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Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία,
Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος

Αρσένιος

–

Γεώργιος,

Αντωναρόπουλος Χρήστος, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Ρόκου Χαρίκλεια,
Δούλος Ορέστης, Γαλαζούλα Αλίκη, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου
Χριστίνα, Κοπελούσος Χρήστος, Κόντος Απόστολος, Αγαγιώτου Βασιλική,
Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία,
Παπανικολάου

Νικόλαος,

Σιώρης

Νικόλαος,

Τομπούλογλου Ιωάννης, Αγαγιώτου Βασιλική.

Καλύβης

Γεώργιος,
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Χαραμαρά

Γεωργία,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος Ελευθέριος, Κανταρέλης Δημήτριος, Ντάτσης Κωνσταντίνος,
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Κουτσάκης Μιχαήλ, Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της εταιρείας
«Μαρινόπουλος».
2. Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Φ.-Χ.» για τους Παιδικούς Σταθμούς.
3. Καθορισμός

αμοιβής

του

πληρεξουσίου

δικηγόρου

Αθηνών

κ.

Αναστάσιου Κωνσταντινίδη για την υποβολή γνωμοδότησης περί της
άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των αριθμ. 127/2015, 185/2015 και
81/2016 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, καθώς και της
αριθμ. 2535/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που

αφορούν

αγωγές

των

δικηγόρων

του

Δήμου

κ.κ.

Μ.

Παπαδημητρίου, Ζ. Δρόσου και Χ. Χήτου – Κιάμου κατά του Δήμου για
μισθολογικές διαφορές και καταβολή αμοιβής (σχετ. η αριθ. 120/2016
απόφαση Οικ. Επιτροπής).
4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου και τρόπου εκτέλεσης
αυτής.
5. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
6. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση

του

ευρωπαϊκού

προγράμματος

«Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
7. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
8. Έγκριση

εξαγοράς

εξοπλισμού

μετά

από

την

εξόφληση

του

μισθώματος
9. Λήψη κανονιστικής απόφασης περί της αδείας χρήσης και λειτουργίας
μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της παράτασης
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ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
10. Λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού
Αδειών

Εγκατάστασης

Εκδιδόμενων

Προσώπων

στο

Δήμο

Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της απόστασης της εγκατάστασης από
ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς,
νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία,
ξενοδοχεία

κατηγορίας

τριών

(3),

τεσσάρων

(4),

πέντε

(5)

αστέρων, βιβλιοθήκες, ευαγή ιδρύματα, πλατείες και παιδικές χαρές,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
11. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος
του χώρου για παιδικό και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε
κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση
περιγράμματος δόμησης Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
12. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 119/15).
13. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού της μελέτης «Προστασία, διαχείριση
και ανάπλαση Άλσους Ν.Φ.».
14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη ωρίμανσης του
έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
– ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.
2, εδ. στ) του Ν. 3316/05.
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Ηρωδείου Πάρκου με
μειωμένο μίσθωμα λόγω ανάληψης εκ μέρους του μισθωτού της
δαπάνης ανακατασκευής του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 192 παρ. 8 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06).
16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση
Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές
3
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εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.
125/14-επανεισαγωγή).
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή δύο
αιθουσών πολλαπλών χρήσεων δημοτικού γυμναστηρίου στο Δήμο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος».
18. Έγκριση εκδηλώσεων για τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2016» και
διάθεση σχετικής πίστωσης.
19. Έγκριση Χρήσης Διαδρομών Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. για την
υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την
περίοδο 2016 - 2017.
20. Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας
οδού με την επωνυμία «Στις γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων»
και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Τη θέση του γραμματέα
αναλαμβάνει η κα Ανδρέου Χριστίνα. Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε
παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 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. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ. Αντωνόπουλος
Δημήτριος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος
παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία απούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου είναι δικαιολογημένος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος
απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο
κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία
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απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο
κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα παρούσα,

η κα

Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας παρούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία. Κύριοι συνάδελφοι ξεκινάμε τη 14η τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Επαναλαμβάνω ότι ο κ. Αράπογλου επικοινώνησε μαζί μου, μου
εξέθεσε ότι κατά παράλειψή του δεν με ενημέρωσε ότι τον Ιούλιο έχει σοβαρές
υποχρεώσεις επαγγελματικές και ως εκ τούτου έτσι όπως μου ανέλυσε,
θεωρώ ότι είναι απολύτως δικαιολογημένος. Επίσης ο κ. Ντάτσης μόλις μου
είπε ο κ. Δήμαρχος ότι επικοινώνησε με τον κ. Δήμαρχο, προφανώς δεν
μπόρεσε να με βρει και είναι κι αυτός δικαιολογημένος και οι υπόλοιποι είναι
αδικαιολόγητοι.
Έχουμε απαρτία και μπαίνουμε στη 14η τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε έχετε να ενημερώσετε κάτι; Όχι. οι
επικεφαλής; Όχι. Άρα πάμε στην ημερήσια διάταξη.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της εταιρείας
«Μαρινόπουλος»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο το καταθέτει η πλειοψηφία, το έχετε
διαβάσει όλοι είναι σαφέστατο δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια επεξήγηση.
Υπάρχουν τοποθετήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να πω τα εξής πάνω σε αυτό: κατ' αρχήν βέβαια
στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων για τις θέσεις εργασίας τους, τα
εργασιακά τους δικαιώματα, για τη διεκδίκηση των μισθών τους των
δεδουλευμένων και των επιδομάτων και του επιδόματός τους τώρα, γιατί
έχουν να πληρωθούν γύρω στους δυο μήνες.
Αυτά που θέλω να σχολιάσω ως προς το ψήφισμα, είναι ότι εδώ
από όλο το ψήφισμα που έχετε, έχετε βγάλει απ' έξω το ποιος φταίει και έχει
5
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βγει καθαρά αυτό απ' έξω. Παρ' ότι δηλαδή λέτε ότι τα καταστήματά τους
εισπράττουν καθημερινά εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο στηρίζει τον αγώνα, από την άλλη ζητάτε να ασκηθεί αυστηρός
έλεγχος και να καταλογιστούν οι ανάλογες ευθύνες σε όσους ευθύνονται για
τα χρέη της εταιρείας, αλλά και όσους στήριξαν εδώ και χρόνια αυτή την
κατάσταση.
Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν πιστεύω ότι το κράτος το
αστικό κράτος, η Κυβέρνηση που μόλις έχει φέρει νέες φοροαπαλλαγές γι'
αυτού του είδους τους κεφαλαιοκράτες, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις γι'
αυτούς τους εργαζόμενους, η Κυβέρνηση που ξεπούλησε την ΤΡΕΝΟΣΕ ενώ
ξέρουμε όλοι ότι έλεγε ότι είναι ένα έγκλημα προεκλογικά. Η Κυβέρνηση που
έβαλε προτεραιότητα να εξοφληθούν πρώτα οι προμηθευτές όταν μπαίνουν
στο άρθρο και να μπαίνουν οι εργαζόμενοι πίσω – πίσω, στο 25%.
Εγώ από αυτή την Κυβέρνηση δεν ζητάω αυστηρό έλεγχο, ούτε
καν σα Δημοτικό Συμβούλιο και σα Δήμος, δεν συμφωνώ εγώ με αυτό.
Σχολιάζετε ότι τα επίπεδα στις τιμές στα απαραίτητα είδη για κάθε νοικοκυριό
είναι σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, από αυτή την Κυβέρνηση είναι. Δεν
ευθύνεται και αυτή η Κυβέρνηση για τη νέα αύξηση του ΦΠΑ; Δεν ευθύνεται
και αυτή η Κυβέρνηση για την απαλλαγή τροφίμων από τα είδη πρώτης
ανάγκης; Όλοι θυμόμαστε τον Φίλη να λέει ότι δεν τρώμε μακαρόνια οι
οικογένειες συχνά, δεν είναι και τόσο σημαντικό φαγητό να βάλουμε 24% στα
μακαρόνια. Που είναι αυτός ο σχολιασμός;
Και υποτίθεται ότι εδώ μέσα οι περισσότεροι από εσάς φύγατε
από αυτή την Κυβέρνηση και κατακρίνετε αυτή την πολιτική, δεν ακούγεται
πουθενά. Έχετε πάει βήματα πίσω ακόμη και από το προηγούμενό σας
ψήφισμα.
Αυτό που σχολιάζετε, δεν είναι η ελευθερία της αγοράς; Δεν
ιδιωτική πρωτοβουλία; Τη θέση βάζετε σε αυτά; Και λέτε μετά στο τέλος «…
Καλούμε

την

Κυβέρνηση

και

όλες

τις

αρμόδιες

Υπηρεσίες

να

ενεργοποιηθούν». Όχι κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι εγώ δεν καλώ
την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Υπηρεσίες να ενεργοποιηθούν.
Καλώ

