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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Ανακοίνωσης - Καταγγελίας του
Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου για την εμφάνιση συκοφαντικών
δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης για την μετονομασία του Δήμου
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του Δ.& Κ.Κώδικα.
3. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και
διάθεση σχετικών πιστώσεων.
4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου έτους 2016.
5. Ορισμός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την διενέργεια
ελέγχων στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται
στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των
ακαθαρίστων εσόδων.
6. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2016.
7. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
8. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής
Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 18/2016
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή).
9. Αποχαρακτηρισμός τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου.
10. Λήψη απόφασης για τις υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων (άρθρο 16
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου).
11. Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Άλσους – Υποβολή μελέτης στη Δ/νση
Δασών Αθηνών.
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12. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένη
παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη»
13. Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και
δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.:
105/16).
14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
σύγχρονων

φωτιστικών

σωμάτων

και

συστήματος

διαχείρισης

φωτισμού στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 106/16).
15. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.
16. Έγκριση

3ου

Α.Π.Ε.

του

έργου

«Ολοκληρωμένη

παρέμβαση

εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 126/14 - επανεισαγωγή).
17. Έγκριση

4ου

Α.Π.Ε.

του

έργου

«Ολοκληρωμένη

παρέμβαση

εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 126/14).
18. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση
Τακτοποιητικού

Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα

Εργασιών

του

έργου

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.
125/14).
19. Έγκριση

2ου

Α.Π.Ε.

του

έργου

«Ανακατασκευή

προθεσμίας

περαίωσης

αθλητικών

εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 99/2014).
20. Έγκριση

4ης

παράτασης

του

έργου

«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας».
21. Ανάκληση της αριθ. 35/2014 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση δωρεάν
παραχώρησης νέου χώρου στο Σύλλογο Ηπειρωτών ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
22. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ.
43/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
3

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

23. Ορισμός Δημ. Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
-

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

«Αποξήλωση

Παράνομων

Διαφημιστικών Πινακίδων σε Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ.
82/2007).
24. Έγκριση

τρόπου

εκτέλεσης

έργων

του

εγκεκριμένου

Τεχνικού

προγράμματος του Δήμου έτους 2016.
25. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή
αυτής.
26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου επί της οδού
Οδυσσέως 2 - Νέα Χαλκηδόνα στην

Κοινωφελή Επιχείρηση του

Δήμου για την λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, βάσει της αριθ.
41/2016 απόφασης-αιτήματος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ κάποιο εθελοντή για Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου; Η κα Χαραμαρά. Να πω ότι απουσιάζουν εκ των
προτέρων ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος και ο κ. Παπακώστας
Βασίλειος για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, θα καθυστερήσει ο κ.
Τομπούλογλου Ιωάννης για υπηρεσιακούς λόγους, επίσης θα απουσιάσει κα
Γκούμα λόγω ασθενείας, ο κ. Δούλος Ορέστης θα καθυστερήσει για
επαγγελματική του υποχρέωση και ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ θα απουσιάσει για
σοβαρή προσωπική του υπόθεση.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρετε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ.
Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα
Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ.
Αντωνόπουλος Δημήτριος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος
Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη
παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών,
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ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, 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, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, 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. 18 παρόντες έχουμε απαρτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είχα κάποιες απορίες από χτες πως θα βολευτούμε εδώ μέσα
με τη θερμοκρασία και τα λοιπά. Δεν βρέθηκε καμία λύση. Αυτό που έχω να
προτείνω για σήμερα επί της διαδικασίας, είναι να διαλέξουμε τα τρία τέσσερα
βασικά επείγοντα θέματα να τα κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα να τα
κουβεντιάσουμε από την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί κανονικά. Τα θέματα είναι και
διοικητικά και ουσιαστικά, έχουμε κι άλλες συνεδριάσεις επίσης μέσα στον
Ιούλιο και δεν υπάρχει περίπτωση τα θέματα πρέπει να εξαντληθούν. Εάν δεν
επιμένετε, να μην μπει σε ψήφιση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Επιμένω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να μπει σε ψήφιση δηλαδή.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι είναι καλύτερα να εξαντληθούμε εμείς ή τα θέματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξήγησα ότι υπάρχουν τα θέματα τα οποία πρέπει να
εξαντληθούν. Κατ' αρχάς δεν ξέρω αν μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα αυτό επί
της διαδικασίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μόνο εσείς θα το κρίνετε αυτό, ξέρετε τον Κανονισμό καλύτερα
απ' όλους μας και σας έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι αποφασίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι υστερώ να το ερμηνεύσω αυτή τη στιγμή αν
μπορεί να μπει εξ ολοκλήρου η διαδικασία σε ψηφοφορία. Εάν έχετε άλλη
γνώμη, το συζητάω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατανοούμε τον προβληματισμό αλλά …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρόβλημα το κατανοούμε έγινε γνωστό κ. Ντάτση από νωρίς
από εσάς, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση.
Το Π.Π.Ι.Ε.Δ. έχει εκδήλωση, ως εκ τούτου…
Κ.

ΝΤΑΤΣΗΣ:

Υπάρχουν

τρία

ΚΑΠΗ

ελεύθερα

θα

μπορούσαν

να

λειτουργήσουν τα δύο σήμερα, ή θα μπορούσαμε να πάμε στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. μετά
το Νηπιαγωγείο. Δεν πειράζει, να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο επί της
διαδικασίας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Επί τη ευκαιρία σήμερα ήθελα να
τονίσω ένα πράγμα: χωρίς καμία ευθύνη του Προεδρείου η εικόνα που
παρουσιάζουμε σα Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι η πρέπουσα. Με αυτό τον
τρόπο νομίζω ότι δεν τιμούμε τις ψήφους των συνδημοτών και συμπολιτών
μας και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας,
μηδενός εξαιρουμένου ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σε τέτοιες δύσκολες
εποχές να έχει πάντοτε απαρτία, βέβαια υπάρχουν και προβλήματα τα οποία
είναι αντικειμενικά και τα σεβόμαστε, αλλά η εικόνα του Δημοτικού μας
Συμβουλίου δεν είναι η πρέπουσα.
Και είναι κάτι, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Οι
αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, παίρνονται πάντοτε χωρίς να έχουμε λίγες
φορές όλο το διάστημα των δύο ετών βλέπω μια πλήρη απαρτία. Δεν ξέρω τι
συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμορφο για όλους μας. Για όλους μας, ξεκινώ από
τον εαυτό μου και καταλήγω… Χωρίς επαναλαμβάνω καμία ευθύνη του
Προεδρείου. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κόντο. Κατ' αρχάς ο κ. Δήμαρχος μου είπε ότι
είναι σε μια εκδήλωση και έρχεται, δεν αναφέρεστε προφανώς για το Δήμαρχο
που είναι πάντοτε παρών.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφ' ετέρου υπερασπιζόμενος την πλειοψηφία, η πλειοψηφία
είναι πάντα παρούσα, εκτός πολύ σοβαρών υποθέσεων είναι όλοι παρόντες.
Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα από την αντιπολίτευση και αν θέλετε και
έχω σκοπό να το κάνω, να δημοσιεύσουμε τις παρουσίες να δείτε και από την
Παράταξή σας και από άλλες Παρατάξεις ποιοι περιφρονούν τις διαδικασίες
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρηση που έκανε ο
κ. Κόντος και εδώ έρχεται να δέσει με την προηγούμενη πρόταση του κ.
Ντάτση.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι ο καιρός έτσι, αλλά είναι και ο κακός μας ο καιρός εδώ
μέσα. Δηλαδή η παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι που δεν βοηθάει
στο να λέτε ότι όχι σώνει και ντε, πρέπει να συνεχιστεί το Δημοτικό
Συμβούλιο. Αν υπάρχουν επείγοντα θέματα υπηρεσιακά, νομίζω ότι τέσσερα
– πέντε μπορούν να συζητηθούν και τη Δευτέρα με άλλες συνθήκες και με μια
προσπάθεια απ' όλους να παρουσιάσουμε μια καλύτερη εικόνα του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου σας προείπα ότι από
άποψη της πλειοψηφίας είναι πάντοτε επαρκέστατη.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αράπογλου Γεώργιος και Πλάτανος
Ελευθέριος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα κα Αγαγιώτου ότι αν θέλετε, ελάτε να σας δείξω ποιοι
Δημοτικοί σύμβουλοι απουσιάζουν από τις 15 συνεδριάσεις, τις 14.
Όσον αφορά τη ζέστη κατ' αρχάς είμαι της άποψης ότι δεν
μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε όργανο του κράτους τη μια
από ζέστη και την άλλη από το κρύο να ακυρώνει τις συνεδριάσεις του. Είναι
δυσμενείς οι συνθήκες διότι δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε κονδύλια, να
βάλουμε

air

condition

να

είναι

πιο

ανθρώπινες

οι

συνθήκες,

το

αντιλαμβάνομαι. Είναι έκτακτες οι συνθήκες. Τι να κάνουμε; Και στο σπίτι μας
ακόμη δεν ανάβουμε το air condition για να κάνουμε οικονομία κάποιοι, εν
πάση περιπτώσει. Είναι έκτακτες οι συνθήκες και θα προχωρήσουμε έτσι.
Έχω μια ανακοίνωση:
ΚΛΥΔΩΝΑΣ 2016
Ανάβουμε φωτιές στις γειτονιές του Άη Γιάννη,
Νέα Φιλαδέλφεια Παρασκευή 24/6 ώρα 20:00 στην πλατεία Γεννηματά,
συνοικία Ειρήνης, συναυλία Ηλία Παλιουδάκη
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Νομοσχέδιο Σάββατο 26/5 ώρα 20:00 πλατεία Κωνσταντινουπόλεως,
κάτω Κουκλάκι με τα χορευτικά του Δήμου μας.
Άλλη ανακοίνωση δεν υπάρχει, έχουμε δυο θέματα εκτός
ημερήσιας διάταξης. Οι επικεφαλής έχουν παραλάβει τα εκτός ημερήσιας
διάταξης; Μάλιστα. Το 1ο λέει: «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου
αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων, Αριθμ. Μητρώου 11016». Να το
εισάγουμε για συζήτηση;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη επειδή ήρθαμε καθυστερημένα
όπως διαπιστώσατε, ο κ. Δήμαρχος τοποθετήθηκε; Οι ερωτήσεις των
επικεφαλής έγιναν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μήπως πρέπει να προηγηθούν αυτά εκτός ημερήσιας
διάταξης; Λείπει ο Δήμαρχος; Εντάξει δεν το γνώριζα. Μήπως να προηγηθούν
τα ερωτήματα των επικεφαλής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε το δικαίωμα …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Με όποια σειρά θέλετε αλλά ένα δυο ερωτήματα θα ήθελα
να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Απλώς συνοψίστε αυτά που θέλετε γιατί απουσιάζει ο
επικεφαλής.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπορεί κάποιος Αντιδήμαρχος θα σας απαντήσει.

Ο κ.

Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Συγνώμη που άργησα δεν ήμουν από την αρχή, δεν ξέρω
τι είπατε. Άκουσα την κα Αγαγιώτου να λέει κάτι, λόγω της ζέστης εγώ έχω
σοβαρό πρόβλημα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα γιατί έχω ιδρώσει δεν ξέρω
αν το βλέπετε, δεν μπορώ να συνεχίσω θα φύγω. Ζητώ συγνώμη απ' όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα δηλαδή;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Γενικά έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχετε ιατρικό πρόβλημα, παίρνετε άδεια και από το γιατρό.
Εφόσον έχετε πρόβλημα που δεν σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε, προς
Θεού.
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Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δυο ερωτήσεις αν γνωρίζει κάποιος από τους κυρίους
Αντιδημάρχους ειδάλλως θα τα επαναλάβω την επόμενη φορά που θα είναι
και ο κ. Δήμαρχος εδώ.
Είναι δυο θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για το
σύνολο του Σώματος. Αν κάτι έχει ήδη αναφερθεί φαντάζομαι στο διάστημα
που έλειπα δεν νομίζω αλλά εν πάση περιπτώσει αν έχει κάτι αναφερθεί μου
το υπενθυμίζετε και θα ψάξω εγώ τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει αναφερθεί απολύτως τίποτε κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ωραία εντάξει κ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα μάλλον στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών θα πρέπει να ρωτήσω αν γνωρίζει- το
θέμα του κυλικείου στο νεκροταφείο. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που μας
απασχολεί, έχουμε ταυτιστεί κι εμείς με την προσπάθεια να διεκδικήσουμε τα
χρήματα από τον παλαιότερο κακοπληρωτή. Ήθελα να ρωτήσω για τη
σημερινή κατάσταση αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον καινούργιο
ενοικιαστή του κυλικείου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στην πόλη τις
οποίες μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και περιμένω από εσάς την επιβεβαίωση
ή τη διάψευση ότι υπήρξε τελική απόφαση όσον αφορά το σημερινό ενοίκιο, η
οποία δικαιώνει το Δήμο μας και τη Διοίκηση και την Οικονομική Επιτροπή
που είχε θέσει τις 10.000 € ως όριο και την Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία το
είχε ανεβάσει το ποσό αυτό στις 13.000 € ότι μας δικαιώνει και κάνει απαιτητά
το σύνολο του ενοικίου.
Θα ήθελα αν αυτή η φήμη που άκουσα στην πόλη μας είναι
αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, θα ήθελα να ζητήσω ένα αντίγραφο της δικαστικής
απόφασης αν είναι εύκολο, ή αν νομίζετε ότι πρέπει να υποβάλλω αίτηση
προς την Υπηρεσία.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Δούλος Ορέστης
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεκτό σας ευχαριστώ. Θα υποβάλλουμε το αίτημα. Αν έχετε
πρόχειρο λαμβάνοντας κι αυτή την απόφαση, αν τυχόν έχουμε ανοιχτό
λογαριασμό από τον ενοικιαστή, δηλαδή αν είναι συνεπής προς τις πληρωμές
του ή αν χρωστάει στο Δήμο. Αν χρωστάει πόσο είναι το ποσό. Αν,
λαμβάνοντας υπόψη και την όποια απόφαση την οποία δεν τη γνωρίζω και
φυσικά αν τυχόν έχουμε πάρει κάποια μέτρα για να διεκδικήσουμε τις όποιες –
9
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αν τυχόν υπάρχουν- οφειλές του σημερινού ενοικιαστή. Γενικά μια
επικαιροποίηση λίγο του θέματος αυτού που ξέρετε πόσο απασχολεί όλους
μας και πρώτο απ' όλους τη Διοίκηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα
ήθελα ό,τι περισσότερο έχετε σε πληροφορία να μας ενημερώσετε. Και θα
υποβάλλω κι εγώ και σαν αίτημα για τη δικαστική απόφαση.
Το δεύτερο το είχε υποβάλλει Δημοτικός σύμβουλος της
Παράταξής μας ο κ. Γραμματέας και βλέπω ότι σήμερα πάλι συμβαίνει το ίδιο.
Είχε έρθει ο απολογισμός της 2ης Σχολικής Επιτροπής μόνο χωρίς την 1η
σχολική Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει να μας πει γιατί δεν
έρχεται και η 1η σχολική Επιτροπή και τι γίνεται κι εκεί. Υπήρχε μια
διερεύνηση πάλι και εκεί, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη παρακαλώ να μας
ενημερώσετε και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε έχω υποβάλλει μια γραπτή
πρόταση όλων αυτών των θεμάτων και επειδή το έθιξε και ο κ. Αράπογλου το
οποίο σας το στείλει και έχω παρακαλέσει να περάσει σε τακτική διαδικασία.
Δεν το φέρατε καθόλου, είτε στα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το έχω στείλει
πάρα πολύ καιρό το οποίο μιλάει για το δια βίου μάθηση και επίσης για το
θέμα της πορείας του κυλικείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν ήταν ο Δήμαρχος εδώ θα σας ενημέρωνε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το έχουμε
στείλει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τα ερωτήματά σας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν θέλω να υποβαθμιστεί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό
να το φέρετε σε τακτική διαδικασία και να το προχωρήσουμε. Γιατί εφόσον
λείπει και ο κ. Δήμαρχος θέλουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση.
Αν είναι, να το φέρετε κανονικά στην επόμενη διαδικασία στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχω αντίρρηση. Αλλά επειδή βλέπω ότι έχει ξεχαστεί
τελείως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει ξεχαστεί, σας λέω ότι θα σας απαντήσει ο κ. Δήμαρχος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι θέλετε να κάνω; Να το κρατήσουμε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μεταβιβαστεί στον κ. Δήμαρχο τώρα που θα έρθει και θα
σας απαντήσει ή εγγράφως ή στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη φορά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε επί της διαδικασίας,
παράλληλα πάντως με το αίτημα του κ. Κόντου για θέμα εντός ημερήσιας
διάταξης εμένα τα δικά μου ερωτήματα ως ερωτήματα παραμένουν, αν
μπορούμε να έχουμε κάποια απάντηση σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος επικεφαλής; Όχι. Θέλει τον λόγο κάποιος Αντιδήμαρχος;
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης όντως
κερδίθηκε από μεριάς του Δήμου η υπεράσπιση κατά της αγωγής και
επανήλθε το ενοίκιο στα επίπεδα της δημοπρασίας που είχε γίνει. Από εκεί και
πέρα έχουν συνταχθεί συμπληρωματικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι για τους
μήνες που είχαν περάσει που είχε καταβληθεί το μειωμένο ενοίκιο, έχουν γίνει
όλες οι ενέργειες από μεριάς της Υπηρεσίας. Αφήνω κάτι αναπάντητο;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το συνολικό ποσό της οφειλής μήπως το έχετε πρόχειρο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχω την εντύπωση ότι είναι εννιά μήνες x
8.000 κάπου εκεί είναι. Με κάθε επιφύλαξη, αλλά από ό,τι θυμάμαι νομίζω
κάπως έτσι είναι. Αυτό που ήξερα εγώ είναι ότι είχε καταβάλλει ενοίκια που
χρώσταγε. Τώρα, αν έχει καταστεί κάποιο ληξιπρόθεσμο άλλο, δεν ξέρω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σε εσάς το είχα στείλει, προσωπικά σε εσάς. Το
κοινοποιήσαμε στο Δήμο και εγώ περίμενα σήμερα να μου πείτε εσείς τι
μπορούμε να κάνουμε και όχι να λέτε «δεν ξέρω τίποτε…».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα κ. Κόντο απουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κ. Δήμαρχος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το είχα στείλει σε εσάς όμως κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Για την ερώτηση που μπήκε σε σχέση με τον απολογισμό της 1 ης
σχολικής Επιτροπής. Επειδή το πόρισμα του πραγματογνώμονα μας
ενδιέφερε εμάς για να κάνουμε τον απολογισμό της 1 ης σχολικής Επιτροπής.
Το πήραμε στα χέρια μας πρόσφατα, τώρα. Ακόμη δεν έχει συνεδριάσει η
σχολική Επιτροπή. Μόλις συνεδριάσει η σχολική Επιτροπή αμέσως θα
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βάλουμε το θέμα του απολογισμού της 1 ης σχολικής Επιτροπής για να
τελειώνουμε και με αυτό.
Εμείς ζητήσαμε από τον πραγματογνώμονα το κομμάτι που μας
αφορά που ήταν το θέμα των χρημάτων μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014. Εμείς
από τον Σεπτέμβρη του 2014 και μετά που είχαμε αναλάβει ξέραμε, τα άλλα
δεν γνωρίζαμε. Αλλά θα τα έχετε κατά πάσα πιθανότητα αν όλα πάνε καλά και
δεν γίνει καμία στραβή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για το θέμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Επειδή γράφτηκαν και ειπώθηκαν
πολλά το πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενώ ενταχθήκαμε σα Δήμος στο Δια
Βίου Μάθηση μας είπαν ότι «μπορείτε να έχετε και τις αίθουσες και όλα αυτά,
αρχίστε να παίρνετε αιτήσεις» παίρναμε κι εμείς αιτήσεις. Μπήκαμε –
υποτίθεται- στο πρόγραμμα και μας ήρθε μετά η απόφαση την άνοιξη πέρσι
και μας στέλνουν αυτό το χαρτί που σας έδωσα και λέει: «με αυτό το χαρτί
που λέει ότι δεν ενεργοποιούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με
υπεύθυνους εκπαίδευσης, αποκλείεστε από το πρόγραμμα» γιατί δεν έχουμε
τα χρήματα για να το κάνουμε. Και αποκλειστήκαμε εμείς και η Κηφισιά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πέρσι την άνοιξη έγινε αυτό;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και από πέρσι την άνοιξη τώρα μας το λέτε;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Φταίω εγώ που σας είπα την προηγούμενη φορά ότι δεν βγάλαμε
δελτίο Τύπου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη τώρα …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ένα λεπτό να τελειώσω και μόλις τελειώσω μπορείτε να πείτε ό,τι
θέλετε. Το θέμα είναι ότι επειδή ακριβώς δεν ξέραμε πότε θα αρχίσουμε τα
μαθήματα, όσοι έκαναν αιτήσεις λέγαμε «να μας πάρετε τηλέφωνο για να σας
πούμε πότε θα ξεκινήσουμε». Έπαιρναν μετά οι άνθρωποι τηλέφωνο και τους
λέγαμε «δυστυχώς το πρόγραμμα δεν έγινε δεκτό γιατί δεν είχαν τα χρήματα»
και επειδή μπήκαμε καθυστερημένα στο πρόγραμμα επειδή η προηγούμενη
Διοίκηση το είχε κάνει καθυστερημένα, θα μπαίναμε σα συμπλήρωμα μαζί με
κάποιους άλλους Δήμους ένας από αυτούς ήταν η Κηφισιά. Ούτε η Κηφισιά
μπήκε, ούτε ένας Δήμος στη βόρεια Ελλάδα, ούτε εμείς. Αυτά έχω να σας
πω.
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Οι ενδιαφερόμενοι βέβαια που είχαν κάνει τα χαρτιά τους, είχαν
πάρει τηλέφωνα το ήξεραν γιατί τους είχαμε ενημερώσει. Ήταν παράλειψή
μου, ό,τι θέλετε πείτε μου και έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν έβγαλα δελτίο
Τύπου, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Χ. ΡΟΚΟΥ: Αυτοί που μπήκαν εκ των υστέρων όπως εμείς, Κηφισιά κι ένας
Δήμος στη βόρεια Ελλάδα, δεν το πήραν. Γιατί δεν έφταναν τα χρήματα να το
πάρουν, τελείωσαν τις παλιές συμβάσεις που είχαν υπογράψει, δεν έκαναν
καινούργιες. Μας απέρριψαν εκ των υστέρων ενώ μας είχαν πει ότι θα μας
βάλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρόκου ολοκληρώσατε; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Ρόκου, αν δεν το φέρναμε σε ερώτηση μπορεί να μας το
λέγατε του χρόνου. Γιατί μας απαντάτε με την ερώτηση τώρα. Κάναμε
ερώτηση που είναι το Δια Βίου Μάθηση και μας λέτε «το ξέχασα» και βλέπω
εδώ ότι τα έγγραφα είναι το 12ο του ’14 που γίνεται η πρόσκληση
ενδιαφέροντος, τον 3ο του ’15 η οποία είναι απόφαση και η μονάδα 9/4 και
από εκεί αποφασίζετε. Δηλαδή εάν δεν κάναμε ερώτηση, πότε θα μας το
λέγατε κα Ρόκου; Αυτό ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση βοηθητικά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι οι ερωτήσεις έχουν κλείσει κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Συζητάμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν συζητάμε. Τι συζητάμε; Δεν είναι καφενείο να
συζητήσουμε. Πήρατε τον λόγο, κάνατε τις ερωτήσεις σας απαντήθηκαν όσες
απαντήθηκαν.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στη διαδικασία στα θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης. «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών
πεζοδρομίων» αριθμ. Μητρώου 110/2016». Εγκρίνετε να εισαχθεί; Παρακαλώ
κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
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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 επί της αρχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας και ο κ. Πρελορέντζος απουσιάζουν. Ο κ.
Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης

και η κα Γαλαζούλα απουσιάζουν. Η κα

Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Γραμματέα εγώ θα καταψηφίσω γιατί νομίζω κ.
Πρόεδρε ότι μας ήρθε μια δεύτερη εισήγηση του θέματος «Ορθή επανάληψη»
σήμερα γι' αυτό το θέμα, την οποία δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να
μελετήσω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος κατά. Ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατά και ο μόνος λόγος που το κάνω, είναι για να
συντομεύσουμε τη διάρκεια του Συμβουλίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Λευκό γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω μετά από 20 θέματα
ημερήσιας διάταξης, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 14 υπέρ, 6 κατά και 2 λευκά. Απορρίπτεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
υποβολής πρόταση στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020 με τίτλο “Δομή παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό
Παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας”».
Ψηφοφορία για το αν θα εισαχθεί.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Συγνώμη για τη διαδικασία. Θα εισηγηθώ, γιατί πρέπει
να εισαχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Έχετε τον λόγο …
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κατά την ψήφιση για το αν θα εισαχθεί,
νομίζω δεν γίνεται εισήγηση. Μόνο γίνεται ψηφοφορία. Αν εισαχθεί το θέμα,
υπάρχει εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε ενημέρωση;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Νομίζω όχι, δεν προβλέπει ο Κανονισμός. Εγώ θέλω
ενημέρωση για τα πάντα, νομίζω όμως ότι ο Κανονισμός …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κ. Αράπογλου.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Έχετε ενημερωθεί για το κατεπείγον;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ, δεν γίνεται ενημέρωση πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ διευθύνω την συζήτηση, ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας και ο κ. Πρελορέντζος απουσιάζουν. Ο κ.
Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης

και η κα Γαλαζούλα απουσιάζουν. 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: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Η θέση μας κ. Γραμματέα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης
είναι δεδομένη, κατ’ εξαίρεση γι' αυτό το θέμα επειδή αφορά κοινωνικά
ευαίσθητα θέματα, θα ψηφίσουμε να συζητηθεί. Αλλά κατ’ εξαίρεση λόγω του
θέματος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος το ίδιο. Ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Λευκό.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη απουσιάζουν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 16 υπέρ, 4 κατά και 2 λευκά. Δεν συζητείται, απορρίπτεται.
Συνεχίζουμε με τα θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Ανακοίνωσης - Καταγγελίας του
Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου για την εμφάνιση συκοφαντικών
δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάζομαι έχετε όλοι διαβάσει το κείμενο. Θέλει ο Πρόεδρος
των εργαζομένων να προσθέσει κάτι;
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Εμείς θέλουμε να πάρει θέση
το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα αυτά τα δημοσιεύματα που όλο το
προηγούμενο διάστημα έχουν εμφανιστεί στον τοπικό Τύπο, ή μέρος του
τοπικού Τύπου και χλευάζουν, ειρωνεύονται τους εργαζόμενους. Νομίζω η
ανακοίνωση του Σωματείου και η καταγγελία έχει διαβαστεί στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να πω δυο λόγια εγώ. Κατ' αρχάς εγώ πιστεύω ότι μπορεί
να γίνει μια συζήτηση, δεν τίθεται όμως κατά την άποψή μου και αυτό
προτείνω ζήτημα λήψης απόφασης με την έννοια ότι ο Τύπος είναι αυτός που
είναι, ο καθένας μπορεί να τον σχολιάσει όπως θέλει, όμως δεν μπορεί να
ανοιχτεί τέτοια βιομηχανία με τον τοπικό Τύπο, διότι οι καταγγελίες και ο
τρόπος που συμπεριφέρεται, πρέπει να ασχολούμαστε σε κάθε Δημοτικό
Συμβούλιο με το να το καταγγέλλουμε.
Ούτε δεοντολογικά στέκει, ούτε μπορεί να ασχολείται το
Δημοτικό Συμβούλιο συνέχεια με αυτό.
Όμως είμαι υποχρεωμένος να πω μερικά πράγματα γι' αυτά που
γράφτηκαν και για το ζήτημα που βάζει το Σωματείο. Θεωρώ απαράδεκτη τη
στάση των τοπικών bloggers ή εφημερίδες και τα λοιπά, έχουν πέσει σε
τρομερά ατοπήματα.
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Επί του συγκεκριμένου δεν αντιλαμβάνομαι την επίθεση που
γίνεται στους εργαζόμενους, αυτή την περίοδο ειδικά και οποιαδήποτε άλλη
περίοδο. Προφανέστατα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την
εργασία και για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, γιατί μερικά πράγματα
πρέπει να λέγονται ζωντανά.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως ο κεντρικός Τύπος αλλά και στον περιφερειακό Τύπο τα
πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται κατά την άποψή μου και
μεταφέρω φυσικά την προσωπική μου άποψη. Εκτός κάποιων bloggers ή
εκδοτών οι οποίοι μπορεί να είναι συνταξιούχοι εν πάση περιπτώσει και έχουν
ένα μεράκι και μπορούν να γράφουν δυο τρία πράγματα δεν μιλώ
συγκεκριμένα για την πόλη μας, μιλώ γενικά, τα υπόλοιπα έντυπα σε
ολόκληρη την Ελλάδα είναι διαπλεκόμενα. Και είναι διαπλεκόμενα, είτε με
φανερούς να φαίνονται εύκολα οι πόροι τους –και θα αναλύσω παρακάτω τι
λέω- ή με κρυφούς.
Πραγματικά απορώ γιατί αυτή η επίθεση στους εργαζόμενους,
απορώ γιατί εδώ στη Φιλαδέλφεια όλη αυτή την περίοδο έχουν γίνει τρομερά
πράγματα στη Διοίκηση του Δήμου: τα νεκροταφεία, τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν έχω δει να σηκωθούν αυτά τα θέματα
από τον τοπικό Τύπο.
Αλλά τι λέω; Αφού από αυτά τα καταστήματα πληρώνεται ο
Τύπος. Άρα μήπως πρέπει να τα βάλουν με τους εργαζόμενους για να έχουν
θέματα; Και επειδή αναπτύσσεται ένας διάλογος από τα τοπικά blogs για τα
επιχειρηματικά συμφέροντα, εγώ προσωπικά θα τους κάνω και ένα δώρο να
τους διαβάσω μερικά πράγματα για να μάθουν ότι πρωτίστως δεν φταίνε οι
εργαζόμενοι για το κακό που έχει γίνει στην Ελλάδα και επειδή μιλάμε για
επιχειρηματικά συμφέροντα θα τους διαβάσω δυο παραγράφους, τις οποίες,
αν θέλουν ας τις απομαγνητοφωνήσουν για να δουν ότι είναι από πολύ
έγκυρες δημοσιεύσεις και θα καταλάβουν τι σημαίνει επιχειρηματικά
συμφέροντα.
«Σε μια περίοδο, που καλύπτει σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1990 μέχρι
το 2006, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ελληνικός λαός πολλαπλασίασε
µε τη δουλειά του την περίφημη «πίτα», από την κατά 5,5 φορές αύξηση
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του ΑΕΠ της χώρας το αποτέλεσµα ήταν τα κέρδη των επιχειρήσεων να
αυξηθούν κατά 28 φορές -αυτό, για κάποιους που ασχολούνται με
οικονομικά- ενώ ο εργάτης, µε την «αύξηση» κατά 1 µόλις φορά του
κατώτατου µισθού του, σε αυτή τη δεκαετία, έφτασε να ζει σε συνθήκες
που σε αποπληθωρισµένες τιµές ισοδυναµούσαν µε το ότι η αγοραστική
του δύναµη είχε πέσει στα επίπεδα του 1984…».
Έχουμε από τη μία δηλαδή 28 φορές αύξηση των κερδών και οι
εργαζόμενοι υποχώρησαν κατά 10 τη χρυσή δεκαετία. Αν έχουν καμία
αντίρρηση οι bloggers να πάνε να ψάξουν τα αρχεία.
«… Σύµφωνα µε την έκθεση της ICAP για το 2006, ο ρυθµός αύξησης
των προ φόρων κερδών των ΑΕ και ΕΠΕ στην Ελλάδα ήταν της τάξης
του 60%, όταν την ίδια χρονιά το ΑΕΠ αυξήθηκε 4%. Δηλαδή τα κέρδη
των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 15 φορές ταχύτερα απ’ ό,τι αυξήθηκε το
ΑΕΠ της χώρας και 5 φορές ταχύτερα απ’ ό,τι αυξήθηκαν τα κέρδη των
επιχειρήσεων στην υπόλοιπη ΕΕ. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το 2006,
παραµονές της κρίσης, οι κεφαλαιοκράτες κέρδιζαν ανά εργαζόµενο
44.000 ευρώ».
Αυτό το διάβασα γιατί γίνεται πολύ συζήτηση για επιχειρηματικά
συμφέροντα, να τα σταματήσουν να τα βάζουν με τους εργαζόμενους, έστω
ότι υπάρχουν και στρεβλώσεις και ζητήματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους και την εργατική τάξη. Αλλά με το να στοχοποιούνται
προφανώς θέλουμε να ρίξουμε αλλού το βάρος της εποχής και είναι ύποπτο
αυτή τη στιγμή όποιος βάλλει τους εργαζόμενους, διότι τα εργασιακά
δικαιώματα έχουν υποχωρήσει στην αρχή του αιώνα και δεν ντρεπόμαστε να
ασχολούμαστε με τους εργαζόμενους.
Αυτή ήταν η άποψή μου, ποιος κύριος θέλει τον λόγο; Ο κ.
Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Διάβασα την ανακοίνωση του Σωματείου αλλά δεν μπορώ
να καταλάβω, εμείς θα μιλήσουμε και θα αναπτύξουμε γενικά ό,τι έχει να κάνει
με τον Τύπο με τη δημοσιογραφία, με τους εκδότες, με τους διευθυντές ή
καναλάρχες για τους εργαζόμενους; Γιατί να μιλήσω; Εδώ υπάρχει μια
συγκεκριμένη καταγγελία και πρέπει να πούμε την άποψή μας. Αυτό έχω την
εντύπωση ότι μας ζήτησε το Σωματείο των εργαζομένων, να πούμε την
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άποψή μας. Γιατί και εγώ και εμείς αλλά έχω την εντύπωση κι εσείς, το έχουμε
νιώσει στο πετσί μας όσον αφορά αυτή την λειτουργία, να το πω απλά και
λαϊκά. Ειδικά εγώ που είμαι επαγγελματίας από 17 χρονών και ο κ. Κόντος
έχω την εντύπωση που κάνουμε μια δουλειά που εκτιθέμεθα, έχω την
εντύπωση ότι το έχουμε νιώσει στο πετσί μας.
Τι θέλω να πω όμως για να τελειώνει η ιστορία. Η άποψη των
εργαζομένων είναι σεβαστή, δεν είναι δυνατό να μην είμαστε με τους
εργαζόμενους γιατί κι εμείς από τέτοια στρώματα λαϊκά έχουμε γεννηθεί και
έχουμε μεγαλώσει, τους σεβόμαστε απεριόριστα όπως σεβόμαστε και τη
λειτουργία των εφημερίδων, των δημοσιογράφων. Έχω την εντύπωση ότι
κάνουν το δικό τους λειτούργημα.
Κι άλλες φορές είναι μαζί μας γιατί γράφουν πάρα πολύ καλά
λόγια για μας και τους χειροκροτάμε και τους αποδεχόμαστε κι άλλες φορές
όταν μας κριτικάρουν και γράφουν εναντίον πράγματα για μας, είτε είναι
αλήθεια είτε δεν είναι, γιατί δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, μαλώνουμε μαζί
τους και τέλος πάντων ζητάμε τον λόγο για να το πω έτσι απλά.
Εγώ θα σταθώ σε ένα κομμάτι για να τελειώνω για να μη
μακρηγορώ γιατί ίσως μιλήσουν και άλλοι, να πω αυτό το πράγμα, συγνώμη
να βρω την τελευταία σελίδα: «… Οι εργαζόμενοι θα είμαστε πάντα όρθιοι,
υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπειά μας, τα δικαιώματά μας και την προοπτική
ενός καλύτερου μέλλοντος, είναι το μόνο σίγουρο». Το προσυπογράφω,
συμφωνώ και επαυξάνω ακριβώς έτσι είναι, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θέλει τον λόγο; Ο κ. Αράπογλου έχει
τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε διαβάζοντας την ανακοίνωση – καταγγελία
των εργαζομένων, είναι μια συγκεκριμένη καταγγελία ενός συγκεκριμένου
blog, γράφει κάπου «χλεύαζε, ειρωνεύονταν και απειλούσε», καλά για το
«ειρωνεύονταν» εντάξει τα όρια της σάτιρας, της ειρωνείας, του χιούμορ είναι
δυσδιάκριτα, πρέπει να δούμε τι ακριβώς έλεγε για να αξιολογήσουμε την
καταγγελία αυτή.
Όσον αφορά το «απειλούσε» προφανώς είναι κάτι το οποίο
νομίζω

όλους

μας

βρίσκει

αντίθετους.

Αν

κάποιος

έχει

απειλήσει

οποιονδήποτε, είτε τους εργαζόμενους είτε κάποιο πολιτικό πρόσωπο κάποιο
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μέλος της Διοίκησης, οποιοδήποτε συμπολίτη μας αν τον απειλούσε εμμέσως
ή αμέσως, σαφώς είμαστε απέναντί του και υποστηρίζουμε τον απειλούμενο.
Θα περίμενα όμως από μια καταγγελία η οποία στρέφεται
εναντίον ενός συγκεκριμένου blog, να είχαμε ως επισυναπτόμενο το
συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό το δημοσίευμα στο
οποίο αναφέρεστε, δεν υπάρχει ο τίτλος του δημοσιεύματος για να το
αναζητήσω. Ξέρετε υπάρχουν πολλά blog στην πόλη μας και για κάποιον
εργαζόμενο όπως εγώ που διαθέτει πάνω από 10 ώρες την ημέρα στη
δουλειά του, δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθεί όλα. Άρα αυτό το άρθρο
δεν το είχα διαβάσει, δεν υπάρχει ο τίτλος του εδώ και δεν ήταν και εύκολο να
μπω στο συγκεκριμένο blog και να αναζητήσω ποιο είναι αυτό το άρθρο.
Άρα θα περίμενα από μια τόσο σοβαρή καταγγελία που μιλάει
για απειλή να επισυνάπτεται το άρθρο ή τουλάχιστον να δίνεται η ηλεκτρονική
του διεύθυνση, το όνομα του άρθρου για να μπορέσω να το αναζητήσω και να
μπω να το διαβάσω.
Το θεωρώ έλλειμμα αυτό σε μια τόσο σοβαρή καταγγελία να μην
επισυνάπτεται και εγώ θα έλεγα και κάτι περισσότερο: και η συγκεκριμένη
παράγραφος που σας ενόχλησε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε
συγκεκριμένα, η παράγραφος που εμπεριέχει την απειλή.
Από εκεί και μετά με κάθε σεβασμό και στους εργαζόμενους και
στα πολιτικά πρόσωπα της πόλης μας και στους επαγγελματίες και στους
συμπολίτες μας όλοι πρέπει να προστατεύονται απέναντι σε επιθέσεις και
ειδικά σε απειλές, επαναλαμβάνω. Γιατί από τα τρία που αναφέρετε, δηλαδή
την «ειρωνεία», την «απειλή» την απειλή θεωρώ σημαντικότερο. Η ειρωνεία,
επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά τα όρια μεταξύ σάτιρας, χιούμορ, ειρωνείας
είναι δυσδιάκριτα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι «για εμένα είναι σάτιρα,
για εσένα είναι ειρωνεία». Αλλά η απειλή είναι απαράδεκτο.
Δεύτερο θα περίμενα τον καταγγελλόμενο να είναι εδώ να μας
πει την άποψή του. Το άρθρο δεν το έχω διαβάσει, έχουμε μια σοβαρή
καταγγελία από τους εργαζόμενους που δεν μας φέρνουν όμως τη
συγκεκριμένη παράγραφο ή αναφορά που εμπεριέχει απειλή. Θα περίμενα να
υπάρχει ο καταγγελλόμενος να έχει προσκληθεί να ακούσουμε την άποψή
του, για να διαμορφώσουμε άποψη.
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Και το τρίτο που έχω να πω και θα είμαι σύντομος για να έχω
δικαίωμα δευτερολογίας αν χρειαστεί, είναι αυτό που είπε ο Πρόεδρος με το
οποίο συμφωνώ στην αρχή απόλυτα, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
είναι ο χώρος για να σχολιάζουμε τα κακώς κείμενα, δεν θα διαφωνήσω ότι
υπάρχουν και κακώς κείμενα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος
για να σχολιάσουμε τα κακώς κείμενα του Τύπου, του υπερτοπικού ή του
τοπικού.
Έχουμε πολλά παραδείγματα όλοι μας. Όποιος είναι δημόσιο
πρόσωπο είτε διοίκηση είτε αντιπολίτευση, είτε η δουλειά του τον εκθέτει στο
δημόσιο κοινό σίγουρο ότι έχει περάσει από το βασανιστήριο του Τύπου. Δεν
νομίζω όμως ότι είναι ο τοπικός Τύπος και εγώ έχω παραδείγματα από
συγκεκριμένες εφημερίδες, μάλιστα νεότευκτες που δεν υπήρχαν πριν από
ένα δυο μήνες, με επιθέσεις που θα μπορούσα να πω με ψέματα, με
συκοφαντίες διάφορα.
Δεν νομίζω όμως ότι είναι ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου
επαναλαμβάνω, ο χώρος για να σχολιάσουμε τον Τύπο, να καυτηριάσουμε τα
όποια κακώς κείμενα που πράγματι υπάρχουν κάποια, δεν διαφωνώ ότι
υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσει κανείς με
ανακοινώσεις προς δημοσιοποίηση. Θεωρώ ότι τα περισσότερα Μέσα της
πόλης μας όποια ανακοίνωση έχει βγάλει το Σωματείο των εργαζομένων την
έχουν δημοσιεύσει. Αν έχετε κάποιο Μέσο το οποίο αποκρύπτει ή δεν
δημοσιεύει τις ανακοινώσεις να μας το αναφέρετε να το γνωρίζουμε.
Υπάρχει και η δικαστική οδός για κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι
απειλείται, συκοφαντείτε σαφώς αλλά επαναλαμβάνω νομίζω ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο δεν είναι ο χώρος και τον καθόμαστε και να ασχολούμαστε ως
Δημοτικό Συμβούλιο με τα όποια υπαρκτά κακώς κείμενα του Τύπου, μάλλον
μας υποβαθμίζει για να μην πω ότι μας μεταφέρει σε άλλες καταστάσεις και σε
άλλες συνήθεις που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν ούτε στη χώρα μας, ούτε στην
πόλη μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς για να βοηθήσω κ. Αράπογλου επειδή ταυτιστήκατε λίγο
με την άποψή μου δεν είναι ακριβώς η άποψή μου αυτή. Εγώ είπα είναι
χώρος συζήτησης για όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, ακόμη
και τα δημοσιεύματα.
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Όμως το να βγάζεις ψηφίσματα κάθε εβδομάδα για τον Τύπο,
είναι αντιδεοντολογικό. Δεν υπάρχει λόγος ψηφίσματος κατά την άποψή μου.
Καλώς συζητείται.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έχετε δίκιο κ.πρόεδρε, εγώ γενίκευσα λίγο την άποψή σας
εσείς μείνατε στο ψήφισμα, εγώ είπα γενικότερα ότι έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, ήθελα να το διευκρινίσω, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή τη θεωρώ μια ανακοίνωση –
καταγγελία η οποία έχει πολύ σοβαρά πράγματα, θα ήθελα να τονίσω δυο
σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι ξεκαθαρίζουμε και τη θέση και της
Παράταξής μας ότι σεβόμαστε απόλυτα και τιμούμε τον εργαζόμενο είτε αυτός
είναι μέσα από το Δήμο μας πολύ περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι
κοντά μας και κάθε εργαζόμενος στην πατρίδα μας και γενικότερα.
Από την άλλη όταν μιλάμε για μια δημοκρατία, ακόμη και το
χειρότερο να ακούσεις και το χειρότερο να γίνει, είναι αυτό που λέμε «η
έκφραση λόγου» και πολύ περισσότερο σε ένα γραπτό και έντυπο Τύπο τις
περισσότερες φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν.
Προσωπικά εγώ έχω δεχτεί ρατσιστικές επιθέσεις που ποτέ δεν
αντέδρασα. Αν βάλετε το μυαλό σας και δουλέψει –με συγχωρείτε για τη λέξη
«δουλέψει» εννοώ να πάτε λίγο παραπίσω- θα δείτε ρατσιστικές επιθέσεις.
Αυτό όμως εγώ ποτέ δεν αντέδρασα, διότι λέω Τύπος είναι, έτσι το βλέπει έτσι
το γράφει. Ουαί και αλίμονο όπως είπατε πολύ σωστά κ. Πρόεδρε, κάθε φορά
εάν κάτι δεν μας αρέσει να το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ποιος έχει δίκιο και γιατί έχει.
Αν υπάρχουν μεμπτά θέματα και προβλήματα υπάρχουν άλλοι
χώροι που θα μπορούμε εκεί να τους πάμε και να λύσουμε τις διαφορές μας.
Επαναλαμβάνω: σέβομαι απόλυτα τους εργαζόμενους, κάνουν ένα τεράστιο
έργο με τέτοιες δυσκολίες με τέτοιες αντιξοότητες και από την άλλη ο Τύπος
δεν πρέπει να είναι μόνο να μας αρέσει ή αν είναι αρεστός σε εμάς.
Αυτά που γράφει, αυτά που λέει είναι θέματα δημοκρατίας.
Τώρα, εάν πολλές φορές ξεφεύγουν από αυτό, υπάρχουν άλλοι δρόμοι για να
μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η θέση μου και το
ξεκαθαρίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να θυμίσω σε όσους ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και θέλω να γνωρίσω στους καινούργιους: όχι εγώ, αλλά ένας
άλλος συνάδελφος, ο Σταύρος Κόντος τότε, το 2010 είχε κάνει μια καταγγελία
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν η εποχή που άρχισαν τα blogs τα sites
και όλα τα τοπικά, να ασχολούνται και το τι γράφονται μέσα εκεί, ήταν
απαράδεκτο.
Μάλιστα είχε πει συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ο κ. Κόντος –δεν
ήταν τότε Δήμαρχος, εννοώ σαν ιδιότητα- ότι «με πήρε η κόρη μου από την
Αγγλία και μου είπε ότι ντρέπομαι να μπω σε αυτά τα site». Όσοι
ασχολούμαστε με την πολιτική, όσοι έχουμε εκτεθεί ακόμη και άνθρωποι που
δεν έχουν εκτεθεί, εμείς ίσως πρέπει να έχουμε και τα λιγότερα παράπονα,
έχουν γίνει από τη μια ή από την άλλη μεριά, βορρά σε οποιοδήποτε
αντιπολιτευόμενο στη συγκεκριμένη άποψή μας και εκείνη τη στιγμή site ή
δημοσιογραφία έντυπη ήταν αυτή.
Αυτή είναι η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να
κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα; Ήταν η πρώτη επίθεση που δεχτήκατε
εσείς ως Σωματείο και τώρα το φέρατε για να αντιδράσει το Δημοτικό
Συμβούλιο; Μα τα περισσότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα προς
ένα όπως είπε και ο Απόστολος έχω κι εγώ παραδείγματα, έχουμε δεχτεί
αήθεις επιθέσεις.
Ποτέ δεν αντιδράσατε. Έχω ένα παράπονο εκεί. Και σήμερα, δεν
ξέρω ακριβώς μου είπαν και εμένα πιθανό τι είναι και αν είχαν δίκιο. Ήταν ένα
επώνυμο άρθρο. Ο καθένας που επώνυμα γράφει ή λέει κάτι, παίρνει και την
ευθύνη. Εδώ δέχονται ανώνυμα σχόλια και άτομα εδώ μέσα και η Ευτυχία με
κοιτάει και χαμογελάει γιατί το έχει ζήσει πάρα πολύ καλά από το
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε δεχτεί επιθέσεις ανώνυμα, τις
οποίες όλα αυτά τα site, φιλικά σε άλλους εχθρικά σε άλλους, αλλάζουν αυτά
κατά εποχές, τα φιλοξενούν ευχάριστα αφήνοντας τον καθένας από εμάς
έρμαιο σε αυτές τις επιθέσεις αγνοώντας αν υπάρχουν πίσω οικογένειες,
παιδιά, γονείς για τους νεώτερους από εσάς τα αγνοούν όλα αυτά.
Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Τιμώ τους αγώνες σας, σέβομαι τους
εργαζόμενους πρώτα απ' όλα όχι το Σωματείο πρώτα απ' όλα τους
εργαζόμενους, έναν προς έναν και το Σωματείο στη συνέχεια αλλά εδώ είναι
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ένα συνολικότερο θέμα δημοκρατίας και σαν τέτοιο πρέπει να το
συζητήσουμε.
Δεν είναι αν σήμερα δεχτήκατε μια επίθεση που στο κάτω - κάτω
είστε ένα σύνολο, εδώ έχουμε δεχτεί προσωπικές. Ξέρετε τι έχει ακουστεί;
Έχετε διαβάσει ποτέ; Ντρεπόμαστε που έχουμε παιδιά σε μια ηλικία που τα
διαβάζουν αυτά. Άρα αυτά πρέπει να συζητήσουμε σοβαρότερα.
Και βέβαια είναι αστείο για εμένα το να κάνουμε καταγγελίες. Να
καταγγείλουμε τι; Ένα συγκεκριμένο επώνυμο άρθρο; Και το λέω εγώ, που αν
είναι από εκεί που μου είπαν ότι προέρχεται, δεν έχω και τις καλύτερες
σχέσεις και είναι κι ένα site για το οποίο δεν υπάρχω στο Δημοτικό Συμβούλιο
εδώ και χρόνια. Αλλά δεν είναι λύση η καταγγελία.
Το θέμα της δημοκρατίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα είναι
συνολικότερο θέμα και είναι θέμα και ευρύτερα της κοινωνίας που πρέπει να
το λύσει. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ψηφίσω
καμία καταγγελία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δυο κουβέντες και από εμένα. Συμφωνώ με το
γενικότερο πλαίσιο ότι δεν είναι αντικείμενο ψήφισης μιας καταγγελίας και
περισσότερο πολιτικής τοποθέτησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τα όσα
συμβαίνουν.
Συμφωνώ κι εγώ ότι η ελευθερία του Τύπου όπως και η έκφραση
και η πράξη του Συνδικαλισμού είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει
δημοκρατικά μια κοινωνία. Και ο συνδικαλισμός και η ελευθερία του Τύπου
μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και μπορούν να λειτουργήσουν και λάθος.
Σε κάθε περίπτωση κανένα από τα δύο δεν είναι άμοιρα κριτικής.
Το πλαίσιο που γίνεται η κριτική, το επίπεδο, τα επιχειρήματα και η πολιτική
τοποθέτηση

είναι

πάντα

αντικείμενο

πολιτικής

κρίσης

και

πολιτικής

αντιπαράθεσης. Γι' αυτό και από την πλευρά μου δεν θα κάνω κάποια
καταγγελία στον κ. Βέτο ή στον κ. Σεϊτανίδη -επειδή δεν λέμε ονόματα για
κάποιο λόγο- θα ήθελα να τοποθετηθώ περισσότερο πολιτικά.
Θεωρώ ότι αυτά είναι φαινόμενα της πολιτικής συγκυρίας και του
πολιτικού συσχετισμού. Ο συνδικαλισμός και το Σωματείο μας την τριετία
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2010-2013 μια τριετία – τετραετία που το εργατικό Κίνημα είχε συνεχή
παρουσία μαζική στους δρόμους, με απεργίες και διαδηλώσεις μπορούσε να
κάνει όποια κινητοποίηση νόμιζε και έκρινε αναγκαία σε επίπεδο Δήμου και σε
επίπεδο Συνομοσπονδίας ΠΟΕΟΤΑ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεν θα γινόταν τέτοιο
αντικείμενο κριτικής όπως γίνεται τώρα.
Αντίθετα από το ’13 και μετά που κάνει κοιλιά το Κίνημα, που οι
απεργίες μειώνονται, που οι διεκδικήσεις βασιζόμενες στην προοπτικής μιας
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο δυναμικές, από τη στιγμή που
υποχωρούν και με την απογοήτευση που έφερε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
θεωρώ ότι δημιουργεί ένα νέο πολιτικό συσχετισμό και δημιουργεί ένα νέο
πολιτικό συσχετισμό που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους Δεξιούς
δημοσιογράφους, δεξιούς αναλυτές, δεξιούς πολιτικούς να ανασύρουν από
την επιφάνεια όλα τα αντιδραστικά, αντικοινωνικά αντανακλαστικά της
κοινωνίας και εδώ θα μιλήσω συγκεκριμένα:
Δεν υπήρχε περίπτωση ο κ. Βέτος για παράδειγμα το 2011 να
γράφει για το γάλα των εργαζομένων που είναι πολυτέλεια να εργάζονται και
αντί να πουν και «ευχαριστώ» τους δίνουμε και γάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση
επειδή

έγραψε

και

επώνυμα

ο

κ.

