείτε; Έχουμε Συμβούλιο.
Δεν απαντούμε κάθε φορά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Λέει ψέματα; Μην φωνάζετε στα μικρόφωνα. Είπε ένα
γεγονός, είναι κατάδικοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί πολεμικό, εμείς τους αγαπάμε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, συνάδελφοι …
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Γιατί διακόπτουν το Δήμαρχο κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι θέλετε να ακούσετε δυο λεπτά; Κοιτάξτε να δείτε, μη
σηκώνετε ούτε τη φωνή, ούτε να παίρνετε τον λόγο μόνοι σας. Ο καθένας είναι
υπεύθυνος γι' αυτά που λέει και τα λέει δημοσίως. Όποιος έχει άλλη άποψη θα
πάρει τον λόγο και θα πει τη δική του άποψη. Δεν μπορείτε να επεμβαίνετε
στην άποψη την πολιτική την οποία έχει οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος
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και κατ’ επέκταση ο κ. Δήμαρχος. Είναι πολιτική άποψη για εκείνον, δεν θα του
τη στερήσουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Πολιτική άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι πολιτική άποψη είναι κ. Τομπούλογλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα, η υποκρισία περισσεύει σε κάποιους εδώ μέσα. Γιατί
άραγε περισσεύει; Μήπως γιατί είναι υπερασπιστές των κυρίων; Προφανώς
και είναι.
Πάμε παραπέρα. Το πρώτο θέμα που θέλω να ανακοινώσω…
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου γιατί παίρνετε τον λόγο μόνος σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει κ. Πρόεδρε φτάνει πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε «φτάνει»;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Το έχετε ευτελίσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο έχουμε ευτελίσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα μας επιβάλλετε εσείς τους όρους σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς ευτελίσαμε και όχι εσείς που γίνατε υπερασπιστής των
οίκων ανοχής; Ευτελίζουμε εμείς;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εσείς είστε υπέρ της ανομίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είμαστε; Υπέρ της ανομίας; Μάλιστα. Χρησιμοποιούμε και
ορολογία του κ. Δένδια «ανομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου, έχετε τον λόγο κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο θέμα είναι ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα
φέρουμε πρόταση για την έναρξη του «Δια Βίου Μάθησης», μας ανακοινώθηκε
χτες ότι το πρόγραμμα ξανανοίγει. Το λέω γιατί το είχε θέσει και ο κ. Κόντος σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν θυμάμαι καλά. Είχε γίνει ενημέρωση και
σας λέω πως άνοιξε νέο πρόγραμμα που θα καταθέσουμε πρόταση στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το φέρει η κα Ρόκου.
Το δεύτερο. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε δημοπρασία για
ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη ύψους 300.000 € και εν τέλει
καταφέρθηκε να παρθεί μια έκπτωση της τάξεως του 57% ύστερα από μια
μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Δημοτική Αρχή να μη στηθεί ο διαγωνισμός.
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Είχε ενημερωθεί η Οικονομική Επιτροπή γι' αυτό το πράγμα,
είχαμε –κατά την άποψή μας τουλάχιστον- δυο στημένους διαγωνισμούς το
οποίο το είχαμε επισημάνει και είπαμε ότι δεν θα υπάρξει τρίτη φορά και
καταφέραμε αυτή τη φορά και το ακυρώσαμε, μέσα από μια προσπάθεια που
κάναμε και με τη ΓΑΔΑ και με το τοπικό αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να
τερματιστεί αυτό.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δήμαρχε δεν ήταν μόνο άποψή μας, τον ένα διαγωνισμό
και το Τεχνικό Συμβούλιο …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως και το Τεχνικό Συμβούλιο επειδή το απορρίψαμε στην
Οικονομική Επιτροπή και άρα θα επαναληφθεί ο τελευταίος διαγωνισμός που
αφορά την υπογειοποίηση των κάδων και η έκπτωση ήταν πολύ χαμηλή, θα
επαναληφθεί.
Το τελευταίο που θέλω να πω, θα εισηγηθεί και αργότερα από
τον κ. Λάλο όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, την άλλη εβδομάδα στις αρχές
Δεκέμβρη έχει Συνέδριο η ΚΕΔΕ. Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ συζητούνται πάρα
πολύ σοβαρά ζητήματα για το παρόν και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης. Αυτή
τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την ίδια την αναμόρφωση του
"Καλλικράτη" και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά στο επίκεντρο
είναι τα οικονομικά των Δήμων.
Οι Δήμοι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση στη συντριπτική
τους πλειοψηφία ανέχειας με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που έχουν
επιβληθεί λόγω του περιορισμού προσλήψεων από το 2010 και λόγω της
μειωμένης συνεχούς χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά
θα τα παρουσιάσουμε με ακριβή στοιχεία και όσον αφορά το Δήμο μας στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τον προϋπολογισμό που θα
δείξουμε αναλυτικά πόσο έχει μειωθεί η χρηματοδότηση και πόσο έχει αυξηθεί
η ίδια η φορολογία και οι δαπάνες του Δήμου.
Η πρότασή μας θα είναι εκτός από εμένα ως σύνεδρο, να
παρακολουθήσουν και δυο δημοτικοί σύμβουλοι ένας από τη συμπολίτευση
και ένας από την αντιπολίτευση. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να
συμμετάσχουμε και να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να αντιπαλέψουμε όλη
αυτή την πολιτική η οποία μας έχει φέρει έως εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, παρακαλώ οι επικεφαλής. Ο κ.
Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε στο τρίλεπτο που έχω στη διάθεσή μου θα
ήθελα να θέσω τρία θέματα, το πρώτο όμως νομίζω ότι καλύφθηκε. Το πρώτο
ήταν αυτό το αίτημα – υπενθύμιση – ενημέρωση του Σώματος για την
αντικατάστασή μου από την Επιτροπή εφόσον έχω παραιτηθεί εδώ και
κάποιες συνεδριάσεις. Νομίζω ότι είναι το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, άρα
είμαστε καλυμμένοι πάω στο δεύτερο.
Το δεύτερο ερώτημά μου, αίτημα ενημέρωσης έχει να κάνει με το
γνωστό σήριαλ που ταλαιπωρεί το Δήμο μας εδώ και πολύ καιρό, το θέμα του
κυλικείου του νεκροταφείου. Είχα ρωτήσει τον κ. Λάλο προ μερικών
συνεδριάσεων και με είχε ενημερώσει για ένα υπόλοιπο που έχει
δημιουργηθεί από το νέο ενοικιαστή, θα ήθελα μια συνοπτική ενημέρωση πως
εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, αν αυτό το υπόλοιπο παραμένει, αν έχει μειωθεί
ή αυξηθεί και σε περίπτωση που παραμένει συνοπτική μεν αλλά περιεκτική
ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται αυτή η πληγή του θέμα του κυλικείου στο
Δήμο μας, αν ο Δήμος έχει προχωρήσει σε κάποια μέτρα και ποια είναι αυτά.
Επειδή όμως ενδιαφέρει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά και
σφαιρικά το θέμα αυτό, το βλέπουμε ως μια ταλαιπωρία του Δήμου μας που
έρχεται από το παρελθόν. Υπάρχει και ο πρώτος κύκλος του σήριαλ αυτού
που λέγεται κυλικείο – νεκροταφείο, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν γι' αυτό το
πρώτο μέρος του προβλήματος εάν έχει προχωρήσει.
Αν έχει γίνει τίποτε με τις εγγυητικές επιστολές, έχουμε καμία
κατάληξη; Βρέθηκαν κάποιοι υπεύθυνοι; Διότι είναι τραγικό η μόνη
εξασφάλιση που έχει ο Δήμος μας απέναντι σε ένα κακοπληρωτή, που
αποδείχθηκε εν πάση περιπτώσει κακοπληρωτής, να μην υπάρχει να έχει
γίνει αέρας. Μας ενδιαφέρει συνολικά το θέμα αυτό του κυλικείου, που όπως
είπα εξελίσσεται σε πληγή.
Θα ήθελα μια συνοπτική ενημέρωση και επειδή κ. Πρόεδρε ο
Κανονισμός μου δίνει το δικαίωμα μέσω υμών να υποβάλλω αίτημα προς τις
αρμόδιες Υπηρεσίες τις Επιτροπές και τα λοιπά, θα ήθελα να παρακαλέσω να
έχω και οτιδήποτε σε έντυπο υπάρχει για το σύνολο του θέματος αυτού,
εφόσον δεν είναι απόρρητο. Αν και νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα της
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προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και δεν υφίσταται.
Νομίζω,

με

επιφύλαξη,

ότι

οι

δημοτικοί

σύμβουλοι

αντιμετωπίζονται ως Δήμος και έτσι δεν υπάρχει θέμα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων ή απορρήτου, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι
κρίνουν οι Υπηρεσίες ότι μπορεί να μας ενημερωθεί, παρακαλώ να μας σταλεί
για το σύνολο της υπόθεσης: από τις εγγυητικές επιστολές και από το πρώτο
πρόβλημα μέχρι τη σημερινή εποχή και το όποιο θέμα έχει δημιουργηθεί
τώρα.
Το τρίτο και τελευταίο αίτημα – ενημέρωσης έχει να κάνει με μια
συνάντηση του Δήμου μας με την ΑΕΚ που διαβάζω στον τοπικό Τύπο. Δεν
ξέρω αν αυτή έχει γίνει ή αν θα γίνει, στον τοπικό Τύπο το διάβασα. Ήθελα να
υπενθυμίσω σε περίπτωση που υπάρχει πραγματικά κάτι τέτοιο, το αίτημα
της δικής μας Παράταξης νομίζω κι άλλων Παρατάξεων της αντιπολίτευσης,
αν

όχι του συνόλου της αλλά εγώ μιλώ για τη δική μου Παράταξη- να

παρευρίσκονται κάποιοι εκπρόσωποι και από την αντιπολίτευση και από τη
δική μου Παράταξη ως παρατηρητές σε όποια συνάντηση γίνεται γι' αυτό το
μεγάλο έργο.
Ο στόχος αυτού του αιτήματος δεν είναι να συνδιοικήσουμε
φυσικά, ούτε να παρέμβουμε στα δικαιώματα ή στις εργασίες της Διοίκησης,
αλλά επειδή είναι ένα έργο πολύ μεγάλο με σημαντικές επιπτώσεις για τη ζωή
των κατοίκων της πόλης μας και με αρκετό βάθος σε χρόνο, ενδεχομένως η
κατασκευή του ή η λειτουργία του αν προχωρήσει να ακουμπήσει και πολλές
άλλες

δημοτικές

περιόδους,

θα

ακουμπήσει

αν

ξεκινήσει

σίγουρα,

ενδεχομένως κι άλλες Διοικήσεις νομίζω ότι είναι σκόπιμο να έχουμε όλοι μια
πολύ καλή ενημέρωση τουλάχιστον και από εκεί και μετά βλέπουμε αν
μπορούμε να προχωρήσουμε με κάποιες κοινές θέσεις.
Δεν είναι αυτός ο στόχος, η ενημέρωση είναι. Γι' αυτό και ήθελα
να ρωτήσω αν υπάρχει τέτοια συνάντηση και αν υπάρχει προβλέπεται και αν
το αίτημα που έχουμε υποβάλλει και στο παρελθόν θα γίνει τουλάχιστον
αυτή τη φορά δεκτό. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αράπογλου ήταν και στο χρόνο του πολύ
καλός. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι έχω
στείλει μια συγκεκριμένη επιστολή από τις 6/6 ου στην οποία αναφέρομαι
σχετικά για το κυλικείο και αναφέρομαι όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος δια βίου
μάθησης και την είχα κοινοποιήσει και στους επικεφαλής των Παρατάξεων.
Άρα είναι ενήμερο το Σώμα ότι εδώ και πέντε μήνες έχω ζητήσει μια
ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα και επαναλαμβάνω ενημερωμένοι και
όλοι οι επικεφαλής των Παρατάξεων. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ, θέλω να βάλω κάποια θέματα. Το ένα είναι με
αφορμή και το γλέντι που κάνουν οι σχολικοί φύλακες το Σάββατο στο ΚΑΠΗ
για να μαζέψουν κάποια οικονομική ενίσχυση για μια συνάδελφό τους την
Άννα Τσεσμελή. Αν μπορείτε να μας πείτε η εργαζόμενη αυτή η σχολική
φύλακας είναι απλήρωτη; Έχουν καλυφθεί οι ασφαλιστικές της εισφορές;
Δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος να δώσει ένα ποσό ως ενίσχυση;
Από ό,τι έχω καταλάβει είναι άρρωστη στο Νοσοκομείο καρκινοπαθής η
εργαζόμενη αυτή.
Το δεύτερο αφορά μια συζήτηση που από ό,τι κατάλαβα άνοιξε
αυτές τις δυο τρεις μέρες στους εργαζόμενους του Δήμου και αφορά κάμερες
στο νεκροταφείο. Να μας πείτε κι εκεί τι συμβαίνει. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι
από πλευράς μας διαφωνούμε πλήρως με οποιαδήποτε παρακολούθηση, με
οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει σε παρακολούθηση των εργαζομένων ή των
πολιτών, οπότε νομίζω μήπως χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να μπουν κάμερες σε αίθουσες,
γραφεία, διαδρόμους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ανοιχτούς χώρους. Θα
πρέπει αυτά να τα προσέξουμε πάρα πολύ και να ξεκαθαρίσω ότι
τουλάχιστον από την πλευρά μας τασσόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων.
Τέλος για το θέμα που βάλατε για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν θα
κάνουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα, απλά ήταν μια ενημέρωση. Το
λέω, γιατί κατά την άποψή μας τουλάχιστον η ΚΕΔΕ εφαρμόζει πλήρως τη
γραμμή του κεφαλαίου και της Κυβέρνησης στην τοπική και περιφερειακή
Διοίκηση και θα πρέπει να δούμε σε ποια βάση βάζουμε εμείς κάποια
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ζητήματα. Τουλάχιστον εμείς θα θέλαμε να μπορούσαμε, έστω εδώ, να το
ανοίξουμε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε θέλετε να απαντήσετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Στον προγραμματισμό μας το
Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι στις
30 Νοέμβρη, άρα μπορούμε να το βάλουμε ως ξεχωριστό θέμα ως ξεχωριστή
συνεδρίαση και να φέρουμε για συζήτηση το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, τις εξελίξεις
και να πει ο καθένας τη θέση του όσον αφορά όλα τα τεκταινόμενα στην
Αυτοδιοίκηση και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Άρα Πρόεδρε κράτησέ το πρέπει
να το φέρουμε ως θέμα.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά το θέμα του νεκροταφείου και
των καμερών που λέτε, η αλήθεια είναι ότι κι εμείς προβληματιζόμαστε κα
Γκούμα στο εξής: επειδή ακριβώς δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση ούτε
θέλουμε να αφεθεί υπόνοια ότι θέλουμε να παρακολουθήσουμε εργαζόμενους
και επειδή το θέμα με τις κάμερες είναι γενικώς ένα θέμα το οποίο η θέση μας
εν γένει είναι αρνητική, η άποψή μας στο συγκεκριμένο θέμα καθορίστηκε
από την ανάγκη να προστατέψουμε την ίδια τη δημοτική περιουσία.
Είναι ένας τεράστιος κοινόχρηστος χώρος, μάλλον δεν είναι
κοινόχρηστος είναι οικόπεδο του Δήμου, είναι ένα τεράστιο οικόπεδο του
Δήμου καθημερινά αν πληροφορηθείτε από το ίδιο το κοιμητήριο υπάρχουν
κλοπές καθημερινές, υπάρχουν παράπονα διαρκή από τους πολίτες ειδικά
από την πίσω πλευρά, την πλευρά δηλαδή της Νησίδας και η λογική μας ήταν
ακριβώς να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να περιφρουρήσουμε το
δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον, απέναντι σε πάρα πολλά πράγματα
που γίνονται εκεί μέσα. Μην τα πω, έχουν ειπωθεί δεκάδες φορές.
Εμείς κινηθήκαμε με αυτή τη λογική. Δεν πρόκειται να
προχωρήσουμε μονομερώς και να το δηλώσω καθαρά. Δεν πρόκειται, αν δεν
υπάρξει συμφωνία και συναίνεση σε αυτό το θέμα και υπάρχει η μεγάλη
αντίδραση από τους εργαζόμενους γιατί είναι εύλογο σε κάποιο βαθμό, δεν
θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε την υποψία ότι θα πάμε να
παρακολουθήσουμε γενικώς τους εργαζόμενους. Σας εξήγησα ποιο ακριβώς
είναι το κίνητρό μας.
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Βεβαίως το ερώτημα και το πρόβλημα παραμένει πως μπορεί να
διαφυλαχτεί η λειτουργία του νεκροταφείου και ειδικά η προστασία της
περιουσίας των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα, που καθημερινά γινόμαστε
μάρτυρες σοβαρών κλοπών και όχι μόνο της περιουσίας ανθρώπων αλλά και
του ίδιου του Δήμου, που καθημερινά γίνεται αντικείμενο κλοπής.
Πρέπει να μπορούμε να έχουμε και προτάσεις σε αυτό, στο πως
μπορούμε να το περιφρουρήσουμε. Ούτως ή άλλως δηλαδή σε κάποια
εξωτερικά σημεία είναι δεδομένο το να μπουν κάμερες για να μπορέσουμε να
απελευθερώσουμε και τους ίδιους τους φύλακες να μπορέσουν να εργαστούν
καλύτερα.
Για τους σχολικούς φύλακες και εμείς είμαστε ενημερωμένοι και
θα πάμε στο γλέντι που οργανώνεται. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος πρακτικά
να μπορέσει να εγκριθεί από κάποιο κωδικό του Δήμου να υπάρξει μια
επιχορήγηση και το θέμα μετά είναι να εγκριθεί, να μπορέσει να περάσει, να
είναι νόμιμη η δαπάνη. Δηλαδή μη το πούμε απλώς αλλά δεν θα μπορεί να
γίνει. Εδώ είναι ο κ. Λάλος, με μεγάλη μας χαρά αν μπορούσε να γίνει κάτι
τέτοιο.
Ο κ. Κόντος λέει ότι ζητάει ενημέρωση εδώ και περίπου έξι μήνες
για το θέμα του δημοτικού κυλικείου. Η ενημέρωση έχει γίνει. Όταν ρωτήσατε,
όχι σε εκείνο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η ενημέρωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχατε ξαναστείλει επιστολή και σας ενημερώσαμε ξανά. Είχα
πει ότι το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε το πρόγραμμα τερματίστηκε και
τώρα που ξεκινάει ξανά υποβάλλουμε πρόταση και θα το φέρουμε στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όσον αφορά συνάντηση με την ΑΕΚ που ρωτάει ο κ.
Αράπογλου, να πω ότι δεν έχει γίνει καμία συνάντηση με την ΑΕΚ. Δεν έχει
κυκλοφορήσει στα τοπικά Μέσα, έχει κυκλοφορήσει σε κεντρικά Μέσα το
αίτημα συνάντησης της ΑΕΚ. Εμείς επεξεργαζόμαστε ως Δημοτική Αρχή το
ίδιο το αίτημα αυτό, προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε και εμείς το πεδίο
και να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να
είμαστε έτοιμοι. Όταν υπάρξει κάτι προφανώς και θα ενημερωθείτε.
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Και στο θέμα που βάζετε κανένα πρόβλημα να γίνει και μια
συνάντηση τουλάχιστον όσον αφορά δική μου με τους επικεφαλής για να
δούμε το θέμα και που βρισκόμαστε. Δεν μπορώ όμως να δεσμευτώ και ότι
θα γίνει η συνάντηση και ότι στη συνάντηση θα είστε προσκεκλημένοι. Αλλά
σίγουρα πιο πριν μπορεί να προηγηθεί μια συνάντηση μεταξύ μας.
Εδώ ευτυχώς ή δυστυχώς είμαστε γνωστοί μεταξύ μας και αυτό
σημαίνει ότι έχει σημασία όχι μόνο το τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος το λέει. Τι
θέλω να πω με αυτό, το να προσπαθεί κανείς εναγωνίως με οποιοδήποτε
τρόπο, με συκοφαντία, λάσπη, υπόνοιες να δημιουργήσει υποψία ή εικόνα
σκανδάλων γι' αυτή τη Δημοτική Αρχή, κ. Τομπούλογλου, να ξέρετε ότι θα
πέσει στο κενό και εσείς και οι φίλοι σας.
Γιατί το λέω αυτό. Όπως σας είχαμε απαντήσει και την
προηγούμενη φορά και εσείς ο ίδιος το είχατε παραδεχτεί ότι σας είχαμε
δώσει για τα ερωτήματα που είχατε θέσει ένα πολύ πλήρη και αναλυτικό
φάκελο σε σχέση με το τι έχει κάνει ο Δήμος σε σχέση με τα θέματα
διαφθοράς. Και αν μη τι άλλο δεν νομίζω να μπορείτε να πείτε ότι έχει υπάρξει
Δημοτική Αρχή που να έχει βρει τόσα πολλά προβλήματα και να επιχειρεί να
τα λύσει, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν λέω ότι δεν
υπήρξαν και καλές Δημοτικές Αρχές και δεν υπήρξαν και εξαιρετικοί οι
Δήμαρχοι ή οι Αντιδήμαρχοι δεν λέω αυτό, απλώς λέω ότι εμείς έχουμε ανοίξει
αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό τον ασκό του Αιόλου.
Όσον αφορά το θέμα αυτό θα ενημερωθείτε και γραπτώς όπως
ενημερωθείτε …
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το κυλικείο δεν ρωτήσατε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου εγγράφως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγγράφως, αφού τα είδαμε και πρωτοσέλιδα κ. Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα μίλησε ο κ. Αράπογλου για το θέμα.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Επειδή ο κ.
Δήμαρχος αναφέρθηκε σε εμένα για κάτι, μπορώ να έχω τον λόγο μετά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορείτε.
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός και θεωρείτε ότι είναι κάτι επί προσωπικού.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε τι συνίσταται το προσωπικό; Δεν αντιλαμβάνεστε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ το έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το

τι συνίσταται

το

προσωπικό

στις συζητήσεις δεν

καταλαβαίνετε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επιτρέψτε μου, εγώ δεν απηύθυνα τον
λόγο στον κ. Δήμαρχο να κάνω κάποιο ερώτημα. Ο κ. Δήμαρχος ….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιτρέψτε μου να επιλέγω εγώ…. Γιατί διακόπτομαι κ.
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου να συνεχίσει ο κ. Δήμαρχος σας
παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Από τη στιγμή που απευθύνεται όμως σε εμένα κ.
Πρόεδρε, θέλω το ελάχιστο να μπορέσω να μιλήσω και μου λέτε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει να τελειώσει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ αφορμή δοθείσης από την ερώτηση του κ. Αράπογλου
θέλω να πω ότι είδαμε σε τοπικό Μέσο –κατ’ ευφημισμό Μέσο, εγώ θα το
χαρακτήριζα «βοθρόλυμα»- είδαμε να υπάρχει κ. Τομπούλογλου όλη η σειρά
των ερωτήσεών σας και ότι είναι κόλαφος για τη Διοίκηση. Άρα πολύ σύντομα
και γραπτώς θα πάρετε τις απαντήσεις σας, άρα κ. Αράπογλου εκεί θέλω να
καταλήξω, αυτό το οποίο ρωτήσατε θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και
γραπτή, η οποία θα κοινοποιηθεί προκειμένου να έχετε πλήρη εικόνα και δεν
ξέρω αν θέλει να σας κάνει και προφορική ενημέρωση σήμερα ο κ. Λάλος.
Αλλά ήδη η Νομική Υπηρεσία έχει συντάξει το σκέλος που
αφορά το που βρίσκεται αυτή η υπόθεση όσον αφορά πληρωμές και αν
υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο σκέλος το δικαστικό. Ο κ. Χήτος του δουλεύει
και δεν ξέρω αν έχει εμπλακεί και ο κ. Παπαδημητρίου και θα υπάρξει
αναλυτική ενημέρωση.
Κάτι τελευταίο γι' αυτό που ρωτήσατε. Όσον αφορά τις
εγγυητικές επιστολές, όπως γνωρίζετε, ο Δήμος στη δική μας θητεία -γιατί δεν
υπήρξε καμία κίνηση πιο πριν, πριν υπήρξε μια ΕΔΕ επί προηγούμενης
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Δημοτικής Αρχής η οποία ΕΔΕ δεν είχε καταλήξει πουθενά, εμείς όσον αφορά
την ίδια την ΕΔΕ αυτή επειδή δεν μπορούσαμε σε μεγάλο βαθμό και μη
γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει αλλά και το εύρος του προβλήματος είναι
πολύ μεγάλο, είχαμε ζητήσει την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Λέω λίγο το ιστορικό για να καταλάβετε. Είχαμε ζητήσει να
διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Δεν
προχώρησε ποτέ για x λόγους δεν προχώρησε γιατί η διεξαγωγή μιας ΕΔΕ
από συναδέλφους και για μια τόσο σοβαρή υπόθεση καταλαβαίνετε ότι δεν
είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Το λέω, δίνοντας και μια ερμηνεία.
Εμείς μετά αυτό που κάναμε ήταν να πάμε να ζητήσουμε τη
συνδρομή του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης όσον
αφορά τις εγγυητικές επιστολές. Στο ενδιάμεσο είχαμε κάνει κι άλλα δυο
πράγματα: είχαμε πάει στην Εισαγγελέα διαφθοράς την κα Ράικου, βάσει και
απόφασης που είχαμε εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θυμάμαι
καλά την είχαμε ψηφίσει και ομόφωνα τότε, που σκέλος ήταν και η υπόθεση
των εγγυητικών επιστολών.
Άρα δηλαδή είχε ήδη ξεκινήσει μια ποινική διαδικασία τότε από
την Εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Αυτό έγινε γύρω στο Φλεβάρη του ’15 και
το καλοκαίρι του ’15 και παρουσία του πρώην κυλικειάρχη εδώ μέσα που ο
ίδιος ομολόγησε ότι ο ίδιος πήγε και αντάλλαξε τις εγγυητικές επιστολές με
κάποιο υπάλληλο του Δήμου, πήραμε τα πρακτικά εκείνα του Δημοτικού
Συμβουλίου και κάναμε αυτοτελή μήνυση εναντίον του και κατά παντός
υπευθύνου.
Οι δυο υποθέσεις αυτές έχουν συσχετιστεί και τον Αύγουστο
όσον αφορά τουλάχιστον το ποινικό σκέλος τρεις άνθρωποι, ένας υπάλληλος
νυν, ένας πρώην υπάλληλος και ο επιχειρηματίας (σε πάρα πολλά
εισαγωγικά) τους ασκήθηκε ποινική δίωξη με το 256 του Ποινικού Κώδικα και
με το 4011.
Βαριές κατηγορίες, πάρα πολύ βαριές και επιβλήθηκαν

και

περιοριστικοί όροι εξόδου από τη χώρα.. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Η
υπόθεση ολοκληρώθηκε από τον ειδικό Ανακριτή κατά της διαφθοράς από την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο Εφετών
προκειμένου να αποφανθεί με βούλευμα την παραπομπή σε δίκη ή όχι.
Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και στην ίδια τη
δικογραφία για τις καταθέσεις το τι λένε, το τι έγινε εκείνη την περίοδο, ποιοι
ευθύνονται και τα λοιπά. Φυσικά δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτε πάνω
σε όλα αυτά. Άρα αυτό όσον αφορά το ποινικό σκέλος, σε αυτό θα υπάρξουν
εξελίξεις δηλαδή σύντομα.
Όσον αφορά το πειθαρχικό όπως είπα εμείς καλέσαμε το
ΣΕΕΔΔ μετά την αδυναμία της Αποκεντρωμένης να μας ορίσει Διευθυντή
άλλου Δήμου που να κάνει την ΕΔΕ, ενώ αρχικά είχε οριστεί από τη Νέα Ιωνία
τελικά δεν προχώρησε. Το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ καταλογίζει ευθύνες για την
υπόθεση των εγγυητικών επιστολών πολύ συγκεκριμένα σε υπαλλήλους.
Απλώς αναγνωρίζει ότι ο ένας υπάλληλος από τους δύο που καταλογίζει
ευθύνες είναι ήδη συνταξιοδοτημένος άρα δηλαδή πειθαρχικά δεν μπορεί να
διωχθεί.
Όσον αφορά το δεύτερο υπάλληλο βάζει το θέμα της πενταετίας,
ότι έχει παραγραφεί λόγω πενταετίας. Προσέξτε όμως, με βάση…δεν
θυμάμαι ποιον ακριβώς νόμο, το ίδιο το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ έχει ένα
αστερίσκο στο τέλος και λέει «πλην την περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης
για την ίδια υπόθεση». Οπότε εδώ αίρεται η πενταετία και πάμε στην
εικοσαετία για παραγραφή.
Οπότε να ενημερώσω κι εδώ με βάση και το ίδιο το πόρισμα του
ΣΕΕΔΔ και το γεγονός ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη ήδη στο Δήμο έχει
ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία όσον αφορά το θέμα των εγγυητικών
επιστολών και τον υπάλληλο που είναι εν ενεργεία υπάλληλος. Βάσει του
νόμου η άσκηση ποινικής δίωξης σημαίνει αυτόματα ότι αίρεται η πενταετία.
Την ίδια στιγμή, για να ολοκληρώσω κι αυτή την ενημέρωση,
είχαμε καλέσει αν θυμάστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγει έκτακτο
κατασταλτικό έλεγχο για την υπόθεση της Πρωτομαγιάς του ’11 και για την
υπόθεση πάλι των εγγυητικών επιστολών και των μισθωμάτων. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο αυτό το οποίο έκανε για την υπόθεση της Πρωτομαγιάς είναι ότι
παρ' όλο που υπήρξε –εδώ υπάρχει μια αντίφαση, γιατί είναι ανεξάρτητα
όργανα της Δικαιοσύνης, άλλο το Συμβούλιο Εφετών και άλλο το Ελεγκτικό
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Συνέδριο που ασκεί δημοσιολογιστικό έλεγχο- προς μεγάλη μας έκπληξη το
Ελεγκτικό Συνέδριο αυτό το οποίο απεφάνθη είναι ότι από την υπόθεση της
Πρωτομαγιάς του ’11 ο Δήμος ζημιώθηκε, αν θυμάμαι καλά διόρθωσέ με
Μιχάλη, γύρω στις 47.000 €.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Λίγο παραπάνω.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τα οποία ο Δήμος κλήθηκε και τα βεβαίωσε σε
μικροπωλητές. Τις τελευταίες μέρες δηλαδή βεβαιώσαμε, επειδή κινδυνεύαμε
στην πενταετία υπήρχε παραγραφή και βεβαιώσαμε 50.000 €. Άρα από την
Πρωτομαγιά του ’11 και με τη βούλα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος έχει
να λαμβάνει συν 50.000 € τα οποία και τα βεβαίωσε σε μικροπωλητές.
Ήμασταν υποχρεωμένοι δηλαδή, το Ελεγκτικό Συνέδριο το υπέδειξε αυτό.
Το λέω αυτό, γιατί είχαν γραφτεί είχαν ακουστεί πάρα πολλά γι'
αυτή την υπόθεση τότε, αυτό λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τώρα όσον αφορά τις εγγυητικές επιστολές το Ελεγκτικό
Συνέδριο η πρότασή του είναι πρόταση καταλογισμού περίπου 500.000 € σε
ένα νυν και ένα πρώην υπάλληλο. Άρα αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι
500.000 € περίπου, γιατί είναι οι εγγυητικές επιστολές 285.000 € συν τις
προσαυξήσεις δηλαδή θεωρείται ότι ο Δήμος υπέστη ζημία λόγω της
αντικατάστασης των εγγυητικών επιστολών και της ευθύνης που έφεραν,
επιμερίζει την ευθύνη είναι εξ αδιαιρέτου. Δεν έχει γίνει καταλογισμός ακόμη,
αυτή είναι η πρόταση όμως του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκεί οδηγείται το
πράγμα.
Έπιασα δηλαδή από κάθε πτυχή το κομμάτι των εγγυητικών
επιστολών: πειθαρχική, ποινική, δημοσιολογιστική.
Τον επόμενο μήνα ξεκινάει το Δικαστήριο όσον αφορά τη δόλια
μεταβίβαση του κ. Κουρή. Ο Δήμος έχει ασκήσει αγωγή αν γνωρίζετε για
δόλια μεταβίβαση. Γιατί; Και η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι την Εισαγγελία της
Κύπρου γιατί με βάση στοιχεία που βρήκε η Νομική μας Υπηρεσία ο κύριος
αυτός -τον κ. Γεωργιάδη τον βλέπω καθημερινά εκεί είναι πολύ κολλητοί με
τον κ. Κουρή- μεταβίβασε η εγγυήτρια του κ. Κουρή, που ήταν η γυναίκα του,
την περιουσία …
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Ο κ. Γεωργιάδης τι
σχέση έχει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς ποιανού είστε υπερασπιστής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου …
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απευθύνεστε … και έχει κάποια σχέση με τον κ. Κουρή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει σχέση, αυτό λέω κι εγώ. Κακό είναι; Αφού το επιβεβαίωσε
και ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου είστε δικηγόρος;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πως υπερασπίζεστε άτομα που δεν τα ξέρετε εν πάση
περιπτώσει; Έχουν φωνή.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μπορεί να μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να μιλήσει φυσικά.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Θα δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά, αν έχει θιχτεί επί προσωπικού.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ωραία, καλύπτομαι από αυτό που είπαμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αγωγή εκδικάζεται δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, είναι
γύρω στα μέσα Δεκέμβρη για τη δόλια μεταβίβαση, γιατί έχει μεταβιβάσει την
περιουσία του διαδοχικά στις θυγατέρες του και σε κυπριακή offshore. Αυτούς
υπερασπίζεστε, να τους χαίρεστε! Εμείς σε όλα αυτά είμαστε απέναντι και το
αποδεικνύουμε κάθε μέρα έμπρακτα και με τη στάση μας και κυρίως με τη
δράση μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Λοιπόν ξεκινάμε με τα εκτός
ημερήσιας διάταξης γιατί είναι αρκετά βλέπω, μαζεύτηκαν εδώ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ο κ. Βλάχος θέλει μια ενημέρωση για τις σχολικές Επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν φτάσουμε στην κατανομή, γιατί έχω ήδη μια ενημέρωση
δεν μπορώ και άλλη ενημέρωση. Δεν γίνεται. Στο θέμα εκεί θα βάλετε τσόντα
και το θέμα αυτό.
1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπών
μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου για το υπόλοιπο έτος του ’16
20

η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016», είναι η Επιτροπή που ήταν ο κ.
Αντωνόπουλος ο οποίος αποχώρησε. Μετά ήταν ο κ. Αράπογλου ο οποίος
δεν μπορεί, άρα πρέπει να γίνει μια κλήρωση. Εισάγεται κατ' αρχάς το θέμα
συμφωνούμε όλοι, είναι διαδικαστικό το ζήτημα.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συγκρότηση Επιτροπών μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου
για το υπόλοιπο έτος του ’16 σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλήρωση για ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.
Παρακαλώ κ. Πλάτανος.
Διεξάγεται κλήρωση
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος ως τακτικό και ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος ως αναπληρωματικό μέλος.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Επειδή εγώ σε μια από
τις τρεις Επιτροπές βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των τακτικών
μελών, σαν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, υπάρχει κάποιο πρόβλημα κ.
Πλέσσα σε αυτό; Να είμαι και τακτικό μέλος και να έχω και την τελευταία
υπογραφή σαν Αντιδήμαρχος;
Κ. ΠΛΕΣΣΑΣ: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το λέω… εγώ δεν έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν ψηφίζω τους δημοτικούς συμβούλους, έχω
τοποθετηθεί να μην τοποθετούμαι ξανά, «παρών» γράψτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση
Επιτροπών μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου για το
υπόλοιπο έτος του ’16 σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να διευκρινίσω τη θετική μου ψήφο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βέβαια, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Επειδή αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που
παρ' όλο ότι έχουμε 22, πρέπει να εισαχθεί το ψηφίζω κιόλας γιατί τα θέματα
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τα οποία ακολουθούν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και γνώμη την
οποία θα την αιτιολογήσω, νομίζω πλέον κ. Πρόεδρε ότι πρέπει να βγάλετε
σαν Προεδρείο και ως Διοίκηση ένα φραγμό όσον αφορά τα εκτός ημερήσιας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι θα σας απαντήσω.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Και να κρίνουμε πραγματικά ποια είναι εκτός ημερήσιας
και ποια δεν είναι κ. Πρόεδρε. Διότι όταν βάζετε 22 θέματα, έχουμε αυτή την
ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και έχει περάσει σχεδόν μια ώρα από την
αρχή της συνεδρίασης και είμαστε ακόμη στο 1 ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο και συγχωρέστε με για την κατάχρηση
του χρόνου τελειώνω σε ένα λεπτό, δεν είναι δυνατό κ. Πρόεδρε σε κάθε
Δημοτικό Συμβούλιο που κάνουμε, να έχουμε πάντοτε -και συγχωρέστε με αν
κάνω λάθος- κάποια εκτός ημερήσιας τα οποία τρώνε τουλάχιστον μία με δύο
ώρες. Τίποτε άλλο κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ να σας απαντήσω επί της διαδικασίας. Είναι
υπερβολικό το «κάθε συνεδρίαση», νομίζω σε δυο τρεις συνεδριάσεις δεν
είχαμε. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι παράνομο, είναι κάτι που
προβλέπει ο Κανονισμός και το προβλέπει γιατί ακριβώς υπάρχουν κάποια
θέματα τα οποία κυρίως και αυτά πρέπει να φέρνουμε, τα οποία είναι
διοικητικά απλώς και λύνουν τα χέρια της Διοίκησης σε πράγματα τα οποία
δεν θέλουν κανονικά καθόλου συζήτηση, εκτός κάποιες απορίες όπως είναι οι
Επιτροπές.
Τώρα βλέπω και ένα δεύτερο θέμα το οποίο κι αυτό δεν το έχω
μελετήσει, διαβάζω τον τίτλο «Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών
άμεσης

αντιμετώπισης

της

φτώχειας

στους

Δήμος

Μεταμόρφωσης,

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης έως
την 31/12». Εισάγεται για εκτός ημερήσιας διάταξης; Ομόφωνα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας στους Δήμος Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης έως την 31/12»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Παράταση της λειτουργίας προβλέπει η σχετική
τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου, έρχεται
εκτός ημερήσιας επειδή ο νόμος δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα και κανονικά θα
έπρεπε να περιμένουμε την πρόσκληση για να το φέρουμε, αλλά θεωρώ ότι
μπορεί να προστεθεί η πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτή την παράταση στα
σχετικά της εισήγησης και να πάρουμε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι υπάρχουν ερωτήσεις για το θέμα; Δεν υπάρχουν.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει τοποθέτηση πάνω στο θέμα;
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να θυμίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε
με αυτή τη λογική της διαχείρισης της φτώχειας και ιδιαίτερα τώρα που
παρατείνεται το πρόγραμμα και με την εξέλιξη που έχει πάρει, νομίζω
τουλάχιστον κατά την γνώμη μου ότι έρχεται να δείξει πόσο σωστό ήταν ότι θα
πρέπει να είναι κεντρικά σχεδιασμένα, να είναι μέσα από τον κρατικό
προϋπολογισμό, να είναι μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περίθαλψης,
υγείας, παιδείας στο σύνολό της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Γκούμα. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
λειτουργίας

Το 2ο
των

θέμα

εκτός

κοινωνικών

ημερήσιας

δομών

άμεσης

διάταξης

«Παράταση

αντιμετώπισης

της

φτώχειας στους Δήμος Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης έως την 31/12» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ποιο είναι; Κύριε Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ έχω δυο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
ένα εύκολο και ένα δύσκολο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον τίτλου του θέματος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο τίτλος είναι «Έγκριση μετακίνησης δυο
δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ 1-3/12/2016
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στη

Θεσσαλονίκη»

το

είπε

και

ο

Δήμαρχος

προηγουμένως.