τους

εργαζόμενους

να

οργανωθούν

σε

όλα

τα

καταστήματα, να συντονιστούν και να φτύσουν και την εργοδοσία τους και να
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μη έχουν κανένα αυτί ανοιχτό απέναντι στην τρομοκρατία που δέχονται, αλλά
και την ξεπουλημένη συνδικαλιστική ηγεσία, που τους λέει να μην
απεργήσουν. Εγώ καλώ τους εργαζόμενους να απεργήσουν, να διεκδικήσουν
τα δεδουλευμένα τους και να κατανοήσουν ότι η μόνη διέξοδος είναι η
οργάνωση του λαού σε ταξική βάση.
Όσον αφορά το γεγονός ότι «… Το Δ.Σ. καλεί τους δημότες και
όλους τους φορείς της πόλης να επιδείξουν αλληλεγγύη», εγώ θα βάλω ξανά
κάποια θέματα. Εδώ φαίνεται καθαρά ποιος βγαίνει κερδισμένος από την
κρίση και ποιος την παίρνει στην πλάτη του, αυτό φαίνεται καθαρά και από το
παράδειγμα του Μαρινόπουλου, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα χιλιάδες
παραδείγματα και εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτε. Κάποιο συμπέρασμα στο
λαό της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας δεν έχετε να πείτε; Τον καλείτε για
να κάνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες να ενεργοποιηθούν;
Τελειώνω λέγοντας ότι είναι χαρακτηριστική η στάση αυτής της
Κυβέρνησης και στο πως τοποθετήθηκε και πως αντιλαμβάνεται τη φτώχεια,
πως τοποθετήθηκε στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ που κατατέθηκε τώρα και
στο πως όταν ήταν αντιπολίτευση την είχε υπερψηφίσει.
Το γεγονός ότι σήμερα πήρα τον χρόνο για να μιλήσω για την
Κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι ξεπερνάω άλλα θέματα τα οποία έχω βάλει. Είναι
επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά δεν το βγάζω απ' έξω απλά
μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν αναφέρεται πουθενά εδώ μέσα ο
ΣΥΡΙΖΑ. Λάδι τον βγάζουμε! Ευχαριστώ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτό το ψήφισμα για να είναι πιο
ολοκληρωμένο, καλό θα είναι να κάνουμε και μια πρόταση μια παροχή σε
αυτούς τους ανθρώπους, να προστεθεί ότι ο Δήμος να παρέχει ηθική και
τεχνική στήριξη σε όσους από αυτούς τους εργαζόμενους τη χρειάζονται και
όποτε τη χρειαστούν.
Ηθική και τεχνική στήριξη, παραδείγματος χάριν παροχή
υπηρεσιών από νομικούς ή λογιστές που μπορούμε να στηρίξουμε και
στήριξη από τις δομές του Δήμου όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο,
ψυχοκοινωνική στήριξη κ.ά. Για να έχει και το ψήφισμά μας και μια έννοια όχι
ότι απλώς ψηφίζουμε και εντάξει όλα καλά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν υπάρχει. Κυρία Ρόκου νομίζω ότι
αυτά που είπατε δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν στο ψήφισμα, είναι
επισήμανση την οποία νομίζω ότι γίνεται αποδεκτή απ' όλους. φαντάζομαι
εμείς έχουμε σα στόχο την υπεράσπιση όλων των πληγέντων από την κρίση
και μέσα σε αυτούς χωρούν πρωτίστως οι εργαζόμενοι και εφόσον ανήκουν
και στο Δήμο μας –όσοι ανήκουν- νομίζω είναι αυτονόητο για την Παράταξή
μας. Νομίζω ότι η πολιτική βούληση του Δημάρχου και της πλειοψηφίας είναι
αυτή, άρα δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί, νομίζω εγώ.
Έχετε καμία αντίρρηση κ. Δήμαρχε; Όχι. Πολύ ωραία.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ψηφίσματος
αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της εταιρείας «Μαρινόπουλος»»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Φ.-Χ.» για τους Παιδικούς Σταθμούς»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διαβάσει το ψήφισμα, αν έχει κάποιος ερώτηση και
κατόπιν τοποθετήσεις.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω κάτι εισηγητικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να ξεκαθαρίσω στο Σώμα ότι εγώ δεν στείλει
πουθενά ότι αυτό είναι ψήφισμα, εγώ το κατέθεσα ως θέμα και ως τέτοιο θέλω
να συζητηθεί και να παρθεί η όποια απόφαση. Δεν είναι ένα ψήφισμα για να
το αναρτήσουμε, όπου θέλουμε να το αναρτήσουμε.
Εγώ δεν έστειλα αυτό το θέμα ως ψήφισμα, το έχω στείλει ως
θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης και με αυτή την λογική είναι εδώ στο
να βγει πλειοψηφικά η απόφαση για το τι πιστεύει αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνει. Δεν είναι ένα ψήφισμα για να αναρτηθεί κάπου,
είναι πρόταση.
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Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
και ο κ. Σιώρης Νικόλαος
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό σημαίνει ότι στη συζήτηση για το θέμα, μπορεί η
απόφαση να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Απλά εξηγώ τη διαφορά με τον
τρόπο που την αντιλαμβάνομαι. Θέλω να το επισημάνω αυτό, έβαλα θέμα ως
μειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα, και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που αναφέρει
το κείμενο που έχετε δώσει, είναι η σπονδυλική στήλη αυτών των οποίων
εσείς προτείνετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι σαφώς, εγώ σας καλώ να πάρετε μια θέση στα
γεγονότα και στην πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακριβώς αυτό θα κάνουμε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αλλά η απόφασή σας μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
Δεν είναι ένα ψήφισμα για να πούμε «Ναι» ή «Όχι». Είναι ένα θέμα, ξαναλέω,
στο πως θα διασφαλιστεί η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. Εγώ δεν είμαι
μέλος της Δημοτικής Αρχής, δεν ανήκω στη Διοίκηση για να γνωρίζω όλα τα
στοιχεία και να σας κατεβάζω συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ σας φέρνω την
πολιτική θέση πίσω από την όποια πρόταση που υπάρχει, που κατεβάζει ο
καθένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε θα μου επιτρέψετε, αν έχω καταλάβει ακριβώς πως
τοποθετείται το κείμενο αυτό που μας φέρατε, ότι μας δίνετε τη δυνατότητα να
προβληματιστούμε και εν ευθέτω χρόνω δεν μπορούμε σα Συμβούλιο να
συντάξουμε μέσα στο Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου κάποιο
κείμενο από μεριάς πλειοψηφίας. Είναι αδύνατο. Δεν γίνεται δεοντολογικά
δηλαδή και πρακτικά.
Άρα αν έχω καταλάβει καλά, μπορεί να γίνει η συζήτηση και εν
ευθέτω χρόνω να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιο κείμενο με τις απόψεις
μας, να μπορέσουμε δηλαδή να τις συντάξουμε σε ένα χαρτί, αυτές που θα
ακουστούν αυτή τη στιγμή. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι εφόσον δεν είναι
έγκριση συγκεκριμένου ψηφίσματος. Το έχω καταλάβει καλά;
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική και με αυτή
την αντίληψη της δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι είναι έτσι τα πράγματα σε καμία
περίπτωση.
Ένα θέμα μπορεί να μπει από οποιοδήποτε μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου, να το γνωρίσει στο Σώμα να το εισαγάγει στο Σώμα
και από εκεί και πέρα να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό που μου λέτε εσείς, είναι κάτι πρωτόγνωρο ότι δεν
φτάνει η ενημέρωση από το Σώμα, δεν είχαν τη δυνατότητα και το χρόνο οι
δημοτικοί σύμβουλοι να σκεφτούν το θέμα δεν το γνωρίζουν, θα
τοποθετηθούν τώρα και θα συνταχθεί ένα κείμενο. Τι είναι αυτά τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν με καταλάβατε, συνεχίζουμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Έχει ενταχθεί ως έγκριση ψηφίσματος στην ημερήσια
διάταξη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτή την παρατήρηση έκανα εγώ ότι εγώ δεν το έστειλα ως
ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ. Κουμαριανέ διευκρινίστηκε. Φέρνει το κείμενο σαν
προβληματισμό, θα ζητήσετε την ψήφισή του κα Γκούμα ναι ή όχι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, ζητώ να ψηφιστεί. Κι αν αποφασιστεί το συγκεκριμένο,
ζητάω να αναρτηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, να μην μπούμε στην τυπολατρεία και στις
ορολογίες. Έτσι ως αναφέρεται, έρχεται ένα κείμενο προβληματισμού και
ψηφίζεται, έτσι το φέρνει η κα Γκούμα έτσι το αποδεχόμαστε. Κείμενο
προβληματισμού, προς ψήφιση.
Ποιος θέλει τον λόγο; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε πει την τελευταία φορά που μιλήσαμε
για ψηφίσματα, ότι πρέπει να έχουν μια βαρύτητα αυτά τα ψηφίσματα που
ψηφίζουμε και όχι μόνο για μια εσωτερική κατανάλωση και για μια
ικανοποίηση όλης της ομάδας μας εδώ και όλων των ανθρώπων, διότι τα
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ψηφίσματα το να μένουν στις αίθουσες δεν έχουν κανένα νόημα απλούστατα
για να ικανοποιήσουμε μερικούς ανθρώπους.
Εγώ δεν νομίζω ότι η βαρύτητα των ψηφισμάτων ξεφεύγει. Καλά
κάνουμε, αλλά πρέπει να τα προχωρήσουμε –είχαμε πει- και παραπέρα, να
πάει εκεί που πρέπει να πάει, διότι το να πούμε εμείς «καταδικάζουμε», ή να
συμφωνήσουμε, ή να υπάρχουν ψηφίσματα τα οποία όντως να υπάρχουν
ομόφωνες αποφάσεις, χωρίς αυτά να πηγαίνουν όπως είπαμε και όπως
είχαμε συμφωνήσει, εκεί που πρέπει να πάνε, ποτέ δεν θα έχουν καμία αξία
και καμία βαρύτητα.
Εγώ συμφωνώ με τα ψηφίσματα, συμφωνώ με τις διαμαρτυρίες,
συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στα ψηφίσματα τα οποία
έρχονται, αλλά το να παραμένουν μόνο μέσα στα γραφεία εδώ και μέσα στην
αίθουσα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και θα παρακαλούσα πολύ αν
υπήρχε η δυνατότητα και να μας το ξεκαθαρίσετε, ότι μπορούν να πάνε, όπως
είπαμε παραδείγματος χάριν ότι μερικά ψηφίσματα τελευταία έπρεπε να πάνε
στο Υπουργείο Εσωτερικών, να πάνε εκεί που μπορούν να έχουν μια
ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο έχετε απόλυτο δίκιο σε ένα σημείο ότι πρέπει στο
τέλος των ψηφισμάτων, εκείνοι που τα φέρνουμε, θα πρέπει να αναφέρουμε
και που πρέπει να αποστέλλονται. Είναι μια παράλειψη. Διότι η απλή ψήφιση
δεν λέει από μόνη της κάτι, πρέπει να λέγεται «… να αποσταλεί στο
Υπουργείο Εσωτερικών ή Εξωτερικών…». Έτσι θα πρέπει να γίνεται κανονικά
και δεν το έχουμε κάνει κατά σειρά ψηφισμάτων.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συμφωνώ κι εγώ και εισηγούμαι να σταλεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσον αφορά γενικά τα περί ψηφισμάτων, εγώ δεν είμαι
καθόλου αντίθετος. Είναι μια ευκαιρία να ξεφεύγουμε από τα τετριμμένα
διοικητικά τα οποία μας βασανίζουν πάρα πολλές ώρες και να μπαίνουμε σε
μια πολιτική και κατ’ επέκταση ιδεολογική συζήτηση που μας κάνει όλους
σοφότερους και μαθαίνουμε και μας δίνει μια πολιτική στόχευση. Δεν είναι
κακό. Απλώς βέβαια δεν είμαι υπέρ της κατάχρησης και της βιομηχανίας
ψηφισμάτων, αλλά όταν υπάρχουν επίκαιρα και σοβαρά ζητήματα, είτε από τη
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μειοψηφία είτε από την πλειοψηφία, είναι καλό να συζητούνται και ψηφίσματα.
Αυτό, για να βάλω και τη διαδικασία σε μια σειρά.
Ποιος θέλει τον λόγο αγαπητοί συνάδελφοι; Ο κ. Κουμαριανός
έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ένα σχόλιο επί της διαδικασίας και μια ερώτηση προς
την κα Γκούμα. Αυτό που εισηγείστε, επί της ουσίας ψήφισμα είναι. Άλλο αν
εσείς θέλετε να το ονομάσετε θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή όταν βάζετε
κάποια περιγραφή του νέου ΕΣΠΑ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μετά
καταλήγετε σε αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση
ουσιαστικά, αυτό είναι ψήφισμα.
Τώρα έχω κάποια ερώτηση στο κείμενο. Αναφέρεται στην αρχή
ότι «… Το προσωπικό που έχει προσληφθεί βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα,
αφού η επαναπρόσληψή τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αιτήσεις των
παιδιών». Σας ρωτάω πρώτον με ποιο τρόπο είναι άμεσα συνδεδεμένη η
πρόσληψη με τις αιτήσεις των παιδιών.
Γιατί παρακάτω επίσης αναφέρεται ότι «.. Mέχρι και σήμερα ο
αριθμός των εργαζομένων ήταν σε άμεση συνάρτηση με το ενδιαφέρον των
γονιών». Πρώτον, είναι ζήτημα της αλλαγής αυτός ο κίνδυνος για τις θέσεις
των εργαζομένων ή υπήρχε και από πριν; Και αν είναι καινούργιο ή υπήρχε
και από πριν οτιδήποτε από τα δύο, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο γίνεται αυτή
η άμεση σύνδεση;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τώρα κ. Κουμαριανέ εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα
αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα από ποιον πήρατε τον λόγο;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Νόμισα ότι έπρεπε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Για να βοηθήσω, επειδή εγώ δεν βλέπω άμεση
συνάρτηση, δηλαδή αν από το 70% τον Σεπτέμβρη πάμε στο 0% επίσης με
κάποιο τρόπο, που θα μπορούσε να γίνει αυτό και με το προηγούμενο
πρόγραμμα, δεν θα εντασσόμασταν στο ΕΣΠΑ. Αλλά μια άμεση συνάντηση
του συγκεκριμένου προγράμματος με τις θέσεις των εργαζομένων, εγώ δεν
βλέπω –γι' αυτό σας ρωτάω μήπως έχετε δει κάτι εσείς.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις προς την κα Γκούμα υπάρχουν, που έχει
καταθέσει το κείμενο; Δεν υπάρχουν.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό που περιγράφεται στην αρχή είναι τα δεδομένα που
υπάρχουν, μάλιστα είναι τα δεδομένα όταν κατέθεσα το ψήφισμα την
προηγούμενη Τετάρτη, αυτό που περιγράφω είναι ότι αν οι αιτήσεις δεν είναι
γνωστές στο πόσα τελικά παιδιά θα παρθούν μέσω ΕΣΠΑ και τα λοιπά, δεν
είναι συγκεκριμένα και οι συμβασιούχοι που θα έρθουν για το ΕΣΠΑ. Από
αυτή την άποψη υπάρχει αυτή η σύνδεση, στο βαθμό που την καταλαβαίνω
εγώ. Τώρα, αν θέλετε να σταθούμε σε αυτό μπορούμε να το ψάξουμε
καλύτερα και με τη νομοθεσία πως αναφέρεται.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σύνδεση όταν είναι συγκεκριμένα
στον αριθμό των αιτήσεων που θα γίνουν πόσα άτομα χρειάζεται να έρθουν
συγκεκριμένα για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και πόσα άτομα θα χρειαστεί ο
Δήμος κατ’ επέκταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα. Κατ' αρχήν θέλω να πω για το θέμα των
ψηφισμάτων. Σίγουρα γίνεται μια κατάχρηση στο θέμα των ψηφισμάτων, γιατί
πιστεύω ότι δεν συζητάμε την ουσία της πολιτικής και κ. Πρόεδρε μπορεί να
είναι μια ευκαιρία όντως να ξεφύγουμε από τα τυπικά θέματα, αλλά ψηφίσαμε
πριν για τους εργαζόμενους στο Μαρινόπουλο και η ουσία του θέματος είναι η
πολιτική που ασκείται σήμερα, η πολιτική που ασκούνταν τα τελευταία χρόνια
συν την πολιτική που ασκείται σήμερα. Μια πολιτική που οδηγεί στην ανεργία
χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ συγχρόνως οι εργοδότες βγάζουν τα χρήματα
έξω και συνεχίζουν να έχουν τις offshore τους και το επίπεδο ζωής και την
πλούσια διαβίωση.
Βγάλαμε ένα ψήφισμα. Νομίζω ότι κι αυτό το ψήφισμα θα πάει
εκεί που πηγαίνουν όλα τα ψηφίσματα. Άρα το να λέμε απλώς ότι βγάζουμε
ψηφίσματα νομίζω ότι δεν έχει νόημα και δεν προσφέρει κάτι. Το θέμα είναι να
δούμε πρακτικά τι θα κάνουμε.
Αυτό