Σεϊτανίδης

να

υπάρχει

τέτοια

προσωποποιημένη επίθεση τα μέλη του Σωματείου, για μια απόφαση της
ΠΟΕΟΤΑ (θυμηθείτε το αυτό) από τη στιγμή που τον Σεπτέμβριο του ’11 δεν
είχε κάνει τις αντίστοιχες καταγγελίες στην κατάληψη του δημαρχείου.
Δημιουργείται μια τεχνητή αντιπαλότητα των δημοτών με τους
εργαζόμενους του Δήμου, μια τεχνητή αντιπαλότητα των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, η οποία κυρίως
είναι ενδεικτική πολιτικών διαθέσεων αλλά για εμένα, να κάνω και μια κριτική
στο Σωματείο, ούτε το μείζον θέμα είναι, ούτε το ουσιαστικότερο πεδίο
αντιπαράθεσης να ανοίξει ένα σήριαλ καταγγελιών και άρθρων, που το
Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι κριτής και διαιτητής. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν θα είμαι ούτε ευχάριστος ούτε διπλωματικός. Αποδεκτό
είναι να μας ενοχλεί όταν πρέπει να δημοσιεύουμε στον τοπικό Τύπο, όμως το
Mega, o Ant-1, o ΣΚΑΪ είναι αρεστά; Αν δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε
να αρκεστούμε στα δικά μας μικρά τοπικά Μέσα; Εκεί βάζουμε τον πήχη μας;
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Διαβάζω «Συζήτηση και λήψη απόφασης…» μετέχω στη
συζήτηση απέχω από τη λήψη απόφασης. Δεν βλέπω τον λόγο και την
αρμοδιότητά μας για λήψη σχετικών αποφάσεων. Να αποφασίσουμε για
συκοφαντικά δημοσιεύματα; Πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη αν κάποιο
δημοσίευμα είναι συκοφαντικό. Της Δικαιοσύνης είναι αρμοδιότητα και όχι
δική μας.
Σήμερα που ευτυχώς δεν έχουμε ούτε λαϊκά Δικαστήρια ούτε το
Μέγα ιεροεξεταστή, ευτυχώς υπάρχει ελευθερία έκφρασης με όποιες
συνέπειες για τον κάθε εκφραστή της. Δημοσίευσε κάποιος κάτι παράνομο;
Στη δικαιοσύνη. Αν μας καλέσει η δικαιοσύνη, θα πούμε τη γνώμη μας.
Στο συγκεκριμένο θέμα. Και τα δυο κείμενα, έχω συνήθως αρχή
όταν είναι πάνω από παράγραφο, να μη τα διαβάζω. Έφαγα ώρα και με τα
δύο και μου και μετά υπήρχε κι ένα πιο προηγούμενο και τα λοιπά, οπότε τα
διάβασα και θα σας τα πω. Και τα δυο κείμενα, δεν είναι από αυτά που
ικανοποιούμαι όταν διαβάζω. Μόνο οι δυο συγγραφείς γνωρίζουν γιατί τα
έχουν γράψει, εμείς εικασίες κάνουμε.
Στο κείμενο της «Αλήθειας» δεν διαπιστώνω ούτε άμεσα ούτε
έμμεσα απειλή εναντίον κάποιου. Έχει υπερβολικές εκφράσεις και πολλές
από αυτές δεν είναι αποδεκτές από εμένα. Αλλά ο συγγραφέας έχει την
ελευθερία έκφρασης και της ευθύνες του γι' αυτό. Στο κείμενο του Σωματείου
διακρίνω μια έντονη προσπάθεια να πρωτοστατεί στον αγώνα για τη ζωή μας
σήμερα, δηλαδή μόνο εκείνοι προσπαθούν όλοι εμείς πολεμάμε τους
ανθρώπους μας.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σε κάποιο σημείο του κειμένου του Σωματείου διαβάζω: «…
Άλλες “αντικειμενικές” φυλλάδες…» χωρίς καμία αναφορά. Ποιες είναι αυτές οι
φυλλάδες και τι έγραψαν; Είπαμε ο «Αλήθεια» έγραψε αυτά που έγραψε. Δεν
θέλω να πιστέψω ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι παλαιότερων τοπικών
αρχόντων του στιλ «δημιουργώ αντιπάλους για να υπάρχω κι εγώ».
Τι πιο απλό από το να αποστομώσει το Σωματείο τον
συκοφάντη απαντώντας του στα ερωτήματά του. Πολύ απλό. Χρήσιμο θα
ήταν βέβαια και εμείς, όσοι δεν είμαστε έμπειροι, να γνωρίσουμε ποια είναι η
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διαφορά μεταξύ απεργίας και κατάληψης. Γιατί κάθε φορά επιλέγεται και
κάποια άλλη μορφή πάλης;
Και σαν επίλογος, αυτός κι αν δεν είναι ευχάριστος για εμένα
προσωπικά. Οι αναφορές ιστορικών της τοπικής μας κοινωνίας είναι αληθινές;
Και αυτό είναι ερώτημα αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει. Πως δηλαδή σε
μια προηγούμενη κατάληψη στη διάρκεια της προηγούμενης Διοίκησης δεν
λειτούργησε τίποτε στο Δήμο εκτός από την Υπηρεσία που είχε την ευθύνη
της μισθοδοσίας του προσωπικού. Αν έχω λάθος πληροφορία, δεν ισχύει ο
επίλογος και το παίρνω πίσω.
Κυρίες και κύριοι έχουμε διαβάσει και έχουμε ζήσει και
μεγαλύτερες λεκτικές υπερβολές και από την πλευρά του Τύπου και από την
πλευρά του Σωματείου. Νομίζω φτάνει. Στα θέματα 11, 12, 13 και 14 έχουμε
να συζητήσουμε και εκεί και να αποφασίσουμε για σοβαρά ζητήματα του
άλσους. Επίσης στο θέμα 25 μας απασχολεί η ασφαλής πρόσβαση των
μαθητών στα σχολεία. Να μην προκαλούμε άλλο τους συνδημότες μας.
Φτάνει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλύφθηκα αρκετά κυρίως από τη Βάσω Αγαγιώτου, μου
πήρε επί της ουσίας το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που ήθελα να πω. Έχουμε
όλοι κατά καιρούς και οι παλαιότεροι και οι νεώτεροι ζήσει επικές στιγμές
σχολιασμών από ανώνυμα σχόλια και από επώνυμα σχόλια, όπου εκεί δίνεται
η δυνατότητα στον καθένα να απαντήσει και να ανταπαντήσει αναλόγως του
ύφους και του ρεπορτάζ το οποίο δέχεται.
Θεωρώ όμως ότι από αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να εξαιρεθεί
οποιαδήποτε συλλογικότητα, άρα δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα νέο ΕΣΡ δεν είμαστε ΕΣΡ εδώ. Δεν μπορούμε
να λογοκρίνουμε τον Τύπο, δεν μπορούμε να βάλουμε τις ιδεολογικές
διαφορές που μπορεί να χωρίζουν τον οποιονδήποτε, είτε είναι συλλογικότητα
είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι δημόσια πρόσωπα είτε είναι αιρετοί και να λέμε
εμείς να αποφασίζουμε εμείς ως άλλος ιεροδικαστής και να κάνουμε αυτό που
καταγγέλλουμε κατά καιρούς: να φιμώσουμε τον Τύπο, ακόμη κι αν δεν μας
αρέσει.
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Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, πρέπει όμως να πούμε
και στους εργαζόμενους ότι η Δημοτική Αρχή έχει σταθεί και στέκεται στα
σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, που αφορούν
τη μισθοδοσία τους, που αφορούν δικαιώματα συνδικαλιστικά δίπλα τους και
θα στεκόμαστε. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τον
υποβολέα οποιουδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει τη δική μας νουθεσία για
ένα άρθρο που δεν του αρέσει. Νομίζω ότι βάζετε αυτογκόλ παιδιά σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κατ' αρχήν ήθελα να
κάνω μια ερώτηση. Αν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που έβγαλε το Σωματείο
εργαζομένων του Δήμου, το Διοικητικό Συμβούλιο την ψήφισε ομόφωνα.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Ναι ήταν ομόφωνα.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Ωραία από όλες λοιπόν τις Παρατάξεις. Έχω να πω το
εξής: επειδή μετέχω σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου του
οποίου έχω την τιμή να εργάζομαι, θέλω να πω ότι εμείς τουλάχιστον σαν
συλλογικότητα, ασχολούμαστε με πιο σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί να
ερχόμαστε κάθε τρεις και λίγο, γιατί αυτό το οποίο έχει γίνει δεν είναι η πρώτη
φορά, και να βγάζουμε ανακοινώσεις – καταγγελίες.
Ο Τύπος έχει την ελευθερία του, εάν και εφόσον δεν
συμφωνούμε υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να απαντήσουμε και να στραφούμε
εναντίον του. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι όλοι μας
τουλάχιστον έχουμε δεχτεί σε προσωπικό επίπεδο πάμπολλες επιθέσεις, εγώ
τουλάχιστον δεν έχω απαντήσει ποτέ και σε καμία και θεωρώ ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο -και αυτή είναι η πρόταση την οποία θα κάνω- νομίζω όπως το
θέτετε κι εσείς σαν θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης….» δεν θα πρέπει
να πάρει κάποια απόφαση.
Και κάτι άλλο κ. Πρόεδρε που απευθύνεται και σε εσάς σαν
Προεδρείο: θα πρέπει κι εσείς να διακρίνετε πότε θα πρέπει να φέρνετε
κάποια ψηφίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη
απόφασης και πότε όχι. Όχι για ψύλλου πήδημα, χωρίς να υπάρχει κάτι το
συγκεκριμένο να υπάρχει μια αοριστολογία τουλάχιστον σε αυτό που γράφει.
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Να το έκανε και πιο συγκεκριμένο θα μπορούσα να πω «να το
κουβεντιάσουμε», εδώ όμως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ούτε τι έγραφε,
ούτε πως το έγραφε, το αφήνει έωλο και θα ήθελα και εσάς και από το
Προεδρείο όταν θα έρχονται θέματα για να λάβουμε θέσεις, να τα προσέχετε
λίγο παραπάνω και όχι κάθε τρεις και λίγο επειδή το έκαναν, φέρτο στο
Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Είπαμε να είμαστε δημοκρατικοί
εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ενός σημείου.
Εγώ κ. Πρόεδρε προσωπικά θα απέχω και δεν πρόκειται να …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου επιτρέψτε μου να σας δώσω μια
απάντηση γιατί αυθαιρετήσατε λίγο. Επιτρέψτε μου, αυθαιρετήσατε κατά
λάθος δεν ερμηνεύσατε τον Κανονισμό, εγώ εδώ είμαι για να υπηρετήσω το
Δημοτικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση για να διοικήσει, την αντιπολίτευση για να
έχει λόγο να μιλά και τους πολίτες για να μιλούν. Άρα σύμφωνα και με τον
Κανονισμός 25 πολίτες 25 υπογραφές έχουν δικαίωμα όποτε θέλουν να
φέρουν θέμα και είναι ανοιχτό το Προεδρείο προς αυτή την κατεύθυνση και
όλες φυσικά οι συλλογικότητες που ζουν στην πόλη μας.
Άρα εγώ δεν είμαι εδώ για να λογοκρίνω κανέναν, όσο
κουραστικό όσο κοπιαστικό κι αν είναι η δημοκρατία έτσι είναι κ.
Τομπούλογλου και το ξέρετε δεν αφήνω κάποιο υπονοούμενο, απλώς σας
ενημερώνω για τη διαδικασία.
Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έχω καλυφθεί από τους προηγούμενους, απλώς θέλω να πω
προς το Σωματείο ότι εγώ μπορεί να συμφωνώ ή να διαφωνώ με αυτά που
λες, αλλά θα αγωνίζομαι για να τα λες. Αυτό έτσι όπως το έβαλε το Σωματείο
δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε εμείς το πώς θα
γίνονται στα site ή στα blogs. Αυτό ήταν γνώμη, δεν ήταν είδηση.
Όμως από την άλλη επειδή ο καθένας κρίνεται από τα γραπτά
του, θέλω να επισημάνω ότι ένα θέμα που δημιουργήθηκε πριν λίγο καιρό με
κάποιο blog που έγραψε ότι ένα παιδάκι στη Φιλαδέλφεια που το πήρε, το
έβαλε αυτούσιο χωρίς να εξετάσει και χωρίς να διασταυρώσει την πληροφορία
αυτό εμένα με ενοχλεί. Όταν παίρνετε την «Espresso» και όλα αυτά τα site,
κάποια είδηση καλό είναι να τη φιλτράρετε, να βλέπετε αν όντως ισχύει και τα
μεταδίδετε μέσω των facebook και έρχονται μετά και τρέμουν οι άνθρωποι
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σαν παλαβοί ποιο παιδάκι έπαθε αυτό. Πράγμα που αποδείχθηκε ότι ήταν
ψέματα. Αυτό θέλω να πω: τσεκάρετε τις πληροφορίες.
Αυτό θα πει δημοσιογραφία. Δεν το παίρνω έτοιμο και το
ανεβάζω,

πάω και τσεάρω υπάρχουν Αντιδήμαρχοι υπάρχουν δημοτικοί

σύμβουλοι, είμαστε ανοιχτοί ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε που δεν βλέπω να
γίνεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θεωρώ πως το σημερινό θέμα,
θέλω να υπερασπιστώ και την άποψη του Προεδρείου για την εισαγωγή του
γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα μείζονα ζητήματα αν και η δική μου
προσωπική άποψη είναι ότι δεν είναι αντικείμενο ψήφισης η ίδια η καταγγελία.
Παρ' όλα αυτά όμως επί της ουσίας και με αφορμή ένα
δημοσίευμα νομίζω πως είναι απαραίτητο το Δημοτικό Συμβούλιο να
συζητήσει, να εκφέρει γνώμη όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία του τοπικού
Τύπου, που θεωρητικά τουλάχιστον όπως και ο γενικός Τύπος θα έπρεπε να
υπηρετεί τη δημοκρατία ως ένας τέταρτος πυλώνας της.
Και εδώ νομίζω πως υπάρχει μια υποκρισία. Τι εννοώ με αυτό;
Πρώτον, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι ίδιοι και όλοι δεν υπηρετούν τις ίδιες
σκοπιμότητες. Αλλά μήπως έχει ακούσει κανένας κάποιο κύκλωμα εκβιαστών,
που έχει υπάρξει στα κεντρικά; Θεωρούμε πως αυτό το κύκλωμα εκβιαστών
με ένα τρόπο που εκφράζεται μέσω του Τύπου δεν υπάρχει και στον τοπικό
Τύπο; Δηλαδή ξαφνικά εδώ είμαστε μια πόλη με 35.000 δημότες, έχουμε
τέσσερις εφημερίδες, δέκα τοπικά site πράγμα το οποίο δεν το βλέπει
κανένας. Υπάρχει άλλος Δήμος, θέλω να μου πείτε, κάποιοι που είναι και
έμπειροι αυτοδιοικητικοί, να μου βρουν ένα Δήμο της Αττικής ή της Ελλάδας
που σε αντίστοιχο μέγεθος πολιτών να έχει τόσες πολλές εφημερίδες και site.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως από πίσω υπάρχει διαπλοκή, να
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει διαπλοκή. Να πω ένα
παράδειγμα; Γιατί εδώ ευτυχώς ή δυστυχώς αυτή η πόλη είναι πάρα πολύ
μικρή, υπάρχουν άνθρωποι καταδικασμένοι για εκβιασμό, καταδικασμένοι για
ναρκωτικά και βγάζουν εφημερίδα και δεν τρέχει τίποτε. Και εδώ το
αντιμετωπίζουμε όλο αυτό ως ένα συστατικό δημοκρατίας της πόλης.
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Πείτε μου σε ποια ευνομούμενη αστική δημοκρατία θα γινόταν
αυτό το πράγμα. Οριστικά καταδικασμένοι να βγάζουν ένα έντυπο,
χυδαιολογώντας, λασπολογώντας, συκοφαντώντας και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κανένας. Πείτε μου αν είμαστε ικανοποιημένοι όταν γνωρίζουμε οι
«Ορίζοντες» είναι του κ. Αράπογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Λέτε ψέματα κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει λέω ψέματα, διορθώστε με.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Γιατί εκτροχιάζετε τη συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε, θα σας δώσω τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα πάρω ένα – ένα: οι «Ορίζοντες» είναι το πολιτικό όργανο
του κ. Αράπογλου. Τη διαβάζει κανένας και είναι σα να ακούει στριγκλιές του
Πλάτανου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ζηλεύετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καθόλου, μακριά από εμένα. Η «Αναγέννηση» όργανο του κ.
Τομπούλογλου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κάντε μας διαφήμιση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως γιατί να μην κάνω διαφήμιση. Σας ενοχλεί; Έχετε
ανταγωνισμό;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου σας παρακαλώ! Δεν θα κρίνετε τον λόγο
κανενός.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε εφημερίδες και βεβαίως δεν στρέφομαι γενικώς κατά
των εφημερίδων ίσα - ίσα και δεν έχω στραφεί ποτέ κ. Αράπογλου πέρα από
κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να έχουμε εκφράσει εδώ δεν θεωρώ ότι
είναι ίδιο το επίπεδο, αν μη τι άλλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε μη κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είμαστε σε μια πόλη που κυκλοφορεί πολύ μαύρο χρήμα.
Υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο όπως υπάρχει και κεντρικά πολιτικά υπάρχει
και στην πόλη μας, το οποίο είναι πολιτικοί, είναι επιχειρηματίες και είναι και

33

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

δημοσιογράφοι. Αν κανείς θέλει να κλείσει τα μάτια σε αυτό το πράγμα, καλώς
θα κάνει να τα κλείσει.
Εμείς όμως και τουλάχιστον εγώ προσωπικά το έχω δει πάρα
πολλές φορές και εμένα έχουν φτάσει στα αυτιά μου πάρα πολλά και θεωρώ
πως τουλάχιστον οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να γνωρίζουμε
ότι ο Τύπος σε μεγάλο βαθμό και ειδικά μέσω των ανωνύμων σχολίων, που
εκεί μπορεί να γραφτεί ό,τι χυδαιότητα ό,τι πιο ανήθικο ό,τι πιο καταστροφικό
για την προσωπικότητα ανθρώπων μπορεί να υπάρξει, αυτό αν μη τι άλλο
οφείλουμε ομόφωνα εδώ μέσα να το στηλιτεύσουμε. Γιατί δεν αφορά μόνο το
Σωματείο.
Το Σωματείο φέρνει ένα ψήφισμα για να ανοίξει μια κουβέντα
θεωρώ και δεν θέλω να μπω καθόλου στην ουσία αυτών που γράφει, αλλά
παρ' όλα αυτά κα Αγαγιώτου όλοι σε μεγάλο βαθμό έχουν βρεθεί θιγμένοι για
την προσωπικότητά μας για τα παιδιά σας για οτιδήποτε ο καθένας,
αναλόγως με το κάθε φορά ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός του.
Παρ' όλα αυτά η κριτική είναι συστατικό στοιχείο της
δημοκρατίας και άρα υπ’ αυτή την έννοια να καταδικάσουμε ένα άρθρο ή ένα
κείμενο λόγω μιας άλφα ή βήτα πολιτικής άποψης, νομίζω είναι μακριά από
εμάς ακόμη κι αν είναι η πιο επιθετική προς εμένα πολιτική άποψη.
Θα συμφωνήσω με την κα Ρόκου ότι θα υπερασπιστούμε το
δικαίωμα του καθενός να μπορεί να γράφει ό,τι θέλει ακόμη κι αν είναι
εναντίον. Παρ' όλα αυτά αυτό όμως δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τη λέξη
«δημοκρατία» τα ανώνυμα σχόλια, τα ανυπόγραφα άρθρα, τα υπαινικτικά
άρθρα το οποίο δυστυχώς έχει γίνει μια παράδοση σε αυτή την πόλη και την
οποία αυτό το σύστημα ενός έμμεσου ή άμεσου εκβιασμού, η οποία
συνεχίζεται και έχει βρει και τους κατάλληλους πλέον ανθρώπους το σύστημα
εκβιασμού το έμμεσο να το αναλάβουν και οι καταδικασμένοι εκβιαστές.
Γιατί έτσι είναι, γιατί υπάρχει χώρος γι' αυτό. Υπάρχει χώρος και
ειδικά τους εκδότες θα έπρεπε να τους απασχολεί το ότι μπορεί να υπάρχει
χώρος και να εκφράζονται αυτά μέσα στην πόλη μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος έχει τον λόγο.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ο
κίνδυνος στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου, να αυτοφιμωθεί το Δημοτικό
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Συμβούλιο. Το να παρθεί μια απόφαση συγκεκριμένη που να σχολιάζει ή να
καταγγέλλει ένα δημοσίευμα, δεν σημαίνει ότι φιμώνεται ο Τύπος. Εγώ
συμφωνώ απόλυτα με την καταγγελία των εργαζομένων και θεωρώ ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει θέση.
Πέρα από θεσμικό όργανο, έχουμε κι ένα πολιτικό ρόλο, δεν
είμαστε γενικά ουδέτεροι και σε αυτή την υπόθεση πρέπει να πάρουμε το
μέρος των εργαζομένων. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε θέση για το ζήτημα
αυτό και εξάλλου το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, όπως και όλα τα
ζητήματα δυστυχώς ακόμη και το ζήτημα της δημοκρατίας, είναι σχετικές
έννοιες υπάγονται στους νόμους της αγοράς. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν την
ίδια πρόσβαση στον Τύπο που έχουν και διάφορα επιχειρηματικά μέσα.
Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε θέση
όσον αφορά το δημοσίευμα, που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ κακό δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλους όρους, με την πολιτική έννοια δεν είναι
προσωπικό ζήτημα- οφείλουμε να πάρουμε θέση να το καταδικάσουμε και να
υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους της πόλης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δώσαμε την ευκαιρία στον κ.
Δήμαρχο και ας μου επιτραπεί η λέξη να βγάλει χολή. Υπήρχε μια
συγκεκριμένη