Είναι

τροποποίηση της απόφασης 224/2016 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Γιατί εκεί είχαμε εγκρίνει τα έξοδα του Δημάρχου για να πάει στο
Συνέδριο στη Βαλένθια για το προσφυγικό και ζητείται η έγκριση δαπάνης
μετακίνησης δυο δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ από 1
έως 3 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη με κόστος 280 €.
Τροποποιείται η υπ’ αριθ. 224/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το σκέλος της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης του
Δημάρχου στη Βαλένθια Ισπανίας, τα οποία δεν θα καλυφθούν από το Δήμο,
για να καλύψει τη μετακίνηση των δύο δημοτικών συμβούλων στην ΚΕΔΕ
γιατί δεν υπάρχει σχετική άλλη πίστωση και ανακαλείται η ΠΑΕ 298/2016 για
το ποσό των 280 € και ξαναψηφίζεται πίστωση ύψους 280 € σε βάρος του
ΚΑΕ 6421001.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς εισάγεται το θέμα; Εισάγεται.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μετακίνησης δυο δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό
Συνέδριο της ΚΕΔΕ 1-3/12/2016 στη Θεσσαλονίκη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση διευκρινιστική όχι;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ποιοι θα πάνε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς προτείνουμε τον κ. Κουμαριανό.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, ήρθε σήμερα γιατί χτες μας ήρθε η ημερομηνία του
Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Η ημερομηνία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ είχε οριστεί τέλη
Νοέμβρη άλλαξε και μας ήρθε χτες η ενημέρωση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πότε είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 1 έως 3 Δεκέμβρη. Εγώ, εσύ και ο Κουμαριανός.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν συμφωνεί η αντιπολίτευση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστό, μην κατηγορηθώ ότι υποδεικνύω κιόλας. Ακούστε,
ούτως ή άλλως το θέμα θα έρθει για συζήτηση και στο επόμενο Δημοτικό
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Συμβούλιο, αλλά σήμερα συζητάμε την έγκριση μετακίνησης ώστε να μπορεί
να εγκριθεί η πίστωση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια επισήμανση. Δεν έχουμε καμία
αντίρρηση για το θέμα αυτό, έχουμε παρακαλέσει όμως ότι τα εκτός
ημερήσιας διάταξης έστω την τελευταία στιγμή να μας έρχονται με e-mail να
συνεννοούμαστε. Τώρα μας ζητάτε να αποφασίσει η αντιπολίτευση και για
εκπρόσωπο κιόλας …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να αποφασίσει κύριε …;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι; Εγώ σήμερα το είπα στη Διεύθυνση
Οικονομικών και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κωδικός γιατί έχουν δεσμευτεί τα
χρήματα, τα εναπομείναντα χρήματα. Είχαν μπει σε πίστωση για το ταξίδι στη
Βαρκελώνη και τι κάναμε σήμερα για να μπορέσουμε να βρούμε λεφτά,
κόβουμε τα εισιτήρια. Δηλαδή σας εξηγώ δηλαδή πως έγινε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει δεν έχουμε ουσιαστική αντίρρηση, αλλά έχω πει ότι
προφορικές εισηγήσεις δεν θα τις ψηφίζουμε για λόγους αρχής. Σε αυτή δεν
μας ήρθε ούτε καν ενημέρωση, ως εκ τούτου θέλω να πω ότι εμείς θα
ψηφίσουμε παρών, άρα δεν τίθεται και θέμα να συμφωνήσουμε ή να μην
συμφωνήσουμε για τα άτομα. Επιλέξτε οι υπόλοιποι όποιον θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς κ. Αράπογλου μη γίνεστε σχολαστικός. Ενώ έχετε δίκιο
σε πάρα πολλά θέματα εκτός ημερήσιας, χάνετε το δίκιο σας όταν πρέπει να
αποφασίσουμε τώρα να πάνε δυο άνθρωποι στην ΚΕΔΕ. Θέλετε να
διαβάσετε την εισήγηση να δείτε αν θα πάνε με αυτοκίνητο;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να απαντήσω, γιατί μου επιτίθεστε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι επίθεση, δεν είναι επίθεση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μου λέτε χάνω το δίκιο μου, να σας πω το εξής …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που αισθανθήκατε την επίθεση; Μια άποψη είπα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μου λέτε ότι χάνω το δίκιο μου και «γίνεστε σχολιαστικός»
δεν είναι κομπλιμέντα αυτά.
Το επανέλαβα τρεις φορές: δεν διαφωνούμε επί της ουσίας.
Όμως για λόγους αρχής είπαμε προφορικές εισηγήσεις δεν θα ψηφίζουμε.
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Ξέρετε τα θέματα αρχής μερικές φορές είναι πιο σημαντικά και από τα θέματα
ουσίας. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δηλώνουμε παρών είναι ότι δεν μας
ήρθε ούτε καν ηλεκτρονικά έστω και δυο ώρες πριν τη συνεδρίαση το
συγκεκριμένο θέμα για να προετοιμαστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Αράπογλου δεκτό το αίτημά σας αποσύρω και τις
εκφράσεις οι οποίες δεν ήταν προσβλητικές.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό από τρία άτομα; Εάν
δηλαδή έρθει ένας τέταρτο ο οποίος έρθει με δικά του έξοδα μπορεί να
παρευρεθεί ή υπάρχει συγκεκριμένο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά χαράς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εφόσον ο κ. Παπανικολάου σαν Παράταξη μιλάω εξεδήλωσε
την επιθυμία να πάει, δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω ότι εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να υπερψηφίσω
τους άλλους δημοτικούς συμβούλους, από την κριτική που έχουμε κάνει από
την αρχή μέχρι σήμερα για το τι θεωρούμε το τι αντιπροσωπεύει ο κάθε
δημοτικός σύμβουλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. 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. 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. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ. Διαδικαστικά κ. Γραμματέα να σας πω κάτι: από
τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Δούλος, θα πρέπει να μπαίνει σε
άλλη σειρά ανάγνωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θα τακτοποιηθεί το θέμα. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος παρών. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης
απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρών και να τονίσω ότι δεν πρέπει να δοθεί καμία
συναίνεση στην πολιτική που εφαρμόζει η ΚΕΔΕ και περιμένω να
συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 26 υπέρ, 4 παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

3ο

θέμα

εκτός

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

μετακίνησης δυο δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ 1-3/12/2016 στη Θεσσαλονίκη» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Προχωράμε στο 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κ. Λάλο
μπορείτε να δώσετε ένα τίτλο για να ψηφίσουμε την εισαγωγή του θέματος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο τίτλος είναι

«Ερωτήματα σχετικά με την

τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 591/2006 σύμβαση μίσθωσης
του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου μεταξύ της Δημοτικής
Επιχείρησης Νέας Φιλαδέλφειας ΔΕΑΝΘ ΑΤΤΑΛΟΣ και του κ. Ηλία Κουρή».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόκειται περί του αμαρτωλού θέματος εν πάση περιπτώσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι συνέχεια της ενημέρωσης του Δημάρχου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εισάγουμε σα θέμα, διότι εγώ το έκανα έτσι, βέβαια έτσι
εφαρμόζεται και ο Κανονισμός κανονικά γιατί δεν μπορεί να μπει σε προ
ημερήσιας γενικά η συζήτηση. Όμως επειδή το θέμα θεωρώ ότι είναι καυτό,
θα θέλουν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι πιθανότατα να τοποθετηθούν γι'
αυτό θέλω να το εντάξω σε εκτός ημερήσιας για να έχουν τον λόγο οι
δημοτικοί σύμβουλοι. Έγινε αντιληπτή η διαδικασία;
Θα μπορούσα να δώσω τον λόγο στον κ. Λάλο να ενημερώσει,
αλλά επειδή θα γεννηθούν ερωτήματα, θέλω να το εντάξουμε εκτός ημερήσιας
θέμα, να δώσουμε δηλαδή την εισαγωγή του, για να έχουν δικαίωμα οι
σύμβουλοι όλοι να ανταπαντήσουν.
Εγκρίνεται η εισαγωγή του θέματος; Εγκρίνεται ομόφωνα.

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ.
Πρωτοκόλλου 591/2006 σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου εντός του
Δημοτικού Κοιμητηρίου μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Νέας
Φιλαδέλφειας ΔΕΑΝΘ ΑΤΤΑΛΟΣ και του κ. Ηλία Κουρή»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αφορά κυρίως και τον πρώην Αντιπρόεδρο της
ΔΕΑΝΘ και νυν Δημοτικό σύμβουλο κ. Τομπούλογλου και είναι ενημέρωση
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προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ερωτήματα και προς την
Υπηρεσία, θα πω και μετά που απευθύνεται ακριβώς.
«Αξιότιμε κ. Τομπούλογλου μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ως
γνωστόν κ. Τομπούλογλου διατελέσατε Αντιπρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης ΔΕΑΝΘ ΑΤΤΑΛΟΣ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας κατά
την επίμαχη περίοδο της κατάρτισης των όρων της διακήρυξης της
τέλεσης του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ
του εν λόγω Νομικού Προσώπου και του αναδόχου μισθωτή κ. Ηλία
Κουρή, η οποία αφορούσε τη μίσθωση του εντός του Δημοτικού μας
Κοιμητηρίου κυλικείου για την περίοδο 6/10/2006 με 5/10/2014.
Ο διαγωνισμός σύμφωνα με τον οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος
πλειοδότης ο κ. Κουρής, βασίστηκε στην υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου
335/2006 διακήρυξη, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
41/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΝΘ.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό και με τα άρθρα 9, 12 και 19
της διακήρυξης ο αναδειχθεισόμενος πλειοδότης όφειλε εντός 15
ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της εγκεκριμένης από την
αρμόδια διοικητική Αρχή απόφαση κατακύρωσης, να προσέλθει στην
Υπηρεσία και να προκαταβάλλει εφ' άπαξ προ της υπογραφής της
σύμβασης 36 μηνιαία μισθώματα μετά των σχετικών επ’ αυτών
προσαυξήσεων. Όπως προβλέπονται έτσι και στη σύμβαση, 5%
κάθε χρόνο.
Ήτοι, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ποσό άνω των
741.000 € τα οποία καταβάλλονται στο Ταμείο της ΔΕΑΝΘ έναντι
μόνο τριπλοτύπου εισπράξεως του επιμελητού εισπράξεως της
ΔΕΑΝΘ αποκλειομένου παντός εταίρου περί καταβολής αυτού
αποδεικτικού μέσου.
Σε περίπτωση δε μη τήρησης οποιουδήποτε όρου και υποχρέωσης
προ της υπογραφής του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα παραπάνω
άρθρα ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. Λαμβάνεται απόφαση
Διοικητικού

Συμβουλίου

περί

κατάπτωσης

των

εγγυητικών

συμμετοχής του και διενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού
και του εγγυητή του. Με επιβάρυνση και των δύο εις την επί έλαττον
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διαφορά του νέου μισθώματος από εκείνο που επιτεύχθηκε στην
πρώτη δημοπρασία. Δηλαδή γίνεται δημοπρασία εφόσον κάποιος
δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας εάν είναι μικρότερο από αυτό που επιτεύχθηκε την
πρώτη φορά το επιβαρύνεται ο έκπτωτος πλειοδότης.
Κατόπιν

των

Πρωτοκόλλου

παραπάνω

και

423/17-7-2006,

σε

συνέχεια

των

594/5-10-2006,

υπ’

αριθμ.

608/11-10-2006,

671/14-11-2006 εξωδίκων προσκλήσεων της συμμετέχουσας στην
τότε δημοπρασία κας Ρηγοπούλου Ευαγγελίας, που νομίμως
επιδόθηκαν στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΑΝΘ ΑΤΤΑΛΟΣ παρακαλώ
όπως αρμοδίως απαντήσετε και συνεπικουρήσετε την έρευνά μας
σχετικά με τα εξής ερωτήματα:
1. Σε ποια ημερομηνία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΑΝΘ η έγκριση από την
αρμόδια διοικητική Αρχή (Περιφέρεια) της υπ’ αριθμ. 43/2006
απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

ΔΕΑΝΘ

περί

κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας; Υπήρχε καμία
καθυστέρηση από τη στιγμή εκείνη και μέχρι της κοινοποιήσεώς
της στον πλειοδότη κ. Κουρή, στις 18/9/2006; Η απόφαση ελήφθη
21/6/2006.
2. Καταβλήθηκαν τα 36 μισθώματα εφ' άπαξ προ της υπογραφής της
σύμβασης από τον κ. Κουρή σύμφωνα με το άρθρο 7 της
διακήρυξης; Εάν ναι, εκδόθηκε προς τούτο τριπλότυπο είσπραξης
από τον αρμόδιο ταμία;
3. Υπήρξε ποτέ αίτημα του κ. Κουρή προς τη ΔΕΑΝΘ για
δοσοποίηση του προκαταβλητέου ποσού; Εάν ναι, ποιους λόγους
επικαλέστηκε; Για παράδειγμα επικαλέστηκε λόγους υγείας;
4. Υπήρξε ποτέ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΝΘ
ΑΤΤΑΛΟΣ δια της οποίας κατά παράβαση του άρθρου 7 της
διακήρυξης προβήκατε σε ρύθμιση διαδόσεων του ποσού που
έπρεπε να καταβληθεί εφ' άπαξ προ της υπογραφής της σύμβασης
μίσθωσης; Εάν ναι, επί ποίας νομικής βάσης ελήφθη η εν λόγω
απόφαση;
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5. Παραλήφθησαν ή και εισπράθησαν ποτέ επιταγές έναντι της
προκαταβολής των 36 μισθωμάτων; Εάν ναι, αυτές ήταν
μεταχρονολογημένες και ποία η ημερομηνία λήξης – είσπραξης
αυτών;
6. Εάν παραλήφθησαν μεταχρονολογημένες επιταγές ποιος τις
παρέλαβε και ποίας νομικής βάσης ή όρου της διακήρυξης έγιναν
δεκτές; Τι αποδεικτικό εκδόθηκε από τον αρμόδιο επιμελητή
εισπράξεως κατά την παραλαβή τους;
7. Δόθηκε ποτέ απάντηση στις υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 594/5-102006, 608/11-10-2006, 671/13-11-2006 εξώδικες προσκλήσεις της
συμμετέχουσας

στην

τότε

δημοπρασία

κας

Ρηγοπούλου

Ευαγγελίας; Εάν όχι, γιατί; Με τις εξώδικες αυτές προσκλήσεις
ζητούσε τον πλήρη φάκελο και το αν έχει γίνει ρύθμιση του εφ'
άπαξ ποσού που έπρεπε να πληρώσει ο κ. Κουρής πριν μπει
μέσα στο μισθίο, πριν δηλαδή υπογράφει το συμφωνητικό.
8. Εάν και εφόσον παραβιάστηκε εκ μέρους του πλειοδότη προ της
υπογραφής

της

σύμβασης

ή

και

μετά

κάποια

από

τις

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα της υπ’ αριθμ.
335/2006 διακήρυξης ενεργοποιήθηκαν, ως όφειλε η Υπηρεσία οι
ρήτρες που προβλέπονται για παράδειγμα στα άρθρα 12 και 19
της διακήρυξης και σύμφωνα με τα οποία ο πλειοδότης κηρύσσεται
έκπτωτος, λαμβάνεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί
κατάπτωσης των εγγυητικών συμμετοχής του και διενεργείται
αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του με
επιβάρυνση και των δύο εις την επί έλαττον διαφορά του νέου
μισθώματος από εκείνο που επιτεύχθηκε στην πρώτη δημοπρασία.
Παρακαλώ τα ως άνω ερωτήματα να διαβιβαστούν και στις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να απαντηθούν
αρμοδίως πέρα των όσων ενδεχομένως μας γνωστοποίησε εκ της
εμπειρίας του ο κ. Γιάννης Τομπούλογλου.
Επίσης θα ήθελα τα ερωτήματα αυτά με την όποια απάντηση
προκύψει είτε από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΑΝΘ είτε από τις
Υπηρεσίες να διαβιβαστούν και στην Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς
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κας Ελένη Ράικου και να συσχετιστούν με το φάκελο της μίσθωσης
του κυλικείου του κ. Κουρή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πρώτα οι επικεφαλής, ερωτήσεις.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Να ακούσετε πρώτα την απάντηση και μήπως
διευκολύνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν οι επικεφαλής που δικαιούνται από τον Κανονισμό σας
δίνουν τον λόγο, εγώ θα σας τον δώσω με ευχαρίστηση. Σας τον δίνουν
προφανώς δια της σιγής τους, άρα έχετε τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,
κύριε επικεφαλής έχω κάνει και παλιά την τοποθέτηση για το τι έχει γίνει όσον
αφορά τη εκμίσθωση του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατά την εποχή που εγώ
ήμουν Αντιπρόεδρος της ΔΕΑΝΘ.
Έγινε ο διαγωνισμός και κατακυρώθηκε στον κ. Κουρή. Αυτά
που λέει ο κ. Λάλος και ζητάει από εμένα, έχει όλη την ευχέρεια να τα ζητήσει
και να τα βρει από τα αρχεία της ΔΕΑΝΘ το τι έχει γίνει. Το να αναφέρει
κάποια χαρτιά, και αν και εφόσον και τα λοιπά, δεν λέει τίποτε.
Εγώ αυτό που έχω να αναφέρω είναι το εξής: κατ' αρχήν η
διαδικασία του διαγωνισμού ήταν ένα πράγμα τρέλα. Ξεκίνησε αν δεν κάνω
λάθος γύρω στις 10-11.000 € και ήταν ο κ. Ρηγόπουλος με τον κ. Κουρή και
έριχναν τα 500ρικα πάνω λες και ήταν πασατέμπος. Αποτέλεσμα ήταν να
φτάσει σε αυτό το μίσθωμα των 23.000 € και οπωσδήποτε θα έπρεπε να
καταβάλλει τα 36 ενοίκια που λέει η σύμβαση και αυτά που λέει ο κ. Λάλος. Εκ
των οποίων πιστεύω και νομίζω ότι έχει γίνει ότι ό,τι λεφτά ήταν να
καταβληθούν από ενοίκια άσχετα εάν καταβλήθηκαν με δοσοποίηση, πράγμα
που εγώ είχα διαφωνήσει και το είχα πει στον τότε Δήμαρχο και Πρόεδρο της
ΔΕΑΝΘ και απορώ γιατί απευθύνεται ο κ. Λάλος μόνο σε εμένα και δεν κάνει
και την ερώτηση και στον πρώην Δήμαρχο τότε που ήταν και Πρόεδρο της
ΔΕΑΝΘ.
Γιατί εκείνος πήρε την απόφαση για τη δοσοποίηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΝΘ διότι όταν έφερε το θέμα εγώ είχα
ξεκαθαρίσει ότι από τη στιγμή που δεν είναι σύμφωνα με αυτό που λέει η
διακήρυξη και η προκήρυξη για την πλειοδοσία εγώ δεν πρόκειται να βάλω
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την υπογραφή μου πουθενά ούτε στη δοσοποίηση, ούτε να … τις επιταγές
τίποτε.
Θα σας πω όμως ότι ό,τι χρήματα ήταν να μπουν στο Ταμείο,
μπήκαν. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Μπορεί να έγινε η δοσοποίηση, για εμένα
κακώς δεν έπρεπε να γίνει η δοσοποίηση και το είχα πει και μάλιστα στο
Συμβούλιο που έγινε δεν παρίσταμαι διότι εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα κύριοι
είχε πεθάνει συγγενικό μου πρόσωπο και είχα πάει στον Κόκκινο Μύλο και
είχα ενημερώσει και ήμουν απόλυτα δικαιολογημένος και μπορείτε να
ανατρέξετε και στο βιβλίο κοιμητηρίου να δείτε το συγγενικό μου πρόσωπό και
την ώρα την οποία έγινε η κηδεία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Όχι κ. Λάλο μην κάνουμε έτσι, να τα λέμε. Γιατί τώρα
προσπαθούν μετά από δέκα χρόνια να δημιουργήσουν κι αυτοί το δικό τους
συννεφάκι πάνω από εμένα. Εγώ λοιπόν έχω να πω το εξής: έγινε η
δοσοποίηση κακώς για εμένα αυτό όμως που είναι το κύριο, είναι ότι παρ' όλο
που έγινε η δοσοποίηση όλες οι επιταγές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
πληρώθηκαν μέχρι τελευταίας δεκάρας και η εγγυητική η οποία παρέδωσα
στην επόμενη Διοίκηση ήταν εγγυητική αορίστου χρόνου. Δεν ήταν εγγυητική
ορισμένου χρόνου με ανανέωση. Είναι έτσι κ. Λάλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη κάνουμε διάλογο παρακαλώ κ. Λάλο, συνεχίστε κ.
Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Από εκεί και πέρα εγώ αρχείο σε αυτά τα έγγραφα τα
οποία λέει ο κ. Λάλος δεν έχω. Το αρχείο είναι αυτό το οποίο έχει βρει ο κ.
Λάλος από τα βιβλία της τότε Δημοτικής. Μπορεί να ανατρέξει και είμαι
σίγουρος ότι το έχει κάνει και να δει το τι έχει ειπωθεί και να ρωτήσει μάλιστα
και τους νομικούς που ήταν και τότε, η κα Δρόσου νομίζω ήταν, τη στάση την
οποία είχα εγώ και θέλω να επικαλεστώ την κα Δρόσου και να τη φέρω και σε
αντιπαράθεση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν εγώ ήμουν υπέρ της
δοσοποίησης του συγκεκριμένου τιμήματος το οποίο έπρεπε να καταβάλλει ο
κ. Κουρής.
Και δεν σας κρύβω ότι με είχε πιάσει και εμένα ο κ. Κουρής και
μου είχε πει «ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά…» του λέω «αυτό είναι δικό σου
θέμα, μη χτυπούσες. Τα λεφτά πρέπει να έρθουν. Αν θα υπογράψει κάποιος

34

η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

τη δοσοποίηση, δεν θα είμαι εγώ αυτός». Και σας λέω και πάλι ότι μπορείτε
να δείτε κάλλιστα με ποια σύνθεση έγινε αποδεκτή η δοσοποίηση και ποιος
έχει υπογράψει τις επιταγές.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ποιος. Πείτε μας… τι να ψάξουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εμείς δεν έχουμε ιδέα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκείνος εκφράζει τον λόγο του όπως θέλει, δεν θα του το
επιβάλλουμε εμείς.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλει ακριβώς.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Και σας λέω και πάλι από όλη τη διαδικασία μέχρι και
που παρέδωσα, παρ' όλο που έγινε η δοσοποίηση από όσο ξέρω όλες οι
επιταγές πληρώθηκαν και η εγγυητική την οποία είχα λάβει εγώ ήταν αορίστου
χρόνου.
Και θα χαρώ πάρα πολύ αυτά τα λέμε εδώ στο Δημοτικό
Συμβούλιο, τα πρακτικά αυτά να κρατηθούν και πολύ ευχαρίστως κ. Λάλο δεν
έχω κανένα απολύτως θέμα να μεταβιβαστούν στην Εισαγγελέα διαφθοράς
την κα Ελένη Ράικου. Αυτά όμως που λέω τώρα κ. Λάλο, τα έχω ξαναπεί και
απορώ γιατί έρχεστε τώρα, μετά το έγγραφο το οποίο έκανα εγώ στη
Διοίκηση, να επαναφέρετε το θέμα και να δημιουργήσετε τι. Τι εικόνα, μετά
από δέκα χρόνια;
Απαντήστε πρώτα σε αυτά που λέμε επί ημερών σας τι έχουν
γίνει, διότι αν ήταν κάτι το μεμπτό το οποίο είχε γίνει τότε, αυτό θα είχε βγει,
δεν έρχεται μετά από δέκα χρόνια να βγει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Από ποιον;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Από τις Διοικήσεις οι οποίες ακολούθησαν. Δεν θα το
έβλεπαν οι επόμενες Διοικήσεις;
Οτιδήποτε άλλο αν δεν ήμουν όπως πρέπει στην απάντησή μου,
πολύ ευχαρίστως για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Επειδή έχει αγορεύσει και σωστά ο κ.
Τομπούλογλου μήπως έχετε κάποια ερώτηση ή προς τον κ. Τομπούλογλου ή
προς τον κ. Λάλο για να μπορέσουμε δηλαδή κάπου να διαφωτιστούμε
καλύτερα. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ερωτήσεις κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι φυσικά είμαστε στις ερωτήσεις τώρα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Η πρώτη ερώτηση κ. Πρόεδρε είναι για σας. Βλέπετε γιατί
εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για τις προφορικές εισηγήσεις; Εάν
σοβαρότατο θέμα εδώ μας πιάνετε εξαπίνης. Εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά
πριν από δέκα χρόνια δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος δεν παρακολουθούσα
τα θέματα.
Ένα τόσο σοβαρό θέμα έρχεται έστω προς συζήτηση όπως
είπατε, γιατί ο Πρόεδρος είπε ότι προς συζήτηση το θέτει περισσότερο, αλλά
σε συζήτηση χωρίς να έχουμε κάνει καμία προετοιμασία. Εν πάση περιπτώσει
κάποιες διευκρινίσεις πρώτα απ' όλα και να δούμε.
Σε ποια χρονιά αναφερόμαστε κ. Λάλο; Γιατί με μια προφορική
παρουσίαση και με άλλες ομιλίες; Το 2006. Θυμίστε μας ποιος ήταν τότε
Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΑΝΘ; Ο κ. Αδαμόπουλος. Αυτός ήταν και
Πρόεδρος της ΔΕΑΝΘ και ο κ. Τομπούλογλου ήταν Αντιπρόεδρος της
ΔΕΑΝΘ.
Ωραία, το επίμαχο θέμα είναι η δοσοποίηση που εστίασε ο κ.
Τομπούλογλου; Υπάρχει και κάτι άλλο που προβληματίζει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ δεν το ήξερα, ρώτησα. Και τώρα μου λέει
ο κ. Τομπούλογλου ότι όντως παραλήφθησαν και επιταγές.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Φυσικά, δεν παραλαμβάνεις επιταγές. Ποιος τις
παρέλαβε και τι αποδεικτικό εξέδωσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ερώτηση κάνουν κ. Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα κ. Τομπούλογλου…
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα κάνει ότι δεν ξέρει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα με ευλάβεια σας ακούσαμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα κάνει ότι δεν ξέρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μη προσβάλλετε το Σώμα κατ’ αυτό τον τρόπο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα με προσβάλλει ο τρόπος του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ευλάβεια επί επτά λεπτά.. Κύριε Τομπούλογλου κοιτάξτε να
δείτε, αν θέλουμε να κάνουμε ερμηνεία του ήθους του καθενός εδώ μέσα, θα
μιλάμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αν ακούσω μια προσβλητική έκφραση, είμαι
υποχρεωμένος να τον καλέσω να ανακαλέσει. Αλλά μην κάνουμε μεταφράσεις
του ήθους και του ύφους του λόγου.
Κύριε Αράπογλου συνεχίστε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ναι κ. Πρόεδρε. Κύριε Λάλο, επομένως το ερώτημά μου
είναι: εκτός από τη δοσοποίηση αν μπορείτε διευκρινίστε μας αν υπάρχουν κι
άλλα επίμαχα, προβληματικά, γκρίζα σημεία στην υπόθεση. Η παραλαβή των
επιταγών είπατε.. τι εννοείτε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα επαναλάβω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ναι ακριβώς. Συγνώμη για την επανάληψη, αλλά είπαμε
προφορικές εισηγήσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απέχει δέκα χρόνια και
δεν τα γνωρίζουμε, είναι πολύ δύσκολο.
Και το τελευταίο αίτημά μου: είναι εφικτό έστω και αυτή τη
στιγμή, τώρα, καθώς μιλάμε να έχουμε ένα αντίγραφο του θέματος, της
εισήγησής σας; Ωραία, θα το ήθελα πριν την τοποθέτησή μου αν μπορούμε
να έχουμε ένα αντίγραφο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε τις ερωτήσεις σας κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ναι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τοποθέτησή σας περί του θέματος έχει μια βάση γιατί είναι
πολύ σοβαρό το θέμα, όμως επειδή πρότεινα να το εισάγουμε διότι έτσι κι
αλλιώς εφόσον δεν παίρνεται καμία απόφαση δημιουργείται μια ενημέρωση.
Δευτερεύοντος θα επανέλθουμε κάποια στιγμή που θα υπάρχουν ερωτήματα
εφόσον το διαβάσετε αναλυτικά και τα λοιπά και θα ξανατοβάλουμε το θέμα.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε θα κάνω ερώτηση και τοποθέτηση απ' ευθείας
για να το κλείσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα με βοηθούσατε να κάνετε την ερώτηση μόνο. Ωραία, άλλος
ερώτηση; Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς κ. Πρόεδρε δεν έχω καταλάβει, εξηγήστε
μου αν θέλετε τι ακριβώς καλούμαστε να ψηφίσουμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, δεν παρακολουθήσατε ίσως. Έφερε ένα θέμα για
ενημέρωση ο κ. Λάλος. Φυσιολογικά θα μπορούσα να το δώσω τον λόγο σε
χρόνο νεκρό να κάνει μια ενημέρωση. Όμως εκτίμησα επειδή το θέμα είναι
σοβαρό ότι θα χρειαστούν δημοτικοί σύμβουλοι να μιλήσουν, ή να ρωτήσουν,
άρα το ενέταξα και το έκανα εκτός ημερήσιας. Ενημέρωση μεν, αλλά με
δικαίωμα να έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής κ. Πρόεδρε:
επειδή δεν καλούμαστε κάτι να ψηφίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τίποτε απολύτως.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Νομίζω θα ήταν πρέπον να μην βιαστούμε τόσο πολύ
να φέρουμε αυτό το θέμα αφ' ενός διότι απευθύνεται ο κ. Λάλος προσωπικά
στον κ. Τομπούλογλου θα έπρεπε να του δώσει το περιθώριο να έχει τα
χαρτιά του εδώ για να μπορεί να απαντήσει, να μπορεί να προετοιμαστεί και
αφ' ετέρου θα έπρεπε κι εμείς να μη βγάζουμε φωτογραφίες που βγάζει ο κ.
Αράπογλου το θέμα, να το έχουμε αναλυτικά να μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Τώρα, καλούμαστε μετά από δέκα χρόνια, παραβλέπουμε αν
υπάρχει Πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση τότε, ούτε εγώ ήμουν στη
Φιλαδέλφεια τότε αλλά απλά λογικά ερωτήματα βάζω. Παραβλέπουμε ποιος
ήταν και αν ήταν Πρόεδρος, παραβλέπουμε αν υπήρχε Διευθυντής στη
Δημοτική Επιχείρηση, παραβλέπουμε τη Νομική Υπηρεσία και ερχόμαστε
τώρα επειδή βρίσκουμε εύκαιρο τον κ. Τομπούλογλου στο Δημοτικό
Συμβούλιο και επειδή έχουν προηγηθεί αντιπαραθέσεις Internetικές και
επιστολών, να έρθουμε να κάνουμε τι τώρα. Να κάνουμε μια κίνηση
εντυπωσιασμού για να δείξουμε ότι υπάρχουν κι άλλοι που έχουμε κάποια
στοιχεία εναντίον τους; Νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα.
Η γνώμη μου είναι ως Προεδρείο πριν να συνεχιστεί καθόλου η
συζήτηση να το αποσύρετε, να το φέρετε την επόμενη φορά εάν πρόκειται να
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γίνει κάποιο θέμα για να ψηφίσουμε κάτι, ώστε να είναι και προετοιμασμένο το
Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετάσχει στη συζήτηση, αλλά και ο κ.
Τομπούλογλου να απαντήσει. Έτσι θεωρώ εγώ και πάρτε το πάνω σας κ.
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου προσέξτε να δείτε, εγώ μπορεί να έχω
κάποιες αρμοδιότητες αλλά ποτέ δεν θα ασκήσω δικαίωμα οποιουδήποτε να
ενημερώσει για οτιδήποτε και με όσο χρόνο. Αυτό είναι υποχρέωση
δημοκρατική που την αισθάνομαι εγώ.
Άρα την ευθύνη την έχει αυτός που φέρνει θέμα, αυτός που λέει
αυτά που λέει και αυτός που απαντάει. Άρα εγώ δεν πρόκειται να προβώ σε
τέτοια ενέργεια σε κανέναν ότι στον κ. Αντιδήμαρχο. Δεκτή, αλίμονο η
πρότασή σας την άκουσα, πολύ καλά κάνετε και έχετε κάποια πρόταση.
Όμως εγώ συνεχίζω και λέω αυτή είναι η άποψή μου, άρα συνεχίζουμε.
Διακόψαμε τον κ. Κόντο που ήθελε να κάνει τοποθέτηση, κάνατε
εσείς βέβαια εντάξει συμβαίνουν αυτά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν θα ξανατοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι να ξανατοποθετηθείτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κ.
Κοπελούσος έχει τον λόγο για ερώτηση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Λάλο στον κ. Αντιδήμαρχο.
Είναι ένα θέμα αυτό που έχει απασχολήσει κατά καιρούς και μέχρι και σήμερα
το θέμα του κυλικείου του νεκροταφείου μας. Εάν ο κ. Τομπούλογλου κ. Λάλο,
δεν σας έκανε τα ερωτήματα αυτά που σας έκανε, θα απαντούσατε σήμερα
αυτά;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα ρωτούσα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα τα ρωτούσατε αυτά σήμερα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτά είναι προϊόν ελέγχου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ένα λεπτό κ. Λάλο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε συνολικά κ. Αντιδήμαρχε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μήπως θέλετε να καλύψετε κάποιες δικές σας
παραλείψεις και έρχεστε πριν από δέκα χρόνια τι έγινε με το θέμα και δηλαδή
τον άνθρωπο που κάνει την ερώτηση να του ρίξουμε τις ευθύνες τώρα; Κάνετε
λάθη. Είναι λάθη και παραλείψεις αυτές. Απαντήστε καταφατικά και όπως
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πρέπει και ό,τι προβλέπει ο νόμος μέσα στο μήνα στα ερωτήματα που σας
έχει κάνει ο κ. Τομπούλογλου και μετά αναφερθείτε σε αυτά τα οποία λέτε.
Καταλάβατε; Να καλύψετε πάτε. Πάτε να αντιστρέψετε τις ευθύνες αυτή τη
στιγμή. Αυτό κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι η ουσία όλου του θέματος αυτό το οποίο είπατε εδώ,
έχει ένα ερώτημα, το οποίο είναι ουσιαστικό και βασικό. Με όλες αυτές τις
παραλείψεις που μας είπατε, υπάρχει απώλεια εσόδων από το Δήμο; Γιατί
έτσι όπως τοποθετούμαστε ακούστηκαν και ονόματα και θα είναι καλό να
ξέρουμε αν έχουμε απώλεια εσόδων.
Η προσωπική μου άποψη αλλά νομίζω θα έχει τη μεγαλύτερη
βαρύτητα η δική σας άποψη, είναι ότι …. Κύριε Λάλο, να σας πω κάτι άλλο;
Μας το λένε και οι απ' έξω ότι όταν μιλάμε γελάτε και κοροϊδεύετε, όχι εσείς
γενικά όλοι. Αλλά το να μιλάμε στα μάτια μας μπροστά και να γελάτε, δεν
νομίζω ότι είναι πιο σοβαρός ο λόγος ο δικός σας από το δικό μου. Θα
παρακαλούσα πάρα πολύ, σέβομαι και σας κοιτάω στα μάτια όταν μιλάτε, όχι
να γελάτε και να με κοροϊδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσον αφορά το «γελάνε» παρακαλώ να είμαστε πιο
προσεκτικοί, το «κοροϊδεύετε» δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αν το
αντιληφθώ από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, θα επέμβω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η ουσία λοιπόν είναι ένα θέμα: υπάρχει απώλεια εσόδων; Γιατί
πραγματικά αυτά τα οποία είπατε μπορεί να έχουν γίνει, πολλές φορές λέμε
ότι δεν έχουμε κάνει σωστά το Ταμείο μας, δεν έχουμε κάνει σωστά τις
εγγραφές αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ να έχει χαθεί.
Υπάρχει απώλεια εσόδων;
Εάν υπάρχει πραγματικά απώλεια εσόδων που από ό,τι
γνωρίζω όντως είναι έτσι ότι δόθηκαν οι επιταγές, οι επιταγές πληρώθηκαν,
αλλά βέβαια θα ήθελα εσείς να μου το πείτε. Γιατί αν μου πείτε ότι έχουμε
απώλεια εσόδων, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
Εάν δεν έχουμε όμως απώλεια εσόδων, πραγματικά είναι κάτι το
οποίο είναι για να δημιουργήσουμε μια εντύπωση και δεν έχει καμία σημασία
η σημερινή θέση με αυτό που πάμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε κ. Κόντο. Άλλος …
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εμπεριείχε ερώτημα η τοποθέτηση του κ. Κόντου, να
ακούσουμε την απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση πάμε σε απάντηση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και μετά θα τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και μετά θα τοποθετηθείτε ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλη
ερώτηση, κ. Λάλο έχετε τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατ' αρχάς να κάνω εγώ μια ερώτηση. Άρα
εισπράχθησαν επιταγές μεταχρονολογημένες. Σωστά; Αυτό κατάλαβα από
αυτό που είπατε: μεταχρονολογημένες επιταγές ως εγγύηση ότι θα καταβάλλει
τις δόσεις.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι εγγύηση; Τι λέτε κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εισπράξατε δηλαδή τις επιταγές;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι λέτε κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εισπράξατε τις επιταγές;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι να εισπράξω τις επιταγές; Το Ταμείο της Δημοτικής
φαίνεται πεντακάθαρα τι έχει γίνει. Τι θέλετε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ωραία. Να μην απαντάει ο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι να μην απαντάω; Μισό λεπτό, ρωτάς κάτι. Είναι
δυνατό πριν δέκα χρόνια; Εγώ παρέδωσα …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε τι είναι αυτό το πράγμα;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κάτσε κ. Λάλο, 6/10 που παρέδωσα, είχαμε και αλλαγή
Δημοτικής Αρχής. Ήρθε η Διοίκηση Κόντου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου θα σας ξαναδοθεί και δευτερολογία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη ποιος μιλάει; Γίνεται πλειστηριασμός,
δημοπρασία, συμμετέχουν δύο κάτω από κάποιους όρους διακήρυξης και
υπολογίζουν το τι έχει ο καθένας για να κάνει το χτύπημά του το ανώτερο με
τους όρους αυτούς που λένε ότι προκαταβάλλονται 36 μισθώματα. Σε κάποιο
σημείο της δημοπρασίας ο ένας υποχωρεί γιατί δεν έχει να καλύψει
προφανώς τα 36 αυτά μισθώματα μπροστά.
Αποχωρεί και ανακηρύσσεται πλειοδότης ο κ. Κουρής, ο οποίος
μετά παραβιάζει τους όρους της σύμβασης, δεν έχει να καλύψει το χτύπημα
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που έκανε στη δημοπρασία και αντί να τον βγάλουμε έκπτωτο και να πάμε σε
νέο πλειστηριασμό, διότι διαφορετικά θα μπορούσε και ο δεύτερος πλειοδότης
να

έχει

χτυπήσει παραπάνω

αν

ήξερε

ότι

θα

μπουν δόσεις

και

μεταχρονολογημένες επιταγές και να πάρει αυτός τη δημοπρασία. Άρα
επηρέασε η Διοίκηση της ΔΕΑΝΘ το διαγωνισμό.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου, κύριε Τομπούλογλου…
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επηρεάσατε το διαγωνισμό. Αυτά τα
ερωτήματα τα θέτει με τέσσερις εξώδικες προσκλήσεις η συμμετέχουσα κα
Ευαγγελία Ρηγοπούλου το 2006.
Και εγώ ρωτάω: έχει δικαίωμα μια Διοίκηση να επεμβαίνει σε ένα
διαγωνισμό υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου διαγωνιζομένου;
Τώρα, να πάω αν υπήρχε απώλεια εσόδων. Πως δεν υπήρχε! Ο
κ. Κουρής μπήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία και μας φέσωσε 1,5
εκατομμύριο.

Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο κ. Κουρής σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν
έπρεπε ποτέ να πατήσει το πόδι του μέσα στο κυλικείο του νεκροταφείου ως
μισθωτής. Εξ αντικειμένου μετά δεν θα μας είχε φεσώσει, αφού δεν θα ήταν
ποτέ μισθωτής του κυλικείου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα είχε μπει άλλος πλειοδότης. Το
καταλαβαίνετε; Δεν ήταν ο κ. Κουρής ο πλειοδότης του διαγωνισμού, θα είχε
μπει άλλος. Δεν θα ήταν ο κ. Κουρής. Άρα ο κ. Κουρής δεν θα ήταν μισθωτής
ο οποίος μας φέσωσε 1,5 εκατομμύριο. Είναι κατανοητό;
Οπότε υπήρξε απώλεια εσόδων; Φυσικά και υπήρξε από τον
συγκεκριμένο μισθωτή, ο οποίος με τη βοήθεια του τότε Διοικητικού
Συμβουλίου κέρδισε το διαγωνισμό και μπήκε μέσα στο μισθίο και στη
συνέχεια με μεθοδεύσεις διάφορες δεν κατέβαλλε τα μισθώματα. Απαντώ ότι
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υπήρξε απώλεια εσόδων από τον κ. Κουρή ο οποίος δεν έπρεπε αυτό το
διαγωνισμό να τον είχε κερδίσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σας παρακαλώ

κ.

Κόντο

αφήστε

να

τελειώσει

ο

κ.

Αντιδήμαρχος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Από την άλλη η ΔΕΑΝΘ δεν είναι πιστωτικό
Ίδρυμα να χορηγεί πιστώσεις σε νικητές διαγωνισμών δημόσιων. Είναι
κατανοητό αυτό που λέω ότι δεν είναι πιστωτικό Ίδρυμα για να χορηγεί
πιστώσεις, η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου; Καταγράφονται αυτά που λέω
στα πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφονται κ. Λάλο τα πάντα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ωραία. Εσείς κ. Τομπούλογλου λέτε πήρατε μια
παράνομη απόφαση, ήσασταν υποχρεωμένος να την υλοποιήσετε; Την
καταγγείλατε την παράνομη απόφαση στην Ελεγκτική Αρχή ή ήρθατε μετά
από δέκα χρόνια να μας πείτε ότι κακώς την πήραν και ήταν παράνομη;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ποιος διαμαρτύρεται; Τι διαμαρτυρία υπάρχει, δεν
καταλαβαίνω.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Πιστεύω να απαντήσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά κ. Τομπούλογλου θα απαντήσετε. Τι είναι εδώ;
Στρατοδικείο είναι; Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ τι λέω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουμε απαγορέψει ποτέ τον λόγο;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ξέρω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όση ώρα θέλετε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα επαναλάβω για τον κ. Αράπογλου τα οκτώ
σημεία.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μην τα επαναλάβεις, τα έχει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Και ας
αποφασίσει και η δικαιοσύνη εν τοιαύτη περιπτώσει αν έγιναν όλα καλά στη
δημοπρασία, αν έπρεπε να μπει ο κ. Κουρής ή κάποιος άλλος μέσα. Εγώ
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κάνω αυτό που δεν έγινε ποτέ αυτά τα χρόνια: ό,τι βρίσκω στους φακέλους
του Δήμου το φέρνω και το κοινοποιώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και όσον αφορά την περίπτωση του νέου μισθωτή, ο νέος
μισθωτής κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου για το νέο μισθωτή
βεβαιώσαμε τα υπολειπόμενα μισθώματα τα οποία όπως ξέρετε λόγω της
προσωρινής

διαταγής

πλήρωνε

το

μειωμένο,

κάναμε

κατ'

ευθείαν

βεβαιωτικούς καταλόγους, κατά των βεβαιωτικών καταλόγων προσέφυγε,
πήρε προσωρινή διαταγή και αυτή τη στιγμή είναι με προσωρινή διαταγή, έχει
ανασταλεί η είσπραξή τους μέχρι 31/12/2016.
Και πληρώνει το μειωμένο. Πληρώνει το μειωμένο, γιατί δεν
μπορεί να εισπράξει τον άλλο βεβαιωτικό, το υπόλοιπο βάσει της προσωρινής
διαταγής που πήρε τον Αύγουστο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ομιλίες τώρα από τους επικεφαλής.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να ακούσουμε τον κ. Τομπούλογλου που ζήτησε να
μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά αν δεν έχουν αντίρρηση οι επικεφαλής, εγώ δεν έχω
κανένα πρόβλημα. Παρακαλώ κ. Κουμαριανέ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ. Μόνο μια διευκρίνιση που καλό θα ήταν να
τη συμπεριλάβει στην τοποθέτησή του ο κ. Τομπούλογλου. Είπατε, ότι
διαφωνούσατε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Της δοσοποίησης.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι, της δοσοποίησης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι:
θεωρείτε αν η απόφαση δοσοποίησς ήταν κατά παράβαση των όρων της
προκήρυξης είχατε τη διακριτική ευχέρεια να την εφαρμόσετε ή όχι; Ήσασταν
υποχρεωμένος να μην την εφαρμόσετε ή ήσασταν υποχρεωμένος να την
εφαρμόσετε στο βαθμό που ήταν; Απλά να το συμπεριλάβετε αυτό στην
τοποθέτησή σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ για την Πολιτική Αγωγή.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θέλω τον λόγο πριν από τον κ.
Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Συνήγορος Υπεράσπισης είσαι; Τι είσαι;
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν είμαι ούτε υπεράσπισης, ακριβώς θέλω να τοποθετηθώ
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι να μην αστειευόμαστε πιστεύω γιατί είναι αρκετά
σοβαρά τα θέματα. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι από τις λίγες φορές που προσπαθώ να καταλάβω τι
γίνεται σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και ειλικρινά σας λέω δεν μπορώ να
καταλάβω. Με παραξένεψε και με ενόχλησε πάρα πολύ η τοποθέτηση του κ.
Λάλου, ότι εγώ ψάχνω και βρίσκω και ό,τι είναι που δεν το έκαναν οι
προηγούμενοι θα το φέρνω και θα το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κύριε Λάλο, επειδή εδώ δεν έχουμε ανάγκη από Ζορό, αλλά
έχουμε ανάγκη από τοποθετήσεις υπεύθυνες που θα ενημερώνουν, αλλά που
θα μπορούμε πραγματικά να τοποθετηθούμε και εμείς πάνω σε αυτά τα
θέματα, παρακαλώ πολύ ασχοληθείτε όσο θέλετε, ψάξτε τα αρχεία, τα
υπόγεια, βγάλτε υποθέσεις, αλλά όταν έρχονται να συζητούνται, να
συζητούνται με σοβαρότητα. Και η σοβαρότητα λέει ότι βάζουμε τα θέματα,
έχει πλήρη ενημέρωση όχι προφορικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Γήπεδο
Γιατί αν νομίζετε ότι σε θέματα που λέτε ότι οι τοποθετήσεις του
καθενός θα πάνε στον Εισαγγελέα, εσείς θα έχετε ψάξει δυο μήνες και εμείς
θα τοποθετηθούμε μέσα σε τρία λεπτά προφορικά από την ενημέρωση τη
δική σας ή του κ. Τομπούλογλου, το μόνο που κάνετε ξέρετε ποιο είναι; Να
υπονομεύετε τα θέματα αυτά και να γελοιοποιείτε όλη αυτή τη διαδικασία, που
αν υπάρχουν ευθύνες σε όποια θέματα, θα έπρεπε να βγουν σοβαρά,
τεκμηριωμένα και με έγγραφα τα οποία πρέπει να είχαμε στα χέρια μας.
Εγώ ζήτησα τον λόγο πριν τον κ. Τομπούλογλου γιατί
προσπαθώντας τόση ώρα να καταλάβω, δεν μιλάω. Δεν θα τοποθετηθώ επί
της ουσίας, θεωρώ απαράδεκτο αυτό που κάνετε και αν έχετε κι άλλα θέματα
τέτοια, παρακαλώ πολύ να έρθουν στα σοβαρά θέματα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι σε πυροτεχνήματα που ο καθένας θέλει να κάνει εφέ εδώ
μέσα.
Δεν είναι η ώρα για εφέ και μάλιστα δεν είναι και τα θέματα αυτά
για εφέ. Υπάρχουν πολλά θέματα το γνωρίζω δεν μπορούμε εμείς σε πέντε
λεπτά να τοποθετηθούμε σε αυτά τα θέματα. Είστε απαράδεκτος προσωπικά
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και νομίζω ότι είμαστε και όλοι που αφήσαμε αυτό το θέμα να συζητηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επί προσωπικού κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια είναι η φράση …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: «Είστε απαράδεκτος προσωπικά» είπε η κα
Αγαγιώτου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν είναι κ. Λάλο τώρα …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι απαράδεκτη η κα Αγαγιώτου, θα φέρνω
ό,τι ενημέρωση θέλω δημοτικός σύμβουλος είμαι, θα ενημερώνω το Σώμα και
όποιος δεν θέλει, μπορεί να κλείνει τα αυτιά του.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στοιχεία να μας φέρνετε έγγραφα, όχι λόγια. Μας τα δώσατε;
Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να σας τα δώσω κα Αγαγιώτου. Να σας τα
δώσω και να το ξαναφέρουμε και το θέμα. Εγώ ενημέρωση ζήτησα από το
Σώμα.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτά είναι για τις κάμερες, δεν είναι ουσία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι για τις κάμερες κα Αγαγιώτου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να φέρουμε το θέμα ξανά να συζητηθεί.
Συγνώμη, το θέμα δεν το άνοιξα εγώ, ζήτησε ενημέρωση ο κ. Αράπογλου
στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το κυλικείο δεν ζητήσατε
ενημέρωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για το σημερινό ενοικιαστή και για τις εγγυητικές επιστολές.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, τη σύμβαση. Ορίστε!
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Όχι του ’06.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ίδια σύμβαση είναι κ. Σιώρη, δεν είναι άλλη
σύμβαση. Η ίδια σύμβαση του ’06 είναι και το ’14.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ. Κύριε Λάλο, σας παρακαλώ, δεν
υπάρχει λόγος να φωνάζουμε. Ο καθένας θα πει την άποψή του. Συνεχίζουμε,
ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι.

ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ:

Ευχαριστώ

κ.

Πρόεδρε.

Είναι

καλό

αγαπητοί

συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ ωραίο κύριοι συνάδελφοι μετά από δυο χρόνια
και επειδή έχουν ψάξει πολύ βαθιά μέσα με ενδοσκόπιο τα αρχεία του Δήμου
όλως τυχαίως μετά την επιστολή που έκανα να του ζητήσω στοιχεία για το τι
έγινε, να έρχονται και να φέρνουν και εκτός ημερήσιας και να βάζουν και οκτώ
ερωτήματα. Μπράβο τους!
Εγώ αυτό που έχω να πω αγαπητοί συνάδελφοι κοιτώντας σας
στα μάτια, όλους σας, είναι ένα πράγμα: εγώ ό,τι ήταν να πω το είπα εκείνη
την ώρα. Είπα ότι για εμένα οποιαδήποτε παρατυπία όσον αφορά αυτά που
έχουν γραφτεί στην προκήρυξη, δεν θα γίνει δεκτή. Από τη στιγμή που η
δοσοποίηση ήταν κάτι εκτός διαδικασίας, εμένα δεν θα με έβρισκε ποτέ
σύμφωνο.
Εγώ προσωπικά σαν Γιάννης Τομπούλογλου δεν παρέλαβα
ποτέ αυτές τις επιταγές, δεν τις μονόγραψα και να θυμίσω ότι όταν έγινε ο
πλειστηριασμός αυτός το καλοκαίρι, το φθινόπωρο είχαμε εκλογές.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … συγνώμη που σας διακόπτω,
ποιος τις παρέλαβε …
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Η ερχόμενη Διοίκηση. Τι να σας πω; Εγώ πάντως στα
χέρια μου δεν τις παρέλαβα. Και τις διαχειρίστηκαν προφανώς πιστεύω η
επόμενη Διοίκηση, η Διοίκηση Κόντου τις παρέλαβε, αν πληρώθηκαν οι
επιταγές θα το ξέρει η Διοίκηση Κόντου. Νομίζω, διότι δεν είχε δημιουργηθεί
θέμα και σας το λέω με κάθε ευθύνη, κατ' αρχήν η εγγυητική ήταν αορίστου
χρόνου, το πώς αλλάχτηκε μετά εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άλλαξε η Δημοτική Επιχείρηση και έγινε Δήμος.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Έγινε Δήμος, πέρασε από τη Δημοτική Επιχείρηση που
καταργήθηκε και ήρθε στο Δήμο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η Διοίκηση Σταύρου Κόντου ανέλαβε 1/1/2007.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Του ’07 ακριβώς και ουσιαστικά εκείνη ήταν η οποία
ανέλαβε και τη διαχείριση των επιταγών, των όποιων χρημάτων.
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Απλά, αυτό που ισχυρίζεται ο κ. Λάλος ότι «ναι, μπήκαμε μέσα
1,5 εκατομμύριο» εγώ έχω να του πω το εξής: όσον αφορά την εγγυητική που
ήταν αορίστου χρόνου και τις επιταγές που κακώς δοσοποιήθηκε για εμένα,
εγώ σας λέω ότι το φώναζα «εγώ δεν πρόκειται να προχωρήσω σε κάτι, σα
Γιάννης όσον αφορά τη δοσοποίηση», οι επιταγές αυτές εισπράχθηκαν μέχρι
τελευταίου ευρώ. Από εκεί και πέρα άρχισε να μην πληρώνει ο Κουρής γιατί
καλό θα είναι εφόσον κάνει ενημέρωση ο κ. Λάλος, να την κάνει
εμπεριστατωμένα. Έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του, εγώ το λέω ευθέως
μπροστά σας: δεν έχω κρατήσει κανένα αρχείο, δεν έχω κάποιο αρχείο. Έχω
να πω αυτά που έκανα εγώ τότε και το τι έλεγα.
Και αυτά δεν έρχομαι να τα πω τώρα κ. Πρόεδρε, τα έχω πει σε
προηγούμενη συνεδρίαση αυτής της Δημοτικής Αρχής το τι έκανα τότε.
Ανατρέξτε. Δυστυχώς δεν τα έχω ούτε αυτά τα αρχεία, αν ανατρέξετε σε
προηγούμενες συζητήσεις που αφορούν το Δημοτικό Κοιμητήριο και όσον
αφορά τα μισθώματα του κυλικείου, αυτά τα έχω ξαναπεί. Δεν έρχομαι να τα
πω πρώτη φορά.
Και λέω και πάλι: κακώς η δοσοποίηση. Αλλά μέχρι και την
τελευταία επιταγή την οποία είχε δώσει, την είχε πληρώσει. Την πλήρωσε.
Από εκεί και πέρα άρχισε να χαλάει το θέμα. Πως άλλαξαν οι εγγυητικές, τι
έκανε μετά και τα λοιπά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κ. Ρηγόπουλος είχε κάνει ένσταση για τη
δοσοποίηση;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ο κ. Ρηγόπουλος έκανε απλά ένα εξώδικο, το οποίο και
η τότε αντιπολίτευση εάν ήθελε, και κατά το υπόλοιπο της θητείας του κ.
Αδαμόπουλου αλλά και κατά την διάρκεια της θητείας του κ. Κόντου, η όποια
αντιπολίτευση θα μπορούσε να είχε προσφύγει και να είχε θέσει το θέμα το τι
γίνεται. Κανείς όμως δεν είχε μιλήσει τότε. Όλοι κώφευαν; Όλοι ήταν
απατεώνες; Όλοι τα παίρνανε;
Εγώ σας λέω όμως και θέλω εδώ την απάντηση του κ. Λάλου:
από ποια χρονική στιγμή και μετά άρχισε να φαίνεται ότι ο κ. Κουρής δεν ήταν
εντάξει στις υποχρεώσεις του στο Δήμο, με τη δοσοποίηση που λέτε, που κατ’
εμέ σας λέω και πάλι και το λέω κατηγορηματικά ότι για εμένα δεν έπρεπε να
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γίνει, από ποιο σημείο και μετά κ. Λάλο δεν πλήρωνε. Έγινε η δοσοποίηση,
κακώς.. εγώ δεν ήμουν …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαβάζατε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι να διαβάσω;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω, δεν ήσασταν λέτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν ήμουν στη Διοίκηση εννοώ να διαχειριστώ τα
χρήματα. Γιατί νομίζω ότι η παραλαβή των επιταγών έγινε επί Διοίκησης
Σταύρου Κόντου, δεν το θυμάμαι κ. Δήμαρχε, συγχωρέστε με.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ποια παραλαβή;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν ξέρω. Παρέλαβε τις επιταγές οι οποίες ήταν το
υπόλοιπο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άλλο η παραλαβή, μην το μπερδεύουμε γιατί έτσι δημιουργείται
μια κατάσταση. Την παραλαβή έχει υπογράψει κάποιος τον 6ο και την
παραλαμβάνει ο άλλος τον Φεβρουάριο;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό έγινε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν μπορώ να ξέρω. Τον 6ο δεν δόθηκαν. Κατ' αρχήν η
σύμβαση ξεκινούσε αν δεν κάνω λάθος τον Οκτώβρη. Είναι έτσι; Τον
Οκτώβρη δεν ξεκινούσε; Τον Οκτώβρη ήταν μέσα στις εκλογές.
Εγώ λέω το εξής: αυτό που θέλω να μου πείτε κ. Λάλο είναι από
πότε, από ποια χρονική στιγμή και μετά –μετά τις επιταγές, μετά την τελευταία
επιταγή που έδωσε- ο κ. Κουρής δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του.
Μπορείτε να μας ενημερώσετε; Τα στοιχεία τα έχετε, εσείς τα έχετε τα
στοιχεία.
Δηλαδή τα χρήματα αυτά τα οποία είχε πάρει η Διοίκηση
Αδαμόπουλου, η Διοίκηση της ΔΕΑΝΘ που ήμουν και εγώ, πληρώθηκαν στο
ακέραιο ή έχασε κάτι ο Δήμος; Αυτό θέλω να μου πείτε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ποιον τόκο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Του χορηγήσατε πίστωση.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ποιο τόκο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Των δόσεων που κάνατε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Λάλο θα σας δοθεί ο λόγος να πείτε κι εσείς ό,τι
θέλετε. Κύριε Τομπούλογλου σας έδωσα αρκετό χρόνο, νομίζω δεν έχετε
παράπονο. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Επειδή πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, απλά
δεν μείναμε στην ενημέρωση του κ. Λάλου έγιναν ερωτήσεις και έχω την
εντύπωση ότι κακώς κάναμε ερωτήσεις. Έπρεπε απλά να σταματήσουμε εκεί,
να μας κάνει την ενημέρωση ο κ. Λάλος και να συμφωνήσω με τον κ.
Παπανικολάου και με την κα Αγαγιώτου ότι έπρεπε να σταματήσουμε εδώ. Να
πάρουμε στα χέρια μας τα χαρτιά, την εισήγηση της Διοίκησης και εμείς αλλά
και ο κ. Γιάννης, γιατί αναφερθήκατε στο όνομά του πάρα πολλές φορές να
μπορεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και να ενημερωθούμε κι εμείς καλύτερα.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Γιατί τώρα αισθανόμαστε ότι κάποιος «ανακρίνεται» και
κακώς γίνεται αυτό και αισθάνεται και αυτός άσχημα και έχω την εντύπωση
και όλοι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γεωργαμλή. Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εμείς όταν ζητάμε κάτι από εσάς μας λέτε
«γράψτε το». Τώρα δεν μπορούσε ο κ. Λάλος να τα συζητήσει αυτά και να
απαντήσει κάποια άλλη στιγμή, ή να προηγηθεί κάποια ενημέρωση; Αυτή τη
στιγμή είναι σα να γίνεται ανάκριση, είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνετε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό θέλετε κ. Αναγνώστου; Μάλιστα.
Άλλος ομιλητής; Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε αν καταλαβαίνω καλά από την εσπευσμένη
προσπάθεια να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, εδώ τίθεται ένα θέμα
παράβασης της διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, αν καταλαβαίνω
καλά από μια πρώτη ανάγνωση και από αυτά που άκουσα από τον κ. Λάλο,
εδώ τίθεται θέμα παράβασης των όρων της διακήρυξης και του διαγωνισμού
όσον αφορά τη δοσοποίηση, η οποία δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και την παραλαβή επιταγών, αν κατάλαβα καλά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό ειλικρινά ακόμη δεν το έχω καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταχρονολογημένες επιταγές, κατάλαβα εγώ.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό ακόμη εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν έπρεπε να
παραλειφθούν; Παραλήφθησαν με καθυστέρηση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μεταχρονολογημένες δεν προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται είναι παράνομη διαδικασία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για την προκαταβολή ή για την εγγύηση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για την προκαταβολή επειδή είναι ιδιωτικού
Δικαίου επιχείρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να παραλάβει επιταγή
προσωπική.

Δεν

είναι

δηλαδή

Νομικό

Πρόσωπο

Δημοσίου.

Όμως

μεταχρονολογημένες επιταγές, δηλαδή έχω εγώ ένα μίσθωμα, δεν το
πληρώνω τώρα και δίνω μία να πληρωθεί σε έξι μήνες, δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλάβαμε κ. Λάλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επιτρέψτε μου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το επέτρεψα ήδη για να το καταλάβω κι εγώ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ωραία. Αυτές οι μεταχρονολογημένες παρελήφθησαν, ή
ρωτάτε τον κ. Τομπούλογλου να μας πει αν παρελήφθησαν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ρωτάω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άρα δεν ξέρετε αν παρελήφθησαν.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ κάνω ερωτήματα προς τον κ.
Τομπούλογλου και προς την Υπηρεσία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άρα δεν ξέρουμε αν έχουν παραληφθεί.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, τίποτε δεν ξέρουμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Γιατί εδώ ακούσαμε παρελήφθησαν όχι τον Οκτώβριο, επί
της επόμενης Διοίκησης …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν τις έχω δει ποτέ μου.
Γ.

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:

Άρα

δεν

το

ξέρετε.

Δεν

καταγγέλλετε

παρελήφθησαν επιταγές, ρωτάτε μόνο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ρωτάω αν παρελήφθησαν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ωραία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ωραία και τα λεφτά από πού μπήκαν κ. Λάλο;

51

εδώ

ότι

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω κ. Κόντο θα τα βρούμε αυτά. Αυτό
ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τώρα τον κ. Αράπογλου όμως, αφήστε τον κ.
Αράπογλου παρακαλώ κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … για όνομα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επαναλαμβάνω ότι εδώ μιλάμε για
παράβαση όρων της διακήρυξης και του διαγωνισμού είτε τη δοσοποίηση, είτε
αν παρελήφθησαν μεταχρονολογημένες επιταγές και ο κ. Λάλος αν κατάλαβα
καλά άφησε να εννοηθεί ότι αυτό αποτελεί τη βάση του κακού για ό,τι
ακολούθησε στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποίησε τη λέξη «συσχετισμό».
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Γιατί άκουσα ότι πήγατε να εμπλέξετε και το δικό μου
ερώτημα που έκανα για την κατάληξη των εγγυητικών επιστολών,
υπονοήσατε ότι από εδώ ξεκίνησε το κακό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για την ενημέρωση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ερμηνεύω αυτά που λέτε για να μου πείτε αν κατάλαβα
καλά ή όχι, αυτό κάνω.
Αν στο προηγούμενο θέμα που ήταν ένα πολύ απλό θέμα ενός
ταξιδιού και ενός κόστους 280 € και μάλιστα με επισήμανση του Προέδρου γι'
αυτό, είπα ότι για λόγους αρχής επανειλημμένα εμείς δεν θέλουμε να
μπαίνουμε σε συζήτηση ή σε ψηφοφορία για εισηγήσεις προφορικές που δεν
έχουμε ενημερωθεί, αν εκεί ίσχυε μια φορά και σας θυμίζω ότι ήταν μόνο η
δική μας Παράταξη που ψήφισε παρών στο προηγούμενο θέμα που εισήλθε
έτσι προφορικά όλη η άλλη αντιπολίτευση ψήφισε υπέρ, εδώ αυτό ισχύει στο
πολλαπλάσιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζουμε εδώ κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει μπαίνουμε στη συζήτηση. Γιατί είναι ένα πολύ
σοβαρό θέμα το οποίο πάλι μας πιάνετε εξαπίνης, δεν έχουμε ενημερωθεί
ούτε καν ηλεκτρονικά, δεν το έχουμε ψάξει, λάβετε υπόψη σας ότι εγώ δεν
ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος σε προηγούμενη.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Μα κι άλλοι δεν ήταν, μόνο ο Γιάννης ήταν.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει, μπορεί κάποιοι να ήταν σε παλαιότερα χρόνια.
Επίσης από αυτό το γεγονός που έγινε πριν από δέκα χρόνια, μεσολάβησε η
Διοίκηση Κόντου, η Διοίκηση Γαϊτανά, δεν ήρθε ποτέ κάτι τέτοιο στο Δημοτικό
Συμβούλιο τουλάχιστον από το λίγο που παρακολουθούσα τότε εγώ ως μη
δημοτικός σύμβουλος.
Και έρχεστε τώρα δέκα χρόνια μετά και φέρνετε απροειδοποίητα
χωρίς καν να μας το έχετε στείλει ηλεκτρονικά για να μπορέσουμε λίγο να το
ψάξουμε και εμείς, αυτό το θέμα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έφερα θέμα κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το ερώτημα. Τα ερωτήματα που θέσατε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ενημέρωση είναι κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει. Έχω ξαναπεί ότι καμία συζήτηση δεν κάνει κακό
και το έχω επαναλάβει αυτό και έχω καταγγελθεί και έχω δεχτεί επιθέσεις από
εσάς, όταν κάποτε ζητάγαμε να συζητηθεί ένα θέμα άλλο. Επομένως δεν θα
αλλάξει τώρα άποψη, καμία συζήτηση δεν κάνει κακό.
Αλλά για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό, που δεν έχει
έρθει στο παρελθόν στην επιφάνεια για να μπορέσουμε να έχουμε
ενημερωθεί, σαφώς δεν είναι ο ενδεικνυόμενος τρόπος αυτός για να το φέρετε
προς συζήτηση και δικαιολογημένα δίνετε το δικαίωμα σε συναδέλφους να
μιλάνε για πυροτεχνήματα, ή για πολιτικές σκοπιμότητες, όταν επαναλαμβάνω
φέρνετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που υπονοεί ή υποκρύπτει πολύ σοβαρές
πλευρές, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της αντιπολίτευσης, έστω
ηλεκτρονικά.
Για τον λόγο αυτό, όπως είπα και στο προηγούμενο θέμα που
δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι το καλύτερο που
έχετε να κάνετε είναι να το ξαναφέρετε όποτε έχετε περισσότερα στοιχεία να
μας δοθεί και εμάς ο χρόνος φυσικά και στον άμεσα ενδιαφερόμενο την
ενημέρωση …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχω την ενημέρωση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Την ενημέρωση. Και τότε κ. Λάλο επειδή λέτε για
ενημέρωση να συμπληρώσω κάτι: παράκληση η επόμενη ενημέρωση να μην
εμπεριέχει ερωτήματα. Είστε Διοίκηση. Άμα εσείς δεν γνωρίζετε την απάντηση
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σε αυτά κ. Λάλο, πως ένας δημοτικός σύμβουλος μετά από δέκα χρόνια
μόνιμα στην αντιπολίτευση από τότε, ή ένας δημοτικός σύμβουλος που δεν
έχει διατελέσει ποτέ στη Διοίκηση, ή η υπόλοιπη αντιπολίτευση μπορούν να
συζητήσουν; Εγώ δεν λέω να σας απαντήσουν, να συζητήσουν έστω αυτά τα
ερωτήματα.
Άρα κ. Λάλο αν πραγματικά δεν θέλετε να κατηγορείστε για
πυροτεχνήματα και για πολιτικές σκοπιμότητες φέρτε μας τα ερωτήματα αυτά
με τις απαντήσεις τους. Εσείς είστε Διοίκηση, μπορείτε να ψάξετε και τότε μαζί
σας να τα σχολιάσουμε, να τα κρίνουμε και να συζητήσουμε επί αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Αράπογλου. Δεν θα αποφασίσουμε, τι να
αποφασίσουμε; Τι είμαστε; Δικαστήριο;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … Να αποφασίσουμε.
Αν φέρει όλα αυτά, να αποφασίσουμε. Εγώ να σας πω κάτι κ. Πρόεδρε; Εγώ
δεν έχω να φοβηθώ τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, λένε στο χωριό μου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Έτσι μπράβο. Ας είχε λίγο το μυαλό και τη σκέψη να τα
θυμόταν και όχι να τα φέρνει τώρα εκτός ημερήσιας. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εκτός ημερησίας δεν το έφερα εγώ κ.
Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Λάλο δεν υπάρχει λόγος να απαντάτε στον κ.
Τομπούλογλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εκείνο το οποίο πραγματικά με λυπεί είναι ότι
προσπαθούμε ο καθένας με μια φωτοβολίδα να αποποιηθεί μια τυχόν ευθύνη
την οποία έχει και να τη μεταφέρουμε σε κάποιο άλλον.
Κατ' αρχάς ένα πράγμα το θεωρώ όπως είπε και πολύ σωστά η
κα Αγαγιώτου ότι ένα θέμα πριν δέκα έτη να ερχόμαστε σήμερα να το να
αναγάγουμε σε ένα τεράστιο θέμα, τη στιγμή κατά την οποία είχαμε πει για
συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία ερωτήματα δεν τα πήραμε.
Όμως εκείνο το οποίο με στενοχωρεί πάρα πολύ ο κ.
Τομπούλογλου είναι σε ένα θέμα: σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να
εμπλακεί το όνομα και έχω την υποχρέωση να το πω εγώ, Σταύρος Κόντος.
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Δεν έχει καμία δουλειά ο Σταύρος Κόντος. Δεν ήταν καθόλου εκείνη την εποχή
και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να πεις αγαπητέ Γιάννη, «Σταύρος
Κόντος». Ο Σταύρος Κόντος ήρθε 1/1/2007.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ωραία. Ποιος εισέπραξε τις επιταγές μετά;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άλλο, η μεταφορά όλου του χαρτοφυλακίου που υπήρχε εκεί, θα
πάει στην επόμενη Διοίκηση.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Αυτό είπα. Τι είπα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί έτσι όπως ακούγεται «τις εισέπραξε» ..
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Αφού τις παρέλαβε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τις παρέλαβε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τις παρέλαβε και τις εισέπραξε μετά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το «παραλαμβάνω» δεν έχει σχέση συμφωνίας με τον άλλον.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα είπα εγώ κάτι τέτοιο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έτσι ακούγεται εδώ, έτσι ακούστηκε ότι «ξέρεις, τα πήρε ο
Σταύρος Κόντος».
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη κύριοι συνάδελφοι εσείς καταλάβατε κάτι
τέτοιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Όχι, εγώ το ξεκαθαρίζω εδώ. Αν κάποιος συνάδελφος…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει Γιάννη.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Όχι κ. Απόστολε. Αν κάποιος συνάδελφος κατάλαβε ότι
ενέπλεξα τον Σταύρο Κόντο στην όλη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού
να μου το πείτε. Εγώ είπα απλά ότι αφού τελείωσε 6 του μηνός, 1η του μηνός
ανέλαβε ο Σταύρος Κόντος και διαχειρίστηκε αυτά τα οποία του δώσαμε εμείς:
τις επιταγές και την εγγυητική. Τι να πω δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε αντιληπτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει Γιάννη μου δεν θέλω μαζί σου να έχω καμία
αντιπαράθεση, δεν θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Αλλά να πω ένα πράγμα: ξεφύγαμε παντελώς από την ουσία, η
οποία ουσία ήταν ένα θέμα. Παρ' όλες αυτές τις παρατυπίες που έγιναν, που
λένε ότι έχουν γίνει και αυτά τα οποία μας έδωσε εδώ μπροστά και μας είπες
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εκείνο, εκείνο, εκείνο, δεν έχουμε απώλεια εσόδων πουθενά. Η απώλεια
εσόδων είναι ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέχρι το ’12 να μην έχει χαθεί ούτε
ένα ευρώ από το Δήμο. Από το ’06 έως το ’12.
Από εκεί και πέρα το τι συνέβη ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε
πει το θέμα και το υπενθυμίζουμε ξανά ότι η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν
τέτοια που είπε εκείνος «αδυνατώ» και δεν πλήρωσε και πραγματικά έχουμε
αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο είναι απώλεια εσόδων του Δήμου.
Τώρα, από εκεί και πέρα να ερχόμαστε το 2006 και να
ανακατεύουμε όλη αυτή την κατάσταση και να λέμε ότι ευθύνεται εκείνος και
να κάνουμε όλοι τον Πουαρό, Πουαρό δεν θέλει ο Δήμος, ο Δήμος θέλει
ανθρώπους οι οποίοι να φέρνουν τα θέματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή
βάλει για να τα συζητήσουμε.
Και είπε ο κ. Τομπούλογλου μερικά ερωτήματα. Φέρτε αυτά τα
ερωτήματα να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι και
έχω και ηθική υποχρέωση να απαντήσω εγώ σε αυτό γιατί ήμουν παρών σε
όλα τα Δημοτικά Συμβούλια.
Νομίζω

ότι

αυτή

τη

στιγμή

έτσι

όπως

προχωράμε,

προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αντιπαλότητα η οποία αντιπαλότητα
δεν θα κάνει καθόλου καλό το Δήμο. Δεν θα κάνει καθόλου καλό σε αυτά τα
οποία ψάχνουμε όλοι, γιατί το καλό του Δήμου είναι ένα: να μπορέσουμε τα
έσοδα να τα συμμαζέψουμε, να μπορέσουμε τα έσοδα να τα φέρουμε κοντά
μας, να μπορέσουμε τα έσοδα να τα δώσουμε στους πολίτες.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ενώ υπάρχει σύμπνοια..!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα πω ένα πράγμα: εάν υπάρχει μια επιθετικότητα, η
επιθετικότητα αυτή είναι από μία πλευρά. Δεν είναι και από τις δυο πλευρές.
Εμείς δεν έχουμε καμία επιθετικότητα. Εμείς το μόνο που καταλαβαίνουμε
είναι ότι όταν προσπαθούμε να πούμε μια άλλη γλώσσα, δεχόμαστε το
χλευασμό, δεχόμαστε μια ειρωνεία και πολλές φορές και επιθετικότητα. Αυτό
αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουμε κάτι και εμείς
της αντιπολίτευσης πρώτον, να το καταλάβει όλη η αντιπολίτευση. Σήμερα
τέθηκε ένα θέμα προ ημερήσιας και ας συλλογιστεί ο καθένας μας με ποιο
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τρόπο ήρθε. Καν δεν είμαστε ενημερωμένοι, ζητήθηκε να το βάλουμε προ
ημερήσιας χωρίς να γνωρίζουμε και το αποδεχτήκαμε. Ανέλαβε ο κ.
Αντιδήμαρχος ο κ. Λάλος να μας αναγνώσει το θέμα με σκοπιμότητα και το
υπογραμμίζω: με σκοπιμότητα ήταν αυτό.
Με αποτέλεσμα να είμαστε τώρα δυο ώρες και να συζητάμε το
θέμα αυτό και επαναλαμβάνω με τον τρόπο με τον οποίο το φέρανε. Την
πατήσαμε κύριοι! Δεν έπρεπε καν να συζητηθεί το θέμα αυτό. Γελάει ο
Δήμαρχος!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι θέλεις να κάνω….!!
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Λέω λοιπόν: το Σώμα θα το ενημερώνατε κ. Λάλο
επαναλαμβάνω εάν δεν είχατε το έγγραφο του κ. Τομπούλογλου;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μάλιστα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: «Μάλιστα»;

Ψεύδεστε. Και γιατί δεν το

φέρατε στην

ημερήσια διάταξη; Στην ημερήσια διάταξη γιατί δεν το βάλατε και το φέρατε
όπως το βάλατε; Μπορείτε να μου πείτε;
Λέω και πάλι και επαναλαμβάνω: ένα θέμα πριν δέκα χρόνια
προσπαθείτε να το γυρίσετε στα δέκα χρόνια πριν, για να καλύψετε δικές σας
παραλείψεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δικές μου παραλείψεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πέστε μας τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα από τη δική σας
Διοίκηση; Δυο-δυόμιση χρόνια τι έχετε κάνει; Αυτά πέστε μας.