το

συγκεκριμένο

θέμα

κι

εγώ όπως τουλάχιστον

κατατέθηκε το είδα ως ψήφισμα με το δια ταύτα του ψηφίσματος που λέει ότι
«… Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας απαιτεί από την
13
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Κυβέρνηση να πάρει τις αλλαγές πίσω και να διασφαλίσει τη λειτουργία των
Παιδικών Σταθμών αλλά και των ΚΔΑΠ από την 1η Σεπτέμβρη, δημόσιους
κρατικούς

δωρεάν

ασφαλείς

Παιδικούς

Σταθμούς,

καμία

απόλυση

εργαζόμενου…» φυσικά συμφωνούμε απόλυτα.
Η ουσία είναι ότι πρέπει να δούμε συγκεκριμένα σε μια άλλη
συζήτηση, μακάρι να μη χρειαστεί συζήτηση να μπορέσουν να λειτουργήσουν
οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου παίρνοντας το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό
παιδιών και καλύπτοντας τουλάχιστον τις οικογένειες των εργαζομένων στη
Φιλαδέλφεια και στη Χαλκηδόνα. Αυτός να είναι ο στόχος μας.
Κανένα παιδί από οικογένεια που είναι εργαζόμενοι να μη μείνει
έξω, πως θα το διασφαλίσουμε αυτό. Αυτή είναι η ουσία και αυτή την
κουβέντα πρέπει να κάνουμε και αν χρειάζεται να πάρουμε επιπρόσθετα
μέτρα. Άρα περιμένω να δω από εσάς τις ενέργειες που θα γίνουν πάνω σε
αυτό το θέμα και σίγουρα με το ψήφισμα αυτό συμφωνώ και πιστεύω κι εσάς
να σας βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο; Ο κ.
Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Το ψήφισμα πιάνεται ουσιαστικά με ένα θέμα που κάθε
καλοκαίρι μας απασχολεί για το πώς θα λειτουργήσουν ομαλά ενόψει της νέας
χρονιάς οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου και κάθε χρόνο δυστυχώς
επιβεβαιώνονται οι φόβοι ή μέρος φόβων για μειώσεις χρηματοδότησης και
αναδεικνύονται και οι ελλείψεις επαρκούς, μόνιμου προσωπικού.
Το συγκεκριμένο κείμενο κατά τη γνώμη μου πιάνει τα θέματα
και τα αναδεικνύει με λάθος τρόπο. Κάνει σε κάποια σημεία λάθος κριτική στη
νέα μορφή του ΕΣΠΑ, ενώ η ουσία είναι αλλού. Αφ' ενός αποδίδει ευθύνη
μόνο στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όχι στις προηγούμενες
Κυβερνήσεις και στη λειτουργία του αστικού κράτους εν γένει και μιλώντας για
το ΕΣΠΑ βγάζει απ' έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης πρέπει να ξέρουμε τι είναι το ΕΣΠΑ και ποια είναι τα
αντικειμενικά του όρια. Το ΕΣΠΑ δεν είναι επιχορήγηση Δήμων και αυτό είναι
ένα βασικό πρόβλημά του. Το ΕΣΠΑ είναι επιδότηση τροφείων, για να
καταλάβετε σε πόσο λάθος, σε πόσο στρεβλή βάση είναι δομημένο.
Τροφείων, είτε μιλάμε για δημοτικούς, είτε για ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
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Και εκεί είναι το βασικό έλλειμμα ότι δεν υπάρχει σταθερή
χρηματοδότηση που θα καλύψει επαρκείς ποιοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
δημόσιους. Τι αλλάζει; Ουσιαστικά αλλάζει η διαδικασία πιστοποίησης, η
σειρά των βημάτων και κυρίως το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό, η
χρηματοδότηση. Δηλαδή ουσιαστικά για κάθε αίτηση έχουμε φέτος μείωση 5%
της επιδότησης προς τους Παιδικούς Σταθμούς.
Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει
σταθερή χρηματοδότηση, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, αλλά εντοπίζω
συστηματικά και σε άλλα ψηφίσματα της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ανακρίβειες
και λάθη. Για παράδειγμα: αναφέρει το πρώτο σημείο ότι το λεγόμενο voucher
πάει απ' ευθείας στους γονείς και όχι στις δομές. Αυτό είναι λάθος. Η
χρηματοδότηση πάει στις δομές και όχι στους γονείς.
Όπως συνέβαινε και στην προηγούμενη φάση του ΕΣΠΑ μόνο
που γίνεται με διαφορετική διαδικασία, η οποία θα μας δημιουργήσει αρκετά
διαχειριστικά προβλήματα στην αρχή του Σεπτέμβρη και τέλη Αυγούστου.
Ουσιαστικά δηλαδή ενώ πιστοποιούνταν οι δομές από τον Ιούλιο και μετά
έκαναν οι γονείς σε πιστοποιημένες δομές, τώρα κάνουν πρώτα οι γονείς και
πηγαίνοντας στις δομές στους Παιδικούς Σταθμούς θα πιστοποιούνται οι
δημόσιοι ή οι ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί.
Ουσιαστικά η χρηματοδότηση παραμένει στις δομές και όχι
στους γονείς, το οποίο είναι σημαντικό.
Δεύτερον. Καταργείται ο περιορισμός του 70%. Ναι, καταργείται.
Αλλά αυτό δεν μας υποχρεώνει να πάμε στο 80 ή στο 90%. Αντίθετα θα
μπορούσε κανείς να πει ότι θα πάρουμε τα ίδια παιδιά αλλά σε κάποιους
σταθμούς μπορεί να επιλέξουμε 80% ενώ σε κάποιον 60% σου δίνει μια
ευελιξία. Εμείς δεν έχουμε διάθεση να αυξήσουμε το 70% που παίρνουμε και
τα προηγούμενα χρόνια.
Σε ένα σημαντικό θέμα που διαφωνώ όσον αφορά τα τελικά
αιτήματα και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η άποψη της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" είναι η αντίληψη ότι οι δημόσιες Υπηρεσίες διασφαλίζονται
μόνο με το να ανήκουν στο κεντρικό κράτος και να υποβαθμίζεται με αυτό τον
τρόπο ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Είμαι της άποψης ότι οι Παιδικοί Σταθμοί μπορεί να είναι
δημόσιοι, να λειτουργούν πολύ καλά και να τους διαχειρίζεται όπως και τώρα
η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γι' αυτούς τους λόγους προτίθεμαι να ψηφίσω κατά, δηλώνοντας
ότι είναι απαράδεκτη η μείωση της χρηματοδότησης του 5% ότι χρειαζόμαστε
επαρκείς και σταθερούς πόρους που να χρηματοδοτούν ποιοτικούς
δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς με σταθερό προσωπικό, ότι αντιτιθέμεθα σε
κάθε προσπάθεια μείωσης χρηματοδότησης και σε κάθε προσπάθεια
μετακύλησης του κόστους στους πολίτες με στόχο τη διατύπωση που σωστά
αναφέρεται και στο κείμενο της "Λαϊκής Συσπείρωσης", ότι «η προσχολική
αγωγή δεν είναι προνόμιο αλλά είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά». Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κουμαριανέ. Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω ότι οι
επισημάνσεις που έκανε ο κ. Κουμαριανός όσον αφορά κάποια σημεία όντως
συμφωνώ με αυτές τις επισημάνσεις, παρ' όλα αυτά επειδή συμφωνώ με την
ουσία του ψηφίσματος της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και της πολιτικής κριτικής
της οποίας γίνεται και επειδή όπως έχω αντιληφθεί δεν ψηφίζουμε την
πολιτική ανάλυση στα ψηφίσματα, ψηφίζουμε τα αιτήματα τα οποία
προτείνονται, θα το υπερψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Γαλαζούλα. Δυο λόγια θα ήθελα να πω
εγώ, αν υπάρχει άλλος ομιλητής θα δώσω στη συνέχεια το λόγο.
Είναι εύκολα κατανοητό ότι σχεδόν και τα δυο ψηφίσματα τα
οποία έχουν τεθεί στο Σώμα έχουν να κάνουν με τις έκτακτες συνθήκες που
περνάμε του Μνημονίου στη χώρα. Είναι προφανέστατο ότι κυνηγάνε
καστανάδες στη Θεσσαλονίκη για φοροδιαφυγή ΦΠΑ και τα λοιπά, αλλά τα
μεγάλα ψάρια δεν μπορούν να πιαστούν, είναι καλυμμένα από ένα νομοθετικό
πλαίσιο το οποίο εάν δεν αλλάξει στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα που λέμε για
τους Μαρινόπουλους, γιατί από το λίγο που έχουμε διαβάσει όλοι έχουμε
καταλάβει ότι ο Μαρινόπουλος δεν είναι μια πτώχευση εταιρείας είναι μια
οργανωμένη απάτη ενάντια στο τραπεζικό σύστημα δηλαδή στον Έλληνα
φορολογούμενο που χρηματοδοτεί τις Τράπεζες.
Δεν χρειάζεται να πω γνωρίζετε όλοι ότι η πρώτη έρευνα έχει
διακρίνει στο Μαρινόπουλο αμοιβές εκατομμυρίων ευρώ στα διοικητικά μέλη
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της εταιρείας, τη στιγμή που είχε ακάλυπτους προμηθευτές. Είναι γνωστό ότι
έχει άλλες δραστηριότητες οικονομικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι
διαφυγή σε offshore εταιρείες και τα λοιπά, μπορώ να μιλάω ώρες.
Άρα πρόκειται περί ενός σάπιου συστήματος το οποίο
προσπαθεί να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και όλους αυτούς τους
Μαρινόπουλους και τη SIEMENS να διαφεύγουν στο εξωτερικό με όλα αυτά
τα πλούτη.
Συνέχεια του Μαρινόπουλου είναι το ψήφισμα της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" που θέτει κάποια ζητήματα τα οποία είναι σωστά όπως τα
ανέπτυξε και ο Αντιδήμαρχος και συμφωνούμε, άλλωστε νομίζω ότι
συμφωνούμε όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί κανείς να είναι
αντίθετος ότι οι Παιδικοί Σταθμοί είναι ένα κομμάτι εκπαίδευσης και είναι
αναγκαία και υποχρεωτική και πρέπει να είναι χρηματοδοτούμενη από το
κράτος.
Δυστυχώς όμως και εδώ σκοντάφτουμε στα Μνημόνια. Όλα
αυτά και το δεύτερο ψήφισμα που φέρνει η "Λαϊκή Συσπείρωση" η βάση
οπωσδήποτε είναι στα Μνημόνια και θα ήθελα επειδή είπα ότι είναι ευκαιρία
σε τέτοιες συζητήσεις να γινόμαστε όλοι λίγο σοφότεροι και να γίνω κι εγώ
λίγο σοφότερος εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από
τον Σπύρο Τσώκα. Ο Σπύρος Τσώκας είναι επί σειρά αυτοδιοικητικός, αν
θυμάμαι καλά είναι επί 16 χρόνια Δήμαρχος της Καισαριανής και υπεύθυνος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παλαιότερα, δεν γνωρίζω αν
είναι ακόμη, αυτό δεν το γνωρίζω, με συγχωρείτε.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα
και μαθαίνουν οι νεώτεροι και θυμούνται οι παλαιότεροι, όπου γράφει:
«… Ο σοφός Αϊνστάιν έλεγε ότι είναι παράνοια να επαναλαμβάνει
κάποιος τις ίδιες ενέργειες και να νομίζει ότι θα έχει διαφορετικά
αποτελέσματα. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τις μνημονιακές Κυβερνήσεις
των τελευταίων χρόνων: επαναλαμβάνουν τις ίδιες πολιτικές και ατυχώς
για την πατρίδα μας έχουν τα ίδια οδυνηρά και βάρβαρα αποτελέσματα
που καθημερινά οξύνουν την ανθρωπιστική κρίση. Και επειδή δεν
πάσχουν από παράνοια, είναι βέβαιο ότι εξυπηρετούν με μεθοδικό τρόπο
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ένα

σχέδιο μετατροπής της χώρας μας σε αποικία και χώρο φτηνής

εργασίας και ελαστικών εργασιακών σχέσεων.
Το πείραμα αυτό γίνεται στη χώρα μας συμπαρασύρει μια σειρά από
κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες. Μεταξύ αυτών στοχεύει και στην
Αυτοδιοίκηση, με τρόπο μεθοδικό και με συνεργούς αρκετούς λεγόμενους
αυτοδιοικητικούς. Η Αυτοδιοίκηση πλήττεται βάναυσα τα χρόνια της
μνημονιακής πολιτικής και πνέει τα ολίσθια. Ο "Καλλικράτης" αυτό
ακριβώς το πείραμα έρχεται να υλοποιήσει στην Αυτοδιοίκηση.
Επιχειρεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει την Αυτοδιοίκηση ως ιμάντα
μεταφοράς των αντιλαϊκών εκείνων πολιτικών που παράγονται στο
εργαστήρι των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών και μέχρι τώρα
το πετυχαίνει με την ανοχή ή τη συνενοχή της πλειονότητας των αιρετών.
Ο "Καλλικράτης" συμπληρώνοντας τον "Καποδίστρια" ενέχυσε και σε
τοπικό επίπεδο την έννοια της πολιτικής αλλοτρίωσης, την απομάκρυνση
δηλαδή

και

δημιουργώντας

την

αποξένωση

των

γραφειοκρατικές

πολιτών

οντότητες

από
ή

την

μικρά

εξουσία,
κρατίδια.