καταγγελία

των

εργαζομένων,

είτε

συμφωνούμε

είτε

διαφωνούμε, μπορεί ο καθένας μας να έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Αλλά
δεν μπορούμε όμως σε γενικότητες να μιλάμε για τον Τύπο ή για τα site
γενικότερα.
Να μιλάμε συγκεκριμένα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση –
καταγγελία δεν αναφέρεται συγκεκριμένα. Θα μπορούσατε κ. Πρόεδρε των
εργαζομένων να αναφέρεστε συγκεκριμένα και να μην δίνετε δικαιώματα ούτε
στον κ. Δήμαρχο, ούτε σε κανέναν άλλο συνάδελφο να επεκταθεί σε άλλα
θέματα και να αναφέρεται σε αυτά που αναφέρθηκε.
Λέω λοιπόν για να μην κατηγορηθώ και παρεξηγηθώ δεν έχω
καμία σχέση ούτε με site ούτε με εφημερίδες. Αν μου ζητηθεί η άποψή μου θα
την πω και μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Αλλά για να μιλάμε τώρα για
καταδικασμένους, αν βγάζουν εφημερίδες ή αν δεν βγάζουν εφημερίδες, αν
ήταν καταδικασμένοι δεν θα είχαν το δικαίωμα να βγάλουν εφημερίδες και
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υποστηρίζω αυτή τη στιγμή κανέναν, μα κανέναν. Λέω τα πράγματα με το
όνομά τους.
Και είναι λυπηρό να αναφέρονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
αυτά τα πράγματα, είναι λυπηρό. Κάνετε λάθος κ. Πρόεδρε των εργαζομένων
να ήσασταν συγκεκριμένος και να αναφέρεστε επώνυμα, ο τάδε ή ο τάδε. Ο
καθένας από εμάς όλα τα χρόνια αυτά, όπως είπε και η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Κόντος και όλοι μας σχεδόν για όλους έχει αναφερθεί ο Τύπος, εις βάρος
όλων μας κατά καιρούς.
Αλλά μας αρέσει να ακούμε τα υπέρ μας και όχι τα κατά μας. Η
κάθε μία εφημερίδα, το κάθε site κάνει την κριτική του, να το δεχόμαστε κι
αυτό. Να μην επιζητούμε τη φίμωση του Τύπου, δεν είναι δημοκρατία αυτή.
Και να περιοριζόμαστε να λέμε ευχολόγια όπως ο κ. Δήμαρχος σήμερα.
Τίποτε άλλο κύριοι, να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχω κάποιες παρατηρήσεις σε αυτά
που είπε ο κ. Δήμαρχος και έχω να του πω ότι ως δια μαγείας μίλησε για
τέσσερα έντυπα αλλά αναφέρθηκε σε δυο έντυπα και κατηγόρησε δύο
εκδότες, τους άλλους τους άφησε στο απυρόβλητο, δεν μίλησε για κανέναν.
Όταν

δηλαδή

οι

άλλες

εφημερίδες

που

κάποτε

τον

αντιπολιτεύονταν, ή κάποτε συμπορεύονταν μαζί του ήταν καλές. Εν πάση
περιπτώσει και μόνο το νεύμα του κ. Δημάρχου ότι και καλά η ανακοίνωση
που έκανε το Σωματείο εργαζομένων θέλει να θίξει γενικότερα το τι γίνεται με
τον τοπικό Τύπο και τα site, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι «και καλά
μου έδωσες την πάσα, για να αναφερθώ σε όλα, γενικά».
Άμα θέλει να κάνουμε κουβέντα ο κ. Δήμαρχος γενικά, να φέρει
θέμα. Εδώ μιλάμε γι' αυτό κ. Δήμαρχε επ’ αυτύ που έφεραν το Σωματείο των
εργαζομένων, αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα γενικά για τον Τύπο τον τοπικό,
τα site και τα λοιπά, φέρτε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να το
κουβεντιάσουμε. Όχι όμως με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε άλλα ντ’ άλλα της
μαμής το γάλα! Επί του συγκεκριμένου κ. Δήμαρχε να μιλάμε. Είστε εκτός
θέματος.
Φτάσατε στην κεντρική πολιτική σκηνή, για σύστημα εκβιαστών,
μόνο δεν μας είπατε για το άλλο που κάηκε, για χίλια δύο. Επί του

36

η

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 22/6/2016

συγκεκριμένου αν θέλετε να μιλήσουμε. Αν θέλετε να μιλήσετε επί του
συγκεκριμένου εντάξει, αν θέλετε να το κάνετε γενικόλογο φέρτε θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ επί της διαδικασίας, οι κύριοι
σύμβουλοι κρίνουν τον άλλο ομιλητή εάν τα λέει με τον σωστό τρόπο ή όχι.
Δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή… ο καθένας έχει τον τρόπο να απαντά, να
ερμηνεύει, να επεκτείνει, να συνδέει πολιτικά, μεσοπολοτικά, κεντροπολιτικά
και πανευρωπαϊκά έχει το δικαίωμα. Δεν μπορούμε τώρα να κρίνουμε τον
κάθε ομιλητή στην ανάλυσή του. Πρέπει να βλέπουμε εδώ ποιος βγαίνει εκτός
θέματος –που είναι δική μου ευθύνη και ποιος όχι- αλλά εν πάση περιπτώσει
οπωσδήποτε

δημοκρατία

έχουμε

και

αυτό

υπερασπίζομαι

και

αυτό

προσπαθώ να κάνω.
Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα παρακαλούσα, νομίζω θα το βρείτε κι
εσείς σκόπιμο τη δευτερολογία μου που θα είναι πολύ σύντομη να
ακολουθήσει όμως την τοποθέτηση των καταγγελλόμενων να ακούσουμε και
τους ανθρώπους αυτούς, αν έχουν να πουν κάτι. Αν έχουν να πουν κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, υπάρχει άλλος δημοτικός σύμβουλος; Δεν υπάρχει. Ο κ.
Μπόβος έχει τον λόγο.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Με προβληματίζει ότι κάθεστε μια ώρα και, και συζητάτε για ένα
ψήφισμα που το έφεραν οι εργαζόμενοι. Όλοι έχουν δικαίωμα όσοι
ασχολούνται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να γράφουν ό,τι θέλουν και να
κάνουν αυστηρή κριτική. Όμως έχουν μια ηθική υποχρέωση να σέβονται την
προσωπικότητα του άλλου.
Εγώ δεν θα σταθώ στο ψήφισμα αλλά κ. Πρόεδρε, αγαπητέ
Γιώργο σε ξέρω από τότε που ήρθες στο Δήμο διότι με βρήκες, εδώ είναι μια
παράγραφο λέει «… ευτελίζεται η προσωπικότητα των υπαλλήλων του
Δήμου». Αλήθεια κ. Δήμαρχε, δεν σας έχω για τόσο πολύ σκληρό να
ευτελίζετε την προσωπικότητα. Πως το δέχεστε αυτό το πράγμα σήμερα; Και
διερωτώμαι για τους συμβούλους εδώ, δεν υπέπεσε σε κανενός την αντίληψη
να το κριτικάρει, καλοπροαίρετα;
Κύριε Ντάτση αναφερθήκατε σε καταλήψεις, καλά κάνουν οι
υπάλληλοι. Κάνουν καταλήψεις για να μην χάνουν το μεροκάματό τους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπόβο, ο κ. Βέτος έχει τον λόγο.
κ. ΒΕΤΟΣ: Κατ' αρχήν δεν ξέρω αν ξέρετε ότι κι εμείς είμαστε εργαζόμενοι και
μάλιστα δουλεύουμε μόνοι μας. Ούτε Μπόμπολας είμαστε, ούτε Ψυχάρης
ούτε τίποτε, ο καθένας από εμάς βγάζει το μεροκάματό του, τουλάχιστον για
τον εαυτό μου μιλάω τώρα, κάνοντας ένα επάγγελμα σαν αυτό εδώ.
Κατά δεύτερον. Όταν αναφερόμαστε για κάποιο δημοσίευμα κ.
Πρόεδρε δεν θα λέγαμε γενικά τον τοπικό Τύπο, αλλιώς θα λέτε και το «…
news..» και ο ένας και ο άλλος.
Και πάω τώρα κάπου λίγο πιο πριν. Κάποτε που έλειπα το
Μάρτιο του 2015 με ένα δημοσίευμα μια άποψη ότι τα λεφτά πάνε για το
φρέσκο γάλα μπορεί να πάνε σε κάποιους που έχουν ανάγκη, το πήγαν
κάπως τέλος πάντων δεν έχει σημασία το δημοσίευμα, συγκεκριμένα το
Σωματείο εργαζομένων σε μια καταγγελία που έλεγε για Ολυμπιακούς Αγώνες
για SIEMENS και τα λοιπά, στο τέλος λέει για εμένα «… ένας άθλιος λίγος
μικρός αργυρώνητος (δηλαδή τα παίρνω) και εμπαθής τοπικός Τύπος και
μιλάμε για το σύνολο του Τύπου και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Ένα
Τύπο κ. Βέτο μας που με τη συμπεριφορά του θα μπορούσε κάποιος
αντικειμενικός παρατηρητής να το χαρακτηρίσει ως μία άκρως πετυχημένη
θεατρική παράσταση Καραγκιόζη». Αυτά προς το παρόν Πρόεδρος Γιώργος
Ορτατζόγλου, Γραμματέας Γιώργος Πετράκης.
Εγώ τότε είχα απαντήσει μέσω του άρθρου αυτού, θα το
διαβάσω και τελειώνω. Εκτός του ογκοδέστατου προλόγου της ανακοίνωσης
– απάντησης ο οποίος αναφέρεται για εργασιακά, SIEMENS, εξοπλιστικά,
φοροδιαφυγή, ναυτιλιακά offshore και τα λοιπά, τώρα τι σχέση έχουν με
κάποιο που δουλεύει μόνος του να βγάλει ένα μεροκάματο αλλά και κάποιους
άλλους συναδέλφους, οι συγγραφείς της ανακοίνωσης καλό θα είναι να
ανατρέξουν στα ρεπορτάζ τόσο της έντυπης όσο και της ηλεκτρονικής
εφημερίδας μας, για να δουν κ. Ορτατζόγλου εάν έχουμε βγάλει ανακοινώσεις
για την κατάληψη ΟΤΕ, τα αιτήματά σας, αν κάθε φορά που έχει η ΠΟΕΟΤΑ
απεργία ανακοινώνουμε τα πάντα και τα λοιπά.
Κλείνοντας, όσον αφορά για το «…ένας άθλιος λίγος μικρός
αργυρώνητος και εμπαθής τοπικός Τύπος και τα συμφέροντα που
εξυπηρετεί…» σαν Βέτος μιλάω, τότε είχα ζητήσει: καλούμε άμεσα το
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Σωματείο εργαζομένων του Δήμου να αποδείξει από που χρηματιζόμαστε
(αργυρώνητος Τύπος) και ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία και
εξυπηρετούμε όπως λέει, ή να ανακαλέσει. Εάν έχει αποδείξεις φυσικά να τις
βγάλει.
Δεύτερον. Καλούμε το Δήμαρχο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας να
πάρει θέση ως προς τις αβάσιμες για μας κατηγορίες που έχει ο Πρόεδρος
του Σωματείου, καλούμε το σύνολο του τοπικού Τύπου να πάρει θέση που
πιθανώς μπορεί να το κάνει και τέλος πάντων τα υπόλοιπα είναι η απάντηση
στις ύβρεις και στη θεατρική παράσταση του Καραγκιόζη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κ. Σεϊτανίδης έχει τον λόγο.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Στον 1ο όροφο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών, που είναι και ο χώρος στον οποίο γίνονται όλες οι
ανοιχτές εκδηλώσεις στις οποίες προσκαλούνται και μη δημοσιογράφοι, έχει
από πάνω ένα πανό το οποίο είναι καλό να το έχουν όλοι υπόψη τους: «Η
δημοσίευση είναι η ψυχή της δημοκρατίας».
Τα όσα θα πω κατ' αρχήν αφορούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις
που έχει λάβει το Προεδρείο του Σωματείου και δεν έχουν να κάνουν παρά τα
όσα ακούστηκαν εδώ λάθος, με το σύνολο των εργαζομένων εντός των
οποίων υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους και πάρα
πολλοί οι οποίοι με πήραν να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους.
Θα γίνει βέβαια φανερό μόλις τελειώσω αυτή την πολύ σύντομη
τοποθέτηση ότι το πρόβλημα της Διοίκησης του Σωματείου δεν είναι η
«Αλήθεια» δεν είναι το site μας. Θέλω όμως να ρωτήσω κ. Πρόεδρε εσάς πως
γράψατε αυτό που γράψατε στην εκφώνηση του σημερινού θέματος, ενώ η
ανακοίνωση του Σωματείου γράφει για χλευασμό, για ειρωνεία και για έμμεση
απειλή (εγώ έμμεση απειλή όπως είπαν κι άλλοι δεν είδα πουθενά όποιος το
είδε να μας το πει ότι εδώ είναι η έμμεση απειλή για να το λύσουμε), φέρνετε
ένα

θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο που

γράφεται

για

συκοφαντικά

δημοσιεύματα.
Εδώ έχουμε διπλό πρόβλημα. Πρώτον ενώ καλείτε για να
συζητηθεί ένα θέμα από την εκφώνηση θεωρείται ότι υπάρχουν συκοφαντικά
δημοσιεύματα, πράγμα το οποίο δεν λέει η ανακοίνωση των εργαζομένων και
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δεύτερον ξέρετε κ. Πρόεδρε τι σημασία των λέξεων; Ξέρετε ότι η συκοφαντία
είναι ποινικό αδίκημα; Με κατηγορείτε ότι κάνω ποινικό αδίκημα κ. Πρόεδρε;
Γράφετε ότι εγώ κάνω «συκοφαντικά δημοσιεύματα» αυτό λέει η
ανακοίνωση του θέματος. Και παίρνετε θέση πριν τη συζήτηση και με
κατηγορείτε, δεν ξέρω αν είναι με τη θέλησή σας ή όχι διότι δεν μου απαντάτε,
αν δηλαδή είναι επίτηδες ή από λάθος για τα συκοφαντικά δημοσιεύματα.
Πριν φτάσω στην ουσία της καταγγελίας γιατί εδώ άκουσα
πολλά γενικά πράγματα, πολλά «όλα» πολλά «όλοι», πολλά «ο Τύπος
γενικά», αλλά επί της ουσίας δεν άκουσα τίποτε. Πριν φτάσω στην ουσία
όμως χρωστάω να πω για τα ανώνυμα σχόλια. Πρώτον πρέπει να ξέρετε οι
πάντες ότι στο Internet είναι αδύνατο να έχεις επώνυμο σχόλιο ακόμη κι αυτό
το σύστημα που σου επιτρέπει να γράψεις ένα σχόλιο μόνο μέσα από προφίλ
σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε καλά ότι το μέσο κοινωνικής
δικτύωσης δεν υποχρεούσαι εσύ να βάλεις το πραγματικό σου όνομα. Το λέω,
γιατί έχω υποστεί εγώ επιθέσεις εντός του facebook κι άλλων μέσων
κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους οι οποίοι υπογράφουν με ψευδώνυμο.
Δεύτερον και αφορά μόνο την αλήθεια αυτό που θα πω τώρα,
για τους άλλους συναδέλφους δεν μπορώ να πω κάτι. Ο καθένας για τον
εαυτό του. Δεν υπάρχει από τα περίπου 50.000 σχόλια στην «Αλήθεια» τα έξι
χρόνια

που

δουλεύουμε,

προσωπικότητα,

τιμή,

ούτε

υπόληψη,

μισό

σχόλιο

οικογένεια,

ή

που

να

προσβάλλει

άλλα

πράγματα

που

ακούστηκαν εδώ μέσα. Τα κόβω προσωπικά και στις ελάχιστες φορές –για να
πω τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν- που από δική μου αβλεψία ή μη
πλήρη γνώση του συγκεκριμένου πράγματος που αναφέρει το σχόλιο, είναι
αδύνατο να ξέρεις τα πάντα που θέλουν να σχολιάσουν οι πάντες, μου το
γράφουν με ένα έμμεσο τρόπο και εκ των υστέρων με παίρνει ο θιγόμενος και
μου λέει «Διαμαντή αυτό που έγραψαν εκεί δεν είναι έτσι και με θίγει» και το
καταλαβαίνω εκ των υστέρων τον έμμεσο τρόπο γραφής, το αποσύρω.
Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ή πολίτης
αυτής της πόλης που πιστεύει ότι υπάρχει μέσα στην «Αλήθεια» έστω και ένα
σχόλιο, που να μην είναι πολιτική κριτική -το μέγεθος της σκληρότητας της
κριτικής είναι άλλο ζήτημα το συζητάμε- που να αφορά στο σκληρό πυρήνα
της προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο, ή πρέπει να μου το πει και να με
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ενημερώσει γιατί ανθρώπινα μπορεί να μου έχει φύγει, ή να μου το δείξει
δημόσια και εγώ θα το κατεβάσω αμέσως.
Πάμε στην ουσία της καταγγελίας. Τι είναι ανακριβές από αυτά
που γράψαμε στην «Αλήθεια» και προξένησε την καταγγελία; Γράψαμε ότι ο
κ. Δήμαρχος προς τιμή του κίνησε μια διαδικασία εντοπισμού και
παραπομπής στη Δικαιοσύνη των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν πλαστά πτυχία.
Υπήρξε ανακοίνωση του Συλλόγου εργαζομένων και εμείς την κρύψαμε; Την
κρύψαμε την ανακοίνωσή σας κύριε;
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Ορτατζόγλου, συντομεύετε κ. Σεϊτανίδη.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Μη με διακόπτετε κύριε. Εάν υπήρξε ανακοίνωση η οποία
έφτασε στην «Αλήθεια» και μπορεί να αποδειχθεί αυτό και την κρύψαμε, τότε
θα δεχτώ όλη την κριτική. Αλλά αν δεν υπήρχε, έχω κάθε δικαίωμα να λέω ότι
δεν τοποθετήθηκε η Διοίκηση του Σωματείου των εργαζομένων.
Δεύτερον. Είπαμε ότι στις καταλήψεις πληρώνεστε και δεν
δουλεύετε. Είναι ψέματα; Βγείτε και πείτε μας και ότι είναι ψέματα, να το
πάρουμε πίσω και να σας ζητήσουμε χίλια συγνώμη. Είναι ψέματα; Δεν
ακούω να με διακόπτει κανείς τώρα…!!! Αυτά γράψαμε, τα πολύ
συγκεκριμένα. Και επ’ αυτών έρχεται η καταγγελία, διότι δεν διαψεύδονται επί
της ουσίας και ενοχλούν. Διότι η κάθε εξουσία ενοχλείται από την κριτική που
της γίνεται.
Τι δεν γράψαμε. Δεν γράψαμε για την περίεργη σιωπή του
Σωματείου στην

υπόθεση της χαμένης εγγυητικής του κυλικείου, ενώ θα

έπρεπε να το έχουμε γράψει. Είναι δικό μας έλλειμμα αυτό και κάποιος θα
έπρεπε να μας το πει εδώ μέσα. «Γιατί δεν έγραψες ότι το Σωματείο δεν πήρε
θέση πως χάθηκε μια εγγυητική μέσα από το Δημοτικό κατάστημα;». θα
μπορούσε το Προεδρείο να μας την άποψή του.
Δεν γράψαμε επίσης ότι το Σωματείο κατά ένα περίεργο τρόπο
δεν έφτασε ποτέ στο e-mail μας κάποια τοποθέτησή του για τα περίεργα
ευρήματα μέσα στο νεκροταφείο και άλλα πράγματα δεν έχουμε γράψει. Αλλά
για να κλείσω και να μην ενοχλώ πολύ τον κ. Πρόεδρο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ενοχλείτε κ. Σεϊτανίδη, μην ειρωνεύεστε.
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Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν ειρωνεύομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενοχλείτε; Γιατί να ενοχλήσετε;
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Γιατί μου λέτε δυο τρεις φορές να συντομεύω, τα λέω όλα
τηλεγραφικά. Σας είπα και στην αρχή ότι το πρόβλημα του Προεδρείου του
Σωματείου δεν είναι η «Αλήθεια» δεν είναι το site στο οποίο γράφω εγώ. Το
πρόβλημα του Σωματείου φαίνεται καθαρά από την ανακοίνωσή του, το είπε
και ο κ. Ντάτσης, η «Αλήθεια» και οι άλλες «αντικειμενικές» φυλλάδες. Δεν
είπε «και άλλες αντικειμενικές» είπε «και οι άλλες αντικειμενικές φυλλάδες».
Δηλαδή το πρόβλημά του είναι όλος ο τοπικός Τύπος ακόμη και αυτός που
δεν έχει γράψει ακόμη κάτι εναντίον του Προεδρείου του Σωματείου. Γιατί είναι
πρόβλημα; Γιατί μπορεί να γράψει κάποια στιγμή.
Επ’ αυτού γίνεται η συζήτηση και δεν ξέρω αν ακούσετε και την
άποψη του κ. Δούλου και ψηφίσετε κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πω πριν
κλείσω ότι αν ήταν μια ή δύο τοποθετήσεις που θα ήθελα να έχω κάνει εγώ
εδώ μέσα, θα ήταν του κ. Ανανιάδη και της κας Ρόκου. Απόδειξη ότι η
δημοκρατία και η αίσθησή της δεν έχει να κάνει ούτε με Δεξιά ούτε με
Αριστερά.
Επ’ αυτού θα κληθείτε να τοποθετηθείτε και να ψηφίσετε. Επί
της καταγγελίας κάποιων συνδικαλιστών που δεν βγάζουν ανακοίνωση για
πλαστογράφους, που δέχονται να αμείβονται χωρίς να εργάζονται, που
κάνουν την πάπια σε εξαφανίσεις εγγυητικών και που τους ενοχλεί κάθε
είδους κριτική, υπαρκτή και ανύπαρκτη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ορτατζόγλου έχει τον λόγο.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή όλους και θέλω να
πω ότι οι προσωπικές επιθέσεις που δεχτήκατε όλοι το προηγούμενο
διάστημα ο καθένας δεν ξέρω πότε… αλλά δεν είναι το ίδιο κ. Τομπούλογλου.
Εδώ κρύβονται πίσω από ανώνυμα που λένε «… τι να περιμένει από τους
τεμπέληδες. Οι μισοί από αυτούς της καθαριότητας είναι αυτοί που αράζουν
στα πάρκα και δουλειά γιοκ, οι άλλοι στα γραφεία παίζουν παιχνίδια στο
Internet, τραβούν και μια κατάληψη για την πλάκα τους και όλα μια χαρά. Θα
κάνουν και απεργία το Σαββατοκύριακο και η πόλη μετά το πανηγύρι θα είναι
μια χαβούζα». Σημειωτέον η πόλη μαζεύτηκε με πολύ λιγότερο προσωπικό,
πολύ – πολύ νωρίς.
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«… Επιτέλους ας αναλάβει ιδιώτης, να σωθούμε από τους
κηφήνες, εμείς τους πληρώνουμε…», κύριε Σεϊτανίδη είναι στο δικό σας site.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Είναι άποψη δημότη.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Ναι κ. Σεϊτανίδη ξέρω ποιανού είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ορτατζόγλου συντομεύετε, παρακαλώ.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Την αρχή την έχει κάνει ο κ. Βέτος στις αρχές του ’15 που
χλευάζει με μια γατούλα εδώ –δέστε…!- να πίνει γάλα από ένα μπολάκι τους
εργαζόμενους της καθαριότητας και των ανθρώπων που μαζεύουν τα
κόκκαλα στο νεκροταφείο και τις καθαρίστριες για το γάλα. Δεν είχε με τι άλλο
να ασχοληθεί ο κ. Βέτος και ασχολήθηκε με το γάλα των εργαζομένων.
«.... Περιμένει κάτι καλύτερο από συνδικα(λιστές);…» κ.
Σεϊτανίδη.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Άποψη του δημότη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Σεϊτανίδη.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: «Όλοι τους ξέρουμε τι τεμπελόσκυλα είναι …».
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Μου απευθύνεται κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή σας απευθύνεται πρέπει να απαντάτε; Δεν είναι
καφενείο εδώ. Σας παρακαλώ κ. Σεϊτανίδη.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: «.. Μόνο πανό ξέρουν να κρεμάνε, από δουλειά
μηδέν…». Κύριε Σεϊτανίδη δεν πειράζει, εμείς τολμάμε να τα βάζουμε με τον
τοπικό Τύπο και θα επανέλθουμε ξανά. Δεν πειράζει κ. Σεϊτανίδη
ασχοληθήκατε ότι εμάς μας έχουν κόψει το 40%;
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεϊτανίδη δεν σέβεστε λίγο το χώρο;
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν επιτρέπεται να μου απευθύνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι δικός σας ο ρόλος εδώ μέσα να διευθύνετε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να διευθύνετε το site σας. Το καταλάβατε; Εδώ μέσα το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα το διευθύνετε εσείς. Να κλείσετε το στόμα σας
αλλιώς να βγείτε έξω.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Να φωνάξουμε την Αστυνομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που σας λέω εγώ! Και ντροπή σας πως εκφράζεστε.
43

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Ντροπή σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Ορτατζόγλου.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Σεϊτανίδη ελάτε μια μέρα στο γκαράζ να δείτε πως
καβαλάνε το απορριμματοφόρο με 40 βαθμούς υπό σκιά και άρα 50 πίσω
στη σκουπιδιάρα να μαζεύουν τα σκουπίδια της πόλης.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεϊτανίδη είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε. Πρέπει να
ντρέπεστε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να ντρέπεστε! Και δεν με απειλείτε εμένα με τα site σας.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Γιατί με διακόπτετε κ. Σεϊτανίδη; Με εννιά ανθρώπους
αυτή τη στιγμή η πόλη ξεχορταριάζεται με τις όποιες ιδιαιτερότητες του
πρασίνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ορτατζόγλου συντομεύετε παρακαλώ.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Ξέρετε ότι έχουν μείνει πέντε άνθρωποι στην Τεχνική
Υπηρεσία;
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεϊτανίδη πρέπει να ντρέπεστε για το πρόβλημα που
δημιουργείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
κ. ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ: Μόνο φωτογραφίες ξέρετε να βγάζετε που έσπασε μια
μπάλα από δίμπαλο, που κλάπηκε κάποιο καπάκι από φρεάτιο, δεν μπορείτε
να πάρετε τηλέφωνο στο Δήμο ή τις Υπηρεσίες. Απλά θέλετε να δημιουργείτε
κλίμα, ξέρουμε τι κλίμα θέλετε να δημιουργείτε όχι τώρα, χρόνια. Και αυτό τον
ρόλο θα τον παίξετε και το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος αλλά θα μας
βρείτε μπροστά σας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε αυτή η νοοτροπία που έχετε εσείς εδώ με τα
blogs αυτή τη στιγμή είναι ντροπή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ γίνεται μια
συζήτηση εύστοχη, άστοχη καμιά φορά, με ένταση ή χωρίς ένταση. Δεν έχετε
κανένα δικαίωμα να επεμβαίνετε στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Σας έδωσα τον λόγο όταν και όπως όφειλα, από εκεί και πέρα δεν έχετε
κανένα δικαίωμα. Είστε απαράδεκτοι.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο και κλείνει το θέμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μου είχατε πει ότι θα μου δώσετε τον λόγο,
ζήτησα για δευτερολογία ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου έχετε δίκιο, για ένα λεπτό σας παρακαλώ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, γι' αυτό και ήμουν σύντομος στην
πρωτολογία μου για να έχω το δικαίωμα.
Θέλω να πω το εξής: τη θέση μου την είπα δεν θα την
επαναλάβω. Συμφωνώ ότι δεν είναι χώρος για ψηφοφορία. Διευκρίνιση: καμία
συζήτηση δεν κάνει κακό. Κάθε συζήτηση κάνει καλό οποιαδήποτε και
οπουδήποτε. Διάλογος και συζήτηση κακό δεν μπορεί να κάνει. Παρ' όλα αυτά
επαναλαμβάνω σύντομα την άποψη που είπα και στην αρχή: δεν νομίζω ότι
το Δημοτικό Συμβούλιο είναι Δικαστήριο ή Εισαγγελέας να συζητάει αυτά τα
πράγματα.

