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Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Ανανιάδης

Νικόλαος,

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος 58 κατοίκων του
Δήμου για απομάκρυνση της Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί επί της
οδού Σάββα Σταματιάδη - Νέα Φιλαδέλφεια.
2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2016.
3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
4. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ.
έτους 2016, βάσει της αριθ. 26/2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 6/2016 απόφασης - εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) και τριών (3) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
αντιστοίχως.
7. Ενημέρωση για τις αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες και
τις συνέπειες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανακήρυξη του Δήμου
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε περιοχή “ΤΤΙΡ /CETA/TISA freezone”.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας Τροφίμων και
Αναλωσίμων Ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Φ.Χ. έτους 2016» ως προς τις
ομάδες 7 (Αρτοσκευάσματα & Είδη Ζαχαροπλαστικής) και 9 (Άρτος),
για τις οποίες ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός απέβη άγονος.
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9. Έγκριση μελέτης των έργων α. «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων» (Α.Μ. 34/15) β. «Ανάπλαση παιδικών
χαρών Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 119/15) και γ.
«Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
Δήμου Φιλαδελφείας -Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 79/16).
10. Έγκριση

2ης

παράτασης

προθεσμίας

περαίωσης

του

έργου

«Αναβάθμιση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων».
11. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση
Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας».
12. Έγκριση

Πρακτικού

Κλήρωσης

και

συγκρότηση

επιτροπής

προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας».
13. Έγκριση

Πρακτικού

Κλήρωσης

και

συγκρότηση

επιτροπής

προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων».
14. Έγκριση

Πρακτικού

Κλήρωσης

και

συγκρότηση

επιτροπής

προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
οργανωμένων

θέσεων

στάθμευσης

και

βελτίωση

της

προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας
Φιλαδέλφειας».
15. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου

Θράκης

για

το

Ερευνητικό

έργο

με

τίτλο

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
συνολικού

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

προϋπολογισμού

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ

50.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) -Ορισμός δύο (2) μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
16. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος.
17. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής
στους Παιδικούς Σταθμούς τους Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
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18. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων) και
διάθεση σχετικής πίστωσης.
19. Έγκριση πολιτιστικής εκδήλωσης (συναυλίας) και διάθεση σχετικής
πίστωσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμους Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας «Λήψη απόφασης για
τη διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς».
2. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παραλαβής τροφίμων στο πρόγραμμα
της Περιφέρειας «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που
διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα
καθημερινής σίτισης και διατροφής».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ κάποιο εθελοντή για Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου, η κα Παπαλουκά.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρετε 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 απών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ.
Αντωνόπουλος Δημήτριος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος
Γεώργιος παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης απών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών,
η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα απούσα, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ.
Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος
Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης
Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ.
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Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης
Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου –
Καρκάνη Αντωνία απούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας απούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας

Νέας

Χαλκηδόνας

απών.

Υπάρχει

απαρτία

μπορούμε

να

ξεκινήσουμε το Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έστειλε ενημέρωση ότι για επαγγελματικούς λόγους
δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Έχουμε απαρτία, προχωράμε στη διαδικασία
τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες, τρία πράγματα θέλω να πω. Το
πρώτο είναι ότι ο οριστικά κατάδικος –επιμένω οριστικά κατάδικος- της πόλης
ο οποίος έβγαλε και εφημερίδα με πρωτοσέλιδο «Είναι πολλά τα λεφτά Άρη»,
του επιστρέφω τον χαρακτηρισμό, βάζοντας και ένα x μπροστά, γιατί στο σπίτι
του κρεμασμένου δεν μιλάνε για θηλιά.
Δεύτερον,

ο

πολύπαθος

παιδικός

σταθμός

της

Νέας

Χαλκηδόνας σε ένα μήνα όσοι περνάτε, ολοκληρώνεται.
Το τρίτο, το οποίο είναι και ενδεικτικό κάποιων πραγμάτων και
επιβεβαίωση όσων καταγγέλλαμε και των ενεργειών που κάναμε. Στο 1 ο
τρίμηνο του 2016 η αύξηση των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο είναι
στο 35% σε σχέση με το 2015. Για να καταλάβετε είναι περίπου 350.000 €
πάνω σε σχέση με πέρσι, χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτε όσον αφορά
την τιμολογιακή πολιτική. Και αυτό είναι ενδεικτικό όλων αυτών ακριβώς που
καταγγείλαμε και για τα οποία κινηθήκαμε σε όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα και στη Δικαιοσύνη.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κανταρέλης Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ οι επικεφαλής. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εννοείτε ερωτήσεις προφανώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου την ξέρετε τη διαδικασία είναι η ώρα των
επικεφαλής. Κάνετε ερωτήσεις, τοποθετήσεις και ανακοινώσεις.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τότε προς ενημέρωση του Σώματος να πω ότι επειδή λόγω
επαγγελματικής εμπλοκής θα αποχωρήσω νωρίτερα. Δεν θα υποβάλλω
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ερωτήσεις, έχουμε βέβαια μια ερώτηση η οποία όμως λόγω αντικειμένου θα
ήθελα να παρακαλέσω να την υποβάλλει ο δημοτικός μου σύμβουλος ο κ.
Κανταρέλης που είναι και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διότι αφορά
αυτό το αντικείμενο. Αν το κρίνετε σκόπιμο μια ερώτηση μόνο αυτή από τον κ.
Κανταρέλη.
Στο σημείο αυτό προσήλθαν ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ,
ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ και η Ανδρέου Χριστίνα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαρίστως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον
λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η ερώτησή μου αφορά την
εξέλιξη για το 1ο Δημοτικό. Ξέρετε, γνωρίζετε νομίζω όλοι ότι έχω περάσει και
από το Διοικητικό Συμβούλιο Κτηριακών υποδομών πρώην ΟΣΚ εκεί όταν
ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο το
παρόν, υπήρξαν κάποιοι όροι οι οποίοι δεν ήταν σύμφωνοι με αυτά που είχαν
συμφωνηθεί με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή με τον ΟΣΚ. Ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο,
αφορούσαν φυσικά την αρχιτεκτονική ουσιαστικά όψη του 1 ου Δημοτικού
σχολείου, τους όρους.
Η εισήγηση δε του δικού μας αυτού εδώ του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία ψηφίστηκε, έλεγε ότι θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
αρχιτεκτονικές επιταγές του προσφυγικού οικισμού και τα λοιπά. Ωραία μέχρι
εδώ.
Όταν πήγε το θέμα στον ΟΣΚ ήμουν εγώ ακόμη εκεί, τότε
συζητήθηκε ότι δεν είχε μιλήσει κανένας από τον ΟΣΚ γι' αυτή την τροπή του
θέματος. Οι μελέτες που είχαν γίνει δεν είχαν να κάνουν με αρχιτεκτονικά σε
σχέση με τον προσφυγικό οικισμό με εναρμόνιση, είχαν να κάνουν με σχολεία
όπως κάνει σε όλη την Ελλάδα ο ΟΣΚ και έτσι θα έπρεπε αυτό από τη στιγμή
που ήταν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δήμαρχε, να αλλάξει
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από όσο ξέρω και θέλω να με διορθώσετε ή να μας
πληροφορήσετε με δική σας επιστολή ή διαβεβαίωση είπατε ότι δεν συντρέχει
λόγος να κολλήσει το σχολείο, κατά τη γνώμη μου σωστά μεν αλλά από την
άλλη υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει κατ' αρχήν με το ότι μια
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλάζει μόνο με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δεν πήραμε νέα απόφαση, το σχολείο προχωράει, υπάρχει
όμως ένα ζήτημα το οποίο θέλω να μας εξηγήσετε αν πραγματικά είναι έτσι
όπως τα λέω, αν δεν έχω καλή πληροφόρηση ή έχει γίνει κάτι άλλο το οποίο
δεν γνωρίζω. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
κατόπιν, η οποία αυτό που κάνατε εσείς πιθανό -αυτή την πληροφόρηση έχω,
διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι- ως Δήμαρχος, θα έπρεπε να το κάνετε αφού
επικυρωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι μια απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό είναι το ερώτημα. Αν είναι έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα
ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε στο 2016, πέρασαν οκτώ χρόνια όταν το σχολείο
εγκαταλείφθηκε και τα παιδιά αναγκάζονται κάθε χρόνο να πάνε στο 4 ο
Δημοτικό, κύριε Κανταρέλη πραγματικά απορώ με την ερώτησή σας. ήσασταν
μέλος μέχρι πρότινος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΚ άρα έχετε ευθύνες
δεν θα τις αναλύσω και θυμηθήκατε τώρα που το σχολείο ξεκίνησε, ότι
υπήρχε κάποια συμβατότητα των όρων μεταξύ του τι αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο που ήσασταν εσείς δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο το οποίο έκανε και
διαψεύστε με εδώ, είναι να έρθει και να επεκτείνει την παράταση της διάθεσης
του χώρου στις κτηριακές υποδομές. Αυτό έκανε. Όρους δεν έβαλε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το οποίο έκανε, ήρθε
απλώς και παρέτεινε την παραχώρηση του χώρου στον ΟΣΚ για να χτιστεί το
σχολείο. Να είμαστε σαφείς. Εδώ είναι και η Τεχνική Υπηρεσία.
Άρα αν θεωρείτε πως υπάρχει πρόβλημα κ. Κανταρέλη
ασυμβατότητας …
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς το βάλατε και σας το επιστρέφω. Ήσασταν Δημοτική
Αρχή εσείς, ήσασταν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και αν υπήρχε
κάποιο θέμα οφείλατε να το λύσετε εσείς.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Άλλο ήταν το ερώτημα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Αν θεωρείτε πως υπάρχει
ασυμβατότητα, ήσασταν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και την ίδια
περίοδο ήσασταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΚ. Αν υπήρχε
τέτοιο θέμα, οφείλατε να το λύσετε εσείς και όχι τώρα που ξεκίνησε το σχολείο
να έρθετε να βάζετε ερωτήματα τα οποία …
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν το καταλάβατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατάλαβα πάρα πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ δεν θα κρίνετε εσείς ποιος
καταλαβαίνει και ποιος δεν καταλαβαίνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα κατάλαβα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι να διευκολυνθούμε να μας
απαντήσει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει καμία ασυμβατότητα μεταξύ του τι ενέκρινε το
Δημοτικό Συμβούλιο και της άδειας ανέγερσης που έχει βγάλει το Διοικητικό
Συμβούλιο Κτηριακών Υποδομών. Και αν υπήρχε, είναι δική σας ευθύνη και
όχι δική μας και ως προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Γιατί χρειάστηκε να στείλετε εσείς …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να στείλω; Εγώ αυτό το ζήτησα είναι την επίσπευση της
ανέγερσης του σχολείου. Έκανα αυτό, που δεν κάνατε εσείς. Και έρχεστε
τώρα να κατηγορήσετε εσείς εμάς επειδή τρέξαμε για να ξεκινήσει το σχολείο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Εντάξει θα πάρει
μεγαλύτερη έκταση το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάρει όση θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απειλείτε κ. Κανταρέλη δεν είναι ωραίο πράγμα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλάζει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μα

δεν

υπήρξε

καμία

αλλαγή

απόφασης

Δημοτικού

Συμβουλίου. Θεωρείτε κ. Κανταρέλη πως υπάρχει πρόβλημα με την
οικοδόμηση του σχολείου; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Έχει παραβιαστεί
κάποια απόφαση κ. Κανταρέλη Δημοτικού Συμβουλίου;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Βεβαίως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια; Έχει παραβιαστεί; Για πείτε μου ποια απόφαση
παραβιάστηκε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Καλεστήκατε από τον ΟΣΚ γι' αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς δεν είστε ανακριτής και δεν είμαι ανακρινόμενος.
Προχωρήστε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Σας ρωτώ. Είναι δημόσιο θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά και είναι δημόσιο θέμα και είστε υπόλογοι και είστε
υπόλογος και προσωπικά γι' αυτό.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν έχετε σεβαστεί ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ σεβαστείτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή μας λέτε πως το σχολείο δεν προχωρούσε γιατί υπήρχε
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λειτουργούσε ανασταλτικά;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αυτά τα επικοινωνιακά κολπάκια …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι επικοινωνιακά κ. Κανταρέλη.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εδώ μιλάμε επί της ουσίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινάει ένα σχολείο και φέρνετε ένα θέμα που δεν
καταλαβαίνω ποιο είναι.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Όπου θέλουμε πάμε στους τύπους και όπου δεν
θέλουμε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι στην ουσία μένουμε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Στην ουσία μείναμε εμείς γι' αυτό προχώρησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ επί δέκα συνεχόμενα λεπτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει ασυμβατότητα κ. Κανταρέλη;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εντάξει κατάλαβα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτά: υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου και άδειας ανέγερσης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Την έχετε διαβάσει την εισήγηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια εισήγηση;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Του Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν υπάρχει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Και γιατί αναγκαστήκατε και είπατε «παιδιά, ας το
παρακάμψουμε αυτό τον όρο και ας προχωρήσουμε»;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ποιο

να

παρακάμψουμε;

Την

εισήγηση;

Εμείς

τι

να

παρακάμψουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ έχει εξαντληθεί το θέμα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Έχει παρακαμφθεί ο όρος σε σχέση με την αρχιτεκτονική
όψη του κτηρίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρει τον λόγο ο κ. Καλαμπόκης με τον οποίο έχουμε δει
μαζί το θέμα. Ξέρετε τι λέει τώρα ο κ. Κανταρέλης; Να ενημερωθεί το κοινό
γιατί του φαντάζει λίγο κινέζικα όλα αυτά που λέμε. Το σχολείο, το 1 ο Δημοτικό
όταν είχε κριθεί ακατάλληλο, είχε συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μη πω
όλη την ιστορία…
Η ουσία είναι ότι είχε αποφασίσει επειδή δεν μπορούσε να το
χτίσει ο Δήμος το σχολείο, παραχωρούσε την έκταση στον τότε Οργανισμό
Σχολικών Κτηρίων προκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση του σχολείου και
μαζί με αυτό, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή το σχολείο
αυτό ήταν και είναι εντός του προσφυγικού συνοικισμού, ένας από τους όρους
της παραχώρησης, ήταν το σχολείο να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες και
τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του 2001 περί προσφυγικού
συνοικισμού.
Αυτό το οποίο έγινε με τα χρόνια, υπήρξαν μπρος – πίσω με τις
μελέτες του σχολείου νομίζω πολλοί τα ξέρουν εδώ μέσα, η ουσία είναι ότι
σχολείο έφτασε τώρα να ξεκινήσει, έφτασε να βγει η άδεια ανέγερσης για το
σχολείο έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μέσα σε αυτό ο κ. Κανταρέλης
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βάζει ένα ερώτημα αν η άδεια που έχει βγει από τις κτηριακές υποδομές
συμβαδίζει με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστά; Αυτό λέτε;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Σωστά και μάλιστα στο ίδιο πνεύμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ πολύ σοβαρά σας μιλάω, σας παρακαλώ. Επί δέκα
λεπτά παίρνετε τον λόγο, χωρίς να σας τον δώσω.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πολύ σοβαρό κ. Κανταρέλη είναι ότι πέρασαν οκτώ χρόνια
και τα παιδιά ταλαιπωρούνται κάθε χρόνο και ο Δήμος πληρώνει ένα σωρό
λεφτά προκειμένου τα παιδιά να μεταφερθούν και υπάρχουν και ζητήματα
ασφαλείας. Αυτά είναι τα πολύ σοβαρά, αυτό είναι το πρώτο πολύ σοβαρό.
Από εκεί και πέρα το ζήτημα της ασυμβατότητας δεν υπάρχει
πουθενά, το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα που το κοιτάξαμε και με τις κτηριακές
υποδομές και προβλέπει ότι μπορούν τα σχολεία να πάρουν ξεχωριστή
αδειοδότηση, προβλέπεται αυτό το πράγμα και μέσα στο Π.Δ. άρα δεν
υπάρχει καμία ασυμβατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ακούστε με κ. Δήμαρχε. …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν χρειάζεται και μας το ζητήσει ο ΟΣΚ θα το φέρουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω κ. Δήμαρχε. Ακούστε με,
πριν τοποθετηθείτε απέναντί μου …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη από ποιον παίρνετε τον λόγο τέλος πάντων;
Μπορείτε να μου εξηγήσετε;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ούτε θέλω να διαπληκτιστώ ούτε τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το κάνετε ήδη ένα τέταρτο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Για να καταλάβει και ο κόσμος και ο κ. Δήμαρχος γιατί σας
λέω είναι σοβαρό θέμα και μπορεί να ανακύψει ένα πρόβλημα, το οποίο αύριο
– μεθαύριο να πληρώσει …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αφήστε με, όχι δεν το καταλάβατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, το καταλάβαμε.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Μα μισό λεπτό κ. Πρόεδρε. Θέλω να πω μόνο αυτό: δεν
ήταν σπουδαίο πράγμα να πάρουμε έστω και σε ένα έκτακτο Συμβούλιο μια
απόφαση ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες. Διότι γι' αυτό το θέμα κ.
Δήμαρχε που με κατηγορείτε, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ για να γίνει το
σχολείο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κάνατε εσείς.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Τι εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Κανταρέλη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν υπήρχε θέμα, δεν το φέρατε εσείς.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Γιατί τότε ήταν η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Κανταρέλη

την

κάνατε

την

παρατήρησή

σας

επανειλημμένα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν ήταν σπουδαίο πράγμα να γίνει αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για όλο αυτό το θέμα κ. Κανταρέλη ήμασταν σε μια διαρκή
επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο των Κτηριακών Υποδομών εδώ και
ενάμιση χρόνο και τους είπαμε, επειδή είχε μπει το θέμα επί θητείας σας
νομίζω ήσασταν ακόμη στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ έχω στείλει έγγραφο το
οποίο λέει ότι αν υπάρχει θέμα, ζητήστε μας να το εισάγουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Όταν υπάρχει ένα ΦΕΚ υπερισχύει του οποιουδήποτε. Η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει μια πρόθεση να γίνει έτσι.
Όλες οι μελέτες στη Νέα Φιλαδέλφεια μέσα στον προσφυγικό οικισμό και το
σχολείο περνάει από ΣΑ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής).
Το ΣΑ μπορεί να δώσει εξαίρεση για τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά του οποιουδήποτε σπιτιού ή του οποιουδήποτε δημόσιου
κτηρίου. Υπάρχει στη διαδικασία έκδοσης της έγκρισης άδειας δόμησης το
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής το οποίο έχει γνωμοδοτήσει.
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Δηλαδή δεν χρειάζεται να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο,
δηλαδή θα είναι μια πολύ τυπική διαδικασία. Από τη στιγμή που περνάει από
το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής η μορφολογία αυτού του κτηρίου, έχει λήξει το
θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους επικεφαλής θέλει άλλος τον λόγο; Κανείς. Κύριε
Ντάτση, τον λόγο τον παίρνουν οι επικεφαλής.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κανταρέλης λέγομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε κ. Ντάτση αυτό το συστηματάκι να το κόψουμε σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Με προσβάλλει προσωπικά. Προσπαθώ να
διευκολύνω την αντιπολίτευση πάρα πολλές φορές με μια παράβλεψη μικρή
του Κανονισμού και επιτίθεστε κάθε φορά λες και είστε μικρός μαθητής.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Διευκολύνετε το ίδιο κομμάτι της αντιπολίτευσης κάθε φορά, όχι
κάθε φορά και άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι πολιτική καταγγελία που κάνετε, ευχαριστώ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σαφέστατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την λαμβάνω υπόψη μου την πολιτική
σας καταγγελία, ευχαριστώ.
Τελείωσε το πρώτο στάδιο, πάμε στα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, άκουσα ότι εσείς με ικανοποίηση είπατε πως
αυξήθηκαν τα έσοδα στο νεκροταφείο κατά 32%. Αν καταλαβαίνω καλά αυτό
έχει να κάνει μόνο με το Τετράγωνο 23 ή καθόλου το Τετράγωνο 23;
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα πει ο αντιδήμαρχος. Είναι ένα κομμάτι αυτό τα υπόλοιπα
θα σας πει ο Αντιδήμαρχος
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι ένα κομμάτι που οφείλεται στο Τετράγωνο
23 αυτό το είχαμε και το Δεκέμβρη βέβαια. Το ευτυχές είναι ότι έχουν αυξηθεί
κατά 120% τα έσοδα από οστεοφυλάκιο, κατά 50% τα έσοδα από παρατάσεις
ταφής και κατά 42% τα έσοδα από τις μαρμάρινες οστεοθήκες, που αυτό είναι
ένα δείγμα διοικητικής ανασυγκρότησης θα έλεγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Εδώ υπάρχει κάποια συλλογικότητα
που θέλει να κάνει μια ανακοίνωση. Εκ των προτέρων λέω ότι δεν μπορώ να
βάλω ψήφισμα εντός διαδικασίας, διότι με περιορίζει ο Κανονισμός και επειδή
13
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θέλω να είμαι ισομερής σε όλες τις συλλογικότητες, Παρατάξεις, Κόμματα σας
παρακαλώ είναι ελεύθερο το μικρόφωνο να ανακοινώσετε, να τοποθετηθείτε
επί εντός συγκεκριμένου χρόνου για ένα πολύ επίκαιρο θέμα που θεωρείτε
εσείς, όμως δεν μπορώ να το βάλω εκτός ημερήσιας το θέμα, για πλήρη
συζήτηση.
Γ. ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να το βάλουμε
προς ψήφιση στο Σώμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν το βάλω εγώ, δεν μπορείτε να το βάλετε εσείς. Αν θέλει
επικεφαλής της Παράταξης να επιχειρήσει να το βάλει, μπορεί. Εγώ θα είμαι
αρνητικός εκ των προτέρων σας λέω, διότι ότι περιορίζομαι και ο κ. Ντάτσης
περιμένει στην γωνία για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να σχολάσω στις 4
το πρωί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ο Κανονισμός αν θέλετε να σας τον
διαβάσω λέει μισή ώρα τα εκτός ημερήσιας, έχω δυο διοικητικά ζητήματα τα
οποία φέρνει η πλειοψηφία και οφείλω μέσα σε μισή ώρα να τα περάσω, άρα
ως εκ τούτου δεν έχω την πολυτέλεια αυτή.
Όμως από ό,τι είπατε το Σώμα είναι και με ενδιαφέρει και
ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους, από τώρα να κατατεθεί για να έρθει στο
επόμενο Συμβούλιο πρώτο – πρώτο επί της ημερήσιας διάταξης. Έχετε τον
λόγο κύριε.
Γ. ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αριστοτέλης» - 3η ΕΛΜΕ Αθήνας
Λαϊκή Συνέλευση Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών
Κίνηση Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή
Συντονισμός για προσφυγικό μεταναστευτικό Σωματείων, Φοιτητικών
Συλλόγων, συλλογικοτήτων
Η ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, η οποία
υπογράφτηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έβαλε
την οριστική ταφόπλακα σε ό,τι αφορά ο όρος δικαιώματα
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προσφύγων, κουρελιάζοντας τη Συνθήκη της Γενεύης μαζί με όλα τα
προβλεπόμενα για πρόσφυγες πολέμου που χρίζουν διεθνούς
προστασίας.
Η συγκεκριμένη απόφαση σημαίνει κλειστά σύνορα, απελάσεις και
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για όλα τα παραπάνω πρέπει να
δυναμώσουμε

την

πάλη

μας

ενάντια

στον

πόλεμο

και

τις

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που ξεριζώνουν από τις εστίες τους
εκατομμύρια ανθρώπους.
Να βρεθούμε στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών που
βιώνουν δύσκολες, απάνθρωπες συνθήκες και να απαιτήσουμε από
την Κυβέρνηση αναγκαία μέτρα για την υποδοχή και την αξιοπρεπή
φιλοξενία τους, την κατάργηση όλων των κατασταλτικών μηχανισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεκδικούμε από τη Δημοτική Αρχή αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας
για τους πρόσφυγες. Να ανοίξουν οι κλειστοί δημόσιοι χώροι,
παραδείγματος χάριν έναντι σταθμού ηλεκτρικού Περισσού ή το
ΚΟΙΦΗ και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους που υπάρχουν
στην περιοχή μας.
Σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να παρέχεται περίθαλψη
από τα δημόσια Νοσοκομεία, να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς και νηπιαγωγεία τα παιδιά των προσφύγων για να
φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά. Να δημιουργηθούν τάξεις
υποδοχής σε Δημοτικά και Γυμνάσια.
Άμεση χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις, διορισμοί σε σχολεία,
Νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς κοινωνικών λειτουργών,
μαγείρων, διερμηνέων και υπαλλήλων στις κοινωνικές Υπηρεσίες του
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Πρέπει ο Δήμος σε συνεργασία με την κοινωνία να σπάσουν εδώ και
τώρα τις αλυσίδες των δολοφονικών συνεπειών των Μνημονίων και
να