Απαλλοτρίωσε την πεμπτουσία της Αυτοδιοίκησης και τη μετέτρεψε σε μια
κλινικά νεκρή Αυτοδιοίκηση.
Η πρωτόγνωρη χρηματοδοτική της ασφυξίας συνδυάζεται με μια λαίλαπα
άμεσων

και

έμμεσων

υλοποιούμενων

και

επαπειλούμενων

ιδιωτικοποιήσεων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μετατροπή
των ΟΤΑ σε τοπικά Παραρτήματα του ΤΑΙΠΕΔ και των συμφερόντων που
αυτό φιλοξενεί και δεξιώνεται ή διαφορετικά μετατροπή των ΟΤΑ σε
ευρύτερα ΚΕΠ.
Το πρώτο προφανές συνεπώς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
Αριστερά, είναι ο αγώνας για την επιβίωση της Αυτοδιοίκησης και εδώ
δεν υπάρχουν αυταπάτες ούτε μεσοβέζικες πολιτικές. Δεν παλεύουμε για
τον εξωραϊσμό της βάρβαρης αυτής πολιτικής, αλλά για την πλήρη
ανατροπή της. Αντίθετα, η οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης και
επιδιόρθωσης

στις μικροδομές του πολιτικού συστήματος, που θα

στερείται ρητής και πολιτικά συγκεκριμένης απεύθυνσης για ουσιαστική
συμμετοχή στην κοινωνική βάση, στις υπαρκτές τοπικές κοινωνικές
δυνάμεις, θα είναι ατελέσφορη και πιθανότατα θνησιγενής.
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Η υπέρβαση των όρων υπό τους οποίους διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο
πολιτικός αγώνας, προϋποθέτει την εμπλοκή της κοινωνικής βάσης και
την κινητοποίηση της. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να υπάρξει μια εκ
βάθρων ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης. Πράγμα που βέβαια
σημαίνει την πλήρη ανατροπή του καθεστώτος που εγκαθίδρυσε τα
Μνημόνια και τον «Καλλικράτη». Ευχαριστώ.
Άλλος ομιλητής; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θέλω να βάλω κάποια θέματα γιατί την κρίση του λάθος
κριτική τη δέχομαι είναι η άποψη του καθενός, αλλά τα χαρακτηριστικά λάθη
στα ψηφίσματα της "Λαϊκής Συσπείρωσης", θα προσπαθήσω τουλάχιστον να
τα απαντήσω.
Όταν περιγράφουμε ότι αλλάζουν τον τρόπο χρηματοδότησης
και θα δίνεται υπό τη μορφή voucher απ' ευθείας στους γονείς και όχι στις
δομές και γράφει και τη συνέπεια μετά ότι αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο μέρος
των γονιών να στραφεί σε ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Δηλαδή ακριβώς
δεν χρηματοδοτείται ο δημόσιος Παιδικός Σταθμός, αλλά επιχορηγείται -όπως
είπε και ο κ. Κουμαριανός αναλύοντας το ΕΣΠΑ- το τροφείο των
συγκεκριμένων παιδιών, ανεξάρτητα αν είναι σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό
σταθμό.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σας παρακαλώ πολύ μη με διακόπτετε. Με το άνοιγμα της
χρηματοδότησης και με το γεγονός ότι μπορούν να είναι… εμείς λέμε ότι
στρέφονται περισσότερο στον ιδιωτικό, δηλαδή γίνεται ένα βήμα παραπέρα.
Όσον αφορά την άμεση σύνδεση είναι όπως το αντιλαμβάνομαι
όπως σας είπα. Επίσης όμως θα ήθελα λίγο να σταθώ σε πιο μεγάλη ουσία
και για να μη πολυλογώ θέλω να πω τα εξής: εννοείται ότι κατά τη γνώμη μου
ο "Καλλικράτης" που δεν είναι μνημονιακός νόμος έχει καταργήσει το «αυτο»
στην Αυτοδιοίκηση. Ο "Καλλικράτης" λέει ότι η τοπική Διοίκηση είναι όργανο
του κράτους, συνδεδεμένο, είναι κρατική δομή μέσα στον τόπο. Έχει
καταργηθεί η Αυτοδιοίκηση. Δεν περίμενε τα Μνημόνια για να την καταργήσει
και ήταν το ΚΚΕ το μόνο που δεν ψήφισε τον "Καλλικράτη".
Μετά εγώ κατανοώ ότι είναι τα Μνημόνια των οποίων την κρίση
ζούμε σήμερα. Αλλά και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία που
19
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προωθούνται νόμοι εργασιακού μεσαίων και εργασιακής ελαστικότητας
γίνονται αποικίες ποιανού. Ορισμένες χώρες από αυτές είναι χωρίς Μνημόνια,
κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν ανοδική πορεία οικονομικά. Κλείνω με
αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο, απλά αν υπάρχουν λάθος διατυπώσεις
συγνώμη αλλά δεν είναι κριτική στο να πείτε ότι η "Λαϊκή Συσπείρωση" κάνει
διαρκώς λάθη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είπε κανείς κα Γκούμα αυτό ότι η "Λαϊκή Συσπείρωση"
κάνει διαρκώς λάθη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το πιάνω τότε σε περίπτωση που δεν το κατανόησα για
ακόμη μια φορά καλά, έκανα πάλι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός δεν είπε ότι η "Λαϊκή Συσπείρωση" κάνει
συνέχεια λάθη, τόνισε μερικά σημεία τα οποία είναι στο αντικείμενό του τα
γνωρίζει καλά και είπε ότι είναι λίγο… Αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής
παρακαλώ να πάμε σε ψήφιση.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι εγώ διαφοροποιούμαι σε
πολλά σημεία του ψηφίσματος αλλά από την άλλη η γενικότερη εισαγωγή του
θέματος με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και το ψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας να ρωτήσω κάτι;
Εφόσον δεν είναι ψήφισμα αλλά όπως είπε η συναδέλφισσα η κα Γκούμα,
είναι κείμενο προς συζήτηση, θα το ψηφίσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κείμενο προβληματισμού. Για να ψηφίσουμε το έχει φέρει
η κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το κείμενο συζήτησης ήταν η διατύπωση του κ. πρόεδρου.
Θέλετε να το βαφτίσετε; Όπως θέλετε βαφτίστε το. Εγώ αυτό που σας λέω
είναι να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα, να συζητηθεί όχι να τοποθετηθούν
τρεις άνθρωποι. Να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα και να μπορέσουμε να
πάρουμε μια απόφαση όσο το δυνατό πιο κοντά στο τι θέλει ο καθένας. Αυτό
είναι το τι θέλω εγώ.
Αυτό εγώ το καταθέτω προς ψήφιση, αυτή είναι η λογική
οποιασδήποτε εισήγησης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας πρότεινα ότι η πλειοψηφία ….
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, το θυμάμαι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θέλετε να μπει σε ψήφιση, έτσι δεν είναι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι και να επισημάνω να σταλεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον ψηφιστεί.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εφόσον ψηφιστεί βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ψηφίζω παρών δηλώνοντας ότι χρειαζόμαστε επαρκείς
και σταθερούς πόρους, που να χρηματοδοτούν ποιοτικούς δημόσιους
Παιδικούς Σταθμούς με σταθερό προσωπικό και καταγγέλλοντας τη μείωση
για ένα ακόμη χρόνο του 5% της χρηματοδότησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Παρών μαζί με την τοποθέτηση του κ. Κουμαριανού.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ψηφίζω την εισήγηση του κ. Κουμαριανού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την υποσημείωση του κ. Αντιδημάρχου παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας απών. Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών, το ίδιο με τον κ. Κουμαριανό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώντας με τον κ. Κουμαριανό, παρών.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Συμφωνώ με τον κ. Κουμαριανό αλλά καταψηφίζω έτσι ήρθε το
ψήφισμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Παρών με τους λόγους που εξέθεσε ο κ. Αντιδήμαρχος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ επί της αρχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου υπέρ. Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Παρ' ότι διαφοροποιούμαι σε πολλά σημεία του ψηφίσματος,
αλλά στη γενικότερη εισαγωγή του ψηφίσματος συμφωνώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου και ο κ. Ντάτσης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ επί της αρχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 10 υπέρ, 2 κατά, 9 παρών, απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια παράλειψη δική μου. Μου έχει έρθει από το Σωματείο
εργαζομένων του Δήμου ένα ψήφισμα για το Μαρινόπουλο. Είναι παράλειψή
μου που δεν το ανέφερα. Δεν προτίθεμαι να το διαβάσω για λόγους
δεοντολογίας, πρέπει να παρευρίσκονται για να διαβάζουν τα ψηφίσματά
τους, δεν μπορεί να στέλνει ψηφίσματα κανένας για να πηγαίνουν απλώς στο
Προεδρείο.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών
κ. Αναστάσιου Κωνσταντινίδη για την υποβολή γνωμοδότησης περί
της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των αριθμ. 127/2015, 185/2015
και 81/2016 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας,
καθώς και της αριθμ. 2535/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορούν αγωγές των δικηγόρων του Δήμου
κ.κ. Μ. Παπαδημητρίου, Ζ. Δρόσου και Χ. Χήτου – Κιάμου κατά του
Δήμου για μισθολογικές διαφορές και καταβολή αμοιβής
(σχετ. η αριθ. 120/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον
λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ξεκάθαρο. Είχε έρθει στην Οικονομική
Επιτροπή, είχε κανονικά 500 € συν ΦΠΑ νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να
πούμε και συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα
Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Επειδή εγώ δεν ξέρω τι αποφάσεις είναι
αυτές και ποιο είναι το αποτέλεσμα το διατακτικό των αποφάσεων, μπορεί να
με ενημερώσει κάποιος από εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει;
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε όσον αφορά συνέχεια με την κα
Αναγνώστου, σε ποια κατεύθυνση ορίζεται ο νομικός σύμβουλος από
πλευράς του Δήμου. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα ο Δήμος προσλαμβάνει
δικηγόρο, απευθύνεται σε δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει απέναντι στους
δικηγόρους του Δήμου…. Εξηγήστε το γιατί για εμένα δεν ήταν κατανοητό δεν
ήμουν στην Οικονομική Επιτροπή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρχε ένα μισθολογικό αίτημα από τους δικηγόρους του
Δήμου και γι' αυτό είχαν καταθέσει αγωγή. Πρωτόδικα δικαιώθηκαν. Και αυτό
που ζητήσαμε επειδή είχαμε μια πολύ μεγάλη αμφιβολία για το πώς θα
προχωρήσουν, γιατί ο "Καλλικράτης" ορίζει περί της υποχρέωσης της
άσκησης ένδικων μέσων για μισθολογικές διαφορές.
Την ίδια στιγμή οι υποθέσεις παρ' όλο που είναι ίδιες στη βάση
τους δηλαδή είναι μισθολογικά που ζητάνε από το Δήμο που είναι κατάργηση
ενός επιδόματος το οποίο έπαιρναν παλαιότερα, οι αποφάσεις που έχουν βγει
είναι διαφορετικές. Στον ένα δικηγόρο δεν του αναγνωρίζουν ως μισθολογική
διαφορά αλλά ως εργασία.
Όπως και να έχει η πραγματικότητα είναι ότι επειδή ήταν πολύ
σύνθετη υπόθεση, ως αμοιβή και όχι ως παροχή υπηρεσίας, εκεί ζητήσαμε
μια γνωμοδότηση επειδή ήμασταν σε μια πολύ δύσκολη …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μισθολογική διαφορά ή αμοιβή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκεί επειδή ήμασταν σε μια πολύ δύσκολη θέση για το τι να
κάνουμε, γιατί εν προκειμένω ο ένας από τους τρεις κιόλας είχε απόφαση
εφετειακή, ενώ οι άλλοι δυο είχαν πρωτόδικη απόφαση αυτό που ζητήσαμε
επειδή δυο φορές συζητήσαμε το θέμα και δεν λάβαμε απόφαση στην
Οικονομική Επιτροπή ζητήσαμε γνωμοδότηση από ένα δικηγόρο προκειμένου
να δει όλο τον φάκελο και τη νομοθεσία και να μπορέσει να μας πει τι νομικές
δυνατότητες υπάρχουν. Τις υποθέσεις τις έχουν κερδίσει όλοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να βοηθήσω σε κάτι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε εφετειακό επίπεδο έχει κερδίσει ο ένας από τους τρεις,
αντίστοιχες υποθέσεις υπάρχουν σε όλη τη χώρα που όλες έχουν βγει
ακριβώς με την ίδια λογική και δικαιώνουν τους δικηγόρους που έχουν
προσφύγει.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είχαμε προσφύγει και στην Αποκεντρωμένη και μάλιστα γι' αυτό
πήγαμε …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν προσφύγαμε, ερώτημα θέσαμε στην Αποκεντρωμένη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ αφήστε με να
συντονίσω. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε το ερώτημα είναι το εξής: από τη στιγμή
που εσείς ο ίδιος είπατε ότι παρεμφερείς περιπτώσεις έχουν δικαιωθεί και σε
εφετειακό βαθμό από άλλους δικηγόρους γιατί να μπούμε στη διαδικασία της
γνωμοδότησης να καθυστερήσουμε; Και αυτοί είναι εργαζόμενοι.
Εσείς