Σεβόμαστε

και

τους

εργαζόμενους,

σεβόμαστε

και

τους

δημοσιογράφους της πόλης μας θα μπορούσαν όμως να λυθούν, ή να γίνει
ένας δημόσιος διάλογος μέσα από τα ίδια τα Μέσα. Επαναλαμβάνω αυτό που
είπα κ. Πρόεδρε του Σωματείου ότι αν έχετε στείλει κάπου κάποια ανακοίνωσή
σας και δεν έχει δημοσιευτεί να μας ενημερώσετε.
Ο δημόσιος διάλογος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλα
μέσα και επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι δεν είναι χώρος
εδώ για να ψηφίζουμε τέτοια πράγματα.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουμαριανέ μη με διακόπτετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ μη διακόπτετε τον κ. Αράπογλου σας
παρακαλώ πολύ.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κρίνετε στο τέλος και αν δεν σας αρέσει η δευτερολογία
μου, γενικά έχετε κάποιο πρόβλημα κ. Κουμαριανέ, θυμόμαστε και τους ροζ
ρινόκερους και τις ροζ γραβάτες, έχετε πάντα ένα πρόβλημα εσείς με τα
χρώματα και με τις δευτερολογίες μου.
Κλείνω. Θέλω να πω το εξής: δεν θα υπερασπιστώ κανένα
Μέσο γιατί αν υπερασπιστώ κάποιο Μέσο θα δικαιολογήσω τον κ. Δήμαρχο
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που προσπαθεί να μου προσδώσει τους «Ορίζοντες» σώνει και καλά. Παρ'
όλα αυτά, γιατί δεν κρύβομαι, ποτέ δεν έκρυψα τη σχέση μου με τους
«Ορίζοντες και ότι ήμουν ένα από τα άτομα που συνέβαλλα στη δημιουργία
τους ως μέλος της Ένωσης συντακτών πριν από 25 χρόνια και δεν σας
κρύβω ότι θεωρώ τιμή μου. Ο καθένας κάνει την κριτική του, δεν λέω ότι είναι
καλύτερα από κάποιο άλλο ή χειρότερα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Αράπογλου είστε εκτός θέματος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει κ. Πρόεδρε είπε τόσα για εμένα, να μην απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει προχωρήστε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ο Δήμαρχος τα είπε, δεν τα είπε και τον αποκαλώ και
«Δήμαρχο» όπως βλέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Δήμαρχος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν κρύβω τη σχέση μου στο ξεκίνημα με τους «Ορίζοντες»
και το θεωρώ τιμή μου. Είναι ένα έντυπο που 25 χρόνια υπηρετεί την
πληροφόρηση στην πόλη μας και ποτέ δεν φιλοξένησε ανώνυμα σχόλια.
Αυτό που είπε ο κ. Βασιλόπουλος ο κ. Δήμαρχος το δέχομαι.
Σηκώνω το γάντι να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είπε κάποιες βαριές
κατηγορίες για καταδικασμένους για ναρκωτικά για εκβιασμούς και τα λοιπά.
Και εδώ έγινε μια συζήτηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον Τύπο γράφτηκαν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε ένα μόνο έχω να πω στη συζήτηση αυτή:
σηκώνω το γάντι, δέχομαι να κάνουμε τη συζήτηση όποτε θέλετε εδώ ή εκτός,
αλλά με μια προϋπόθεση: επώνυμα και συγκεκριμένα. Αυτές οι γενικές
κατηγορίες που με κάθε σεβασμό και εκτίμηση στο Σωματείο εργαζομένων, οι
ανώνυμες φυλλάδες, ή οι καταδικασμένοι γενικά για ναρκωτικά δεν έχουν
θέση, ειδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν μπορεί να σχολιάζουμε τα ανώνυμα σχόλια και να τα
επικρίνουμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλάμε γενικά και ανώνυμα.
Δέχομαι κάθε συζήτηση και κάθε κατηγορία να διερευνηθεί, συγκεκριμένα και
επώνυμα απ' όλους μας και πρώτα απ' όλα από το Δήμαρχό μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφορμή δοθείσης από όλη τη συζήτηση που έγινε, θέλω να
σταθώ ότι στην πρώτη συνάντηση που κάναμε με το Σωματείο ως νέα
Δημοτική Αρχή, ήταν το Σεπτέμβρη του 2014. Είχαμε μια ατζέντα θεμάτων και
αυτό που είχαμε αποφασίσει και τους θέσαμε εξ αρχής, ήταν ότι στο ζήτημα
των πλαστών δεν το θεωρούμε ένα ζήτημα το οποίο εμπίπτει στα ζητήματα
των δικαιωμάτων. Και άρα μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο.
Τότε το Σωματείο είχε δεχτεί ομόφωνα ότι στα πλαστά δεν θα
εγείρει κανένα θέμα. Αυτό λίγο για την πορεία των πραγμάτων.
Προχωρήσαμε, ύστερα από τον έλεγχο των φακέλων και αυτοί
που διαπιστωμένα, γιατί ο νόμος όσον αφορά τα πλαστά είναι αρκετά
σύνθετος, αυτοί που βεβαιωμένα διέθετα πλαστά πιστοποιητικά, έφυγαν από
το Δήμο. Ανακλήθηκαν οι διαπιστωτικές τους πράξεις.
Πάμε τώρα στο θέμα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία για τις
παραδόσεις του εργατικού Κινήματος για το επίπεδο του Συνδικαλιστικού
Κινήματος γιατί αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική συζήτηση και εδώ δεν νομίζω
πως αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης. Μπορούμε να κάνουμε βεβαίως
αυτή τη συζήτηση άλλη φορά και να δούμε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά να δούμε και τις υποχρεώσεις που
έχουν οι εργαζόμενοι και αν εδώ ο καθένας επιτελεί ένα ρόλο, τον οποίο του
έχει δώσει η κοινωνία.
Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Δεν είναι
όλος ο τοπικός Τύπος ίδιος. Υπάρχουν εφημερίδες και site που εγώ διαφωνώ
πολιτικά για τον πολιτικό τους προσανατολισμό. Τα σέβομαι όμως γιατί
θεωρώ ότι δεν κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση. Μπορεί να είναι
αυστηρά, μπορεί να είναι επιθετικά, μπορεί να είναι πολύ επικριτικά μπορεί να
είναι μεροληπτικά, παρ' όλα αυτά δεν κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση.
Τι εννοώ χτυπήματα κάτω από τη μέση; Δημοσιεύματα του στιλ
κ. Βέτο «Δήμαρχος κατέλαβε το δημαρχείο του». Δείτε το Δήμαρχο που
κατέλαβε το δημαρχείο του! Δεν το λέω από πίσω σας το λέω μπροστά και με
το ονοματεπώνυμό σας. Δηλαδή η ΠΟΕΟΤΑ έκανε καταλήψεις σε όλη τη
χώρα, 325 δημαρχεία σε όλη τη χώρα και η είδηση που αναπαρήχθη, ήταν
ποια; «Δήμαρχος κατέλαβε το Δημαρχείο του»! Γιατί; Γιατί ο Δήμαρχος και οι
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Αντιδήμαρχοι βρεθήκαμε στην ομιλία των εργαζομένων και δείτε πως
παρήχθη αυτό.
Και βεβαίως ο κ. Βέτος δεν το έβγαλε από το μυαλό του, η
αλήθεια είναι. Το τσίμπησε. Δεν θέλω να πω το site που το τσίμπησε, αλλά το
τσίμπησε από κάπου αλλού και το έπαιξε. Χωρίς να διασταυρώσει, χωρίς να
ελέγξει την ορθότητα, την εγκυρότητα και τα λοιπά.
Από εκεί και πέρα είναι κάτι τον είχα πάρει και τηλέφωνο και του
το είχα θέσει και μετά το διασκέδασε. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θέλω να μπω
στα ζητήματα των πολιτικών απόψεων ή της κριτικής και όντως η δημοσίευση
είναι στοιχείο και πεμπτουσία της δημοκρατίας, συμφωνώ.
Υπάρχει όμως -όπως το κάθε δικαίωμα που ορίζεται- και η
κατάχρηση του δικαιώματος κ. Σεϊτανίδη και εφόσον βάλατε το θέμα,
υπάρχουν σχόλια πάρα πολλά εγώ μπορώ να σας φέρω εκατοντάδες σχόλια
που –δεν το έχω θέσει ποτέ- όσον αφορά εμένα με παρουσιάζουν ως όργανο,
ως πληρωμένο, ως φανατικό οπαδό ομάδας και όμως γνωρίζετε κιόλας
προσωπικά ότι τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει και όμως επιτρέπετε τη
δημοσίευσή τους.
Και αναφέρομαι στο πρόσωπό μου. Το ίδιο φαντάζομαι ότι
μπορεί να πει και οποιοσδήποτε άλλος. Και αυτό δεν το λέω ως κριτική σε
εσάς, αλλά λέω ότι στο πλαίσιο της ανωνυμίας μπορεί ο καθένας να μπει να
γράψει και στοχευμένα να γράψει και να γράψει και με την ίδια … πενήντα
διαφορετικά σχόλια και να διαμορφώσει με αυτό τον τρόπο ένα σύστημα
πίεσης. Σε αυτό αναφέρομαι.
Άρα το βασικό πρόβλημα για να κάνω κι ένα τελευταίο σχόλιο,
είναι ότι ακόμη και ο κεντρικός Τύπος διέπεται από κάποιους κανόνες. Ο
τοπικός Τύπος ή τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πως λειτουργούν
δεν υπάγεται σε κανένα απολύτως καθεστώς δημοσιογραφικό, γιατί
παραδείγματος χάριν ακόμη και μια εφημερίδα υποχρεούται να έχει
δημοσιογράφους, που να είναι δημοσιογράφοι και να είναι γραμμένοι στην
ΕΣΗΕΑ.
Αυτό δεν ισχύει στον τοπικό Τύπο. Μπορεί ο καθένας να βγάλει
μια εφημερίδα, χωρίς να έχει κανένα δημοσιογράφο και άρα αυτός δεν έχει και
κανένα πειθαρχικό όργανο δεοντολογίας μέσα από το οποίο να ελέγχεται.

48

η

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 22/6/2016

Γιατί ακόμη και δημοσιογράφοι που γράφουν στις πανεθνικές εφημερίδες
υπάγονται σε ένα καθεστώς δεοντολογίας, το οποίο δεν υπάρχει στον τοπικό
Τύπο. Υπάρχει;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ δεν κάνουμε διάλογο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ αναφέρομαι στο έντυπο ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο
ελέγχου, όχι με την έννοια της λογοκρισίας, αλλά ελέγχου αν πραγματικά
τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο μόνος που έχει βάλει ζήτημα ψηφοφορίας, είναι ο κ. Δούλος.
Αν δεν επιμένετε …
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απαντώ: όταν τελειώνει ένα θέμα και μιλάει ο Δήμαρχος,
δεν ξαναγίνεται συζήτηση από την αρχή. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Πριν εκτιμήσετε να το εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι ευχαριστώ. Σας παρακαλώ κ. Σεϊτανίδη, σας παρακαλώ.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ εγώ, υπάρχει θέμα προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο, τέλος.
Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ: Επί προσωπικού …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο κ. Σεϊτανίδη μέχρι το πρωί να φωνάζετε,
σας παρακαλώ αφήστε μας να συνεχίσουμε. Κύριε Δούλο;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας, τοποθετήθηκαν όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι ακούσαμε τις απόψεις όλων, προφανώς δεν υπάρχει λόγος να
μπει ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία ευχαριστούμε κ. Δούλο, δεν υπάρχει θέμα ψηφοφορίας
δεν τίθεται από κανέναν, συνεχίζουμε στο 2ο θέμα.
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2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση υποβολής πρότασης για την μετονομασία του Δήμου
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του Δ.& Κ.Κώδικα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα το γνωρίζετε όλοι προφανώς το έχετε διαβάσει
επισταμένως, εγώ θεωρώ αλλά το τονίζω εξ αρχής ότι θα πρέπει να πάμε
ομόφωνα σε αυτή την πρόταση γιατί είναι για ιστορικούς λόγους, γιατί είναι
πολύ μεγάλο το θέμα και είμαι πολύ μικρός για να το αναλύσω, τα γνωρίζουμε
όλοι.
Θεωρώ όπως και η εισήγηση αναφέρει ότι κατά λάθος έχει γίνει
αυτή η παράλειψη, άρα νομίζω και θα ήθελα να πάμε ομόφωνα. Αν θέλει
κάποιος

να

συμπληρώσει

κάτι

που

δεν

αναφέρεται,

αλλιώς

να

προχωρήσουμε.
Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πολύ σύντομα. Συμφωνούμε απόλυτα ήταν και δική μας
θέση, νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που έχει γίνει, δεν είναι εκ παραδρομής.
Δεν είμαστε η Φιλαδέλφεια ούτε η Χαλκηδόνα, είμαστε η Νέα Φιλαδέλφεια και
η Νέα Χαλκηδόνα. Νομίζω ότι διορθώνουμε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διατυπώνεται σωστά την εισήγηση, νομίζω. Ο κ. Γεωργαμλής
έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Λέει «… τη δεκαετία του 1020…».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διορθωθεί αμέσως, δεν το προσέξαμε κ. Γεωργαμλή. Ο κ.
Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα λέγεται Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ή Νέα
Φιλαδέλφειας – Νέα Χαλκηδόνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νέα Χαλκηδόνας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Διορθώστε τότε τα κείμενα τα δικά σας που έχουμε σήμερα
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι Χαλκηδόνας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Λέει Χαλκηδόνος το χαρτί που μας φέρατε. Λέει έγκριση
υποβολής για την μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Δ.& Κ.Κώδικα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μετονομαστεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Χαλκηδόνος ή Χαλκηδόνας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μετονομαστεί ο Δήμος Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνος, σε Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ομόφωνο; Ναι.
Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής
πρότασης για την μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Δ.& Κ.Κώδικα» εγκρίνεται
ομόφωνα.
Αποκαθιστούμε μια παράλειψη για την πόλη μας, νομίζω από
ό,τι συνομιλείτε με τους συμπολίτες μας είναι αίτημα όλων των παλαιών
συμπολιτών μας, δεν τίθεται θέμα. Εκφράζουμε νομίζω την πόλη γιατί έχει
σημασία. Έτσι δεν είναι; Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε δεσμευτεί, από τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια είχε μπει
το θέμα και είχαμε πει ότι συμφωνούμε και θα το φέρουμε. Ο λόγος που το
φέρνουμε τώρα είναι επειδή θα συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή του Υπουργείου
Εσωτερικών και είμαστε σε μια επικοινωνία για να μπορέσουμε να το
προχωρήσουμε.
Νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε και σε επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου να αποκτήσει και σήμα ο Δήμος που
δεν έχει. Γιατί είχε και η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα αλλά ο ενιαίος
Δήμος δεν έχει.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, ερώτηση και τοποθέτηση παράλληλα. Εκεί
που λέει θα έχουμε πάλι, θα υπάρχει συνέχεια ή σταματάει εδώ με τη διπλή
άδεια η οποία δόθηκε και γίνεται επιστροφή αχρεωστήτως χρεωσθέντα.
Αναφέρει εδώ ότι έγινε λάθος χρέωση στην τιμή Ζώνης, πληρώθηκαν και
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εκδόθηκαν δυο άδειες. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και τέτοια περιστατικά
στη συνέχεια ή κλείνει με αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έχουμε εντοπίσει άλλη περίπτωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει κ. Λάλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Για το 3Β. Για τα μέτρα που χρεώθηκαν από λάθος γι' αυτά τα
μέτρα έχουν εισπραχθεί από άλλον χρήματα; Λέω, για τα μέτρα που
χρεώθηκαν κατά λάθος και τα δώσαμε πίσω, γι' αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα
έχει πληρώσει άλλος χρήματα ή ήταν κενά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Αυτό πρέπει να πάμε αύριο
στο Τμήμα Εσόδων να δούμε αυτή η άδεια σε ποια ακριβώς θέση αντιστοιχεί,
για να δούμε αν υπήρχε και στο αντίστοιχο σημείο άδεια για να το
τσεκάρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό προφορικά.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Β Ζώνη είναι από ό,τι βλέπω πάντως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη Β πάντως υπήρχαν κάποιες κενές θέσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Άμα είναι Χαλκηδόνα δεν υπήρχε τίποτε,
Φιλαδέλφεια από το σινεμά και πάνω υπήρχαν κάποια. Σημασία έχει ότι
πρέπει να επιστραφούν γιατί είναι λάθος χρεώσεις.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οι αμαρτωλές Πρωτομαγιές γίνονται αφήνοντας
κενά ενδιάμεσα στους πάγκους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια ερώτηση στον κ. Λάλο. Δεν έχει άμεση σχέση με το
θέμα, θέλω να μου πείτε το εξής: στις περιπτώσεις που κάποιος συνδημότης
μας διαλέξει άλλο πάροχο εκτός από τη ΔΕΗ τα δημοτικά τέλη τα πληρώνει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μας έρχονται από τις εταιρείες.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Έρχονται;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε διαφορετικούς χρόνους. Το κοιτάμε, το ελέγχουμε μήνα –
μήνα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να πάρει ένας ρολόι από τη ΔΕΗ ξέρετε ότι
υπάρχει μια διαδικασία με ένα καρτελάκι που έρχεται στο Δήμο. Εάν
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μεταφέρει κάποιον η ΔΕΗ πάλι από ό,τι γνωρίζω είναι υποχρεωμένη από τη
σύμβαση που υπάρχει να αποδίδει. Τώρα, να υπάρχει εταιρεία η οποία δεν
μας έχει αποδώσει, εδώ είμαστε όλοι ξέρουμε τι παρελθόν υπάρχει με κάποιες
εταιρείες από αυτές. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Θυμάστε τι γινόταν
με εταιρεία που εισέπραττε και δεν απέδιδε. Γενικά έρχονται όλο και
καινούργιες εταιρείες οι οποίες μας αποδίδουν ανταποδοτικά, τώρα αν
υπάρχει και κάποια που κάνει τη «μπίζνα» την παλιά, τι να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ας αφήσουμε λίγο το διάλογο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Από τη διαχείριση των ανταποδοτικών εάν
τυχόν σου κάνει αυτή τη δουλειά η εταιρεία, ο πάροχος, εσύ δεν μπορείς να το
εντοπίσεις. Κύριε Κόντο, δεν υπάρχει τεχνοκρατικά τρόπος να εντοπίσω ότι
ένας πάροχος έχει πάρει ένα ρολόι και δεν μου το αποδίδει. Δεν υπάρχει. Γι'
αυτό και στα Δικαστήρια καταδικάστηκαν αυτές οι εταιρείες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώμη, αφού βλέπεις ότι έχεις μείωση εσόδων.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και επειδή έχω μείωση εσόδων; Μπορεί
κάποιος να μην πληρώνει τα τέλη, δεν σημαίνει ότι πήγε σε άλλο πάροχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ – παρακαλώ ας αφήσουμε το διάλογο τώρα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση επιστροφής
ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και διάθεση σχετικών
πιστώσεων» εγκρίνεται ομόφωνα.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου έτους 2016»
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμηθειών του Δήμου έτους 2016» εγκρίνεται ομόφωνα.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την διενέργεια
ελέγχων στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται
στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των
ακαθαρίστων εσόδων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την πλειοψηφία θα είναι η κα Ανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αναπληρωματικός;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναπληρωματικός η κα Αναγνώστου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημ.
Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την διενέργεια ελέγχων στους
χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος
διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων» εγκρίνεται ομόφωνα.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Προκειμένου να κάνουμε μια μελέτη για ένα σταθμό για
ΚΔΑΥ για να μπορέσουμε να ενταχτούμε σε πρόσκληση του ΕΣΠΑ που έχει
βγει τώρα, επισυνάπτεται η πρόσκληση αυτή, βάζουμε αυτό τον κωδικό γιατί
η μελέτη για ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών απαιτεί

μια

εξειδικευμένη γνώση, η οποία δεν μπορεί να γίνει από τους μηχανικούς της
Τεχνικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος επικεφαλής θέλει τον λόγο; Όχι. Παρακαλώ κ.
Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός απουσιάζει. Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας και ο κ. Πρελορέντζος απουσιάζουν. Ο κ.
Αντωναρόπουλος απουσιάζει. Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα

και η κα Χαραμαρά απουσιάζουν. Ο κ.

Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει. Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απείχαμε στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος
απέχουμε και στην τροποποίησή του.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει. Ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά
και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ. Συγνώμη να πω κάτι, επειδή είμαστε και μανάδες και
έχουμε και παιδιά, μπορεί να έχουμε κάποια επείγοντα τηλεφωνήματα, με
συγχωρείτε έχετε δίκιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν αφορά εσάς προσωπικά, οι περισσότεροι όμως είναι απ'
έξω. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ και 5 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

3ης

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μου έδωσαν μια προσθήκη από την Υπηρεσία,
που έχει να κάνει με την υπηρεσία των ανταποδοτικών. Να μειωθεί ο κωδικός
207135001 που είναι «Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων» κατά 1.100 € και
αυτά τα 1.100 € θα πάνε στον κωδικό 206631001 που αυξάνει την πίστωση
του κωδικού «Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου» κατά 1.100
€ και γίνεται 1.600 €.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι μια αλλαγή μετά την Οικονομική
Επιτροπή, είναι μια προσθήκη.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί δεν μπορεί να γίνει;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Στο Συμβούλιο την αλλαγή;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι βεβαίως το Συμβούλιο αποφασίζει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι υποχρεωτική δηλαδή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι φυσικά. Υποχρεωτικό είναι να περάσουμε
την αναμόρφωση. Αν θέλουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να φέρει
τούμπα όλη την αναμόρφωση. Ευθύνη για τον προϋπολογισμό για να ξέρετε
έχει η Διοίκηση.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Σιώρης Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Έγινε κατανοητή η τροποποίηση του κ. Αντιδημάρχου;
Έγινε. Ποιος έχει ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κύριε Λάλο, είχαμε μιλήσει στην
Οικονομική Επιτροπή για την επισυναπτόμενη που είχε περιληπτική και
αναφέρονταν στα τιμολόγια, ότι δεν αναφέρονταν δυο τιμολόγια. Τα βάλατε
τώρα;
Είδαμε μια επισυναπτόμενη που είχαν επισυναφθεί τα τιμολόγια που δεν
έχουν περάσει. Εκεί το ότι δεν έχουν περάσει, γίνεται μια διαδικασία. Αλλά
εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα τιμολόγια και στα αναλυτικά τιμολόγια που
έχετε, δεν είναι μέσα στην κατάσταση και σας τα έδειξα στην Οικονομική
Επιτροπή. Το τακτοποιήσατε;
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Κόντο, σημασία έχει να περάσουμε
επαρκές ποσό στην πίστωση του κωδικού. Αυτό έχει γίνει. Τα τιμολόγια ήταν
πέντε που λέτε, δεν ήταν τρία …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πέντε σας είπα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, πέντε αλλαγές ήταν στα τιμολόγια. Μη
μπερδεύεστε ακούστε με, περάσαμε επαρκή πίστωση στον κωδικό ούτως
ώστε να καταχωρηθούν αυτά τα πέντε τιμολόγια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είχαμε πέντε αναλυτικά τιμολόγια που αναφέρονταν τι είχε γίνει.
Στα πέντε είχαμε σε μια κατάσταση αναλυτικά, ένα δύο τρία. Τα δύο δεν τα
είχατε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτή η κατάσταση ήταν απλά εισηγητικό για
τον προϋπολογισμό. Η εγκυρότητα της απόφασης δεν πάσχει. Αυτό που
θέλουμε εμείς είναι να περάσουμε επαρκές ποσό για να καταχωρηθούν πέντε
τιμολόγια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό. Παρακαλώ να κάνω μια παράκληση προς το
Σώμα: όποιος αποχωρεί να δηλώνει στο Προεδρείο ότι αποχωρεί γιατί
υπάρχει πρόβλημα με τα πρακτικά. Για να συνοψίσω: έχει αποχωρήσει ο κ.
Γεωργαμλής, ο κ. Σιώρης και η κα Αγαγιώτου.
Και δεύτερον, σας παρακαλώ βγαίνετε έξω για να κάνετε ένα
τσιγάρο ή να πάρετε ένα τηλέφωνο. Έχετε την προσοχή σας, δεν μπορούμε
να επαναλαμβάνουμε τις ψηφοφορίες, έχουμε πρόβλημα χρόνου.
Λοιπόν έγιναν οι ερωτήσεις, υπάρχει κάποια τοποθέτηση επί του
7ου θέματος; Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχουμε την εν λόγω
αναμόρφωση. Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε την τριμηνιαία
έκθεση και σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση και η αναμόρφωση έπρεπε να
είναι βίοι παράλληλοι. Έπρεπε να ακολουθεί την τριμηνιαία έκθεση, εδώ και
αυτή η αναμόρφωση είναι ανακόλουθη σε σχέση με την τριμηνιαία έκθεση.
Ως εκ τούτου επειδή τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές εμείς
δεν θα ψηφίσουμε την αναμόρφωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θέλει κάποιος άλλος τον λόγο; Όχι. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το
θέμα σε ψηφοφορία.

58

η

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 22/6/2016

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας και ο κ. Πρελορέντζος απουσιάζουν. Ο κ.
Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα απουσιάζει. Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής αποχώρησε. Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος απουσιάζει. Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό, απέχουμε στην
τροποποίηση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει. Ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν, η κα
Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

7ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

5ης

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

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής
Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 18/2016 απόφασης
του Διοικητικού της Συμβουλίου»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε εισαγωγικά να κάνετε κάποια τοποθέτηση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα είχαμε πει προχθές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.

60

η

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 22/6/2016

κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαμε
φέρει, δεν άλλαξε τίποτε γιατί υπάρχει Υπουργική Απόφαση η 8440/24-2-2011
που προσδιορίζει απόλυτα το πώς γίνεται ο οικονομικός απολογισμός της
σχολικής Επιτροπής. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, με τον "Καλλικράτη" έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και
έχουν φύγει πολλές αρμοδιότητες από τη ΔΕΠ μεταξύ αυτών και ο
οικονομικός απολογισμός στις σχολικές Επιτροπές.
Και ένα άσχετο θέμα μια και έχω τον λόγο, από αύριο μέχρι και
30 του μηνός στο θεατράκι του Π.Π.Ι.Ε.Δ. θα φιλοξενήσει σχολικές
παραστάσεις θεατρικές και μουσικές των σχολείων της πόλης και καλό θα
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει το παρών. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ερωτήσω ή εσάς ή τον κ.
Δήμαρχο, είναι αν έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτά τα οποία είχατε βρει
όσον αφορά τις διαφορές στους λογαριασμούς των σχολικών Επιτροπών. Αν
έχει προχωρήσει, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή αν σε επόμενο Συμβούλιο
μπορείτε να μας ενημερώσετε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Ανεμογιάννη δηλαδή ο λόγος που είχαμε αποσύρει την
τελευταία φορά που είχε έρθει το θέμα, δεν υπάρχει, δηλαδή που έπρεπε να
περάσει από την Επιτροπή της κας Ρόκου.
κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είχε ισχυριστεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο
κ. Πλάτανος ότι χρειάζεται και όντως έτσι ήταν παλιά ο νόμος, να περάσει
ΔΕΠ. Αλλά επαναλαμβάνω την Υπουργική Απόφαση 8440/24-2-2011
προσδιορίζει απόλυτα τον τρόπο που γίνεται ο οικονομικός απολογισμός και
δεν αναφέρει πουθενά ότι χρειάζεται απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είχαμε πει κ. Ανεμογιάννη στο τελευταίο Συμβούλιο σχετικά με
τις 105.000 που είναι πιστωτικό, μας παρουσιάζετε ένα πιστωτικό υπόλοιπο
105.000 και είχαμε πει ότι θα φέρετε στο Συμβούλιο ποια τιμολόγια είναι αυτά,
δεν έχουν περάσει, γιατί δικαιολογημένα είπατε ότι 31/12 περάσατε πολλά
61

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

τιμολόγια. Επειδή παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα 105.000 € πόσα είναι
τα τιμολόγια τα οποία δεν έχουν πληρωθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Ανεμογιάννης, παρ'
όλα αυτά εγώ διατηρώ την άποψή μου ότι ο 1566/85 δεν έχει καταργηθεί και
προβλέπεται εξάλλου γι' αυτό και υπάρχει η Επιτροπή Παιδείας, παρ' όλα
αυτά όμως θα ερευνήσω αυτό που λέει ο κ. Ανεμογιάννης.
Δεύτερον, επειδή έριξα μια ματιά στην εισήγηση κ. Ανεμογιάννη,
αυτό είναι επισήμανση σε εσάς, αναφέρετε ότι

το Συμβούλιο της

Δευτεροβάθμιας είναι 15μελές. Αυτός που τα γράφει λέει ότι είναι 10 παρόντες
και 8 απόντες. Παρόντες είναι όλοι μαζί και τακτικοί και αναπληρωματικοί.
Όταν κάνετε σχολική Επιτροπή τους καλείτε όλους; Γιατί τα αναπληρωματικά
μέλη έχουν τον εξής σκοπό: όταν απουσιάζει ο τακτικός τον αναπληρώνει το
αναπληρωματικό μέλος.
Εσείς τουλάχιστον στην απόφαση αυτό λέτε, είναι από τους 15
και είναι 25 το συμπέρασμα δικό σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη τοποθέτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει, ο κ. Ανεμογιάννης έχει
τον λόγο.
κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
στον κ. Κόντο αλλά μάλλον δεν το είπα σωστά ότι 105.000 € πλεόνασμα
υπάρχει γιατί η επιταγή που ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν
31/12/2014.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν το είπατε έτσι κ. Ανεμογιάννη, είπατε για τιμολόγια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κόντο αφήστε τον να απαντήσει. Έχει καταλάβει,
έχει τη νοημοσύνη, έχει τη γνώση.
κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας εξηγώ ότι 31/12 κατατέθηκε η επιταγή που ήρθαν
τα χρήματα. Με είχατε ρωτήσει αν υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια και σας
είπα ναι, υπάρχουν. Ήρθαν τα χρήματα και μπαίνοντας στο 2015 καλύψαμε
κάποιες υποχρεώσεις από αυτά τα χρήματα. Το ότι έχουμε κάποια χρήματα,
δεν σημαίνει ότι μηδενίζονται ανά πάσα στιγμή, δηλαδή και σήμερα υπάρχουν
χρήματα και πάντα πρέπει να υπάρχουν χρήματα στη σχολική Επιτροπή.
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Τώρα, όσον αφορά τους παρόντες και τους απόντες και τα
αναπληρωματικά μέλη. Έχετε δίκιο, με την εξής άποψη: είναι μια πολιτική
απόφαση και καλούμε όλα τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά και μάλιστα
και τους διευθυντές των σχολείων που δεν είναι μέλη της σχολικής
Επιτροπής. Αυτό το κάνουμε ούτως ώστε η σχολική κοινότητα να είναι
ενημερωμένη

για όλα

τα θέματα και να

μη

νιώθουν ότι

κάποιοι

παραγκωνίζονται και κάποιοι όχι.
Τώρα όσον αφορά τα αναπληρωματικά μέλη που φαίνονται ως
παρόντες, προφανώς έλειπε το τακτικό κι έτσι βρέθηκε το αναπληρωματικό
μέλος στους παρόντες. Αλλά όντως αν έρθετε και θα σας παρακαλέσω για
άλλη μια φορά την αντιπολίτευση να συμμετέχετε σε αυτές τις σχολικές
Επιτροπές, θα δείτε ότι γίνεται μια ουσιαστική κουβέντα για τα προβλήματα
όλων των σχολείων της πόλης.
Γι' αυτό νιώθω περήφανος που όσο διάστημα είμαι Πρόεδρος
όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να μη
σας πω το σημαντικότερο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν μιλάει ο εισηγητής και κλείνει –είναι βασικός κανόνας- και
πάμε σε ψηφοφορία, δεν μπορεί να ανοίξει άλλος κύκλος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μια πρόταση μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλαβαίνω. Όμως εάν δίνω τον λόγο μετά τον εισηγητή…
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν το καταλαβαίνετε. Αν το καταλαβαίνατε θα μου δίνατε τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, καταλαβαίνω αυτά που μπορώ και καταφέρνω να
καταλάβω. Παρακαλώ 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;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας και ο κ. Πρελορέντζος απουσιάζουν. Ο κ.
Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλύβης;
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα απουσιάζει. Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής αποχώρησε. Ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απέχουμε λόγω μη συμμετοχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος απέχει και να επισημάνω, κ. Ανεμογιάννη θα
επιθυμούσατε να είμαστε κι εμείς, αλλά μας έχετε αφήσει απ' έξω. Ο κ.
Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης απουσιάζουν, η κα
Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης αποχώρησαν, η κα Γκούμα απουσιάζει. Η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού
εσόδων - εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ.
έτους 2015, βάσει της αριθ. 18/2016 απόφασης του Διοικητικού της
Συμβουλίου» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Κύριε

Πλάτανε

και

κύριοι

συνάδελφοι

είναι

ρητό

στον

Κανονισμό, δεν μπορεί μετά τον εισηγητή ή μετά τον κ. Δήμαρχο όταν κλείνει
και έπεται ψηφοφορία να ανοίγει δεύτερος κύκλος. Μπορεί να εκτιμάτε βέβαια
και να έχετε δίκιο ότι δεν θα ανοίξει, αλλά κι εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να ανοίξει.
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και προσδιορίζει εσφαλμένα την ψηφοφορία άρα δεν
μπορεί να γίνεται.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να τον εφαρμόζετε πάντα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθώ να το κάνω πάνω. Αν κάποτε δεν το κάνω, είναι
λάθος και παράλειψή μου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα σας το επισημάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποχαρακτηρισμός τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μια διευκρίνιση να κάνουμε γιατί δεν είναι καλά
γραμμένη η εισήγηση, είναι η αλήθεια. Για να αποσαφηνιστεί είναι δυο
αιτήματα τα οποία έχουν γίνει νομίζω το ’14 ότι ξαναγίνει το ένα, μετά έχει
ξαναγίνει στις αρχές του ’15 και δεν είχαν έρθει δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα
αιτήματα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς το Δεκέμβρη αλλάξαμε το τίμημα για την παραχώρηση
αυτή των τάφων και έχουμε δικαιώσει άλλους δυο πολίτες για την ίδια
περίπτωση που ζητούσαν να πληρώσουν το τίμημα, πριν την αλλαγή που
έγινε το Δεκέμβρη του ’15. Οπότε θεωρώ το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει και
σε αυτή την περίπτωση να πράξει με τον ίδιο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποχαρακτηρισμός
τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου» εγκρίνεται ομόφωνα.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για τις υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων (άρθρο
16 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το διάβασα το μεγαλύτερο κομμάτι δεν διαφωνώ πουθενά
απλά μια παρατήρηση λόγω προσωπικών θεμάτων, είναι τακτικός στο χώρο.
Το έχουμε κουβεντιάσει, υπάρχουν μερικοί τάφοι που είναι μόνο με χώμα και
μάλιστα χώμα που έχει υποχωρήσει κιόλας. Είναι εγκαταλελειμμένοι; Είναι
άδειοι; Μπορεί κάποιοι συγγενείς να μη σέβονται τους νεκρούς, εμείς όμως
κάτι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλώ άμεσες ενέργειες.
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Και τι σκέφτομαι, όπως διάβασα τον Κανονισμό. Λέει για τις
υποχρεώσεις όσων εργολάβων έρχονται μέσα φτιάχνουν τάφους και τα λοιπά.
Μήπως θα έπρεπε να βρεθεί ένας μαγικός αριθμός που να λέει κύριε τάδε (να
μην πω όνομα και κάνω διαφήμιση) σε κάθε 20 τάφους που θα φτιάχνεις, θα
σου δίνουμε και υλικά από τα δικά μας και θα σουλουπώνεις αυτό τον τάφο
εδώ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Δεν υπάρχει. Ο κ. Γαβριηλίδης έχει
τον λόγο.
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Λαμβάνοντας υπόψη την κουβέντα που κάναμε και επειδή
είναι φαινόμενο το οποίο πάμε να το περιορίσουμε, ήδη κινούμαστε σε αυτή
την κατεύθυνση και κλείνουμε μία – μία τις περιπτώσεις. Αν υπάρχει κάποια
παρατήρηση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα πολύ ευχαρίστως να το
συζητήσουμε αλλά ήδη έχουμε μεριμνήσει και τελειώνουμε. Μία – μία όμως.
Θα τους κλείσουμε με μάρμαρο απλό και ας μην έρθει η
οικογένεια ποτέ γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παίρνοντας αφορμή από αυτό το οποίο είπε ο κ. Ντάτσης,
εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νεκροταφείο, που είναι
η καθημερινή λεηλασία των μαρμάρων. Είναι στημένο για πιθανό δεκαετίες
ένα παραμάγαζο να πάνε να παίρνουν τσάμπα πρώτη ύλη από τα μάρμαρα
του νεκροταφείου, πράγμα το οποίο συμβαίνει δεκαετίες εδώ. Προσπαθούμε
να βάλουμε μια τάξη, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι ο διαγωνισμός που
κάναμε βγήκε άγονος αν θυμάστε τη δημοπρασία γιατί έχουν μάθει να τα
παίρνουν τσάμπα. Και άρα όταν πας να βάλεις μια τιμή, έστω και ένα ευρώ να
το βάλεις, είναι προτιμότερο να το παίρνει ο άλλος δωρεάν.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ποιο
είναι; Ότι δεν έχουμε αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή αυτά τα μάρμαρα θα
μπορούσε να τα αξιοποιήσει ο Δήμος για δικές του ανάγκες, είτε για να
επισκευάσει αγάλματα, είτε για να επισκευάσει μνημεία, είτε για να μπορέσει
σε κάποια σημεία να επενδύσει με μάρμαρο. Θα μπορούσε δηλαδή να τα
αξιοποιήσει ο Δήμος.
Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και
περιμένουμε με προσωπικό που θα μας έρθει να το λύσουμε στο
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νεκροταφείο, είναι να μπορούμε να τα αποθηκεύουμε τουλάχιστον κάποια
καλά κομμάτια και βεβαίως να εποπτεύουμε γι' αυτό πέρασε και το
προηγούμενο θέμα με τις κάμερες να μπορούμε να εποπτεύουμε ποιος
μπαίνει και ποιος βγαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τις
υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων (άρθρο 16 Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικού Κοιμητηρίου)» εγκρίνεται ομόφωνα.

Το 11ο θέμα θα πάει λίγο πιο πίσω, γιατί περιμένουμε την
αρμόδια εισηγήτρια.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε άρα το αφήνουμε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, προς το παρόν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Με τον κ. Πλάτανο λόγω ειλημμένης υποχρέωσης θα
αποχωρήσουμε. Περίμενα να ψηφίσουμε αυτό το θέμα αλλά εφόσον θα πάει
πίσω, δεν θα προλάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάει πιο πίσω γιατί περιμένουμε την εισηγήτρια.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το καταλαβαίνω. Περιμέναμε για να το υπερψηφίσουμε,
αλλά εφόσον πάει πιο πίσω θα αποχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχετε λίγο χρόνο θα το εισηγηθεί ο κ. Ανανιάδης.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Άλσους – Υποβολή μελέτης στη
Δ/νση Δασών Αθηνών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ήμασταν υποχρεωμένοι εφόσον είχαμε λάβει μια απόφαση θα τα πω όσο πιο απλά γίνεται άλλωστε είναι γνωστά πράγματα- να
υλοποιήσουμε την απόφαση που είχαμε πάρει το ’15. Προχωρήσαμε και
σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο περί του τρόπου που πρέπει να
συντάσσονται οι διαχειριστικές μελέτες σε μια μελέτη που είχαμε την τιμή να
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γίνει από την καινούργια γεωπόνο του Δήμου που έχει έρθει, όπου αφιέρωσε
πολύ χρόνο πραγματικά για να έρθει αυτή η πρόταση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στα πλαίσια σύνταξης των
διαχειριστικών που υποδεικνύει με βάση και τη δασική νομοθεσία όλες τις
αλλαγές που μπορούμε μέσα σε ένα τέτοιο χώρο να κάνουμε. Αλλαγές που
αφορούν ήπια χρήση παιδικών χαρών, της εξοικονόμησης ενέργειας,
φωτισμού που χρειάζεται το άλσος, τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα
μελλοντικό αναψυκτήριο και όλα τα στοιχεία που είχαμε τα βάλαμε σε αυτή τη
μελέτη ούτως ώστε να φύγει από εδώ και να πάει προς έγκριση, όπως είχε
πάει και η μελέτη προστασίας και ανάπλασης στην Περιφέρεια, στην
Αποκεντρωμένη και από εκεί να βοηθήσει και την πορεία που πρέπει να
πάρει και η διαδικασία για τα υπόλοιπα έργα που θα ακολουθήσουν στα
επόμενα θέματα.
Οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει που μπορώ να σας απαντήσω
μέχρι να έρθει η κα Γκλοκίτη, οποιαδήποτε απορία αν την έχετε διαβάσει
ανοιχτός είμαι να βοηθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Αντιδήμαρχε ξεκίνησα να διαβάζω τη μελέτη, απλώς
επειδή είναι 111 σελίδες δεν πρόλαβα από τότε που τη λάβαμε. Είναι ένα
σημαντικό έργο και γι' αυτό η πρόθεσή μας είναι να το υπερψηφίσουμε. Μια
διευκρίνιση: έχει σχέση με τη μελέτη αυτή που είχαμε στείλει και η Υπηρεσία
Δασών μας απέρριψε επειδή είχαμε συμπεριλάβει τα στρέμματα της ΑΕΚ;
Όχι. Εδώ καλύπτουμε όλο το άλσος ή εξαιρούμε τα στρέμματα που ανήκουν
στην ΑΕΚ ή δεν έχει καμία σχέση αυτό;
Δηλαδή εννοώ υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε το ίδιο πρόβλημα
που είχαμε με την προηγούμενη προσπάθεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αράπογλου προσπαθώ να κάνω υπομονή όταν ακούω
κάποια πράγματα που θέλουν σώνει και καλά να βάλουν ένα χωροφύλακα
πάνω από το κεφάλι μας, σα να είμαστε κάποια παιδάκια που πάμε να
κάνουμε κάποια αταξία και χρειαζόμαστε μονίμως κάποιον να μας νουθετήσει.
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Η συγκεκριμένη μελέτη με βάση τη νέα νομοθεσία και με τις
εγκύκλιες οδηγίες του Δεκέμβρη του 2015, οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα σε
δασική έκταση προϋποθέτει την ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης. Τι είναι
διαχειριστική μελέτη; Η διαχειριστική μελέτη είναι για να μη συγχέουμε τη μία
μελέτη του άλσους με την άλλη. Οι διαχειριστικές μελέτες είναι ένα master
plan που σε