Μη μας

γυρνάτε το τι έγινε. Και επανειλημμένα ρώτησε και ο κ. Κόντος και ο κ.
Τομπούλογλου και λέω από τα χρήματα εκείνα, από τις επιταγές
εισπράχθηκαν; Έχετε στοιχεία ότι εισπράχθηκαν τα χρήματα αυτά; Και μας
λέτε εσείς ότι εάν τότε δεν ήταν ο πλειοδότης ο κ. Κουρής –έτσι μας είπατεμπορεί να μην φτάναμε σήμερα εδώ. Και ποιος με διαβεβαιώνει ότι ο
επόμενος ή και ο σημερινός, πάρτε παράδειγμα τον σημερινό …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, σας παρακαλώ θα πω κι εγώ «την πατήσαμε»
σταμάτα.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πάρτε το σημερινό. Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα; Τι έχετε
εισπράξει μέχρι σήμερα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν θα απαντάτε κ. Λάλο, σας δίνω τον λόγο και
έχετε την ευχέρεια να απαντάτε όση ώρα θέλετε.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας μπορούμε να πούμε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μπορείτε περιμένετε, υπάρχει ομιλητής.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απαντήστε στο έγγραφο του κ. Τομπούλογλου

και

αφήστε τα υπόλοιπα πριν δέκα χρόνια, αυτό έχω να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Επί της διαδικασίας τι θέλετε;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Αν γίνεται, να μην παίρνουμε τον λόγο να επαναλαμβάνουμε
αυτά

που

είπαμε

πριν

από

λίγο,

σας

παρακαλώ

πολύ

λίγο

να

τοποθετούμαστε σε καινούργια στοιχεία, αν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια σωστή παρατήρηση, τι άλλο να πω. Ο κ. Κανταρέλης έχει
τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πραγματικά την πατήσαμε,
αλλά την πατήσαμε όλοι! Το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εξηγούμαι: κ. Λάλο,
πολύ καλά κάνετε και ψάχνετε και

μπράβο σας και έτσι πρέπει να κάνει

οποιοσδήποτε είναι σε αυτή τη θέση,

όλοι πρέπει να ψάχνουν για να

μπορούμε να αποφεύγουμε δυσλειτουργίες, ή σκόπιμες ενέργειες ή μη που
έχουν βλάψει πιθανό το Δήμο. Πολύ καλά κάνετε.
Όμως όταν φέρνουμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη
και για ενημέρωση, το θέμα δεν μπορεί να στηρίζεται σε ερωτήσεις πρέπει να
στηρίζεται σε κατάφαση. Να πείτε ότι «Κύριοι, υπήρξε αυτό το ερώτημα και η
απάντηση είναι αυτή και σας ενημερώνω. Το ψάξαμε και έχει γίνει έτσι».
Θεωρώ ότι είστε Διοίκηση και έχετε τον τρόπο να βρείτε και τι έγινε, αν
υπήρξαν επιταγές, ποιος πήρε τις επιταγές, αν εισπράχθηκαν οι επιταγές και
όλο αυτό το ιστορικό αυτής της υπόθεσης.
Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας για το ότι ψάχνετε όλες
αυτές τις υποθέσεις, όλοι νομίζω το θέλουν αυτό και το θέλουμε σα δημοτικοί
σύμβουλοι, όμως θα διαφωνήσω κάθετα με τον τρόπο που μπήκε το θέμα το
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οποίο έχει γίνει… με συγχωρείτε… γαϊτανάκι. Εδώ τώρα το θέμα έχει χάσει
την αξία του ουσιαστικά.
Αν έχει μια οποιαδήποτε μικρή ή πολύ μεγάλη αξία, την έχει
χάσει. Διότι από τη μια ακούστηκε ότι το κάνετε ως πολιτικά αντίποινα για
κάποιο λόγο, από την άλλη ο κ. Κόντος και σωστά λέει «μα ακούστηκε και το
όνομα Κόντου» και σωστά, δηλαδή μπαίνουν άλλα ζητήματα τα οποία νομίζω
τελικά ότι είτε έτσι είτε αλλιώς υποβαθμίζουν τελικά το θέμα, το οποίο αν είναι
πολύ σοβαρό, που πιθανό να είναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε
σοβαρά σα δημοτικοί σύμβουλοι, σα Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά και αν
πρέπει το θέμα να πάρει το δρόμο που πρέπει.
Όμως με αυτό τον τρόπο με συγχωρείτε τελικά δεν παράσχουμε
καλές υπηρεσίες στο Δήμο. Δεν μπορεί αυτά τα θέματα να γίνονται γαϊτανάκι,
αυτά είναι σοβαρά θέματα. Τα ψάχνουμε, έχουμε απαντήσεις και ερχόμαστε
και λέμε «Κύριοι το θέμα αυτό πρέπει να πάρει αυτή την οδό, διότι υπάρχουν
ζητήματα».
Με συγχωρείτε δηλαδή για τον τόνο μου, ξέρετε τη συμπάθεια
που σας έχω, αλλά θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να μπει κατ’ αυτό τον
τρόπο. Απαράδεκτο, πραγματικά σας το λέω. Χάνει την αξία του. Είπε ο
Δήμαρχος προηγουμένως ότι «βεβαιώσαμε 50.000 για την Πρωτομαγιά του
’11» για την οποία εγώ αν θυμάστε είχα παραιτηθεί από Αντιδήμαρχος. Δεν το
σχολίασε κανένας. 50.000 αυτά ήταν έσοδα. Εγώ έφυγα από Αντιδήμαρχος
παραιτήθηκα για λόγους ηθικής τάξης γι' αυτές τις 50.000 που πιθανό αν
πληρώνονταν στην ώρα τους να ήταν πολύ περισσότερα, αλλά εγώ σας λέω
50.000. Αυτές τις 50.000 εγώ δεν ήθελα να είμαι άλλο Αντιδήμαρχος σε εκείνη
τη Διοίκηση που τις έχασε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σας τιμά.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Έτσι μπαίνουν τα ζητήματα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι ότι είμαστε ένα Δημοτικό
Συμβούλιο που πραγματικά κάνει δουλειά γι' αυτό το Δήμο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κανταρέλη, ο κ. Πρελορέντζος έχει τον
λόγο.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Επειδή ακούστηκε πολλές φορές για το αν
χάθηκαν λεφτά. Λεφτά χάθηκαν και υπάρχουν τρία σημεία. Πρώτον, το
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σφάλμα της εκ των υστέρων αντίληψης. Δώσαμε κάτι, που αποδείχθηκε ότι
αυτός που το πήρε, δεν το πλήρωνε. Αυτό δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εκ
των προτέρων, αλλά εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι κακώς το δώσαμε.
Δεύτερον, η μεταχρονολογημένη επιταγή σημαίνει δανεισμός
χωρίς τόκο. Άρα χάνεις τον τόκο. Σημαίνει ότι κάτι πρέπει που να μου δώσεις
σήμερα, μου το δίνεις μετά από δυο μήνες και χάνω τον τόκο. Άρα είμαστε 1,5
εκατομμύριο συν τόκος. Συν αν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση την είχε πετύχει ο
άλλος διαγωνιζόμενος στη δημοπρασία, θα χτύπαγε πολύ πιο πάνω το
αντίτιμο.
Άρα χάνουμε: 1,5 εκατομμύριο, συν τόκους, συν ένα άγνωστο x
το οποίο δεν το μάθαμε ποτέ, γιατί την ευνοϊκή μεταχείριση την πήρε μόνο
ένας. Άρα το ποσό είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτή είναι η απώλεια για
να μην ψάχνουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Πρελορέντζο, ο κ. Παπακώστας έχει τον
λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Πολύ σύντομα, με κάλυψε ο κ. Πρελορέντζος. Αυτό που
ήθελα να πω, δεν χρειάζεται να είσαι τεχνοκράτης ή οτιδήποτε άλλο να
καταλάβεις 700.000 € μάλιστα με τα επιτόκια του ’06 που όσοι είμαστε ή είναι
στην αγορά, καταλαβαίνουν τι σημαίνει μόνο αυτό το γεγονός, τα οποία δεν
πληρώθηκαν για τα επόμενα ένα, δύο, τρία χρόνια ακόμη κι αν ξοφλήθηκαν
όλες οι επιταγές υπάρχει απώλεια εσόδου. Μόνο από αυτό το γεγονός, για να
κλείσει αυτό το θέμα για να μπούμε στην ουσία στα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για να συμφωνήσουμε κάτι επί της ουσίας δεν υπάρχει
καν έννοια μεταχρονολογημένης επιταγής στο δημόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι σημαίνει μεταχρονολογημένη επιταγή; Ούτε καν
στον ιδιωτικό τομέα. Η επιταγή, είναι μετρητά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μην κοιτάτε κατά παράδοση τι γίνεται και τι
εφαρμόζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δημόσιο δεν το αποδέχεται αυτό.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ούτε στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει, εννοείται για να
μην κυκλοφορείς με μετρητά δίνεις την επιταγή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ημέρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ημέρας, αυτό εννοεί ο κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό εννοώ. Αλλά δεν κρίνουμε εδώ την ουσία, εγώ θα
έλεγα για να μην φαμφαρολογούμε και να μην δημιουργούμε φούσκες και
χάνει και το δίκιο του πιθανό ο κ. Λάλος, εάν πρόκειται να έρθει το θέμα
πρέπει να στοιχειοθετείται και να μας ρωτήσετε αν πρέπει να πάει και να
συμφωνήσουμε στον ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, που νομίζω ότι το είπε
πρώτος – πρώτος ο κ. Τομπούλογλου πριν.
Εάν στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο, τώρα αυτό που κάνουμε εδώ και
έχουμε φάει μιάμιση ώρα, είναι άνευ ουσίας. Αυτό λέμε από την αρχή ως
αντιπολίτευση και χάνετε κι εσείς το δίκιο σας και μην το συνεχίζετε. Φέρτε το
μετά από ένα – δύο μήνες αν στοιχειοθετήσετε κάτι, και πείτε το Δημοτικό
Συμβούλιο θέλετε να το στείλουμε στον ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης; Και
πιθανό να συμφωνήσουμε όλοι, αν είμαστε προετοιμασμένοι και αν τα
στοιχεία μας τα στείλετε και εγκαίρως γιατί δεν τα έχουμε καν. Αυτό λέμε ως
αντιπολίτευση σήμερα. Άρα μην το συνεχίζετε το θέμα.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι επιταγές; Τι σημαίνει επιταγή; Εγώ απορώ πως δεν
προσέφυγε κατά του διαγωνισμού ο άλλος …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν του έδιναν τα στοιχεία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν το ξέρω, τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Λάλο μην απαντάτε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάντε τα λοιπόν ένα χαρτί, αλλά τώρα έρχεστε γι' αυτό
σας παρεξηγούμε πιθανό μετά από πέντε μέρες, αυτά που έχουν προηγηθεί
με τον κ. Τομπούλογλου να ζητήσετε ευθύνες από τον Αντιπρόεδρο της
Δημοτικής Επιχείρησης όταν υπάρχει Πρόεδρος, Διευθυντής, Νομική
Υπηρεσία, υπάλληλοι και ερχόμαστε να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να
δημιουργήσουμε ένα θέμα, ότι ο κ. Τομπούλογλου… επειδή τον βρήκαμε
εύκαιρο. Αυτό λέμε εμείς.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα μια πρόταση μόνο να πω, δεν θα
έπαιρνα τον λόγο γιατί όλοι οι ομιλητές έχουν καλύψει το θέμα πλήρως αλλά
πραγματικά ας συλλογιστούμε λίγο αυτό το διαγωνισμό ότι ο ένας εκ των
διαγωνιζόμενων πρέπει την άλλη μέρα το πρωί να καταθέσει 741.000 €.
Επειδή

ζούμε

όλοι

σε

αυτό

τον

τόπο

και

στην

οικονομία

όλοι

συναλλασσόμαστε, ο ένας διαγωνιζόμενος δεν γνωρίζει ότι την άλλη μέρα το
πρωί έχει cash 700 τόσα και ο άλλος γνωρίζει ότι έχει ο Θεός.
Προς Θεού, παράνομος ο διαγωνισμός κατά τη φτωχή μου και
μη νομική άποψη, δεν έχω νομικές γνώσεις, αλλά εγώ με όρους αγοράς με
συγχωρείτε πάρα πολύ αντιλαμβάνομαι ότι κάνει νιάου-νιάου κάτι στα
κεραμίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μια κουβέντα κ. Πρόεδρε. Όταν θα έρθει το θέμα,
καλοδεχούμενο, θεωρώ ότι θα πρέπει να κληθούν τουλάχιστον ο κ.
Αδαμόπουλος και όποιοι άλλοι νομίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεκτή η υποσημείωσή σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Οι νομικοί του Δήμου; Και εδώ γιατί μόνο εμένα; Είναι το
ερώτημα. Το ερώτημα στον κ. Λάλο: γιατί μόνο εμένα; Εγώ ήμουν μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι προφανώς δεν ήσασταν μόνο εσείς.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Πρόεδρος
ήταν ο Δήμαρχος. Γιατί εμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί ήσασταν κι εσείς κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι θα πει αυτό; Τότε να έκανε το ερώτημα για εκείνον και
να τον φώναζε κι εδώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έχετε μεγάλο ενδιαφέρον για το νεκροταφείο εσείς
προφανώς, γι' αυτό …
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδιαφέρεστε για το νεκροταφείο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι σχέση έχει; Μιλάμε σοβαρά τώρα! Λέει εμένα. Εγώ
ήμουν ο αποκλειστικός υπεύθυνος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι βέβαια.
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Λοιπόν; Τότε γιατί λέει μόνο εμένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε κι εσείς τους υπολοίπους κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ θα το πω; Εκείνος κάνει την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ. Λάλος και μετά ο κ.
Δήμαρχος και κλείνει το θέμα χωρίς ψηφοφορία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν αναφέρεται μόνο εκεί, αναφέρονται στις
Υπηρεσίες του Δήμου, τα ερωτήματα. Βάζουμε πρώτο τον κ. Τομπούλογλου
διότι ως γνωρίζουμε πειθαρχικές ευθύνες φέρουν οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι
και όχι οι παλαιοί.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι λέτε τώρα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό που ακούτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Είστε και νομικός τώρα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πειθαρχικές ευθύνες φέρουν μόνο οι νυν
δημοτικοί σύμβουλοι.
Επίσης επειδή προβληματίζεστε γιατί ήρθε η ενημέρωση, ένα
σχεδόν μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει στο Πνευματικό Κέντρο
της Νέας Φιλαδέλφειας, περίπου ένα μήνα πριν θέσει και τα ερωτήματα ο κ.
Τομπούλογλου με το έγγραφό του, είχα ρωτήσει τον κ. Τομπούλογλου εάν
εισπράχθησαν επιταγές έναντι μισθωμάτων από τον κ. Κουρή και μου είπε
«Μιχαλάκη, άστα αυτά σε εμένα». Υπάρχει στα πρακτικά.
Τον κ. Τομπούλογλου τον ρώτησα μέσα στο Πνευματικό Κέντρο
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι, γιατί το ζήτημα το θέτει η
αντιπολίτευση και διαψεύστε με, υπάρχουν και πρακτικά, ηχογραφούμαστε
εδώ πέρα, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο πλέον ερωτώμαι τι γίνεται με το
κυλικείο

του

νεκροταφείου.

Σε

κάθε

Δημοτικό

Συμβούλιο!

Θέτει

η

αντιπολίτευση «τι γίνεται με το κυλικείο του νεκροταφείου;» και απαντάω και
μετά από 15 μέρες στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο απαντάω ξανά που
βρισκόμαστε με το κυλικείο του νεκροταφείου.
Οπότε και επειδή είχα ρωτήσει τον κ. Τομπούλογλου εάν είχαν
εισπραχθεί ποτέ, αν είχαν παραληφθεί επιταγές, όπου

μου απάντησε

«Μιχαλάκη άστα αυτά σε εμένα» μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπα κι εγώ
οπότε το ερώτημά μου προηγείται πολύ του εγγράφου του κ. Τομπούλογλου.
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κάνεις λάθος. Εγώ πριν από αυτό το …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου, σας παρακαλώ να σέβεστε, όπως θέλετε
να σας σέβονται. Έχετε μιλήσει πάνω από δέκα λεπτά.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Το είχα πει σε πολύ προηγούμενο Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία και τώρα θέλετε να παίρνετε τον λόγο όποτε θέλετε
εσείς.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Πριν από αυτό που λέει
στο Πνευματικό, το είχα πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Βγάλτε με έξω από την αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη με αναγκάσετε να διακόψω τη συνεδρίαση.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Τι να κάνουμε τώρα; Δεν μπορεί να λέει ανακρίβειες και
όπως θέλει να τα λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι θα κάνουμε; Θα πυρπολήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο
γιατί θέλετε εσείς;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα τα λέει κ. Πρόεδρε όπως θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως θέλει θα τα λέει ο καθένας.

Αστυνομία λόγου δεν

είσαστε. Το καταλάβατε; Ό,τι θέλει θα λέει ο καθένας.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Σοβαρολογείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια. Εάν σας προσβάλλει θα τον καλέσω σε τάξη.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Μα είναι τα γεγονότα τα οποία λέει. Εγώ την ερώτηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ το είχα πει πριν από αυτό που λέει. Αλλά δεν
θυμάται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο! Κύριε Λάλο συνεχίστε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εκ του γεγονότος ότι κάθε φορά ρωτιόμουν,
ανατρέχοντας στο αρχείο έφτιαξα κι αυτή την ενημέρωση. Και εν τοιαύτη
περιπτώσει αφού απαντηθούν αρμοδίως τα ερωτήματα που έβαλα, θα
ξανάρθει πάλι προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο με απαντημένα τα
ερωτήματα, ποιος, τι, πότε. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι το φέρνουμε σήμερα και
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τελειώνει. Όλα όσα φέρνουμε εδώ θα παίρνουν και το δρόμο της Δικαιοσύνης
και όποιο άλλο δρόμο χρειάζεται να παίρνουν κάθε φορά.
Έχω απαντήσει τρεις, τέσσερις, πέντε φορές όσον αφορά το
θέμα του νέου μισθωτή. Δεν θέλει να το ακούει ο κ. Κοπελούσος ότι έχει πάρει
προσωρινή διαταγή και για το βεβαιωτικό κατάλογο που είναι μέχρι
31/12/2016 και δεν μπορούμε να εισπράξουμε το υπόλοιπο των μισθωμάτων.
Θέλετε να το ακούσετε; Το καταλαβαίνετε; Έχει πάρει προσωρινή διαταγή
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο αναστολή είσπραξης. Ελπίζω να μην ερωτηθώ
ξανά την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Λάλο, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω από κάποια πράγματα που νομίζω πρέπει να
ξεκαθαριστούν. Πρώτον, θεωρώ πως ήταν λάθος και χρειάζεται να
αποσαφηνιστεί με τον πλέον δυνατό τρόπο η αναφορά στο όνομα του
Σταύρου Κόντου. Ο κ. Κόντος δεν είχε καμία εμπλοκή, άρα το θεωρώ ότι εν τη
ρύμη του λόγου μπορεί να ειπώθηκε σε καμία περίπτωση όμως είτε ο κ.
Λάλος, είτε όσοι αναφέρθηκαν τουλάχιστον από την πλευρά της Διοίκησης,
δεν εμπλέκουν σε αυτή την ιστορία τον κ. Κόντο.
Δεύτερον, έχει δίκιο η κα Αγαγιώτου και ο κ. Κανταρέλης και όσοι
άλλοι το εξέφρασαν ότι όντως χρειαζόταν να έρθει το θέμα πιο
στοιχειοθετημένα και να είναι πιο καθαρό. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να δούμε
κάποια ουσία στο όλο θέμα και γιατί ήρθε και το πώς ήρθε. Και εδώ να μην
κρυβόμαστε, πρώτον εδώ έχουμε –να το πω λαϊκά- ένα όμορφο κόσμο
καπιταλιστικά και διεφθαρμένα πλασμένο.
Τι έχουμε; Έχουμε έναν επιχειρηματία, αγαπημένο παιδί από ό,τι
φαίνεται πολύ αγαπημένο παιδί, έχει υποστηρικτές και εδώ μέσα και όταν λέω
«εδώ μέσα» δεν εννοώ δημοτικούς συμβούλους τουλάχιστον, δεν αναφέρομαι
σε αυτούς, είναι ζητούμενο βέβαια, που έφτασε να χρωστάει 1,5 εκατομμύριο
στο Δήμο.
Από ό,τι αποδεικνύεται τώρα η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται!
Κάποιοι τον έβαλαν στο Δήμο, αυτό φαίνεται, τον έβαλαν στο Δήμο
αγνοώντας πρώτον εξώδικα τα οποία είχαν γίνει και εδώ το λέω γιατί όντως
αν πιάσουμε μια ιστορία -κ. Αράπογλου, το λέω γιατί ρωτήσατε επί του
συνόλου εσείς- εμείς την έχουμε πιάσει την ιστορία από την αρχή και την
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έχουμε πιάσει από την αρχή για ένα και μόνο λόγο: γιατί εδώ διακυβεύεται το
δημόσιο συμφέρον και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν λεφτά μια
προηγούμενη περίοδο που η Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτούνταν σε ένα πολύ
καλύτερο βαθμό πλέον είμαστε υποχρεωμένοι και το τελευταίο ευρώ –εμείς
θα το κάναμε ούτως ή άλλως- να προσέχουμε το να μην κλέβεται από το
δημόσιο Ταμείο.
Και εδώ αποδεικνύεται το εξής: υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο
το οποίο είναι καθ’ εικόνα και ομοίωση συνολικά του κεντρικού συστήματος,
ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και κάνουν τη δουλειά τους και βάζουν χέρι στο
Ταμείο του Δήμου με κάθε δυνατό τρόπο και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι
κάνουν τα στραβά μάτια, δεν ξέρουν(;)… δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά καταλήγει
πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα: να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι οι
οποίοι ζουν και βασιλεύουν σε βάρος του λαού και μπορούν και κάνουν
περιουσίες, έχουν και νομικά επιτελεία, είναι καλυμμένοι και τα λοιπά. Το
γνωστό κόλπο.
Άρα εδώ ο χαρακτήρας αυτού που έφερε ο κ. Λάλος έχει να
κάνει με χαρακτήρα ενημέρωσης και αποκάλυψης και τι αποδεικνύεται.
Υπάρχει απόδειξη εδώ και είναι η εξής: από την αρχή υπήρχε παραβίαση της
σύμβασης. Όταν εδώ μας μεταφέρεται μια εικόνα με αυτά τα 500ρικα πάνω –
κάτω, στη δημοπρασία, σημαίνει πως υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Άρα σε
ποια πλευρά θα κατέληγε, είχε μεγάλη σημασία.
Και τι έχουμε; Έχουμε από την πρώτη στιγμή τον πλειοδότη να
παραβιάζει τους όρους της σύμβασης. Το θεωρείτε τυχαίο κυρίες και κύριοι
δημοτικοί σύμβουλοι ότι ενώ από την πρώτη στιγμή έχει παραβιάσει τους
όρους της σύμβασης…
Και εδώ κ. Κόντο απαντάω σε εσάς, γιατί το ερώτημά σας έχει
μια διπλή διάσταση. Ποια είναι η διπλή διάσταση; Τι λέτε; Λέτε ζημιώθηκε με
αυτή την πολιτική ο Δήμος; Στο σκέλος το εισπρακτικό σε πρώτη φάση
φαίνεται να μην ζημιώθηκε. Στο σύνολο όμως αν κρίνουμε αναδρομικά και τη
μετέπειτα πορεία, σαφώς και ζημιώθηκε. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ από τα
στοιχεία που έχει φέρει ο κ. Λάλος, ήταν ναρκοθετημένη αυτή τη σύμβαση
από την πρώτη στιγμή, ότι είχαν γίνει εκδουλεύσεις, χαρούλες και τις οποίες
τις προσπερνάμε σήμερα επαναλαμβάνοντας πέντε – έξι φορές αν
συγκράτησα καλά, τη λέξη «κακώς έγινε».
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Κακώς έγινε; Και τι σημαίνει «κακώς έγινε»; Αν εγώ κάνω κακό
στη δουλειά μου θα πω «δεν τρέχει τίποτε αδελφέ, κακώς έγινε»;
Για να φτάσω και στο τελευταίο. Κύριε Τομπούλογλου και κύριε
Κοπελούσο επειδή το θέσατε και μάλιστα με ένα πολύ έντονο τρόπο, ο λόγος
που ο κ. Λάλος το απευθύνει στον κ. Τομπούλογλου έχει να κάνει με δυο
λόγους. Πρώτον, γιατί ο κ. Τομπούλογλου είναι παρών και εν ενεργεία
δημοτικός σύμβουλος το εξήγησε ο κ. Λάλος, άρα δεν μπορεί να αναφέρεται
σε πρόσωπα που δεν είναι παρόντα. Ο δεύτερος είναι ο εξής: στο σπίτι του
κρεμασμένου δεν μιλάμε για θηλιά.
Άρα εδώ να εμφανίζονται ως οι υπερασπιστές του Δήμου αυτοί
που δίνουν τη μάχη κατά της διαφθοράς, εντάξει ας είμαστε λίγο πιο
συγκρατημένοι. Ας είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι στο ποιοι δίνουν τη μάχη
κατά της διαφθοράς στο Δήμο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι λες τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου. Κύριε Τομπούλογλου
ασχολούμαι μόνιμα μαζί σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η βοθροφυλλάδα σας διαφημίζει. Αν δεν έχετε σχέση με τη
βοθροφυλλάδα και αυτούς που τη βγάζουν, να διαχωρίσετε τη θέση σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ ποτέ στον τοπικό Τύπο δεν …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη βοθροφυλλάδα είπα, δεν είπα για τον τοπικό Τύπο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποτέ τον τοπικό Τύπο δεν τον έκρινα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν τον έκρινα για ό,τι έγραφε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει η βοθροφυλλάδα η
οποία σας διαφημίζει, σας χρησιμοποιεί, λέει ότι εκλεγήκατε δημοτικός
σύμβουλος με τις ψήφους του αδελφού σας, αυτό λέει. Αν εγώ είχα ξεχωριστή
θέση, όπως ξέρετε πολύ καλά σας εκτιμώ, θα έβγαινα να διαφοροποιηθώ και
να πω ότι «αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει» ότι «εγώ εκφράζω τον εαυτό
μου και οποιαδήποτε σύνδεση με άλλα οικογενειακά πρόσωπα είναι εκ του
πονηρού». Δεν το κάνετε. Αν το κάνετε, εδώ είμαι να σας πω μπράβο σας.
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Στο βαθμό όμως

που καλύπτεστε από τη λάσπη την προσωπική, την

οικογενειακή που βγάζει αυτή η φυλλάδα …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εκεί που πρέπει να δώσω λόγο, είναι μόνο στο λαό
της Φιλαδέλφειας και όχι σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατάλαβες κ. Δήμαρχε; Εγώ λόγο δίνω μόνο στο λαό
της Φιλαδέλφειας, όχι σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου απασχολείτε το Δημοτικό
Συμβούλιο μονίμως.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι - ναι, είμαι ενοχλητικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε από το χρόνο που πήρα πριν έβαλα δυο
θέματα, τουλάχιστον αν γίνεται για τους σχολικούς φύλακες μια απάντηση αν
μπορούν να δοθούν κάποια χρήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας απάντησε ο κ. Δήμαρχος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ο κ. Δήμαρχος είπε αν μπορεί να διερευνηθεί …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το ερευνήσει ο κ. Αντιδήμαρχος εάν μπορεί και θα γίνει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ένα δευτερόλεπτο μπορώ να έχω γι' αυτό το
θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι – όχι δεν επιστρέφουμε σε θέματα μπαίνουμε στην
ημερήσια διάταξη.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επειδή είναι ένα ευαίσθητο και σοβαρό θέμα, επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σοβαρότατο

είναι,

αλλά

επιστρέφουμε

στη

διαδικασία.

Παρακαλώ πάρα πολύ επιστρέφουμε στη διαδικασία, ημερήσια διάταξη.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη θέλετε να τοποθετηθείτε;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Τυπική διαδικασία είναι.

68

η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον
λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η ερώτηση είναι η εξής: γιατί έρχονται κάποια με
ανοιχτή διαδικασία και κάποια με συνοπτικό διαγωνισμό; Έργα, αυτά τα οποία
αναφέρει η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Επειδή μόλις αναλάβατε αν θέλετε,
μπορεί να σας επικουρήσει και ο προηγούμενος Αντιδήμαρχος.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι ζήτημα υπηρεσιακό, ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε
ποσά κάτω από 60.000 χωρίς ΦΠΑ να τα βγάλει με συνοπτική διαδικασία.
Όπως επανειλημμένα έχουμε πει εδώ η συνοπτική διαδικασία δεν είναι κάτι
διαφορετικό από τον ανοιχτό διαγωνισμό, ίδια είναι. Απλά είναι ζήτημα
ημερομηνιών. Έχει μικρότερες ημερομηνίες και δημοσίευσης και των άλλων
διαδικασιών.
Άρα κρίνοντας ότι είναι πιο μικρός ο χρόνος για τα έργα αυτά
που είναι κάτω από 60.000 χωρίς ΦΠΑ επαναλαμβάνω διότι όπως θα δείτε η
στάθμευση είναι 66.000 αλλά με ΦΠΑ αλλά το καθαρό ποσό είναι λιγότερο,
κρίνει η Υπηρεσία ότι πρέπει να κάνει συνοπτικό διαγωνισμό για να έχουμε
γρηγορότερα αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μανωλεδάκη, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μια παράκληση. Σιγά - σιγά λίγο να
αποσυνδεθούμε από τη θρησκεία, να σταματήσει η λέξη «θεομηνίες» αν
γίνεται. Είναι σε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τι να το αντικαταστήσουμε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Φυσικές καταστροφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άλλη ερώτηση δεν υπάρχει. Τοποθετήσεις επί του
θέματος δεν υπάρχουν. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχει
διαχωρισμός στις αναθέσεις έργων και πολύ δε μάλλον εγώ αυτό που αν ήταν
κάτι το οποίο θα έλεγα να γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, θα ήταν όσον
αφορούσε την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Τα υπόλοιπα από όσο
ξέρω και οι συνδέσεις είναι ανύπαρκτες, ο προηγούμενος Αντιδήμαρχος ο κ.
Καλαμπόκης είχε πει ότι είχαν μια δυο, ή ελάχιστες τέλος πάντων και
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μπορούμε να κάνουμε και μια συνέχιση του έργου μέχρι να γίνει ο ανοιχτός να
δώσουμε μια παράταση δηλαδή όπως έδωσε την προηγούμενη φορά όσον
αφορά το συγκεκριμένο έργο.
Όσο για το άλλο, για την κατασκευή θέσεων στάθμευσης
μοτοποδηλάτων δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει συνοπτικός διαγωνισμός.
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το θέμα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει
με ανοιχτή διαδικασία. Γι' αυτό τον λόγο θα το καταψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τομπούλογλου, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι δίνει μια απάντηση εδώ κα πρέπει να το
προσέξουμε, στην έγκριση του προτεινόμενου τρόπου εκτέλεσης που έχει
γίνει 8/8/2016 οι δημόσιες συμβάσεις έργων, είναι αλλαγή ονομασιών που
καμία σχέση δεν έχουν. Δηλαδή έχει γίνει τώρα ο νόμος αυτός γιατί το λέει
8/8/2016. Εφόσον μιλάμε για έγκριση τρόπου εκτέλεσης, μιλάμε για το
συγκεκριμένο των δημοσίων συμβάσεων έργο και υπάρχει μια νόμιμη
διαδικασία, εμείς σαν Παράταξη δεν έχουμε καμία αντίρρηση και είμαστε
υπέρ.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αυτό ακριβώς είπα φίλε Απόστολε, στο δίνει ο νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν εμείς έχουμε
τοποθετηθεί από την αρχή ότι είμαστε κατά των απ' ευθείας αναθέσεων. Από
τη στιγμή που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μειοδοτικούς
διαγωνισμούς, είτε ανοιχτό είτε συνοπτικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Εκείνο που θέλω να εξηγήσω σε όποιους δεν έχουν ποτέ δει
πως γίνονται αυτοί οι διαγωνισμοί, είναι ότι είναι πολύ πιο σύντομος ο
συνοπτικός και μπορείς να κάνεις το έργο πολύ πιο γρήγορα και ειδικά όταν
είναι ένα μικρής κλίμακας έργο του στιλ «κόβω τα πεζοδρόμια και κάνω θέσεις
μοτοποδηλάτων» ή ποια είναι τα μικρά έργα εκεί, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο.
Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, εκεί όπως λέγαμε
προηγουμένως και με τον κ. Ντάτση χαριτολογώντας είναι και λίγο πιο
«διαβλητά». Βέβαια είναι ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, έχουμε εμπιστοσύνη
στις Υπηρεσίες και είμαστε υπέρ φυσικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κανταρέλη. Ο πρώην Αντιδήμαρχος ο κ.
Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Κύριε Τομπούλογλου έχετε ψηφίσει επανειλημμένα τρόπο
εκτέλεσης τον πρόχειρο διαγωνισμό. Ο πρόχειρος διαγωνισμός με το νόμο
του Αυγούστου, λέγεται συνοπτικός. Είναι ο ίδιος, ή περίπου ο ίδιος τέλος
πάντων.
Κύριε Κανταρέλη εξασφαλίζεται η διαφάνεια με τον πρόχειρο
διαγωνισμό. Δηλαδή υπάρχουν τα τεύχη δημοπράτησης, υπάρχουν οι
δημοσιεύσεις, αν δείτε δηλαδή σε

πρόχειρους διαγωνισμούς που έχουμε

κάνει τα δυο χρόνια, υπάρχει μια συμμετοχή κόσμου τεράστια. Δηλαδή
έρχονται και παίρνουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 50-*60 γραφεία
και δίνουν. Δεν είναι διαβλητός, είναι ό,τι είναι ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι
και ο ανοιχτός διαγωνισμός. Οι ημερομηνίες και οι χρόνοι που βάζει είναι λίγο
πιο συνοπτικοί, δεν θυμάμαι τώρα και δεν έχω διαβάσει και το καινούργιο
νόμο, εκεί που σου λέει μια δημοσίευση να είναι 30 μέρες, ο πρόχειρος το
κάνει 15 μέρες. Δεν αλλάζει τίποτε άλλο. Εξασφαλίζεται η συμμετοχή και η
διαφάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καλαμπόκη. Θέλει κάποιος άλλος να
μιλήσει; Όχι. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαντώντας σε αυτό που είπε χαριτολογώντας η κα Γκούμα, ο
κωδικός αυτός έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών, άρα δηλαδή είναι
αντιστοίχιση κωδικού αυτού που μπήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ήρθε
ως τέτοιο, ύστερα από δικό μας αίτημα και μπήκε στο Τεχνικό μας
Πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα ξέρετε πολύ καλά ειδικά εσείς κ. Κανταρέλη
που έχετε υπάρξει και Αντιδήμαρχος το εξής: η διαδικασία ως τέτοια από μόνη
της, δεν διασφαλίζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα ανοιχτό ή και
διεθνή ακόμη διαγωνισμό και να έρθουν και να στο στήσουν, να το πω έτσι,
και να πάρουν μια πάρα πολύ χαμηλή έκπτωση ή να μη σου κάνουν καλή
δουλειά και μπορεί να έχεις και μια απ' ευθείας ανάθεση η οποία να
λειτουργήσει πάρα πολύ καλύτερα με όρους δημοσίου συμφέροντος.
Και εκεί, πάντα υπάρχει ένα δια ταύτα μέσα από το οποίο
καταλαβαίνεις. Πρώτον είναι η έκπτωση που πήρε κάτι, άρα δηλαδή
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βλέποντας με τιμές αγοράς πως πήγε κάτι και δεύτερον βλέποντας την
εργασία. Το λέω αυτό, για να πω ότι και ένας Δήμος είναι υποχρεωμένος
ειδικά με τους χρόνους που τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα που
λειτουργεί το δημόσιο και με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, είναι
υποχρεωμένος ένα κομμάτι τουλάχιστον των εργασιών του να το πάει και με
απ' ευθείας αναθέσεις.
Αυτό που μπορούμε τουλάχιστον εμείς και έχουμε διασφαλίσει
είναι να πούμε ότι το κόστος των απ' ευθείας αναθέσεων των προμηθειών,
έχει πέσει στη θητεία μας τουλάχιστον 30 με 40%. Το λέω αυτό, γιατί αυτό
είναι που εν τέλει διασφαλίζει ότι εδώ υπάρχει διαφάνεια και δεν πάνε
χρήματα δεξιά – αριστερά σε διάφορες τσέπες.
Από εκεί και πέρα για το γεγονός ότι πάμε σε συνοπτικό, πάμε
σε συνοπτικό ακριβώς για τον λόγο ότι εξασφαλίζει και τους όρους μιας
μεγάλης δημοσιότητας και πολύ πιο γρήγορα το αποτέλεσμα και επειδή
θέλουμε στην πλατεία ειδικά που το λέτε κ. Τομπούλογλου να γίνει όσο το
δυνατό γρηγορότερο, γιατί η κατάσταση με τις μηχανές και την παράνομη
στάθμευση έχει παραγίνει, θέλουμε να το τρέξουμε όσο το δυνατό
γρηγορότερα και γι' αυτό τον λόγο εισηγούμαστε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Γραμματέα παρακαλώ το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. 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: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. 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. 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. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος υπέρ. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. 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 – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 2 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2016» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
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2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 54/2016 απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Επί τροχάδην θέλω να πω γιατί ο χρόνος
αρχίζει και μας πιέζει πάρα πολύ, εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το θέμα της
γνωμοδότησης που έχει γίνει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το μόνο
που θέλω να ρωτήσω είναι ένα πράγμα: παίρνουν γραπτή απάντηση αυτοί οι
οποίοι απορρίφθηκαν μέσα από αυτό το κομμάτι των δημοτών για την κοπή
των δέντρων;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ρωτήσω κι εγώ, αν υπάρχει κάτι νεώτερο έχουν γίνει
ενέργειες προς αποκατάσταση – αντικατάσταση κάποιων από τα δέντρα που
έχουν ήδη κοπεί, τι εικόνα υπάρχει εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είναι μερικά δέντρα με μεγάλους κορμούς που κόβονται, αλλά
οι ρίζες δεν έχουν πειραχτεί ακόμη και η αιτιολογία με την οποία κόβονται,
είναι ότι οι ρίζες τρώνε κάτω δέντρα, θεμέλια, πεζοδρόμια και τα λοιπά. Εκεί
θα ληφθεί κάποια μέριμνα; Ξεραίνονται ή θα δούμε στο μέλλον; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ανανιάδης
έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι σας και όλοι μας έχουμε
ευαισθησίες σε σχέση με το αν πρέπει να κοπεί ή δεν πρέπει να κοπεί ένα
δέντρο. Είναι η τρίτη νομίζω εισήγηση φέτος για το αν πρέπει να κοπούν
δέντρα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να το
κάνουμε

γιατί

μιλάμε

για

υποδομές,

μιλάμε

για

ρολόγια

που

δεν

μετατοπίζονται, μιλάμε για μια περίπτωση που έχουμε ένα σάπιο ευκάλυπτο
και δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε.
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Συνήθως είμαστε πολύ λιγότερο θετικοί στο να εγκρίνουμε την
κοπή ενός δέντρου χωρίς αντικατάσταση και με αυτή την πάσα θα απαντήσω
και στο ερώτημα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, από τα 14 δέντρα τα οποία έχουν
κοπεί μεταξύ ’15 και ’16 μετά τις εισηγήσεις, έχουν αντικατασταθεί 45. Θέλω
να πω με αυτό ότι για μας είναι μια δυναμική απάντηση το να μπορούμε για
καθένα που κόβεται για λόγους ανωτέρας βίας, να φυτεύονται δύο ή τρία.
Σε αυτή τη λογική εμείς συνεχίζουμε. Έχει γίνει ήδη μια
προμήθεια που την είχαμε ψηφίσει όλοι εδώ και έχουν αγοραστεί περίπου 120
δέντρα τα οποία ήδη τοποθετούνται. Έχουν τοποθετηθεί σε διάκενα της
πλατείας, κάποιοι συνάδελφοι με έχουν δει και κάποια πρωινά που είμαι εκεί,
το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό: να μειώνουμε
όσο το δυνατό τις κοπές, εκτός από τις αναγκαστικές και με τεχνικές εκθέσεις
που υπάρχουν και από εκεί και πέρα να πυκνώνουμε τα διάκενα και τα λοιπά.
Στην ερώτηση του κ. Ντάτση τι γίνεται με τους μεγάλους
κορμούς

που απομένουν πολλές φορές για αρκετό διάστημα. Έχει ήδη

εισηγηθεί η Υπηρεσία να αγοραστεί ένα ριζοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο έχει
μια άλφα αξία και πρέπει να γίνει μια προμήθεια κάποιων χιλιάδων ευρώ. Το
θέμα είναι ότι όταν κόβεται ένα δέντρο, αυτό που ξέρω και που μου
εισηγούνται οι γεωπόνοι είναι ότι σταματάει η ανάπτυξη του ριζικού
συστήματος, με τα χρόνια ξεραίνεται.
Όμως δεν πρέπει να παραμένουν τα κούτσουρα αυτά μέσα στα
πεζοδρόμια πρέπει σιγά - σιγά να απομακρύνονται. Στη Φωκών έχει φύγει,
έξω από την Αλεξάκη στη Δεκελείας έχει φύγει με ένα ριζοκοπτικό το οποίο
δανειστήκαμε για να το κάνουμε αυτό το πράγμα και θέλω να πιστεύω ότι
στην επόμενη χρονιά στον επόμενο προϋπολογισμό θα πάρουμε κι αυτό το
μηχάνημα για να μπορούμε να βγάλουμε και τη ρίζα κάτω από το πεζοδρόμιο.
Επίσης να πω ότι απαντάμε εγγράφως σε όσους απορρίπτονται
είτε έρθει σε Επιτροπή κοπής είτε δεν έρθει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πάρα
πολλές φορές τα αιτήματα των πολιτών αφορούν πολύ υγιή δέντρα και
απαντάει αυτομάτως η Υπηρεσία, δηλαδή μας ζητούν υγιή δέντρα να κοπούν
και απαντάμε αυτομάτως. Φυσικά κοινοποιείται η απάντηση της ΕΠΖ κατ'
ευθείαν στις περιπτώσεις στις οποίες αποφασίζουν οι Επιτροπές.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ανανιάδη. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το
θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την
κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της
αριθ. 54/2016 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δυο είναι οι αλλαγές σε σχέση με αυτό που
ίσχυε. Η μία είναι ότι οριοθετείται και μία για δύο είδη τελών για τα περίπτερα
και για τα εμπορικά καταστήματα, οριοθετείται μια νέα Ζώνη Στ. η οποία είναι
στη βόρεια μεριά του νεκροταφείου πέριξ της μάντρας στο πεζοδρόμιο, όπου
εκεί υπήρχαν περίπτερα, συγκεκριμένα ένα περίπτερο και κάποιοι πωλητές οι
οποίοι κατά καιρούς πουλούσαν εμπορεύματα, οι οποίοι πλήρωναν ως τέλος
ένα ευτελές ποσό.
Δεδομένου ότι εκεί στο δίπλα ακριβώς χώρο εμείς πάμε να
δημοπρατήσουμε πάγκους δίπλα στην είσοδο του νεκροταφείου προκειμένου
να πουλάνε εκκλησιαστικά είδη και άνθη, δεν μπορούμε το μισθωτή του
Δήμου να του εισπράττουμε ένα αξιοσέβαστο ποσό που θα δώσει και δίπλα
του να είναι κι ένας περιπτεράς που να πουλάει κι αυτός μάρμαρα και
καντήλια και να πληρώνει 5 ευρώ το μέτρο το έτος.
Οπότε γίνεται αυτή η Ζώνη η οποία εξισώνεται με την πρώτη
Ζώνη του Δήμου και ο κοινόχρηστος χώρος που καταλαμβάνουν τα
περίπτερα έχει αυξηθεί όσον αφορά τη Ζώνη Α και Β και έχει μειωθεί όσον
αφορά τη Ζώνη Δ και Ε προκειμένου να πλησιάσουμε κι άλλους Δήμους
παρεμφερείς σαν κι εμάς, επειδή μου είχε κάνει και το ερώτημα ο Πρόεδρος
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σε μεταξύ μας συνομιλία να πω ότι το Χαλάνδρι πληρώνει 172 η Α Ζώνη, 100
η Β Ζώνη τα περίπτερα και 70 η Γ Ζώνη, που είναι κοντά σε εμάς το Χαλάνδρι
όσον αφορά την εμπορική κίνηση με τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και τα λοιπά, γι' αυτό το φέρνω σαν παράδειγμα.
Νομίζω ότι είμαστε πολύ κάτω με τα 110 από τα 172 € αλλά εν
τοιαύτη περιπτώσει διορθώθηκε αυτή η αδικία. Διότι από πίσω ακριβώς από
το περίπτερο βρίσκεται κατάστημα το οποίο για τον κοινόχρηστο χώρο του
πληρώνει 110 € το μέτρο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε

κ.