δημιουργήσουν

τις

προϋποθέσεις

για

μια

ελεύθερη

και

δημοκρατική κοινωνία.
Ανοιχτά σύνορα, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, όχι στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, όχι απελάσεις».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ορταντζόγλου, αν θέλετε παρακαλώ να το καταθέσετε για
να πάει εντός ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Συμβούλιο.
Γ. ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το Σώμα έχει αντίρρηση στο να
συζητηθεί; Να το βάλουμε σε ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν το βάζω σε ψήφιση. Αν θέλει κάποιος επικεφαλής
μπορεί να το βάλει, εγώ δεν το βάζω. Συνεχίζεται η διαδικασία, προχωράμε με
τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έχουμε δύο θέματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας; Έχετε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ κ. Πρόεδρε έχω τονίσει ένα
πράγμα: εκτός ημερήσιας πρέπει να τα μελετάμε, να ερχόμαστε εδώ
διαβασμένοι, να μπορούμε να καταθέτουμε ένα λόγο υπεύθυνο. Σε καμία
περίπτωση εγώ δεν ξαναμπαίνω σε διαδικασία να κάνουμε θέματα, τα οποία
δεν τα έχω δει δεν τα έχω διαβάσει. Ήρθαν το μεσημέρι και γίνεται κατ’
επανάληψη αυτό.
Θέλω να είμαι πολύ υπεύθυνος σε αυτά που λέω και να έχω την
ευθύνη του λόγου μου. Έτσι δεν έχω την ευθύνη του λόγου μου όταν σε πέντε
λεπτά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα
πολύ σοβαρές, μπορεί να είναι αποφάσεις οι οποίες θα έχουν κάποια
βαρύτητα για το Δήμο, δεν μπορώ και ούτε θα ψηφίσω κιόλας να εισαχθούν
τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είμαι κάθετος και οριζόντιος στο θέμα
αυτό.
Κάτι έκτακτο να γίνει, αλλά εδώ είναι επί μονίμου καταστάσεως.
Εκτός, εκτός, εκτός… αυτό γίνεται συνέχεια. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν
υιοθετώ πλέον τα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο επί της διαδικασίας. Μπορείτε να έχετε
οπωσδήποτε οποιαδήποτε άποψη θέλετε για τα εκτός ημερήσιας, όμως έχω
την ευθύνη να σας εξηγήσω ότι τα εκτός ημερήσιας δεν είναι ούτε παρανομία,
ούτε παρατυπία. Είναι μέσα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προβλέπονται, γιατί πρέπει να προβλέπονται και γιατί πρέπει να έρχονται.
Άρα φαντάζομαι ότι δεν είναι μομφή προς το Προεδρείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ούτε κατά διάνοια, σε καμία περίπτωση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Εκτός ημερήσιας άλλωστε μπορείτε να
επικοινωνήσετε με όσα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας το έχω κάνει, είναι
και πολύ περισσότερα τα εκτός ημερήσιας, σας πληροφορώ. Δεν είναι
διαδικασία έξω από το Σώμα και έξω από τον κανονισμό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήρθε το μεσημέρι, μπορώ να το μελετήσω και να έχω μια
απόφαση υπεύθυνη; Δεν καταλογίζω σε κανέναν ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ: όταν ένα θέμα εισάγεται, σημαίνει ότι ανοίγει ένας
πλήρης διάλογος. Έχετε και το χρόνο να ακούσετε και να σας το διαβάσουμε
και να σας το ξαναδιαβάσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κάθομαι και μελετώ τα θέματα και θέλω αυτό
που λέω να το γνωρίζω. Δεν υπάρχει καμία μομφή για το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κόντο. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το προσφυγικό είναι ίσως το σοβαρότερο θέμα της εποχής μας
και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το συζητήσαμε πριν από δυο μήνες στο
Δημοτικό Συμβούλιο, αν γνωρίζετε και πήραμε μια απόφαση. Δεν ξέρω αν το
έχετε υπόψη σας.
Ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων που μπαίνουν, τα έχουμε
βάλει και τα διεκδικούμε κι εμείς. Ποια; Και για το ζήτημα της φιλοξενίας και για
το ζήτημα της αλληλεγγύης και για το ζήτημα του ιμπεριαλισμού και του
πολέμου και για το ζήτημα των κονδυλίων. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά
έχει μπει.
Εγώ καταλαβαίνω ότι το μόνο που αλλάζει και το οποίο μπορεί
να αποτελέσει κι ένα θέμα συζήτησης, είναι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Τουρκίας και η απαίτηση αυτή τη στιγμή να ορθώσουμε ένα τείχος
απέναντι στο ρατσισμό και το φασισμό και από την άλλη να διεκδικήσουμε
πως θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργούν κατάλληλες δομές
φιλοξενίας και όχι κλειστά κέντρα κράτησης.
Καταλαβαίνω πως αν υπάρχει ανάγκη για επικαιροποίηση αυτού
που είχαμε συζητήσει, είναι αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να
συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, καταλαβαίνω έχει δίκιο ο Πρόεδρος πως
αυτή τη στιγμή πιανόμαστε εξ απήνης παρ' όλα αυτά μπορεί σε 20 μέρες να
έρθει ως εισήγηση και να αποφασιστεί αυτό το πράγμα.
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Αλλά επί της αρχής εγώ λέω πως συμφωνώ με τα αιτήματα τα
οποία μπαίνουν, για την ανάγκη το πώς θα μπορέσει το ελληνικό κράτος να
δημιουργήσει εκείνες τις δομές που θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτό τον
κόσμο και ο Δήμος ήδη έχει σταθεί και το γνωρίζετε αλληλέγγυος και ακόμη
στέκεται στο προσφυγικό και αναμένουμε κι εμείς γιατί έχουμε κάνει
προτάσεις για το χώρο.
Ο χώρος ο οποίος λέτε παραδείγματος χάριν στον Περισσό,
ανήκει στα διοικητικά όρια της Νέας Ιωνίας. Πήγαμε μαζί με την Τεχνική
Υπηρεσία να ελέγξουμε αυτός ο χώρος τι δυνατότητες και υποδομές έχει, ο
χώρος αυτός επειδή παλιά εκεί στεγάζονταν μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν τα
σεισμόπληκτα, υπάρχουν υποδομές για το ρεύμα, για το νερό, ακόμη και
τηλεφωνική γραμμή και φυσικά αποχέτευση.
Το θέμα όμως είναι ότι εμείς μαζί με τη Νέα Ιωνία είπαμε ότι αν
υπάρχει στην περιοχή μας ένας χώρος που θα μπορούσαν να υπάρξουν
καταλύματα για τους πρόσφυγες είναι αυτός, με την επιμονή όμως επειδή δεν
διευκρινιζόταν στο ερώτημα της Αποκεντρωμένης για ανοιχτό κέντρο
φιλοξενίας όχι για κλειστό κέντρο.
Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση γιατί ο σχεδιασμός προφανώς
αφορά κυρίως περιοχές που είναι σε κεντρικούς οδικούς άξονες ή είναι πιο
απομακρυσμένοι από το κέντρο του αστικού ιστού, όπως είναι η Φιλαδέλφεια
και η Χαλκηδόνα. Είμαστε δηλαδή σε μια διαρκή επαφή με το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής και ό,τι μας έχει ζητηθεί το έχουμε κάνει και έχουμε
δηλώσει από την πρώτη στιγμή και με απόφαση τη διαθεσιμότητά μας γι'
αυτό.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Δούλος Ορέστης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε.

Διαβάζω

τα

θέματα

εκτός

ημερήσιας:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμους Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας «Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση
κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς».
Κύριοι συνάδελφοι εισάγεται το θέμα για συζήτηση; Παρακαλώ
κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
18
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 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 απουσιάζει. Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Του κ. Κόντου του ήρθαν τα θέματα, εμένα ούτε καν μου
ήρθαν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη γιατί δεν ήρθαν σε εσάς τα θέματα;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν μπορώ να ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχει στείλει γραπτώς σε εσάς. Πως δεν έχουν έρθει;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν έχουν έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λέτε ότι δεν έχουν έρθει τι εννοείτε; Ο Γραμματέας λέει ότι
τα έχει στείλει.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Στο γραμματοκιβώτιό μου μέχρι και τώρα, μπορεί να φύγει
κάποιος να πάει να δει, δεν υπάρχει τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει όλα συμβαίνουν. Πάντως δεν υπάρχει καμία ευθύνη εκ
του Γραμματέως, τα έχει στείλει κ. Γεωργαμλή, ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εμείς θα υπερψηφίσουμε και εμάς δεν μας
ήρθε βέβαια σε έντυπο, αλλά μας ήρθε ηλεκτρονικά. Έχουμε ζητήσει να μας
έρχονται μερικές ώρες πριν, αυτό ήρθε στις 10 η ώρα οπότε το
υπερψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον κ. Γεωργαμλή πάνε γραπτώς γιατί δεν έχει e-mail.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σε εμάς έρχονται μόνο ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.
20
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ήρθαν έγκαιρα, οπότε το υπερψηφίζουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ και 5 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εισάγεται κατά πλειοψηφία.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμους Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας «Λήψη απόφασης
για τη διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό
της Πρωτομαγιάς»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Από την εισήγηση δυο αλλαγές προκύπτουν σε
σχέση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η μία είναι η προσθήκη δυο δρόμων
σε αυτούς που μένουν ελεύθεροι για την πρόσβαση ασθενοφόρο, είναι η
Αττάλειας και η Αφών Γεωργιάδη και κυρίως την Αττάλειας και την Αφών
Γεωργιάδη τις αφήνουμε ελεύθερες για να περνάνε τα απορριμματοφόρα και
να μπορεί να γίνεται αποκομιδή και τις μέρες του εορτασμού.
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Το άλλο σημείο είναι στο 4 που πλέον επειδή ήταν λίγο δέσμιο
ως προς τις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων και τον αριθμό των αδειών,
αυτά αποφασίζουμε ότι κάθε χρόνο με την απόφαση των τελών θα ορίζονται η
έκπτωση, ο αριθμός των αδειών και τα λοιπά. Αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο
αλλά έπρεπε να γίνουν πριν τον εορτασμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν θέλω κ. Πρόεδρε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι
διαφωνώ με αυτά που είπε ο προλαλήσας συνάδελφος ο κ. Κόντος κι εμείς
έχουμε ζητήσει να έρχονται έγκαιρα τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης, αυτό
μας ήρθε ηλεκτρονικά στις 10 η ώρα το πρωί άρα ήρθε αρκετά έγκαιρα.
Επίσης έχει περάσει και από το τοπικό Συμβούλιο και από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οπότε είχαμε την ευκαιρία ως Παράταξη να
ενημερωθούμε. Έχουμε υπερψηφίσει και το θέμα την πρώτη φορά που ήρθε
στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα μέλη μας στα τοπικά Συμβούλια που ήταν
παρόντα, υπερψήφισαν την τροποποίηση αυτή, άρα την υπερψηφίζουμε και
εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αράπογλου. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οκτώ δευτερόλεπτα κράτησαν αυτά

που μας είπατε και

μπράβο που τα συνοψίσατε. Αυτό το κόστος 31 σελίδες γι' αυτές τις δυο
προτάσεις; Ντροπή. 31 σελίδες στείλατε στον κ. Κόντο σήμερα! Γι' αυτό και
μόνο τον λόγο, απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έπρεπε να τα διαβάσετε όλα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο; Κυρία Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
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Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 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 απουσιάζει. Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος απουσιάζει. Ο κ. Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή ως διαμαρτυρία για τη διαδικασία.
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 απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ και 5 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμους
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας «Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση
κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς» εγκρίνεται
κατά πλειοψηφία.
Διαβάζω το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για να το
εισάγουμε: «Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παραλαβής τροφίμων στο
πρόγραμμα της Περιφέρειας «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που
διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα
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καθημερινής σίτισης και διατροφής». Παρακαλώ κ. Κουμαριανέ δικαιολογείστε
το επείγον του θέματος.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μας ζητήθηκε από την Περιφέρεια την Παρασκευή, θα
ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα. Σας το έστειλα λόγω της στάσης εργασίας
και προσωπικά από χτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εγκρίνετε κ. συνάδελφοι για την εισαγωγή του
θέματος;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα εγκρίνεται η εισαγωγή του 2ου θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παραλαβής τροφίμων στο πρόγραμμα
της Περιφέρειας «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που
διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα
καθημερινής σίτισης και διατροφής»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τα ονόματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσθέστε τα.
Ε.

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Σπυρόπουλος

Αριστομένης,

Τσιάβου

Καλογιάννη

Ευαγγελία,
Βασιλική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, αυτά είναι τα μέλη της Επιτροπής. Θέλει κάποιος
τον λόγο; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμός τριμελούς
Επιτροπής παραλαβής τροφίμων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας
«Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες
στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και
διατροφής»» εγκρίνεται ομόφωνα.
Συνεχίζουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, να κάνω μια
ερώτηση πριν ξεκινήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιον θα την κάνετε την ερώτηση;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Στον κ. Κουμαριανό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος που πέρασε;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Όχι ακριβώς, όμως θέλω κάτι να ρωτήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι αλλά …
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Ναι αλλά πότε πρέπει να ρωτάμε δεν
μπορώ να καταλάβω. Έχω μια ερώτηση απλή στον κ. Κουμαριανό. Πρέπει να
την κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σύντομα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Ναι σύντομα. Σε μια από τις δομές της
Κοινωφελούς ήταν και η Δωροχώρα. Όσο καιρό υπήρξα εγώ εκεί κάποιους
μήνες, τα είχαμε όλα τέλεια στις θέσεις τα ρούχα και ό,τι δίναμε στον κόσμο. Η
Δωροχώρα έχει κλείσει εδώ κι ένα χρόνο. Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ αν θέλετε απαντάτε τώρα, αν θέλετε
απαντάτε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, συνεχίζουμε.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος 58 κατοίκων του
Δήμου για απομάκρυνση της Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί επί της
οδού Σάββα Σταματιάδη - Νέα Φιλαδέλφεια»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε πάρει όλοι τα χαρτιά σας, έχω τις υπογραφές από 58
κατοίκους ως οφείλω εκ του κανονισμού, πρέπει να εισάγω το θέμα των
κατοίκων. Εάν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει αλλιώς πάμε στους
επικεφαλής.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγνώμη έχετε τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ νομίζω πως πρέπει να δώσετε χρόνο στον εισηγητή,
τον υποφαινόμενο να πει δυο τρία πράγματα, κατόπιν στους επικεφαλής ή
στους επικεφαλής και στον εισηγητή και μετά στον κόσμο που θέλει να
μιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στους επικεφαλής λοιπόν, στον εισηγητή, στον κόσμο. Το
βάζω στην κρίση των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έχετε δίκιο ο κανονισμός το προβλέπει έτσι. Οπότε πάμε
στους επικεφαλής πρώτα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Αντιδήμαρχε την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νόμιζα ότι την έχετε. Ωραία, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση επί του συγκεκριμένου δυο
τρία πράγματα θέλουμε να πούμε προς ενημέρωση του Σώματος, γι' αυτό και
δεν σας εστάλη.
Σε σχέση με τις λαϊκές αγορές της πόλης και το αίτημα των
κατοίκων, το ξαφνικό αίτημα θα πω εγώ, για μεταφορά τώρα, τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε το 2014 είναι ο 4264 στο
ΦΕΚ της 15ης Μαΐου του 2014. Στο άρθρο 21 του νέου νόμου, αναφέρεται ότι
όλες οι αρμοδιότητες όλων των Οργανισμών των Λαϊκών Αγορών με
κατάργησή τους με Προεδρικό Διάταγμα έρχονται στις Περιφέρειες Αττικής και
Θεσσαλονίκης εφόσον μιλάμε για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής
και Θεσσαλονίκης.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες των
ανωτέρω Οργανισμών, στο πλαίσιο των σκοπών τους στο εδάφιο β’ του
άρθρου 21 και κατά τη λοιπή κείμενη νομοθεσία από την ημερομηνία
κατάργησης των Οργανισμών αυτών, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην
Περιφέρεια Αττικής, για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και ομοίως για
της Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Μακεδονίας.
Στο άρθρο 4 που αφορά την ίδρυση, τη μεταφορά, την επέκταση
και την κατάργηση λαϊκών αγορών του τελευταίου νόμου, αναφέρει ρητά: «…
Για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών της
Περιφέρειας Αττικής (και συγκεκριμένα του κεντρικού τομέα που ανήκει ο
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Δήμος μας) αρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής. Μετά από ειδικά
εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Συμβουλίου, μετά από γνώμη του οικείου Δήμου χωροθετείται και καθορίζεται
ο ακριβής τόπος λειτουργίας λαϊκών αγορών και η τυχόν ίδρυση, μεταφορά ή
και επέκτασή τους».
Στο εδάφιο 3 συνεχίζει για να μη διαβάσω όλο, ότι «… Η
κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται για τις λαϊκές αγορές Αττικής και
Θεσσαλονίκης με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της οικείας
Περιφέρειας κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου
Δήμου».
Γιατί τα αναφέρω αυτά. Από όσο γνωρίζω, το αίτημα αυτό το
οποίο έρχεται σήμερα προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε τεθεί
και πριν από 3,5 ή 4 χρόνια στην προηγούμενη Διοίκηση. Το αίτημα περί
κατάργησης της λαϊκής αγοράς της Σάββα Σταματιάδη, είχε έρθει πριν από
3,5 ή 4 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς σε προηγούμενη Διοίκηση.
Από τότε έως και σήμερα τι έχει γίνει με τη λαϊκή αγορά της
Σάββα Σταματιάδη; Οι παλαιότεροι συνάδελφοι που ήταν και σε προηγούμενα
Δημοτικά

Συμβούλια

της

πόλης

θυμούνται

ότι

αυτό

που

πέτυχαν

πρωταρχικώς ήταν η εκ περιτροπής λειτουργία της.
Άρα ένα αίτημα που αφορά την επιβάρυνση συγκεκριμένων
κατοίκων για τη συγκεκριμένη λαϊκή που είναι μία από τις τρεις που
λειτουργούν στον ενιαίο Δήμο πλέον, ως λογική ανακούφισης έστω και για έξι
μήνες, πρωταρχικά ικανοποιήθηκε. Και έχουμε: για τη συγκεκριμένη λαϊκή
που λειτουργεί στο κέντρο της πόλης τη λειτουργία της από 1 η Μαΐου κάθε
έτους έως 31/10 στην οδό Επταλόφου και από 1/11 έως 30 Απριλίου στην
οδό Σάββα Σταματιάδη.
Ομοίως ισχύει αυτό και για τη λαϊκή στη βόρεια πλευρά της
πόλης για τη λαϊκή της Μαδύτου και εκεί έχουμε μια εκ περιτροπής λειτουργία
της λαϊκής στη λογική της ανακούφισης των κατοίκων που επί χρόνια
φιλοξενούσαν και έτρωγαν και το σκουπίδι και την ταλαιπωρία.
Τι λέμε σήμερα και να μην ξεχάσω και την περσινή απόφαση
που είχαμε πάρει και ικανοποιήσαμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα
των κατοίκων της 700 Θεσπιέων και πλέον η 700 Θεσπιέων κι εκεί γίνεται εκ
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περιτροπής, έξι μήνες το κομμάτι του δρόμου από τη Δερβενακίων έως την
Αχαρνών και έξι μήνες το κομμάτι από τη Δερβενακίων έως τη Κωστή
Παλαμά.
Επειδή συνάδελφοι και συναδέλφισσες και αγαπητοί φίλοι και
συνδημότες η χωροθέτηση μιας λαϊκής είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και όταν
μιλάμε για μια τόσο μεγάλη λαϊκή και παλιά λαϊκή αγορά στον κεντρικό τομέα
της Αθήνας, που όμοιες λαϊκές μπορεί να συγκριθούν Νέα Ιωνία,
Καλλιδρομίου και πολλές μεγάλες λαϊκές, το να καταργήσεις μια λαϊκή, να τη
μεταφέρεις και να τη χωροθετήσεις κάπου αλλού είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, γιατί πρέπει συγκοινωνιολόγοι και
πολεοδόμοι να σου υποδείξουν τον ασφαλή τρόπο χωροθέτησης, χωρίς να
δημιουργούνται συγκοινωνιακά προβλήματα, που ήδη και με την εκ
περιτροπής μεταφορά της συγκεκριμένης που μιλάμε, πολλές φορές
δημιουργείται το αδιαχώρητο.
Άρα για να καταλήξω, η άποψη της Διοίκησης είναι ότι στη
δεδομένη χρονική στιγμή καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για κατάργηση
της λαϊκής Σάββα Σταματιάδη. Μιλάμε για ένα ζήτημα που εκτός από τεχνικό
είναι και εξόχως κοινωνικό και αφορά το σύνολο των κατοίκων της πόλης, τις
συνήθειες των κατοίκων, το δικαίωμα των κατοίκων στο να ψωνίζουν από τη
λαϊκή αγορά σε καλύτερες τιμές και τα λοιπά.
Άρα εμείς εισηγούμαστε να μην παρθεί καμία απόφαση σε
σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και βάζουμε το θέμα αυτό ενώπιόν σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλεύρης έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Είμαι ιδιοκτήτης και για πάρα πολλά χρόνια κάτοικος της
περιοχής. Νομίζω ότι συζητάτε επί ανυπάρκτου προβλήματος. Εδώ
υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι οι οποίοι θα σας ενημερώσουν ότι
αναφέρονται τα ονόματά τους ως υπογράφοντες, που όμως δεν υπάρχουν.
Και μιλάμε για δεκάδες. Αναφέρονται νεκροί οι οποίοι έχουν πεθάνει εδώ και
2,5 χρόνια.
Άρα το θέμα δεν υφίσταται αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα ποια
είναι γνώμη των κατοίκων για τη λαϊκή. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή
όχι, ο τρόπος που μπαίνει και απασχολεί αυτή τη στιγμή το Δημοτικό
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Συμβούλιο είναι απαράδεκτος. Έχουν υποκλαπεί οι υπογραφές, εδώ είναι οι
κάτοικοι να το καταγγείλουν δεκάδες υπογραφές οπότε ασχολείστε άδικα.
Θα έλεγα δε ότι και η εισήγηση ήταν εκτός θέματος διότι οι
περισσότερες από αυτές τις υπογραφές είχαν μπει σε κείμενο το οποίο έλεγε
αυτό ακριβώς που έγινε, που είχε ξεκινήσει επί Σταύρου Κόντου, είχε
προχωρήσει επί Γαϊτανά, και ποιο ήταν το θέμα μας; Να μην γίνεται μόνο σε
ένα σημείο η λαϊκή, που ήταν Δίκαιο αίτημα και το οποίο υλοποιήθηκε.
Κατά συνέπεια νομίζω ότι ακολουθείτε λάθος διαδικασία. Το
θέμα δεν πρέπει να μπει καν στη συζήτηση διότι οι υπογραφές οι οποίες
έχουν συλλεγεί και ρωτήστε τους κατοίκους εδώ, δεν είναι αληθινές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ερώτηση. Δηλαδή από τις υπογραφές αυτές τις έχετε
διαβάσει και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι …
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Προφανώς. Ρωτήστε, δεκάδες. Άρα για εμένα δεν πρέπει να
μπείτε καν στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πλεύρη. Ο κ. Αράπογλου επί της διαδικασίας.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εμμέσως κάτι αντίστοιχο ήθελα να πω κι
εγώ. Ακούσαμε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, δεν διαφωνώ επί της
ουσίας με πολλά πράγματα από αυτά που είπε, αλλά εδώ ήρθε ένα χαρτί με
κάποιες υπογραφές να δούμε λίγο αυτοί που το φέρνουν υπάρχουν όντως; Το
λένε;
Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ δεν πρόκειται να τοποθετηθώ αν
όπως ο κ. Πλεύρης μας ξεκαθάρισε αυτό το πράγμα δεν ακούσω και από τους
υπόλοιπους παρευρισκόμενους αυτό το πράγμα αν συμφωνούν, αν δεν
συμφωνούν, αν υποκλάπηκαν οι υπογραφές. Πως θα συζητήσουμε ένα θέμα
όταν αμφισβητείται από αυτούς που το υπέγραψαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας και όσον με αφορά. Εγώ εκ του Κανονισμού
υποχρεούμαι να φέρνω όταν υπάρχουν 25 υπογραφές από πολίτες σε εύλογο
χρονικό διάστημα το θέμα για συζήτηση. Άρα σωστά έπραξα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πως το ξέρετε ότι είναι 25;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτον δεν μου επιτρέπεται να κάνω εγώ ταυτοπροσωπίες,
δέχομαι σαν ειλικρινή οποιαδήποτε κατάθεση υπογραφών, άρα εκεί είμαι
εντάξει. Εκείνο που μου κίνησε λίγο το ενδιαφέρον και το αμέλησα, είναι ότι
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δεν έχει ημερομηνία το χαρτί. Αυτό βέβαια έχω μια μικρή ευθύνη, το λέω προς
το Σώμα, ότι δεν έχει ημερομηνία πότε μαζεύτηκαν αυτές οι υπογραφές και θα
ήθελα από τον κύριο που τις έχει καταθέσει, το ερώτημά μου είναι σαφέστατο:
πότε μαζεύτηκαν οι υπογραφές.
Εάν δεν έχουν μαζευτεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα
ενός, δύο, τριών μηνών, είναι λογικό να μαζευτούν μέσα σε δυο τρεις μήνες,
εγώ προτείνω στο Σώμα να αποσυρθεί το θέμα. Οπότε δεν έχετε αντίρρηση οι
επικεφαλής να μιλήσει ο κάτοικος που έχει καταθέσει το θέμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Επιβάλλεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Παρεμπιπτόντως έχω κι εγώ μια
επιστολή από κάποιο κύριο Μπαρούτα Νικόλαο κάτοικο οδού Σάββα
Σταματιάδη που λέει ότι «εγώ δεν έχω λάβει γνώση και δεν έχω υπογράψει».
Παρακαλώ ο κύριος.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Καλησπέρα σας, είμαι κάτοικος της Σάββα Σταματιάδη και του
πεζοδρόμου της Σάρδεων. Οι υπογραφές που μαζεύτηκαν, μαζεύτηκαν ως
επί το πλείστον από τους δυο τρεις κυρίους οι οποίοι με βοήθησαν για να
μαζέψουμε υπογραφές και μου τις έφεραν γραμμένες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε μαζεύτηκαν οι υπογραφές, παρακαλώ.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Το τελευταίο τρίμηνο του ’14 όπως σας είχα φέρει την πρώτη
κατάθεση, την οποία μου είπατε να ανανεώσω και ανανέωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά εμένα δεν μου το είπατε αυτό όταν το εισήγαγα το
θέμα στο Συμβούλιο και με εκθέτετε αυτή τη στιγμή.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Τι είναι αυτό που δεν σας είπα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου είπατε ότι οι υπογραφές είναι μαζεμένες από το 2014
και μου τις φέρνετε εμένα το 2016 για να εισαγάγω θέμα. Και εδώ ακούω
συμπολίτες μας που λένε ότι έχουν μαζευτεί από το 2011 άρα εμπαίξατε το
Προεδρείο αυτή τη στιγμή.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Οι συμπολίτες αυτοί που το λένε ας φέρουν τις υπογραφές
και τις διαβεβαιώσεις των κατοίκων που λένε ότι αρνούνται και ότι δεν είναι
αυτοί. Μπορεί να λέει ο καθένας για τον εαυτό του, όχι για άλλους απόντες. Σε
άλλες απόντες, θέλει εξουσιοδότηση. Εάν την έχει, ας προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.
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κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Να συνεχίσω, γιατί έχουμε την αγωνία των κατοίκων επειδή
δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι. Από το 1957 ο τότε Δήμαρχος Νίκος
Τρυπιάς έφερε στη Νέα Φιλαδέλφεια τη λαϊκή αγορά. Η Νέα Φιλαδέλφεια τότε
δεν ξεπερνούσε τις 6.000 κατοίκους και δεν ήταν μεγαλύτερη από το σημερινή
προσφυγικό συνοικισμό. Η λαϊκή τότε δεν είχε περισσότερους από 35 με 40
πάγκους και ήταν μόνο παραγωγοί που έστηναν την πραμάτεια τους...
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ σεβαστείτε τον ομιλητή.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Τι παρακαλείτε; Άμα είναι παράνομες οι υπογραφές πως
μπορούμε να το συζητήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι εκτός διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει δικαίωμα ο κάτοικος να τοποθετηθεί.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Σας παρακαλώ οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, είναι αρκετά
νέοι και δεν ξέρουν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ να είστε λίγο σύντομος.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Προσπαθώ. Ο Νίκος Τρυπιάς έκανε ό,τι καλύτερο τότε για την
πόλη του, έφερε τον παραγωγό κοντά στον καταναλωτή. Το 2012 όμως το
Κίνημα της πατάτας μας αποκάλυψε ότι το 95% των πάγκων της λαϊκής δεν
είναι παραγωγοί αλλά πωλητές, όπως αναφέρει και ο τίτλος του «Σωματείο
Πωλητών Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, ο Άγιος Δημήτριος», δηλαδή μεσάζοντες
και οι τιμές δεν είναι τιμές παραγωγού, αλλά πωλητή και δεν διαφέρουν
καθόλου από άλλα ομοειδή καταστήματα, ή σούπερ μάρκετ.
Επιπλέον οι κύριοι αυτοί δεν έρχονται στην πόλη μας σαν
πωλητές, αλλά σαν κατακτητές, αφού κάνουν ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν
και δεν δίνουν σημασία για την καταστροφή που θα αφήσουν πίσω τους. Αν
διαβάσουμε και τον Κώδικα των λαϊκών αγορών, το πώς πρέπει να
λειτουργούν, θα αναρωτηθούμε πως έχουν τόσο θράσος. Αλήθεια ποιος τους
ελέγχει;
Το 2014 είχαν φτάσει στο σημείο για έξι μήνες να βρίσκονται
πάνω από 300 άτομα και να μην έχουν χημικές τουαλέτες αλλά να εφοδεύουν
μέσα στις αυλές των σπιτιών, που είναι κλειστά και ανάμεσα στα
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παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στον πεζόδρομο της Σάρδεων εκεί γίνεται το
μπάχαλο. Μετά από μια «άτυχη» απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον
Ιούλιο του 2012 ξαναέβαλαν τους πάγκους τους στον πεζόδρομο και λίγο πριν
τις εκλογές του 2014, χωρίς αιτία, έκοψαν και τα σταθερά κολωνάκια στη
συμβολή Σάρδεων και Νίκου Τρυπιά. Αλήθεια γιατί; Για ποιο λόγο; Τι συνέβη;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ, θα μάθετε να ακούτε όλους τους
ομιλητές. Συνεχίστε κ. Παλάσκα.
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Τώρα τον έκαναν 4 μέτρα και έβαλαν την πραμάτεια τους
μέσα στα παρτέρια και οι ίδιοι πουλούν και διαχειρίζονται τα προϊόντα τους
μέσα στα παρτέρια και να τσαλαπατούν και να καταστρέφουν ό,τι φυτεμένο
και πράσινο υπήρχε εκεί το οποίο μάλιστα μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία,
δηλαδή τρεις μόνιμοι κάτοικοι της Σάρδεων τον είχαν φυτέψει και το
περιποιούνταν.
Επίσης κάθε δυο πάγκους πρέπει να αφήνουν κενό 80 πόντους
για να μπορούν οι κάτοικοι να πηγαίνουν σπίτια τους. Στο πεζοδρόμιο
απαγορεύεται να τοποθετούν την πραμάτεια τους και να εμποδίζεται η
είσοδος και η έξοδος των κατοίκων από τα σπίτια τους.
Επί του πεζοδρομίου επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο 50
πόντους, ακόμη και οι πάγκοι τους σήμερα βγαίνουν έξω από την οικοδομική
γραμμή, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Φιλαδέλφειας στην Τρίτη να γίνονται
αδιαπέραστοι. Σας θυμίζω την Αγία Τριάδος που δύσκολα περνάει τρόλεϊ.
Ακόμη και οι μητέρες με τα παιδιά και με τα καροτσάκια στα χέρια, δεν
μπορούν να τη διαβούν με ασφάλεια. Πρέπει να κατέβουν πάλι στο δρόμο και
να βρεθούν αυτές και τα παιδιά τους ανάμεσα στα αυτοκίνητα και σε μέγιστο
κίνδυνο.
Οι ώρες εισόδου και εξόδου της λαϊκής είναι 6:30 με 2:30 και όχι
4:30 το πρωί με 3:30 και το κάνουν μόνοι τους και το καθάρισμα φτάνουμε
στις 6 το απόγευμα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που πρέπει: δεν σακκίζουν τα
απορρίμματά τους και τα σκορπούν οπουδήποτε.
Στις 26/1 οι πωλητές της λαϊκής με τα αυτοκίνητά τους έριξαν και
τον 7ο παραδοσιακό φανοστάτη επί της Σάρδεων. Ποιος θα το χρεωθεί; Ποιος
θα χρεωθεί και την ξαναφύτευση των παρτεριών;
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Και άφησα για το τέλος κάτι πιο σπουδαίο. Κάθε επαγγελματίας
που ξοδεύει πολλές χιλιάδες ευρώ για να νοικιάσει ένα χώρο για κατάστημα
και το συμβόλαιό του διατηρείται από έξι έως δώδεκα χρόνια, σήμερα και με
το νόμο Χρυσοχοΐδη στα τρία, πως οι κύριοι αυτοί έρχονται στη Σάββα
Σταματιάδη για 47 ολόκληρα χρόνια χωρίς να ξοδεύουν τίποτε;
Η Σάββα Σταματιάδη μετά το σεισμό του ’99 έχει τα περισσότερα
άκτιστα ή εγκαταλελειμμένα σπίτια και με μειωμένες τιμές κατά 30% των
άλλων δρόμων. Αλήθεια, ποιος θα επενδύσει σε αυτά; Ποιος θα αγοράσει
σπίτι όταν εκεί ξέρει ότι γίνεται λαϊκή; Και ας αναρωτηθούμε πραγματικά:
ποιος θα ήθελε να έρθει η λαϊκή μπροστά στο σπίτι του, όταν η ψαρίλα έχει
ποτίσει ακόμη και την άσφαλτο;
Η Σάββα Σταματιάδη για δυο μέρες την εβδομάδα δεν έχουμε
δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το parking του σπιτιού μας λόγω λαϊκής. Σήμερα
με την κρίση και την ανεργία που πλήττει τη χώρα μας πολλοί νέοι στράφηκαν
στην επιχειρηματικότητα. Ορισμένοι από αυτούς άνοιξαν εδώ στην πόλη μας
μανάβικα ή ιχθυοπωλεία, αλλά η παρουσία της λαϊκής τους τα έκλεισε.
Σας θυμίζω: ιχθυοπωλείο στη Σάρδεων, μανάβικο στην
Πριγκήπων, μανάβικο στην Εθνικής Αντιστάσεως κ.ά. Στην Πίνδου όμως
ιχθυοπωλείο και απέναντι μανάβικο, τριπλασίασαν την αρχική τους θέση. Ναι,
αλλά εκεί δεν έχει λαϊκή. Για μας, θα ήταν προτιμότερο να ανοίξουν μαγαζιά
από τα παιδιά της γειτονιάς μας και η πόλη μας να γίνει πιο εμπορική, παρά
να έρχονται πωλητές από άλλες Περιφέρειες κι άλλους Δήμους και να μας
απομυζούν και να μας καταστρέφουν. Και ρωτώ: πόσο μεγάλη είναι η
Φιλαδέλφεια που χρειαζόμαστε τρεις λαϊκές;
Κύριοι, η λαϊκή πρέπει να βγει έξω από τον παραδοσιακό
προσφυγικό συνοικισμό και πείτε μου πως σκέφτεστε την ανάπλαση του
ιστορικού προσφυγικού συνοικισμού; Με τη λαϊκή πάνω στο μοναδικό
πεζόδρομο και δίπλα στην κεντρική πλατεία; Για μας θα ήταν προτιμότερο να
γίνει πεζόδρομος και η οδός Φαναρίου, παρά να κλείνει κι αυτή από τη λαϊκή.
Ειδικά τώρα μάλιστα που ξεκίνησε και η ανακατασκευή του σχολείου
Σπαθάρη. Τώρα αυτό επιβάλλεται.
Κύριοι η Φιλαδέλφεια αλλάζει και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς.
Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Η Φιλαδέλφεια σήμερα το 2016 δεν η