λοιπόν

από

τη

στιγμή

που

είστε

κοντά

στους

εργαζόμενους γιατί δεν παίρνετε την απόφαση να προχωρήσετε και να τους
δώσετε αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί. Τη στιγμή που για τον έναν από τους
τρεις όπως εσείς ο ίδιος είπατε, έχει βγει και εφετειακή απόφαση που τον
δικαιώνει.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριήλ Γαβριηλίδης
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δηλαδή να καθόμαστε και να περιμένουμε και να τους
ταλαιπωρούμε για κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα δικά σας
λεγόμενα είναι δεδομένο ότι πρόκειται να δικαιωθούν και να τα πάρουν;
Δηλαδή εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλετε να είστε… να δώσω μια
δικαιολογία 100% σίγουρος αλλά αυτό κ. Δήμαρχε φαίνεται. Δηλαδή έχει ο
ένας, τι θα πει δηλαδή ο δικηγόρος για τους άλλους; Αν είναι κάποια χρήματα
τα οποία δικαιούνται ας προχωρήσουμε χωρίς τη γνωμοδότηση να τα
δώσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας θέσω ένα ερώτημα κ. Τομπούλογλου; Αν αύριο βγει
απόφαση Αρείου Πάγου γιατί μέχρι στιγμής στην περίπτωσή μας έχουμε δυο
οριστικές και μία τελεσίδικη. Αν αύριο υπάρξει αμετάκλητη απόφαση το ξέρετε
ότι εμείς που πήραμε αυτή την απόφαση, που το θεωρείτε τόσο σίγουρο και
καλά κάνετε ότι θα έχουμε καταλογισμό, για τα χρήματα που δώσαμε; Δηλαδή
δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης γιατί η πολιτική βούληση εδώ χρειάζεται να
πατάει και σε σαφή ερμηνεία του νόμου.
Γι' αυτό και ζητήσαμε γνωμοδότηση γιατί ξέρετε πολύ καλά με
τους καταλογισμούς είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
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Αυτοδιοίκηση να μπορεί να έχει απόλυτο έλεγχο της νομιμότητας των
αποφάσεων, γι' αυτό το λέω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ επιμένω …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι να συντονίσω. Κύριε Τομπούλογλου ολοκληρώστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ διέκοψα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ και πάλι λέω κ. Δήμαρχε και πιστεύω ότι και σε
άλλες περιπτώσεις όσον αφορά τους εργαζόμενους έχετε δείξει τη διάθεση να
είστε στο πλευρό τους. Από τη στιγμή σας ρωτώ και πάλι, απλά θα φάνε μια
καθυστέρηση οι άνθρωποι, εγώ εκεί καταλήγω. Δηλαδή πέστε ότι η
γνωμοδότηση είναι θετική και βγει μεθαύριο η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα
επικαλεστείτε ότι έχετε τη γνωμοδότηση; Και πάλι ο καταλογισμός δεν θα
γίνει; Τι θα πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Εξ όσων γνωρίζω, πρέπει ο Δήμος να
φτάσει μέχρι το τέλος να εξαντλήσει όλα τα Δικαστήρια, όλα τα ένδικα μέσα.
Έχουν γίνει εφέσεις αυτή τη στιγμή; Έχουν κατατεθεί; Γνωρίζουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Η

απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής

στην

οποία

αναφέρθηκε ο κ.Κόντος είναι ότι στην περίπτωση του ενός ο οποίος έχει
εφετειακή απόφαση, δεν προχωράμε σε περαιτέρω άσκηση ένδικων μέσων.
Στην περίπτωση όμως των δύο, που έχουν πρωτόδικες αποφάσεις
προχωρούμε και έχουν ασκηθεί ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό κ. Δήμαρχε. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση;
Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής του
πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστάσιου Κωνσταντινίδη για την
υποβολή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά
των

αριθμ.

127/2015,

185/2015

και

81/2016

αποφάσεων

του

Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, καθώς και της αριθμ. 2535/2016 απόφασης του
Μονομελούς

Πρωτοδικείου

Αθηνών,

που

αφορούν

αγωγές

των

δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Μ. Παπαδημητρίου, Ζ. Δρόσου και Χ. Χήτου –
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Κιάμου κατά του Δήμου για μισθολογικές διαφορές και καταβολή
αμοιβής (σχετ. η αριθ. 120/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής)» εγκρίνεται
ομόφωνα.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου και
τρόπου εκτέλεσης αυτής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Θέλετε να συμπληρώσετε
κάτι κ. Λάλο; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμήθειας του Δήμου και τρόπου εκτέλεσης αυτής» εγκρίνεται
ομόφωνα.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπάρχει ένα αποθεματικό το οποίο προέκυψε
από την καλύτερη πορεία των εσόδων όσον αφορά τα έσοδα που είναι
βεβαιωμένα σε προηγούμενα έτη, τα ΠΟΕ που λέμε παρελθόντων ετών, το
οποίο μας έδωσε το δικαίωμα να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό κατά
115.000 € κυρίως αυτό είναι το αποθεματικό το οποίο δημιουργήθηκε και το
οποίο δαπανήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό μη πω 95% σε μισθολογικές
δαπάνες, οι οποίες προέκυψαν από το νέο μισθολόγιο που εφαρμόζεται
πλέον για τους υπαλλήλους του Δήμου. Είναι κάποιες μικρές αυξήσεις που
έχουν προκύψει γύρω στις 120.000 € είναι η επιβάρυνση για τον
προϋπολογισμό. Αυτά, εκτός αν υπάρχει και κάτι άλλο που θέλετε να
ρωτήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο για ερώτηση.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο ένα πράγμα. Μειώνει την
πίστωση με την αποζημίωση της οικοσκευής την οποία την είχαμε στην
αρχική πίστωση 50711 κάνουμε μια αυξομείωση 31377 και καταλήγουμε
19338 από 50.000.
Και μια άλλη η οποία πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο… και
μου

κάνει

εντύπωση

γιατί

έχουμε

πολλούς

ανθρώπους

οι

οποίοι

ενδιαφέρονται και είναι και πάρα πολύ σημαντικό όπως έχω πει και ο
αθλητισμός και ο πολιτισμός, αναφέρει μείωση πίστωσης από 5.000 € που
είναι ισχνότατη επιχορήγηση στα αθλητικά Σωματεία και στους πολιτιστικούς
Συλλόγους, το μειώνουμε κατά 3.000 € και το κάνουμε 2.000 € δεν υπάρχει
αυτό το πράγμα πουθενά και μειώνει πάλι τις επιχορηγήσεις κατά 5.000 των
πολιτιστικών Συλλόγων και στα Σωματεία και το κάνει 5.000 €.
Νομίζω ότι τα Σωματεία και οι πολιτιστικοί Σύλλογοι που είναι
μια πνοή ένα κύτταρο μέσα στην πόλη θα πρέπει να τύχουν μιας καλύτερης
μεταχείρισης σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση, βέβαια με μια κατανόηση
βάσει των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν και στο Δήμο μας και στην
πόλη. Είναι πάρα πολύ μικρά έως ισχνά, τίποτε. Καλύτερα να λέγαμε ότι…
παρά να λέμε 2.000 € να μοιραστούν είκοσι Σωματεία στην πόλη.
Έφερα ενδεικτικά μερικά σημεία, υπάρχουν κι άλλα σημεία που
θα μπορούσα να πω, αλλά δεν θέλω να μπω σε κωδικούς διότι κάθε φορά
κάνουμε μια γενική αναμόρφωση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής; Όχι. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όσον αφορά το
γιατί γίνονται αυτές οι μειώσεις στους κωδικούς των Σωματείων και των
πολιτιστικών Συλλόγων κατ' αρχάς το δυστυχές ξέρετε ποιο είναι; Ότι δεν είναι
θέμα ότι δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούν αυτοί να τα πάρουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι εννοείτε με αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εννοώ ότι με τη νομοθεσία πλέον που
εφαρμόζεται και αυστηρά, κανένας από όσους έχουν έρθει τουλάχιστον για να
αιτηθούν Σύλλογος ή πολιτιστικό Σωματείο δεν έχει εγκεκριμένο απολογισμό
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Άμα μου βρείτε εσείς ένα Σωματείο αθλητικό ή
ένα πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας που έχει
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εγκεκριμένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο απολογισμό οικονομικό, εμείς
ευχαρίστως να δώσουμε κάποια επιχορήγηση.
Αλλά μέχρι στιγμής και κοντεύουμε Αύγουστο δεν έχει προκύψει
κάποιος ο οποίος να μπορεί να πάρει κάποια επιχορήγηση από το Δήμο και
επειδή έχουν προκύψει και κάποιες ανάγκες στις σχολικές Επιτροπές για
δεκατιανό, έχουν