Λάλο.

Υπάρχουν

ερωτήσεις;

Ο

κ.

Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ήθελα κ. Λάλο να μας πείτε αν έχετε την
πληροφόρηση όχι εισπρακτικά, από πλευράς μέτρων εάν υπάρχουν απώλειες
μέτρων ετησίων ή υπάρχει αύξηση μέτρων. Διότι παρατηρώ το γεγονός ότι
κυρίως γύρω από την πλατεία αλλά σε άλλες περιοχές του Δήμου ότι αυτό το
αυξημένο τέλος έχει αποτρέψει μαγαζάτορες να βγάλουν τραπέζια και
σκέφτομαι μήπως τυχόν… δεν ξέρω τι γίνεται εισπρακτικά θα μας το πείτε
εσείς, πιθανό να υπάρχει βελτίωση εισπρακτική, αλλά από την άλλη πλευρά
βλέπω απώλεια σε μέτρα.
Μήπως τυχόν θα έπρεπε να κάνετε καινούργια διανομή των
χώρων ώστε να μην επιβαρύνονται τόσο πολύ μαγαζιά που απομακρύνονται
πλέον από την πλατεία. Δεν θέλω να πω παραδείγματα τώρα, απλώς το έχω
δει ότι έβγαζαν μέχρι πέρσι – πρόπερσι τραπέζια και το υψηλό ποσό, τους
αποτρέπει τώρα να βγάλουν και δεν το νοικιάζουν καθόλου το χώρο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τώρα τους δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι δεν είναι τέτοιες περιπτώσεις και ελέγξετε το. Και
μάλιστα το έχουν κάνει και παράπονο ότι έχουν την ίδια τιμή με την πλατεία
και δεν έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε 3 και 4.000 € το χρόνο. Δείτε το
πάντως γιατί έχω την αίσθηση ότι από πλευράς μέτρων θα υπάρχει απώλεια.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για τις Ζώνες εσείς μιλάτε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ίσως θα έπρεπε να γίνουν κι άλλες Ζώνες, δηλαδή όσο
απομακρυνόμαστε από την πλατεία να μην είναι 110 που είναι στην πλατεία,
να μειωθεί λίγο να πάει 90. Ίσως πιο κοντά στην πλατεία δεν μπορώ να το
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εκτιμήσω αυτή τη στιγμή γι' αυτό ζητάω την πληροφόρηση αν υπάρχει
απώλεια μέτρων, δεν μιλάω οικονομικά, αν υπάρχει απώλεια μέτρων.
Επίσης ήθελα να πω το να φέρνουμε ένα παράδειγμα το
Χαλάνδρι, ή να πηγαίνουμε στη Γλυφάδα δεν έχει και καμία ουσία. Γιατί θα
μπορούσε κάλλιστα να βγει να πει κάποιος η Αγία Βαρβάρα τι τιμή έχει και να
βρούμε μικρότερη τιμή. Το ζήτημα είναι να είμαστε πραγματιστές σύμφωνα με
τα δεδομένα που έχουμε στην πόλη μας και η πόλη μας έχει μια αύξηση τα
μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αρκετά
μεγάλο το 110 το τετραγωνικό. Νοικιάζει ο άλλος 20 μέτρα και πληρώνει 2.500
το χρόνο, είναι συν 200 € ενοίκιο ουσιαστικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σε ενοίκιο πόσο είναι;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν το ξέρω ανάλογα με το μαγαζί, πιθανό είναι
μεγαλύτερο αλλά τον εξωτερικό χώρο δεν τον χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Να,
τώρα σήμερα δεν τον χρησιμοποιούν, κάνει κρύο. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα
εξετάσετε αυτά διότι όσο προχωράει η κρίση τόσο μεγαλύτερο θα είναι το
πρόβλημα.
Επίσης έχω παρατηρήσει και έγινα δέκτης παραπόνων –κ.
Λάλο, μάλλον εσείς πρέπει να είστε ο υπεύθυνος, όχι υπεύθυνος με την κακή
έννοια, ο αρμόδιος- σε περιπτώσεις που υπάρχει προπατζίδικο που βγαίνει ο
άλλος για να καπνίσει έξω και έχει βγάλει δυο καρέκλες για να βλέπει το ΚΙΝΟ
και να παίζει και περνάει η Υπηρεσία και του χρεώνει 3 τραπέζια γιατί κάθεται
ο άλλος απ' έξω για να καπνίσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η Δημοτική Αστυνομία λέτε;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν ξέρω τώρα ποιος πάει και το γράφει, η Δημοτική
Αστυνομία

πιθανό

θα

πηγαίνει,

απλώς

να

ελέγχουμε

λίγο

τους

«παραλογισμούς», διότι εντάξει βγήκε ο άλλος έξω από το προπατζίδικο να
καπνίσει και έβαλε μια καρέκλα και περνάει η Δημοτική Αστυνομία και του λέει
«να μου πληρώσεις». Δεν έχουμε ανάγκη από τα 50 ευρώ αυτά, για όνομα
του Θεού. Δεν λέω ότι τον στείλατε εσείς, λέω να δοθούν κάποιες εντολές. Δεν
είναι όλοι ίδιοι, δεν είναι αυτός που εκμεταλλεύεται το χώρο, δεν
εκμεταλλεύτηκε ο προπατζής δυο τραπέζια και δυο καρέκλες απ' έξω, να
είμαστε λίγο ρεαλιστές, να ξέρουμε τι μας γίνεται και πως λειτουργεί η αγορά.
Αυτά ήθελα να πω ως παρατηρήσεις και με την παράκληση εάν μπορούμε ως
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Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε μια μείωση σε όλες αυτές τις τιμές. Νομίζω
ότι η εποχή αυτό επιβάλλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Παπανικολάου, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Νομίζω πως μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα το συνολικό ποσό
που θα εισπράξουμε και όχι πόσα θα δώσει ο καθένας. Θα ήθελα αν είναι
εύκολο να ξέρουμε τι έχουμε εισπράξει το ’15, τι έχουμε μέχρι τώρα το ’16 και
τι υπολογίζουμε στο ’16 σε αυτό τον κωδικό σε αυτό τον τομέα. Αν έχουμε
απομακρυνθεί πολύ από το στόχο μας, δεν ξέρω αν θα πρέπει να σκεφτούμε
μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά. Μήπως μια μείωση μας έφερνε πιο κοντά στο
στόχο. Νομίζω μας ενδιαφέρει πρώτα το ποσό και μετά το πόσα δίνει ο
καθένας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και εγώ είμαι λίγο σε συνέχεια της προηγούμενης
ερώτησης, ποια τα προϋπολογισθέντα και εισπραχθέντα του προηγούμενου
έτους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση να απαντήσει ο κ.
Λάλος να πάμε στις τοποθετήσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην ουσία δυο ερωτήματα θυμάμαι του κ.
Παπανικολάου, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος άλλος ερώτημα.
Τα ποσά τις δυο χρονιές, για το ’15 θυμάμαι ήταν γύρω στις
85.000 € αυτά που εισπράξαμε έναντι 30.000 € που είχαν εισπραχθεί το ’14
με τα παλιά τέλη, το ’16 είναι περίπου τόσα πάλι. Πάνω – κάτω τα πετύχαμε
ακριβώς στον προϋπολογισμό.
Όσον αφορά τώρα για τα μέτρα. Δυστυχώς τα μέτρα στην Α και
β Ζώνη έχουν αυξηθεί, δηλαδή προσπαθούμε με την Τεχνική Υπηρεσία
συνέχεια να κόβουμε, για να μπορεί να περάσει και κανένας άνθρωπος στο
δρόμο. Δεν λειτουργεί αποτρεπτικά το ποσό αυτό, δηλαδή τα αιτήματα που
έχω είναι «μπορώ να πάω και στο διπλανό μαγαζί να νοικιάσω. Δίπλα έχει
ένα προπατζίδικο, δεν τον ενοχλεί αν βάλω τραπεζοκαθίσματα, να τα
πληρώσω να τα πάρω;» αυτά είναι τα αιτήματα που δεχόμαστε. Ταυτόχρονα
εμείς όταν είχαμε εισηγηθεί σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο αυτές τις
τιμές, είχαμε κάνει μείωση στις Ζώνες Δ και Ε και στη Γ από ό,τι θυμάμαι. Γ, Δ,
Ε μειώθηκαν, η Α και Β είχε αυξηθεί.
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Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ελαφρύνει τις Ζώνες αυτές,
δηλαδή το να πάει κάποιος στην πλατεία στους Απομάχους που είναι μια
καφετέρια, το έχουμε 30 ευρώ το μέτρο και τις οδούς είναι 15 ευρώ το μέτρο.
Να σας πω κάτι; Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τόσο μεγάλο το έσοδο για
το Δήμο από τους κοινόχρηστους χώρους των τραπεζοκαθισμάτων, κυρίως
είναι κιόλας το πώς θα συμμαζέψουμε λίγο την κατάσταση.
Το στοιχείο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι έχουν
αυξηθεί τα μέτρα που αιτούνται και αυτά που παραχωρούνται σε σχέση με
παλιά και αυτό είναι και λόγω της συνεχόμενης αύξησης του αριθμού των
καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχει βάλει και ένα άλλο

μεγάλο μπελά στην πόλη και στην Υπηρεσία μου. Εγώ αυτή τη στιγμή
σύμφωνα με τα καταστήματα που έχω και με τις υποδομές που έχουν άλλοι
Δήμοι θα έπρεπε να είχα ξεχωριστό τμήμα για τα καταστήματα. Δηλαδή λήγει
ένα δικαιολογητικό για ένα κατάστημα, μπορεί να μην το πάρει χαμπάρι ο
ιδιοκτήτης και αργούμε να το αντιληφθούμε κι εμείς και είμαστε σε ένα διαρκή
πανικό να πάρω τηλέφωνο ότι «σου έληξε η Πυροσβεστική…», δηλαδή
υπάρχει θέμα. Η πόλη έχει πνιγεί από τα καταστήματα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος.
Και επίσης επιβαρύνονται και τα ανταποδοτικά από αυτό το
πράγμα κατά πολύ και το γνωρίζουμε. Ο μεγάλος όγκος των απορριμμάτων
προέρχεται από εκεί, ενώ το οικιακό απόρριμμα έχει μειωθεί, όπως θα σας πει
και ο συνάδελφος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν θα ψηφίσω, αλλά να πω για τη Σάρδεων γιατί ένα
τόσο μεγάλο ενοίκιο, ούτε πλατεία είναι ούτε Δεκελείας και βγήκε 110 ευρώ το
μέτρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι πλατεία;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Στα χαρτιά μας λέμε ότι αν είναι πλατεία ή Δεκελείας στο
κέντρο είναι 110 ευρώ το μέτρο και η Σάρδεων κατ’ εξαίρεση γιατί είναι
πεζόδρομος, δεν έχει φάτσα στην πλατεία απλά είναι εμπορικός δρόμος και
έχει κίνηση, τα μαγαζιά έχουν δουλειά και τα λοιπά. Δημιουργούνται κι άλλες
Ζώνες στη Νέα Φιλαδέλφεια κι άλλα μαγαζιά, θα αυξηθούν εκεί; Μια ερώτηση
κάνω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο κλείσιμο θα σας απαντήσει.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δημιουργούνται κι άλλοι εμπορικοί δρόμο στην πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομάστε τα να ξέρουμε.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Τα ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, να μην τα μάθω κι εγώ που δεν τα ξέρω;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να συμφωνήσω και με την άποψη του κ.
Παπανικολάου να πω ότι δεν έχουν τα μαγαζιά δουλειά όλο το χρόνο. Τι
πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να μας επιτρέψετε αν είναι δυνατό με τους
τρόπους που κάνουμε, να κλείσουμε τουλάχιστον αυτό που έχουμε νοικιάσει
για όλο το χρόνο αν επιτρέπεται, πιστεύω ότι επιτρέπεται. Όχι να το
κλείσουμε, να βάλουμε ζαρντινιέρες. Σε αυτό που έχουμε νοικιάσει
απαγορεύεται;
ΜΕΛΟΣ: Βέβαια.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν θα γίνει κάτι σταθερό, τέλος πάντων εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι καταλάβατε δεν πρέπει να ψηφίσετε κ. Γεωργαμλή, με
συγχωρείτε που σας το λέω αλλά με τις υποσημειώσεις που κάνατε δεν
μπορείτε να ψηφίσετε. Εγώ δεν μπορώ να σας το απαγορεύσω αλλά η
δεοντολογία δεν σας επιτρέπει να ψηφίσετε. Γιατί ψάχνετε τραπεζάκια για το
μαγαζί σας. Θα σας απαντήσει η Τεχνική Υπηρεσία μην ασχοληθείτε με το
θέμα.
Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο, αν δεν κάνω λάθος τα τέλη αυτά, είναι αυτά
στα οποία είχατε φέρει σημαντικές αυξήσεις την προηγούμενη φορά έως και
συν 250%.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την προπροηγούμενη.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σωστά με διορθώνετε, το δέχομαι. Την πρώτη φορά που τα
καθόρισε η Διοίκησή σας τα τέλη αυτά των τραπεζοκαθισμάτων φέρατε
αυξήσεις έως συν 250% δηλαδή έπρεπε να ήταν γύρω στα 40 ευρώ και τα
πήγατε 110 κάπου εκεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεχνάτε!
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τι θέλετε; Ακρίβεια πόσο ήταν; Δεν θυμάμαι, να το δω,
πάντως είχε γίνει θέμα και στον τοπικό Τύπο μην ανησυχείτε μπορούμε να τα
βρούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στους «Ορίζοντες» μήπως;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Στους «Ορίζοντες» πρωτοσέλιδο, το θυμάμαι με το 250%
τεράστιο. Δεν λέμε όχι στον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών και των
τελών τραπεζοκαθισμάτων.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι σχέση έχει με τους «Ορίζοντες» ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είμαι αναγνώστης στους «Ορίζοντες» και ως αναγνώστης
θυμάμαι το εξώφυλλο με το 250% αύξηση, τεράστιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ είμαι αναγνώστης.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και ο κ. Πρόεδρος ομοιοπαθής.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Εγώ τον πέρασα τον Γιώργο
για δεκαθλητή, τον είδα να τρέχει, να κυνηγάει τα ψηφοδέλτια.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τα έχω δει κι εγώ Απόστολε, τα έχω δει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάλτε με κι εμένα κ. Αράπογλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ορκίζομαι δεν το πλήρωσα αυτό το πρωτοσέλιδο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πάνο, το κρατάω το αίτημα. Δεν αποφασίζω εγώ και
εγώ ορισμένα τα έχω δει προ εκπλήξεως, θα το εισηγηθώ πάντως θα το
προτείνω την επόμενη φορά να είμαστε μαζί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει χρειάζονται και αυτά τα διαλείμματα να προχωρήσουμε
τώρα. Συνεχίστε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επαναλαμβάνω ότι είναι τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων στα
οποία έγινε αύξηση συν 250% στην πρώτη θητεία σας. Η Παράταξή μας δεν
είναι αντίθετη στον εξορθολογισμό των Ζωνών, της κατανομής, του τρόπου
εισπράξεων των τελών αυτών. Δεν είμαστε αντίθετοι και στο συμμάζεμα,
πράγματι χρειάζεται συμμάζεμα ακόμη και τώρα υπάρχει ανάγκη για κάτι
τέτοιο.
Όπως είπε και ο κ. Λάλος παρά την τεράστια αύξηση, έως συν
250% έχει αιτήματα και μάλιστα αιτήματα που ο ίδιος τα κρίνει υπερβολικά
από ό,τι κατάλαβα, διότι λέει ότι προσπαθούμε να συγκρατήσουμε για να
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περνάει και ο κόσμος. Άρα η τεράστια αύξηση των τελών δεν είναι για το
συμμάζεμα, γιατί δεν φέρνει το ένα το άλλο, είναι καθαρά φοροεισπρακτικό
μέτρο.
Θέλω να πω ότι ενώ συμφωνούμε με όλα αυτά, εκεί που
διαφωνούμε σε αυτή την απότομη και τεράστια αύξηση. Δεν χρειάζεται να
είστε επαγγελματίας ή να έχετε διατελέσει επαγγελματίας στο παρελθόν ή
επιχειρηματίας, για να αντιληφθείτε ότι δεν είναι δυνατό όταν κάποιος κάνει
τον προγραμματισμό του ξαφνικά μια Διοίκηση η οποία στο πρόγραμμά της
μιλούσε για μη αύξηση των δημοτικών τελών και η εκπρόσωπος της
Παράταξής σας εδώ, είχε δηλώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση από τότε
που αυξήσατε εσείς τα τέλη, ότι τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων πρέπει να
μειωθούν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αράπογλου ένα λεπτό, το ’14 δεν τα είπαμε αυτά;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε λογοκρισία; Εγώ θέλω να τα ξαναπώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία θέλει να τα ξαναπεί ακριβώς, συνεχίστε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μέσα στα τρία – πέντε λεπτά που έχω, θα πω ό,τι θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Τώρα βλέπετε; Μου κόβετε τη
σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι δυνατό ακόμη κι αν δεν έχετε διατελέσει
επαγγελματίας ή επιχειρηματίας να αυξάνετε ξαφνικά σε μια θητεία σε μία
ημέρα κατά 250% τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων. Και επαναλαμβάνω
ενισχυτικά, όταν η εκπρόσωπός σας εδώ στην προηγούμενη περίοδο,
μιλούσε για μείωση των τελών των τραπεζοκαθισμάτων.
Δεν μιλάω για παραπλάνηση, ούτε θέλω να υψώσω τους τόνους
και ξέρετε κ. Λάλο πόσο σας εκτιμώ, όμως δεν είναι αποδεκτό να αυξάνετε σε
μια θητεία τόσο τα τέλη. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στους επαγγελματίες
της πόλης μας που για οτιδήποτε άλλο θέλετε να τους κατηγορήσετε δεν
παύει να είναι επιχειρηματίες οι οποίοι προσφέρουν στην πόλη μέσω των
δημοτικών τελών μέσω της προσέλκυσης κόσμου και εν πάση περιπτώσει αν
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κρίνετε ότι πρέπει να αυξηθούν τα τέλη, μαζί σας, εφόσον το τεκμηριώνετε,
αλλά όχι εν μια νυκτί κατά 250%.
Μπορείτε να το κάνετε σταδιακά, μπορείτε να το κάνετε έτσι
ώστε ο επαγγελματίας να μπορέσει να προσαρμόσει αυτό το κόστος μέσα
στον προϋπολογισμό του και στα έξοδά του. Επειδή τυγχάνω επαγγελματίας
και επιχειρηματίας το συγκεκριμένο μέτρο με πονάει πάρα πολύ, διότι θυμίζει
εντόνως τη φοροεισπρακτική πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι Κυβερνήσεις
τα τελευταία χρόνια την περίοδο των Μνημονίων.
Όσον αφορά το επιχείρημα που είπατε ότι στο Χαλάνδρι τα τέλη
είναι διπλάσια και επαναλαμβάνοντας ότι λόγω της εκτίμησής μου δεν θέλω
να υψώσω τους τόνους ούτε να φωνάζουμε και να τσακωθούμε, θέλω να
δεχτείτε ότι το επιχείρημα είναι έωλο. Μπορεί κάπου τα τέλη να είναι
πολλαπλάσια, μπορεί κάπου να είναι υποπολλαπλάσια.
Μου θυμίζει αυτό το επιχείρημα που επικαλούνται όλοι οι
υπερασπιστές των Μνημονίων για τους μισθούς και τις συντάξεις ότι επειδή
στη Βουλγαρία οι μισθοί είναι πολύ μικροί, πρέπει κι εμείς να κόψουμε τους
μισθούς μας εν μια νυκτί στο μισό ή στο ¼. Δεν είναι συγκριτικό.
Μπορεί πράγματι να είναι χαμηλά, αυξήστε τα σταδιακά με
τρόπο που οι επαγγελματίες να μπορούν να το βγάζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν έφαγα το πεντάλεπτο κ. Πρόεδρε και με διέκοψαν και
15 φορές.
Ως εκ τούτου καταψηφίζουμε τα τέλη αυτά λόγω ακριβώς της εν
μία νυκτί και τεράστιας αύξησης που έγινε 250% το κάνατε και διατηρείτε το
250%. Δηλαδή επειδή το κάνατε πέρσι, πρόπερσι το ξεχνάμε και τώρα είναι
διατήρηση; Δεν θα το ξεχάσουμε κ. Λάλο και προσέξτε, δεν θα το ξεχάσει
κανένας ούτε ο λαός της πόλης μας. Γιατί θα φροντίσουμε να του το
θυμίσουμε. Το ότι το κάνατε την πρώτη χρονιά, δεν σας απαλλάσσει 250%
είναι αυτό και αύξηση στα τέλη νεκροταφείου κάνατε, ενώ το πρόγραμμά σας
έλεγε ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση. Το ότι τα κάνατε τον πρώτο χρόνο, εμείς
εξακολουθούμε να διαφωνούμε, το καταψηφίζουμε και σας διαβεβαιώ δεν θα
το ξεχάσει κανένας. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο

λαός

πάντως

δεν

έχει

τραπεζοκαθίσματα,

μην

μπερδευόμαστε. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαπιστώνω

σε

δεύτερη

συνεχή

συνεδρίαση

ότι

το

προλεταριάτο στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει πολύ γνήσιους
εκφραστές. Οι επαγγελματίες του κέντρου οι οποίοι είχαν μάθει -γιατί κάποιοι
άλλοι τους έμαθαν όχι ότι φταίνε αυτοί- να χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο
χώρο δωρεάν επί της ουσίας, δεν θα πρέπει να πληρώνουν.
Εμείς αυτό το οποίο πριν από δυο χρόνια κάναμε, ήταν να
μπορέσουμε να κατανείμουμε τα βάρη συνολικά σε επίπεδο τελών και όσον
αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και όσον αφορά τα ίδια τα ανταποδοτικά
τέλη αυξάνοντας τις υψηλές κλίμακες και μειώνοντας τις χαμηλότερες.
Αν εσείς το κρύβετε αυτό το πράγμα, θα φροντίσουμε κι εμείς κ.
Αράπογλου να το θυμίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα
προσέξτε λίγο γιατί κάνετε μια λαθροχειρία εδώ, διαλέξτε τι ισχύει και τι δεν
ισχύει. Τι είπατε; Θέλει εξορθολογισμό. Κατ' αρχάς η λέξη «εξορθολογισμός»
χρησιμοποιείται πάντα για να κρύψει τη λιτότητα και τις αυξήσεις. Εμείς δεν
χρησιμοποιήσαμε ποτέ τη λέξη εξορθολογισμός.
Είπαμε ότι πρέπει να αποτιμηθεί ο κοινόχρηστος χώρος με βάση
την εμπορική του αξία και η εμπορική αξία στο κέντρο είναι πολύ μεγαλύτερη
γι' αυτό και τα συγκριτικά στοιχεία με άλλες περιοχές και να μειώσουμε
αντίστοιχα άλλες περιοχές, αυτό το οποίο κάναμε.
Τι

λέτε

όμως;

Έρχεστε

ύστερα

από

δυο

χρόνια,

επαναλαμβάνοντας το ίδιο ποίημα, λες και δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα και
τι λέτε; Ακόμη κι αν υπήρχε εξορθολογισμός θα έπρεπε να γίνει σιγά - σιγά.
Άρα δηλαδή αν την πρώτη χρονιά κάναμε μια μικρή αύξηση στην Α
κατηγορία, πέρσι κάναμε μια μεγαλύτερη αύξηση δεν θα φτάναμε σε αυτό
που είμαστε τώρα;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εξαρτάται από τις αυξήσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα το «μια νύχτα» πως το λέτε ύστερα από δυο χρόνια; Θέλω
να πω δηλαδή ας προσέχουμε και σε επίπεδο λογικής τα επιχειρήματά μας.
Δυο χρόνια μετά μας ξαναλέτε για την κα Ματσουκά. Τα είχαμε πει τότε,
ανατρέξτε

στα

πρακτικά

του

επαναλαμβανόμαστε.
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Η άποψή μας είναι και μέσα από το κανονισμό τελών συνολικά
για τα τέλη να μπορέσουμε να κάνουμε μια όσο το δυνατό πιο αναδιανεμητική
πολιτική, να μπορούν να πληρώνουν αυτοί που μπορούν να πληρώνουν και
να μειώνονται τα τέλη γι' αυτούς που έχουν αδυναμία. Αυτό κάνουμε, πείτε
ό,τι θέλετε στο λαό της πόλης δεν είστε μόνοι σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εμείς οπωσδήποτε είμαστε υπέρ
της νομιμότητας, όπως νομίζω είμαστε όλοι εδώ. Βέβαια εκείνο το οποίο θα
ήθελα να πω είναι ότι θα μας έδινε μια καλύτερη εικόνα να είχαμε τους
βεβαιωτικούς καταλόγους τους οποίους θα μας τους φέρετε οπωσδήποτε
στον προϋπολογισμό, να δούμε τι έχει εισπράξει μέχρι σήμερα, τι είναι τα
έσοδα που μπορούμε να εισπράξουμε γιατί πρέπει να έχουμε βεβαιωτικούς
καταλόγους για να λέει τι μπορούμε να εισπράξουμε από αυτά τα οποία έχουν
έρθει, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Παπανικολάου και τον κ. Ντάτση
με τις τοποθετήσεις τους και θέλω μόνο να προσθέσω ότι θα πάρουμε νομίζω
μια ομόφωνη απόφαση αν έχουμε μια μείωση σε τόσο δύσκολους καιρούς.
Και δεν είναι λαϊκισμός το να λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα
πράγματα και όπως λένε και οι επαγγελματίες έχουν μια περίοδο πέντε – έξι
μηνών να τους κάνουμε τώρα, αυτή την εποχή, μια μείωση μικρή, έστω να
δείξουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεται αυτή τη δύσκολη
κατάσταση.
Αυτή είναι η δική μας θέση και νομίζω ότι θέλω να το δείτε με μια
μείωση, η οποία να φτάνει σε ένα επίπεδο της τάξεως του 5 με 10%. Εάν το
κάνετε αυτό εμείς είμαστε απόλυτα σύμφωνοι να το ψηφίσουμε. Εάν δεν γίνει
αυτή η μείωση, η θέση μας θα είναι αρνητική. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο, ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το μόνο που θέλω να πω
είναι το εξής: αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε που είπατε
προηγουμένως ότι «ο λαός δεν έχει τραπεζοκαθίσματα», ο λαός είναι εκείνος
που κάθεται στα τραπεζοκαθίσματα κ. Πρόεδρε και ο λαός πληρώνει τους
φόρους

έμμεσους

ή

άμεσους

του

επιχειρηματία

που

έχει

τα

τραπεζοκαθίσματα, διότι ξέρετε ότι όλα αυτά τα κόστη, έρχονται στον καφέ
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στο σουβλάκι στο οποιοδήποτε προϊόν που πουλάνε όλα αυτά τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όλα αυτά ξέρουμε τουλάχιστον όσοι είμαστε άνθρωποι

της

παραγωγής και της αγοράς ότι μετακυλύονται. Δεν σημαίνει ότι ο
επιχειρηματίας θα βγάλει από το πουγκί του και θα πληρώσει, όλα αυτά τα
κόστη μετακυλύονται στον κόσμο, ο οποίος είναι ο καταναλωτής και είναι ο
λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κανταρέλη, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άκουσα τον κ. Λάλο που είπε ότι πιάσαμε τον στόχο πέρσι και
πρόπερσι γύρω στις 80.000 μου φαίνεται

παράξενο. Δηλαδή ήταν όλοι

συνεπείς; Αν ήταν όλοι συνεπείς, θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι ως Δήμος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπήκαν και πρόστιμα. Δεν είπα για τα
πρόστιμα για τις άδειες είπα μόνο, πρόστιμα μπήκαν πολλά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν είχαμε βάλει στόχο τις 80.000 και πιάσαμε 80.000 ήταν όλοι
συνεπείς.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι εννοείτε ήταν όλοι συνεπείς;
Ν. ΑΝΑΔΙΑΔΗΣ: Στα τραπεζοκαθίσματα αν πλήρωσαν στην ώρα τους.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα δεν δίνω άδειες αν δεν πληρώσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει δεν χρειάζεται να επαναλάβω του κ. Κόντου, νομίζω
πως ένα 10% αν μιλάμε για 8.000 στο Δήμο και ίσως και στους άλλους
κωδικούς κάποια ποσά μπορούμε να τα φέρουμε από αλλού και να είμαστε
όλοι μια χαρά και να μην κατέβει με 17 και 18, να κατέβει τουλάχιστον 25.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Ντάτση, ο κ.Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΔΙΑΔΗΣ: Το έχω ξαναπεί, επειδή επαναλαμβάνουμε πολλές φορές άκουσα με προσοχή και τον κ. Αράπογλου- πράγματα τα οποία είχαν ειπωθεί
το ’14-’15 αλλά κι εγώ παίρνω την πάσα για να πω αυτά που είχα πει και τότε.
Κοιτάξτε να δείτε, η υπεραξία που δημιουργείται από την
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και το τίμημα το οποίο ορίζεται ανά Ζώνη δεν
είναι ένας άμεσος φόρος, δεν είναι δηλαδή υποχρέωση κάποιου εάν δεν
διαθέτει το ανάλογο αντίτιμο, να απλώσει τραπεζοκαθίσματα. Δεν βάζει το
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μαχαίρι στο λαιμό κανένας στην Α Ζώνη δηλαδή στην περίμετρο της πλατείας
Πατριάρχου και στους πεζόδρομους που την περικλείουν και όχι ολόκληρη, να
πληρώσει 110 ευρώ το τετραγωνικό.
Ακούστηκε ότι από αυτό το φόρο ο οποίος δεν μπορεί να
πληρωθεί για το τραπεζοκάθισμα, υπάρχει με ένα τρόπο μια μετακύληση ως
προς το προϊόν το οποίο ο λαός καταναλώνει. Επειδή έχουμε ασχοληθεί και
άλλοι με επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, σας διαβεβαιώ ότι ένα τραπεζοκάθισμα
ενός τετραγωνικού σε ετήσια βάση υπερκαλύπτει το τετραγωνικό το οποίο
πληρώνεται και μιλάμε πολύ συγκεκριμένα.
Ακούστηκε ότι δημιουργούνται κι άλλες αγορές και άρα ίσως
γιατί εκεί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Κοιτάξτε να δείτε
συνάδελφοι

και

συναδέλφισσες ακριβώς γι' αυτό

τον λόγο

έχουμε

δημιουργήσει Ζώνες, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο η μεγάλη αύξηση αφορούσε
μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο: το πολεοδομικό κέντρο. Και δική μας ευχή
είναι να υπάρχει μια ισόρροπη και αποκεντρωμένη ανάπτυξη και στις
συνοικίες της πόλης, εκεί όπου το τραπεζοκάθισμα δεν κοστίζει 110 ευρώ το
τετραγωνικό, αλλά κοστίζει 30 ή και 25, ή και 15 ακόμη. Να δούμε λοιπόν πως
ξεμπλοκάρει και το κέντρο σε σχέση με την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
πεζοδρομίου ή πλατείας.
Ξαναλέω ότι είναι λίγο οξύμωρο να λέγεται αυτό το πράγμα από
τη στιγμή που οι άνθρωποι προσέρχονται, πληρώνουν τα χρήματα αυτά,
βγάζουν κέρδος πολλαπλάσιο από αυτό το οποίο σε ετήσια βάση τους
στοιχίζει, δηλαδή αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας πληρώσει 1.100 ευρώ για
10 τετραγωνικά σε ετήσια βάση και έχει απλώσει σε αυτά τα 10 τετραγωνικά
οκτώ τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία, εσείς θεωρείτε πως δεν έχει βγάλει τα
χρήματά του; Εγώ θεωρώ ότι τα βγάζει και βγάζει και κέρδος από αυτό το
πράγμα.
Άρα λέω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε τον λόγο για τον
οποίο γίνεται και γιατί λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και
απολογιστικά στοιχεία. Βεβαίως συνάδελφοι και συναδέλφισσες πρέπει να
υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία, βεβαίως και πρέπει να κοιτάμε τι χρεώνουν
παρόμοιες αγορές σε κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ζωής που είναι σε άνοδο.
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Βεβαίως και πρέπει να κοιτάμε και τον Κορυδαλλό γιατί
ακούστηκε μόνο το Χαλάνδρι και το Δήμο Αθηναίων και το Περιστέρι και το
Ηράκλειο, να τα δούμε βήμα – βήμα, βεβαίως και πρέπει να παίρνουμε
απολογιστικά στοιχεία για το σημείο που υπάρχει η Α Ζώνη και βεβαίως
πρέπει να είναι για μας γνώμονας αυτό που σας λέω: ότι πρέπει να μπορεί να
πληρώνει αυτός που θέλει να πληρώνει και πρέπει να μην επιβαρύνεται αυτός
ο οποίος βρίσκεται στις γειτονιές και στις αγορές που είναι πιο έξω από το
κέντρο της πόλης.
Δίνεις και κριτήρια να ανοίξουν μαγαζιά να δημιουργηθούν
στέκια και έξω από τη Σάρδεων και έξω από την πλατεία, να ξεμπουκάρει
αυτό το πράγμα από εκεί πέρα και δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν βάλαμε το
μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν. Υπάρχουν καταστήματα και στην Προύσσης
που δεν έχουν ούτε ένα τραπεζοκάθισμα γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν. Δεν
θέλει να πληρώσει, δεν τα βγάζει. Δουλεύει με την πρασιά του καταστήματός
του, δεν τον υποχρεώνει κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν θα μιλούσα, αλλά μου έδωσαν την αφορμή κάποιοι που
μίλησαν εδώ. Ο χώρος της πλατείας δεν ήταν έτσι πριν κάποια χρόνια γιατί
έτυχε να είναι το πατρικό μου σπίτι εκεί και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα
σκουπίδια από τα μαγαζιά πολλαπλασιάζονται.
Μάλιστα σε μια Πρωτομαγιά, την περσινή νομίζω, που στήναμε
εκεί, λίγο πριν στήσουμε έβλεπα ένα μαγαζί πάνω στην πλατεία το οποίο
έβγαζε τα σκουπίδια χωρίς να τα δένει καλά, με τα κρέατα έξω, την
ανακύκλωση να την αφήνει με ανοιχτές τις κούτες χωρίς καν να τις διπλώνει.
Όλα αυτά ποιος πρέπει να τα πληρώσει; Που κανονικά, θα έπρεπε να είχαν
κάδους μέσα στο μαγαζί τους. Αν δεν έβγαιναν τα μαγαζιά, δεν θα
επεκτείνονταν. Θέλετε να τα ακούσετε και δεν αντέχω να μην τα πω.
Τώρα, το πώς έχουν ξεφυτρώσει και πως αναπτύσσονται επειδή
κάνουν κατάληψη και του ελεύθερου χώρου, αλλά έχουν και εργαζόμενους
τους οποίους τους πληρώνουμε μαύρα και αυτό πρέπει να το πούμε και να
μην κρυβόμαστε, γιατί είναι ένα πράγμα που με στενοχωρεί πάρα πολύ και
κανονικά θα έπρεπε να έρθει και ένα ψήφισμα στα τόσα που κάνουμε, για
τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ στη Φιλαδέλφεια.
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Μην πω για τους πελάτες που πληρώνουν και δεν αποδίδουν οι
καταστηματάρχες την Εφορία. Πολλά καταστήματα τα οποία έρχονται και
courier σπίτι μας και δεν μας φέρνουν καν απόδειξη, που κανονικά θα πρέπει
να τα στείλουμε πίσω.
Ο δε πεζόδρομος που είναι κάποια μέτρα πολύ λίγα, έχει γίνει
μαγαζόδρομος. Δεν είναι πεζόδρομος πια. Γιατί το ένα, είναι δίπλα στο άλλο
και όπως είπε και ο Πρόεδρος του Ρουμελιωτών, εκεί που λέει «πεζόδρομος»,
είπε χαρακτηριστικά «έπρεπε να έχει ένα καφέ και ένα μαχαίρι και ένα
πιρούνι», γιατί πραγματικά δεν είναι πεζόδρομος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν χρειάζεται διάλογος, γίνονται τοποθετήσεις ή
διευκρινίσεις, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εμένα με κάλυψε βασικά ο κ.
Ανανιάδης με την τοποθέτησή του, απλά θέλω να προσθέσω ότι για μας ο
δημόσιος κοινόχρηστος χώρος είναι ανεκτίμητης αξίας, οπότε κάθε αντίτιμο
μας φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Μακάρι να λειτουργήσει αυτή η αύξηση
αποτρεπτικά στην εξάπλωση των περιπτέρων στο κέντρο, τα οποία έχουν
καταντήσει σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Γαλαζούλα, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Και εγώ αν συζητάμε για την τιμή των τελών των
τετραγωνικών, δεν θα μιλήσω γι' αυτό, πήρα αφορμή από αυτά που είπε ο κ.
Γεωργαμλής. Κοιτάξτε να δείτε, οι καταστηματάρχες οι οποίοι προμηθεύονται
άδεια για τραπεζοκαθίσματα τελικά δεν κάνουν σωστή χρήση και καταλήγουν
να κάνουν αυθαίρετη χρήση και αυτό γιατί δεν έχουν διαβάσει τις κανονιστικές
που έχουμε ψηφίσει και αυτοί για τα τραπεζοκαθίσματα και για την
καθαριότητα.
Κύριε Γεωργαμλή στην παρ. 8.3. λέει ρητά η κανονιστική μας ότι
απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών
πλαισίων από τους καταστηματάρχες και στην 8.4. ότι απαγορεύεται η
τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, η τοποθέτηση πακτωμένων στο
έδαφος

τραπεζιών,

πάγκων

σερβιρίσματος,

αντικειμένων.
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Μας φέρνουν γενικά οι καταστηματάρχες σε πολύ δύσκολη θέση
και

έχουμε

κάνει πάρα

πολλές προσπάθειες και το

καλοκαίρι

να

επαναφέρουμε την κατάσταση σε μια κανονικότητα. Πρέπει να βοηθήσετε κι
εσείς να διαβάσετε τις κανονιστικές και να συμμορφώνεστε. Δεν είναι
κατάσταση αυτή, δηλαδή να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα των κοινόχρηστων
χώρων που δεν είναι καθόλου κοινόχρηστοι. Και εσείς επειδή αναρωτηθήκατε
αν επιτρέπεται η ζαρντινιέρα, γι' αυτό σας είπα ότι απαγορεύεται. Και πρέπει
να συμμορφωνόμαστε με αυτά που ψηφίζουμε, να μπορεί να λειτουργεί ο
πεζόδρομος σαν πεζόδρομος και η πλατεία σαν πλατεία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Ανδρέου, ο κ. Παπανικολάου έχει τον
λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ειλικρινά έχω μπερδευτεί λίγο. Το είπα
πριν χαριτολογώντας αλλά θα το επαναλάβω και στο μικρόφωνο: δεν ξέρω
ποιος είναι η Διοίκηση και ποιος η αντιπολίτευση. Δηλαδή μας ζητάει η
Διοίκηση να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνει η Διοίκηση; Και μας μέμφεται;
Εγώ καταλαβαίνω τον κ. Γεωργαμλή ως επαγγελματία ένα
μέρος απόγνωσης, διότι πραγματικά περνάμε κρίση και θα έλεγα προς τη
Διοίκηση, είπε και ο κ. Κανταρέλης ότι εκεί κάθονται πελάτες, οι πολίτες
κάθονται και πίνουν καφέ, αλλά τέλος πάντων θα έλεγα ότι εκεί είναι και μια
επιλογή ότι κάθονται να πιουν τον καφέ.
Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι δεν επηρεάζει τα μεροκάματα
που θα δώσει ένα μαγαζί το τι έξοδα έχει και όταν τα έξοδα είναι μεγάλα, θα
μειώσει 5-10 ευρώ το μεροκάματο σε αυτόν που εργάζεται εκεί και θα τον
βάλει όπως είπε και η κα Ρόκου πιθανό παράνομα, να δουλεύει μαύρα. Αλλά
το αν δουλεύει μαύρα δεν έχει σχέση σήμερα στο θέμα μας κα Ρόκου για το
αντίτιμο των πεζοδρομίων, ούτε το αν έχουν σκουπίδια. Αν έχουν σκουπίδια,
κάντε μια Ζώνη και πείτε ότι «θα πληρώνετε περισσότερα δημοτικά τέλη εσείς
που είστε γύρω από την πλατεία». Τι σχέση έχουν τα τετραγωνικά μέτρα με τα
σκουπίδια που βγάζουν; Είναι άλλο θέμα.
Στο επόμενο θέμα θα μιλήσουμε για την αύξηση των δημοτικών
τελών δεν συζητάμε τα σκουπίδια τώρα, ούτε τα παίρνουμε όλα μαζί πακέτο
και λέμε ότι επειδή ο άλλος παρανομεί, τι θα γίνω εγώ; Ελεγκτής αν πληρώνει

92

η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

το ΦΠΑ του; Να βγει η Εφορία να δει αν πληρώνει το ΦΠΑ του ή αν κόβει
απόδειξη.
Ή εσείς όπως λέει το ταμπελάκι μπροστά στο Ταμείο να μην το
πληρώσετε, άμα δεν σας φέρει απόδειξη. Παρανομείτε κι εσείς κα Ρόκου που
παίρνετε από το delivery χωρίς απόδειξη τον καφέ. Παρανομείτε κι εσείς, έτσι
λέει ο νόμος. Τι μας το λέτε τώρα; Ως καταγγελία για τον εαυτό σας; Εμείς
κάναμε μια απλή πρόταση εδώ, είπαμε ως Παράταξη αν γίνεται, διότι περνάμε
δύσκολες εποχές να μειωθεί κάπως το ποσό διότι πράγματι ήταν υπερβολική
η αύξηση που έγινε την πρώτη χρονιά. Αυτό είπαμε. Το δέχεστε; Να
ψηφίσουμε όλοι μαζί μια μικρή μείωση της τάξεως του 10% και να πάμε όλοι
μαζί, ενωμένοι και να πούμε ναι στα μαγαζιά αυτό το πράγμα.
Δηλαδή θα κατηγορήσουμε την απόγνωση του κ. Γεωργαμλή
τώρα; Πραγματικά τα μαγαζιά δουλεύουν πέντε μήνες το χρόνο. Πως θα γίνει;
Το λέει η κανονιστική αυτό που λέει η κα Ανδρέου την ψηφίσαμε όλοι μαζί
εδώ και αντιπολίτευση και συμπολίτευση ομόφωνα για να δείξουμε την καλή
μας πρόθεση ότι πρέπει να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Και δεν τη
συμμαζεύετε την κατάσταση και μέμφεστε εμάς; Εσείς είστε Διοίκηση, δεν
είμαστε εμείς. Να μέμφεστε τον εαυτό σας.