34

η

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/4/2016

προσφυγούπολη του ’23 και του ’57 και εδώ θα μεταχειριστώ και τα λόγια του
Καθηγητή του κ. Πιπερόπουλου, λέει «οι πολιτικοί σκέπτονται πάντα τις
επόμενες εκλογές, αλλά οι σωστοί πολιτικοί σκέφτονται τις επόμενες γενιές».
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι! Έχω ιδίαν αντίληψη αποσύρω το
θέμα προσωπικά διότι πιστεύω ότι πάσχει νομιμότητας ως ετέθη. Έκλεισε το
θέμα, συνεχίζουμε με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα μπω …
κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Πριν συνεχίσετε, παίρνω τις υπογραφές να τις επανελέγξουμε
ή να τις διαψεύσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ήμουν σαφέστατος. Τη στιγμή που εγώ εισήγαγα
ως όφειλα και τη στιγμή που έχω έγγραφες διαμαρτυρίες και κατοίκους που
θέλουν τον λόγο και διαψεύδουν την υπογραφή τους, η εισαγωγή έχει γίνει
από εμένα με δική μου ευθύνη από παραπλάνηση και έχω ευθύνη κα το
αποσύρω, διότι πάσχει νομιμότητας. Ευχαριστώ.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα μπω στην ουσία του αιτήματος του κ. Παλάσκα
γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υπάρχει όμως ένα σημείο που ο κ. Παλάσκας έχει δίκιο, που είναι η
καθαριότητα και η φροντίδα στη λαϊκή αγορά. Γενικώς η περιοχή υποφέρει
γιατί υπάρχει μια αυθαιρεσία που κι εμείς την έχουμε εντοπίσει και εμείς ως
αιρετοί αλλά και η Δημοτική Αστυνομία η οποία πλέον έχει αρχίσει και
επιλαμβάνεται της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ήδη επιβάλλει κάποια
πρόστιμα.
Εμείς όλο αυτό το θέμα το έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη
μας, έχουμε κάνει δυο συναντήσεις με το Σωματείο των λαϊκών αγορών
προκειμένου κατ' αρχήν να τους παραινέσουμε, να τους προτρέψουμε και να
τους βοηθήσουμε. Ξεκινήσαμε μαζί κι ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης τους
δίνουμε σακούλες προκειμένου να μαζεύουμε τα οργανικά και να μπορούμε
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να πάμε μετά και να τα κομποστοποιούμε και είναι καλή η συνεργασία μαζί
τους. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την ίδια την καθαριότητα το
οποίο επιβαρύνει και τους κατοίκους και το Δήμο και τους ανθρώπους που
δουλεύουν στο Δήμο τους υπαλλήλους και σε κόστος.
Η πρόταση που θα φέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο κ.
Παλάσκα και το έχουμε συζητήσει είναι ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της
Σάρδεων θα σταματήσει η λαϊκή αγορά και θα αποκατασταθεί το παρτέρι,
γιατί όντως εκεί έχει υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή. Υπήρχε ένα εξαιρετικό
παρτέρι φτιαγμένο τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς η αδειοδότηση της
λαϊκής αγοράς που λειτουργεί σε αυτό το σημείο, έχει καταστρέψει αυτό το
κομμάτι. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και έχετε φέρει και στοιχεία.
Αλλά αυτό θα το φέρουμε, δηλαδή η λαϊκή αγορά από το
κομμάτι αυτό της Σάρδεων θα φύγει. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι πρόθεσή μας
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη πρόταση που να μπορεί να εξυπηρετήσει
τους κατοίκους, που να μπορεί να ικανοποιήσει ώστε να μπορούμε να τη
φέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί για εναλλακτική
χωροθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, όταν λέτε για τα παρτέρια ότι θα διορθωθούν,
εννοείτε σε όλη τη Σάρδεων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι σε όλη, φυσικά σε όλη. Γιατί αφήνετε κάποιο…
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι, καθαρά τα λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλη. Και να έρθετε να βοηθήσετε κι εσείς.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
του Δήμου έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπάρχει εγγραφή ενός νέου έργου με τον τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών» είναι 50.000 € που εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο
Εσωτερικών από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του
Οκτωβρίου και μια αλλαγή του τίτλου, για να προσαρμοστεί με το αντικείμενο
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έτσι όπως καταλήξαμε, για τις εργατικές κατοικίες. Οπότε αλλάζει από
«Μελέτες για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» σε «Στρατηγική έρευνα
ολοκληρωμένης παρέμβασης στα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών».
Αυτό έχει γίνει η αλλαγή του τίτλου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
και πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Οι επικεφαλής θέλουν τον
λόγο; Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

2ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

2ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
εγκρίνεται ομόφωνα.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάσσουμε στον προϋπολογισμό και με μια
διόρθωση που μας έχουν φέρει τον κωδικό για την αποκατάσταση ζημιών
από θεομηνίες κατά 50.000 € που μας έδωσαν από το Υπουργείο και
προβλέπονται κάποιοι κωδικοί για τις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων, οι
οποίοι θα προκύψουν από τους αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι θα κάνουν
κοινωνική εργασία στο Δήμο. Θα αιτηθούμε να έρθουν κάποιοι για να
βοηθήσουν στο έργο μας.
Κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες κυρίως οδηγίες είναι που μας
έχουν σταλεί είναι που έχουν να κάνουν με την κατανομή σε διάφορους
κωδικούς των υπερωριών από το να υπάρχουν συγκεντρωτικά σε ένα κωδικό.
Μετά είναι τα αντίστοιχα ασφαλιστικά με τις αλλαγές που γίνονται στη
μισθοδοσία και κάποιες απαραίτητες δαπάνες που χρειάζονται οι υποδομές
του Δήμου κυρίως. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Υπάρχει κάποιος επικεφαλής
που θέλει τον λόγο; Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Μια ερώτηση να κάνω. Κύριε Λάλο, μηδενίζεται ένας
κωδικός που είναι ανταλλακτικά 6.000 € είναι το 22 «Μηδενίζεται
ανταλλακτικών κι άλλων εξαρτημάτων δικτύου πυρόσβεσης του άλσους» κατά
6.000 €. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι εποχές
δύσκολες, μηδενίζεται ο κωδικός;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μηδενίζουμε τον κωδικό αυτό για να αποδεσμεύσουμε το
ποσό. Έχουμε κάνει τις συντηρήσεις για τα εξαρτήματα «Picolo» και ό,τι
χρειάζεται στις πυροσβεστικές φωλιές, ήταν συνεχιζόμενο γι' αυτό.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Το έχετε κάνει δηλαδή έχετε επιμεληθεί, οπότε δεν
χρειάζεται.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι βεβαίως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όλες οι πυροσβεστικές φωλιές εντός του άλσους είναι
κλειδωμένες με ειδικά λουκέτα πασπαρτού. Για να γίνει οποιαδήποτε ζημιά,
θα πρέπει να προκύψει κάποιος βανδαλισμός. Επειδή έχει γίνει συντήρηση
στα περισσότερα εξαρτήματα και επειδή αυτό το ποσό δεν χρειαζόταν να είναι
δεσμευμένο, το μηδενίζουμε και το αποδεσμεύουμε για τη γενική λογιστική. Αν
προκύψει το οτιδήποτε, θα φέρουμε ένα έκτακτο θέμα αλλά δεν νομίζω γιατί
δεν βανδαλίζουν πυροσβεστικές φωλιές και όχι γι' αυτό το ποσό. Έχουμε
εξαρτήματα και στοκ κρατημένα στην αποθήκη ούτως ή άλλως.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κατερίνης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Ανανιάδη. Υπάρχει κάποιος άλλος
συνάδελφος; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Κοπελούσο. Κατ' αρχάς για μια ακόμη φορά
είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια η οποία μιλάει για αναμόρφωση
προϋπολογισμού. Θα ήθελα κατ' αρχάς να καταλάβω: μειώνουμε την
πίστωση; Είναι ακριβώς ο ίδιος ο τίτλος «Αποκατάσταση ζημιών από
θεομηνίες» κατά 50.000 € η οποία μηδενίζεται και από την άλλη δημιουργεί
την πίστωση με κωδικό 003 και με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από
θεομηνίες» με 50.000 €. Μήπως είναι λογιστική αυτή η εγγραφή; Είναι
λογιστική εγγραφή, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
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Επίσης θέλω να πω, μέσα ζητάει με έγγραφό της στο Ταμείο
3.000 € για την εγκυρότητα των χαρτονομισμάτων. Έχετε κάνει λάθος εκεί,
από 3.000 το έχετε περάσει 2.000 € δέστε το.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, είναι το έγγραφο που ζητάει 3.000. Αφού
πήραμε προσφορές.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Για τη MAVA το πιο σοβαρό θέμα, ξεκινήσαμε
το 2015 και κάναμε μια εγγραφή στο τέλος ενός ποσού 80.000 €. Ήρθαμε το
’16 ξεκινώντας δεν τη βάλαμε τη MAVA, την τελευταία που κάναμε
αναμόρφωση βάλαμε τη MAVA. Τώρα τη διαγράψαμε τη MAVA. Δηλαδή αυτό
δεν μπορώ να το καταλάβω ποια λογική υπήρχε με όλη αυτή την εγγραφή, τη
διαγραφή, το μηδενισμό, τις 80.000 €.
Και επίσης λέμε παραδείγματος χάριν και πολύ καλά κάνετε και
είναι πολύ σημαντικό το ότι ψάχνετε να βρείτε ένα οίκημα για να μπορέσουν
τα αδέσποτα να τα φιλοξενήσουμε και από την άλλη ένα ποσό 3.500 € που
είναι για ζωοτροφές το μηδενίζουμε. Τα ζώα τι θα τρώνε; Έχουμε ένα ποσό
3.500 € το οποίο μηδενίζεται και από την άλλη ψάχνουμε με 15.000 € να
βρούμε στέγη.
Εάν θέλετε, μπορώ να σας πω ποιο είναι. Είναι το 23 που λέει
«Μειώνει την πίστωση προμήθειας ζωοτροφών κτηνιατρικού υλικού για τα
αδέσποτα» κατά 3.500 ο οποίος μηδενίζεται. Δεν θα πρέπει να πάρουμε
ζωοτροφές; Πως θα γίνει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν χρειάζεται.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τότε γιατί υπήρχε αυτό; Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ σε
πολλά τα οποία δεν θέλω να πάρω τον χρόνο άλλο, θα τοποθετηθώ στην
ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε

κ.

Κόντο.

Παρακαλώ

απαντήστε

κ.

Αντιδήμαρχε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για τη MAVA το έχουμε πει ότι τα ποσά, οι
εγγραφές στον προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται για δικαστική χρήση, δεν
είναι τα ποσά που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τη MAVA. Είναι ποσά τα
οποία χρειάζεται η Νομική Υπηρεσία του Δήμου για να προστατεύσει τα
συμφέροντα του Δήμου και σύντομα θα ξαναμπεί κιόλας ένα ποσό μόλις
προκύψει. Γιατί παρουσιάζεται τώρα μια ανάγκη για το έκτακτο προσωπικό το
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οποίο θέλουμε να πάρουμε, χρειαζόμαστε κάποιες πιστώσεις. Δεν έχει κανένα
νόημα κ. Κόντο, όταν έρθει το Δικαστήριο θα βάλουμε ένα ποσό και θα τους
πάμε μια βεβαίωση. Το θέμα είναι να προστατεύουμε και τα συμφέροντα του
Δήμου όμως εδώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εμείς θα του πάμε την πίστωση ότι υπάρχει
όταν χρειαστούμε. Για τις ζωοτροφές δεν έγινε και πέρσι και πρόπερσι η
προμήθεια των τροφών και αυτά τα καλύπτει από χορηγίες ο Φιλοζωικός.
Θέλω να πω ότι δεν το θεωρούν ούτε αυτοί ανάγκη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είναι λογική …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα είναι λογική.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πληρώνουμε 15.000 € …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα τι να τις κάνουμε τις ζωοτροφές; Να τις
κάνουμε στοκ για του χρόνου; Αφού έχουν, τις καλύπτουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Είπα εγώ να τις βάλουμε στην
αποθήκη;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν χρειάζονται όμως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέμε να υπάρχει αυτό το ποσό ούτως ώστε να …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα δεν πρόκειται να τις πάρουμε, αυτό λέω.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό γιατί νομίζω ότι μπορώ να καλύψω τον κ. Κόντο.
Πέρσι κάναμε τρεις διαγωνισμούς για ζωοτροφές και κηρύχθηκαν και οι τρεις
άγονοι. Κανένας από τα pet shop εδώ της πόλης και όχι μόνο, δεν ήρθε να
δώσει μια προσφορά. Το ποσό αυτό το οποίο απαιτείται για όλες τις ανάγκες
του Φιλοζωικού όμως και το οποίο ο Δήμος πληρώνει κάθε χρόνο, είναι πολύ
μεγαλύτερο.
Να θυμίσω στον κ. Κόντο και στους συναδέλφους και στις
συναδέλφισσες ότι ο Δήμος μας ως μέλος του ΠΕΣΥΔΑΠ δίνει 23.500 € το
χρόνο και καλύπτει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος εμβολίων, ελέγχων
επιθετικότητας, στειρώσεων και ό,τι άλλο λέει ο νόμος. Μακάρι να
μπορούσαμε να τους καλύπτουμε και με ένα επιπλέον ποσό σε αυτές τις
δύσκολες εποχές δεν είναι ότι δεν κάνουμε τίποτε γι' αυτούς, επειδή όμως
βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να δεσμεύουμε ποσά για διαγωνισμούς και
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αναθέσεις που δεν έχουν επιτυχία και επειδή αυτό τον κωδικό εγώ τον βρήκα
την προηγούμενη χρονιά και είπαμε να μην έχουμε κωδικούς οι οποίοι απλά
εγγράφονται και πρακτικά δεν έχουν καμία… πρακτικά δεν μπορείς να πάρεις
ζωοτροφές.
Εγώ σε συνομιλίες που έχω μαζί τους οι άνθρωποι καλύπτονται
στο κομμάτι των συνδρομών θα θέλανε και το κάτι παραπάνω για να μπορούν
να καλύπτουν και το κομμάτι των ζωοτροφών, αλλά η μεγαλύτερη βοήθεια την
οποία παρέχει ο Δήμος, είναι το πολύ μεγάλο κόστος των 23.000 € που κάθε
χρόνο παρακρατούνται από τους ΚΑΠ του Δήμου.
Εγώ δεσμεύομαι ότι αν τεθεί ζήτημα ζωοτροφών για το
Φιλοζωικό εμείς οι ίδιοι εδώ μέσα θα βρούμε τη λύση. Με χορηγίες, με
οτιδήποτε γι' αυτό αποδεσμεύουμε αυτό το ποσό, δεν δηλώνει μη ενδιαφέρον.
Δεν είπα ότι είπατε αυτό, εγώ το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το κλείσουμε το θέμα; Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο; Κυρία Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
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Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 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 Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου και ο κ. Πλάτανος απουσιάζουν. Ο κ.

Κανταρέλης;
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Αποχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

3ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 26/2016 απόφασης
του Διοικητικού του Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εάν θέλετε, γιατί νομίζω ότι δεν έχετε αναλυτικά σε τι
αναφέρονται οι κωδικοί, θέλετε να σας κάνω μια επεξήγηση για το τι αφορούν;
Την αντιπολίτευση ρωτάω. Όσον αφορά την συντήρηση προγραμμάτων που
αυξάνεται το ποσό, αφορά την εργασία μετάπτωσης των παγίων για την
εφαρμογή της διαχείρισης οικονομικού …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επαναλαμβάνω: ο πρώτος κωδικός που αναφέρεται με τον
τίτλο «Συντήρηση προγραμμάτων software ηλεκτρονικών υπολογιστών» και
αυξάνεται, αφορά την εργασία μετάπτωσης των παγίων για την εφαρμογή της
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διαχείρισης οικονομικού. Πρόκειται δηλαδή για συνολική απογραφή των
αντικειμένων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που πρέπει να περαστεί στο πρόγραμμα της
λογιστικής.
Όσον αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτή τη
στιγμή το Π.Π.Ι.Ε.Δ. στο ισόγειο έχει εξοπλισμό ηχητικό, μια μικροφωνική η
οποία δεν ανήκει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., ζητήθηκε από την κα Ρόκου διότι θα
χρησιμοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Χαλκηδόνας που θα
αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες εκεί και ως εκ τούτου θα
πρέπει να βρούμε μια λύση για μια μόνιμη μικρή μικροφωνική, που να
υπάρχει στο ισόγειο

να

μην χρειάζεται

να

πηγαινοέρχεται

και

να

ανεβοκατεβαίνει και να χρησιμοποιείται για τις ομιλίες.
Ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει στην αγορά αυτή, αλλά θέλουμε
και το ψάχνουμε πως θα λύσουμε αυτό το θέμα με τη μικροφωνική, γιατί ήδη
έχει δρομολογηθεί η επιστροφή της πίσω στη Νέα Χαλκηδόνα.
Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αφορά την αίθουσα
εκδηλώσεων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Όπως γνωρίζετε, είναι η μοναδική αίθουσα η
οποία είναι κατάλληλη για εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και τα λοιπά,
θεωρούμε ότι κακώς αυτή τη στιγμή στους τοίχους υπάρχουν καρφιά, θέλουμε
να στοκαριστεί, να βαφτεί και να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε κάποιες
ειδικές ράγες οι οποίες υπάρχουν σε εκθεσιακούς χώρους, στις οποίες θα
γίνεται κάθε φορά η εναπόθεση των διαφόρων έργων τέχνης για να μπορούμε
να κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο
Δήμο συνολικά.
Όσον αφορά τον καθαρισμό υαλοπινάκων του κτηρίου το
καταλαβαίνετε ότι θα αναζητήσουμε κάποιο συνεργείο προκειμένου να
καθαριστεί το Π.Π.Ι.Ε.Δ., είναι σε ένα σημείο που δέχεται διάφορες φθορές
εξωτερικά λόγω της σχέσης με το άλσος που είναι ακριβώς δίπλα και θα
πρέπει να καθαριστεί και βέβαια να τοποθετηθούν και κάποια ειδικά πλέγματα
σε κάποια σημεία που δεν υπάρχουν για να μπορέσει να προστατευτεί όσο το
δυνατό από νέες εξωτερικές καταστροφές.
Όσον αφορά την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση έργων
τέχνης υπάρχει μια συντηρήτρια, ενώ το Μουσείο είχε μείνει χωρίς
συντηρήτρια για τρία – τέσσερα χρόνια, καταφέραμε έστω και με πενιχρά
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οικονομικά να έχουμε ξανά συντηρήτρια στο Μουσείο. Ήταν ανεπίτρεπτο επί
τόσα χρόνια τα εκθέματα να παραμένουν ασυντήρητα και να καταστρέφονται
και για μας αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί και η συντηρήτρια μας έχει
ζητήσει κάποια ειδικά υλικά αφορά δηλαδή τέτοιου είδους προϊόντα που
χρειάζονται για τη συντήρηση των αντικειμένων της συλλογής του Μουσείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Παπαλουκά. Υπάρχουν ερωτήσεις ή
τοποθετήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα ποσά στις αρχικές πιστώσεις μπαίνουν προγραμματισμένα;
Υπολογίζονται ή κουτουρού; Παράδειγμα: στον καθαρισμό υαλοπινάκων, γιατί
αυτή η πίστωση ήταν 1.500 και όχι 1.000 ή 2.000 €; Και ένα δεύτερο, ο
αντικλεπτικός συναγερμός δεν θα συντηρείται; Ή, αν δεν χρειάζεται
συντήρηση γιατί υπήρχε η αρχική πίστωση σχετικά; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Η κα Παπαλουκά έχει τον
λόγο.
Ε.