μια νέα μείωση στα χρήματα που παίρνουν για τις

καθαρίστριες και πρέπει να το καλύψει ο Δήμος, τα χρήματα αυτά δεν τα
στερούμε από τις επιχορηγήσεις, τα βάζουμε σαν επιχορήγηση στις σχολικές
Επιτροπές του Δήμου.
Σας είπα, το θλιβερό είναι αυτό με τα Σωματεία και τους
Συλλόγους ότι βάσει νομοθεσίας δεν μπορούν πλέον. Δηλαδή να πάρουμε
εμείς απόφαση τώρα να δώσουμε σε ένα Σωματείο επιχορήγηση, πολύ απλά
το ένταλμα θα πάει στην Επίτροπο και θα γυρίσει πίσω με μια πράξη και θα
λέει «φέρτε μου τον εγκεκριμένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο απολογισμό».
Τώρα όσον αφορά τον κωδικό που λέτε για την αποκατάσταση
των πλημμυροπαθών την αποζημίωση των πλημμυροπαθών, είχαν βάλει
από ό,τι βλέπουμε 50.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την
αποζημίωση, τελικά όλες οι αιτήσεις που έγιναν και οι ζημιές που
αποτιμήθηκαν, ήταν στις 19.333 €. Δεν βρέθηκαν άλλοι δικαιούχοι με άλλες
ζημιές προκειμένου να απορροφήσουν το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τότε εφόσον είναι θέμα Ελεγκτικού
Συνεδρίου ότι έπρεπε ο Δήμος να κοινοποιήσει στα 25-30 Σωματεία
πολιτιστικά ή αθλητικά τα οποία βρίσκονται και να πει «Κύριοι, εάν θέλετε να
λάβετε επιχορήγηση από το Δήμο που είναι της τάξεως αυτής, θα πρέπει να
προσκομίσετε αυτά τα δικαιολογητικά».
Βέβαια θα ήθελα να ξέρετε κι εσείς ότι η Γενική Γραμματεία έχει
πάψει να κάνει επιχορηγήσεις στα Σωματεία διότι υπάρχει οικονομική
δυσκολία και μη δυνατότητα. Δεν παίρνουν πλέον, οπότε υπήρχε μια έγκριση
πέρναγαν οι ισολογισμοί τους από τη Γενική Γραμματεία. Εφόσον λέτε ότι
υπάρχει η βούληση να γίνει αυτή η οικονομική ενίσχυση, κοινοποιείστε στα
Σωματεία μια επιστολή και πείτε το, για να είστε εντάξει να μην το λέω εγώ σε
εσάς και εσείς σε εμένα.
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Να κάνετε μια κοινοποίηση στα αθλητικά Σωματεία και στους
πολιτιστικούς Συλλόγους, που να λέει «Κύριοι, για να πάρετε επιχορήγηση θα
χρειάζονται αυτά κι αυτά τα δικαιολογητικά». Θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην
μπορεί κανένας να κάνει αιτήματα τα οποία να είναι στον αέρα και να μην
μπορεί να μιλήσει κανένας. Περιμένω να το δω να το κάνετε στα Σωματεία.
Αυτό λέει η τάξη. Ευχαριστώ πολύ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να
κάνουμε μια τέτοια ενημέρωση, απλά να πούμε ότι ο διαχειριστικός
υπεύθυνος ενός Συλλόγου, το άλφα και το ωμέγα είναι ο οικονομικός
απολογισμός ο οποίος εγκρίνεται. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει
κάποιος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι έχουν γίνει οι επισημάνσεις.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κόντο έγινε αντιληπτή η άποψή σας και η
επισήμανσή σας την οποία εγώ θεωρώ σωστή, υπάρχουν και Σωματεία που
μπορεί να μην έχουν αντίληψη κ. Λάλο, το τι έχει αλλάξει σε αυτή την ιστορία.
Ας τους γίνει μια επιστολή να ενημερωθούν για το νέο καθεστώς, είναι σωστή
η παρατήρηση του κ. Κόντου.
Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρει: η
Γραμματεία Αθλητισμού έχει ειδοποιήσει τα Σωματεία ότι πρέπει να πληρούν
αυτές τις προϋποθέσεις για να πάρουν ήδη επιχορήγηση και από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού. Κανονικά τα Σωματεία θα έπρεπε να έχουν υπόψη
τους το τι έπρεπε να καταθέσουν. Ίσως πολλοί δεν το έχουν πάρει είδηση.
Καλό θα ήταν σα Δήμος να τους στείλουμε όπως λέει ο
αγαπητός φίλος ο Απόστολος κάποιο χαρτί και να τους εξηγούμε, γιατί στη
Γραμματεία πάει ένα ξερό χαρτί και δεν καταλαβαίνει ίσως σαφώς τι γίνεται.
Άρα θα μπορούσαμε να στείλουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας διαφωτίσατε. Ας σταλεί μια επιστολή επιπλέον. Παρακαλώ
κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου υπέρ. Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου και ο κ. Ντάτσης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπερψηφίζω μονάχα τους κωδικούς που αφορούν τους
εργαζόμενους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 17 υπέρ, 1 κατά και 6 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

5ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

6ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία.
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6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει εισήγηση; Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Στην εισήγηση αναφέρεται ότι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
τέσσερις Παιδικοί Σταθμοί τους οποίους αναφέρει, για λόγους τυπικούς
πρέπει να αναφέρει ότι δεν έχει ενταχθεί κανένας Παιδικός Σταθμός και θα
ενταχθούν με τη νέα διαδικασία όταν ενταχθούν το συντομότερο δυνατό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η δαπάνη που απαιτείται για την
κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
είναι επιλέξιμη. Τι εννοείτε με αυτό;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι από τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες, δηλαδή από
τις δαπάνες που καλύπτονται ως δαπάνες μισθοδοσίας από το πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τα εξής: είναι όντως μόνο αυτές οι
ανάγκες μας; Δηλαδή για τέσσερις Παιδικούς Σταθμούς χρειαζόμαστε μόνο
ένα βοηθό βρεφονηπιοκόμων και δυο καθαρίστριες; Καλά καταλαβαίνω;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; Θα απαντήσετε κ.
Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Στην ερώτηση της κας Γκούμα. Ουσιαστικά γιατί
καλύπτουμε

γι'

αυτούς

τους

Παιδικούς Σταθμούς

την έλλειψη

δυο

καθαριστριών που για λόγους υγείας η μία και η άλλη για παραίτηση έφυγαν,
η μία θα λείπει για αρκετό χρονικό διάστημα και η άλλη παραιτήθηκε τελείως
και έφυγε για το εξωτερικό και όσον αφορά την βοηθό βρεφονηπιοκόμων
ουσιαστικά είναι υποστηρικτικά για το βρεφικό τμήμα της Μαιάνδρου που θα
λειτουργήσει όταν θα υπάρχει η πρόβλεψη στο νέο Οργανισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ήθελα και κάτι άλλο κ. Κουμαριανέ. Οι όροι πρόσληψης και οι
προϋποθέσεις δεν αναφέρονται στην εισήγηση. Δηλαδή πως θα ξέρουμε
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ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις να προσληφθεί αυτό το άτομο το οποίο
θα είναι για τη σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από
το ΑΣΕΠ γι' αυτά τα επιδοτούμενα και από κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα. Δεν θυμάμαι αν είναι από το ΑΣΕΠ που εγκρίνονται οι όροι,
εμείς κάνουμε το διαγωνισμό αλλά οι όροι εγκρίνονται και τελικά η
μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ. Απλά έχει τα τελευταία δυο χρόνια διευκολυνθεί η
διαδικασία, γιατί δεν χρειάζεται πράξει Υπουργικού Συμβουλίου δηλαδή δεν
χρειάζεται τέσσερις υπογραφές Υπουργών. Πράγμα που είναι θετικό γιατί
επιταχύνει τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Άλλος συνάδελφος; Όχι. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Πρόσληψη

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση
του

ευρωπαϊκού

προγράμματος

«Εναρμόνιση

Οικογενειακής

και

Επαγγελματικής Ζωής» εγκρίνεται ομόφωνα.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή στην αίτησή της λέει αυτή η σπουδάστρια «Επιθυμώ να
προσληφθώ σα βοηθός βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας για
να πραγματοποιήσω την εξάμηνη πρακτική μου άσκηση αμισθί». Αυτό το
«αμισθί» είναι γιατί έχει ανάγκη η κοπέλα να πάρει, οπότε εμείς το
«εκμεταλλευόμαστε» και της λέμε «έλα να δουλέψεις χωρίς χρήματα»; Αυτό
είναι το καθεστώς; Ότι έρχεται να κάνει την εξάσκησή της και όλοι που πάνε,
πάνε αμισθί; Τι γίνεται; Αυτό θέλω να μάθω. Δηλαδή το αμισθί αυτό είναι κάτι
γιατί η κοπέλα θέλει να πάρει το δίπλωμά της και λέει «όπου είναι να πάω
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έστω και αμισθί να πάρω το δίπλωμα»; Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα δεν
μου αρέσει, αλλά μπορεί να είναι έτσι που να μη το γνωρίζω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ. Υπάρχει νόμος, η κοπέλα ζητάει να κάνει πρακτική
άσκηση. Προφανώς στην ανάγκη της να κάνει την πρακτική της άσκηση λέει
αμισθί. Ο Δήμος δεν έχει αμισθί. Ο Δήμος όποιον παίρνει, δεν τον έχει αμισθί,
υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που ορίζεται από το νόμο το οποίο παίρνουν
και το οποίο το προβλέπουμε κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί δεν το γράφετε στην εισήγηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να το γράψουμε στην εισήγηση; Είναι δυνατό;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα ποσό το οποίο ψηφίζουμε κάθε χρόνο στον
προϋπολογισμό γύρω στις 2-2.500 € γιατί είναι ελάχιστα λεφτά, τα οποία το
συγκεκριμένο ελάχιστο είναι γύρω στα 150 € το μήνα αν θυμάμαι καλά, η
χρηματοδότηση στην ουσία της πρακτικής άσκησης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το λέω, επειδή έχει την ανάγκη να πάρει το δίπλωμα, μήπως
και τυχόν φτάνει στο σημείο να λέει «έστω και αμισθί έρχομαι να δουλέψω».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας εργαζομένων αμισθί στο
Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στην αίτησή της το αναφέρει έτσι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα το τι μπορεί να αιτείται ο άλλος, είναι διαφορετικό από το
τι σύμβαση υπογράφουμε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το

7ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» εγκρίνεται ομόφωνα.
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση εξαγοράς εξοπλισμού μετά από την εξόφληση
του μισθώματος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Ανανιάδη, από τη
στιγμή που εξοφλείται το τελευταίο μίσθωμα, απλώς δεν καταλαβαίνω στην
εισήγηση. Τι σημαίνει εξαγορά έναντι 200 € των μισθίων; Δηλαδή; Αυτό θέλω
να ρωτήσω γιατί δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ. Κόντος έχει
τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όλη
αυτή η κατάσταση των αυτοκινήτων η οποία αναφέρεται ότι θα γίνει πλέον
περιουσία του Δήμου κυκλοφορούν σήμερα; Όλα κυκλοφορούν αυτά; Εντάξει
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον
λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Αναγνώστου είναι η τελευταία δόση που πληρώνεται
30 Ιουλίου και για να αρθεί η παρακράτηση συμβολικά υπάρχει ένα ποσό στο
συμφωνητικό, με την Πειραιώς Leasing ούτως ώστε να μπορέσουμε τυπικά να
αποδεχτούμε ότι δεχόμαστε τον στόλο που έχει κάνει την απόσβεσή του και
περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου. Πληρώνουμε 200 € γίνεται η άρση
παρακράτησης και αλλάζουμε τις άδειες κυκλοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ανανιάδη. Υπάρχει κάποια άλλη διευκρίνιση
για να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Δεν υπάρχει, είναι συμβολικό ποσό για τη
λήξη της σύμβασης. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εξαγοράς
εξοπλισμού μετά από την εξόφληση του μισθώματος» εγκρίνεται
ομόφωνα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενημερώσω ότι θα μπορούσαμε το θέμα να μην το φέρουμε
στο Συμβούλιο και να πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Απλώς επειδή και
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στην προηγούμενη περίπτωση του σταθμού μεταφόρτωσης το φέραμε στο
Συμβούλιο, είπαμε να ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώς πρακτική.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη κανονιστικής απόφασης περί της αδείας χρήσης και λειτουργίας
μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της παράτασης
ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πόλη τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί

μια

μεγάλη

δραστηριότητα

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος και κυρίως εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής. Αυτό
υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το βλέπουν ως πανάκεια και ως ένα
συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης και βλέπουν μόνο θετικά.
Η αλήθεια είναι όντως είναι ένα θετικό η ανάπτυξη των
καταστημάτων αυτών στην πόλη και κυρίως είναι θετικό γιατί πατάει στο
γεγονός ότι αυτή η πόλη προσφέρει και στους πολίτες και κατ’ επέκταση και
στους επιχειρηματίες τουλάχιστον στο μεγαλύτερό τους κομμάτι ένα πολύ
καλό οικιστικό περιβάλλον, προσφέρει αρκετό πράσινο και μια ποιότητα ζωής
και άρα και διασκέδασης και αναψυχής, η οποία ακριβώς είναι τα στοιχεία
αυτά που δίνουν κίνητρα σε επιχειρηματίες να μπορέσουν από τη μια να
επενδύσουν και να ανοίξουν κάποια μαγαζιά και την ίδια στιγμή και στους
πολίτες που ειδικά τα Σαββατοκύριακα τυχαίνει να είναι οι περισσότεροι εκτός
Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας με συνέπεια να έχουν μια
επισκεψιμότητα πάνω από 5.000 ανθρώπους κάθε Σαββατοκύριακο στην
πόλη.
Αυτό γενικώς είναι θετικό. Την ίδια στιγμή όμως εμείς ως Δήμος
ως Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα
γίνεται με όρους σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Δυστυχώς αυτό σε
πάμπολλες περιπτώσεις και αυτά είναι καταγεγραμμένα όλα και στην
Αστυνομία και στο Τμήμα Εσόδων κυρίως και σε έγγραφες καταγγελίες, είτε
τηλεφωνικές που δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά πλέον από πολίτες σε πολύ
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συγκεκριμένα σημεία –δεν θέλω να πω ότι γενικευμένο- υπάρχει σοβαρό
ζήτημα.
Κάποιοι