Εμείς την ψηφίσαμε την

κανονιστική ομόφωνα για να την εφαρμόσετε, να μέμφεστε τον εαυτό σας κα
Ανδρέου και κα Ρόκου, όχι εμάς.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καλώς έκαναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι κ. Πρόεδρε θέλω ένα λεπτό να δευτερολογήσω, σπάνια
το ζητάω, σε αυτό το θέμα θέλω να το ζητήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος πρώτα και μετά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επειδή κλείνει γι' αυτό το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν κλείνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και μάλιστα στην
έκταση που υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτική είναι προαιρετική. Δεν είναι
ανταποδοτικό τέλος, το τέλος χρήσης τραπεζοκαθισμάτων.
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Δεύτερον, οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε όλοι ότι
συμβαίνει το εξής παράδοξο σε αυτή την πόλη: με ένα «κωλονόμο» που
λέγεται 4178 και επαναλαμβάνω με ένα νόμο ο οποίος έχει καταστρέψει τις
πόλεις μας και ο οποίος υποτίθεται ότι θα έφερνε και έσοδα στα δημόσια
Ταμεία, γιατί συνδυάστηκε με τη δημιουργία του Πράσινου Ταμείου, οπότε η
λογική ήταν ότι θα επιτρέψουμε τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες, θα τις
τακτοποιήσουμε τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες και με τα χρήματα του
Πράσινου Ταμείου, θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτά ως αντισταθμιστικά
στους Δήμους, αυτή ήταν η λογική, προκειμένου να μπορέσουν να
λειτουργήσουν αντισταθμιστικά με έργα στην αυθαιρεσία την οποία το κράτος
αυτό και οι Κυβερνήσεις διαδοχικά, επαναλαμβάνουν ανά μια δεκαετία
περίπου.
Τι έγινε; Και η αυθαιρεσία νομιμοποιήθηκε με τον 4178 πρασιές,
ανοιχτοί χώροι κλείστηκαν, πληρώνει ο καθένας πρόστιμο ανέγερσης
πρόστιμο διατήρησης, άρα γεμίζει το Πράσινο Ταμείο, μέχρι που έρχεται το
Μνημόνιο και τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου όλα είναι ο βασικός πυλώνας
του τραπεζικού συστήματος, του Παρακαταθηκών και Δανείων. Είναι πάνω
από 3 δις λιμνάζοντα και οι Δήμοι δεν παίρνουμε ούτε καν τα ελάχιστα,
προκειμένου να λειτουργήσουμε αντισταθμιστικά στην αυθαιρεσία που το ίδιο
το κράτος έχει δημιουργήσει. Αυτή είναι η εικόνα.
Εδώ τι έχουμε; Έχουμε μαγαζιά στην πόλη, έχουμε ένα τεράστιο
πεζόδρομο, ο οποίος τι έχουν κάνει οι περισσότεροι επαγγελματίες; Έχουν
μια πολύ μεγάλη πρασιά στην από εδώ πλευρά της Δεκελείας, δηλαδή
απέναντι από το δημαρχείο, τεράστιος πεζόδρομος με πολύ μεγάλη πρασιά
και τι κάνουν; Κλείνουν την

πρασιά… Τι σημαίνει «κλείνω την πρασιά»;

Κλείνω την πρασιά σημαίνει πρώτον δεν πληρώνω τα ανταποδοτικά τέλη.
Ενώ οι ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες και αυτό κ. Παπανικολάου να σας πω
πως σχετίζεται. Πολύ απλά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αφού το νομιμοποίησε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν φρόντισε κανένας… Ήσασταν κι εσείς όμως μέλος της
προηγούμενης Διοίκησης, δεν το θέσατε ποτέ.
Ν.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Εντάξει

τώρα,

εφαρμόστηκε το ’14.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτός της νομιμοποίησης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, το ’13.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εφαρμόστε τον τέλος πάντων.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τη λογική βάζω για να καταλήξω κάπου. Νοικιάζεται ένα
μαγαζί το οποίο αποτιμάται με όρους αγοράς ειδικά στο κέντρο πολλές
χιλιάδες ευρώ και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άρα σημαίνει ότι κάποιος
πάει συνειδητά και νοικιάζει ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης και πληρώνει
αδρά έναν ιδιώτη. Την ίδια στιγμή που πληρώνει αδρά ένα ιδιώτη, τι κάνει; Για
x τετραγωνικά, πάει κλείνει την πρασιά, άρα πρώτον στερεί την πρόσβαση,
αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της πόλης και τρίτον όταν φτάνει η άνοιξη και το
καλοκαίρι, επειδή την έχει κλείσει την πρασιά, θέλει να βγάλει και πέρα από
την πρασιά τραπεζοκαθίσματα. Εμείς γι' αυτό συζητάμε τώρα.
Θέλετε την άποψή μου; Και εδώ αν θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη
συζήτηση γιατί θα φέρουμε και κανονιστική και το συζητάμε εδώ και αρκετό
καιρό και μέσα στην Παράταξή μας το αν θα πρέπει να επιτρέπεται καν η
ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου και που αν θα πρέπει να επιτρέπεται. Εγώ δεν
έχω κανένα πρόβλημα κ. Κόντο όσον αφορά το κομμάτι της μείωσης.
Η λογική μας κυρίως δεν θα σωθεί ο Δήμος ή θα πέσει έξω από
8 ή 10 χιλιάρικα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε ένα
τρόπο και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και εδώ δεν είναι μετάθεση
ευθύνης κ. Παπανικολάου αυτό, είναι πως θα προστατέψουμε την πόλη μας.
Γιατί τι είπαμε;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήσασταν παρών σε μια συνεδρίαση που είπε φίλος δημοτικός
σύμβουλος, που λέει «τον Λαλάκη τον γράψανε για ένα τραπεζάκι». Ο
Λαλάκης ήρθε μετά, η Δημοτική Αστυνομία και δεν ήταν ένα τραπεζάκι, ήταν
πέντε τραπέζια και 12 τραπεζοκαθίσματα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω, τρόπος του λέγειν «γράψανε το φίλο μου, τον κακομοίρη
που είχε ένα τραπεζάκι και ένα κάθισμα να καπνίζει το τσιγάρο του» και το ένα
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τραπέζι ήταν πέντε και τα τραπεζοκαθίσματα 12 που τον έγραψε η Δημοτική
Αστυνομία προχθές. Το λέω αυτό γιατί όταν βάζουμε κάποιους κανόνες μην
ερχόμαστε μετά εμείς οι ίδιοι και λένε «α, τι αδικία αυτός είναι αδελφός, είναι
φίλος είναι γνωστός» και τα λοιπά. Γιατί είμαστε και μια μικρή πόλη και αυτά
υπάρχουν και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Άρα εμάς η πρόθεσή μας δεν είναι σε αυτό το σκέλος
φοροεισπρακτική, είναι η αποτίμηση του κοινόχρηστου χώρου και

μην

κοροϊδευόμαστε. Με την Πρωτομαγιά και τα 4 μέτρα που δίνουμε δωρεάν και
άλλα 4 στη μισή τιμή, αυτά τα χρήματα για το κέντρο όχι μόνο βγαίνουν,
παραβγαίνουν.
Το τελευταίο που ήθελα να πω με αφορμή αυτό που είπε η κα
Ρόκου, κοιτάξτε είναι πολύ επικίνδυνη η λογική να δώσουμsε κίνητρα στον
επιχειρηματία γιατί αν δεν δώσουμε κίνητρα στον επιχειρηματία, είναι σα να
χτυπάμε τον εργαζόμενο. Με συγχωρείτε, δεν ταυτίζεται το αφεντικό της
επιχείρησης με τον υπάλληλο της επιχείρησης και ξέρετε γιατί; Μοιράστηκαν
τα κέρδη ποτέ; Δηλαδή στις χρυσές παλιές εποχές που ήταν καλύτερα,
μοιράστηκαν τα κέρδη ποτέ οι εργαζόμενοι; Πήραμε μερτικό δηλαδή όταν
μπορεί να έβαζε στο Ταμείο και 20 και 30.000 έπαιρνε ποσοστό ο υπάλληλος;
Άρα εδώ μην λέτε να δώσουμε γενικώς κίνητρα στους
επιχειρηματίες γιατί οι εργαζόμενοι οφείλουν να καλύπτονται από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, να πληρώνονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά
τους. Γιατί αν το τραβήξουμε στα άκρα αυτό το επιχείρημα «ο πελάτης, ο
πελάτης και ο πελάτης…», τότε εν τέλει να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Είναι
ισοπεδωμένα. Άρα να τα ισοπεδώσουμε παραπάνω λοιπόν, αφού είναι
ισοπεδωμένα.
Εμείς λέμε στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας να
μπορέσουμε να προστατέψουμε την πόλη και να υπάρχει μια δικαιοσύνη αυτή
είναι η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο. Παρακαλώ, για τη διαδικασία να
προσπαθήσουμε να συντομεύουμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε λόγω του θέματος και επειδή
αναφέρθηκε το όνομά μου από τουλάχιστον τρεις – τέσσερις συναδέλφους.

96

η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

Πρώτα απ' όλα για τον κ. Βασιλόπουλο που είπε ότι αυξήσαμε
στην πρώτη Ζώνη και μειώσαμε τις άλλες. Σας θυμίζω από τους «Ορίζοντες»
που αναφέρατε και αν κάπου είναι λάθος διαψεύστε το: Α Ζώνη από 31 σε
110 € αύξηση 250%, Β Ζώνη από 24 σε 70 € αύξηση σχεδόν 200%, Γ Ζώνη
από 21 σε 40 € αύξηση 100% Α, Β, Γ Ζώνη τεράστιες αυξήσεις και στη Δ, Ε,
μειώσεις δεν θυμάμαι τι κάνατε, πάντως αν τυχόν στο 70-80% των
καταστημάτων κάνατε τεράστιες αυξήσεις και κάνατε μικροαυξήσεις στους
άλλους, δεν ισορροπεί το ένα το άλλο.
Να απαντήσω στον κ. Ανανιάδη, τον οποίο επίσης τον εκτιμώ
για να μην παρεξηγηθούμε κι εκείνον εξίσου όπως τον κ. Λάλο και ίσως
περισσότερο τώρα γιατί άκουσα ότι έχει και κάποια εμπειρία επαγγελματία.
Είπε ότι «δεν βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Και με πολλές συνδρομές στους «Ορίζοντες» για δεκαετίες.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Διαφημίσεις εννοείτε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν το γνωρίζω, μπράβο σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε συμπαθεί ακόμη περισσότερο τώρα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ενισχύετε τη συμπάθειά μου, την εκτοξεύετε στο ανώτατο
επίπεδο. Σοβαρά μιλάω, εκτιμώ και τους δυο Αντιδημάρχους ιδιαιτέρως όπως
και άλλου όχι μόνο, αλλά το ότι υπάρχει εμπειρία επαγγελματική το εκτιμώ
ακόμη περισσότερο. Αυτό όμως που είπατε κ. Ανανιάδη ότι δεν βάλατε το
μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν, δεν είναι σωστό. Αν αυτό ίσχυε για κάποιο
καινούργιο επιχειρηματία, ή για όποιον επιχειρηματία ήθελε να αυξήσεις τα
τετραγωνικά που είχε, ναι, τότε θα συμφωνούσα μαζί σας ότι δεν βάλατε το
μαχαίρι σε κανενός το λαιμό.
Όμως όταν πάτε εν μία νυκτί και το αυξάνετε 250% γι' αυτούς
που ήδη έχουν μαγαζί, σαφώς του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό γιατί ξέρετε ότι
έχοντας κάνει ένα προϋπολογισμό μια εκτίμηση εσόδων – εξόδων με
συγκεκριμένα τραπεζοκαθίσματα δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα, ή και να
κάνει πίσω πάλι του βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό να κάνει πίσω για να
γλιτώσει αυτή την τεράστια αύξηση.
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Άρα το δέχομαι αν ίσχυε μόνο για καινούργιους ή για αυξήσεις,
αλλά όταν πάμε σε μια βραδιά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνουμε
αύξηση 250% για όσους έχουν ήδη τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα, λίγο
τους βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Συντομεύω κ. Πρόεδρε, δυο πράγματα. Όλα αυτά όσα
ακούστηκαν και από τον κ. Βασιλόπουλο και από τους Αντιδημάρχους είναι
σωστά και συμφωνούμε, αλλά δεν οδηγούν σε ανατροπή σε μία μέρα κατά
250%. Εκεί είναι η κύρια διαφωνία μας. Όλα τα άλλα τα συζητάμε, εκφράσαμε
προβληματισμούς, δεχόμαστε κάποια άλλα πράγματα, αλλά αύξηση κατά
250% ή κατά 200% σε μια μέρα, δεν είναι αποδεκτή, το θεωρώ απαράδεκτο.
Κλείνοντας θα πω ότι ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, που
ξέρουμε όλοι πολύ καλά ειδικά όσοι είναι επαγγελματίες για τι περίοδο μιλάμε,
που ακόμη και όσο κερδοφόρα να είναι μια επιχείρηση, δεινοπαθεί. Και
προσέξτε, μιλάω για τους συνεπείς γι' αυτούς που κόβουν αποδείξει κα Ρόκου
και γι' αυτούς που πληρώνουν τα τραπεζοκαθίσματα. Γιατί το να επικαλείστε
αυτούς

που

φοροδιαφεύγουν,

ή

αυτούς

που

δεν

πληρώνουν

τραπεζοκαθίσματα, δεν προσφέρετε τίποτε, διότι αυτοί δεν επιβαρύνονται
ούτε

από

την

αύξηση

των

φόρων,

είτε

από

την

αύξηση

των

τραπεζοκαθισμάτων. Απευθύνομαι και αναφέρομαι στους συνεπείς. Οι
συνεπείς δεν ανακουφίζονται καθόλου από αυτά που είπατε κα Ρόκου, ούτε
εσείς ούτε οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας αυτή την περίοδο που διανύουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράκληση, είμαστε στο 3ο θέμα, σας παρακαλώ συντομεύετε
τους χρόνους, γίνετε πιο ουσιαστικοί. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ

κ.

Πρόεδρε.

Νομίζω

ότι

τονίσαμε

προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρει η νομιμότητα. Η νομιμότητα περιλαμβάνει
όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν και πολύ περισσότερο εμείς δεν μπορούμε να
κάνουμε και τις ελεγκτικές Αρχές, δεν έχουμε καμία υπευθυνότητα τέτοια να
μπαίνουμε στα μαγαζιά και να ελέγχουμε κατά πόσο έχουν όλες αυτές τις
διαδικασίες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και πρέπει να τις κάνουν και
νομίζω ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
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Ένα πράγμα κ. Δήμαρχε, εμείς καταλαβαίνουμε όλα αυτά,
αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ
σημαντικό να γίνει το έσοδο, να υπάρχει μια τάξη και μια νομιμότητα μέσα στο
Δήμο, αλλά εγώ θα μείνω μόνο σε αυτό το κομμάτι: πραγματικά έχουμε
δύσκολη εποχή αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, να
στείλουμε και ένα μήνυμα στην πόλη να στηρίξουμε το κατάστημα γιατί όταν
στηρίζουμε το κατάστημα είναι το κύτταρο της τοπικής κοινωνίας και να
κάνουμε αυτή την έκπτωση την οποία σας παρακαλέσαμε ότι πρέπει να γίνει.
Αυτό είναι το αίτημα της Παράταξής μας και σας παρακαλούμε πολύ θέλουμε
να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω δυο πράγματα με αφορμή τη συζήτηση όπως
εξελίχθηκε. Κατ' αρχήν παραμένει οι πιο πλούσιες Ζώνες είναι μέσα στον
παραδοσιακό οικισμό, οπότε και η νομιμοποίησή τους πρέπει να γίνεται πιο
δύσκολα με το 4178 χρειάζεται να περνάνε από αρχιτεκτονική Επιτροπή και
από τη στιγμή που το γνωρίζει ο Δήμος ότι ενταχθεί στο 4178 τότε πρέπει να
αυξηθούν τα τετραγωνικά τους, μέσα από το Δήμο και τη ΔΕΗ αυξάνονται.
Οπότε θα πρέπει να το δείτε αυτό πιο συγκεκριμένα.
Μετά όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν να πω πολύ σύντομα
ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι να λυπηθείς τον άνθρωπο που αντί να το
δουλέψει μόνος του, λέει πως θα βγάλω κέρδος ας το μετακυλήσω στον
εργαζόμενο γιατί αυτή τη συζήτηση κάνατε προηγούμενα και νομίζω ότι είναι
σε πολύ λάθος βάση.
Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να πληρώσει τον εργαζόμενό του
και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του το δουλεύει μόνος του. Χρωστάει,
του κατάσχουν το σπίτι, έχει προβλήματα. Τώρα, όταν έχεις 15 εργαζόμενους
σε πόσα μαγαζιά και μπορείς να ανταπεξέλθεις σε άλλα και βλέπουμε τον
κόσμο που πηγαινοέρχεται και τις τιμές που υπάρχουν, είναι παράλογο να
λέμε ότι για να ανοίξει το δεύτερο μαγαζί, πρέπει να μην πληρώσει τον
εργαζόμενο, ή θα μετακυληθεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου ή
στο μισθό του.
Τη φαντασία δεν την ξεπερνάει εδώ βρίσκεται, αλλά υπάρχει ένα
θέμα. Γι' αυτό κι εγώ σκέφτομαι και τις Ζώνες σαν περιοχές βλέπεις εμπορικά
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μαγαζιά στην Πίνδου, δουλεύουν δύσκολα, τα περισσότερα είναι οικογενειακά,
μικρά μαγαζιά και όμως μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσουν να βγάλουν
εμπόρευμα έξω και τα λοιπά. Έχει άλλη τιμή. Και άλλες τιμές εννοώ για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλες τιμές για τα εμπορικά,
δηλαδή μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αυτή τη
στιγμή στη Φιλαδέλφεια βρίσκονται σε μια καλύτερη θέση και έχουν τη
δυνατότητα να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα έξω.
Αλλά κι αυτό το θέμα με τις πρασιές θα πρέπει κάποια στιγμή να
το δούμε γιατί παραμένει προσφυγικός οικισμός. Δηλαδή πέρναγα και έβλεπα
την πλατεία και άμα το δεις από ένα μάτι, ούτε αρχιτεκτονικό ούτε αισθητικής,
παθαίνεις… μωβ πινακίδες. Δηλαδή και μη προσφυγικός οικισμός να είναι,
μπορεί να μην είναι τόσο… Είναι κάποια θέματα τώρα κι αυτά. Δεν μπορεί να
αναγκάζεις τον κάτοικο να βάλει την τάδε και τη δείνα διάσταση και να το έχει
έτσι κι αλλιώς και να λέμε τώρα… Καταλαβαίνω βέβαια ο καπιταλισμός έτσι
λειτουργεί και αυτή είναι η λογική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γκούμα. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε.

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Αφήνω

ασχολίαστη

την

απολογητική

της

εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής που άκουσα, με κάλυψε και η κα
Γκούμα και άλλοι παρεμβαίνοντες, θέλω να πω ότι με την αύξηση 350% μέσα
σε μια μέρα, που δεν ήταν σε μια μέρα, επιβεβαιωθήκαμε. Το γεγονός ότι θα
έκαναν τούμπες αν τους δίναμε άλλα 10 τετραγωνικά στον καθένα στο κέντρο
θα έτρεχαν για να τα πληρώσουν. Αυτό που δεν αγγίζουμε είναι ότι τα
στοιχεία είναι διαφορετικά. Αν έχουμε 80-85.000 από την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου, έχουμε 300.000 βεβαιωθέντα από πρόστιμα. Ήδη
100.000 εισπραχθέντα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Το πρόβλημα που δεν το θίγουμε είναι ότι Παρασκευή, Σάββατο
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, στην πόλη δεν κυκλοφορείς. Πεζός και
σκέφτεσαι «πως θα πάω από εκεί», αν έχεις καροτσάκι δεν το συζητάω,
αυτοκίνητο το παρκάρεις στους Αγίους και τα λοιπά, το ξέρουμε. Αν αυτή είναι
η εικόνα που έχουμε και όχι κάποια άλλη αντιλαμβανόμαστε ότι το να
συζητάμε για υπέρογκα τέλη στο κέντρο, είναι τουλάχιστον άστοχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να συμπληρώσω σε αυτό που ανέφερε η κα
Γκούμα και να ενημερώσω κιόλας ότι υπάρχει κατάστημα μέσα στον
προσφυγικό συνοικισμό που τώρα, αυτές τις μέρες, κάνει 4178 επειδή έχει
κλείσει γύρω - γύρω τη μάντρα της πίσω αυλής του, στον προσφυγικό.
Δηλαδή εγώ έχω προσφυγικό σπίτι στη Γεωργίου Παπανδρέου και άμα κάνω
αυτό το πράγμα θα με πάνε σηκωτό, συγνώμη που το λέω. Φαντάζεστε να
κλείσω τη αυλή μου γύρω - γύρω και να βάλω και υπόστεγο και να βάλω και
μια πισίνα ενδεχομένως;
Επειδή

ακούω

για

φτώχεια

για

οικονομική

κρίση

σαν

οικονομολόγος θα μιλήσω μάλιστα μικροοικονομικά λαμβάνοντας υπόψη την
καμπύλη της προσφοράς και της ζήτησης και που τέμνονται. Αν αυτά τα
στοιχεία τα οικονομικά τα βάλω κάτω, η πρόταση που μπορώ να κάνω βάσει
των απολογιστικών στοιχείων της ζήτησης και της προσφοράς που έχω, παρ'
όλο που έχουν μεγάλη ζήτηση προτείνω να μείνουν σταθερά τα τέλη στην Α
και Β Ζώνη και στη Γ παρ' όλο που η ζήτηση θα δικαιολογήσει αύξηση, να
μειώσουμε 30% τη Δ και την Ε Ζώνη, λέω στα τραπεζοκαθίσματα, όχι 5 αλλά
30%. Συμφωνείτε;
Δηλαδή να πάμε στις υπόλοιπες πλατείες και πάρκα του Δήμου
από τα 30 στα 20 € το τετραγωνικό μέτρο και στη Ζώνη Ε όλες οι υπόλοιπες
οδοί του Δήμου από 15 σε 10 €. Θα το έβαζα μηδέν ευρώ, αλλά θα μου το
κόψει η Αποκεντρωμένη. Η Γ Ζώνη είναι η Νικολάου Τρυπιά, είναι η Προύσης,
η Φωκών, η Σμύρνης, έχει μαγαζιά εκεί.
Είναι εμπορικοί οι περισσότεροι δρόμοι της Ζώνης Γ εγώ λέω
για τις γειτονιές, για την Πίνδου και λέω να το κάνουμε 20 από 30.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μια απλή ερώτηση που είναι επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μου επιτρέπετε να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ο κ. Λάλος. Συνεχίστε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οπότε αυτό που εισηγούμαι εγώ για τα
τραπεζοκαθίσματα γιατί αυτό από ό,τι καταλαβαίνω ενδιαφέρει και καίει είναι
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οι Ζώνες Δ και Ε να μειωθεί εγώ λέω η Ζώνη Δ από 30 σε 20 € το μέτρο 30%
περίπου και η Ζώνη Ε από 15 σε 10 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μα δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε αυτή την
πρόταση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάξει. Θεωρώ ότι τουλάχιστον κρατιόμαστε
και δεν κάνουμε αύξηση, λέμε δηλαδή ότι παρ' όλο που οι επιχειρηματίες
επιζητάνε να εκμεταλλευτούν όλο τον κοινόχρηστο χώρο που μπορούν, εμείς
λέω να μην κάνουμε αύξηση, να το αφήσουμε έτσι όπως είναι.
Και να σας πω και κάποιο άλλο λόγο; Επειδή μου κάνει νόημα ο
κ. Ντάτσης, οι εργατοώρες που σπαταλάμε όχι εμείς, οι Υπηρεσίες του Δήμου
να ασχολούνται με αυτά τα θέματα να τα ρυθμίζουν, να προσπαθούμε να
μαζέψουμε τις παραβατικές συμπεριφορές, να επιβάλλουμε τα πρόστιμα, να
κατασχέσουμε τα τραπεζοκαθίσματα, να κάψουμε βενζίνες να βγουν τα
φορτηγά τα έχετε δει και τα έχετε ζήσει κ. Πρόεδρε, συγνώμη σε καμία
περίπτωση δεν καλύπτονται από τα 110 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άλλαξε την εισήγηση τελικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα διατυπωθεί. Έχει κάνει μια πρόταση να μας πει και ο κ.
Δήμαρχος τη γνώμη του, η Δ Ζώνη από 30 σε 20 € και η Ε Ζώνη από 15 σε
10 €. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κ. Δήμαρχε επειδή ήσασταν έξω, έχει κάνει
την πρόταση ο κ. Αντιδήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πιάσω κάποια θέματα που ακούστηκαν. Δεν θέλω να
επαναλάβω θέματα που ακούστηκαν και συμφωνώ, όπως για το θέμα των
εργαζομένων, πάμε να δούμε κάποια θέματα που μπήκαν.
Πρώτον, για το θέμα των πρασιών και των τακτοποιήσεων του
4178 επειδή γίνεται με μια φόρμα που την υποβάλλουν στο ΥΠΕΝ, ο Δήμος
δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε και κάναμε είναι να συγκροτήσουμε μια
Επιτροπή τριμελή με Δημοτική Αστυνομία, Τεχνική Υπηρεσία και Τμήμα
Εσόδων να μπορέσει να βγει και να καταγράψει τη χρήση που γίνεται μέσα
από τις πρασιές και πιστέψτε με ήδη έχουν βγει δυο φορές και είναι
εντυπωσιακά τα αποτελέσματα.
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Με ποια έννοια; Ότι βρίσκεται μαγαζί να έχει νοικιάζει 40
τετραγωνικά και να έχει κλείσει κι άλλα τόσα και αυτά όλα έλειπαν από τα
ανταποδοτικά

τέλη.

Πως

συνδέονται

με

τα

ανταποδοτικά

τέλη

κ.

Παπανικολάου; Όταν ένα μαγαζί ανοίγει χρειάζεται κάποια πράγματα.
Ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται, είναι και κάποιες θέσεις στάθμευσης.
Ποιες είναι οι θέσεις στάθμευσης που χρησιμοποιεί αυτό το
μαγαζί; Ο δρόμος. Χρησιμοποιεί το δρόμο λοιπόν ένα μαγαζί εδώ πέρα,
ανοίγει και έχει μάθει ότι θα προσφέρει τσάμπα θέσεις στάθμευσης,
καταλαμβάνοντας το δημόσιο δρόμο.
Δεύτερον. Έχει μάθει ότι θα μπορεί να επεκτείνει την πελατεία
του και κλείνοντας την πρασιά και βάζοντας και τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτό
δεν αυξάνει την ίδια τη δυναμικότητα ενός μαγαζιού και άρα και τον όγκο των
σκουπιδιών που καταναλώνουν; Είναι εκ των ων ουκ άνευ αυτό.
Άρα σας το λέω, για να έχουμε μια εικόνα πως όλο αυτό
λειτουργεί ως ντόμινο, με συνέπεια αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι του κέντρου
υποφέρουν. Αντί να συζητάμε εδώ το γεγονός ότι οι κάτοικοι του κέντρου
υποφέρουν ότι οι υποδομές που έχει αυτή η πόλη δεν μπορεί να φιλοξενήσει
πλέον αυτή την ανάπτυξη που υπάρχει και αυτό είναι και δική μας ευθύνη
βεβαίως να το φέρουμε ως εισήγηση, αλλά να συμφωνήσουμε στην
προβληματική. Ποιο είναι το πρόβλημα.
Το

πρόβλημα

είναι

ότι

δεν

δίνουμε

κίνητρα

στους

καταστηματάρχες να βγάλουν κι άλλα πλέον τραπεζοκαθίσματα; Είναι το
ανάποδο: πως θα προστατέψουμε τους κατοίκους αυτής της πόλης ώστε να
παραμείνουν κάτοικοι της πόλης και να μη σηκωθούν να φύγουν από εδώ.
Αυτή είναι η προβληματική τουλάχιστον που εμείς έχουμε και κοιτάμε να
δούμε προτάσεις συνολικές πως θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε αυτό
το πρόβλημα.
Δεν θέλω να σας πω άλλα περισσότερα, επεξεργαζόμαστε
κάποιες προτάσεις θα τις φέρουμε σύντομα.
Όσον αφορά τέλος την πρόταση για μείωση, κοιτάξτε εγώ είπα
και πριν ότι είναι στις σκέψεις μας θα το φέρουμε κι αυτό για συζήτηση ενόψει
νέας κανονιστικής που θα πάει να αποτυπώσει πλέον όχι Ζώνες απλώς και
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κριτήρια, θα πάει να αποτυπώσει και να ορίσει με σαφήνεια τετραγωνικό –
τετραγωνικό στην πόλη και τι διαθέτουμε και τι δεν διαθέτουμε.
Εμάς η άποψή μας είναι εξ αρχής και θα το φέρουμε στη νέα
κανονιστική, θα μειωθεί ο διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος. Θα μειωθεί και
πολύ. Το

θέμα είναι το εξής: θα μπορούσαμε κ. Κόντο έχετε δίκιο και

συμβολικά λέτε να μειώσουμε, για μας έχει σημασία να μειώσουμε πρωτίστως
περιοχές οι οποίες είναι οι πιο χτυπημένες και είναι στην Περιφέρεια της
πόλης και αυτό θα το κάνουμε και να κατεβάσει τώρα και την πρόταση ο κ.
Λάλος.
Ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ό,τι κι
αν συμφωνήσουμε, υπήρχε ένας Σύλλογος καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που συζητούσαμε, είχαμε την κανονιστική στη διαβούλευση
τέσσερις μήνες, κάναμε διαδοχικές συναντήσεις και υποτίθεται συμφωνήσαμε
ομόφωνα ότι θα πάμε να βάλουμε αυτούς τους περιορισμούς και αυτούς τους
κανόνες και αμέσως μετά αυτό το οποίο γίνεται και παρατηρείται όλα αυτά τα
δυο χρόνια, είναι ότι άλλα λέμε, άλλα συμφωνούμε και άλλα κάνουμε. Και
παίζουμε σα τη γάτα με το ποντίκι.
Και εδώ αυτό που με ευκολία μπορεί να λέτε κάποιοι «είναι δική
σας ευθύνη, βγάλτε την Αστυνομία», ποια Αστυνομία να βγάλουμε; Ποια
Αστυνομία; Των πέντε ανθρώπων; Δεν είναι άνθρωποι αυτοί; Δεν είναι
εργαζόμενοι; Δεν έχουν ωράριο; Η Δημοτική Αστυνομία παλιά είχε 14 άτομα,
αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αστυνομία είναι πέντε άτομα. Πιστεύετε ότι με
πέντε άτομα… οι περισσότεροι Δήμοι που έχω και μια εικόνα, δεν τους
βγάζουν καν το βράδυ, δεν βγάζουν τους δημοτικούς αστυνόμους το βράδυ.
Εμείς προσπαθούμε και τους βγάζουμε και βράδυ. Όμως είναι
υπάλληλοι, πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, πρέπει να πάρουν τις υπερωρίες
τους και είναι άνθρωποι, έχει υπάρξει και υπάλληλος που πήρε γονική άδεια.
Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες, κάνει ο άλλος
παρανομία και είσαι από πάνω και τον γράφεις. Και ξέρουμε πολύ καλά,
μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις γιατί η εικόνα έχει βελτιωθεί.
Παρ' όλα αυτά εγώ λέω πως αν υπήρχε η συμφωνία από τους
ίδιους, υπήρχε ένας Σύλλογος που και εξέφραζε και δέσμευε όλους, θα
μπορούσαμε να πούμε για μείωση στο κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε στο
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κέντρο «πάμε για μείωση». Αλλά θα προϋπόθετε αυτό τη δέσμευση και εγώ
το λέω και δεσμεύομαι εδώ πέρα. Αν υπάρξει Σύλλογος καταστηματαρχών,
που να μην είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος, οι δημοτικοί
αστυνόμοι, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με την καταγγελία να βγούμε το
βράδυ που δεν έχουμε τα μέσα να τους κυνηγήσουμε, αλλά οι ίδιοι
περιφρουρούν το προϊόν τους, γιατί κοιτάξτε εδώ υπάρχουν όρια αθέμιτου
ανταγωνισμού.
Μην τα δούμε και στην πλατεία Πατριάρχου, είναι δυο μαγαζιά
δίπλα – δίπλα. Ο ένας είναι ο πονηρός που τα 10 τετραγωνικά που έχει πάρει
τα κάνει 40 και 50 και περιμένει πότε θα πάμε για να τα βγάλει, πότε θα
φύγουμε για να τα ξαναβάλει, αυτά βλέπουμε εδώ και δυο χρόνια και ο άλλος
είναι εντάξει. Δεν καταλαβαίνω, ο ένας είναι ο έξυπνος επιχειρηματίας που
γεμίζει την τσέπη και ο άλλος είναι ο ανόητος; Αυτό λέμε: να δεσμευτούν ότι οι
ίδιοι θα περιφρουρήσουν αυτό το πράγμα και αμέσως μετά να φέρουμε την
επόμενη μέρα απόφαση για μείωση και στο κέντρο.
Όσο δεν υπάρχει αυτή η ρητή δέσμευση γιατί η εμπειρία άλλα
πράγματα δείχνει, δεν πρόκειται να το κάνουμε στο κέντρο. Στις υπόλοιπες
περιπτώσεις το κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Στην εισήγηση έχουμε την πρόταση
του κ. Λάλου νομίζω γίνεται από την πλειοψηφία αποδεκτή. Οι αλλαγές που
πρότεινε αν δεν κάνω λάθος είναι δύο: στη Δ Ζώνη αντί το 30 θα ισχύει το 20
€ και στην Ε Ζώνη αντί το 15 θα ισχύει το 10 € αυτή είναι η τροποποίηση επί
του εισαγόμενου θέματος. Η τροποποίηση δηλαδή αφορά αυτά τα δυο σημεία
της εισήγησης.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα γίνει η ψήφιση επί του συνόλου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει και άλλη πρόταση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Να την ακούσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς κατεβάζουμε την εισήγηση ως έχει με τις τροποποιήσεις
που αναφέραμε, δεν βάλουμε άλλη πρόταση σε ψήφιση, την εισήγηση
βάζουμε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αφού υπάρχει κι άλλη πρόταση, δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε την άλλη πρόταση;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι θέλει ας ψηφίσει ο καθένας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία στο Δ, Ε συμφωνούμε, στο Α, Β, Γ ζητάτε 10%, ωραία.
Άρα εμείς σαν πλειοψηφία εισηγούμεθα ως εισήχθη με τις δυο τροποποιήσεις
του κ. Λάλου και εσείς έχετε την επιπλέον πρόταση πάνω στην οποία θα
ψηφίσετε.
Κύριε Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Την πρόταση του κ. Λάλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
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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.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ της δεύτερης πρότασης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κατά της διατήρησης των υπέρογκα αυξημένων τελών και
υπέρ της πρότασης της αντιπολίτευσης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος το ίδιο. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ της πρότασής μου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
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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 του κ. Κόντου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 η μία πρόταση , 11 η άλλη, παρόν 1.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τελών
χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2017,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε αν μου επιτρέπεις να επαναλάβω και να βγει από εδώ
όταν φτιαχτεί αυτός ο Σύλλογος που το ζητάμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ
καιρό, θέλω να καταλάβετε την αγωνία μας, δεν είναι τα 10 συν – πλην,
εκφράσαμε τη λογική και υπάρχει η ρητή δέσμευση ότι οι ίδιοι μπορούν να το
κάνουν, μπορούμε να πάμε και σε μείωση και παραπάνω. Όχι όμως τώρα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική και ο κ. Σιώρης Νικόλαος