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ:

Όσον

αφορά

τον

καθαρισμό

υαλοπινάκων

δεν

μπορούσαμε να υπολογίσουμε εξ αρχής το κόστος, διότι υπάρχουν διάφοροι
τρόποι καθαρισμού, δηλαδή ένα γερανάκι που μπαίνει από κάτω και ανεβαίνει
μια σκάλα με ένα αναβατόριο. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα που ανεβαίνουν
από την ταράτσα και κατεβαίνουν με κάτι σκοινιά, υπάρχει στο κτήριο αυτό μια
ιδιομορφία στην ταράτσα δεν μπορείς να ανέβεις πάρα μόνο μέσα από μια
πάρα πολύ στενή που περνάει μόνο ένας άνθρωπος και αυτός όχι ιδιαίτερα
εύσωμος και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ανεβάσουμε πάνω κάποιο
εξοπλισμό.
Από κάτω δεν μπορεί να μπει γερανάκι γιατί δεν υπάρχει
τρόπος να ανέβει από κάτι σκαλοπάτια που υπάρχουν και να προσεγγίσει στα
παράθυρα και δεν μπορεί να περάσει επίσης από ένα στέγαστρο το οποίο δεν
ξέρω αν θυμάστε υπάρχει στην είσοδο του Μουσείου και του Π.Π.Ι.Ε.Δ. γενικά
είχαμε ένα πρόβλημα για να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποιο δηλαδή κατάλληλο
εξοπλισμό ή κάποιο συνεργείο που να έχει τέτοιο εξοπλισμό για να μπορέσει
να μπει και ως εκ τούτου η τιμή αλλάζει ανάλογα με το τι χρειάζεται.
Δηλαδή αν πρέπει να νοικιάσει ένα μηχάνημα το οποίο θα βγει
απ' έξω και θα φτάνει μέχρι πάνω …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι 1.500 € πως είχε μπει τότε;
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είχε γίνει μια μελέτη για άλλο εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση «προϋπολογισμός» λέει η λέξη.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μετά έκαναν προσπάθεια τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα δεν
ξέρω κι εγώ πόσοι επιχειρηματίες που έχουν τέτοια συνεργεία δεν μπορούσαν
όλοι να το κάνουν και γι' αυτό μεταβλήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Ντάτση

δεν

καταλαβαίνετε

τι

σημαίνει

η

λέξη

προϋπολογισμός;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εντάξει κ. Πρόεδρε είναι λογικό, δεν πειράζει. Τι άλλο με
ρωτήσατε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για το αντικλεπτικό.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ο αντικλεπτικός είχε μπει παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν,
μπορούμε να καλυφθούμε και με μικρότερο ποσό. Μηδενίστηκε προς το
παρόν θα ξαναγίνει αναμόρφωση όταν ξαναβρεθεί τρόπος να συντηρηθεί.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόταν οπότε θα ξαναβάλουμε ποσά
αργότερα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δεν είναι προϋπολογισμός
πάντως, τη λέξη την ξέρω.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είστε πολύ αυστηρός με τους εργαζόμενους.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι με τους εργαζόμενους με αυτούς που εκφράζουν πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίζουμε.

Υπάρχει

άλλος

ομιλητής;

Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 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 Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αποχή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Μιλάει για κάποιους
συμβούλους και λέει «υπέρ» ενώ είναι απ' έξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είδα αυτό κ. Τομπούλογλου. Που το είδατε;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ποιος απουσιάζει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έχετε πρόβλημα για να το αναφέρετε, έχετε. Αλλιώς δεν θα
το αναφέρατε.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Σωστό είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο να είστε πολύ αυστηρός, θα το προσέξω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δηλαδή λέτε για την αντιπολίτευση κάποια πράγματα
αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά κάνετε και το παρατηρείτε, έχετε δίκιο επί του
Κανονισμού. Άλλη φορά παρακαλώ δεν θα συνυπολογίζετε καμία …
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και εγώ προσπαθώ να κοιτάζω γι' αυτό παρακαλώ να
μιλάμε, να φωνάζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς καμία φορά συμβαίνει κ. Τομπούλογλου και στα
καλύτερα σπίτια, πιστέψτε με! Έχετε πάει και στου Βουλή φαντάζομαι και
έχετε παρακολουθήσει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν έχω μπει μέσα εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε μπει;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε μαζί να δείτε πως κάνουν τις ψηφοφορίες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε την ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απέχει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου και ο κ. Πλάτανος απουσιάζουν. Ο κ.

Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Λόγω μη συμμετοχής μας στο Δ.Σ. απέχουμε.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αποχή.
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 απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

4ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2016, βάσει
της αριθ.

26/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και επειδή κ. Τομπούλογλου δεν σας το κάνω σαν αντίλογο,
κάποια

στιγμή

πρέπει

να

συζητήσουμε

και

για

τις

απουσίες

της

αντιπολίτευσης εν γένει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κι άλλα πρέπει να συζητήσουμε κ. Πρόεδρε, εφόσον το θίγετε
μόνος σας. Το ωράριο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο ωράριο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το 7 η ώρα να είναι 7 η ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη να μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ευθέως: το
Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινάει πάντα στην ώρα. Δέκα – δεκαπέντε λεπτά σας
παρακαλώ πάρα πολύ επιτρέψτε μου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα μη δημιουργούμε… όχι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, απλά χρειάζεται και κατ' αρχάς
ένα πράγμα: υπάρχουν καρέκλες Δημοτικού Συμβουλίου. Αν είναι να
ψάχνουμε τον έναν εδώ, τον άλλον εκεί, δεν είναι Συμβούλιο αυτό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όλα γενικά, επειδή μιλήσατε για την ποιότητα του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σας απαντώ επειδή παρακολουθώ από 15 χρονών
Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας να σας πω ότι είναι το πιο ευπρεπές,
το πιο ακέραιο και το πιο στην ώρα του. Σας παρακαλώ!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τοποθετήθηκα γι' αυτό το πράγμα που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήθηκα εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας λέω ότι πρέπει κ. Πρόεδρε να κρατήσουμε αυτό που λέει ο
Κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαιότατα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: 7 η ώρα να είναι 7 η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 7 και δέκα ή 7 και δώδεκα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: 7 και δέκα, 7 και τέταρτο και 7 και είκοσι….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω, ευχαριστώ πάρα πολύ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 6/2016 απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κ. Ανανιάδη που είναι
υπεύθυνος; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τακτικά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο αιτήματα για κοπή
δέντρων. Τα περισσότερα γίνονται δεκτά, αφού οι ειδικοί έτσι προτείνουν,
λογικά έτσι θα είναι. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τα δέντρα αυτά όταν μπήκαν τότε
είναι ακατάλληλα για συνοικισμό. Στη φύση πάντως πρέπει να υπάρχει
ισορροπία. Το κύριο ζητούμενο δεν είναι ούτε το πράσινο χρώμα των
δέντρων, ούτε τα πλακάκια στα πεζοδρόμια.
Το κυρίαρχο ζητούμενο είναι το οξυγόνο. Το φροντίζουμε το
ισοζύγιο του οξυγόνου; Μάλλον όχι. Μήπως θα έπρεπε από σήμερα να
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καθιερώσουμε το για κάθε κοπή δέντρου να φυτεύουμε δυο δέντρα σε κάποιο
χώρο; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πολλές φορές επειδή το έχω
αντιμετωπίσει το αντιμετωπίζουν φαντάζομαι και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι
υπάρχουν δέντρα κ. Ντάτση τα οποία πραγματικά κάποια στιγμή καθίστανται
επικίνδυνα. Διότι για κάποιους λόγους ήξεραν ότι οι ρίζες είναι... και αρχίζουν
να γίνονται επικίνδυνα, γέρνουν, πιθανό να χτυπήσουν κάποιον ή κάποια
κλωνάρια βαριά που κρέμονται και τα λοιπά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει
κανείς που να αρνείται ότι το δέντρο θα πρέπει να κοπεί και βεβαίως είναι
σωστό αυτό που λέτε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όσο περισσότερα δέντρα
μπορούμε να φυτεύουμε. Αλλά πιστέψτε με πολλές φορές έχει τύχει και από
τύχη δεν τραυματίστηκε συνάνθρωπός μας από αστοχίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πόλη μας έχει γύρω επτά φορές παραπάνω από το μέσο όρο
πρασίνου που αναλογεί ανά κάτοικο στο μέσο κάτοικο της Αττικής. Με την
αφαίρεση βεβαίως έξι στρεμμάτων το 7 θα γίνει 6,5 φορές παραπάνω και άρα
νομίζω μην ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στα αλεύρια, κ. Ντάτση. Το λέω,
όσον αφορά τον αποχαρακτηρισμό της δασικής έκτασης.
Το βασικό θέμα εκτός από αυτό, είναι ότι αν περπατήσετε την
πόλη -γιατί μερικά πράγματα δεν είναι ουδέτερα είναι πολιτικά- θα δείτε ότι
υπάρχουν δυο ζητήματα. Το ένα είναι ότι συνεχώς κουτσουρεύονται δέντρα,
τα θάβουν, τα κόβουν, τα μπετονάρουν και αυτό το κάνουν επιχειρηματίες της
πόλης οι οποίοι επειδή τους κρύβουν την είσοδο του μαγαζιού τους, πάνε και
τους βάζουν χλωρίνη, τους βάζουν απορρυπαντικό και τα ξεραίνουν.
Αυτό άμα περπατήσετε την πόλη θα δείτε ότι έχει γίνει κατά
κόρον. Θα το δείτε στη Βρυούλων, θα το δείτε στη Δεκελείας, θα το δείτε στη
Νίκου Τρυπιά, θα το δείτε σε πολύ κεντρικά σημεία της πόλης, θα το δείτε
στην Προύσσης, θα το δείτε στη Σμύρνης, θα το δείτε στην Αγίας Τριάδας, θα
το δείτε παντού.
Το δεύτερο, θα δείτε ότι έχει μειωθεί σε κάποια σημεία το
πράσινο ειδικά στη Χαλκηδόνα, αυτό έγινε στην προηγούμενη θητεία της
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προηγούμενης Δημοτικής Αρχής λόγω έλλειψης προσωπικού, κακής
συντήρησης και τα λοιπά. Η ενημέρωση που έχουμε από τις Υπηρεσίες στη
Νέα Χαλκηδόνα στην προηγούμενη θητεία είναι ότι το πράσινο μειώθηκε κατά
περίπου 30%. Στη Νέα Χαλκηδόνα όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Άρα υπάρχει ένας συνδυασμός από τη μια αυθαιρεσίας και από
την άλλη οικονομικής δυσχέρειας και εγκατάλειψης.
Στο πρώτο σκέλος νομίζω ότι εμείς θα ξεκινήσουμε, ήδη έχουμε
βάλει στον προϋπολογισμό γύρω στις 15-20.000 € για να αγοράσουμε
δέντρα, έχουν να μπουν χρόνια χρήματα για να αγοραστούν δέντρα ώστε να
ξεκινήσουμε να είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο να προβούμε σε εκτεταμένες
δεντροφυτεύσεις εντός της πόλης για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε
σημεία που έχουν κοπεί δέντρα.
Το δεύτερο είναι ότι είμαστε πολύ αυστηροί… Δεν θέλω να
αναφέρω ένα καινούργιο μαγαζί που άνοιξε, μια καινούργια επιχείρηση που
άνοιξε, που το πρώτο πράγμα που έκανε, είναι να πάει να κόψει δυο δέντρα
και ένα STOP πάνω στη Δεκελείας. Πήγε με ένα πριόνι, έκοψε δυο δέντρα και
ένα STOP.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τα έκοψε αυτός, δεν ξέρουμε ποιος τα έκοψε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έκοψε δυο δέντρα και ένα STOP και όταν πήγα εκεί μου λέει
«εγώ τα αποκατέστησα μάλιστα». Έχουμε να κάνουμε δηλαδή και με ένα
κλεφτοπόλεμο, επειδή ακριβώς πρέπει να υπάρχει έγγραφη καταγγελία για να
μπορέσει να επιληφθεί η Δημοτική Αστυνομία, διαφορετικά θα πάει για
παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση ο δημοτικός υπάλληλος και άρα
υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζουν και αυτό το οποίο
εκμεταλλεύονται.
Το δεύτερο σκέλος, για να κλείσω, έχετε δει πως το πράσινο έχει
βελτιωθεί, αλλά έχει βελτιωθεί για ένα συγκεκριμένο λόγο: έχει βελτιωθεί, γιατί
πήραμε έξι άτομα 8μηνα και έξι άτομα θα προστίθενται, είναι μια αύξηση
σχεδόν 100%. Άρα αν δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό, έστω προσωπικό όχι
5μηνους ή 2μηνους προσωπικό το οποίο να μπορέσει να φροντίσει την πόλη,
θα έχουμε συνεχή μείωση του πρασίνου. Αυτό είναι το ζήτημα γι' αυτό και
απαιτούμε προσλήψεις μόνιμού προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία του κ. Ντάτση και των
υπόλοιπων συναδέλφων όταν έρχονται τα ζητήματα αυτά, άκουσα με
προσοχή τον κ. Κανταρέλη και θέλω να σας πω ότι ως Πρόεδρος της
Επιτροπής κοπής δέντρων ελάχιστα φτάνουν για να μπουν στην ημερήσια
διάταξη. Θα ήταν καλό ένα πρωί ο φίλος μου ο Κώστας Ντάτσης να έρθει από
το γραφείο αν βρει χρόνο να δει ένα πακέτο με πάνω από 600 αιτήσεις για
κοπή δέντρων. 600 αιτήσεις εδώ και δυο χρόνια!
Από τις 600 αιτήσεις φτάνουν ανά εξάμηνο μια φορά η
Επιτροπή κοπής τα πολύ – πολύ επικίνδυνα, ή αυτά που προκαλούν στους
πολίτες καταστροφές σε ρολόγια της ΕΥΔΑΠ και τα λοιπά. Άλλωστε όσα από
τα πέντε σήμερα που έχουμε και εγκρίνουμε τα τρία, έχουμε τεχνικές εκθέσεις
και από την ΕΥΔΑΠ και από την Πολεοδομία και τα λοιπά.
Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι κάναμε μια μαζική
δεντροφύτευση 300 δέντρων στο άλσος πέρσι, τα οποία δενδρύλλια μας τα
έδωσε δωρεάν η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών. Φυτέψαμε πάνω από 60
λεμονιές

και

πορτοκαλιές

στους

δρόμους

γύρω

από

την

πλατεία

Κωνσταντινουπόλεως. Έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή του συνόλου των
δέντρων και των συστοιχιών των δύο Δήμων.
Είχαμε την τύχη να έχουμε έναν εξαιρετικό εργαζόμενο με τα
5μηνα Κοινωφελούς ένα δασολόγο τον Μάκρο Αυγητίδη και ολοκλήρωσε την
καταγραφή όλων των δέντρων και των διάκενων που υπάρχουν σε αρκετά
σημεία της πόλης (Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα λοιπά) πίσω από το
άλσος, διότι γινόταν επιλεγμένες φυτεύσεις με ακατάλληλα δέντρα και το
αποτέλεσμα ήταν με αποκορύφωμα φυσικά τη φύτευση ελάτου στο κέντρο της
Φιλαδέλφειας σε υψόμετρο κάτω από το προβλεπόμενο για αλπικά δέντρα.
Επειδή έχουμε και αστοχίες επιλογών στις φυτεύσεις θέλω να
καταστήσω σαφές σε όλους ότι οι 15.000 € που βάζουμε σε αυτή την
αναμόρφωση που είχαμε βάλει στην προηγούμενη αναμόρφωση είναι η αρχή
για να ξεκινήσουμε να αντικαθιστούμε το ισοζύγιο που πολύ σωστά είπατε.
Νομίζω ότι θέλουμε συμμετέχοντες σε αυτό το πράγμα και τους συναδέλφους
της αντιπολίτευσης και να σας πω και το εξής:
Έχουν ξεκινήσει από σήμερα και φεύγουν με κοινοποίηση στο
Δήμαρχο

αυστηρά

πρόστιμα

σε

όσους
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προχωρήσει σε αυθαίρετες κοπές. Σήμερα έφυγε το πρώτο πρόστιμο για
κεντρική επιχείρηση της πόλης, άλλη περίπτωση από αυτή

που είπε ο

Δήμαρχος.
Τα λέω αυτά εδώ ενώπιόν σας και ενώπιον των πολιτών για να
καταλάβουμε ότι δεν μπορεί ούτε ο Αντιδήμαρχος ούτε η Δημοτική Αρχή να
κάνει τον χωροφύλακα και να επικρατεί πολλές φορές στους συνδημότες μας
και στις συνδημότισσές μας το «ααααα ξέρετε τον είδα, αλλά δεν μπορώ να
σα πω ποιος είναι». Ή να πηγαίνει η Δημοτική Αστυνομία να συλλαμβάνει
από καταγγελία τηλεφωνική, να γνωρίζουν άπαντες και κανείς να μην παίρνει
την ευθύνη να υποδείξει, διότι κακά τα ψέματα εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο
πάντως σε καμία περίπτωση η δολιοφθορά ή η καταστροφή του πρασίνου δεν
είναι ρουφιανιά. Ας βοηθήσουμε και τις Υπηρεσίες για να κάνουμε κι εμείς τα
προβλεπόμενα. Ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπροστά από το σπίτι μου έχω φυτέψει τέσσερα δέντρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πέντε χρόνια είναι αυτή η δουλειά. Το τέταρτο που ακουμπάει
λίγο προς γειτονικό κτήριο, έχει ξεραθεί τέσσερις φορές, το έχω αλλάξει
τέσσερις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την
κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της
αριθ. 6/2016 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
εγκρίνεται ομόφωνα.
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6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) και τριών (3) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
αντιστοίχως»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο για
ερώτηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ειδικότητα οικοδόμων 20 άτομα. Μου έκανε εντύπωση τα 20 άτομα. Έχουμε
κάτι να κάνουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βάψουν όλα τα σχολεία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. Τοποθέτηση; Όχι. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού

με

σύμβαση

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου

διάρκειας δύο (2) και τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεων
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος & Πρασίνου αντιστοίχως»
εγκρίνεται ομόφωνα.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ενημέρωση για τις αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες και
τις συνέπειες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανακήρυξη του Δήμου
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε περιοχή “ΤΤΙΡ /CETA/TISA freezone”»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι στα σκαριά για όσους το γνωρίζουν η διατλαντική
εμπορική συμφωνία η ΤΤΙΡ η οποία είναι μια εντελώς αδιαφανής διαδικασία η
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οποία στην ουσία περιγράφει ένα ενιαίο εμπορικό χώρο με εντελώς πλήρη και
ασύδοτη, από όσα τουλάχιστον έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας.
Πλήρη

κυριαρχία

των

αγορών

αλλά

και

των

μεγάλων

πολυεθνικών εταιρειών εις βάρος και των εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εμείς θεωρούμε πως αυτή είναι μια διαδικασία η
οποία δεν υποσκελίζει μόνο τη δημοκρατία σε επίπεδο εθνικό, αλλά έρχεται
να φορέσει και επαναλαμβάνω με εντελώς αδιαφανείς και αντιδημοκρατικούς
όρους μια ατζέντα νεοφιλελεύθερη και αντιδημοκρατική και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Ήδη υπάρχει μια πρωτοβουλία Δήμων σε κεντρικό ευρωπαϊκό
επίπεδο, στην Ελλάδα αυτός ο οποίος έχει προχωρήσει σε τέτοιου είδους
απόφαση είναι ο Δήμος Κέρκυρας και εμείς θεωρούμε ότι ως Δημοτικό
Συμβούλιο θα έπρεπε να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτή την συμφωνία η
οποία σχεδιάζεται χωρίς τους λαούς και εις βάρος τους, προκειμένου να
δηλώσουμε την εναντίωσή μας και να το κοινοποιήσουμε όσο το δυνατό
μπορούμε και να ασκήσουμε πίεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Νομίζω κ. Δήμαρχε ότι είναι ένα
πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, η πρωτοβουλία είναι πολύ θετική, είναι πάρα
πολύ αδύναμη η εισήγηση την οποία κάνουμε σήμερα. Διότι έπρεπε κατ'
αρχάς να γίνει μια ενημέρωση και των πολιτών αλλά και του Δημοτικού
Συμβουλίου και όχι σε δέκα λεπτά. Διότι εδώ μιλάμε για μια γενική
καταστρατήγηση όλων των δημοκρατικών διαδικασιών ξεκινώντας ότι πλέον
δεν έχει καμία ισχύ το κάθε εθνικό Συμβούλιο η κάθε εθνική απόφαση ενός
Κοινοβουλίου.
Πρέπει να σας πω όμως κι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το
προσέξουμε: και η απόφαση ακόμη του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό
μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση την οποία θα
πάρουμε, από την άλλη υπάρχει ένα Συμβούλιο 21 Μαΐου στη Βαρκελώνη και
δεν ξέρω αν αντιπροσωπεύεται ο Δήμος. Ο πρώτος Δήμος ο οποίος το έκανε
ήταν ο Δήμος Αιγάλεω, ο οποίος ανακήρυξε το Δήμο του σαν ελεύθερη Ζώνη
και θέλω να πω κι ένα πράγμα:
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Αυτά είναι μόνο σαν απόφαση την οποία μπορεί να πάρει μόνο
από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει
απόφαση, μπορούμε να πούμε όλοι εδώ γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό
αυτό και ήταν πολύ θετικό που ήρθε σήμερα να το συζητήσουμε, αλλά θα
παρακαλέσω πολύ ότι πρέπει να γίνει απόλυτη γνωστοποίηση – ενημέρωση
σε πολλά μπορώ να πω κι άλλα πράγματα. Το έχω διαβάσει, το έχω ψάξει, το
έχω κυνηγήσει αυτό το θέμα για να είμαι ενήμερος γιατί θεωρώ ότι ακόμη και
εναντίον του περιβάλλοντος, για τα πυρηνικά, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να
αποκομίζεις από αυτό το θέμα, δεν είναι τόσο απλό το να πάρουμε μια
απόφαση και να πούμε σαν εισήγηση επί του θέματος, πρέπει να το
συζητήσουμε γιατί νομίζω ότι το να λέμε μόνο απλά ότι ανακηρύξαμε το Δήμο
ΤΤΙΡ ως ελεύθερη Ζώνη δεν λέει τίποτε. Πρέπει να γνωστοποιήσουμε και να
γνωρίσει ο κόσμος τι είναι αυτό και γιατί το φέραμε σήμερα.
Εγώ νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί να παρθεί μια απόφαση
όταν οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακριβώς το θέμα αυτό και νομίζω ότι με
δυο λεπτά ενημέρωση το να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε
«ανακηρύξαμε το Δήμο ελεύθερη Ζώνη» δεν λέει απολύτως τίποτε.
Και θα σας πω και κάτι άλλο για να καταλάβετε την κρισιμότητα,
ότι ακόμη και να πει ο Δήμος, να πει το εθνικό Κοινοβούλιο «όχι σε αυτή την
απόφαση, ότι εμείς δεν δεχόμαστε», οι συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν,
θα ισχύουν για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοια πρόστιμα, τα
οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Δέστε το με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, δέστε το ότι είναι ένα
πολύ σοβαρό θέμα να το φέρουμε σε μια διαβούλευση να ενημερωθεί ο
κόσμος, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε μια
συγκεκριμένη απόφαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο ο δυο έχουν, όπως
είπε ο Δήμαρχος είναι ο Δήμος Κέρκυρας και ο Δήμος Αιγάλεω. Νομίζω ότι 21
Μαΐου έπρεπε ο Δήμος μας να εκπροσωπείται. Το να θέλουμε να πάρουμε
αυτή την απόφαση τώρα, νομίζω ότι είναι περισσότερο επιπόλαιο και θα είναι
πάρα πολύ χαλαρό. Η εισήγηση είναι πάρα πολύ αδύναμη, πρέπει να
ενημερωθούμε καλά, όλοι να το έχουν κτήμα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ
σοβαρό και όχι γίναμε ελεύθερη Ζώνη. Ευχαριστώ πολύ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη ήταν 21 Απριλίου, λέει «χαιρετίζουμε τη συνάντηση
των Δημάρχων στη Βαρκελώνη 21 Μαΐου» αύριο είναι. Απριλίου και όχι 21
Μαΐου που μου είπατε. Οπότε εφόσον υπάρχει αυτή η σκέψη, έπρεπε ο
Δήμος να εκπροσωπείται και ο πρωτάρχης ο μπροστάρης σε αυτή την
κατάσταση είναι ο Δήμος Βαρκελώνης και αύριο έπρεπε για να έχουμε μια
απόλυτη ενημέρωση σε αυτό που έχει γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βέβαια
ξέρετε κάθε φορά σε αυτά τα πολύ σοβαρά και μεγάλα θέματα είναι όπως
παλιά που βγάζαμε τα ψηφίσματα για το ποια περιοχή της Αθήνας θα είναι
αποπυρηνικοποιημένη. Συμφωνούσαμε όλοι ότι είμαστε εναντίον των
πυρηνικών, ανακηρύσσαμε τις πόλεις αλλά επί της ουσίας είναι το μαζικό
Κίνημα αυτό που θα προχωρήσει κάποια πράγματα γιατί νομίζω ότι όλη αυτή
η ιστορία η ΤΤΙΡ και όλες αυτές οι συμφωνίες είναι η έκφραση σε μεγαλύτερο
βαθμό του καπιταλισμού, για να πούμε και το γνωστό ρητό «είναι ο
καπιταλισμός ηλίθιε». Αυτό ακριβώς είναι.
Ότι ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο αφαιρεί τα δικαιώματα σε
οποιοδήποτε εθνικό επίπεδο και είναι πολλά τα θέματα τα οποία θίγονται.
Είναι

θέματα

αποφάσεων,

είναι

θέματα

επιχειρήσεων,

είναι

θέματα

περιβάλλοντος, είναι θέματα μεταλλαγμένων τροφίμων που είναι πολύ
σοβαρά …
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Γι' αυτό λέγεται ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Γι' αυτό ακριβώς, λέω «είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε» η
έκφραση είναι ουσιαστική, πολύ επίκαιρος γι' αυτά ακριβώς τα θέματα. Δεν
έχω αντίρρηση στο να παρθεί μια απόφαση να χαρακτηρίσουμε την πόλη μας
ελεύθερη Ζώνη με αυτές τις συμφωνίες, αλλά πραγματικά εδώ η απόφασή
μας είναι αν θέλουμε μια συνολική απάντηση, αν το Κίνημα θέλει μια συνολική
απάντηση απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο εμείς θα υπερψηφίσουμε, συμφωνώ
βέβαια με αυτό που είπε ο κ. Κόντος ότι είναι μια αδύναμη εισήγηση, αλλά
θέλω να πω με όλη την εκτίμηση που έχω κ. Κόντο, ότι υπάρχουν τόσο
αδιαφανείς όροι, δηλαδή πραγματικά πάνω σε αυτές τις συμφωνίες που δεν