μια έκταση με βάση τις νόμιμες χρήσεις που μπορούν να

αναπτυχθούν, έρχεται και τοποθετεί και λέει ότι σε αυτή τη δεκαετία εκεί θέλω
να χωροθετήσω αναψυκτήριο, εκεί θέλω να χωροθετήσω μια παιδική χαρά.
Αυτά μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας
βέβαια ίσα - ίσα ο λόγος που το φέρνουμε και σήμερα είναι για να
επισπεύσουμε το να γίνουν αυτά, αλλά είναι στην ουσία μια χωροθέτηση μια
βάση νόμιμες χρήσεις που μπορούν να τεθούν βάσει της δασικής νομοθεσίας.
Και αυτό το λέω, για να μπορέσω να ενημερώσω και τον τοπικό
Τύπο ή την αντιπολίτευση, πολύς κόσμος εύλογα ή παράλογα δεν έχει
σημασία κυρίως εύλογα, κάνει μια κριτική για τις παιδικές χαρές στο άλσος.
Γιατί οι παιδικές χαρές είναι σε αυτή την κατάσταση. Πέρσι φτιάξαμε δέκα
παιδικές χαρές.
Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε να φτιάξουμε αυτές που έχουν
τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ο λόγος που δεν τις φτιάξαμε είναι γιατί με το
υπάρχον καθεστώς οι παιδικές χαρές είναι αυθαίρετες και παράνομες. Άρα
δεν μπορεί δηλαδή όσο δεν έχουμε εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του
Δήμου να πάει νόμιμα ο Δήμος και να αντικαταστήσει τις παιδικές χαρές. Άρα
δηλαδή με το που θα εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη ο Δήμος θα προχωρήσει
στην αντικατάσταση και στην αδειοδότηση αυτών των παιδικών χαρών.
Σας το λέω, γιατί θα ήμασταν τρελοί να μην επιλέγαμε τις
παιδικές χαρές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και να δεχόμαστε και κριτική
από πολλούς πολίτες που πάνε τα παιδιά τους σε ένα πνεύμονα για να
περάσουν ωραία.
Για να κλείσω, άλλη αυτή η μελέτη άλλη η άλλη. Και βεβαίως
είναι υποχρεωτικό άμα δείτε και τα υπόλοιπα θέματα κάποιες μελέτες που
έχουμε φέρει για να υποβάλλουμε κάποιες προτάσεις στο ΕΣΠΑ, προκειμένου
να αδειοδοτηθούν αυτά τα έργα να έχει προηγηθεί η έγκριση της
διαχειριστικής μελέτης.
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Είμαστε σε μια επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δασών και εμείς η
Διεύθυνση Πρασίνου. Υπάρχει μια αλληλογραφία όσον αφορά τη μελέτη, δεν
έγινε δηλαδή αυτή η μελέτη αυθαίρετα κατά το δοκούν, όλους αυτούς τους
μήνες δηλαδή αυτή η μελέτη έχει δουλευτεί σχεδόν ένα χρόνο τώρα και με
διαρκή ανταλλαγή εγγράφων και επισκέψεων στη Διεύθυνση Δασών
προκειμένου από τη μία και να είναι νόμιμη, από την άλλη ο στόχος μας είναι
να μπορέσουμε σε συνδυασμό με την ανάπλαση του άλσους που την
τοποθετούμε γύρω στο τέλος του χρόνου, αφού δηλαδή εγκριθεί από το
Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει λάβει την έγκριση της Διεύθυνσης Δασών η
άλλη μελέτη, θα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης, την ίδια στιγμή δηλαδή μαζί με τη δασική
ανάπλαση να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και εκείνες τις χρήσεις που να
είναι νόμιμες, αλλά κυρίως συμβατές με το δασικό χαρακτήρα του άλσους,
που να μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο, είτε Φιλαδελφιώτες και
Χαλκηδονιώτες, είτε περίοικους να τους ξαναβάλουμε στο άλσος, να
αγαπήσουν το άλσος μας και την ίδια στιγμή να το προστατεύσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτή δηλαδή είναι όλη η λογική και το σκεπτικό αυτής της
μελέτης. Και εδώ, παρ' όλο που είναι απούσα, θέλω να πω κι ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ στην Κυριακή Γκλοκίτη και σε όλους τους άλλους που
συνέβαλλαν και από την Τεχνική Υπηρεσία γιατί ήταν μια συνεργασία της
Διεύθυνσης Πρασίνου αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας, εν προκειμένω της
Γωγώς Παπαδοπούλου που βοήθησε.
Γιατί ακούω τα αρνητικά, αλλά να ειπωθούν και τα θετικά: οι
υπάλληλοι δούλεψαν πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό και αυτό σημαίνει λεφτά
για το Δήμο. Αυτή η μελέτη αν τη δίναμε έξω, να την εκπονήσει κάποιος
ιδιώτες, θα κόστιζε δεκάδες χιλιάδες ευρώ και αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα
του φορολογούμενου Φιλαδελφιώτη και Χαλκηδονιώτη τα έχουμε κερδίσει
χάρις σε αυτή ακριβώς τη δουλειά και έχουμε μια εξαιρετική μελέτη στα χέρια
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η έγκριση προστασίας και ανάπλασης του δάσους είναι εντελώς
διαφορετική από τη διαχειριστική μελέτη. Ίσα - ίσα εγώ θέλω να είμαι
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ειλικρινής το είχα βάλει ότι είναι μια διαδικασία ίδια, αλλά βλέπω ότι είναι
εντελώς διαφορετικό πράγμα.
Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι οι εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας της Νέας Φιλαδέλφειας κ. Δήμαρχε, έχουν κάνει μια
πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στη
διαχειριστική μελέτη του άλσους αυτή η μελέτη την οποία έχουν κάνει. Την
έχετε λάβει υπόψη σας; Την έχετε βάλει μέσα στη διαχειριστική μελέτη του
άλσους;
Δηλαδή το διάβασα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική,
ακόμη δεν επιβαρύνουμε τίποτε, κάνουν χρόνια εδώ μια εθελοντική πολιτική
προστασία του δάσους και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά
υπόψη την πρόταση την οποία έχουν κάνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί του συγκεκριμένου να πω κάτι. Εγώ το διάβασα αυτό, μου
ήρθε σήμερα στο e-mail μου και μου είχε όντως τεθεί και εμένα προσωπικά σε
μια συνάντηση από τον Αύγουστο του ’14 πριν ακόμη αναλάβουμε και το
βρίσκω θετικό. Πιθανό αυτό να μη χρειάζεται καν να προβλέπεται στη
διαχειριστική μελέτη. Όταν θα έρθει εδώ και η αρμόδια υπάλληλος μπορούμε
να τη ρωτήσουμε αν χρειάζεται αν προβλέπεται προκειμένου να εγκατασταθεί.
Και είμαι θετικός.
Από εκεί και πέρα κοιτάξτε θα παρακαλούσα, επειδή τα ελληνικά
τα ξέρω καλά, κα Καρακούλη, είναι λίγο προσβλητικός ο τρόπος που έχετε
διατυπώσει το κείμενο. Στο σημείο ότι να βοηθήσουμε τη μνήμη μας. Δεν
χρειάζεται καμία βοήθεια η μνήμη μου. Σε κείμενο το οποίο γράφει Σύλλογος
με σφραγίδες και αναφέρει μέσα αυτά που μπορεί να ειπωθούν σε ένα
προφορικό λόγο και να μη δημιουργούν καμία παρεξήγηση. Στο γραπτό λόγο
η μνήμη μου δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Θυμάμαι πολύ καλά, δεν έχω
πάθει Αλτσχάιμερ και άρα το θεωρώ αν μη τι άλλο όλο αυτό δεικτικό.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ Απόστολε άκουσα με προσοχή ότι έβαλες το
ζήτημα αυτό για το αίτημα, θα πω δυο πράγματα πάνω σε αυτό. Σέβομαι και
τιμώ τη δουλειά κάθε Συλλόγου στην πόλη ερχόμενος από ένα νέο βήμα και
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από μια θέση ευθύνης αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία ορισμένων ανθρώπων
για κάποια ζητήματα.
Θα πω όμως ότι κι εγώ θεωρώ ότι αυτό το κείμενο επειδή το
διάβασα πολύ, με θλίβει το ύφος που γράφεται αυτό το κείμενο πραγματικά,
διότι δεν έχω μνήμη χρυσόψαρου ούτε εγώ, το ζήτημα είχε τεθεί και στο
τοπικό Συμβούλιο της Πολιτικής Προστασίας που είχε γίνει στο εννιαμελές,
παρουσία μου είχε συζητηθεί. Έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου σαν
Αντιδήμαρχος.
Θεωρώ ότι ούτε εγώ έχω μνήμη χρυσόψαρου και δεν
καταλαβαίνω ποιες είναι οι προχωρημένες επαφές εκτός Δήμου, άλλες
σχετικές με το θέμα. Δηλαδή αν δεν έχει άποψη ο Δήμος, αν δεν έχει άποψη η
Δημοτική Αρχή, αν δεν έχει άποψη η Υπηρεσία και το Τμήμα του άλσους για
το τι ενέργειες χρειάζονται για να μπει ένα σύστημα κάμερας τηλεπίβλεψης και
το ποιος πρέπει να το διαχειρίζεται το πιο σημαντικό σε ένα δημόσιο χώρο, θα
σας πω ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ.
Προκαλώ τους εθελοντές να μου υποδείξουν ένα δασικό
πνεύμονα στην Ελλάδα στο οποίο έχουν μπει κάμερες τηλεπίβλεψης και τους
χρησιμοποιεί όχι η Υπηρεσία του Δήμου αλλά ένας Σύλλογος οποιοσδήποτε,
ακόμη κι αν έχει θετικό πρόσημο.
Χαιρετίζω το ενδιαφέρον του Συλλόγου για την φύλαξη και την
προστασία, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να γίνουν και θα χαρώ πολύ
να τις αγκαλιάσω, όπως το αν ήθελαν να κάνουν περιπολίες με ένα όχημα να
καλύψουν τις ανάγκες που έχει η Υπηρεσία που έχει λιγοστό προσωπικό για
την περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως το να μπορούμε μαζί από κοινού
να καλύπτουμε τα κοινά κατά την αντιπυρική περίοδο, όπως να κάνουμε
κοινές δράσεις μέσα στο άλσος για την προστασία.
Αυτές είναι ουσιώδεις παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη του
δασικού πνεύμονα και λέω ότι όταν τέθηκε το ζήτημα και στο Ρυθμιστικό και
σε άλλα ζητήματα που χρειαζόμασταν τη βοήθεια για τη διατήρηση του
δασικού αυτού πνεύμονα στο Δήμο, δεν είχαμε την άποψη ορισμένων
Συλλόγων. Ποια είναι η άποψή τους για το Ρυθμιστικό; Ποια είναι η άποψή
τους για τα έξι στρέμματα; Ποια είναι η άποψή τους για το αν κινδυνεύει να
χαθεί η διαχείριση του άλσους;
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Εκεί είναι οι ουσιώδεις παρεμβάσεις όλων όσων θέλουν να
βοηθούν. Έρχεται τελευταία στιγμή ένα κείμενο το οποίο βάζει λάθος το
ζήτημα. Καμία διαχειριστική μελέτη δεν χρειάζεται να προβλέπει τα συστήματα
πυροπροστασίας μέσα. Καμία. Υπάρχει σύστημα πυροπροστασίας, βάζουμε
στο επόμενο θέμα στο ΕΣΠΑ μια ολόκληρη διαδικασία χρηματοδότησης και
στη διαχειριστική μελέτη και λέω εφόσον είχε τεθεί το ζήτημα και μπροστά μου
και στο τοπικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά το είχα απορρίψει με την έννοια
ότι ακόμη κι αν προχωρήσουμε σε ένα σύστημα προστασίας, εγώ θεωρώ ότι
πρέπει να το διαχειρίζεται η δημόσια Υπηρεσία και κανένας Σύλλογος. Το έχει
ανάγκη η ίδια η Υπηρεσία, επικουρικός είναι ο ρόλος του Συλλόγου.
Και να σας πω και κάτι; Βλέπετε ότι για το οτιδήποτε γίνεται
μέσα, γίνονται επαφές με τη δασική Αρχή με τη Διεύθυνση, προσωπικές
επαφές δικές μου, του Δημάρχου, τα έχουμε εξηγήσει αυτά τα πράγματα
στους ανθρώπους, τα γνωρίζουν.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Αράπογλου Γεώργιος, ο κ. Πλάτανος
Ελευθέριος και η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κ. Ανανιάδη και εκείνο το
θέλω να πω και νομίζω ότι αυτό έδωσε μια εξήγηση κα Καρακούλη και θα μου
πείτε «τι δουλειά έχεις εσύ να παίρνεις…» ναι, έχω δουλειά διότι είμαι χρόνια
μέλος και είμαι επίτιμο μέλος εκεί και έχω μια πολύ κοντινή θέση και θέλω να
σας πω ένα πράγμα:
Σε καμία περίπτωση ουδέποτε σας έχουν αγνοήσει και πάντοτε
είναι κοντά σας και πάντοτε έχουν τρέξει να βοηθήσουν όχι μόνο σε θέματα
πυρασφάλειας και ασφάλειας του δάσους, αλλά σε οτιδήποτε ζητάτε την
βοήθειά τους.
Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι ωραίο να γίνεται μια επίθεση
σε ένα Σύλλογος ο οποίος πραγματικά κ. Ανανιάδη και κ. Πρόεδρε προσφέρει
πάρα πολλά στο Δήμο μας και νομίζω ότι είναι ένας θετικός Σύλλογος ο
Σύλλογος εθελοντών Πολιτική Προστασίας. Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα συγχαρητήρια και από εμένα στην κα Γκλοκίτη και ας μη τη
γνωρίζω, είναι πολύ καλή δουλειά. Δεν το διάβασα όλο, διάβασα το κομμάτι
που λέει το τι πρόκειται να γίνει, την ιστορία… άλλη ώρα με ησυχία.
Ερώτηση πρώτη προσπαθώντας να πάρω μια απάντηση λίγο
σαφή γιατί μέχρι τώρα συγκεχυμένη την παίρνω: είναι μητροπολιτικό άρα δεν
έχουμε κανένα λόγο εμείς, ή τελικά είναι δικό μας και δεν ισχύει το 43 και
κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Τι αλλαγές προτείνονται στο Δίκτυο πυρόσβεσης; Είναι χρήσιμο
το ότι υπάρχει αυτό που υπάρχει; Για το θεατράκι δεν νομίζω πως κανείς μας
από τους εμπλεκόμενους στα κοινά στην πόλη, παρόντες και μη, να είμαστε
ικανοποιημένοι για το ότι καθυστερεί εδώ και 15 χρόνια. Μακάρι να γίνει τώρα
και μπράβο.
Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση για τα
έσοδα από το άλσος. Είδα ένα κονδύλι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια και
μαζεμένο μου φαίνεται για τα επόμενα τρία – τέσσερα χρόνια. Δεν νομίζω να
έχουμε την αυταπάτη ότι θα έρθει κανένας θείος να μας κάνει καμία δωρεά ή
θα πει το κράτος «πάρτε εσείς 2 εκατομμύρια για το άλσος σας». Νομίζω πως
θα πρέπει να κυνηγήσουμε επιχορηγήσεις, θα πρέπει να νοικιάσουμε χώρους
για εκδηλώσεις, για catering, για γάμους, για βαφτίσεις όσο κι αν μας φαίνεται
παράξενο αυτό. Θα πρέπει να γίνουν

θεματικές εκθέσεις με βιβλία, με

τεχνολογία, με λουλούδια αυτά φέρνουν έσοδα.
Να δημιουργηθούν παζάρια εκεί μέσα στον παράδρομο ή στην
ανηφόρα και αυτά να φέρουν έσοδα. Το αναψυκτήριο να γίνει να φέρει έσοδα
και διάφορα κιόσκια να πουλάνε αναψυκτικά, έσοδα θα φέρουν και αυτά. Δεν
μπορεί ένα παιδάκι που κάνει τραμπάλα να πρέπει να πάει πάνω στο
αναψυκτήριο να πάρει ένα νερό, μάλιστα το καλοκαίρι.
Και να μη μείνουμε άλλα 15 χρόνια στο ότι φτιάξαμε τη μελέτη
και είναι σα να μην έγινε και εννοείται θα πρέπει η φροντίδα του άλσους να
είναι η αποκλειστική ευθύνη του Δήμου αλλά να είναι ευπρόσδεκτα και να
συνεργάζονται όλα τα Σωματεία και πιο πολύ απ' όλα το
πυροπροστασίας θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε.
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Να μη το κάνουμε σα τα ιατρεία κοινωνικά ένας εδώ ένας εκεί
και ένας εκεί. Στο άλσος και στο πράσινο να τα βρούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Άρθρο 43 ένα ερώτημα, δεν ισχύει. Έχει έρθει τελική,
οριστική απάντηση από το νομικό Τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος το
άρθρο 43 δεν ισχύει. Με το νέο νόμο τον 4280 με το άρθρο 58 που
καταργούσε το αντίστοιχο άρθρο στον 979 δασικό τελεσίδικα και οριστικά.
Δεύτερον, ρωτήσατε κ. Ντάτση αν είναι μητροπολιτικό πάρκο ή
αν ανήκει η διαχείριση. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει συσταθεί ο
περιβόητος φορέας διαχείρισης δασών αυτό που οραματίζονται μέσω του
ρυθμιστικού νομοσχεδίου για τα μητροπολιτικά πάρκα και τα λοιπά.
Αναφέρει ρητά σε όλες τις τελευταίες εγκυκλίου και οποιαδήποτε
τελευταία Υπουργική Απόφαση ότι η διαχείριση παραμένει στο Δήμο μέχρι
νεωτέρας και γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό δίνουμε μάχη για να παραμείνει
αυτό το πράγμα και αφορά τους πάντες, όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, την
αντιπολίτευση και τους Συλλόγους. Αφορά όλη την πόλη. Η μάχη, να
παραμείνει η διαχείριση στο Δήμο έστω και σε αυτό το επίπεδο χωρίς τα έξι
στρέμματα που δόθηκαν για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.
Λέω λοιπόν ότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού
τη διαχείριση αυτή.
Ένα παλιό σύστημα μια επένδυση η οποία αυτή τη στιγμή δεν
δίνει τη δυνατότητα στο απευκταίο σενάριο να λειτουργούν όλα μαζί, δίνει τη
δυνατότητα να δουλεύουν ανά δεκάδες. Στο επόμενο θέμα θα δείτε ότι έρχεται
μια πρόταση μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδότησης όλου του συστήματος άρδευσης
του άλσους και ευχής έργο είναι να προχωρήσει. Χρειάζεται βελτίωση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτό θα το απαντήσουμε αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ χωρίς να υπολειπόμεθα της ουσίας να είμαστε όσο
πιο σύντομοι μπορούμε, πραγματικά η κατάσταση της θερμοκρασίας είναι
σοβαρή. Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Λίγο πριν πάμε στην ψηφοφορία να πω κι εγώ δυο λόγια. Εγώ
χαίρομαι που όλοι αναγνωρίζουμε εδώ τη συμβολή της κας Γκλοκίδη η οποία
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είναι δημόσιος υπάλληλος και να συνδέσω το θέμα με το 1ο θέμα, όπου εκεί
είχαμε μια επίθεση –εγώ έτσι την εκλαμβάνω- προς τους εργαζόμενους του
Δήμου και γενικότερα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που γίνεται μια προσπάθεια
απαξίωσης όλου του δημόσιου τομέα με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση
όλων των υπηρεσιών και την όσο το δυνατό συρρίκνωση του κράτους.
Εδώ έχουμε

το

αντιπαράδειγμα

δημόσιοι

υπάλληλοι

να

εξοικονομούν χρήματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είναι οι
υπάλληλοι αυτοί που κατά τα άλλα απαξιώνονται. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ η κυρία έχει τον λόγο.
Σ. ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, εκπροσωπώ τους εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας. Επειδή αναφέρθηκαν ονομαστικά σε εμένα και ο κ.
Δήμαρχος και ο κ. Αντιδήμαρχος, πρέπει κάποια πράγματα να ειπωθούν.
Κατ' αρχήν διαβεβαιώ επειδή τυχαίνει να είμαι η συντάκτης της
επιστολής ότι δεν είχα καθόλου καμία δεικτική διάθεση και πρόθεση. Επειδή η
συζήτηση αυτή έγινε πριν από 15 ολόκληρους μήνες νομίζω ότι ήταν εύλογο
να θελήσω να φρεσκάρω στη μνήμη των ανθρώπων που απευθύνομαι, σε
ποιο θέμα αναφέρομαι.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε για σύστημα πυρόσβεσης,
μιλάμε για σύστημα τηλεπίβλεψης, είναι κάτι διαφορετικό αυτό και δεν
ακούστηκε. Επίσης το ότι ίσως να μην υπάρχει κάπου αλλού, υπάρχουν
τέτοια συστήματα. Το ότι δεν ίσως κάπου αλλού, δεν είναι απαγορευτικό το να
τοποθετηθεί στο Δήμο μας. Θα πρωτοτυπήσουμε κιόλας.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να βάλουμε κάμερες δηλαδή μας λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν και αλλού.
Σ. ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ: Να βάλουμε κάμερες που θα κοιτούν την κώμη των
δέντρων κ. Ανανιάδη όχι τι γίνεται στον κορμό κάτω.
Επειδή δεν θέλω καταχραστώ το χρόνο, άκουσα μια σειρά από
προτάσεις από τον κ. Ανανιάδη που δεν έχουν γίνει ποτέ στο Σύλλογο, τις
άκουσα εδώ σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε
κάθε συνεργασία. Όποτε μας χρειάστηκε ο Δήμος, ήμασταν παρόντες. Είναι
άδικο να ακούγεται σήμερα αυτό από εδώ, λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαστε
ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία και το έχουμε αποδείξει. Όποτε μας
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χρειαστήκατε, ήμασταν παρόντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαστε στη
διάθεση σας για οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, νομίζω διευκρινίστηκαν
και μερικά ζητήματα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς οι blogers που σας αφορούν διάφορα θέματα μην
καταχράζεστε την ιδιότητα του δημότη. Δεν το λέω για σας, δεν το έχετε κάνει,
μην ετοιμάζεστε να μου κάνετε επίθεση, δεν υπάρχει καμία μομφή εις βάρος
σας απλώς επειδή είδα μια ένταση σήμερα, μη χρησιμοποιείτε την ιδιότητα
του δημότη, διότι πρωτίστως έχετε άλλη ιδιότητα και πρέπει να σας
αναγνωρίζουμε έτσι.
Άρα δεν μπορείτε και δεν πρέπει να καταχράζεστε το δικαίωμα
του λόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επαναλαμβάνω δεν σας αφορά, δεν
το έχετε κάνει συχνά, έχετε τον λόγο.
κ. ΒΕΤΟΣ: Είναι η πρώτη φορά που δίνετε τον λόγο, το έχω ζητήσει κι άλλες
φορές, ευχαριστώ. Είμαι και δημότες και έχω και τοπικό Μέσο οπότε σας
προβάλλω και εσάς καλώς ή κακώς. Ήθελα να πω για το άλσος κάτι.
Είναι λυπηρό ότι το σημαντικότερο θέμα που υπάρχει στο
Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, δεν υπάρχει κανείς από την αντιπολίτευση εκτός
από τον κ. Κόντο και τον κ. Ντάτση και τον κ. Κοπελούσο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτογραφία να βγάλετε.
κ. ΒΕΤΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να σταθούμε σε αυτό το σχέδιο που
έχετε προχωρήσει, απλά θέλω να ξέρω λιγάκι σα δημότης τη διαδικασία.
Δηλαδή βγάζουμε το σχέδιο, πάμε κάπου να πάρουμε χρηματοδότηση; Τι
ακριβώς θα γίνει; Να ξέρουμε δηλαδή. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο.
κ. ΒΕΤΟΣ: Γιατί θα γίνει μετά από 20 χρόνια; Να σπρώξουμε όλοι σε αυτό.
Δεν είναι το θέμα αν το κάνετε εσείς ή το κάνει ο κ. Κόντος ή εγώ, το θέμα
είναι ότι θα μείνει το άλσος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα
με την αντιπολίτευση εγώ το βλέπω και θλίβομαι αλλά θα επισημάνω και θα
καταγγείλω όχι την απουσία, ότι μπλόκαραν δυο διοικητικά θέματα εκτός
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ημερήσιας διάταξης για να αποχωρήσουν να φύγουν. Αυτό το καταγγέλλω. Το
καταλάβατε νομίζω.
Δεν μπορεί να έρχεσαι να βάζεις εμπόδια στη Διοίκηση, και σε
μισή ώρα να φεύγεις και να πας βόλτα γιατί ζεσταίνεσαι. Είμαστε άνθρωποι,
είμαστε συνάδελφοι και ζεσταινόμαστε κι εμείς και είναι άξιοι οι συνάδελφοι
της αντιπολίτευσης που παρευρίσκονται εδώ. Δεν έχουμε αίθουσες και δεν το
κάναμε γιατί σαδιστές να ταλαιπωρούνται οι αγαπητοί συνάδελφοι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Ντάτση να μη το λέτε αυτό. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Π.Π.Ι.Ε.Δ. αυτή τη στιγμή έχει εκδήλωση, έρχομαι από εκεί ο
2ος παιδικός σταθμός της Νέας Φιλαδέλφειας, οπότε ο χώρος ήταν
κλεισμένος. Στο πνευματικό κέντρο δεν μπορεί να γίνει εκεί γιατί δεν έχει
έξοδο κινδύνου. Απλώς εμείς κοιτάμε αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουμε μια
έξοδο κινδύνου, μπορεί να γίνει έξοδος κινδύνου και να μεταφέρουμε το
Δημοτικό Συμβούλιο εκεί. Σας το δίνω τώρα αυτό ως πληροφορία μπορεί να
γίνει έξοδος κινδύνου και το δρομολογούμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ένα από τα τρία ΚΑΠΗ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βιάζεσαι Κώστα να πας στο ΚΑΠΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω το εξής: πρώτον το άλσος αυτή τη στιγμή για εμένα έχει
τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι το κομμάτι το δασικό αυτό καθαυτό και
αυτό δεν μπορεί να λυθεί αν δεν προχωρήσει η ανάπλαση. Δηλαδή υπάρχουν
φυτοτεχνικά ζητήματα, υπάρχουν ζητήματα γήρανσης, υπάρχουν ζητήματα με
το χώμα σε κάποια σημεία και άρα το ζήτημα της ανάπλασης δηλαδή να
προχωρήσει να υλοποιηθεί μελέτη ανάπλασης, η οποία έχει εγκριθεί από τη
Διεύθυνση Δασών είναι ένα ζήτημα ζωής – θανάτου.
Έχει φύγει η μελέτη εδώ και ένα μήνα από το Δήμο εγκεκριμένη
πλέον από τη Διεύθυνση Δασών, έχει πάει στο Τμήμα προγραμματισμού και
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Έγινε ραντεβού πριν από 15 μέρες σε επόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο δηλαδή μέσα στο μήνα θα μπει η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο ώστε να δημοπρατηθεί το έργο.
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Υπάρχει κωδικός ενός εκατομμυρίου για την ανάπλαση του
άλσους, η μελέτη βεβαίως είναι 800.000 € με χρόνους του δημοσίου να σας
πω ότι αυτό θα γίνει περίπου στο επόμενο οκτάμηνο. Με τους χρόνους
δηλαδή που θέλουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες οι εγκρίσεις και όλα αυτά.
Άρα η ανάπλαση του άλσους τοποθετείται τέλη του χρόνου αρχές του
επόμενου.
Μέσα η διαχειριστική μελέτη περιγράφει διάφορα πράγματα
παραδείγματος χάριν οι παιδικές χαρές με το που θα εγκριθεί η διαχειριστική
μελέτη είτε τέλη ’16 είτε αρχές ’17 και οι τρεις παιδικές χαρές που
προβλέπονται, θα είναι καινούργιες.
Όσον αφορά το νέο ΚΕΝΤΑΥΡΟ που περιγράφεται μέσα.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων κι αν μπορέσουμε γρήγορα να εγκριθεί πάλι
η μελέτη και να βγάλουμε την άδεια οικοδομής, το τοποθετούμε στο ’17
δηλαδή στον προγραμματισμό μας αυτό θα γίνει με ιδίους πόρους
προγραμματίζεται για το 2017 ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.
Πολλές φορές υπάρχει μια παρεξήγηση. Όταν κάποιος ιδιώτης
πάει και κάνει ένα έργο φερ' ειπείν πάει και βρίσκει στην αγορά την καλύτερη
προσφορά, τον εργολάβο που του αρέσει για χ – ψ λόγο και κάνει ένα έργο
που του κοστίζει μια άλφα τιμή.
Το δημόσιο όταν κάνει ένα έργο είναι υποχρεωμένο οι τιμές που
θα βάλει, είναι οι τιμές ΑΤΟΕ δηλαδή υπάρχουν τιμολόγια που σου γράφει ότι
το υλικό το τάδε κοστίζει τόσο. Γι' αυτό και μετά με αυτό πάει σε διαγωνιστική
διαδικασία. Δεν σημαίνει δηλαδή πως επειδή προβλέπουμε το άλφα, αυτή η
πρόβλεψη είναι κατ’ εκτίμηση με βάση τις τιμές ΑΤΟΕ. Γι' αυτό και βλέπετε ότι
βγάζουμε έργα σε δημοπρασία και παίρνουν εκπτώσεις από 15 μέχρι και 60%
αναλόγως με το τι έργο είναι και πόσο ζήτηση θα έχει.
Από εκεί και πέρα μια σειρά από επιμέρους ζητήματα που
περιγράφονται στη διαχειριστική μελέτη όπως και αυτά που θα δείτε στα
επόμενα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των μελετών
αυτών, δηλαδή φωτισμός παραδείγματος χάριν, αυτά όλα ο στόχος είναι να
ενταχθούν.
Η κοστολόγηση των μελετών αυτών που θα υποβάλλουμε στο
ΕΣΠΑ είναι μια πρόσκληση που άνοιξε από το ΕΣΠΑ εδώ και ενάμιση μήνα.
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Λήγει 31 Ιούνη, πήρε μια μικρή παράταση εμείς τρέξαμε πάρα πολύ για όλο
αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να φέρουμε έτοιμες μελέτες, για να
μπορέσουμε να είμαστε μπροστά στο να ενταχθεί σε χρηματοδότηση.
Άρα κι αυτά τα τοποθετούμε τέλη ’16 αρχές ’17 με την
προϋπόθεση βεβαίως ότι παίρνουμε τις εγκρίσεις. Διαφορετικά θα κοιτάξουμε
για ιδίους πόρους. Τώρα το θέμα το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι το
ζήτημα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είμαστε στο παρά
ένα