ανοίγουν

μαγαζιά

χωρίς

να

σέβονται

καθόλου

ανθρώπους οι οποίοι την επόμενη μέρα θα πάνε για δουλειά, χωρίς να
σέβονται τους περιοίκους, χωρίς να σέβονται ανθρώπους που θέλουν να
ησυχάσουν να το πω πολύ απλά και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πάμε σε
μια κανονιστική που δεν υπήρχε κανονιστική στο Δήμο, η οποία να βάλει
κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις.
Αυτό το οποίο κάνουμε στην ουσία μέσα από αυτή την
κανονιστική, κυρίως προσπαθούμε να κάνουμε τα εξής που θα σας πω τώρα:
το πρώτο, το οποίο εύλογα δεν γνωρίζετε οι περισσότεροι θέλουμε να
βάλουμε στο παιχνίδι τη Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία εκ του
νόμου είναι στις αρμοδιότητές της ο έλεγχος των όρων της μουσικής. Όμως
από το νόμο πάλι επειδή η Δημοτική Αστυνομία όταν είναι κάτω από 50 άτομα
δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα, όλο αυτό το διάστημα δεν
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να
ελέγξει την τήρηση των όρων λειτουργίας όσον αφορά τη μουσική.
Άρα με αυτή την κανονιστική απόφαση δίνουμε την αρμοδιότητα
πλέον που ορίζεται από το νόμο στη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου η ίδια
να μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους.
Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το οποίο
θεωρούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό το καμάρι της πόλης μας, ο προσφυγικός
συνοικισμός και είναι και ταυτόχρονα και το σημείο το οποίο έχει και τα πλέον
μεγαλύτερα προβλήματα.
Όπως θα δείτε, κάνουμε μια πρόταση οι παρατάσεις στον
προσφυγικό συνοικισμό να μην ξεπερνάνε ποτέ στις 12 η ώρα. Άρα είναι
δεδομένο ότι τα μαγαζιά τα οποία θα ανοίξουν ή θα αιτηθούν εκ νέου να
βγάλουν άδεια, δεν θα μπορεί να τους δοθεί παράταση πλέον στον
προσφυγικό συνοικισμό πέρα από τις 12 η ώρα τη νύχτα. Είναι αυστηρό, θα
μπορούσε να ήταν και αυστηρότερο να μη δίνουμε καθόλου παρατάσεις γιατί
το πρόβλημα είναι τόσο οξυμένο, που μας αναγκάζει να φέρουμε αυτή την
πρόταση.
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Αν δεν προχωρήσει, αν δεν δούμε σημάδια βελτίωσης θα
καταργήσουμε και εντελώς τις παρατάσεις σε όλο το ιστορικό κέντρο, πέρα
από τις 10 που είναι τη χειμερινή περίοδο και τις 11 στην θερινή περίοδο.
Τρίτον, βάζουμε το θέμα εφόσον υπάρχει κανονιστική και άρα
μπορούν να επιβληθούν και διοικητικά πρόστιμα, προτείνουμε την εξής
μεθοδολογία, όσον αφορά το θέμα των προστίμων: το 1 ο πρόστιμο επιεικές
θα είναι 500 €, το 2ο θα είναι 2.000 (τέσσερις φορές πάνω) και το 3ο θα είναι
5.000 €. Θέλουμε δηλαδή αυτούς που συστηματικά παραβιάζουν το νόμο, να
τους τσούξει. Άρα δηλαδή να μπορέσει να λειτουργήσει αποτρεπτικά και
παιδαγωγικά προκειμένου να μπορέσουν επιτέλους κάποιοι κάτοικοι του
κέντρου να βρουν την ησυχία τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ερωτήσεις. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ρωτήσω τα εξής: πέρα από τη Δημοτική Αστυνομία
ποιος άλλος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αστυνομία και Υγειονομικό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επομένως δηλαδή για το Δήμο δεν μπορεί κάποιος άλλος
να εκτελεί έλεγχο ωραρίου ή χρήση σε υπαίθριο χώρο. θέλω να μείνω πιο
πολύ στο πρόβλημα που υπάρχει μιας και αντικειμενικά έρχεται να καλύψει
μια σειρά προβλημάτων αυτή η κανονιστική, με τη μουσική στον υπαίθριο
χώρο.
Υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία έχουν ηχεία κρεμασμένα σε
δέντρα και τα λοιπά. Αυτό….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαγορεύεται κα Γκούμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το ξέρω ότι απαγορεύεται. Ποιες είναι οι ποινές σε αυτό,
γιατί καταλαβαίνω ότι οι ποινές που είπατε τώρα τα διοικητικά πρόστιμα,
αφορούν το ωράριο. Οι ποινές για την υπαίθρια μουσική ποιες είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ίδιες, είναι παράβαση του ήχου είτε γίνεται εσωτερικά ή
εξωτερικά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία γι' αυτό ρωτάω, μήπως θα έπρεπε να διαχωριστεί
κάπως το να είναι μεγαλύτερα τα ντεσιμπέλ να φύγει λίγο από το ωράριο.
Γιατί το λέω; Γιατί ξέρω ότι τα μηχανήματα που υπάρχουν ορισμένες φορές
μπορεί να καλυφθεί ο θόρυβος μέσα από τη φασαρία που έχει ήδη ένα
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μαγαζί, να είναι διαφορετικό κάπως να ξεχωριστεί το να έχει κλειστές πόρτες
και χαμηλά τη μουσική και να είναι μέσα.
Να έχει πάρει όλα τα μέτρα ηχομόνωσης για να μη βγαίνει απ'
έξω και διαφορετικό το να έχει βάλει απ' έξω ένα συγκρότημα, ή τρία ηχεία και
να έχει όλα τα πράγματα ανοιχτά και να παίζει στη μια πλευρά του άλσους και
να ακούγεται στην άλλη. Μήπως μπορούμε αυτά να τα διαχωρίσουμε. Αυτό
ρωτάω, ή αν έχουν διαχωριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άμα δείτε στο άρθρο 26, θα δείτε ότι υπάρχει μια ομαδοποίηση
από το νόμο των προστίμων που μπορούμε να βάλουμε, είναι το κομμάτι που
αφορά τις διοικητικές κυρώσεις τα διοικητικά πρόστιμα μετά τις ποινικές
κυρώσεις και τις διοικητικές.
Εκεί θα δείτε ότι είναι πρώτον βεβαίωση παράβασης λειτουργίας
χρήσης μουσικής, βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέρα από το
ανώτερο επιτρεπόμενο ωράριο. Δεν σου επιτρέπει για το συγκεκριμένο για
τον υπαίθριο χώρο να υπάρχει διακριτό πρόστιμο. Εκεί θα μπορούσαμε να το
κάνουμε και να το συζητήσουμε και συμφωνώ, αλλά δεν έχουμε αυτή τη
δυνατότητα να το διακρίνουμε από τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν διαφωνούμε για την
κανονιστική η οποία νομίζω είναι και απαίτηση όλης της πόλης να μπει μια
σειρά και μια τάξη σε ό,τι αφορά το θέμα των καταστημάτων, όμως μια
κανονιστική η οποία μπαίνει πρώτη φορά και αναφέρει τις υποχρεώσεις που
έχουν τα καταστήματα, με πρόστιμα 500, 2.000 ή 5.000 εάν ένα κατάστημα
με τα σημερινά δεδομένα δεχτεί ένα πρόστιμο που φτάνει 7.500 € νομίζω θα
κλείσει.
Το να μη κάνει παράβαση είναι μια απλή κατάθεση και
συμφωνώ. Αλλά εάν πούμε ότι αυτός ξέφυγε, μήπως θα πρέπει να υπάρχει
μια διαδικασία τέτοια, ούτως ώστε να μην κλείσουμε τα μαγαζιά; Γιατί οι 7.500
€ δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα το μαγαζί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι προτείνετε κ. Κόντο;
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς κ. Πρόεδρε να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό να
τελειώσω και μετά θα τοποθετηθώ. Εγώ λέω ένα πράγμα: η πρότασή μου
είναι να υπάρχει μια γραπτή προειδοποίηση την πρώτη φορά όχι κατ' ευθείαν,
η δεύτερη να είναι όντως 1.000 € και η τρίτη να πάει 2.000 €. Αυτή είναι η δική
μου πρόταση.
Συμφωνώ σε όλα τα οποία αναγράφονται και βέβαια πρέπει να
καταλάβετε ένα πράγμα: μας ήρθαν 50 σελίδες αν πάρουμε και τις δυο
δημοτικές Κοινότητες οι οποίες είναι άλλες 100, εμείς δεν έχουμε τη νομική
στήριξη για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Πήραμε μια γενικότερη εικόνα
από αυτό, γι' αυτό λέω ότι συμφωνώ απόλυτα επί της αρχής, στο μόνο το
οποίο πρέπει να δούμε, είναι μήπως υπάρχει μια καλυτέρευση στα θέματα
των προστίμων. Διότι πρόστιμα 7.500 € με τα σημερινά δεδομένα δεν θα του
κόψουμε και το κεφάλι.
Ας μπει οπωσδήποτε μια τάξη σε αυτό, το θέλουμε όλοι και
πρέπει να το δούμε αυτό και νομίζω ότι πρόστιμα 500, 2.000 και 5.000 € είναι
υπερβολικά. Εάν το ξανακάνει τη δεύτερη φορά επειδή μου είπατε πρόταση, ή
φτάσουμε στην τρίτη φορά, τότε το καταλαβαίνω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να πω κι εγώ δυο λόγια και επ’ αφορμή του
κλεισίματος του κ. Κόντου. Νομίζω ότι το μήνυμα, η πρόταση της πλειοψηφίας
το δίνει και είναι σαφέστατο. Ότι, ξέφυγες μια φορά γιατί άλφα, βήτα, γάμα,
δέλτα λόγους, δίνει ένα 500ρικο, καθαρίζεις και μπαίνεις στον ίσιο δρόμο.
Είναι προφανές ότι αυτός που δεν σέβεται το πρώτο γράψιμο
των 500 € θέλει να συνεχίσει την κερδοφορία της επιχείρησής του αγνοώντας
την υπόλοιπη τάξη της πόλης. Είναι σαφέστατο. Εάν ήταν το πρώτο πρόστιμο
5.000 € θα έλεγα ότι είναι παράλογο γιατί οποιοσδήποτε άνθρωπος,
οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να έρθει σε ένα λάθος.
Και για να πούμε και την ωμή πραγματικότητα: ο πολίτης δεν
έχει σημεία προστασίας. Εάν δεν τον προστατεύσει ο Δήμος και εδώ νομίζω
ότι ομόφωνα συμπολίτευση και αντιπολίτευση κατανοούμε τον ρόλο μας ότι
είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Διότι μιλάμε για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εμείς δεν εκλεγόμαστε από τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, εμείς εκλεγόμαστε από 60.000 κατοίκους και εμείς πρέπει να
41

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

προασπίσουμε τα συμφέροντα αυτών των χιλιάδων κατοίκων, των φοιτητών
που θέλουν να διαβάσουν, των ασθενών που θέλουν να ησυχάσουν, των
εργαζομένων που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και να προστατεύσουμε
ταυτόχρονα και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια ήπια μορφή, έτσι
όπως πρέπει να συμβαίνει σε μια πολιτισμένη πόλη.
Άρα είναι μονόδρομος η προστασία του συμπολίτη μας γι' αυτό
έχουμε ψηφιστεί όλοι και το αναγνωρίζουμε.
Τρίτον, μιλάμε για 400 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
εγώ δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο Κανονισμός θα βρει αντιμέτωπους πάνω
από 10-15 κακούς καταστηματάρχες, εγώ θα το πω είναι κακοί. Για 10-20
άτομα μιλάμε τα οποία θέλουν να κερδοφορούν στις 2 η ώρα τη νύχτα με
τσιφτετέλια ή άλλου είδους μουσική.
Επειδή έχετε ασκήσει Διοίκηση και ασχολείστε πολλά χρόνια με
τα δημοτικά σας βρίσκουν στο δρόμο και σας τα λένε κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχω ασκήσει Διοίκηση ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι Διοίκηση, αλλά είστε πολλά χρόνια αυτοδιοικητικός
γνωρίζετε ότι δεν μιλάμε για φαντάσματα, μιλάμε για καθημερινές καταγγελίες.
Τι θα απαντήσουμε στο δημότη;

Θα απαντήσουμε ότι εμείς θα

προσπαθήσουμε …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι το ξέρω, το προείπα κ. Κόντο μη το
συμπληρώνετε, ξέρω ότι συμφωνούμε όλοι. Τα πρόστιμα γενομένης της
συζήτησης είναι έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι: προειδοποιητικό, μεσαίο
και μεγάλο. Μόνο έτσι μπορούμε να πολεμήσουμε την αυθαιρεσία.
Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ήθελα να συμπληρώσω στην εισήγηση γιατί δεν ξέρω αν την
πήρατε, έχει μια αλλαγή πολύ μικρή είναι τρεις σειρές δηλαδή.
Στο άρθρο 24 στην παρ. β’ θα πρέπει να συμπληρωθεί γιατί
πέρασε από την Ποιότητα Ζωής ίσως δεν ήρθε το τελικό, ότι: «… Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό ήτοι ΣΔΟΕ στη
Νομική