58

η

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/4/2016

μπορούμε και να αναπτύξουμε, δηλαδή δεν ξέρουμε κι όλο το background και
όλα αυτά που κρύβονται από πίσω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γι' αυτό είπα να κάνουμε …
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, να το κάνουμε αλλά δεν έχουμε και την υπόλοιπη
γνώση. Συμφωνώ κατ' αρχήν στο να κηρύξουμε βέβαια δεν έχουμε αντίρρηση
με τις επισημάνσεις αυτές που έκανα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια ήθελα να πω μόνο κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που
από τους προηγούμενους ομιλητές της αντιπολίτευσης επισημάνθηκε πολύ
σωστά ότι πρόκειται για ένα τρομακτικό σχέδιο. Λίγα έχω διαβάσει και μάλλον
όλοι έχουμε διαβάσει λίγα, διότι αν είναι σωστά αυτά που έχω διαβάσει, το
κέντρο είναι σε αυτό που εξετάζεται που γίνονται οι συμφωνίες τα γραπτά
είναι στη Φρανκφούρτη ή στο Βερολίνο δεν θυμάμαι, μπορούν να μπουν
κάποιοι ευρωβουλευτές αφού τους αφαιρέσουν –λέει- το στυλό, το μολύβι, το
χαρτί, το τηλέφωνο, δεν έχουν δικαίωμα -δεν ξέρω αν είναι απόλυτα σωστά,
σας λέω μια πληροφόρηση από αυτά που διαβάζω- να αντιγράψουν και να
φέρουν στοιχεία έξω, δια μνήμης ό,τι συγκρατήσουν –αν έχω διαβάσει σωστά,
αλλιώς διορθώστε με- αυτά που έχουν διαρρεύσει σας μιλάω ειλικρινά είναι
τρομακτικά, θυμίζουν τον Όργουελ και αλίμονο τι έρχεται σε αυτή την
ανθρωπότητα.
Άρα φυσικά κανένας μας δεν είναι υπέρ των στείρων
ψηφισμάτων με τις μεγάλες κουβέντες, όμως μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά
πυροδοτούν απλώς ένα ενδιαφέρον και θα έλεγα στους επιτετραμμένους
Αντιδημάρχους μας εδώ με τον πολιτισμό να οργανωθεί σιγά - σιγά μια
ημερίδα.
Στην ημερίδα θα φέρουμε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν
περισσότερο από εμάς, πιθανό ευρωβουλευτές, πιθανό άλλους πολιτικούς
σκεπτικιστές πάνω στο ζήτημα έτσι ώστε πραγματικά θα απασχολήσει την
επόμενη γενιά πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Λέω την «επόμενη γενιά»
γιατί αυτά μπαίνουν σα το δηλητήριο σιγά - σιγά στη ζωή μας, τη
δηλητηριάζου και είναι κρίμα στα παιδιά μας να ζητήσουν σε μια
δηλητηριασμένη πλέον κοινωνία.
Υπό αυτή την έννοια χαίρομαι που υπάρχει ανησυχία στο
Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλώ τους Αντιδημάρχους να κάνουν ένα
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σχεδιασμό όχι άμεσο, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει αύριο ή μεθαύριο,
αλλά να υπάρξει ένας σχεδιασμός να ενημερωθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ που με ακούσατε.
Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε συμφωνώντας απόλυτα
με τον κ. Κόντο και με τους υπόλοιπους βέβαια προλαλήσαντες, έχω όμως να
επισημάνω κι εγώ το εξής: πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδύναμη η εισήγηση
έχετε απόλυτο δίκιο κ. Κόντο, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι ίσως είναι και
λίγο… πώς να σας το πω… μήπως βιαζόμαστε να ασχοληθούμε με αυτό.
Μήπως πρέπει πραγματικά όπως είπε ο κ. Κόντος να υπάρξει μια
διαβούλευση, να μπει το θέμα. Είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα θεωρώ,
πρέπει να μπει σε διαβούλευση, θα πρέπει να δούμε και τη συνάντηση των
Δημάρχων, δηλαδή εκεί είναι βέβαιο ότι θα ακούσουμε περισσότερες
πληροφορίες από όσες ξέρουμε μέχρι σήμερα. Να δούμε λίγο τις πτυχές του
ζητήματος για να μπορούμε να είμαστε απόλυτοι και να τοποθετηθούμε.
Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει νόημα σήμερα πραγματικά να
πάρουμε μια απόφαση. Εάν πραγματικά είναι επικοινωνιακό, εξυπηρετεί σε
κάτι; Να το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικοινωνιακό είναι, σαφώς. Τι είναι;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Τι ακριβώς; Δηλαδή πραγματικά σας το λέω θεωρώ κι εγώ
ότι είναι πολύ σοβαρό, ότι θα πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία της
Φιλαδέλφειας

και

οπωσδήποτε

να

έχουμε

καλύτερη

πληροφόρηση.

Πραγματικά ακούμε τρομακτικά πράγματα, αλλά όπως λέτε από περιγραφές
από αυτά που διαβάζουμε σε κάποιες στήλες από πληροφορίες που πιθανό
να έχουν διαρρεύσει και τα λοιπά.
Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχουμε απόλυτη ουσιαστικά γνώση
σήμερα του τι ακριβώς λέει αυτό το πράγμα και τι πρόκειται να συμβεί, τι
προβλέπει. Θεωρώ κι εγώ ότι είναι βιαστική κίνηση το να πάρουμε σήμερα μια
απόφαση, νομίζω ότι καλό θα είναι να συμφωνούσαμε για παράδειγμα να
μπει σε μια διαβούλευση, αφού προηγηθούν οι συναντήσεις των δημάρχων,
οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει, να έχουμε και μια πληροφόρηση καλύτερη
για να μπορούμε να πούμε και στον κόσμο ότι «Κύριοι, έτσι έχουν τα θέματα,
αυτά είναι τα βασικά σημεία αυτού του πράγματος», αλλά συμφωνούμε όλοι
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στο ότι πραγματικά είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό, που πιθανό να
είναι και πάρα πολύ κρίσιμο για τα θέματα δημοκρατίας, κυριαρχίας και τα
λοιπά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μου επιτρέπετε κάτι κ. Πρόεδρε; Είναι το πρώτο βήμα αυτό,
νομίζω πρέπει να στηριχθεί και από άλλες Οργανώσεις, δηλαδή από
περιβαλλοντικές Οργανώσεις, δηλαδή μην αδυνατίσουμε μια τέτοια απόφαση
χωρίς να είναι ενήμερος ο πολίτης. Μια απλή ενημέρωση ναι, καλά την
κάναμε, δεν διαφωνούμε καθόλου, πολύ καλά κάνατε, νομίζω από την πρώτη
στιγμή ότι είναι πολύ θετικό.
Αλλά μην πάρουμε σήμερα μια βιαστική απόφαση γιατί θα μας
πουν «Καλά, πήρατε μια απόφαση το ξέρετε το θέμα;». Πρέπει να το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ξέρουν οι Πρωθυπουργοί εμείς θα το ξέρουμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα κ. Πρόεδρε ένας λόγος ακόμη παραπάνω που το λέτε, δεν
χάθηκε ο κόσμος να το δούμε οργανωμένα αυτό. Οργανωμένα. Είμαστε
σύμφωνοι να το δούμε οργανωμένα. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Την ίδια απόφαση έχουν πάρει χίλιοι τόσοι Δήμοι στην
Ευρώπη και άλλοι δυο Δήμοι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα
Κίνημα και αυτοδιοικητικό γιατί θίγεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την
Ευρώπη και το να πάρουμε σήμερα αυτή την απόφαση, δεν σημαίνει ότι θα
σταματήσει εδώ, δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς από τη Διοίκηση έχει την
αίσθηση ότι πρέπει να σταματήσει εδώ το θέμα αυτό.
Παίρνεις μια απόφαση σήμερα η οποία θα είναι η αρχή και το
έναυσμα για να ξεκινήσεις να κάνεις μια ενημέρωση και στην τοπική κοινωνία,
να βγει προς τα έξω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε αυτή την απόφαση γι'
αυτούς τους λόγους όπως διατυπώνονται και στην εισήγηση και όπως τα
συζητάμε πάρα πολύ ωραία και συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας και από εκεί και
πέρα μέσω αυτής της απόφασης θα ξεκινήσει και μια διαδικασία ζύμωσης
μέσα στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το ένα αναιρεί το άλλο.
Άποψή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση
και μην αυτομαστιγωνόμαστε. Για το ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση δεν
φταίμε εμείς. Φταίει το ότι σχεδιάζουν ακριβώς τη διατλαντική συμφωνία εν
κρυπτώ και η μόνη πηγή πληροφόρησης που έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή
είναι τα weekliks. Μόνο από τα weekliks έχει ενημερωθεί. Σχεδιάζεται δηλαδή
αυτή τη στιγμή σε κλειστά γραφεία μια μεγάλη συμφωνία η οποία προβλέπει
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ενιαίες προδιαγραφές για τα εμπορεύματα μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τουλάχιστον.
Τρίτον σημαίνει ενοποίηση και ενιαίες αρχές για το εργατικό
Δίκαιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή δεν
υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζετε ότι
δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά, είναι πράγματα τα
οποία τα γνωρίζουμε, τα οποία συζητούνται και θεωρούμε πως καλούμαστε
να πάρουμε θέση.
Από εκεί και πέρα θεωρώ πως όντως η συζήτηση η οποία
γίνεται αυτό που λέει η κα Αγαγιώτου ότι αυτό μπορεί να απαλειφθεί μόνο από
ένα ισχυρό Κίνημα συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λέει ο κ. Κόντος ότι δεν
αρκεί να πάρουμε μια απόφαση αλλά χρειάζεται να επικοινωνήσουμε αυτό το
θέμα στον κόσμο της πόλης συμφωνώ απόλυτα. Αυτό όμως δεν είναι
αντιφατικό με το να πάρουμε μια απόφαση.
Μια απόφαση, έχει ένα συμβολικό πολιτικό χαρακτήρα και μετά
είναι στο χέρι μας να κάνουμε και συζητήσεις, να ενημερώσουμε την κοινωνία
προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι και να συμμετάσχουμε και στις
αυτοδιοικητικές άλλες συνεργασίες που υπάρχουν, αλλά και σε ελληνικό και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου και να ενημερωθούμε εμείς, αλλά και να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό να μην προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι
εγώ θα πρότεινα κάτι: σε αυτή τη φάση εάν ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο να
έβγαζε ένα ψήφισμα ότι συντάσσεται με αυτή την προσπάθεια και μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα… Θέλετε 10-15 ημερών; Θέλετε στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο; Αφού αυτό το ψήφισμα βγει στον τοπικό Τύπο, στο site
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του Δήμου να έρθουμε, να πάρουμε την απόφαση να ανακηρύξουμε το Δήμο
μας σε περιοχή freezone όπως το λέτε.
Το να καθυστερήσουμε 15 μέρες μια απόφασή μας την οποία
όλοι από ό,τι προϊδεάζομαι ότι θα είναι σύμφωνοι και σε πρώτη φάση να
φέρουμε ένα ψήφισμα που να λέμε ότι συντασσόμαστε με την εισήγηση και
από εκεί και πέρα στο επόμενο Συμβούλιο να το φέρουμε και να το
ψηφίσουμε, το θέτω και σαν πρόταση, αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Παίρνω αφορμή αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος και λέω να
πάρουμε σήμερα την απόφαση, όπως κατέβηκε στην εισήγηση και να
δεσμευτούμε σα Δήμος ότι θα κάνουμε μια ημερίδα γι' αυτό το θέμα για να
ενημερώσουμε τον κόσμο ώστε και ο κόσμος ενημερωμένος πια, να μπορεί
να κρίνει αυτά που διαβάζει και στις εφημερίδες και στα διάφορα site.
Γιατί θα ενημερωθεί από εκεί και ο καθένας θα του λέει τη δική
του ίσως άποψη. Καλό είναι εφόσον εμείς το θεωρούμε ότι είναι σωστό, να
κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Όχι απλώς να το ψηφίσουμε, αλλά να το κάνουμε
ευρέως γνωστό στον κόσμο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνει
με μια ημερίδα αυτό. Μέχρι τουλάχιστον τον Σεπτέμβρη να την κάνουμε για να
ενημερωθούμε και εμείς ακόμη καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ήρθα λίγο διαβασμένος. Εδώ λέει «Ενημέρωση» δεν λέει
πουθενά για απόφαση. Λέει «Ενημέρωση για τις αδιαφανείς διατλαντικές
εμπορικές συμφωνίες…» δεν λέει πουθενά ότι θα πάρουμε κάποια απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαβάστε το όλο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: «Ενημέρωση για τις αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές
συμφωνίες και τις συνέπειες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανακήρυξη του
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε περιοχή “ΤΤΙΡ /CETA/TISA freezone”,
ενημέρωση γι' αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη δεύτερη πρόταση κ. Ντάτση, το δεύτερο σκέλος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το ανακήρυξη σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακήρυξη είναι ανακήρυξη, τι να κάνουμε. Υπάρχει άλλος
ομιλητής; Όχι. Κατά την άποψή μου πρέπει να προχωρήσουμε σε
63

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ψηφοφορία, προφανώς είναι επικοινωνιακή η ανακήρυξη του Δήμου freezone
είναι προφανές ότι ανοίγει μια συζήτηση στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία
άρα πάμε σε ψήφιση, ως εισήχθη το θέμα. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ, ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ της πρότασης του κ. Τομπούλογλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά δηλαδή.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν είναι κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά της πρότασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις ψηφοφορίες υπάρχει «υπέρ», «κατά» «αποχή». Αν
υπάρχει τέταρτο θα το μάθω τώρα!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έχει τεθεί προς ψήφιση η συγκεκριμένη πρόταση. Ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου και ο κ. Πλάτανος απουσιάζουν. Ο κ.

Κανταρέλης;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Μισό λεπτό για να καταλάβω κ. Πρόεδρε γιατί εγώ δεν
κατάλαβα τώρα ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας εξηγήσω εγώ. Κάντε μου την ερώτηση.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έκανε μια πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη …
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ναι καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω δίκιο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Όταν η εισήγηση είναι άλλη και κάνεις μια πρόταση άλλη,
αλλά μήπως θα πρέπει γιατί δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να πει επί της
ουσίας κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη όταν λέμε «ως εισήχθη» μπαίνουμε σε
ψηφοφορία «υπέρ», «κατά», «λευκό» «γιατί». Βάζεις και το «γιατί» σου δίπλα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ της πρότασης του κ. Τομπούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά για τους εξής λόγους. Συνεχίζουμε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν είναι σωστή αυτή η διαδικασία.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν είναι σωστή και εγώ αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Καλαμπόκη.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν έχει καταγραφεί η αντίθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Καλαμπόκη! Για πέστε μας εσείς κ.
Καλαμπόκη τον τρόπο ψηφοφορίας του θέματος ως εισήχθη, σας δίνω τον
λόγο κ. Καλαμπόκη, απαντήστε μου. Απαντήστε μου κ. Καλαμπόκη, υπάρχει
το συγκεκριμένο θέμα ως εισήχθη, ψηφίζουμε τι. «Υπέρ», «κατά», «λευκό»,
«αποχή». Τι άλλο υπάρχει κ. Καλαμπόκη που δεν το έκανα καλά;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Να ψηφίσουμε σωστά τότε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτό είναι πρόβλημα του κάθε ψηφίσαντος.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν έχει εκφραστεί κανένας τους «κατά».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακώς ψήφισαν «κατά». Αποχή έπρεπε να κάνουν, όχι κατά.
Αποχή έπρεπε να ψηφίσουν, αν θέλετε να σας πω και την προσωπική μου
γνώμη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν είναι ο ρόλος μας να κρίνουμε την ψήφο του καθενός. Ο
κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ με την προϋπόθεση αυτό που έχει τοποθετηθεί ο κ.
Τομπούλογλου ότι αυτό έπρεπε να έρθει πιο ενδυναμωμένο. Δεν διαφωνώ σε
τίποτε και να έρθει ενδυναμωμένο. Αλλά βέβαια όταν κάνει μια πρόταση
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τέτοια, δεν έχει πει κανένας όχι, θέλουμε όλοι να πάρουμε μια απόφαση τέτοια
κ. Πρόεδρε που να είναι ισχυρότατη. Τι θα πούμε αύριο στον κόσμο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο ψηφοφορίας εκτός από
αυτόν που σας είπα. Αν ξέρετε εσείς, φέρτε τον γραπτώς να το μελετήσω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν είπαμε κάτι, μην το παίρνουμε προσωπικά.
Αύριο δηλαδή στους πολίτες εμείς στους συνδημότες μας θα τους πούμε
«γίναμε ελεύθερη Ζώνη»; Τι ζώνη μας θα κοιτάνε, δεν θα ξέρουν τίποτε να
μας πουν.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσει η ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Για την ενδυνάμωση της ψηφοφορίας και αυτό που
πάτε να κάνετε, να θεωρηθεί ότι η δική μας Παράταξη αποχωρεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία αποχωρεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί όμως να γίνουν αυτά τα πράγματα;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αποχωρεί, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να
ψηφίσουμε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία το διορθώνουμε την ψήφο σας, αποχωρείτε από
την ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι – ναι διορθώθηκε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί κ. Πρόεδρε το κάνετε αυτό; Γιατί; Δεν το καταλαβαίνω,
πρέπει να έχουμε αντιπάλους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γραμματεύς συνεχίστε την ψηφοφορία. Δεν σταματάει και
δεν διακόπτεται η ψηφοφορία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Κανταρέλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία

Γραμματεύς

συνεχίστε

την

ψηφοφορία.

Ο

κ.

Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ με τη δέσμευσή μας ότι θα γίνει καλύτερη ενημέρωση και
την πρόταση της κας Ρόκου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ψηφίζω υπέρ γιατί πιστεύω ότι αυτή η πρόταση που θα
ακουστεί στην κοινωνία θα είναι έναυσμα για να γίνει μια καλύτερη κα
πληρέστερη ενημέρωση. Είναι έναυσμα, γι' αυτό και πρότεινα στους
συναδέλφους να ψηφίσουν. Είναι το έναυσμα για να γίνει αυτή η ενημέρωση,
υπέρ ψηφίζουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω γιατί δεν γνωρίζω το θέμα. Ας
περιμένουμε και τα αποτελέσματα της αυριανής συνάντησης στη Βαρκελώνη
όλων των Δημάρχων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ενημέρωση για τις
αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες και τις συνέπειες τους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανακήρυξη του Δήμου Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος σε περιοχή “ΤΤΙΡ /CETA/TISA freezone”» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας Τροφίμων και
Αναλωσίμων Ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Φ.Χ. έτους 2016»
ως προς τις ομάδες 7 (Αρτοσκευάσματα & Είδη Ζαχαροπλαστικής)
και 9 (Άρτος), για τις οποίες ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
απέβη άγονος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι. Υπάρχουν
ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Λάλο ότι είναι όντως ανάγκη γιατί
τα θεωρώ πάρα πολύ βασικά αυτά τα προϊόντα να γίνει απ' ευθείας ανάθεση;
Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε άλλο διαγωνισμό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό λέμε κ. Λάλο. Άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πρέπει να
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κ. Λάλο δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε
εσείς. Επειδή λέτε εδώ ότι βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι ήρθαν στο διαγωνισμό
αλλά δεν ήταν εντάξει τα δικαιολογητικά, δεν προσκόμισαν σωστά τα
δικαιολογητικά;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο προμηθευτής που είχαμε μέχρι τώρα ήρθε
στο διαγωνισμό. Του έλειπαν κάποια από τα έγγραφα δεν ξέρω ποιο, δεν
θυμάμαι κάποιο έγγραφο που του έλειπε.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Γιατί από ό,τι βλέπω είναι ατομικές επιχειρήσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Εκτός από μια Α.Ε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για το ψωμί δεν νομίζω ότι ήρθε κάποιος
άλλος, μόνο ο συγκεκριμένος που είχαμε ο ίδιος προμηθευτής είναι. Είχε έρθει
με ελλιπή φάκελο όμως. Οι Α.Ε. που ήρθαν, ήρθαν για τα άλλα σκέλη.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Για την ομάδα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και τα σχετικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτά δόθηκαν.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Και σε ποιους θα το δώσουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ποιο;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα κάνουμε απ' ευθείας ανάθεση;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα βγάλουμε ανακοίνωση, λογικά θα
ενδιαφερθούν κάποιοι αρτοποιοί εδώ της περιοχής να δώσουν προσφορά.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Μέχρι τώρα ποιος μας προμηθεύει; Μέχρι σήμερα δηλαδή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο Τσίτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Σιώρη. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Από τη στιγμή που περνάμε στις αναθέσεις έχουμε την
ευκαιρία να μοιράζουμε αυτά τα πράγματα στους επαγγελματίες της πόλης και
όχι μόνο σε έναν;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν μοιράζουμε τίποτε. Βγάζουμε ανακοίνωση
και έχουν δικαίωμα όλοι να δώσουν προσφορά. Αφού δεν ενδιαφέρονται οι
περισσότεροι, δηλαδή ένα δυο είναι που ενδιαφέρονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε.

Υπάρχει

άλλη

ερώτηση;

Δεν

υπάρχει.

Τοποθετήσεις; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απευθείας
ανάθεσης της «Προμήθειας Τροφίμων και Αναλωσίμων Ειδών και
παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δ.Φ.Χ. έτους 2016» ως προς τις ομάδες 7 (Αρτοσκευάσματα & Είδη
Ζαχαροπλαστικής) και 9 (Άρτος), για τις οποίες ο πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός απέβη άγονος».

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης των έργων α. «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων» (Α.Μ. 34/15) β. «Ανάπλαση παιδικών χαρών
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 119/15) και γ. «Ανακαίνιση και
εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Φιλαδελφείας
-Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 79/16)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Καλαμπόκη; Όχι. ερωτήσεις –
τοποθετήσεις υπάρχουν; Δεν βλέπω. Παρακαλώ κ. Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης των
έργων

α.

«Ασφαλής

πρόσβαση

μαθητών

πέριξ

σχολικών

συγκροτημάτων» (Α.Μ. 34/15) β. «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 119/15) και γ. «Ανακαίνιση και
εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Φιλαδελφείας
-Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 79/16)» εγκρίνεται ομόφωνα.
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10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αναβάθμιση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη θα ήθελα να μας ενημερώσετε γιατί από τις
15/7 τι είχε συμβεί και έχουν μείνει απλήρωτοι;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Είναι η καθυστέρηση που οφείλεται στο Πράσινο Ταμείο.
Αυτός έχει κάνει διακοπή εργασιών γιατί πέρασε το δίμηνο που είχε καταθέσει
τον λογαριασμό. Πληρώθηκε τον πρώτο του λογαριασμό αλλά όταν
πληρώθηκε τον πρώτο λογαριασμό καθυστερούσε ο δεύτερος – τρίτος, οπότε
δεν έκανε άρση και υπάρχει ένα μπλέξιμο μια διαδικασία τέλος πάντων δεν
έχει πληρωθεί ακόμη. Πιστεύω ότι θα πληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με το τρίμηνο θα το τελειώσει το έργο;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Σε ένα δίμηνο θα το τελειώσει, αλλά εδώ η αίτησή του είναι
για δίμηνο, 60 μέρες, από τις 28 Μαρτίου που έληγε. Φάγαμε το μήνα χωρίς
να έχει ξεκινήσει εργασίες.
Η πρότασή μου είναι ή να του δώσουμε τρίμηνο από τις 28
Μαρτίου, ή δίμηνο από την ημέρα που θα κάνει την άρση της διακοπής. Είναι
υποχρεωμένος να κάνει άρση της διακοπής την ημέρα που θα πληρωθεί,
θέλει δυο μήνες για να το τελειώσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί λέει 28/5 η αναθεώρηση οπότε πάει 30 μέρες.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Σε 30 μέρες δεν προλαβαίνει,
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
28/3 τελείωνε κανονικά, ζητάει 60 μέρες, 28/5.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Να του δώσουμε 60 μέρες από την ημερομηνία αίτησης
άρσης της διακοπής.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η άρση διακοπής πότε είναι;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Η άρση διακοπής θα γίνει την ημέρα που θα πληρωθεί.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Που υπολογίζεται πότε;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επειδή πρέπει να πάω να πάρω το γιο
μου από τα αγγλικά, θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Εύχομαι σε όλους
καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε 11 η ώρα την Παρασκευή για το
περίπτερο. Έκανα λάθος εγώ και γι' αυτό πρέπει να φύγω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα μάρμαρα, ωραία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στο καλό Γιάννη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν κατάλαβα καλά αυτός σταμάτησε γιατί δεν πληρωνόταν.
Τώρα έχει καμία διασφάλιση; Γιατί ακόμη δεν έχει πληρωθεί. Και ένα δεύτερο,
εάν δεν εγκρίνουμε τη 2η παράταση για τη Νησίδα γιατί το 28 Μαΐου δεν
φτάνει, τι θα συμβεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα την εγκρίνουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εάν δεν την εγκρίνουμε; Υποθετικά, να ξέρω τι μου γίνεται.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άρα θα πάμε για άλλες δυο παρατάσεις, λογικά.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το έργο, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, που θα υπάρχει
χρηματοδότηση και θα πληρώνεται ο άνθρωπος μπορεί να τελειώσει μέσα σε
δυο μήνες.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντως και έτσι να μείνει είναι πολύ ωραίο έχουν φυτρώσει τα
χόρτα στα χώματα, είναι μια χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο πράγματα. Πρώτον το έργο είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με
τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Σήμερα μίλησα με τον Πρόεδρο
του Πράσινου Ταμείου, από μέρα σε μέρα μου είπε πληρώνεται, δηλαδή
πιθανό και αυτή την εβδομάδα να πληρωθεί. Την άλλη εβδομάδα σίγουρα.
Άρα λύνεται το θέμα και προχωράει σε άρση της διακοπής και η πρόταση
είναι σωστή, δυο μήνες από την άρση της διακοπής.
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Δεύτερον. Υπήρχαν ευρήματα, βρήκαμε τουλάχιστον δυο με
τρεις πλάκες τη μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή η πλατεία Κώστα, άμα την είδες,
πήγαμε να βγάλουμε τη μια πλάκα και βρήκαμε άλλη πλάκα από κάτω.
Βγάλαμε την άλλη πλάκα από κάτω, βρήκαμε τρίτη πλάκα από κάτω, δηλαδή
υπήρχε ένα στρώμα πολύ μεγάλο με πλάκες. Τρεις πλατείες η μία πάνω στην
άλλη!
Υπολογίζουμε σε ένα μήνα η Νησίδα το αργότερο, είκοσι μέρες
περίπου και μετά θέλει ένα μήνα περίπου η πλατεία στη Μαιάνδρου δίπλα
από τον παιδικό σταθμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε ομόφωνα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Καλαμπόκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή είναι η εισήγηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είναι έτσι, είναι 28 Μαΐου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έγραψε ο Κώστας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πρέπει να πάρουμε απόφαση αν συμφωνούμε για να το
περάσουμε αυτό το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό εισηγήθηκε ο Γιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στην απόφαση τροποποιημένα, ως διαμορφώθηκε από
τον κ. Αντιδήμαρχο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση

- Διαμόρφωση

κοινοχρήστων χώρων» εγκρίνεται ομόφωνα.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση
Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θέλετε κάτι κ. Καλαμπόκη;
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τα είπε ο Δήμαρχος, πάει μια χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Η μόνη ένσταση, επειδή θα απέχω σε αυτό το θέμα λόγω
των προηγούμενων τοποθετήσεων και του κ. Πλάτανου και τα λοιπά, η
Παράταξή μας έχει αποφασίσει να απέχει σε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο λόγο ακριβώς;
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Είπα λόγω των προηγούμενων τοποθετήσεων του κ.
Πλάτανου σχετικά με το θέμα. Θέλετε να τα αναφέρω ξανά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν πειράζει. Θα ανατρέψουμε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η μείωση που είχε πάρει αυτός πόσο ήταν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η έκπτωση;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γύρω στο 60-61%.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πολύ καλά κάναμε και πήραμε το 60 και 70% αλλά εκείνο το
οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτές οι μειώσεις, μας δημιουργούν συνεχή
προβλήματα. Θέλει πολύ παρακολούθηση, θέλει στενό μαρκάρισμα για να
μπορέσουμε να φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί όποτε έχουμε τέτοια,
υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, δεν έχουμε εκείνο δεν έχουμε το άλλο
και μας δημιουργεί πρόβλημα.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Απόστολε, είμαστε καθημερινά σχεδόν εκεί και εμείς και η
Τεχνική Υπηρεσία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ έχω την υποχρέωση να κάνω αυτή την υπενθύμιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κόντο. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα μιλούσα, αν δεν τοποθετούνταν έστω λίγο κ.
Κανταρέλης. Κύριε Κανταρέλη, το έργο αυτό για μας, το να φτάσουμε στο
σημείο που έχουμε φτάσει, είναι σαν ηράκλειος άθλος.
Γιατί παραλάβαμε ένα έργο το οποίο πρόπερσι πριν τις εκλογές
είχε σταματήσει. Περνούσαμε όλοι στην προεκλογική περίοδο και είχε
σταματήσει το έργο από τον Φλεβάρη του 2014 και η αποπεράτωσή του ήταν
στο 5% του συνολικού έργου.
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Αυτό το κάναμε ήδη πριν ακόμη αναλάβουμε ως Δημοτική Αρχή
εμείς εκλεγήκαμε το Μάιο και αναλάβαμε τον Σεπτέμβρη, κάναμε δυο
ραντεβού. Κάναμε ραντεβού με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, κάναμε ραντεβού και
με την εταιρεία η οποία ήταν η γνωστή εταιρεία η οποία νομίζω κι αυτός ήταν
ένας δεύτερος ηράκλειος άθλος να φύγει αυτή η εταιρεία από τα πόδια μας, η
οποία ήταν 20 χρόνια στη Φιλαδέλφεια και δεν υπήρχε έργο εδώ και 25
χρόνια που να μην έπαιρνε, είτε με διαγωνισμούς είτε με απ' ευθείας
αναθέσεις. Η εταιρεία λέγεται Αττική Δίοδος.
Προσπαθήσαμε, το είχα εξηγήσει αναλυτικά να δούμε αν
μπορούμε να πιαστούμε από κάπου, ώστε να υποχρεώσουμε τον εργολάβο
να αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος επειδή
το πράγμα ήταν ακριβώς φτιαγμένο ώστε να μην προκύπτει πουθενά ευθύνη
ή αμέλεια του εργολάβου γιατί τα τεύχη δημοπράτησης ήταν αυτά τα οποία
είχαν ελλιπή άρθρα και άρα γι' αυτό τον λόγο ο εργολάβος δεν ήταν
υποχρεωμένος σε καμία περίπτωση βάσει συμβατικών υποχρεώσεων να
προχωρήσει. Το εξετάσαμε δηλαδή και με τη Νομική Υπηρεσία, είναι κι εδώ ο
κ. Χήτος να το επιβεβαιώσει.
Αυτό που κάναμε σε επόμενη φάση εφόσον ο εργολάβος δεν
πειθόταν να προχωρήσει ήταν να τερματίσουμε, να διακόψουμε τη σύμβαση
και να αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και
εντάχθηκε ξανά στο ΕΣΠΑ ύστερα από δική μας πίεση και φυσικά και με τη
βοήθεια της Περιφέρειας η οποία δέχτηκε αυτό το πράγμα και ενέταξε νέα
εργολαβία, νέα δημοπρασία. Δηλαδή ουσιαστικά κάναμε μια νέα μελέτη από
το σημείο που ήταν και μετά, κάναμε σωστά τεύχη δημοπράτησης και
επαναδημοπρατήσαμε το έργο.
Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι αυτό που λέει ο κ. Κόντος
το οποίο δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας ούτε στο χέρι κανενός Δήμου.
Δηλαδή από τη μια αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ υψηλές εκπτώσεις με
συνέπεια να υπάρχει μια δυσχέρεια και να κυνηγάμε, να κυνηγάμε, να
κυνηγάμε τους εργολάβους. Εδώ υπάρχουν δυο κίνδυνοι: ο ένας είναι να
μείνουν τα έργα να και να μην τελειώσουν και ο δεύτερος κίνδυνος είναι να
υπάρχει έλλειμμα στην ποιότητα. Γιατί όταν κάποιος κάνει τόσο υψηλές
προσφορές, πρέπει να είσαι από πάνω γιατί μη γελιόμαστε, ο καθένας θέλει
να μπορέσει να εξοικονομήσει χρήματα για την επιχείρησή του.
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Εδώ, έχουμε δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλους αυτούς τους
μήνες, είμαστε κάθε μέρα από πάνω, έχουμε περάσει μεγάλη ταλαιπωρία τη
μία με τη διακοπή του ΕΣΠΑ γιατί για δυο μήνες παρ' όλο που είχε ενταχθεί
δεν πληρωνόταν, πρώτη διακοπή εργασιών. Η δεύτερη ήταν με τα capital
contols και καταφέραμε τελικά μέσα από χίλια μύρια κύματα να ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πάλι με παρέμβαση δική μας, για να
μπορέσει αυτή τη στιγμή να προχωρά και να αποπερατώνεται.
Ελπίζω να φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος και εκεί είμαστε για να
μπορέσουμε να έχουμε τον παιδικό σταθμό. Το ένα είναι αυτό να τελειώσει και
το δεύτερο είναι να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβρη. Υπάρχει κι ένα δεύτερο
στοίχημα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να λειτουργήσει από τον
Σεπτέμβριο ο νέος παιδικός σταθμός και έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες γι' αυτό.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε μια κουβέντα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια κουβέντα.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, η αποχή μου δεν οφείλεται σε
προσωπικό, σας εξηγώ ότι το ’12 που το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, πιστέψτε με
τότε υπήρχε τεράστια ανοχή χρημάτων στο Δήμο και πλήρωσα από την
τσέπη μου ως Αντιδήμαρχος για να μην χάσουμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Είμαι
υπέρ του σταθμού βέβαια αλλά λόγω της Παράταξης δεσμεύομαι και απέχω
από την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος που απέχει ή κατά και τα λοιπά ή μόνο ο κ.
Κανταρέλης; Μόνο ο κ. Κανταρέλης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 25 υπέρ και μία αποχή.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και
4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού
Νέας Χαλκηδόνας» εγκρίνεται ομόφωνα.
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12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα πάμε σε κλήρωση;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ένα και ένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός.
Ακολουθεί κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνόπουλος Δημήτριος τακτικός και Γεωργαμλής Λύσανδρος
αναπληρωματικός. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού
Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής

του

έργου

«Ανακατασκευή

πεζοδρομίων

- οριστικής
διαφόρων

περιοχών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται ομόφωνα.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων»»

Ακολουθεί κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά ως τακτικό μέλος και ο κ. Πρελορέντζος
αναπληρωματικός. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού
Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής

- οριστικής

παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και
πεζοδρομίων».
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14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της
προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε.
Νέας Φιλαδέλφειας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε κλήρωση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού.
Ακολουθεί κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικός ο κ.
Κουτσάκης. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού
Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής

του

έργου

«Διαμόρφωση

- οριστικής

οργανωμένων

θέσεων

στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό
Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας»».

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης για το Ερευνητικό έργο με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» συνολικού
προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή
τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι κ. Καλαμπόκη, έχετε τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δυο λόγια. Μετά από μια σειρά συζητήσεων με κατοίκους
της περιοχής των εργατικών κατοικιών, τον εντοπισμό και την καταγραφή
προβλημάτων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του προγράμματος
από την Περιφέρεια Αττικής, ξεκινάμε μια συνεργασία με το Δημοκρίτειο
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Πανεπιστήμιο προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική έρευνα
παρεμβάσεων.
Η έρευνα αυτή θα αφορά με δυο λόγια: τη λειτουργική
αναβάθμιση των κτηριακών κελυφών και του περιβάλλοντος χώρου, τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εν γένει αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος, τις αναγκαίες πολεοδομικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την
κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση.
Προχωρώντας αυτή η έρευνα – μελέτη ελπίζουμε να φτάσει σε
ένα σημείο που θα ψάχνει να βρει και λύσεις και να προτείνει λύσεις
χρηματοδότησης. Όλο αυτό το πράγμα η συνεργασία με το Δημοκρίτειο θα
πάει βήμα – βήμα, δηλαδή ξεκινώντας από την καταγραφή, μια ανάλυση της
περιοχής των κατοικιών, του δυναμικού που μένει μέσα, θα αρχίσει να
περπατάει τις λύσεις και θα φτάσει και στις οικονομικές προτάσεις.
Θεωρώ ότι πρέπει να διαβάσετε όλοι όσοι δεν έχετε κάνει την
εισήγηση, ότι είναι αρκετά κατατοπιστική και πιάνει αρκετά θέματα. Νομίζω ότι
θα είναι ένα αρκετά μεγάλο ζήτημα για τις εργατικές κατοικίες, χρονίζον που
θα προσπαθήσει να δώσει κάποιες λύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ Όταν ξεκινήσαμε πριν από περίπου ένα χρόνο τη
σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου και συζητώντας και με τον
Αντιδήμαρχο αλλά και με συνεργάτες, αντιληφθήκαμε ότι σε πολεοδομικό και
χωροταξικό επίπεδο η πόλη έχει δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Το ένα είναι ο γνωστός προσφυγικός συνοικισμός που είναι στο
κέντρο και το δεύτερο το οποίο είναι κι αυτό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της πόλης μας, είναι τα τέσσερα συγκροτήματα των εργατικών πολυκατοικιών
στη βόρεια Νέα Φιλαδέλφεια.
Με μια αντίληψη που είχαμε και ως δημοτική Παράταξη και
έχουμε και ως Δημοτική Αρχή με μια λογική και αποκέντρωσης από τη μία
αλλά και δεύτερο με ένα κοινωνικό και ταξικό κριτήριο θα έλεγα σε μια
υποβαθμισμένες στην πραγματικότητα περιοχές της πόλης και ύστερα και
από συνεργασία και με κατοίκους που είχαν δει το θέμα, είχαμε γίνει δέκτες
αιτημάτων και προεκλογικά και μετεκλογικά.
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Καταφέραμε και συντάξαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα ερευνητικό
πρόγραμμα και αν χρειάζεται Πανεπιστήμιο προκειμένου να μελετήσει μια
σειρά και πολεοδομικά και χωροταξικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Γιατί επιλέξαμε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και οχ ένα
άλλο Πανεπιστήμιο; Γιατί είναι μια σχέση την οποία εμείς την κληρονομήσαμε
σε μεγάλο βαθμό, υπήρχε στο Δήμο την οποία τη βρήκαμε και την
αξιοποιήσαμε στο έπακρο. Είναι η σχέση με τον κ. Πατρίκιο. Ο Γιώργος
Πατρίκιος είναι ο μελετητής του προσφυγικού συνοικισμού, είχε έρθει και στο
Δημοτικό Συμβούλιο αν θυμάστε παλαιότερα. Εμείς μέσα από εκεί τον
γνωρίσαμε και μέσα από αυτή τη σχέση επειδή είχε ασχοληθεί μας το είπε ο
ίδιος στην πορεία, με τα συγκροτήματα των εργατικών πολυκατοικιών, μέσα
από τη συζήτηση κι όλα αυτά που εμείς είχαμε στο μυαλό μας, καταλήξαμε σε
ένα τέτοιο project.
Το δεύτερο είναι ότι αυτό δεν αφορά μόνο το Δημοκρίτειο, χτες
κιόλας είχαμε συνάντηση με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γιατί
εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό και θα χρειαστεί χρηματοδότηση από το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι ενήμερο το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειες γι' αυτό το project είναι το δεύτερο ραντεβού που κάναμε,
είναι πολύ θετικοί στη χρηματοδότηση απλώς χρειάζεται ένα συνολικό πλάνο
αυτό στην ουσία ψηφίζουμε σήμερα και θα είμαστε βήμα – βήμα να
παρακολουθούμε τι δουλειά θα γίνει και να μπορούμε να διορθώνουμε και να
φέρνουμε ενημέρωση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο βεβαίως είναι
ανοιχτό και σε εσάς να συμμετέχετε, αλλά νομίζω πως είναι ένα από τα πολύ
σημαντικά πράγματα που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή.
Θέλω να το τονίσω μπορεί να μην φαίνεται άμεσα ένα έργο,
αλλά όπως εμείς βρίσκουμε μια δουλειά προηγούμενων και μπορούμε να
πατάμε μελέτες, έρευνες και τα λοιπά και είναι χρήσιμα, έτσι ακριβώς είναι κι
αυτό ένα έργο μέχρι να φτάσει να ολοκληρωθεί χρειάζεται μια πολύ μεγάλη
προεργασία και είμαστε σε αυτό εμείς τώρα και αυτό ζητάμε να ψηφίσουμε
σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι έχει ένα
τυπολογικό χαρακτήρα με το να μπορέσουμε να δούμε τα προβλήματα και
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οτιδήποτε άλλες προτάσεις θα γίνουν για τις εργατικές πολυκατοικίες. Είναι
νομίζω ένα πρώτο βήμα γιατί αυτά μπορεί να μείνουν και στα συρτάρια οι
μελέτες, αλλά είναι πολύ θετικό και ουσιαστικό ότι θα υπάρχει μια μελέτη
αύριο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για την πόλη
μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σε διακόψω γιατί δεν το είπα. Το νέο ΕΣΠΑ το ΣΕΣ δεν
χρηματοδοτεί πλέον μεμονωμένες παρεμβάσεις δηλαδή πλατείες, πάρκα,
πεζοδρομήσεις και τα λοιπά. Χρειάζονται ολοκληρωμένα σχέδια αστικής
ανάπλασης.
Ο στόχος από όλο αυτό είναι να βγει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
αστικής ανάπλασης το οποίο να μπορέσει μετά να ενταχθεί, συγνώμη
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με κάλυψες γιατί αυτό ήθελα να πω Δήμαρχε, ήθελα να πω ότι
είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που τα
τέσσερα

συγκροτήματα

αυτά

είναι

υποβαθμισμένα

σήμερα

και

τα

υποβαθμισμένα θα γίνεται χειρότερη η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός και
άλλο είναι να έχουμε τώρα μια πρόνοια, μια πρόβλεψη τι μπορούμε να
βελτιώσουμε, αλλά αυτό που

με φοβίζει είναι ότι αυτή η δουλειά αυτή η

εργασία αυτό το χρηματικό κόστος να μη μείνει στα χαρτιά, αλλά να
υλοποιηθεί.
Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να υλοποιηθεί
γιατί είναι το πρώτο βήμα το ουσιαστικό. Εμείς θα το ψηφίσουμε αυτό γιατί το
θεωρούμε πολύ σημαντικό έργο. Και βέβαια έχω ένα ερώτημα: εδώ δεν
έχουμε μπαμπάκια στα Νοσοκομεία, δεν έχουμε γάζες …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα βαμβάκια δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις χρηματοδοτήσεις αυτές και
μπράβο. Είναι πολύ θετικό να το βρει ένας άλλος και να μπορέσει να το
προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Κόντο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να προταθούν δυο σύμβουλοι, εγώ προτείνω να είναι
ένας της πλειοψηφίας ένας από την αντιπολίτευση που θα συμμετάσχουν με
τους αναπληρωματικούς τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποιοι θα είναι από τη συμπολίτευση;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω την κα Ανδρέου, με αναπληρωματικό τον κ.
Δούλο.
Ποιος άλλος θέλει να ασχοληθεί; Αναπληρωματικός ο κ.
Καλαμπόκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από τη μειοψηφία; Κυρία Αγαγιώτου να σε προτείνουμε;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τον κ. Ντάτση και εγώ αναπληρωματική.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γεωργαμλής ως τακτικός και αναπληρωματικός ο κ.
Ντάτσης. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης και
όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το
Ερευνητικό έργο με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»

συνολικού

προϋπολογισμού

50.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) - Ορισμός δύο (2) μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» εγκρίνεται ομόφωνα.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Αντιπρόεδρε. Να κάνω μια ενημέρωση σε
περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει για ποιο χώρο μιλάμε. Αφορά στην
ουσία στο διαμέρισμα επί της οδού Μαιάνδρου το οποίο έχει γίνει δωρεά από
την κα Καρακώστα στο Δήμο πριν αναλάβουμε εμείς Διοίκηση και
προοριζόταν ούτως ή άλλως για χώρος κοινωφελούς σκοπού.
Βέβαια

είχαν

γίνει

και

εγκαίνια

προεκλογικά

από

την

προηγούμενη Διοίκηση αλλά ο χώρος δεν λειτουργούσε, ούτε καν
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διαμορφωμένος δηλαδή δεν υπήρχαν μέσα ούτε τοίχοι, ούτε πάτωμα, ούτε
νιπτήρας, ούτε τίποτε. Ήταν ένας ενιαίος χώρος με τις κολώνες.
Εμείς από τον 1ο μήνα κιόλας που αναλάβαμε ως Διοίκηση το
βάλαμε ως προτεραιότητα. Μπήκαν από τον 1ο μήνα κιόλας μέσα τα τεχνικά
συνεργεία του Δήμου και μαζί με την ομάδα εθελοντών που είχε δηλώσει
ενδιαφέρον γι' αυτό το χώρο φτιάξαμε κάποιο σχέδιο, δηλαδή πως θα είναι οι
αίθουσες.

Μπήκαν

γυψοσανίδες,

πάτωμα,

έπιπλα,

κάποιος

βασικός

εξοπλισμός ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός ο χώρος.
Έκτοτε συνθέσαμε μια ομάδα εθελοντών που μαζί με τον κ.
Τσερπέλη ο οποίος δέχτηκε να αποσπαστεί από το ΚΟΙΦΗ είναι ψυχολόγος
του Δήμου για δυο μέρες στο χώρο μας και μαζί με τον Αντιδήμαρχο αρχίσαμε
να διαμορφώσουμε και τον χαρακτήρα που θα μπορούσε να πάρει αυτό το
κέντρο.
Σκοπός μας είναι πέρα αυτό που διαβάσατε που αναφέρεται
στον κανονισμό να γίνει μια σταθερή δομή του Δήμου, δηλαδή να μην είναι
ένας χώρος ουσιαστικά μικρός και αυτοδιαχειριζόμενος εθελοντών, αλλά να
γίνει μια σταθερή δομή του Δήμου που θα μεγαλώσει θα μπορέσει να
στελεχωθεί με περισσότερους και με μόνιμους υπαλλήλους για να μπορεί να
καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών που ειδικά αυτή την περίοδο βιώνουν
φοβερές καταστάσεις, λόγω της ανεργίας και της ανέχειας.
Ουσιαστικά ο κανονισμός που διαβάσατε είναι κατά βάση μια
καταγραφή συλλογικής διαδικασίας όπου οι θεραπευτές προτείναμε τις
διαδικασίες που πιστεύαμε ότι πρέπει να τηρούνται εσωτερικά για να
λειτουργεί σωστά η δομή και ο Αντιδήμαρχος έβαλε από τη μεριά του θεσμικό
πλαίσιο και το πολιτικό στίγμα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική του Δήμου.
Επίσης να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο
εργαζόμενοι ψυχολόγοι, δηλαδή ο κ. Τσερπέλης Δημήτρης και η κα Δέσποινα
Κουκλουμπέρη και επίσης έξι εθελοντές ο κ. Μανουράς Βαγγέλης, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη, η κα Μαρία Λάφκα, ο κ. Γιώργος Καλύβης, η κα Λία
Τσαπατσάρη και έρχονται συνεχώς και δηλώνουν ενδιαφέρον κι άλλοι
συμπολίτες μας.
Παρ' όλο που ακόμη είμαστε περιορισμένοι και είμαστε μια μικρή
δομή

υποστελεχωμένη

αυτή

τη

στιγμή
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δραστηριότητα θα έλεγα για τα μέσα που διαθέτουμε. Τον τελευταίο χρόνο
έχει γίνει μια έρευνα με σύνταξη ερωτηματολογίου και έχουν καταγραφεί
ανάγκες στα σχολεία, ανάγκες εννοώ σε ημερίδες ενημέρωσης και σε
πράγματα

τα οποία μας έγραψαν και οι εκπαιδευτικοί πάνω στα

ερωτηματολόγια τα οποία θέλουν μια βοήθεια και μια στήριξη.
Έχουν γίνει πάνω από τρεις ομιλίες στα ΚΑΠΗ με θέματα την
ψυχική υγεία, έχουν πραγματοποιηθεί επίσης ημερίδες, συζητήσεις στα
σχολεία και στο Πνευματικό Κέντρο πάνω από πέντε σε συνεργασία και με το
Σύλλογο Γονέων, δυο Σχολές Γονέων. Πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες
ψυχοθεραπείας και ομαδικές ενηλίκων και εφήβων.
Αξιολογήσεις παιδιών τα οποία παρουσιάζουν ή υποπτεύονται
οι γονείς τους ότι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και παραπομπές σε
αρμόδιους φορείς.