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2017, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι κ. Λάλο;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είχε διαφύγει κάτι στην περίπτωση των τελών
που αφορούν την κατηγορία Α που είναι για διαφημιστικά πλαίσια, στάση
λεωφορείου. Όσον αφορά την κατηγορία Α τις περιπτώσεις α και ε ορίζουμε
μεν το τέλος, αλλά ισχύει αυτό το τέλος εκτός αν με νεώτερη απόφαση
εκθέσουμε αυτά τα πλαίσια σε δημοπρασία, οπότε οριστεί από το διαγωνισμό
από τη δημοπρασία η τιμή, το δικαίωμα εναπόθεσης διαφημιστικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή διευκρινίστε το λίγο γιατί θα πάμε σε ψηφοφορία
κάποια στιγμή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι η κατηγορία Α στα σημεία α και ε
περιλαμβάνει τα στέγαστρα της συγκοινωνίας, περιλαμβάνει κάποιες άλλες
κατασκευές που έχουν διαφημιστικά πλαίσια σε πλατείες και τα λοιπά. Το
δικαίωμα γι' αυτά το ορίζουμε μεν σήμερα με αυτό το τέλος αλλά με την
επιφύλαξη σε νεώτερη απόφαση διότι θα έρθει αυτό, με την οποία θα
εκτεθούν σε δημόσια δημοπρασία το τέλος να οριστεί τελικώς από τη
δημοπρασία εκείνη. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα σε κάποια από αυτά τα οποία
θα δημοπρατήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σαφές. Στο α και ε της κατηγορίας Α είπατε ότι το
αφήνουμε ως έχει με νεώτερη απόφαση για διαγωνισμό. Δεν θα ισχύει αυτό,
θα ισχύει ο διαγωνισμός. Αντικαθιστά ο διαγωνισμός το τέλος που
προαναφέρεται.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό το ποσό θα είναι η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα έρθει απόφαση, θα βγει απόφαση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δυο ερωτήσεις. Κύριε Λάλο, τα τέλη που βάζουμε είναι τα
ίδια από το 2000; Καμία αλλαγή από το 2000.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπάρχει και νόμος σε αυτά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει. Δεν υπάρχει στα χαρτιά η σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας.
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Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την εκπρόσωπό μας σύμβουλο,
δεν πάρθηκε απόφαση, αναβλήθηκε το θέμα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να
πάρουμε απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού Συμβουλίου; Το
δεύτερο ερώτημα.
Και το τρίτο ερώτημα, μέχρι τώρα από τις στάσεις που κατά
καιρούς βλέπουμε να καλύπτονται με διάφορες διαφημίσεις στο παρελθόν, τι
εισπράξεις έχουμε; Έχουμε κάποιες εισπράξεις; Επί της θητείας σας, επί της
προηγούμενης Διοίκησης, είχαμε εκεί τίποτε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπάρχει πρόβλημα δεν υπήρχε κανονιστική.
Τώρα διαμορφώνεται κανονιστική για τις στάσεις ποια είναι τα πλαίσια που
επιτρέπεται, ποια που δεν επιτρέπεται. Αυτό που γινόταν ήταν ότι έβγαινα
μέχρι κι εγώ και κυνηγούσα αυτούς που έβαζαν διαφημίσεις….
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Από πάνω.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ ρώτησα αν έχουμε εισπράξει τίποτε σα Δήμος είτε στη
δική σας θητεία, είτε στην τετραετία της κας Γαϊτανά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Νομίζω ότι κάποια στιγμή υπήρξε μια σύμβαση
με μια διαφημιστική εταιρεία η οποία κιόλας δεν τηρήθηκε. Γενικά με τις
διαφημιστικές είναι μια πληγή.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν μπορέσετε να βρείτε στοιχεία και να μας ενημερώσετε ή
να μας τα στείλετε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι εντάξει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για το τοπικό Συμβούλιο περιμένω επίσης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι τα τέλη εδώ κ. Αράπογλου. Το τοπικό
Συμβούλιο όσον αφορά την παραχώρηση πλαισίων και τα λοιπά παίρνει μια
απόφαση. Εμείς ορίζουμε τα τέλη εδώ. Αν κάτι δεν το παραχωρούμε, δεν το
παραχωρούμε εν τοιαύτη περιπτώσει και δεν εισπράττεται το τέλος από εκεί.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει, είναι συμπληρωματικό στοιχείο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συμπληρωματικό στοιχείο αλλά δεν μας
επηρεάζει εμάς όσον αφορά το να ορίσουμε τέλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κατερίνης έχει τον λόγο.
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κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Επειδή τέθηκε, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα χτες στο
Συμβούλιο καθυστέρησε να ξεκινήσει και γι' αυτό τον λόγο αναβλήθηκε το
θέμα. Δεν υπάρχει κάτι, επειδή ενδεχόμενα κάτι υπονόησε ο κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν υπονόησα τίποτε, είπα αν έχουμε πρόβλημα να
πάρουμε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληροφόρηση ζήτησε.
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ωραία, δεν υπάρχει κανένα επί της ουσίας θέμα, μπορούσε
να περάσει και χτες ενδεχομένως, είχε καθυστερήσει το Συμβούλιο να γίνει
έκρινε ότι πρέπει να συζητηθεί σε άλλο. Δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό, ευχαριστούμε. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Το ερώτημα κ. Πρόεδρε είναι ότι στην κατηγορία Δ λέει
«για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα, ή είδη σε διαφημιστικές παραστάσεις,
ή με άλλο παρόμοιο τρόπο καθώς και για τις διαφημίσεις που γίνονται από
τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο, το τέλος καθορίζεται σε ποσό 2% επί της
δαπάνης της διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια που διανέμονται
μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος
διαφήμισης», το ερώτημα είναι το εξής: πως θα γίνεται η είσπραξη αυτών των
τελών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτά δεν κάνουμε τίποτε εμείς για να τα
εισπράξουμε, μας τα στέλνει η ΔΟΥ κατ' ευθείαν στο τιμολόγιο γίνεται η
παρακράτηση αυτή και μας τα στέλνει η ΔΟΥ κάθε χρόνο. Δεν κάνουμε
δηλαδή κινήσεις σε αυτό, μας έρχεται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει καταργηθεί ακόμη κ. Κόντο, είναι σε ένα μεταβατικό
στάδιο και πρέπει να βγει ένας καινούργιος νόμος για να καλύψει το
προηγούμενο έσοδο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ΔΟΥ βλέπει που έχει έδρα η εταιρεία που
κόβει τιμολόγιο …
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Είναι πολύ παλιός ο δημοτικός φόρος διαφήμισης και είναι το
ποσοστό αυτό και πάει μέσω της ΔΟΥ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τη διευκρίνιση. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ.
Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πολύ σύντομα. Κύριε Λάλο, είπατε ότι αυτά τα ποσά τα
καθορίσει κάποιος νόμος και ότι δεν είμαστε ελεύθεροι να τα καθορίσουμε
εμείς; Δηλαδή δεν είναι δική μας επιλογή, ή έχουμε εμείς τη δυνατότητα να τα
αυξομειώσουμε; Μας μπερδεύει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το 0,2 έχει όριο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν έχουμε δικαίωμα να αυξήσουμε τίποτε από αυτά,
εντάξει ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός συντελεστών
τελών διαφήμισης έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2017, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο έχουμε κάτι να προσθέσουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μειώσαμε το ψυγείο λίγο από 35 που ήταν
πρώτο 24ωρο, σε 45 τα επόμενα το πήγαμε 30 € ανά 24ωρο και δίνουμε και
10% έκπτωση αν για τριετία πληρώσει κάποιος τη μαρμάρινη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή το θεωρώ σοβαρό το θέμα αυτό, πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Εγώ θα καταθέσω ένα
χαρτί το οποίο έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο αναφέρει
δυο πράγματα και λέει: «… Επιπροσθέτως ένα μεγάλο ζήτημα που
διαπιστώνεται είναι το ζήτημα της διαφορετικής επιβάρυνσης δημοτών και
ετεροδημοτών, κατά παράβαση της αρχής ισότητας, καθώς σε αρκετούς
Κανονισμούς λειτουργίας Κοιμητηρίου τα τέλη τα οποία καταβάλλονται για την
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απόκτηση δικαιώματος χρήσης τάφου για τους ετεροδημότες, είναι υψηλότερα
σε σχέση με αυτά που οι δημότες καταβάλλουν».
Και λέει εδώ επίσης και ένα δεύτερο θέμα, άρα εδώ πρέπει να
κοιτάξουμε το θέμα του διπλού τιμολογίου διότι αναφέρει μέσα η εισήγηση ότι
θα κάνουμε 20% στους δημότες μας. Καλοδεχούμενο το 20% μήπως θα είναι
προτιμότερο να έχουμε ένα ενιαίο τιμολόγιο για να μην μπούμε σε αυτή τη
διαδικασία και πάμε στην Αποκεντρωμένη και το απορρίψει;
Όπως επίσης με το θέμα στα καντήλια. Στα καντήλια λέει το
Συμβούλιο της Επικρατείας «… Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της
Επικρατείας το 2006 με δυο αποφάσεις αναφορικά με το δικαίωμα αφής
κανδηλιών, η αφή αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς και είναι
υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική και δεν εξυπηρετεί κανένα
σκοπό Δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημοσίας
υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού
οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης».
Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, τα καταθέτω και από εκεί
και πέρα αποφασίσετε ό,τι νομίζετε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σωστές οι παρατηρήσεις σας είναι γνωστές βέβαια, αλλά
είναι και μάχιμες που λέμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει εγώ υποχρέωση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι υποχρέωση, μας τα δίνετε έτοιμα, ευχαριστούμε. Απλώς
είναι θέματα τα οποία είναι μάχιμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το 20% δεν έχει απορριφθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην σας απαντήσω εγώ το ξέρω λίγο το θέμα δεν χρειάζεται,
θα σας απαντήσει ο κ. Λάλος. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Ο κ. Λάλος έχει
τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όσον αφορά τα καντήλια ισχύουν, τα
εισπράττουμε δεν έχουν απορριφθεί.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απορρίφθηκαν, κάναμε ένσταση και κερδίσαμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και κερδίσαμε μάλιστα. Όσον αφορά το 20%
έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπάρχουν σοβαρές
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ελπίδες να κερδίσουμε διότι έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχουν και Δήμοι οι
οποίοι το έχουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό δεν λέει τίποτε. Υπάρχει ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος
Αχαρνών επειδή τα παρακολουθούμε όλα και κοιτάμε όσο μπορούμε να
είμαστε πιο ενήμεροι, αυτό όμως δεν είναι νομιμότητα. Ο Συνήγορος του
Πολίτη λέει ένα πράγμα: «Η ισονομία και ειδικά στα θέματα που αφορούν ένα
πολύ σοβαρό θέμα που είναι η κηδεία, το νεκρό, δεν μπορούμε να τον
εκμεταλλευόμαστε με ένα τιμολόγιο».
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μακάρι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μέχρι τώρα τι κάνουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μέχρι τώρα έχουμε ένα τιμολόγιο. Αλλά
ελπίζουμε σύντομα να λήξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έγινε κατανοητό. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Παράταξη και εκτιμώντας την
κατάσταση την οποία περνάμε όλοι μας, δεδομένου ότι το τετράγωνο 23 που
ήταν επί χρόνια κλειστό τώρα έχει ανοίξει και χρησιμοποιείται, νομίζουμε ότι
είναι απόλυτα εφικτό μια μείωση σε όλες τις κατηγορίες της τάξεως του 10%
και το αιτιολογούμε ότι το 23 το οποίο ήταν ένα αρκετά μεγάλο τετράγωνο, το
οποίο μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί, και χρησιμοποιείται, μπορεί να
γίνει μια μείωση 10%.
Και αν για τους x λόγους στους πολυτελείας ή στις Α δεν μπορεί
να γίνει μείωση, ας γίνει στις υπόλοιπες στις Β και Γ κατηγορίες. Ένα 10%
νομίζουμε ότι είναι εφικτό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Τομπούλογλου να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά αν
επιτρέπετε; Μιλάτε για το τέλος ταφής ή μιλάτε και για τις τριετίες και για όσα
συμπεριλαμβάνονται; Προτείνετε δηλαδή μείωση στο τέλος ταφής, ή και στις
ανανεώσεις τριετιών; Για να καταλάβω, τη μείωση του 10% που προτείνετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Στο τέλος ταφής και τουλάχιστον για την πρώτη τριετία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να πάρω την αφορμή συζητώντας ξανά για το
νεκροταφείο και να πω δυο πράγματα. Το ένα είναι η ανάγκη που υπάρχει για
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αξιοπρεπή χώρο για πολιτική κηδεία -το έχω ξαναφέρει ξανά εδώ μέσα- και
στο νεκροταφείο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει
σε ενέργειες ώστε να υπάρξει μια πρόοδος στη δημιουργία χώρου
αποτέφρωσης στην Αττική. Δεν λέω ότι είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να
το δούμε άμεσα για το δικό μας νεκροταφείο, αλλά να δούμε πως μπορεί να
δρομολογηθεί αυτό.
Και όσον αφορά τα τέλη ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια
μνεία για να γίνει έκπτωση ή απαλλαγές σε ευπαθείς ομάδες σε άνεργους,
πολύτεκνους και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει κάποια πρόταση
να δούμε ποια είναι η δυνατότητα αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Στην είσοδο ακριβώς
του νεκροταφείου που μπαίνουμε μέσα, στο δεξί μας χέρι, έχει ένα
μαρμάρινο.. τι είναι αυτό δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, σαν αναλόγιο είναι, γιατί
αναλόγιο το βλέπω εγώ εκεί. Εκεί βλέπω ένα τηλέφωνο, λέει προσφορά και
βλέπω πάνω ένα τηλέφωνο. Τι ρόλο παίζει αυτό εκεί δεξιά; Γιατί το βάλαμε
αυτό; Ποιος το εκμεταλλεύεται αυτό; Για ποιο λόγο; Ποιος το έχει
χρησιμοποιήσει αυτό εκεί και με ποια κριτήρια; Γιατί αυτό εγώ το βλέπω
διαφημιστικό, έχει και τηλέφωνο από κάτω, έχει και απ' όλα. Είναι δωρεά; Το
πληρώσαμε; Τι κάναμε γι' αυτό; Αυτή την ερώτηση θέλω να βάλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι τιμές από ό,τι είδαμε μένουν σταθερές και για εμένα είναι
σωστό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος μια μικρή μείωση αν θα μπορούσε
να γίνει, όμως για εμένα είναι άλλο το πρόβλημα το κυριότερο. Το 23 επειδή
πάω σχεδόν τακτικά γεμίζει, που σημαίνει μπορεί να έρθουμε κάποια στιγμή
και να πάει ένας δημότης και να πει «θέλω τρίτη θέση». Θα του πούμε ποτέ
«δεν έχουμε, μόνο αν θέλεις δεύτερη;» Έχουμε το δικαίωμα αυτό να το πούμε;
Γιατί αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μειώσεις και
μάλιστα γερές.
Αν κάποιος θέλει ντε και καλά να μπει μετά θάνατον σε μια
γωνία με μάρμαρα πολλά και τα λοιπά, αυτός ας πληρώσει. Αλλά αυτός που
θέλει να ταφεί, το περιβάλλον του δεν έχει τη δυνατότητα έχουμε το δικαίωμα
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να του πούμε εμείς «φίλε, δεύτερη θέση άμα θες ή πρώτη, η γάμα τελείωσε».
Έχουμε το δικαίωμα;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι βοηθήστε να τελειώσουμε, διότι θα μείνουμε η
πλειοψηφία μόνοι μας να ψηφίζουμε εδώ μέχρι το πρωί. Η κα Γαλαζούλα έχει
τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε αν έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις, θα
ήθελα να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα εκτός αν θέλει να απαντήσει ο κ.
Λάλος. Στον Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου ψηφίσαμε
την τελευταία φορά προβλέπεται αυτό κ. Ντάτση, δηλαδή ότι αν κάποιος
άνθρωπος ζητήσει τρίτη Ζώνη και έχει γεμίσει, έχει κορεστεί δηλαδή, θα πάει
σε Β Ζώνη και θα πληρώσει ως να ήταν στη Γ, δηλαδή προβλέπεται θέλω να
σας πω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αλίκη, νομίζω το είχα ζητήσει αλλά νομίζω δεν έγινε αποδεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε στις ερωτήσεις είμαστε. Κύριε Λάλο
μπορείτε να απαντήσετε σας παρακαλώ;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Λάλο, σε αυτό που λέει η κα Γαλαζούλα συμφωνείτε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει στον
Κανονισμό. Διότι μετά κατά δήλωσή του ο καθένας θα πλήρωνε μικρότερο
τέλος, δεν μπορεί να περάσει αυτό.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κάντε μια ενημέρωση, τι απάντηση είναι αυτή;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα μείνει άθαφτος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι δεν μένει άθαφτος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το κάθε κοιμητήριο έχει κάποιες θέσεις, Α, Β, Γ,
Πολυτελείας. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει να ταφεί στη θέση που έχει τη
δυνατότητα να πάει. Εάν εμείς είμαστε κορεσμένοι θα αναζητήσει θέση σε
κάποιο άλλο Κοιμητήριο.
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Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Και αν είναι ντόπιος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν είναι ντόπιος γι' αυτό βάζουμε και 20%
έκπτωση για να μπορέσει να πάει στη Β Ζώνη και να πληρώσει λιγότερα, σα
να ήταν στη Γ. Από την έκπτωση θα επωφεληθεί ο δημότης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν είναι ετεροδημότης θα πληρώσει περισσότερο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αν είναι ετεροδημότης θα πάει στο Δήμο του.
Ξέρω εγώ; Τώρα τι να σας πω κι εγώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι, τέτοια ώρα; Δηλαδή είναι δυνατό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι
μέσω της επίσπευσης των εκταφών τις οποίες ζητάμε διαρκώς από την
Υπηρεσία και ενός περιορισμού στις παρατάσεις, δηλαδή εγώ έχω πει
παρατάσεις να μη δίνονται αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κενοί τάφοι
κάθε μέρα, για να μπορώ να εξυπηρετώ ακριβώς τη ζήτηση. Γιατί το
νεκροταφείο δεν είναι μνημείο κάποιου ανθρώπου, το νεκροταφείο δυστυχώς
της Αθήνας στο λεκανοπέδιο Αττικής είναι για να εξυπηρετεί γι' αυτή την
τριετία, πενταετία, όσο είναι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτός που θέλει μνημείο να το πληρώσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οικογενειακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι το θέμα νομίζω ότι έχει τελειώσει, να πάμε σε
ψηφοφορία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι ψήφιση, μια τοποθέτηση μονόλεπτη. Ούτε ερώτηση
κάναμε, ούτε τοποθέτηση; Εν συντομία κ. Πρόεδρε, κρίνουμε τις τιμές με βάση
τις τιμές που βρήκε η Διοίκησή σας όταν ξεκίνησε όχι με τις περσινές. Πάντα
θα κρίνουμε με βάση αυτό που βρήκατε και αυτό που αφήνετε ή αυτό που
έχετε σήμερα.
Θυμίζω ότι την πρώτη Ζώνη τη βρήκατε στα 200 ευρώ, πήγε
280 ευρώ δηλαδή αύξηση 40% το διατηρείται. Στην Α Ζώνη από 300 ευρώ
πήγε στα 400 ευρώ αύξηση 33% το διατηρείτε, Ζώνη πολυτελείας από 400
στα 550 ευρώ, αύξηση 37%. Δηλαδή στη Β κάνατε μεγαλύτερη αύξηση από
ότι στην πολυτελείας.
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Κάνατε αυξήσεις της τάξεως του 30% στο κύριο έσοδο, όταν
υπενθυμίζω στο πρόγραμμά σας λέγατε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
νεκροταφείου.
Σήμερα διατηρείτε αυτές τις τιμές ίδιες, το ψυγείο που είπε ο κ.
Λάλος ότι κάνει κάποια μείωση, ναι, γίνεται το 24ωρο 30 ευρώ, θυμίζω όμως
ότι ήταν στα 20 το πρώτο, πήγατε στα 40 το κάνατε 35 και το κατεβάζετε στα
30, άρα έχετε αύξηση 50% . Το δεύτερο 24ωρο και μετά το φέρνετε στα
κανονικά επίπεδα. Ως εκ τούτου έχετε σημαντικές αυξήσεις σε ένα τέλος που
επιβαρύνει τους δημότες μας και μάλιστα τους απλούς κατοίκους και όταν στο
πρόγραμμά σας λέγατε για καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη.
Σαν

συμβιβαστική

πρόταση

το

10%

που

ακούστηκε

προηγούμενα από τον κ. Τομπούλογλου νομίζω είναι μια καλή σκέψη από την
εξής άποψη: αφού κ. Λάλο λέτε ότι θέλετε να προσφέρετε 20% στους δημότες
μας και αυτή τη στιγμή οι δημότες μας δεν μπορούν να επωφεληθούν από
καμία μείωση μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα αφού Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο όργανο το έχουν
απορρίψει, υπάρχει η πιθανότητα και το Συμβούλιο της Επικρατείας να το
απορρίψει, εν πάση περιπτώσει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο της
Επικρατείας μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μια έκπτωση 10%. Εσείς
προβλέπετε και επιθυμείτε 20% στους δημότες.
Μήπως κάναμε μια 10% σε όλους έτσι ώστε και οι δημότες μας
από εκεί που τους υποσχόσασταν με το πρόγραμμά σας καμία αύξηση στα
δημοτικά τέλη να τους κάνετε αυξήσεις κάπως μικρότερες από αυτές που τους
κάνατε και μόλις το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει αν μας δώσει το
δικαίωμα ανεβάζετε 10% τους ετεροδημότες και μειώνετε περαιτέρω 10%
τους δημότες μας. Μέχρι τότε εφαρμόζουμε 10% σε όλους.
Άρα και εσείς είστε πιο κοντά στο πρόγραμμά σας και οι δημότες
μας δεν επιβαρύνονται με το σύνολο αυτών των υπέρογκων για ένα απλό
δημότη και για μια ανάγκη του την οποία δεν μπορεί να την αποφύγει, εδώ κ.
Ανανιάδη νομίζω θα συμφωνήσετε βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό στους
κατοίκους μας γιατί αυτό δεν μπορούν να το αποφύγουν, μήπως λοιπόν με
αυτό το 10% βρούμε μια μέση λύση και την ψηφίσουμε και εμείς. Σε ό,τι
λέγατε ότι θα βάλετε 20% στους δημότες μας να βάλουμε 10% σε όλους μέχρι
να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταργήσει τις θέσεις από το
’86 και μετά. Το εθνικό σύστημα ανάπαυσης τις διατηρεί ακόμη. Εμένα θα μου
επιτρέψετε όταν θα τελειώσουν οι θέσεις της Γ στο νεκροταφείο και έρχεται ο
δημότης και ζητάει Γ θέση και δεν έχουμε και του λέμε «ή Β ή στο Μενίδι» δεν
θα ψηφίσω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γαβριηλίδης έχει τον λόγο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Αποτελεί δωρεά αυτό το Μνημόνιο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι δωρεά; Δεν υπάρχει το τηλέφωνό του από κάτω;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Αυτό θα διορθωθεί.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άρα δίκιο έχω.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Είναι λάθος που έχει βάλει το τηλέφωνο κάτω, θα
διορθωθεί. Αλλά είναι δωρεά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό το τηλέφωνο;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Αυτής που το έφτιαξε.
(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Την πρόταση του κ. Λάλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. 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. 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. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ της πρότασης της Παράταξής μας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος το ίδιο. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για όσο θα αναγκάζουμε τους δημότες μας να πηγαίνουν στη Β
θέση ενώ δεν έχουμε Γ, κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα

Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 18 της μίας πρότασης , 3 υπέρ της δεύτερης, 4 κατά, 2
αποχές, ένα παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τελών
Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αντιπολίτευση φεύγει, κουράστηκε, μίλησε… εντάξει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μας διώχνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έφυγε, λέω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιος έφυγε; Ποια αντιπολίτευση;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάποιοι αποχωρούν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ δεν θα κάνουμε λογοπαίγνιο τώρα.
Όταν λέω «έφυγε η αντιπολίτευση» η συντριπτική πλειοψηφία έχει
αποχωρήσει. Δεν βλέπουμε ότι είναι κάποιοι εδώ της αντιπολίτευσης; Είναι
κοντοί και δεν φαίνονται; Ήμαρτον δηλαδή, μην λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ
έχω υποχρέωση να το τονίσω, κάποιοι της αντιπολίτευσης θέλουν να
μιλήσουν ένα μισάωρο μέχρι τις 12 η ώρα και να πάνε να κοιμηθούν. Πως θα
γίνει δηλαδή; Δε το βλέπουμε;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δουλεύουμε κ. Πρόεδρε. Έχετε βάλει 22 σοβαρά θέματα.
Βάλτε λιγότερα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Επειδή εξαντλείτε την αντιπολίτευση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δουλεύετε κ. Τομπούλογλου; Είστε τυχερός που δουλεύετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Και να απολυθώ τώρα …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια ήρεμη ερώτηση. Το καλοκαίρι
συνεδριάζαμε στις 7, το χειμώνα γιατί το κάναμε 7 και μισή; Το χειμώνα πάνε
νωρίτερα συνήθως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Το 7 έγινε 7 και μισή διότι υπάρχει
σοβαρότατο πρόβλημα με εργαζόμενους που δεν τους δίνουν οι εργοδότες
τους την άδεια να έρθουν να συνεδριάσουν.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Την αντιπολίτευση την ρωτήσατε γι' αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να την ρωτήσουμε την αντιπολίτευση;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Είπατε ότι είναι εργαζόμενοι προφανώς από την
πλειοψηφία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα εγώ από την πλειοψηφία, είπα «εργαζόμενοι».
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ποιους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω ονόματα;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εμένα ποτέ δεν με έχετε ρωτήσει. Καταλάβατε; Γι' αυτό
σας λέω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Επειδή την εξαντλείτε την αντιπολίτευση θα αποχωρήσει ο
Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης, ο κ. Αράπογλου, η κα Αναγνώστου και ο κ.
Τομπούλογλου.
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Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης
Δημήτριος, Αράπογλου Γιώργος, Αναγνώστου Αντωνία
και Τομπούλογλου Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεια σας καλό ταξίδι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ ένας Γραμματέας
γρήγορα να προχωρήσουμε.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο έχετε να προσθέσετε κάτι; Όχι. Ερωτήσεις; Δεν
υπάρχουν. Τοποθετήσεις υπάρχουν; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα μου επιτρέψετε να πάρω κι εγώ λίγο χρόνο σήμερα στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι η "Λαϊκή Συσπείρωση" όπως είναι γνωστό
αντιτάσσεται στη λογική της ανταποδοτικότητας, είναι κάτι που έχουμε πλέον
δει και έχει αποδειχτεί ότι δεν φέρνει κάποια καλύτερη ποιότητα, δεν ισχύει το
«ό,τι πληρώνεις – παίρνεις» ίσα - ίσα είναι ένα πρόσθετο βάρος στους
εργαζόμενους που αξιοποιείται κατά το δοκούν.
Είναι ακριβώς το ανταποδοτικό τέλος ένας τοπικός φόρος ο
οποίος ψηφίστηκε πολύ παλαιότερα και ήρθε για να γίνει όπως γίνεται πλέον
σήμερα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η "Λαϊκή Συσπείρωση" όπως γνωρίζετε διεκδικεί την
πλήρη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που μέρος του Πολυτεχνείου
κάνει τεμενάδες στον εκπρόσωπο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και τρέχει
να πλασαριστεί στη σταυροφορία ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ε.Ε. για τα συμφέροντα των
μονοπωλίων μπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στους πολύ
επικίνδυνους ανταγωνισμούς της περιοχής, ακολουθείται με την πεπατημένη
των προκατόχων της.
Βρισκόμαστε ενόψει 4ου Μνημονίου, ή τέλος πάντων όπως θα το
βαφτίσουν με τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη του
κεφαλαίου στη χώρα μας, σε έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή, έχουμε και
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την επίσκεψη Ομπάμα με τις διαβεβαιώσεις ότι θα προστεθούν νέα μέτρα και
βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Για μας η προοδευτικότητα μιας Δημοτικής Αρχής δεν κρίνεται
κυρίως από τα νούμερα, έχουν κι αυτά την αξία τους. Κρίνεται ακόμη
περισσότερο από το τι πλασάρει στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους,
τις γυναίκες, τους νέους. Για παράδειγμα εσείς ήσασταν αυτοί που
υποσχεθήκατε και όχι η "Λαϊκή Συσπείρωση" ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί…
«Εφαρμόζουμε μια ριζοσπαστική αυτοδιοικητική πολιτική που βάζει στο
επίκεντρό της τον πολίτη, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τις
κοινωνικές ανάγκες την περίοδο της κρίσης», θα αναφερθώ πιο κάτω.
Εσείς στηρίζετε όμως στην ουσία και στην πράξη την
κυβερνητική πολιτική που θυσιάζει τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα για την
ανάκαμψη των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί στηρίζετε τη λογική της
κυβερνητικής εναλλαγής και τη διαχείριση του συστήματος και γι' αυτό είστε
συνυπεύθυνοι για τις αυταπάτες και την απογοήτευση που έχει σπαρθεί
σήμερα με τον κακό Τσίπρα που θα τον αντικαταστήσουν άλλοι καλοί είτε ο
Λαφαζάνης, είτε η Ζωή, είτε οτιδήποτε, ή άλλα επιχειρήματα όπως η
καπιταλιστική

Ελλάδα

της

δραχμής,

οι

μνημονιακοί

ενάντια

στην

αντιμνημονιακή πολιτική που πλέον δεν έχει βάση και την πολεμήσαμε από
την αρχή αυτή τη λογική.
Εδώ βάλω λίγο και το θέμα που πιστεύω και ελπίζω να μπει στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μιας και ήσασταν εσείς αυτοί που λέγατε ότι
«δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε και μέσα από τα συλλογικά όργανα της
Αυτοδιοίκησης για να μετατραπεί η πολιτική των Μνημονίων» και εδώ θα
δούμε πως θα σταθείτε και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που προωθεί την κεντρική
γραμμή του κεφαλαίου, όπως και η κυβερνητική, για την επιβολή των νέων
τοπικών φόρων, ώστε να μπορούν ακόμη πιο εύκολα να εισπράττονται από
τα νοικοκυριά.
Είναι

γνωστό

ότι

προτείνεται

να

στηθεί

ένας

ακόμη

φοροεισπρακτικός κατασταλτικός μηχανισμός ενάντια κατά τη γνώμη μας στα
εργατικά λαϊκά νοικοκυριά με κορμό τους Δήμους.
Για μας, καμία φιλολαϊκή περιφερειακή και τοπική πολιτική δεν
μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή, όσο κουμάντο
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κάνουν τα μονοπώλια και το κράτος τους. Γι' αυτό και η εναντίωση στις
αντιδραστικές ανατροπές σε κράτος και τοπική Διοίκηση για εργαζόμενους και
εκλεγμένους στα τοπικά και περιφερειακά όργανα, σημαίνει πρώτα και κύρια
οργάνωση της πάλης για την ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου.
Επί των συγκεκριμένων τουλάχιστον έτσι όπως διάβασα και
μελετήσαμε τα τέλη προσπαθώντας να φτιάξω κι ένα συγκριτικό πίνακα και
γενικά θα ήθελα αυτό να το βάλω σαν αστερίσκο, θα βοηθούσε στις
εισηγήσεις να υπάρχει και το συγκριτικό του προηγούμενου έτους.
Τουλάχιστον από αυτά που είδα εγώ είναι ότι καταγράφεται ένα
πλεόνασμα από το ’16 που από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να επιστραφεί
μιας και είναι ανταποδοτικός φόρος που πρέπει να διατεθεί για συγκεκριμένο
σκοπό, διαφορετικά να επιστραφεί. Από αυτή την άποψη βλέπουμε ότι τα
δημοτικά τέλη παραμένουν σταθερά και στην πράξη για μας αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει μια αύξηση από τη στιγμή που, όπως κι εσείς θα έχετε ενημερωθεί,
πλέον έχουμε 25% ανεργία και μέσα σε οκτώ χρόνια μειώθηκε στο 50% το
εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Βέβαια βλέπουμε και τη μείωση που έχουν
ειδικότερα οι συνταξιούχοι με τη δεύτερη φορά αριστερή ευρωατλαντική
Κυβέρνηση.
Επιπλέον ο αντιλαϊκός χαρακτήρας των τελών καθαριότητας και
φωτισμού αποτυπώνεται και στο ότι τα ¾ των εσόδων αφορούν κατοικίες. Δεν
προβλέπεται ούτε καν έκπτωση για τους άνεργους και ιδιαίτερα για τους
μακροχρόνιους άνεργους και αυτό είναι κάτι που κατά την γνώμη μου πρέπει
να μπει που στενάζουν από τις πολιτικές της Κυβέρνησης της οποίας, ας μη
το κρύβουμε, τους Υπουργούς έχετε υποδεχτεί μετά βαΐων και κλάδων στο
Δήμο μας.
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να αντιπαλέψουν όλους τους
φορείς αντιλαϊκής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα από το Δήμο, την Περιφέρεια,
μέχρι την Κυβέρνηση. Να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία στο δημόσιο στις
24 Νοέμβρη και στον ιδιωτικό στις 8 Δεκέμβρη, να μην υπάρξει καμία
αναμονή, καμία καθυστέρηση, η λαός να πιστέψει στη δύναμή του.
Να κάνουμε βήματα μπροστά στην οικοδόμηση της δικής τους
συμμαχίας για την αναμέτρηση με τη συμμαχία του κεφαλαίου, των Κομμάτων
του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε

πολύ

κα

Γκούμα.

Κάποιος

άλλος

συνάδελφος;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Με συγχωρείτε, να προσθέσω μια ερώτηση: πόσους
χώρους έχουμε πάνω από 700-750 τετραγωνικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εν τάχει, όπως αντιλαμβάνονται όσοι έχουν διαβάσει την
εισήγηση, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τη δομή των ανταποδοτικών τελών
που είχαμε εισηγηθεί και το προηγούμενο έτος, περιλαμβάνονται κατηγορίες
ανθρώπων οι οποίοι απαλλάσσονται ανάλογα με το αν είναι ανάπηροι πάνω
από 67% αν είναι πολύτεκνες οικογένειες, έχουμε μηδενικό τέλος σε αυτές τις
κατηγορίες και οι άποροι φυσικά και υπάρχει μια μείωση 50% στις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, πάλι με φορολογικά κριτήρια τα οποία βάζουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, άκουσα με προσοχή την εισήγηση της κας
Γκούμα, ειλικρινά σας λέω και είναι προσωπική άποψη αυτή, θα πρέπει να
κοιτάμε πολλές φορές και το σκέλος των ανείσπρακτων το οποίο δεν
αποτυπώνεται με ευκολία στους πίνακες τους οποίους καταθέτουμε.
Γιατί το λέω αυτό; Έχει γίνει μια μείωση την πρώτη χρονιά στις
οικίες της τάξεως των 5 λεπτών και συνολικά έχει γίνει μια μείωση που φτάνει
το 30% από προηγούμενες χρήσεις του ’14 και κοιτάμε ευρώ – ευρώ τον
τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επιπλέον μειώσεις
στις κατοικίες.
Υπάρχει

ο

διαχωρισμός

ο

οποίος

γίνεται

σε

εμπορικά

καταστήματα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αγορές και
υπεραγορές μέχρι συγκεκριμένα τετραγωνικά και από εκεί και πάνω βάσει
νόμου το 60% αλλά θέλω να πω το εξής: τα μικρά πλεονάσματα που
εμφανίζονται στα ανταποδοτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν να κάνουν τόσο με
τις ροές εσόδων ανά κατηγορία, όσο με το γεγονός ότι υπάρχει μείωση των
ανελαστικών δαπανών, ότι έχει τελειώσει για την επόμενη χρονιά και η
χρηματοδοτική μίσθωση του leasing και αυτοί οι λίγοι πόροι που
εξοικονομούνται, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους επιστρέψουμε,
γιατί άκουσα πολύ καλά αυτό που είπατε, είναι μέσω των Υπηρεσιών και γιατί
όχι να ξαναδούμε πάλι την πιθανότητα να μειώσουμε σε κατηγορίες οι οποίες
το έχουν ανάγκη.
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Η κατηγορία των ανέργων και εδώ είναι ο Μιχάλης Λάλος να μου
πει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να μπει ως αυτούσια κατηγορία και να
εξαιρεθεί βάσει νόμου από τη μεγαλύτερη καταβολή δημοτικού τέλους ή την
απαλλαγή. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα
σε αυτό.
Όμως αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι ανεξάρτητα από το αν
θα μπορούσαμε να μειώσουμε και περισσότερο τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες και σε οικογένειες οι οποίες έχουν δυο, τρία ή τέσσερα
τέκνα και έχουν ένα εισόδημα το οποίο είναι κάτω από 20 χιλιάρικα, εμείς
μαζεύουμε τα απορρίμματα ακόμη και από αυτούς που δεν πληρώνουν. Δεν
μπορούμε να μπούμε στη λογική «α, ποιος δεν πληρώνει, γιατί δεν πληρώνει,
δεν θα του πάρουμε τον κάδο από τη γειτονιά του, ή δεν θα του ανάψουμε τη
λάμπα στο δρόμο του».
Το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο τα
περιθώρια μέσα στα οποία μπορείς να κάνεις ένα κλειστό κουμπαρά 4
εκατομμυρίων να τον επιστρέψεις σε περισσότερες μειώσεις και κοινωνικές
παροχές, ή ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Εγώ είμαι θετικός σε αυτό που λέτε, θέλω όμως και μια πρόταση
για το πώς μπορείς να ισοσκελίσεις τον προϋπολογισμό αυτό με ανείσπρακτα
στο 1.700.000 και ταυτόχρονα να κάνεις και δίκαιη κοινωνική πολιτική. Μια
πρόταση περιμένω να ακούσω. Όχι ευχολόγια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ανανιάδη, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα κ. Ανανιάδη να προσέξτε πάρα πολύ το θέμα των
παρόχων. Είχαμε κατά το παρελθόν μεγάλη απώλεια εσόδων, που ούτε καν
το είχαμε πάρει χαμπάρι ότι δεν πλήρωναν οι πάροχοι, με αποτέλεσμα να το
μάθουμε –δεν ήσασταν Διοίκηση εσείς τότε- από το γενικό σύνολο των
απωλειών από τους παρόχους, από τους υπόλοιπους Δήμους που είδαμε την
κατάσταση μέσα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Πρέπει να το
προσέξουμε.
Δηλαδή να μας φέρετε και να μας πείτε ότι «εμείς περιμένουμε
να εισπράξουμε 350.000».