πριν

μας

παραχωρηθεί

γιατί

έχουν

γίνει

όλες

οι

ανακλήσεις

παραχωρήσεων από την Αεροπορία στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στη
Διεύθυνση Δασών και τώρα έρχεται στο Δήμο, το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο
χώρος έτσι όπως είναι τουλάχιστον τώρα, δεν πληροί τις πολεοδομικές
προϋποθέσεις που έχει το Υπουργείο Παιδείας για να δώσει έγκριση.
Μπορούμε να το κάνουμε ένα χώρο περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής
ενημέρωσης, αλλά για Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντιμετωπίζει
μια δυσκολία όσον αφορά αυτό.
Για να κλείσω, το θέμα των εσόδων. Το άλσος, στο βαθμό που
προχωρήσουν όλα αυτά που λέμε μέσα στον επόμενο ένα – ενάμιση χρόνο,
πρέπει να μπορεί να συντηρηθεί. Και εδώ χρειάζονται δυο πράγματα για τη
συντήρηση: το ένα προσωπικό, που το προσωπικό είναι ελλιπέστατο, δεν
αρκεί δηλαδή το προσωπικό που έχουμε για να μπορέσει να συντηρήσει
ειδικά ένα άλσος. Βλέπετε δηλαδή ότι τη λίμνη τη δίνουμε σε ιδιώτη για τη
συντήρηση της, το ξεχορτάριασμα το δώσαμε πάλι σε ιδιώτη, δεν αρκεί το
προσωπικό. Κατά πόσο μάλλον αν το άλσος αναπλαστεί όλο και άρα θα είναι
πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη της συντήρησης, θα χρειαστούμε κόσμο. Αυτό
είναι το βασικό ζήτημα.
Ελπίζουμε μετά το ’17 και με ξεμπλοκάρισμα των προσλήψεων
είναι ο Δήμος μας βάσει των κενών οργανικών θέσεων που έχει, να παίρνει
στην Υπηρεσία πρασίνου 23 εργάτες και δεντροκόμους. Άρα πιστεύουμε πως
αν προχωρήσουμε στην πρόσληψη αυτών των ανθρώπων, ότι θα έχουμε
τουλάχιστον επαρκές προσωπικό να συντηρήσουμε.
Το δεύτερο είναι το θέμα της φύλαξης και της ασφάλειας. Μέσα
στο άλσος υπάρχει πρόβλημα, το διαπιστώνουμε όσοι περπατάμε στο άλσος
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ειδικά τις νύχτες και κυρίως υπάρχει πρόβλημα από μηχανές. Δηλαδή πήραμε
την απόφαση επειδή στερούνταν η πρόσβαση και γίναμε δέκτες πολλών
παραπόνων από άτομα με κινητικά προβλήματα, ότι παρεμποδιζόταν η
πρόσβασή τους στο άλσος. Αν δείτε δηλαδή δεν μπορούσε να μπει
άνθρωπος με καροτσάκι. Και πήραμε την απόφαση πριν από ένα μήνα, να το
ξηλώσουμε το εμπόδιο στην κεντρική είσοδο που είναι από τη μεριά της
παιδούπολης.
Από τότε αν γινόταν μια φορά να μπαίνουν μηχανές μέσα, το
πρόβλημα έχει διογκωθεί να κυκλοφορούν δηλαδή μηχανές μέσα μέρα –
μεσημέρι, τη νύχτα, να παρεμποδίζουν κόσμο, να υπάρχουν και φαινόμενα
παραβατικότητας που δυστυχώς εδώ απάντηση εμείς ως Δήμος ως Δημοτική
Αρχή δεν έχουμε στο θέμα αυτό. Αλλά είναι σίγουρο ότι στο βαθμό που θα
προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα βήματα θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους
το θέμα της φύλαξης. Γιατί πλέον αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα και όταν
θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο, θα πρέπει να έχουμε κι αυτό κατά νου.
Όταν φτιαχτεί ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ θα μπορούμε να βάλουμε ένα
νοίκι ελπίζω ικανοποιητικό, που να μπορεί να συντηρήσει. Αλλά νομίζω πως
το βασικό πρόβλημα είναι το προσωπικό, δεν είναι τα χρήματα. Δηλαδή ο
Δήμος αυτή τη στιγμή θεωρώ πως έχει την επάρκεια την οικονομική να
μπορέσει να καλύψει τη συντήρηση του άλσους και έχει τεράστια σημασία
αυτό που έλεγε και ο Αντιδήμαρχος πριν να παραμείνει το άλσος στη
διαχείρισή μας γιατί να το πω διαφορετικά:
Είτε εμείς είμαστε είτε μια άλλη Δημοτική Αρχή, ακόμη κι αν το
άλσος είναι εγκαταλελειμμένο από

μια Δημοτική Αρχή, οι πολίτες σε μια

Δημοτική Αρχή είναι πολύ πιο κοντά να την πιέσουν, να διαμαρτυρηθούν από
το να υπάρξει ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα
καταλήξουμε όπως έχει γίνει με το πάρκο Τρίτση, που σας παρακαλώ
επισκεφθείτε το να δείτε. Δεν ξέρω να εξωραΐσω τη δική μας κατάσταση στο
άλσος, αλλά εκεί μιλάμε για μαύρα χάλια, εντελώς παρατημένο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα έγγραφα μπορώ να στα δώσω όποτε θέλεις στην επόμενη
Οικονομική Επιτροπή που ενημερώνουμε και μάλιστα έχουμε ζητήσει τις
μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ να μπορούν όταν κάνουν κάποιες περιπολίες, που
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είναι σταθμευμένοι σε συγκεκριμένα σημεία στη Δεκελείας, να μπορούν να
μπαίνουν και να κάνουν κάποιες βόλτες έστω να υπάρχει μια αίσθηση. Δεν
λέω ότι μπορούν να δώσουν λύση, το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Δήμαρχε θέλω όμως και μια απάντηση να μου
δώσετε. Μιλάμε τόση ώρα για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ, οπωσδήποτε υπήρχαν
κάποια κτίσματα εκεί, υπήρχαν και παρανομίες. Όμως θα μπορούσε ο Δήμος
νόμιμα τα 100 μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να τα κρατήσουμε αυτά και να
τα αξιοποιήσουμε και να μην χρειαζόμαστε 10, 20, 50.000 δεν ξέρω πόσο θα
χρειαστούν, παρά θα χρειαζόμασταν πολύ λιγότερα.
Γιατί ρίξαμε τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ ολοκληρωτικά; Δεν μπορώ να το
καταλάβω αυτό το πράγμα. Ένα ιστορικό σημείο, ένα σημείο συνάντησης.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε τον κ. Κοπελούσο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ καλοπροαίρετα ρωτώ και εσείς πήρατε φόρα να με
δείρετε; Εγώ κάνω κάποιο ερώτημα στον κ. Δήμαρχο. Ρωτώ και πάλι: 100
τετραγωνικά μέτρα ήταν νόμιμο. Γιατί κατεδαφίσαμε ολοκληρωτικά τον
ΚΕΝΤΑΥΡΟ και σήμερα μιλάμε αυτά που δεν έχουμε για να δώσουμε να
φτιάξουμε τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ; Αυτό ρωτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Έχουμε πει επανειλημμένες φορές κ. Κοπελούσο να σας
θυμίσω να σας βοηθήσω, ότι υπήρχαν τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης
κρυμμένες στα τελευταία Δικαστήρια με πρόστιμα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν
είμαστε κι εμείς ούτε τρελοί, ούτε μαζοχιστές, ούτε μηδενιστές. Δεν γινόταν να
διατηρηθεί, είναι μύθος αυτό το πράγμα ότι μπορούσε να διατηρηθεί ένα του
τμήμα και να πάει σε μια λογική ένταξης με ένα νόμο περί τακτοποίησης
αυθαιρέτων. Στη δασική νομοθεσία τα πράγματα είναι ρητά. Είναι κτίσματα
που έχουν κριθεί στα δικαστήρια τελεσίδικα κατεδαφιστέα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τα παράνομα, όχι τα νόμιμα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Και ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
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Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Όλο ήταν παράνομο, όλο έπρεπε να είχε κατεδαφιστεί.
Αλλιώς είχαμε αυτά τα πρόστιμα. Όταν ήταν μισογκρεμισμένο και είχε μείνει
ένα κομμάτι πίσω, φωνάξαμε την Πολεοδομία για να έρθει για να σβήσει το
πρόστιμο. Και λέει όχι, δεν το σβήνω το πρόστιμο γιατί αυτό το κομματάκι
πίσω, δεν έχει κατεδαφιστεί. Κατεδαφίσαμε, πήραμε τα μπάζα και μετά ήρθε η
πολεοδομία και μας βεβαίωσε ότι έχει όντως κατεδαφιστεί αφού είχαν φύγει
και τα μπάζα και έσβησε αυτό το πρόστιμο. Αλλιώς δεν θα έσβηνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω κάτι για να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή
σαφήνεια γιατί όποια άποψη μπορεί να έχει ο καθένας και δικαίωμά του αλλά
μερικά γεγονότα είναι γεγονότα.
Μας ενημερώνει πέρσι η Νομική Υπηρεσία ότι υπάρχουν
τέσσερα 500ρια από τη Διεύθυνση Δασών. Τέσσερα διαδοχικά πρόστιμα
500.000 € από τη Διεύθυνση Δασών που εκκρεμούν ακόμη. Γιατί; Γιατί ο
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ως τέτοιος όχι 200 νόμιμα και 300 παράνομα, είναι
κατεδαφιστέος και αυθαίρετος.
Δεύτερον αυτό που μας ζόρισε ακόμη παραπάνω ήταν το 1
εκατομμύριο του πολεοδομικού προστίμου. Εγώ το ερώτημα που έθεσα στην
Τεχνική Υπηρεσία ήταν αν μπορεί να σωθεί ένα κομμάτι και δεν μπορούσε με
κανένα τρόπο, για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που είπε ο κ.
Καλαμπόκης δηλαδή ότι έπρεπε να γκρεμιστεί ώστε να έρθει μετά η
Πολεοδομία του βόρειου τομέα να κάνει έκθεση αυτοψίας και να διαπιστώσει
ότι όντως είναι γκρεμισμένο ολόκληρο για να μπορέσει να σβηστεί το
πρόστιμο μετά.
Ο δεύτερος, ακόμη κι αν δεν υπήρχε ο πρώτος, τεχνικός. Δεν
μπορεί το κτήριο να γίνει φέτες, δηλαδή το είχα θέσει το ερώτημα στην
Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να σωθεί έστω ένα κομμάτι και δεν γινόταν ένα
κτήριο να γίνει φέτος και να σώσουμε ένα κομματάκι και να το κρατήσουμε.
Άρα δηλαδή δεν είμαστε τρελοί, δεν ξυπνήσαμε μια ωραία μέρα
και λέμε «Τι να κάνουμε; Ας γκρεμίσουμε τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ» για να πάμε μετά
να πρέπει να βγάζουμε άδειες, να πρέπει να πληρώνουμε χρήματα και τα
λοιπά. Άμα ήταν έτσι, ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ δεν θα είχε κλείσει από το 2011 θα το
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είχε σκεφτεί και κάποιος άλλος να κρατήσει ένα κομμάτι και να το
νομιμοποιήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έγινε σαφές, έχει λυθεί το ζήτημα νομίζω πάμε σε
ψηφοφορία. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Διαχειριστικής
Μελέτης Άλσους – Υποβολή μελέτης στη Δ/νση Δασών Αθηνών»
εγκρίνεται ομόφωνα.

12ο – 13ο – 14ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας»
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»»
«Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων
και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ.: 105/16)»
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και συστήματος διαχείρισης
φωτισμού στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 106/16)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το 12ο, το 13ο, το 14ο είναι ίδια θέματα. Το 12ο θέμα είναι
να υποβάλλουμε στην πρόσκληση που υπάρχει τώρα από το ΕΣΠΑ τη μελέτη
που περιγράφεται στο 13ο θέμα και το 14ο. Στο 13ο είναι οι διαμορφώσεις,
παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομοι και το 14ο είναι ο ηλεκτροφωτισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στο 13ο θέμα μήπως θα πρέπει να γίνει μια μνεία, ναι μεν
ποδηλατόδρομος αλλά μήπως πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ασφαλή
πρόσβαση τα ποδήλατα προς το άλσος και από τον Περισσό και από τις
γειτονιές της πόλης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν είναι θέμα αυτής της μελέτης όμως. Αυτή είναι μελέτη
για μέσα στο άλσος.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Συγνώμη θα φτιάξουμε μια μελέτη για μέσα στο άλσος το
ποδήλατο θα το φορτώνει στην πλάτη και θα το πηγαίνει εκεί να το καβαλάει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα και γιοφύρια θα φτιάξουμε και θάλασσα θα φέρουμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Πάμε σε
ψήφιση ξεχωριστά. 12ο θέμα εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος
Νέας Φιλαδέλφειας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές

Μεταφορών,

Περιβάλλον

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη»

εγκρίνεται ομόφωνα.
13ο θέμα εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου:

«Διαμόρφωση

χώρων

δραστηριοτήτων

και

δικτύου

ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 105/16)»
εγκρίνεται ομόφωνα.
14ο θέμα εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμήθειας «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω σύγχρονων φωτιστικών
σωμάτων και συστήματος διαχείρισης φωτισμού στο Άλσος Νέας
Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 106/16)» εγκρίνεται ομόφωνα.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από part time γίνεται full time. Μη σας ξεγελάει ο τίτλος, αυτό
είναι το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω κάτι: η
μοναδική υπάλληλος η οποία έκανε αίτηση, κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε
να πάει σε αυτό το καθεστώς;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι στιγμής όχι. Μα δεν έχουμε άλλον ούτως ή άλλως part
time.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει. Και οι άλλοι δεν ενδιαφέρθηκαν που ήταν ωρομίσθιοι
τεσσάρων ωρών; Δεν έχουμε τέτοιους υπαλλήλους;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Part time αορίστου χρόνου δεν έχουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο αυτόν είχαμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αύξησης
ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης» εγκρίνεται
ομόφωνα.

16ο – 17ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 126/14)»
(επανεισαγωγή)
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 126/14)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν. Τοποθετήσεις; Δεν
υπάρχουν. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του
έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις
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κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ. 126/14) εγκρίνεται ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι το 17ο θέμα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του
έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»
(Α.Μ. 126/14)» εγκρίνεται ομόφωνα.
Το 18ο θέμα αποσύρεται.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 99/2014)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του
έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 99/2014)»
εγκρίνεται ομόφωνα.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ερώτηση και τοποθέτηση. Παράκληση όταν γράφτηκαν, δεν
είχε ζέστη είχε air condition αυτός που τα έγραφε, γιατί να σοβαρευτεί όποιος
κι αν ήταν. Δεν γίνεται να πάρουμε απόφαση σήμερα για να κάνουμε
παράταση μέχρι 21/6. Σήμερα έχει 22. Δηλαδή θα πάρουμε μέχρι χτες.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό έχει τελειώσει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και καλά, αυτό έχει τελειώσει …
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέβαλλε εμπρόθεσμα στα τέλη Μάη. Δεν είχαμε
Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε σήμερα. Εμείς του
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εγκρίναμε 20 μέρες παράταση από τις 2 μέχρι σήμερα, εντάξει έχει
ολοκληρωθεί ο παιδικός σταθμός, χώμα θέλει να κουβαλήσει πίσω.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και καλά, αυτός το ολοκλήρωσε θα πάρω την ευκαιρία τώρα
και θα πάω στη Νησίδα 17 Μαρτίου του 2016 δώσαμε μια παράταση εκεί για
δυο μήνες, που σημαίνει το Μάιο έχει τελειώσει. Αυτός δεν ακούμπησε τίποτε.
Τι θα κάνουμε εκεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο θέμα. Είστε εκτός θέματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η ζέστη με επηρεάζει και το βάζω. Για να καταλάβω λίγο τι
γίνεται, να ψηφίζουμε ενώ έχουν τελειώσει οι παρατάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν θέλετε μου απαντάτε εκτός θέματος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 4ης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού
Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» εγκρίνεται ομόφωνα.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει τελειώσει το θέμα, έχουν μπει τα χρήματα όσον αφορά τη
Νησίδα και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει βγάλει ακόμη ο εργολάβος
ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή από το ΙΚΑ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να το αλλάξουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να αλλάξουμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν δεν βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα δεν θα πληρωθεί ποτέ.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Σας καλώ για καφέ την Κυριακή το πρωί στη Νησίδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το πρώτο μέρος του έργου, ακούστε γιατί έχω
αναγκαστεί να τα μάθω όλα αυτά δυστυχώς γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ
και ασχολούμαι κάθε μέρα. Αυτός το πρώτο σκέλος της εργασίας που
εκτελέστηκε ήταν η αποξήλωση της παλιάς πλατείας και αυτό έγινε με
μηχανήματα. Όταν αυτός πήγε ύστερα από οκτώ μήνες στο ΙΚΑ για να βγάλει
την ασφαλιστική ενημερότητα για να πληρωθεί για το έργο, το ΙΚΑ σου λέει ότι
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το 10% του συνολικού ποσού που εσύ παίρνεις, εγώ τα θεωρώ εκ των
προτέρων ένσημα, ότι εγώ θα σου πάρω το 10%.
Όταν αυτός πήγε την πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου η οποία
έγινε με μηχανήματα και δεν πληρώθηκαν, αυτά δεν είναι ένσημα του ΙΚΑ
είναι ένσημα του ΟΑΕΕ και άρα δεν εμφανίζει αυτός να έχει κόψει ένσημα του
ΙΚΑ, γιατί όντως ήταν χειριστές μηχανημάτων και άρα το ΙΚΑ του ζήτησε 10
μέρες εργάσιμες, που την ίδια στιγμή έχουν και εκλογές στην Ομοσπονδία
τους και άρα υπάρχει μια χρονοτριβή. Αλλά το αργότερο σε μια εβδομάδα έχει
τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα αποσύρεται. Κύριε Ντάτση θέλετε να κάνετε κάποια
πρόταση επί του θέματος;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πριν ενάμιση χρόνο η Δημοτική Αρχή είχε τάξει ισότιμη
κατανομή των χώρων στα Σωματεία και στους Συλλόγους. Θα πρέπει μάλλον
να το ξεχάσουμε. Έχουν γίνει ανεπαρκείς διερευνήσεις στην αναζήτηση
χώρου για το «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ». Μας προτάθηκε ανεπίσημα ένας
χώρος για να έρθει στην πρόταση, που θα έπρεπε –λέει- να το μοιράσουμε με
ένα άλλο Σωματείο, βέβαια αυτό δεν μας απασχολεί το έχουμε συνηθίσει από
εδώ, χωρίς τουαλέτα και πολύ μικρός χώρος να μην μπορεί κανένα χορευτικό
να κάνει ένα μάθημα.
Θα πρότεινα να συνεχιστεί η διερεύνηση και υπάρχουν μερικοί
Σύλλογοι ή Σωματεία που έχουν πάνω από δυο χώρους, όλοι αυτοί
αξιοπρεπείς χώροι και με τουαλέτα και κάποιους από αυτούς τους χώρους
τους χρησιμοποιούν σαν αποθήκη. Μήπως θα έπρεπε να βρούμε μια από
αυτές τις αξιοπρεπείς αποθήκες να την πάρουμε εμείς ως χώρο και το χώρο
που μας δίνετε να τον πάρει ως αποθήκη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε κάτι συγκεκριμένο;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι μπάλες θέλουν τουαλέτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι μπάλες ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ θέλουν τουαλέτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος χώρος;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εγώ θα προτείνω; Έλα κάτσε εσύ εδώ και να κάτσω εγώ εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να μιλάτε αόριστα. Υπάρχει χώρος τέτοιος;
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Χ. ΡΟΚΟΥ: Έχεις κάτι στο μυαλό σου;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπάρχουν δυο τρία Σωματεία που έχουν από τρεις χώρους, να
πάρουμε έναν από αυτούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ συμφωνώ με τον Κώστα για να το κλείσουμε εδώ, όταν θα
έρθει όμως και θα σκούζουν οι άλλοι, θα ψηφίσεις υπέρ της παραχώρησης και
όχι ότι είμαστε φασίστες που κυνηγάμε κόσμο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εννοείται. Και αυτό βέβαια σας κάνω χάρη γιατί δεν έχετε
υλοποιήσει την αρχική σας υπόσχεση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και έχεις απόλυτο δίκιο και είναι και ο Λάλος, είναι και ο Χήτος
εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει είμαστε εκτός θέματος, και το 22 ο θέμα
επίσης αποσύρεται.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημ. Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
- οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση Παράνομων
Διαφημιστικών Πινακίδων σε Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ.
82/2007)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπική διαδικασία φαντάζομαι είναι, θα γίνει με κλήρωση.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος ως τακτικό μέλος και η κα
Χαραμαρά Γεωργία ως αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημ. Συμβούλου
για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του
έργου

«Αποξήλωση

Παράνομων

Διαφημιστικών

Πινακίδων

Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 82/2007)» εγκρίνεται ομόφωνα.
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24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού
προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Γιατί σε άλλο ένα έγγραφο γράφουμε «πρόχειρο» και σε άλλο
«ανοιχτή διαδικασία»;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Έχει να κάνει με το ποσό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλυφθήκατε κ. Ντάτση;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι γιατί το ποσό μας επιτρέπει, ο καλύτερος ποιος είναι δεν
ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλυφθήκατε. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Δεν υπάρχει.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού προγράμματος του Δήμου
έτους 2016» εγκρίνεται ομόφωνα.

25ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου
για την υπογραφή αυτής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης και
όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο
«ΑΣΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
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ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

και

η

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 22/6/2016

εξουσιοδότηση

Δημάρχου

για

την

υπογραφή

αυτής»

εγκρίνεται

ομόφωνα.
Το 26ο θέμα αποσύρεται.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με συγχωρείτε γιατί το αποσύρετε αυτό το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Καλά με συγχωρείτε, γιατί το στείλατε….;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, όταν αποσύρεται ένα θέμα από τη Διοίκηση, δεν
σημαίνει ότι υποχρεούται να ορίσει τον λόγο της απόσυρσης. Διότι τότε θα
ανοίξει η συζήτηση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν το λέει ο Κανονισμός συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να σας πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω, το ερμηνεύω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ωραία είσαι ειλικρινής. Τουλάχιστον εκτιμώ την ειλικρίνεια και
αυτό έχει μεγάλη σημασία, το είπες κατά προσέγγιση, λες «μάλλον αυτό θα
είναι».
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή σας νύχτα και να είστε καλά. Μη υπάρχοντος άλλου
θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

94