Αξιολογήσεις για προβλήματα λόγου και ομιλίας και

επίκειται προσεχές και μια ομάδα ψυχοεκπαίδευσης γονέων για την
αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν πάνω από 80 ώρες το
μήνα περίπου σε ραντεβού στο χώρο της Μαιάνδρου και ωφελούνται πάνω
από 30 άτομα και οικογένειες το μήνα, είτε σταθερά δηλαδή άνθρωποι που
παρακολουθούν ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικό, είτε σε μεμονωμένα
ραντεβού άνθρωποι που έρχονται για αξιολογήσεις και παίρνουν μια
παραπομπή. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ, αν υπάρχουν κάποιες
ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γαλαζούλα. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα ήθελα αρχικά να
ευχαριστήσω τη μαγιά των ανθρώπων που βοήθησαν να στηθεί η φιλοσοφία
αλλά και στην πράξη η λειτουργία αυτού του κέντρου. Εμείς προσπαθήσαμε
να στηρίξουμε να πλαισιώσουμε, να βοηθήσουμε, να στελεχώσουμε αλλά
χωρίς αυτούς πιθανότατα δεν θα ξεκινούσε καν.
Από τα πολύ θετικά στοιχεία ενός τέτοιου κέντρου είναι ότι έχει
μια ταυτόχρονα ολιστική παρέμβαση στην κοινότητα, είτε αυτό αναφέρεται στη
σχολική κοινότητα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά με τα
προγράμματα που ανέφερε η κα Γαλαζούλα, είτε αφορά στα ΚΑΠΗ, αλλά
ταυτόχρονα συνδυάζει την παρέμβαση στην κοινότητα στο σύνολο δηλαδή
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των οργανωμένων μορφών που παίρνει η ζωή στην πόλη, όσο και
παρέμβαση σε συγκεκριμένα περιστατικά, που σε περίοδο κρίσης έχουν
αυξηθεί σε δραματικό βαθμό.
Γίνονται στο χώρο της Μαιάνδρου καθημερινά ατομικές
συνεδρίες με υπευθυνότητα, επιστημονική εγκυρότητα και σοβαρότητα και
ταυτόχρονα γίνονται στη διάρκεια όλου του χρόνου και όλης της εβδομάδας
εκδηλώσεις εκτός του χώρου αυτού.
Πολύ συχνά θα μπορούσε να πει κάποιος «ψυχολογικά,
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εδώ καιγόμαστε είμαστε άνεργοι, δεν έχουμε να
φάμε, μας παίρνει η Τράπεζα το σπίτι μας, με αυτά θα ασχολούμαστε;». Κατά
τη γνώμη μου οφείλουμε να ασχολούμαστε με αυτά, γιατί συνήθως ο κόσμος
που έχει όλα αυτά τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα έχει ανάγκη
στήριξης ψυχολογικής, για να σταθεί στα πόδια του να τα αντιμετωπίσει.
Δηλαδή μια Κοινωνική Υπηρεσία πέρα από τα τρόφιμα, πέρα
από ένα επίδομα, πέρα από ένα βιβλιάριο, πέρα από μια στήριξη
συμβουλευτική ή σε είδος, θα πρέπει να αντιμετωπίζει ολιστικά το πρόβλημα
της φτώχειας που δεν είναι μόνο φτώχεια οικονομική, είναι και ψυχολογική
είναι και εκπαιδευτική είναι και υγειονομική.
Αυτή ήταν η προσπάθεια, θεωρώ ότι μέσα στον ενάμιση χρόνο
έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και μένει στο μέλλον να αποδείξουμε ότι το
πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα.
Στο προσωπικό που αναφέρθηκε το σταθερό των δύο
ψυχολόγων θα προστεθεί και μια άλλη υπάλληλος που έρχεται τον επόμενο
μήνα με μετάταξη από το Δήμο Αθηναίων με ειδίκευση και σε αυτά, οπότε
ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθεί ακόμη η δράση του Κέντρου. Ευχαριστώ.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τι σχέση εργασίας έχει ο ψυχολόγος κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ο ένας, ο κ. Τσερπέλης είναι με σύμβαση ορισμένου
χρόνου ανανεούμενη μέσω του ΚΟΙΦΗ, η κα Κουλτουμπέρη είναι με σύμβαση
έργου και η κυρία που θα έρθει από το Δήμο Αθηναίων θα είναι με
προσωποπαγή μετάταξη μόνιμο προσωπικό στο Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λόγια ήθελα να πω εγώ μόνο. Είναι τιμή για το Δημοτικό
μας Συμβούλιο να έχουμε δυο εξαίρετους επαγγελματίες ψυχολόγους οι
οποίοι πρέπει να το τονίσουμε η τιμή προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι
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εθελοντικά και με προσφορά προσωπική έχουν προσπαθήσει κι έχουν στήσει
ένα πολύ σοβαρής αξίας και λειτουργίας ψυχοκοινωνικής ομάδας. Να τους
ευχαριστήσουμε και να συνεχίσουν διότι όπως είπε ο προηγούμενος
Αντιδήμαρχος σε εποχή κρίσης πάρα πολλοί συνδημότες μας και εμείς οι ίδιοι
πιθανό να θέλουμε πάρα πολλές φορές στήριξη και μη γελάτε γιατί τα
προβλήματα είναι πάρα πολλά που έχουμε συσσωρεύσει όλοι μας.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Χαιρετίζουμε την προσπάθεια λειτουργίας ενός Κέντρου
ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Δήμο μας και μάλιστα ενός τέτοιου Κέντρου
Δημοτικού. Η παρουσία της κας Γαλαζούλα και του κ. Καλύβη αποτελεί κατά
τη γνώμη μου εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η όποια κριτική γίνει στα επόμενα λεπτά, είναι καλοπροαίρετη
και έχει πάντα στόχο τη διαρκή βελτίωση. Όλοι ξέρουμε πως η πρόοδος
γίνεται πάντα μέσα από συζήτηση.
Αν το κείμενο που μας έχει κατατεθεί είναι η αποτύπωση ενός
οράματος, συμφωνούμε και είναι πολύ καλό. Αν όμως κατατίθεται έτσι όπως
αναγράφει ο τίτλος του «Κανονισμός….» τότε δημιουργούνται διάφορα
ερωτήματα. Ξεχωρίζω στο 1ο άρθρο: «Αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών
αναγκών των δημοτών, παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης και
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων». Για τα τρία αυτά
θέματα περιλαμβάνεται και φαρμακευτική αγωγή; Η αίτηση βοήθειας θα είναι
πάντα εκούσια; Ποιοι κι αν θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια για τρίτο άτομο,
για τρίτο πρόσωπο;
Δεύτερον. Ο χώρος στη Μαιάνδρου 83 μπορεί να καλύψει τις
Υπηρεσίες όλες του άρθρου 3; Και αν όχι, που αλλού μπορούμε να
επεκταθούμε;
Άρθρο 4 «Προβλεπόμενες ειδικότητες». Οκτώ – εννιά τον αριθμό
από ό,τι είδα. Από ένας; Ή ό,τι μπορέσουμε; Γίνεται λόγος για επιστημονικά
υπεύθυνο που ορίζεται με απόφαση αρμοδίου Αντιδημάρχου. Γίνεται λόγος
επίσης για το ότι θα ασκεί ο επιστημονικά υπεύθυνος συνολική εποπτεία στη
λειτουργία της δομής.
Δεν γίνεται όμως λόγος σχετικά με τον επιστημονικά υπεύθυνο
αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας, ούτε για τον τρόπο
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πρόσληψης, ούτε για τα κριτήρια επιλογής, ούτε για τα απαιτούμενα
προσόντα, ούτε για τη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων τους, ούτε για τις
εργασιακές σχέσεις. Έμμισθοι; Πλήρους και αποκλειστικής; Ούτε για το αν δεν
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αν θα μπορούν στο Δήμο μας
ή σε όμορους Δήμους να διατηρούν ιδιωτικούς χώρους εργασίας. Αν τώρα το
επιστημονικό προσωπικό έμμισθο για τι κονδύλι μιλάμε;
Άρθρο 5 «Πλαίσιο συμμετοχής εθελοντών». Τουλάχιστον εδώ
καταγράφονται τα τυπικά προσόντα. Ο συγγραφέας του κειμένου βέβαια τους
εθελοντές τους δυσκολεύει σε σύγκριση με τα μέλη της επιστημονικής
ομάδας. Για τους εθελοντές ζητά –και σωστά- μεταξύ των άλλων και
εργασιακή εμπειρία, ενώ για τους άλλους του άρθρου 4, τίποτε.
Αν κάποιος εθελοντής έχει ένα ατύχημα στο χώρο και χρόνο της
εθελοντικής εργασίας, ποιος τον καλύπτει; Και το πιο σημαντικό κατά τη
γνώμη μου θα το συνδέσω λίγο και με το 17ο θέμα, σε πολλές συζητήσεις προ
έτους στην προσπάθεια κάλυψης περισσότερων παιδιών στους Παιδικούς
Σταθμούς η πρόταση για εθελοντές απορρίφθηκε και με κύρια αιτιολογία πως
τα παιδιά είναι ευαίσθητο υλικό και πως μόνο οι προσληφθέντες εργαζόμενοι
ήταν ακίνδυνοι, ενώ κάποιοι εθελοντές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
προβλήματα.
Γιατί οι εθελοντές είναι ακατάλληλοι σχετικά στους Παιδικούς
Σταθμούς και είναι καταλληλότεροι στο συγκεκριμένο Κέντρο, που τα παιδιά
που θα ζητήσουν τη βοήθεια είναι σίγουρα πιο ευαίσθητα και πιο ευάλωτα
από το μέσο παιδί του Παιδικού Σταθμού; Ίσως να άξιζε στο συγκεκριμένο
θέμα να τεκμηριώσετε σχετικά.
Άρθρο 8 «Κανόνες δεοντολογίας». Πως θα επιτηρείται η μη
ιδιοποίηση περιστατικών σε επαγγελματικούς χώρους; Μόνο η φιλοπατρία
των εμπλεκομένων θα επιτηρήσει; Στην πράξη διαβλέπω –και θα μου
συγχωρέσετε τον όρο- ένα άτυπο, θολό ΣΔΙΤ κατά άτομο.
Είπαμε πως αν είναι όραμα, είναι θαυμάσιο. Αν πρόκειται όμως
να αποτελέσει συγκεκριμένο εργαλείο υλοποίησης του έργου, είναι λίγο
ανεπαρκές. Παράκληση ή να αποσυρθεί ή να δεσμευτείτε πως αν δεν φέρετε
πιο εύμορφα στοιχεία, μέχρι τότε να μην υλοποιήσετε τίποτε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πραγματικά χαιρετίζω κι εγώ την ίδρυση του Κέντρου
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και εκτός από την κα Γαλαζούλα και τον κ. Καλύβη
πραγματικά είναι δυο αξιόλογα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και μας
δίνουν τις εγγυήσεις ότι μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, θα μου
επιτρέψετε να αναφέρω ότι επειδή έχω συνεργαστεί με δυο από αυτά τα
άτομα που τα αναφέρατε ως εθελοντές, από το Δήμο της Νέας Χαλκηδόνας
ακόμη τον κ. Μανουρά και την κα Λάφκα, ότι είναι άνθρωποι που πραγματικά
προσφέρουν και μπορούν να δώσουν πολλά στην πόλη.
Σίγουρα όχι απλώς είμαστε υπέρ, πλειοδοτούμε στην ύπαρξη
και στη

λειτουργία ενός τέτοιου Κέντρου. Θα συμφωνήσω όμως ότι το

κανονιστικό πλαίσιο έτσι όπως μπαίνει δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή
υπάρχουν ασάφειες. Ενώ υπάρχει μια λειτουργία μέσα από ένα σύστημα
εθελοντών, που κι εκεί θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα γιατί εσείς ξέρετε
καλύτερα από εμένα ότι όταν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας ένα από τα
πρώτα ζητήματα που μπαίνουν στις Υπηρεσίες αυτές, είναι το θέμα του
απορρήτου.
Δεν αμφισβητώ την επαγγελματική επάρκεια και δυνατότητα
καθενός από εσάς, πρέπει όμως από τη στιγμή που έρχεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο και εγκρίνουμε ένα πλαίσιο ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δήμος,
θα πρέπει αυτό να το διασφαλίζουμε και με ένα τρόπο κ. Αντιδήμαρχε πιθανό
όπως είπε ο κ. Ντάτσης με κάποιο επιστημονικά υπεύθυνο, που θα πρέπει να
βάζουμε

συγκεκριμένα

κριτήρια

να

μας

καλύπτουν

έτσι

ώστε

να

εξασφαλίζουμε όλα αυτά, τα πολύ ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία τα οποία
νομίζω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι πάνω στο αντικείμενό τους θα
συμφωνήσουν.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι πραγματικά θέλω λίγο να
ξαναδείτε το πλαίσιο, έχει δίκιο ο κ. Ντάτσης υπάρχουν κάποιες δυσκολίες,
σίγουρα όμως πρέπει να το ενισχύσουμε, πρέπει να ενταχθεί σα μια δομή
συγκεκριμένη στο Δήμο, να γίνουν οι προσλήψεις προσωπικού. Για εμένα δεν
είναι σήμερα πολυτέλεια να υπάρχει αυτό το Κέντρο, είναι η μεγαλύτερη
ανάγκη. Όλοι εμείς που είμαστε σε οικονομική δυσκολία, όλη η κοινωνία αυτό
που διέρχεται σήμερα που είναι σε μια οικονομική πίεση και δυσκολία, αυτό
εκδηλώνεται με διάφορες ψυχικές διαταραχές.
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Αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλο
το έργο που κάνετε, απλώς θέλω λίγο από τη στιγμή που βάζετε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες βάζετε θέμα
ωραρίου και τα λοιπά, άρα σημαίνει μια συγκεκριμένη δομή. Να τη
στηρίξουμε, να φτιάξουμε αυτή τη συγκεκριμένη δομή με πράγματα τα οποία
θα πρέπει λίγο να τα δείτε καλύτερα γιατί δεν είναι μια λειτουργία μόνο
εθελοντών. Κατά τα άλλα σίγουρα στηρίζουμε και ψηφίζουμε τη λειτουργία
αυτού του Κέντρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω δυο πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ, γιατί
ακούστηκαν συγχαρητήρια από όλους, απλώς θέλω να εξηγήσω λίγο δυο
πράγματα.
Το 2014 έγιναν κάποια εγκαίνια στο χώρο, αν το γνωρίζετε. Και
ο χώρος εγκαινιάστηκε γιατί δόθηκε ως δωρεά από την κα Καρακώστα την
οποία ευχαριστούμε και πρέπει να την τιμήσουμε για την ενέργειά της, μακάρι
είχαμε τέτοιους συμπολίτες οι οποίοι να βάζουν πάνω απ' όλα την κοινωνική
προσφορά.
Πριν ακόμη αναλάβουμε μιας έπιασε η κα Καρακώστα και μας
διαμαρτυρήθηκε γιατί παρ' όλο που έκανε δωρεά ένα συγκεκριμένο χώρο στο
Δήμο, ο χώρος έμεινε εντελώς αναξιοποίητος και εμείς προσπαθήσαμε να
συνδυάσουμε δυο πράγματα και το ότι έχουμε ένα χώρο ο οποίος μας πιέζει
ένας άνθρωπος και καλώς μας πιέζει γιατί τον έκανε δωρεά για
συγκεκριμένους λόγους και δεύτερον να μπορέσουμε στα πλαίσια του
προγράμματος και των στόχων που είχαμε και έχουμε θέσει ως Δημοτική
Αρχή να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα όπως είναι οι ψυχικές
διαταραχές σήμερα οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, συνδέονται με τις
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και άμα διαβάσουμε και εκθέσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με τις ψυχικές διαταραχές και ειδικά
με την κατάθλιψη, θα δούμε ότι έχουν πάρει χαρακτήρα σχεδόν επιδημίας, ή
θα πάρουν μάλλον τα επόμενα χρόνια.
Η διαφορά με τον παιδικό σταθμό είναι η εξής: ο παιδικός
σταθμός είναι μια δομή η οποία ήδη υπάρχει και λειτουργεί και λειτουργεί με
μια κρατική εποπτεία που από την ιστορία των παιδικών σταθμών είναι ότι
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λειτουργούσαν κάτω από την εποπτεία της Κυβέρνησης και πέρασαν
σταδιακά στους Δήμους.
Αυτή τη στιγμή κάνουμε το ανάποδο εμείς. Ξεκινάμε κάτι με ένα
συνδυασμό

εθελοντικής δράσης, αλλά στηριγμένο και σε κάποιους

υπαλλήλους και ο στόχος σε όλο αυτό το πράγμα είναι να μπορέσει να
λειτουργήσει με ένα σταθερό και μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί να
λειτουργήσει και να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και να
παράσχει αυτές τις υπηρεσίες μόνο με εθελοντές, ή με εποχιακό προσωπικό.
Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα επόμενα
χρόνια, παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα.
Δυστυχώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές αλλά αν
μη τι άλλο στη δημόσια συζήτηση που γίνεται στην πόλη, τέτοια πράγματα
περνάνε στα πολύ ψιλά. Εγώ δεν είδα πουθενά ούτε μία ανακοίνωση ότι
λειτουργεί, την ίδια στιγμή που εγώ το ξέρω, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες και
ειδικά παιδιά από σχολεία, τα οποία έχουν προβλήματα και τα οποία έχει
ασχοληθεί το Κέντρο Ψυχικής Στήριξης και πραγματικά αυτός ο κόσμος νιώθει
ευεργετημένος που υπάρχει και λειτουργεί αυτή η δομή και δυστυχώς όλο
αυτό το πράγμα λειτουργεί στην αφάνεια από το δημόσιο διάλογο και δεν
καταγράφεται πουθενά.
Προφανώς το θέμα της εμπιστευτικότητας είναι κάτι το οποίο
πρέπει να τηρηθεί. Την ίδια στιγμή όμως εγώ θεωρώ πως πρέπει τέτοιες
πρωτοβουλίες να αναδειχθούν, πρέπει να στηριχθούν και εδώ είμαστε όλοι
μαζί να διεκδικήσουμε να υπάρχει και μόνιμο προσωπικό. Το 2017 θεωρητικά
ανοίγουν οι θέσεις ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε μόνιμο προσωπικό,
προκειμένου να στελεχώσουμε αυτή τη νέα δομή με ένα επαγγελματικό
καθαρά τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση αλλά θέλω
να πω ότι δεν λειτουργεί τώρα για πρώτη φορά. Εκτός από το Δήμο της
Χαλκηδόνας στην προηγούμενη Διοίκηση με όλα τα προβλήματα που είχα
εγώ, ο κ. Μανουράς ήταν σύμβουλος, λειτουργούσε μαζί με τη συνάδελφό του
την ψυχολόγο την κα Μαρία…. Όχι Λάφκα, η κα Λάφκα ήταν στη Χαλκηδόνα.
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Η κα Μαρία Τσουκαλά, η οποία ήταν εθελόντρια στην Παιγνιοθήκη και
δούλευαν ένα πρόγραμμα.
Παρ' όλα αυτά ούτε στη Χαλκηδόνα ούτε στη Φιλαδέλφεια στην
προηγούμενη Διοίκηση είναι δομές που δεν είναι για να τις βγάζεις και να
κάνεις διαφήμιση γιατί ακόμη και το μέρος που είναι, πρέπει να πηγαίνουν με
μια διακριτικότητα οι άνθρωποι εκεί. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν το έργο
των ανθρώπων και των συναδέλφων θα φανεί μέσα από τα αποτελέσματα
που θα έχουν.
Και ο κ. Μανουράς και η κα Λάφκα πάντως θέλω να πω επειδή
έχω συνεργαστεί μαζί τους είναι αξιόλογοι άνθρωποι και μαζί με τα παιδιά θα
μπορέσουν πραγματικά να κάνουν ένα πολύ καλό έργο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν είναι δυνατό να μην πούμε συγχαρητήρια σε μια
τέτοια προσπάθεια και στους δημοτικούς συμβούλους αλλά και σε όλη την
προσπάθεια που γίνεται και βέβαια θα υπερψηφίσουμε το θέμα, απλά αν είναι
δυνατό να λάβετε υπόψη κάποιες παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Ντάτσης και η
κα Αγαγιώτου ώστε να βελτιωθεί μια κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Εμείς υπερψηφίζουμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατ' αρχήν θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ.
Δήμαρχος. Είχε γίνει μια παραχώρηση από την κα Καρακώστα το 2014 για
κάποιο συγκεκριμένο σκοπό όπως είναι αυτός που συζητάμε και από τότε η
κα Καρακώστα έχει έρθει πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και
κατ΄ ιδίαν όποιους είχε συναντήσει, ήταν το παράπονό της γιατί δεν
λειτουργούσε ο χώρος αυτός, δεν τον «εκμεταλλεύτηκε» δηλαδή ο Δήμος μας.
Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Αυτές
οι κινήσεις και αυτές οι πράξεις είναι πράξεις συγχαρητηρίων και για τους
ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται όπως η κα Γαλαζούλα και ο κ. Καλύβης και
γενικότερα οι άνθρωποι που στηρίζουν και ασχολούνται με το θέμα αυτό.
Εγώ δεν έχω τις γνώσεις να πω κάτι παραπάνω, αλλά θα σταθώ
σε αυτά που είπε ο κ. Ντάτσης ότι θα πρέπει η Επιτροπή αυτή που ασχολείται
με το θέμα αυτό να λάβει υπόψη αυτά που είπε ο κ. Ντάτσης, που είναι
επιστημονικά και εγώ λέω και πάλι ότι δεν έχω τις γνώσεις. Πάντως
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συγχαρητήρια από τη μεριά του Δήμου αλλά και για τους ανθρώπους οι
οποίοι ασχολούνται.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντως να ξέρετε όλοι σας ότι από τη στιγμή που η κα
Γαλαζούλα και ο κ. Καλύβης είναι εδώ, ζούμε επικίνδυνα. Όπου νά ‘ναι θα μας
μαζέψει τους πιο πολλούς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Μια ερώτηση πάλι δεν ξέρω αν θα
απαντηθεί αλλά εγώ θα την κάνω. Το ΚΟΙΦΗ έχει ένα ψυχολόγο με ένα
πρόγραμμα που απασχολεί 25 άτομα, βλέπει 25 ηλικιωμένους. Αυτός ο
ψυχολόγος έχουμε εμείς δικαίωμα σα Δήμος να τον δανείζουμε κι εκεί;
Μήπως εκτεθούμε; Μήπως χάσουμε το πρόγραμμα του ΚΟΙΦΗ; Αυτό θέλω
να το μελετήσετε γιατί εγώ το έχω μελετήσει ήδη από παλιά που ασχολιόμουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Αντιδήμαρχος αμέσως.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δευτερολογώ επειδή είμαι υπεύθυνος …
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα θα κλείσετε εσείς.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Όχι δεν θέλω να κλείσω, υπάρχουν άλλες δέκα ερωτήσεις
που έχουν γίνει πριν της κας Αναγνώστου, γιατί απαντιέται η τελευταία;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σε όλες θα απαντήσω σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο κ. Κουμαριανός και θα απαντήσετε κι εσείς.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα μιλήσω για το θεσμικό πλαίσιο για να κλείσει μετά η
κα Γαλαζούλα. Ο κ. Ντάτσης έκανε αρκετές και σοβαρές παρατηρήσεις, ξέρει
να διαβάζει μέχρι εκεί του αναγνωρίζω, δεν είναι πολύ συνηθισμένος να
διαβάζει κανονισμούς λειτουργίας, φοβάμαι, επειδή δεν ερχόταν πολύ συχνά
στο παρελθόν. Σας υπόσχομαι ότι θα έρθουν κι άλλοι.
Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να έχουμε εικόνα ότι
είναι ένα Κέντρο πλήρως ενταγμένο στις Υπηρεσίες του Δήμου εντός του
αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας και τα λοιπά γιατί. Γιατί εκεί είναι
η Κοινωνική Υπηρεσία. Οπότε ο άνθρωπος που θα πηγαίνει για ψυχολογική
στήριξη θα έχει και κοινωνική στήριξη και αντίστροφα, υπό την εποπτεία της
κοινωνικής λειτουργού και των κοινωνικών λειτουργών γιατί από την
Κοινωφελή Επιχείρηση έχει έρθει με απόσπαση στο Δήμο μια κοινωνική
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λειτουργός για να στηριχθεί η Κοινωνική Υπηρεσία, οπότε όλο το θεσμικό
πλαίσιο ρυθμίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του Δήμου από τα ωράρια, από τις
προσλήψεις επειδή ρωτήσατε για τις προσλήψεις, από τα εχέγγυα και
επιστημονικά προαπαιτούμενα.
Όπως θα έπαιρνε κανείς ένα γιατρό, ένα ψυχολόγο, ένα
παιδίατρο με την ίδια λογική τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια εχέγγυα θα
στελεχωθεί και το αντίστοιχο Κέντρο στα πλαίσια του παρόντος τμήματος
στον Οργανισμό, θα μπει πιθανότατα σε ένα τμήμα που θα σπάσει η
κοινωνική πολιτική στα δύο.
Όσον αφορά το χώρο είναι σαφές ότι ανάλογα με τη φύση της
δουλειάς το ατομικό περιστατικό θα πηγαίνει εκεί, οι δεκαμελείς ομάδες
στήριξης ανέργων γίνονται στη Μαιάνδρου, Σχολές γονέων μπορούν να
γίνονται και στα σχολεία και γίνονται, στο Πνευματικό κέντρο και γίνονται,
εκδηλώσεις μπορούν να γίνονται από το Π.Π.Ι.Ε.Δ. μέχρι το Πνευματικό
κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει αντίστοιχες εκδηλώσεις ο Δήμος.
Όσον αφορά τους εθελοντές, δηλαδή καταλαβαίνετε νομίζω ή
κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιος δεν μπορεί να αφήσει το παιδί για
δυο ώρες επειδή τόσο μπορεί ο εθελοντής, ενώ μπορεί να πάνε δυο
περιστατικά επειδή τόσα μπορεί να καλύψει ο εθελοντής.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γιατί είναι ικανός εκεί και δεν είναι στον παιδικό σταθμό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον να ολοκληρώσει κ. Ντάτση.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Μόλις σας το είπα. Πενθήμερο – οκτάωρο εθελοντής
είναι πιο δύσκολο από ότι πέντε ώρες την εβδομάδα, που μπορεί να διαθέσει
επειδή θέλει και μπορεί κάποιος επαγγελματίας της Ψυχικής Υγείας.
Όσον αφορά τη συμμετοχή του ψυχολόγου ο οποίος καλύπτει
πλήρως τα προγράμματα του ΚΟΙΦΗ δεν έχει 25 έχει 30 άτομα με πλήρη
συνεργασία χωρίς κανένα πρόβλημα με τη συναίνεσή του και τη συναίνεση
του Δήμου.
Που θα παραπέμπονται βαριά περιστατικά, φάρμακα και τα
λοιπά. Αν διαβάζατε καλύτερα θα βλέπατε στη διασύνδεση το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας πρώην Αγίων Αναργύρων που έρχεται στους Απομάχους, είναι μια
εξαιρετική εξέλιξη …
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήρθε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Και εκεί που χρειάζεται θα υπάρχει διασύνδεση με τη
δομή υγείας του Υπουργείου Υγείας και θα παραπέμπεται εκεί. Έχουμε ήδη
κάνει συνεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προκειμένου να απαντήσω στην κα Αναγνώστου χρειάζεται να
δώσω μια σαφή εικόνα τι ακριβώς ρωτάει. Ο Δήμος έχει το ΚΟΙΦΗ και από το
πρόγραμμα του ΚΟΙΦΗ έχουμε ένα ψυχολόγο. Οι ώρες που απασχολείται ο
ψυχολόγος στο ΚΟΙΦΗ είναι λίγες και εμείς σκεφτήκαμε ότι προκειμένου να
στελεχώσουμε το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και με ένα σταθερό
επιστημονικό