Επίσης να μας πείτε αν έχουμε πλασματικά

μέτρα, διότι τα πλασματικά μέτρα και εκεί να ξέρουμε πραγματικά γιατί έτσι
μας δίνει και την πραγματική εικόνα των τετραγωνικών μέτρων. Και ποια είναι
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η απώλεια, που θα μας το δείξει βέβαια το θέμα αυτό θα φανεί ξεκάθαρα στον
προϋπολογισμό που θα κάνουμε στις 30 του μήνα.
Αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία θα ήθελα να τα κοιτάξουμε,
αλλά ειδικότερα να υπάρχει συγκεκριμένα πάροχοι, πλασματικά μέτρα και
ποιες ήταν οι απώλειες του ’16 που θα μας το δείχνει 31/10. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, υπάρχει άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ.
Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ψήφιση των ανταποδοτικών τελών είναι τα σημαντικότερα
τέλη γιατί είναι αυτά τα οποία υποχρεωτικά πληρώνουν όλοι οι πολίτες και
είναι αυτά με τα οποία εξασφαλίζεται η ευπρέπεια μιας πόλης.
Η κα Γκούμα και συνολικά το ΚΚΕ προς τιμή τους δεν πέφτουν
στη μικροπολιτική του να λένε ότι «κοιτάξτε το Δήμαρχο δεν ενδιαφέρεται για
την καθαριότητα» και δεν εννοώ το Δήμαρχο εμένα ή αυτή τη Δημοτική Αρχή,
ούτως ή άλλως ούτε εμείς το κάναμε ποτέ, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε ότι το
ζήτημα των ανταποδοτικών και τι εισπράττει ο Δήμος δεν είναι ένα θέμα που
κατά μείζονα λόγο αφορά τη λειτουργία ενός Δήμου σε ένα αποστεωμένο
περιβάλλον.
Άρα υπ’ αυτή την έννοια στο πρώτο σκέλος αυτού που λέει η κα
Γκούμα ότι δεν μπορείς να κάνεις θαύματα, όταν συνολικά η χώρα καταρρέει,
όταν η πολιτική που εφαρμόζεται είναι μια πολιτική όντως υπέρ του
κεφαλαίου, όταν αυτή η πολιτική φτωχαίνει τον κόσμο, όντως δεν μπορείς να
δώσεις συνολικά λύσεις. Συμφωνούμε απόλυτα ότι αυτό μόνο με αγώνα
μπορεί να ανατραπεί.
Δεν μπαίνω στην υπόλοιπη συζήτηση αγώνας με τι πολιτικό
στόχο, με τι αιτήματα και τα λοιπά, αν θέλετε να κάνουμε μια συνολική
πολιτική συζήτηση μια μέρα να βάλουμε τα θέματα και θα είναι ευκαιρία αυτό
πιθανό και η συζήτηση για την ΚΕΔΕ, όσο σωστό είναι αυτό που λέει η κα
Γκούμα ότι δεν μπορείς να κάνεις κανένα θαύμα και να δώσεις λύσεις σε αυτό
το πλαίσιο είναι σωστό, άλλο τόσο είναι λάθος το να παραβλέπεις ότι μπορείς
να ασκήσεις μια πολιτική στα πλαίσια του πεδίου τουλάχιστον που εσύ
μπορείς να ασκήσεις αυτή την πολιτική, η οποία πολιτική αυτή μπορεί να
μεταφέρει βάρη σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και να μειώνει βάρη
από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν.
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Και εμείς στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε
αυτό το πράγμα και το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή τι κάναμε;
Έχουμε φτιάξει μια εξαιρετική κατά την άποψή μου από τη δεύτερη χρονιά
απόφαση τελών, όπου κρατάμε τα τέλη στα χαμηλότερα επίπεδα, πλέον τα
ρίξαμε τα τέλη όσον αφορά την κατοικία μειώνοντάς τα στο 1,40 και πλέον
από όλες τις γειτονιές περιοχές έχουμε τα χαμηλότερα τέλη.
Να σας πω για παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων έχει τα δημοτικά
τέλη στο 1,58 και ένας Δήμος Αθηναίων, προσέξτε, με πολύ μεγαλύτερη
δόμηση από τη δική μας, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη εισπραξιμότητα για
αντίστοιχα τετραγωνικά χώρου γιατί είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένος και με
πολύ μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης. Η Νέα Ιωνία τα έχει πάνω από 1,55
άρα τα τέλη στην οικία επειδή εδώ έχει διαμορφωθεί μια επίπλαστη εικόνα,
είχαν φτάσει κάποια στιγμή πολύ ψηλά, τα τέλη πλέον είναι από τα
χαμηλότερα όσον αφορά τις οικίες.
Την ίδια στιγμή όμως επειδή αυτή η πόλη πρέπει να μπορεί να
καθαρίζεται και να μπορούν να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα σε υπηρεσίες
όσον αφορά τους πολίτες, όχι μόνο υπηρεσίες στους πολίτες, κοιτάξτε κα
Γκούμα θέλω να σας ενημερώσω για κάτι:
Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει αυξήσει τις δαπάνες όσον αφορά την
προστασία των εργαζομένων από το ’14 πάνω από 70.000 €. -έχουμε δεχτεί
και κριτική στον Τύπο κάποιες φορές γι' αυτό το πράγμα- με μέσα ατομικής
προστασίας, με γιατρό εργασίας που δεν υπήρχε, με τεχνικό ασφαλείας που
δεν υπήρχε, με τα γάλατα τα οποία για πολύ καιρό δεν πληρώνονταν δεν
έπαιρναν οι εργαζόμενοι γάλα, άρα σας λέω το ένα σκέλος είναι που αφορά
τους πολίτες και τις υπηρεσίες, το δεύτερο είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να
κάνουν τη δουλειά τους με ένα αξιοπρεπή τρόπο.
Κλείνω με το εξής: αυτή τη στιγμή για να υποστηρίξω και την
πολιτική που ασκούμε, ύστερα από πάρα πολύ καιρό δόθηκε η δυνατότητα
για προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και αυτό ψηφίστηκε τώρα.
Είναι θετικό; Κατά την άποψή μας είναι. Και γιατί είναι θετικό; Κοιτάξτε η
ΚΕΔΕ τι λέει. Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων στην
καθαριότητα, τώρα δόθηκε αυτό και η ΚΕΔΕ βγαίνει κόντρα.
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Η ΚΕΔΕ δηλαδή στη δυνατότητα δηλαδή να μπορούμε να
έχουμε εργαζόμενους στην καθαριότητα, βγαίνει κόντρα και θέλει να
προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέγοντας τι; Ότι «δεν μπορεί
σε εμένα μου φορτώνεις μόνιμους εργαζόμενους –αυτό λέει ο κ. Πατούληςδεν μπορείς εμένα δια της πλαγίας οδού μέσω της παράτασης των
συμβάσεων να μου φορτώνεις μόνιμους εργαζόμενους, όταν εγώ τους
χρειάζομαι κυρίως εποχικούς». Υποστηρίζουμε αυτή τη θέση; Φυσικά και δεν
την υποστηρίζουμε.
Θέλουμε μόνιμους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή μέσα από
το πλεόνασμα που εντοπίσατε πριν, αυτό είναι που θα μπορέσει να καλύψει
μόνιμους εργαζόμενους. Περιμένουμε δηλαδή και έχουμε ήδη ξεκινήσει
διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής του διαγωνισμού του ’09 που είχε γίνει επί
προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, προκειμένου να προσλάβουμε μόνιμο
προσωπικό.
Και αυτό είναι μια επιτυχία, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα
γένια μας, αλλά λέω ότι αυτή η πολιτική και μείωσε βάρη στους δημότες και
αύξησε τα έσοδα ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε κατά πολύ την
εικόνα της πόλης και αυτό καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία των
προσλήψεων θα το δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κα Γραμματεύς σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Την πρόταση του κ. Λάλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. 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. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα υπέρ. 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. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να πω ότι ψηφίζω όλες τις απαλλαγές και τις
μειώσεις 50% και 67% για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους όλα αυτά που έχετε
πει, όχι τα υπόλοιπα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου αποχώρησε. Ο κ. Κοπελούσος;
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης

αποχώρησαν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ των απαλλαγών και των μειώσεων της εισήγησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ως ο προλαλήσας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα

Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ καταψηφίζω προφανώς συμφωνώ με τις απαλλαγές
και τις μειώσεις και να πω ότι υπάρχει τρόπος για τους άνεργους, υπάρχουν
τουλάχιστον παραδείγματα σε άλλους Δήμους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη αποχώρησε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ομόφωνα οι απαλλαγές, κατά πλειοψηφία τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Καθορισμός

συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού
Φόρου έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ.
Επιτροπής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη έχετε να προσθέσετε κάτι;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Έχω μια μικρή διόρθωση που μας έκανε το Υπουργείο
Εσωτερικών το Παρατηρητήριο. Στη ΣΑΤΑ σχολείων μας ήρθε 200 ευρώ
αύξηση. Από 55.237,67 € που είχαμε προϋπολογίσει εμείς γίνεται 55.437,67
€.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να στείλουμε μια ευχαριστήρια επιστολή στον Υπουργό!
Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το ’16 είχα δει Τεχνικό Πρόγραμμα γύρω στα 6.700 κάπου εκεί
και είδα υλοποίηση γύρω στα 2 και τώρα βλέπω πάλι να μεγαλώνει το
νούμερο. Τι μας κάνει τώρα να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει κάποιος
χρήματα; Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θα κάνω και τοποθέτηση. Το 2016 η ΣΑΤΑ ήταν 255.000
οπότε περιμένουμε άλλες 50.000 θα πάει περίπου 310.000 €. Η Περιφέρεια
έχουμε πάρει μέχρι 313.000 € δεν ξέρω πόσο θα πάει, είναι ένα πρόγραμμα
το οποίο είναι φιλόδοξο και έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν ξέρω και εκεί που
κρατάω τις ενστάσεις όλες, είναι κατά πόσο θα υλοποιηθεί.
Γιατί έχουμε βάλει ΣΑΤΑ για το 2017 1.224.000 και Περιφέρεια
2.106 και μάλιστα πήρα το πρωί τον κ. Καλαμπόκη ο οποίος με ενημέρωσε
ότι η Περιφέρεια έχει στείλει χαρτιά, με τα οποία λέει ότι αυτά έχουν μπει μέσα
στον προϋπολογισμό της και ότι θα εκτελεστούν από εμάς. Είναι έτσι; Νομίζω
η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος επαναλαμβάνω είναι φιλόδοξη, αλλά
όπως είπε ο κ. Ντάτσης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί όλο αυτό
το πρόγραμμα.
Ευχή μας είναι να υλοποιηθεί γιατί έχει σημαντικά έργα, έχει την
ανάπλαση του άλσους, έχει έργα άλλα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά
για την πόλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί συνεπείς η Περιφέρεια γιατί το
μεγαλύτερο πρόγραμμα το οικονομικό, η οικονομική ενίσχυση είναι από την
Περιφέρεια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα έρθουν στο Δήμο μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε

τον

κ.

Κόντο,

υπάρχει

άλλη

ερώτηση;

Τοποθέτηση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπορεί να αλλάξει σε «φυσικές καταστροφές»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς θα το αφήσουμε «θεομηνία» κ. Ντάτση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το ΥΠΕΣ έρχεται έτσι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν λέει ποιανού Θεού όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Για εμένα να σας πω την αλήθεια ήταν κάπως
δυσανάγνωστο το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί είχε πιο πολύ κάποιες
γενικές κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να είναι γενικότερα περισσότερων
ετών, ενός πενταετούς πλάνου και όχι υλοποιήσιμο στον επόμενο χρόνο.
Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα ευχολόγιο, δηλαδή
μόνο το ποσό που έρχεται από την Περιφέρεια είναι κάτι που δεν μου φαίνεται
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εμένα αρκετά συγκεκριμένο, μπορεί να κάνω και λάθος να μην είμαι και τόσο
εξοικειωμένη.
Υπάρχει ένα εκτιμώμενο κόστος. Σωστά; Γιατί το γράφετε
εκτιμώμενο κόστος βρε παιδιά; Πίστωση δηλαδή είναι αυτό. Γιατί το γράφετε
έτσι; Εγώ διαβάζω ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο γράφει έργο και δίπλα
γράφει εκτιμώμενο κόστος. Τι να καταλάβω; Ότι εκτιμάται αυτό το κόστος, δεν
καταλαβαίνω εγώ κάτι άλλο. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι λέγοντας ότι μπορεί εγώ να
το διαβάζω λάθος, ήταν η πρώτη μου παρατήρηση αυτή γι' αυτό την είπα και
τόσο ήπια. Υπάρχει έργο, δεν υπάρχει δίπλα πίστωση, υπάρχει εκτιμώμενο.
Αν είναι λάθος, να διορθωθεί, αλλά διαβάζοντάς το εγώ εκτίμησα ότι εκτιμάτε
τόσα λεφτά. Καταλάβατε τι θέλω να πω; Γι' αυτό ξεκίνησα εγώ έτσι. Δηλαδή
ήταν, άμα το διαβάσεις έτσι, ευχολόγιο «προβλέπω ότι τόσα λεφτά θα θέλαμε
γι' αυτό το έργο».
Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις αυτό που έχω να πω είναι οι
εξής θα τα πάρω με τη σειρά. Όσον αφορά την Περιφέρεια, κατά τη γνώμη
μας καιρός ήταν η Περιφέρεια χρωστάει πολλά χρήματα στους λαούς, καιρός
ήταν να έρθουν κάποια χρήματα πίσω για έργα.
Όσον αφορά το νέο αναψυκτήριο στο άλσος εμείς καταλαβαίνετε
ότι θα θέλαμε να το παρακολουθήσουμε από πιο κοντά και θα τοποθετηθούμε
αναλυτικά όταν θα έρθουν οι επόμενες μελέτες και τα λοιπά. Τώρα μπαίνουν
αναπλάσεις σε παιδικές χαρές ξανά, μπαίνει η ανάπλαση του πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής ξανά, είναι συνεχιζόμενο.
Κάποιες παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές είχαν γίνει. Τώρα, αυτό
που θέλω να πω είναι ότι σε ένα βαθμό το τεχνικό πρόγραμμα επαναλαμβάνει
κάποια έργα τα οποία δεν έχουν γίνει στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα
και ξανά και ξανά μπαίνουν, έτσι γίνεται. Ξανά λοιπόν ανάπλαση των
παιδικών χαρών, υπάρχουν οι παρεμβάσεις μέσα της πλατείας, είναι τέλος
πάντων είτε συνεχιζόμενα είτε έργα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν στο
προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα.
Το θέμα του Ποδονίφτη θα το αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα
παρακάτω. Για εμένα λείπει πλήρως το θέμα όχι μόνο της αντισεισμικής
θωράκισης, λείπει πλήρως θέμα ελέγχου. Τώρα δηλαδή ειδικά με την
κατάσταση που υπάρχει, κουνηθήκαμε, κουνιόμαστε, κουνιούνται οι γύρω
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περιοχές, χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον ένας έλεγχος στα δημόσια
δημοτικά κτήρια με προτεραιότητα τους Παιδικούς Σταθμούς και τα λοιπά.
Αυτά είχα να τονίσω εγώ, ευχαριστώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, το αν τα έργα αυτά είναι απλώς κωδικοί ή ευχολόγια, ή
αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει κανένα έργο μέσα, είτε μιλάμε
από ιδίους πόρους, είτε αν μιλάμε για έργα που έχουν προβλεφθεί από άλλες
πηγές Πράσινο Ταμείο, Περιφέρεια, ΕΣΠΑ τα οποία να μην υπάρχει
αντιστοίχιση σε κωδικό και άρα να μην είναι απλώς εκτιμώμενα, να είναι
προϋπολογισμένα τα έργα. Άρα να δώσω τη διευκρίνιση και στον κ. Ντάτση ο
οποίος το έθεσε από την αρχή.
Δεύτερον το πρόγραμμα όντως είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Την
ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ φτωχό όσον αφορά τα χρήματα που ο Δήμος
μπορεί μεν να είναι αυξημένο από προηγούμενες χρονιές, από όταν
παραλάβαμε εμείς είναι μεγαλύτερα τα ίδια έσοδα που διαθέτουμε για το
Τεχνικό Πρόγραμμα και είναι σαφές αυτό είναι πάνω από 1 εκατομμύριο.
Την ίδια στιγμή τα χρήματα αυτά όσον αφορά την ανάγκη του
Δήμου να συντηρήσει τις υποδομές του με ένα επαρκή τρόπο είναι ψίχουλα,
να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Δηλαδή οι μειώσεις στην Αυτοδιοίκηση έχουν
φτάσει πλέον το 70% και αυτό αποτυπώνεται και στο ίδιο το Τεχνικό
Πρόγραμμα.
Απλώς εμείς είμαστε στη συγκυρία αυτή και ο Δήμος να διαθέτει
αυτή τη στιγμή κάποια παραπάνω χρήματα και αυτό αναφέρεται και στα ίδια
τα έργα που έχουμε προϋπολογίσει ή έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή με
ιδίους πόρους και είναι έργα που έχουν μπει από διάφορες πηγές
χρηματοδότησης είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Τεχνικό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας και άρα αυτό μας δίνει ένας επαρκές Τεχνικό Πρόγραμμα, οι
ανάγκες βεβαίως της πόλης είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι διαφορές ακούστε να καταλάβετε ποιες είναι. Όταν η
Περιφέρεια εντάσσει ένα έργο στον προϋπολογισμό της βάζει και μια
εκτιμώμενη δαπάνη. Δηλαδή τι κάνει; Η Περιφέρεια κι αυτή έχει θητεία
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πενταετή. Όταν βάζει ένα έργο που έχει 6 εκατομμύρια ή 800.000 φερ' ειπείν
για το άλσος επιμερίζει αυτό το ποσό από χρονιά σε χρονιά και άρα οι
διαφορές που προκύπτουν δεν έχουν να κάνουν με το συνολικό ύψος, έχουν
να κάνουν με το τι η Περιφέρεια εκτιμά ότι θα δαπανηθεί μέσα στο έτος. Έτσι
προκύπτουν αυτές οι διαφορές.
Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε, είναι όσον
αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα και τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά την
Περιφέρεια, είναι ότι υπάρχει μια τρομερή δυσκινησία, μια τρομακτική
γραφειοκρατία η οποία μπορεί

για πράγματα τα οποία είναι ασήμαντα,

ανόητα να βάζει εμπόδια στην υλοποίηση ενός έργου.
Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε.
Έχουμε 200.000 € αν θυμάμαι καλά για διαμόρφωση δυο παιδικών χαρών.
Και είμαστε σε ένα πάρε – δώσε εγγράφων με την Περιφέρεια, είναι δυο
παιδικές χαρές συγκεκριμένες, είναι στη Χρυσαλίδα στη Χαλκηδόνα και είναι κι
αυτή στην πλατεία Πλαστήρα. Αυτές έχουμε βάλει σε μελέτη και αυτές είναι
που έχει εγγράψει στο Τεχνικό της Πρόγραμμα η Περιφέρεια.
Ανάθεμα την ώρα και την στιγμή που βάλαμε αυτά τα χρήματα
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Γιατί ο Δήμος με δικά του λεφτά και
λιγότερα, θα μπορούσε να τις έχει κάνει. Το λέω αυτό, για να καταλάβετε ότι
όντως η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας που περνάει
πρώτα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, μετά πρέπει
να πάει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού της Περιφέρεια, από το ένα στο
άλλο μπορεί να κάνει μήνες. Από το επόμενο πρέπει να πάει στη Νομική
Υπηρεσία της Περιφέρειας και μετά όλο αυτό γίνεται στο ενδιάμεσο με
ανταλλαγές εγγράφων με το Δήμο «φέρε πίσω αυτό, κάνε το άλλο, κάνε
εκείνο», με συνέπεια να έχουν περάσει δυο χρόνια και αυτή τη στιγμή ο Δήμος
σε πραγματικά μεγέθη τι έχει πάρει από το Τεχνικό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας …
Άρα αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε να απλοποιηθεί αυτός ο
μηχανισμός, αυτή η γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει να διατεθούν χρήματα
και αν θέλετε είναι κι ένας τρόπος αυτός να μπορεί κάποιοι φορείς, γιατί η
Περιφέρεια ανήκει στους φορείς γενικής Κυβέρνησης, να μπορούν να κρατάνε
και ψηλά πλεονάσματα απλοποιώντας τις διαδικασίες προκειμένου να
γίνονται οι δαπάνες.
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Δεν είναι απλώς γραφειοκρατικό αυτό το πράγμα, εν τέλει
δηλαδή έχει και μια πολιτική λογική, δηλαδή να μην μπορούν τα Νομικά
Πρόσωπα του Δημοσίου να χαλάνε χρήματα προκειμένου να κρατιούνται
υψηλότερα τα πλεονάσματα.
Εμείς παλεύουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα και είμαστε σε ένα
πολύ καλύτερο συντονισμό. Βεβαίως χρειάζεται να απλοποιηθεί και η
νομοθεσία σε κάποια θέματα… Το βλέπετε.
Τέλος για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ. Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, έχουμε προβλέψει
ήδη στον προϋπολογισμό του ’16 τις μελέτες για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ την
αρχιτεκτονική μελέτη θα την κάνει ο Δήμος, θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου, τις υπόλοιπες μελέτες θα τις κάνουν εξωτερικοί.
Το θέμα είναι το εξής: προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να
διερευνήσουμε τους όρους δόμησης του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ. Η νομοθεσία και
τουλάχιστον η τελευταία Υπουργική Απόφαση η περσινή του κ. Τσιρώνη από
το Υ.Π.Ε.Κ.Α. δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτεί αναψυκτήριο 120 τ.μ. μέσα σε
δασική έκταση, εκεί προσανατολιζόμαστε, ελπίζουμε να πάρουμε γρήγορα
τους όρους δόμησης ώστε το ’17 να πούμε ότι ξεκινάμε ένα καινούργιο
αναψυκτήριο. Μην πω περισσότερα για το τι ψέμα έχει γραφτεί, έχει ειπωθεί
και συνεχίζεται να λέγεται σχετικά με το θέμα του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος 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;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα υπέρ. 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. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ κι εμείς με την ευχή σε ένα τόσο φιλόδοξο
πρόγραμμα να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα έργα για το καλό της
πόλης.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου αποχώρησε. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης

αποχώρησαν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ και θέλω να πω ότι το θεωρώ πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα
και ευχόμαστε να υλοποιηθεί γιατί είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη μας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ως ο προλαλήσας και τα μισά να γίνουν ευχαριστημένοι θα
είμαστε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα

Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη αποχώρησε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ, ένα παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

7ο

θέμα

ημερήσιας

«Έγκριση

Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου έτους 2017» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ως εισάγεται με μια διόρθωση. Εκ παραδρομής η λαϊκή της
Νέας Χαλκηδόνας πραγματοποιείται μεταξύ των οδών 700 Θεσπιέων και
Μαρίνου Αντύπα, όχι Εθνικής Αντίστασης που βάλαμε. Να σημειωθεί αυτό
παρακαλώ και να καθαρογραφεί στην απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα να το προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτό, στη
διατύπωση. Παρακαλώ κ Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τελών
καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αντικειμένων που θα φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Χαίρομαι για το βιβλίο, θα το προτιμούσα και λίγο ψηφιακά σε
καμία γωνία και μήπως υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστεί ένα δεύτερο
χρηματοκιβώτιο εκεί να μπαίνουν αυτά που είναι προς αποθήκευση και επειδή
από ό,τι έχω ακούσει αυτό ανοίγει κάθε μέρα να μπαίνουν χρήματα να
βγαίνουν, τα καθημερινά να υπάρχει ένα χρηματοκιβώτιο να είναι στην άκρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην ανοίγει συνέχεια. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Κατ' αρχάς είναι μια πολύ καλή
προσπάθεια γιατί έχουμε καεί από αυτή την κατάσταση και προσέχουμε και
καλά κάνουμε και προσέχουμε. Βέβαια η κανονιστική του Δήμου αναφέρει
μέσα πως πρέπει να κινηθεί ο καθένας υπάλληλος και ποιες είναι οι
υποχρεώσεις του, αλλά από την άλλη καλά κάνουμε και το φέρνουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ας δώσουμε μια βαρύτητα στην πρόταση του
κ. Ντάτση που το συζητήσαμε χτες και το βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρό και
νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουμε για να ξεκαθαρίσει αυτό το
θέμα. Γιατί η καθημερινή χρήση του χρηματοκιβωτίου βάζουμε λεφτά,
βγάζουμε ένα γραμμάτιο, αυτό νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει και θα έχουμε
προβλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια σοβαρή πρόταση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και νομίζω ότι δεν είναι κανένα κόστος μεγάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την κοιτάξει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εφόσον
εξυπηρετεί όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε και ακούγεται, θετική ακούγεται η
πρότασή σας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να μας πείτε τώρα: θα το κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τώρα, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μέσα στην απόφαση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορεί να μπει στην απόφαση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
κάνουμε διαβούλευση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Η χρήση του
χρηματοκιβωτίου έχει γίνει μόνο μια φορά με τα capital controls για μετρητά …
εκτός από ένα πολύ μικρό ποσό για κάποια ρέστα, τα υπόλοιπα κάθε
μεσημέρι πηγαίνουν στην Τράπεζα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ανοίγει κάθε μέρα το χρηματοκιβώτιο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι μη με συμπαρασύρετε τώρα. Θα σου
αναλυτικά ο κ. Ντάτσης την σκέψη που έχει και στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο θα του πεις «κ. Ντάτση το εξέτασα και απορρίπτεται κατά την
άποψή μου, ή επιτρέπεται», δεν μπορώ να ανοίξω εγώ αυτή τη διαλογική
συζήτηση τώρα.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αντικειμένων
που θα φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους
2016, βάσει της αριθ. 70/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Όχι, εκτός κι αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχουμε; Δεν έχουμε. Τοποθετήσεις έχουμε; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Γ. 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: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. 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. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα υπέρ. Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχουμε γιατί δεν έχουμε εκπρόσωπο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου αποχώρησε. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος, ο κ. Κανταρέλης

αποχώρησαν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει, ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η κα Γαϊτανά, και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα

Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη αποχώρησε.
20 Υπέρ, 2 αποχές, 1 παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

10ο

Το

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

5ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2016, βάσει της
αριθ. 70/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας στο
πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ερώτηση; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

11ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Επικαιροποίηση

Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας στο πλαίσιο της
Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επανακαθορισμός διοικητικών ορίων Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνος Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και Δήμου Αθηναίων λόγω διευθέτησης
του ρέματος «Ποδονίφτη»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κατερίνης έχει τον λόγο.
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Από ό,τι αντιλήφθηκα και από την ενημέρωση που είχα από
την Τεχνική Υπηρεσία που εισηγήθηκε το θέμα, αλλά και από ό,τι ξέρω και
από κατοίκους και εξ ιδίων το ποτάμι αυτό έχει μετατοπιστεί προς τη Νέα
Χαλκηδόνα αφήνοντας κάποιο χώρο αναξιοποίητο στην ουσία, ο οποίος δεν
έχει καμία ουσιαστική χρήση, ούτε μπορεί να γίνει χρήση, ούτε μπορεί και να
διεκδικηθεί για οτιδήποτε άλλο.
Είναι από την άλλη μεριά του ποταμού, είναι στα διοικητικά όρια
του Δήμου Αθηναίων. Αυτό απλά δυσκολεύει -και έτσι προκλήθηκε το θέμακάποιους ιδιοκτήτες στο κάτω μέρος, οι οποίοι προσέφυγαν με δικηγόρο
ζητώντας από το Δήμο Αθηναίων να ληφθεί αυτή η απόφαση. Ο Δήμος
Αθηναίων έχει συμφωνήσει, εμείς το θέτουμε εδώ γιατί πρέπει να παρθεί
απόφαση σα Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς σαν Κοινοτικό δεν έχουμε καμία αντίρρηση ίσα - ίσα
συμφωνούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και λογικό, δηλαδή το όριο των δύο
πόλεων να είναι η κοίτη του ποταμού. Δεν έχει νόημα δηλαδή να έχεις
ιδιοκτησία από την άλλη μεριά του ποταμού που δεν είναι και καμία
ουσιαστική γη που να έχεις πρόσβαση, να μπορείς να την κάνεις κάτι και τα
λοιπά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τα φυσικά όρια.
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ναι είναι τα φυσικά όρια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ερώτηση διευκρινιστική απλώς επειδή μου έχει διαφύγει.
Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε;
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δεν υπάρχει κάποιο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο περίπου.
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω αυτό. Απλά αυτό που ξέρω
σίγουρα είναι ότι σε κάποια από τα εδάφη αυτά σε κάποιο σημείο στο κάτω
μέρος του Ποδονίφτη, λίγο πριν μπει στον Κηφισό, από τη μεριά της Αθήνας
που τυπικά μέχρι τώρα άνηκε στο Δήμο, εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος
Αθηναίων έχει οικοδομήσει και ένα αθλητικό κέντρο, δηλαδή είναι τόσο
φανερό ότι είναι δικό τους εκεί το μέρος, δεν έχει καμία σχέση με εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Κατερίνη σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει
τοποθέτηση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη δεν υπάρχουν όρια του Δήμου μας από την άλλη
πλευρά; Αυτό δεν είναι αιτιολογία. Δηλαδή στη Φιλαδέλφεια δεν έχουμε από
την πλευρά της εθνικής οδού;
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δεν μιλάμε γι' αυτό το σημείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ξέρω για ποιο μιλάμε, για το Ποδονίφτη λέτε.
κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Μισό λεπτό για να μη γίνει παρεξήγηση. Δεν λέω ότι δεν θα
μπορούσε, αν υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο είχε ουσιαστική χρήση. Εδώ
μιλάμε για μια λωρίδα γης που έμεινε από τη μετατόπιση του ποταμού, δεν
έχει καμία ιδιοκτησία πάνω και δεν έχει και πρόσβαση ο Δήμος. Δηλαδή εμείς
για να πάμε εκεί, πέστε ότι εκεί το είχαμε ένα παρτέρι, για να πάμε να το
ποτίσουμε θα πρέπει να κάνουμε το γύρω από την Αχαρνών. Δηλαδή είναι
πίσω από τον παλιό μεταγωγών, αν ξέρετε. Είναι δηλαδή εντελώς έξω από τα
όριά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει έγινε αντιληπτό. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επανακαθορισμός
διοικητικών

ορίων Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνος Δήμου Φιλαδέλφειας –
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Χαλκηδόνος και Δήμου Αθηναίων λόγω διευθέτησης του ρέματος
«Ποδονίφτη» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του
έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού
κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του
έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Γκούμα Δανάη - Εύα
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15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (ΑΜ: 37/16)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι κ. Μανωλεδάκη;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το ένα είναι η παράταση που δίνουμε στον εργολάβο
γιατί είναι το γνωστό πρόβλημα φέρνουν τους τάπητες απ' έξω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν το έπαιρνε το έργο τα capital controls υπήρχαν. Γι' αυτό
λέω ότι είναι αστεία η δικαιολογία και εμείς το ψηφίζουμε.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αποστόλη, το ίδιο αντιμετωπίσαμε και τότε υπήρχε το
capital controls και στης Χαλκηδόνας. Έχουν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα
ζητήματα με την Τράπεζα, είναι και οι παραγγελίες ότι γίνονται στο εξωτερικό
και εκεί έχουν το πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, η διευκρίνιση έγινε. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (ΑΜ: 37/2016)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν έχουμε υπέρβαση πουθενά. Σε κάποιες ποσότητες
αυξήθηκαν, άλλες μειώθηκαν είμαστε στα ίδια λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε η διευκρίνιση. Παρακαλώ κα
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου

«Ανακατασκευή

γηπέδου

5Χ5

Δήμου

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνος» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ούτε στο 17ο ούτε στο 18ο έχουμε υπερβάσεις είναι
αυτά που συμβαίνουν σε κάθε έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Υπάρχει ερώτηση – τοποθέτηση; Όχι. Παρακαλώ
κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και
2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων
χώρων» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Κύριοι συνάδελφοι επιστρέφουμε στο 13ο και 14ο θέματα, γιατί
χρειαζόμαστε μια κλήρωση για να συμπληρωθεί η Επιτροπή.
Διεξάγεται κλήρωση
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για το 13ο ο κ. Γαβριηλίδης τακτικό, ο υποφαινόμενος
αναπληρωματικός και για το 14ο ο κ. Κανταρέλης τακτικό και αναπληρωματικό
ο κ. Ντάτσης.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού
Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 9/2015)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του
έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τον δικαστικό
χειρισμό υπόθεσης που αφορά ανάκληση άδειας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά την αριθ. 43/2016
απόφαση Ε.Π.Ζ. (σχετ. η αριθ. 212/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχουμε τρεις δικηγόρους, άξιους δικηγόρους γνωστούς.
Γιατί δεν αναλαμβάνει ένας από τους δικούς μας; Δεν το καταλαβαίνω. Και
δίνουμε κάθε τόσο …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι 300 €.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ένα ευρώ! Αυτό είναι το φτηνό; Επειδή είναι φτηνό
δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είναι φτηνό. Δεν υπάρχει φτηνό, αλίμονο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα λέει 300 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε μια απάντηση κ. Λάλο στο ερώτημα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι ειδικός επί πολεοδομικών θεμάτων. Ο
συγκεκριμένος δικηγόρος έχει εξειδίκευση πολεοδομικών θεμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εξειδικευμένος που μπορεί και πρέπει να πάρει την
υπόθεση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δηλαδή οι δικοί μας τι είναι; Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι εξειδικευμένοι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν γνωρίζουν επί πολεοδομικών θεμάτων σε
αυτό το βαθμό και για συγκεκριμένα πράγματα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα δεν γνωρίζουν το ένα, δεν γνωρίζουν το άλλο, κάθε
τόσο δίνουμε έξω τις υποθέσεις. Τι τους έχουμε; Να τους σχολάσουμε άμα
είναι, να πάρουμε τέτοιους.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν μπορούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο ερώτημα του κ. Κοπελούσου για να μην δημιουργούνται
παρεξηγήσεις εδώ, ο λόγος δεν είναι ότι η Νομική μας Υπηρεσία δεν έχει την
επάρκεια να μπορέσει να αντιμετωπίσει γενικώς υποθέσεις που αφορούν
ανακλήσεις αδειών στην Ποιότητα Ζωής.
Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν κάθε μέρα στα Δικαστήρια, γιατί ως
επί το πλείστον στα Δικαστήρια και εδώ είναι να το επιβεβαιώσουν έχουμε
υποθέσεις και πενταετίας που τρέχουμε στα Πρωτοδικεία ακόμη για
ανακλήσεις αδειών μαγαζιών. Δεν είναι εκεί το θέμα.
Το θέμα αφορά το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο έχει ένα
πλήθος

πολεοδομικών,

υγειονομικών

και

λοιπών

ζητημάτων

και

περιβαλλοντικών, που εδώ χρειαστήκαμε και την άποψη ενός εξειδικευμένου
δικηγόρου. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και φέραμε στη μίνιμουμ αμοιβή
αυτή την υπόθεση σε συνεργασία πάντα με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
Αλλά αφορά αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να μην ακούγονται εδώ
προσβλητικά υπονοούμενα όσον αφορά τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι να πω δυο προτάσεις πραγματικά γιατί το ακούω
κάθε φορά και έρχεται το ίδιο θέμα και η ίδια ερώτηση, λες και δεν ζούμε σε
αυτή την κοινωνία και δεν γνωρίζουμε τους βασικούς κανόνες.
Μπορεί να έχεις αδελφό δικηγόρο ειδικευμένο στον άλφα τομέα
και θα πας σε άλλο δικηγόρο να σε υπερασπίσει. Αν είναι δυνατό! Δηλαδή
λέγονται κάτι πράγματα εδώ μέσα πραγματικά ζούμε σε αυτή την κοινωνία; Τι
είναι αυτά που λέμε; Δηλαδή έχεις ένα ζήτημα εξειδικευμένο, ποιος θα πάει να
στο λύσει;
Οι δικηγόροι μας είναι αξιότατοι, εκτελούν έργο μεγάλο στο Δήμο
μας, τα γνωρίζετε και οι παλαιότεροι και οι νεώτεροι και τα λοιπά. Όμως
πρώτον ο φόρτος της εργασίας

τους και δεύτερον η ειδίκευση για να

καθίσουν να εξειδικεύσουν ένα θέμα γιατί μπορούν και οι ίδιοι να το
εξειδικεύσουν, αλλά θα φάνε ένα μήνα.
Δηλαδή όταν παίρνεις μηχανικό λες ποιος έχει δίπλωμα να μου
χτίσει το σπίτι; Και επειδή έχει το δίπλωμα σου χτίζει το σπίτι; Όταν
αρρωστήσεις πας σε ένα γιατρό και λες «δώστε μου ένα γιατρό δυο λεπτά να
τελειώνω»; Μα τι είναι αυτά που λέμε τώρα βρε παιδιά; Είναι ευαίσθητα
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σημεία της κοινωνικής μας ζωής, που απευθυνόμεθα στους ειδικούς. Τι να
κάνουμε; Δεν μπορεί ο χειρούργος που κάνει την κοιλιά, να σου ανοίξει τον
εγκέφαλο. Δεν γίνεται ρε παιδιά! Πως θα το κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει άλλος
γιατρός για τον εγκέφαλο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι, υπάρχουν οι γενικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο γενικός χειρούργος θα σου κάνει χειρουργείο από την
πατούσα μέχρι τον εγκέφαλο; Τι είναι αυτά που λέμε τώρα;
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου για τον δικαστικό χειρισμό υπόθεσης που
αφορά ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος μετά την αριθ. 43/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ. (σχετ. η αριθ.
212/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής)» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 233/2015 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης:
α) υλοποίησης αθλητικών, πολιτιστικών Προγραμμάτων &
Δραστηριοτήτων, β) Δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με
εθελοντικά προσφερόμενες υπηρεσίες από πολίτες σχετικά με τα
ανωτέρω προγράμματα και δραστηριότητες, γ) καταβολής μηνιαίας
συνδρομής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα αθλητικά, πολιτιστικά
προγράμματα και δραστηριότητες και δ) καταβολής αντιτίμου για το
δικαίωμα χρήσης των αθλητικών χώρων και αιθουσών του Δήμου από
τους ενδιαφερομένους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η και Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Θα αποσύρουμε το θέμα με τα μουσικά όργανα θα κρατήσουμε
μόνο τον κεραμίστα, τον άνθρωπο που θα μας κάνει κεραμική μόνο γι' αυτό
έχουμε μια αλλαγή. Γιατί το άλλο θα έρθει άλλη ώρα επειδή θέλουμε να
βάλουμε κι άλλα μουσικά όργανα, θα δούμε πως θα το κάνουμε αργότερα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Αποσύρετε μόνο το σκέλος των μουσικών
οργάνων, το οποίο θα το επεξεργαστούμε για το μέλλον. Ερώτηση ή
τοποθέτηση υπάρχει; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Προσωπικά δεν είμαι υπέρ της συνδρομής, αλλά επειδή είναι
εξειδικευμένα μαθήματα αυτά, γι' αυτό τον λόγο λέμε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της
υπ΄αριθμ. 233/2015 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης:
αθλητικών,

πολιτιστικών

Προγραμμάτων

&

α) υλοποίησης

Δραστηριοτήτων,

β)

Δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με εθελοντικά προσφερόμενες
υπηρεσίες από πολίτες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα και
δραστηριότητες, γ) καταβολής μηνιαίας συνδρομής για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στα αθλητικά, πολιτιστικά προγράμματα και δραστηριότητες
και δ) καταβολής αντιτίμου για το δικαίωμα χρήσης των αθλητικών
χώρων και αιθουσών του Δήμου από τους ενδιαφερομένους» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διοργανώσεων: α) 3ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο
έδαφος β) 1ου RALLY ΑΝΤΙΚΑ - (παλαιών) Αυτοκινήτων – και ψήφιση
σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κλασικοί αγώνες πλέον που κάνουμε επί σειρά ετών, δεν
υπάρχει καμία αντίρρηση φαντάζομαι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διοργανώσεων:
α) 3ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος β) 1ου RALLY
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ΑΝΤΙΚΑ - (παλαιών) Αυτοκινήτων – και ψήφιση σχετικής πίστωσης»
εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ δ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και
κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ δ’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις
χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 13/2016 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ποσού 91.470
ευρώ δ’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές
Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού
91.332,79 ευρώ δ’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για
δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 13/2016 απόφασης εισήγησης της Δ.Ε.Π» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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η

20 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/11/2016

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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