προσωπικό,

μπορούμε

να

απασχολήσουμε

φυσικά

σε

συνεργασία και ύστερα από ερώτημα, στον ψυχολόγο που είναι στο ΚΟΙΦΗ
να ζητήσουμε τη συνδρομή του τις ώρες που δεν εργάζεται στο ΚΟΙΦΗ να
βοηθήσει το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, περί αυτού πρόκειται.
Αν κα Αναγνώστου αυτό το οποίο λέτε είναι να τον αποσύρουμε
από το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης προκειμένου να κάθεται στην
πραγματικότητα στο ΚΟΙΦΗ ο άνθρωπος είναι ενθουσιασμένος, έχει
αγκαλιάσει αυτό το οποίο κάνει και τώρα αν έρθει κάποιος έλεγχος από την
Περιφέρεια και μας πουν ότι «γιατί τον απασχολείτε και στο Κέντρο
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» θα αναλάβουμε την ευθύνη ότι κάνουμε και αυτό,
βεβαίως. Δεν το κάνουμε ούτε από ψώνιο, ούτε για κάποια άλλη σκοπιμότητα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Άλλωστε κα Αναγνώστου το ανακοίνωσε και στον
απολογισμό που είχε κάνει για την Κοινωφελή με υπερηφάνεια ότι το κάνει η
Κοινωφελής αυτό.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κανταρέλης Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς να ξεκινήσω λίγο από
τα σχόλια του κ. Ντάτση και τις παρατηρήσεις του γενικά αλλά και κατά
άρθρο. Κατ' αρχάς να πω ότι ευχολόγιο είναι κάτι, όταν μόνο εύχεσαι ή μόνο
ζητάς. Εμείς ήδη κάνουμε αρκετά, έχοντας λίγα, οπότε δεν είναι ευχολόγιο
ούτε όραμα γενικά και αόριστα ότι υπάρχει ένα όραμα που κάποτε θα κάνουμε
κάποια πράγματα. Ήδη κάνουμε αρκετά πράγματα με αυτά που μπορούμε και
όσο μπορούμε. Αυτά για το γενικό.
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Συγκεκριμένα ήδη με έχει καλύψει ο κ. Αντιδήμαρχος σε αυτά
που ανέφερε. Για το 1ο άρθρο αναφέρατε για τη φαρμακευτική αγωγή αν θα
δίνεται φαρμακευτική αγωγή, είναι γνωστό ότι φαρμακευτική αγωγή μπορεί να
δοθεί μόνο από γιατρό. Αναφέρεται μέσα παιδοψυχίατρος.
Εφόσον μπορέσουμε και μακάρι να έχουμε παιδοψυχίατρο και
κρίνει ο παιδοψυχίατρος ότι το παιδί το οποίο βλέπει χρίζει φαρμακευτικής
αγωγής, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κόλλημα του να δοθεί, δηλαδή δεν
καταλαβαίνω τη συγκεκριμένη ερώτηση.
Επίσης μιλήσατε για το αν η προσέλευση στο χώρο ή το αίτημα
πρέπει να είναι εκούσιο ή ακούσιο. Φυσικά πρέπει να είναι εκούσιο, δεν
μπορεί να γίνει αίτημα από άλλον. Εμείς δεν είμαστε κλινική να πηγαίνουμε με
εισαγγελική να παίρνουμε τους ανθρώπους να τους πηγαίνουμε στο χώρο
αυτό, προς Θεού. Ούτε αυτό δηλαδή έχει κάποια σχέση.
Στο άρθρο 4 για την επιστημονική ομάδα και για τις
προβλεπόμενες ειδικότητες να πάρουμε έναν ό,τι μπορέσουμε κι αυτό επίσης
δεν το καταλαβαίνω. Εμείς προβλέπουμε τις θέσεις οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για να γίνει το Κέντρο αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε και εδώ
είναι αυτό που λέτε περί οράματος, και διεκδικούμε φυσικά ό,τι μπορέσουμε.
Τι θα διεκδικήσουμε; Ότι δεν μπορούμε;
Εμείς θα ζητήσουμε και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε να
πάρουμε φυσικά, δηλαδή δεν είναι θέμα ενός. Είναι ότι όλες αυτές οι
ειδικότητες είναι χρήσιμες και απαραίτητες για να γίνει αυτό που θέλουμε, να
μεγαλώσει δηλαδή και να γίνει μια σωστή δομή.
Για τον επιστημονικό υπεύθυνο με κάλυψε ο κ. Αντιδήμαρχος σε
αυτά που είπε. Φυσικά εννοείται ότι από τη στιγμή που μιλάτε για
απαιτούμενα προσόντα, το αφήσαμε ανοιχτό δηλαδή αυτό που λέτε ως
ασάφεια γιατί ο επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να έχει διάφορες
ειδικότητες. Μπορεί ένας κλινικός ψυχολόγος, αλλά μπορεί να είναι κι ένας
κοινωνιολόγος για παράδειγμα, εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε τόσο
συγκεκριμένο.
Ο κ. Αντιδήμαρχος νομίζω ότι σε θέση να κρίνει αν ένας
άνθρωπος έχει τα επιστημονικά προσόντα να είναι επιστημονικός υπεύθυνος.
Αλλά πέρα από αυτό, γι' αυτό έχουμε δώσει και ιδιαίτερο ρόλο στην
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επιστημονική ομάδα στη θεραπευτική ομάδα και λέμε ότι όλες οι διαδικασίες
περνάνε από αυτήν, δηλαδή υπάρχει μια κουλτούρα συλλογικών διαδικασιών.
Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος ή ο διοικητικός υπεύθυνος
που κανονίζει τα πάντα. Γίνονται οι συναντήσεις της ομάδας και παίρνονται
συλλογικά οι αποφάσεις.
Για το είδος της εργασίας σας απάντησε ο κ. Αντιδήμαρχος. Για
τα προσόντα να συμπληρώσω ότι εκεί που λέμε για τις απαραίτητες
προϋποθέσεις να συμμετέχει κάποιος στη θεραπευτική ομάδα που είναι για
τους εθελοντές, αυτό ισχύει βεβαίως και για τους εργαζόμενους. Απλά για
τους εργαζόμενους είναι κι αυτονόητο δηλαδή έχεις κάνει ένα διαγωνισμό,
έχεις πάρει ένα ψυχολόγο δεν θα έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος; Θεωρήσαμε ότι δεν ήταν αυτονόητο για τους
εθελοντές και γι' αυτό το βάλαμε στο κομμάτι των εθελοντών, στην
παράγραφο που αναφέρεται για τους εθελοντές.
Στην τελευταία παρατήρησή σας ποιος θα επιβλέπει το σημείο
εκεί που μιλάμε για την ιδιοποίηση των περιστατικών, ένας από τους πολλούς
λόγους που εμπλεκόμαστε προσωπικά και από τη Διοίκηση, είναι ακριβώς
αυτός: να υπάρχει δηλαδή κι ένας έλεγχος ο οποίος έλεγχος και για την ουσία
του και ηθικά νομίζω ότι πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ασχολούνται
και στην πράξη με αυτό και όχι να είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται και
κάνουν γενικά έλεγχο. Είμαστε και μια μικρή κοινωνία και όλα μαθαίνονται,
δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να κάνει πελάτη έναν ωφελούμενο και να μην
μαθευτεί.
Όσον αφορά για τις παρατηρήσεις της κας Αγαγιώτου δεν
πολυκατάλαβα ακριβώς ποια είναι η ένστασή της, σχετικά με το απόρρητο
έχω σημειώσει εδώ. Αναφέρεται η διασφάλιση του απορρήτου όσο κι αν είναι
αυτονόητο μέσα στον κανονισμό.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πως διασφαλίζεται;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων, οι φάκελοι
να φυλάσσονται σε ειδικό χώρο ο οποίος κλειδώνεται και εντάξει θα
μπορούσαμε να συμπληρώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή που θα
μπαίνουν οι φάκελοι …
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Με συγχωρείς, κατανοώ όλη την καλή πρόθεση αλλά δεν
είναι λεπτομέρεια το απόρρητο στην προκειμένη περίπτωση.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Λεπτομέρεια εννοώ είναι ο χώρος που θα κλειδώνεται.
Τώρα για την προσέλευση, κάποια πράγματα δεν μπορούν να αποφευχθούν,
δηλαδή τι να κάνουμε; Να κρατήσουμε το χώρο μυστικό; Να μην βάλουμε
ούτε καν μια ταμπέλα; Για να μην φαίνεται ότι είναι χώρος τέτοιος; Εγώ
θεωρώ ότι η κοινωνία μας έχει ξεπεράσει αυτά τα ταμπού, δηλαδή δεν είναι
ντροπή ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε ένα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
για να λάβει μια βοήθεια ψυχολογική και μια στήριξη. Δεν είναι ούτε κλινική,
ούτε κάτι τέτοιο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχουμε λειτουργήσει τέτοια επτά χρόνια πριν από εσάς. Δεν
είναι ντροπή, το απόρρητο είναι για τα περιστατικά, δεν αναφέρομαι στην
ντροπή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ αφήστε την να ολοκληρώσει.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Νομίζω ότι έχω απαντήσει στην ουσία, στην πράξη αν
θέλετε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση.
Τέλος αν και αναφέρθηκε προς την παρατήρηση της κας
Αναγνώστου έχει ήδη απαντηθεί εν μέρει απλά να θυμίσω ότι η κα
Αναγνώστου μας είχε εγκαλέσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί
δεν αναφέραμε το όνομά της ότι εκείνη ήταν που επέτρεψε στον ψυχολόγο να
αποσπαστεί για δυο μέρες την εβδομάδα από το ΚΟΙΦΗ, τώρα έχει ένσταση
πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Αναγνώστου δεν έχετε τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Μα πρέπει να απαντήσω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μπορείτε να απαντάτε όποτε θέλετε εσείς κα
Αναγνώστου. Θα ζητάτε τον λόγο.
Νομίζω ότι το θέμα έχει περατωθεί πάμε σε ψήφιση. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Εγώ απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος;
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγχαρητήρια για την προσπάθεια, εγώ λέω ναι και οι βασικές
παρατηρήσεις του κ. Ντάτση να ληφθούν υπόψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι.
Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας

του

Κέντρου

Ψυχοκοινωνικής

Στήριξης

Δήμου

Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής
στους Παιδικούς Σταθμούς τους Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αν θέλει το Σώμα να πω κάτι, ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή περνάει η ώρα κ. Πρόεδρε να κάνουμε και τοποθέτηση
για να τελειώνουμε. Συμφωνώ σε όλα, στα κριτήρια όμως επιλογής για τα
μόρια, αυτή τη στιγμή κ. Αντιδήμαρχε να λέμε εισόδημα από 25 έως 30.000 €
δέκα μόρια και να μένει ένα παιδί το οποίο έχει ο πατέρας του τέτοια
προβλήματα ή τέτοια οικογένεια για τα δέκα μόρια, το θεωρώ υπερβολή μέχρι
και πρόκληση. Οι 30.000 € παρακαλώ όλους τους συναδέλφους, παρακαλώ
το Δημοτικό Συμβούλιο να βγουν, δεν μπορεί να μοριοδοτείται άνθρωπος που
σήμερα παίρνει 30.000 € το χρόνο.
Ξέρετε τι θα πει εισόδημα 30.000 €; 3.000 € το μήνα! Και να
υπάρχουν άνθρωποι που να μην μπορούν να φάνε και να υπάρχουν παιδιά
τα οποία δεν μπαίνουν για δέκα μόρια και να είναι με 7 και 8.000 ο άλλος και
να μπαίνει ο άλλος με τις 30.000 €; Άλλο να περισσεύει εκεί με τα μόρια αυτά
και άλλο να μπαίνει μέσα με 30.000 €. Αν υπάρχει θέση, να μπει. Δεν θέλω να
πω για το 25 που είναι πολύ σωστό που λέει ο κ. Γεωργαμλής αλλά οι 30.000
€ είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με τα κριτήρια θα ασχοληθώ. Με ποια λογική ο δημότης
περισσότερα μόρια από τον κάτοικο. Περισσότερα έσοδα ο Δήμος έχει από

98

η

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/4/2016

τον κάτοικο μη δημότη, ή από το δημότη μη κάτοικο; Για ψήφους γνωρίζω:
από το δημότη. Για έσοδα σίγουρα από τον κάτοικο.
Αυτή η δικαιοσύνη με τα μόρια όσο περισσότερο είναι το
εισόδημα κάποιου, άσπρο και όχι μαύρο, τόσο περισσότερους φόρους
πληρώνει και στο κράτος και στο Δήμο και τόσο ελαττώνεται η πιθανότητά του
να πάει το παιδί στο Δημοτικό σταθμό και τόσο αυξάνεται η πιθανότητά του να
πάει το παιδί στον ιδιωτικό σταθμό και εξασφαλίζει και την ειρωνεία «εμ,
βέβαια! Το παιδί του; Το πάει στο ιδιωτικό. Στο Δημοτικό θα το πάει;».
Αλήθεια, φέτος θα φροντίσουμε λιγότερα ή περισσότερα παιδιά
από πέρσι; Εκείνο δε το κριτήριο με τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων το
θεωρώ υποτιμητικό για τους ίδιους τους υπαλλήλους και για την αξιοπρέπειά
τους. Αλήθεια, οι διμηνήτες, οι τριμηνήτες, οι πενταμηνήτες και οι οκταμηνήτες
είναι δημοτικοί υπάλληλοι ή όχι; Παίρνουν αυτά τα μόρια ή δεν τα παίρνουν;
Και ελπίζω να μη μου πείτε ότι διμηνήτες και οι τριμηνήτες όχι και οι
πενταμηνήντες και οι οκταμηνήτες ναι. Αλήθεια, ποιος έχει μεγαλύτερη
ανάγκη: ο 25ετήτης, ή ο τριμηνήτης; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κάνουμε ταυτόχρονα και τοποθέτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε ναι.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω κι εγώ ότι συμφωνώ με την παρατήρηση που
έγινε από τον κ. Κόντο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει μοριοδότηση σε
ανθρώπους σήμερα που έχουν εισόδημα 30.000 €. Πρέπει να καταλάβουμε
που

βρισκόμαστε.

Υπάρχουν

χιλιάδες

άνθρωποι

άνεργοι,

υπάρχουν

άνθρωποι που το ευρώ για να το δουν στο σπίτι τους το ψάχνουν με το κιάλι
δεν μπορεί να μοριοδοτούμε και δεν είναι λαϊκισμός αυτός, πρέπει να δούμε
την πραγματικότητα. Τελείωσαν αυτές οι εποχές.
Το επόμενο που θέλω να πω είναι για τους δημοτικούς
υπαλλήλους. Είδα τον Πρόεδρο πριν των υπαλλήλων του Δήμου, ήρθε εδώ
και έκανε πρόταση τα παιδιά των προσφύγων να ενταχθούν στους Παιδικούς
Σταθμούς. Τα παιδιά των προσφύγων να μπουν στους Παιδικούς Σταθμούς,
ταυτόχρονα δεν θέλει τη μοριοδότηση για τα παιδιά των υπαλλήλων που
σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι ένας κλάδος, που μισθοδοτείται με ένα
σεβαστό ποσό.
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Πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες. Αν σήμερα έχουμε
προτεραιότητες τους φτωχούς, τους πρόσφυγες δεν μπορεί να ζητάμε και
μοριοδότηση για τον εαυτό μας όταν αυτό μας ευνοεί σε κάποια πράγματα.
Αυτό μπορεί να μην ευνοεί πολιτικά που λέω σήμερα, να μην ηχεί στα αυτιά
τους καλά, οι υπάλληλοι να ξεσηκωθούν και γι' αυτό τον λόγο πιθανά να το
κάνετε γιατί είναι ωραίο να έχεις μαζί σου και τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Θα πρέπει όμως να δούμε την πραγματικότητα. Ήρθαν εδώ και μας ζήτησαν
να μπουν τα παιδιά των προσφύγων. Ας ζητήσουν για τον εαυτό τους λοιπόν
να μην ισχύει η μοριοδότηση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρία πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο αφορά το ζήτημα που
έβαλε ο κ. Κόντος και συνηγόρησε υπέρ αυτού η κα Αγαγιώτου, εδώ παρ' όλο
που σας εκτιμώ πάρα πολύ και η άποψη αυτή φαινομενικά είναι ορθή, θεωρώ
πως διαπράττουμε ένα μεγάλο λάθος, αν αλλάξουμε κάτι σε σχέση με αυτό,
για δυο λόγους. Κυρίως για τον πρώτο.
Ο πρώτος είναι ότι φανταστείτε ότι υιοθετούμε τη λογική του
Γιωργάκη Παπανδρέου πριν από λίγα χρόνια που το όραμα ήταν «ένας
εργαζόμενος ανά σπίτι». Δηλαδή εμείς τι πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή;
Πάμε να καταδικάσουμε και θεωρούμε πλούσιο –εκεί φτάσαμε, να θεωρούμε
πλούσια μια οικογένεια που έχει μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα. Ξέρετε τι
σημαίνει καθαρό εισόδημα 30.000 € για μια τετραμελή οικογένεια; Σημαίνει
ούτε 2.000 το μήνα, λιγότερο από 2.000 € το μήνα.
Δηλαδή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν
πιστεύετε επειδή υπάρχει ακραία φτώχεια, θα φτάσουμε να τιμωρήσουμε μια
οικογένεια η οποία δυστυχώς εργάζονται δυο άνθρωποι; Και αυτοί οι δυο
άνθρωποι δηλαδή τα παιδιά τους τι θα τα κάνουν; Σας καλώ να το
ξανασκεφτείτε. Μην φτάνουμε συνεχώς να ρίχνουμε τις προσδοκίες μας και
στην ουσία αντί να κοιτάμε οι κάτω τους πάνω, να κοιτάμε οι κάτω μεταξύ μας
πως θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ ριζικά με αυτή
τη λογική.
Το δεύτερο είναι το εξής: αν υπάρχουν δυο άνθρωποι οι οποίοι
έχουν εισόδημα μέχρι 30.000 € είναι δυο άνθρωποι που συνήθως εργάζονται.
Αυτοί οι άνθρωποι τα παιδιά τους τι θα τα κάνουν; Δηλαδή υποχρεώνεις τον
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άλλον ο οποίος μπορεί να έχει 20 με 30.000 € εισόδημα να πάει το παιδί του
σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι λάθος.
Άρα δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι θα ενισχύσεις κάποιους
φτωχότερους αλλά καταδικάζεις σίγουρα τους εργαζόμενους ανθρώπους με
αυτό τον τρόπο.
Δεύτερον: δημότες – κάτοικοι. Είναι λάθος η εικόνα που έχετε κ.
Ντάτση. Ο κάτοικος πληρώνει ανταποδοτικά τέλη, είναι ανταποδοτικά.
Πληρώνει, του έρχονται, δεν μπαίνουν στα Ταμεία του Δήμου. Ο δημότης τα
κύρια έσοδα του Δήμου είναι από τους ΚΑΠ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, τα οποία είναι τα έσοδα τα οποία σε μεγάλο βαθμό συντηρείται ο
Δήμος και ο κάθε Δήμος.
Άρα αν η πόλη αυτή έχει 35.000 εγγεγραμμένους δημότες αλλά
στην πραγματικότητα έχει πάνω από 60.000 με συγχωρείτε καλά θα κάνει ο
κάτοικος να γίνει δημότης, για να μην είναι στο χωριό του γιατί μπορεί να έχει
δυο χωραφάκια, να έχει δυο φίλους, αλλά εδώ μη χρησιμοποιήσω και μια
λαϊκή έκφραση …
Τρίτο θέμα τα παιδιά των υπαλλήλων. Κοιτάξτε, αυτό δεν
πρόκειται περί ρουσφετιού ούτε περί πελατειακής σχέσης. Ξέρετε πολύ καλά
ότι μακριά αυτό από εμάς. Ακούστε να δείτε τι γίνεται, πέρασαν εποχές, καλές
εποχές για τον λαό και για τους πολίτες όπου όχι μόνο το δημόσιο ακόμη και
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις φρόντιζαν γι' αυτά τα πράγματα και κάποιες μάλιστα
ακόμη φροντίζουν, ώστε τα παιδιά των υπαλλήλων τους να μπορούν
τουλάχιστον να έχουν μια πρόνοια, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν
τη ζωή τους, είναι αυτοί οι οποίοι συντελούν στο να είμαστε εμείς σήμερα και
να μπορούμε να ασκούμε τη Δημόσια Διοίκηση και η πόλη να στέκεται στα
πόδια της παρά το ότι έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις.
Και αν εγώ το έβλεπα κάπως, θα υιοθετούσα το δεύτερο σκέλος
του ερωτήματός σας: να περιλαμβάνει και αυτούς, οι οποίοι θα δουλέψουν και
ένα δίμηνο, ναι βεβαίως. Και αυτοί που έχουν δουλέψει κι ένα δίμηνο στο
Δήμο να μπορέσουν να μπουν στα κριτήρια. Αυτή είναι η άποψή μου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, αν δεν μείνει ούτε ένα παιδί απ' έξω, να
δεχτώ κι αυτούς που δουλεύουν. Αν μείνει όμως ένα παιδί απ' έξω, δεν
μπορεί να είναι από τα δέκα μόρια τα επτά. Εκεί θα έχω ένα θέμα. Αν δεν
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μείνει κανένα παιδί, συμφωνώ ας μπουν όλοι. Αλλά όταν μείνει παιδί απ' έξω,
μπορούμε να σκεφτούμε ποια είναι η προτεραιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Λίγες απαντήσεις συμπληρωματικές στο Δήμαρχο και
μια ερώτηση προς τον κ. Σιώρη στο τέλος. Πρώτον, ας ξεκινήσω από τα
σημαντικά: φέτος ο στόχος είναι να έχουμε περισσότερα παιδιά στους
Παιδικούς Σταθμούς. Υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα γιατί από τη στιγμή που
δεν προβλέπεται από τον Οργανισμό ίδρυση νέου τμήματος, πρέπει για να
λειτουργήσει το Δήμο νέο τμήμα, να προβλεφθεί στον Οργανισμό.
Στόχος μας είναι και υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει από
Σεπτέμβρη παιδικό τμήμα στην Οδυσσέως, ένα. Και ένα βρεφικό τμήμα μικρό
βάσει τις προδιαγραφές των κτηρίων, από πάνω στην Οδυσσέως πάλι.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί και δεύτερο βρεφικό τμήμα στη Φιλαδέλφεια στο
χώρο της Μαιάνδρου. Έχει φτιαχτεί ο 1ος όροφος για παιδιά ηλικίας από 2
μηνώ έως 18 μηνών.
Υπάρχουν διάφορα θεσμικά εμπόδια που προσπαθούμε να
προσπελάσουμε και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο

μέχρι τον

Σεπτέμβρη, αλλά ο στόχος είναι να ανοίξουν τρία τμήματα, δύο βρεφικά και
ένα παιδικό, από τον Σεπτέμβρη του 2016.
Όσον αφορά τα κριτήρια και το οικονομικό, αν προσέξατε οι
οικονομικές κατηγορίες άλλαξαν σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή σπάσαμε σε
πέντε κατηγορίες τις προηγούμενες τέσσερις και δεν μοριοδοτούνται με
καθόλου μόρια τα εισοδήματα άνω των 40.000 € που ήταν πέρσι και
χαμηλώσαμε τον πήχη στις 30.000 €.
Με μια λογική που θα έμοιαζε με τη δική σας κ. Κόντο ότι από
40.000 € δεν αποκλείεσαι από τους Παιδικούς Σταθμούς, αλλά δεν
μοριοδοείται λόγω εισοδήματος. Μπορεί να μπει επειδή έχει άλλα μόρια.
Όσον αφορά την ερώτηση. Έχουμε βάλει στα απαραίτητα
δικαιολογητικά κ. Σιώρη, επειδή θέλουμε να είναι οι φορολογικές δηλώσεις
που γίνονται τώρα και θα γίνονται ακριβώς επειδή υπάρχει προθεσμία μέχρι
30 Ιουνίου οι κάτοικοι και οι δημότες έχουν κάθε δυνατότητα να κάνουν τη
φορολογική τους δήλωση μέχρι τα μέσα Ιουνίου και στις 30 να καταθέσουν,
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έχουμε βάλει εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015. Είναι σωστό;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τελειώσατε

κ.

Κουμαριανέ;

Νομίζω

μπορούμε

να

προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κριτηρίων
επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς
Σταθμούς

τους

Δήμου

Φιλαδελφείας

–

Χαλκηδόνος»

εγκρίνεται

ομόφωνα.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων)
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Είναι μια θεατρική παράσταση της κας Θεοδωρακοπούλου που
έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Δήμο και μας ζητάει να της καλύψουμε την
πρόβα, τις δυο παραστάσεις με κοστούμια, ήχο και φως. Από αυτή την τιμή
που έχουμε βάλει, αυτός που την έβαλε μας είπε ότι θα μας κάνει έκπτωση
οπότε πιστεύουμε ότι θα μας έρθει ακόμη πιο φτηνά.
Επειδή η κα Θεοδωρακοπούλου μας έχει καλύψει πάρα πολλές
φορές και τον Κλείδωνα που κάναμε εκδηλώσεις και θα καλύψει και
μελλοντικές με τα παιδιά της με το θίασο, θέλουμε κι εμείς να τη βοηθήσουμε
γιατί όντως έχει προσφέρει πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος σε παλαιό Δημοτικό
Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση σχετικά με τα ηχητικά, να πάρουμε τα
όργανα αυτά και να έχουμε μια βάση συγκεκριμένη για να μην έχουμε κάθε
φορά να πληρώνουμε ενοίκιο. Θέλω να ξέρω για το 2015 τα ηχητικά μας τι
στοίχισαν και αν αυτά τα 800ρια – 600ρια κάθε φορά που πληρώνουμε, μας
δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό, επειδή είχε παρθεί απόφαση και είχαν
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όλοι βεβαιώσει ότι από τώρα είναι το τελευταίο κόστος που θα κάνουμε σε
ηχητικά. Αγοράσαμε τίποτε μηχανήματα;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Δεν έχουμε αγοράσει τίποτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα το κόστος που έχουμε μέχρι σήμερα των ηχητικών θα μας
είχε καλύψει την αγορά των μηχανημάτων;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Κάποιων μηχανημάτων μπορεί να μας την είχε καλύψει. Το θέμα
μας δεν είναι μόνο αυτό όμως, δεν έχουμε προσωπικό να χειρίζεται ούτε τον
ήχο ούτε το φως. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι. Δεν
μπορεί οποιοσδήποτε υπάλληλος του Δήμου να τα χειρίζεται. Εδώ θέλουμε
κανονικά να προσλάβουμε όχι μόνο έναν, αλλά τουλάχιστον δύο για να
χειρίζονται αυτά τα πράγματα και για να τους έχεις και σε βάρδιες. Δηλαδή δεν
είναι μόνο να τα έχεις, είναι να μπορείς να τα χειρίζεσαι και να τα προσέχεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και το είχαμε πει εδώ κι ένα χρόνο
αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένα ποσό το οποίο είχε πάει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., μετά
είχε έρθει από το Π.Π.Ι.Ε.Δ. στο Δήμο που ήταν γύρω στις 3.500 € αν θυμάμαι
καλά, τελικά υπάρχει αυτό το ποσό στο Δήμο για να κάνει ο Δήμος υπάρχει
μελέτη και η οποία αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για τις παρελάσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το πω Μιχάλη, το ξέρω αυτό θα πω. Αυτή τη στιγμή πρώτον
πρόκειται για τις παρελάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μικροφωνική
που να μπορέσουμε να καλύψουμε εκδηλώσεις την Πρωτομαγιά σε καμία
περίπτωση.

Δηλαδή

αυτό

στο

οποίο

αναφερόμαστε

είναι

να

μην

ξανανοικιάσουμε μικροφωνική για τις παρελάσεις, σε αυτό αναφερόμασταν.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Για τις παρελάσεις και τις εκδηλώσεις, όχι Πρωτομαγιά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τις εκδηλώσεις.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα για την Πρωτομαγιά μιλάμε τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτές οι εκδηλώσεις δεν ξέρω αν μπορούν να καλυφθούν από
μια τέτοια μικροφωνική. Μια τέτοια μικροφωνική είναι πολύ ακριβή με 3.000 €
τα οποία εμείς έχουμε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάρουμε
μικροφωνική να καλύψει μουσική εκδήλωση και ειδικά live.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ούτως ή άλλως Απόστολε, αυτές οι εκδηλώσεις καλύπτονται
κατά 90% εδώ είναι και οι ηλεκτρολόγοι που έχουν ξεπατωθεί και συγνώμη,
να τρέχουν μια μικροφωνική που έχουμε, από εδώ και από εκεί και να τη
στήνουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Θέλω να ξέρω τι κόστος
έχουμε. Γιατί κάθε τόσο έχουμε 1.000, 800, 1.200, 600 € αυτό γίνεται
συνέχεια. Εκεί έχει δημιουργηθεί νομίζω ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να
δούμε. Την άλλη φορά ο Αντιδήμαρχος ο κ. Ανανιάδης μας ενημέρωσε να
πάρω παραδείγματος χάριν για τα ψιλά που θέλαμε 21-22.000 €
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρξε Απόστολε καμία εκδήλωση πλην της παρέλασης,
που θα μπορούσε να έχει καλυφθεί. Ας πούμε ότι ξεκινούν οι προμήθειες και
τρέχουν αύριο τη μελέτη που είναι έτοιμη και παίρνουμε σε ένα δυο μήνες τη
μικροφωνική. Και πάλι αυτές οι εκδηλώσεις που έγιναν που λες έχουμε δώσει
κάποια χρήματα, δεν θα μπορούσαν να έχουν καλυφθεί από αυτή τη
μικροφωνική. Αυτό εξηγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να το κλείσω, αποδέχομαι Δήμαρχε αυτό που λες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτός κι αν λέγαμε ότι αγοράζουμε μικροφωνική που κάνει
20.000 € οι ηλεκτρολόγοι δεν αρκούν. Οι ηλεκτρολόγοι είναι παράτυπα και με
το φιλότιμό τους τους καλούμε να στήσουν τις μικροφωνικές. Δεν είναι
ειδικότητα των ηλεκτρολόγων. Είναι ηλεκτρολόγοι, δεν είναι χειριστές, δεν
είναι ηχολήπτες, ούτε φωτιστές. Δηλαδή ακόμη κι αν πάρουμε μια τόσο
σύνθετη μικροφωνική, δεν έχουμε τον ειδικό άνθρωπο τον ηχολήπτη να τη
λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πριν τελειώσουμε, επειδή ξέχασα στα μόρια να ορίσουμε
την Επιτροπή που θα εγκρίνει τα μόρια μετά, εγώ προτείνω να είμαστε αν
συμφωνούν αυτοί που ήμασταν και πέρσι εγώ η κα Ρόκου και ο κ. Σιώρης στη
μοριοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι συμφωνούμε, ομόφωνα.
Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πολιτιστικών
εκδηλώσεων

(θεατρικών

παραστάσεων)

πίστωσης» εγκρίνεται ομόφωνα.
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διάθεση

σχετικής

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πολιτιστικής εκδήλωσης (συναυλίας) και διάθεση σχετικής
πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πολιτιστικής
εκδήλωσης (συναυλίας) και διάθεση σχετικής πίστωσης» αποσύρεται.
ΚΟΝΤΟΣ: Καλό Πάσχα σε όλους.
Εάν δεν ανταμώσουμε, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε
όλους. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καληνύχτα σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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