ή

Λιμενικές

Αρχές

Τελωνειακές
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προσθέσουμε τη Δημοτική Αστυνομία και το Υγειονομικό ότι είναι αυτοί που
μπορούν να διαπιστώσουν εάν γίνεται μια παράβαση.
Ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η Φιλαδέλφεια δεν
ήταν ίδια όπως ήταν πριν πέντε χρόνια. Όλοι έχετε καταλάβει ότι τα μαγαζιά
και έχουν επεκταθεί και είναι περισσότερα, αλλά έχουν επεκτείνει και τη
δραστηριότητά τους και με τραπεζοκαθίσματα και με μουσική.
Είναι σε πολλά σημεία που ο κόσμος εκεί δεν μπορεί να
ησυχάσει. Δεν ξέρω που είναι το σπίτι του καθένα από εσάς που μιλάτε και
όταν βγαίνετε στην πλατεία κάνετε μια βόλτα, αλλά θα πρέπει να λάβετε
υπόψη σας αν μένατε εκεί τι θα γινόταν.
Οι περισσότεροι καταστηματάρχες είναι προειδοποιημένοι και
από τους κατοίκους και από διαμαρτυρίες που έχουν κάνει οι κάτοικοι, είναι
ειδοποιημένοι πάρα πολλές φορές αλλά συνεχίζουν να παίζουν κάθε βράδυ
μέχρι τις 4 το πρωί. Είναι και οι κάτοικοι εδώ και θα ήθελα πάρα πολύ να
πάρουν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Ρόκου, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά με τον προβληματισμό
για την κλιμάκωση των προστίμων, ότι πολύ σωστά κλιμακώνονται και είναι
ψηλά για την τρίτη φορά και προβληματίζομαι μήπως θα ήταν ορθότερο και
δικαιότερο και ίσως αποτελεσματικότερο για την τήρηση του Κανονισμού, να
κάναμε μια τροποποίηση που ουσιαστικά να μειώνει το ύψος του προστίμου
τη δεύτερη φορά, αλλά να το αυξάνει ακόμη περισσότερο για την τρίτη.
Δηλαδή εγώ θα πρότεινα να μείνει 500 € την πρώτη φορά, να
μειωθεί στο μισό για τη δεύτερη, δηλαδή στα 1.000 € και μετά για την τρίτη
φορά να είναι ακόμη πιο υψηλό από τις 5.000 € δηλαδή θα πρότεινα να
μιλάγαμε και για διπλασιασμό. 10.000 € την τρίτη φορά.
Ουσιαστικά για τους καθ’ έξην και τους συστηματικούς
παραβάτες που αψηφούν τελείως τους κανόνες που έχουμε βάλει.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε
διάλογο, δίνω τον λόγο σε όλους. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάμε τη συζήτηση.
Κύριε Κουμαριανέ έχετε κάνει πρόταση για 500, 1.000 ….
43

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μείωση του δεύτερου και διπλασιασμό του τρίτου προστίμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, θα μπει σε προβληματισμό κ. Κουμαριανέ. Ποιος θέλει
τον λόγο; Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κατ' αρχήν επειδή όλοι ζούμε σε περιοχές και δεν μου
αρέσει ότι τοποθετούμαστε κάποιοι γιατί ζούμε σε ήσυχους δρόμους και
κάποιοι τοποθετούμαστε γιατί ζούμε σε δρόμους με θόρυβο, δεν είναι
τοποθέτηση αυτή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το λέω εγώ, που
ακριβώς κάτω από το σπίτι μου …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διατύπωση είναι κα Αγαγιώτου μη στέκεστε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι δεν είναι και τη θεωρώ απαράδεκτη μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο κ. Πρόεδρε με συγχωρείτε. Και το λέω εγώ, που ζω σε ένα σημείο
που από κάτω από το σπίτι μου έχω χώρο εστίασης και απέναντι τώρα και
έζησα επί 15 χρόνια όταν υπήρχε στη διπλανή πολυκατοικία μου η disco
“Valentino”, ο κ. Καλαμπόκης το ξέρει. Σήμερα αυτά τα μαγαζιά που μιλάμε
δεν είναι τέτοιας υφής, δεν μιλάμε για μαγαζιά διασκέδασης μέχρι τις 6 το
πρωί.
Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εδώ πρέπει να
προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών συνολικά, είτε αυτοί είναι κάτοικοι
που μένουν δίπλα σε αυτά τα μαγαζιά, είτε είναι επιχειρηματίες και
εργαζόμενοι σε αυτά τα

μαγαζιά και δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ πάμε να

κάνουμε μια σταυροφορία εναντίον όλων αυτών των καταστημάτων, δήθεν ότι
κάποιοι προασπίζονται περισσότερο τα συμφέροντα.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή η
Φιλαδέλφεια, δεν έχει αλλάξει από κανέναν. Δίνονται συνεχώς άδειες και από
τη στιγμή που δίνονται άδειες πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο σωστής
λειτουργίας που να βοηθάει και τους κατοίκους να ζήσουν ομαλά, αλλά και
τους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν κάποια χρήματα να μπορέσουν να
ζήσουν και αυτοί και δεν χρειάζονται σταυροφορίες εδώ, χρειάζεται μια
συνεννόηση.
Για το πρώτο θέμα που αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος στο να
εμπλακεί η Δημοτική Αστυνομία, εγώ θα το έβρισκα πάρα πολύ σωστό. Ένα
θέμα το οποίο είχε προκύψει τότε που ήμουν εγώ στη Δημοτική Αρχή, ήταν ότι
δεν υπήρχαν τα άτομα. Όταν δεν υπάρχουν τα πολλά άτομα, δεν υπάρχουν

44

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/7/2016

και οι βάρδιες οι κατάλληλες. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κάνει από το
πρωί μέχρι το βράδυ.
Όταν υπάρχουν τρία και τέσσερα άτομα, αναγκαστικά δεν
μπορούσαμε να καλύψουμε τις βάρδιες έτσι ώστε η Δημοτική Αστυνομία να
εμπλακεί στον έλεγχο των νυχτερινών καταστημάτων. Δεν ξέρω πόσα άτομα
είναι τώρα και αν μπορείτε να το λύσετε αυτό. Πέντε; Δεν ξέρω πως μπορείτε
να το λύσετε να έχετε τρεις βάρδιες, εκτός αν δεν έχουμε πρωινή βάρδια. Το
λέω, γιατί είναι πολύ σωστό μεν, αλλά δεν ξέρω πως μπορεί να λυθεί με τα
πέντε άτομα.
Το δεύτερο που θέλω να πω, το ανέφερα και πριν είναι ότι εδώ
έχουμε μιας άλλης υφής καταστήματα. Τα περισσότερα είναι μεζεδοπωλεία τα
οποία θα βάλουν κάποια μουσική. Συμφωνώ και το είπα από την αρχή ότι
έπρεπε να υπάρξει μια κανονιστική, συμφωνώ ότι μπαίνουν κάποιοι όροι να
είναι κλειστές οι πόρτες, να υπάρχει μέχρι σε ένα συγκεκριμένο όριο ο
θόρυβος γιατί ακόμη και μέχρι τις 12 δεν μπορεί ο θόρυβος να είναι 200
ντεσιμπέλ, πρέπει να είναι ανεκτό στο ανθρώπινο αυτί.
Από εκεί και πέρα όμως θα διαφωνήσω με τα εξοντωτικά για
τους επιχειρηματίες πρόστιμα. Καλέστε τους επιχειρηματίες, πιθανό όμως να
σας πω κάτι; Η πρόταση του κ. Αντιδημάρχου να έχει ένα νόημα με την έννοια
ότι τους δίνουμε μια δυο ευκαιρίες, στην τρίτη πια όποιος δεν μπορεί να
συνετιστεί με τίποτε πιθανό να πρέπει να υπάρχει ένα πολύ υψηλό πρόστιμο.
Καλέστε τους όμως. Δεν συζητάτε μόνο εσείς και με κατοίκους
και με επιχειρηματίες περπατάμε κι εμείς στην πόλη, συζητάμε. Πάρα πολλοί
επιχειρηματίες λένε ότι δεν συζητάτε μαζί τους, δεν ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια
ή ψέματα, ούτε εγώ θέλω να κάνω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψέματα είναι κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καλέστε τους όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν καλεστεί κα Αγαγιώτου έγινε σύσκεψη προχθές.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν το ξέρω αυτό κύριοι της συμπολίτευσης, δεν μπορώ να
ξέρω αν προχθές τους καλέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας βοηθώ απλώς κα Αγαγιώτου, δεν σας διορθώνω.
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι πάρα πολύ θετικό αν τους καλέσατε όλους και πρέπει
να συμβάλλουν όλοι μαζί σε αυτό.
Τελειώνοντας θέλω να πω και πάλι ότι συμφωνούμε ότι έπρεπε
να υπάρχει ένα πλαίσιο μια κανονιστική πάνω στα θέματα της μουσικής όχι
όμως σε μια λογική να εξοντώσουμε τους επιχειρηματίες και να κάνουμε όπως
άκουσα από κάποιον να λέει την πόλη νεκροταφείο και ησυχαστήριο.
Η Φιλαδέλφεια έχει μια συγκεκριμένη χροιά, ένα συγκεκριμένο
τρόπο που ζει, που διασκεδάζει μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να
σεβόμαστε τους κατοίκους, η πόλη όμως δεν μπορεί ξαφνικά να την κάνετε
ησυχαστήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω δεν είπε κανένας κα Αγαγιώτου …
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εγώ είπα αυτό που άκουσα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ μέσα ακούστηκε;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ακούστηκε από ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έξω από εδώ.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι έξω από εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Άλλος ομιλητής; Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ ήθελα να μας ενημερώσετε, αφού
έγινε η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή
που φέρνετε μια κανονιστική τουλάχιστον θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει
κάποιον από το συλλογικό τους όργανο να είναι εδώ να ακούσουμε το τι είπαν
και ποιες είναι οι απόψεις τους, αν μπορείτε πριν τοποθετηθώ να μας πείτε τι
αποκομίσατε

από

τη

συνάντηση

την

οποία

είχατε

κάνει

με

τους

καταστηματάρχες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος έχει τον λόγο.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι πρέπει να πούμε εδώ
μέσα την αλήθεια. Θεωρώ ότι σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης ειδικά γύρω
από την πλατεία και τον πεζόδρομο, έχουμε νταβατζήδες δημόσιου χώρου και
της δημόσιας σφαίρας.
Τι εννοώ; Υπάρχει κανονιστική για τα τραπεζοκαθίσματα, έχουν
γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι, ήμουν παρών σε έλεγχο και με το που γυρνάμε την
πλάτη τα ξαναβγάζουν. Τους έχουν γίνει πάρα πολλές συστάσεις για το
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γεγονός ότι έχουν βάλει πέργκολες, ηχεία μέσα σε παρτέρια και με το που
γίνεται η σύσταση τα μαζεύουν και τα ξαναβγάζουν, ή δεν τα βγάζουν
καθόλου.
Η πόλη προφανώς δεν πρέπει να γίνει ησυχαστήριο. Αλλά η
πόλη αλλάζει χαρακτήρα και εντέχνως η πόλη μας μια πόλη αμιγούς κατοικίας
να γίνει παγοταδούπολη, σουβλακούπολη, καφεδούπολη και ό,τι άλλο –
ούπολη μπορεί να βάλει ο καθένας. Οπότε μέσα σε αυτό το σύστημα που
εμπορευματοποιούνται

τα

πάντα,

εμπορευματοποιείται

η

ζωή

μας,

εμπορευματοποιείται η πόλη μας, δεν πρέπει να μπει ένα μέτρο;
Η λογική πρέπει να είναι αυστηρή και πραγματικά απορώ για
τον λόγο ότι λέμε ότι τα βαριά πρόστιμα θα είναι δυσβάστακτα για τους
επιχειρηματίες. Όταν λέμε αυτό, εννοούμε τι. Παίρνουμε σα δεδομένο ότι θα
τα παραβιάσουν, άρα δεν θα σεβαστούν αυτό το οποίο θα αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης γιατί εγώ να λέω ότι είναι μεγάλο το πρόστιμο
των 500 ή των 2.000 € για ένα επιχειρηματία και ότι σύνολο θα πάει στις
7.500 €; Γιατί θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα σεβαστεί την απόφαση, ότι θα κάνει
ούτως ή άλλως αυτό

που θέλει, σε βάρος του δημόσιου χώρου και του

δημοσίου συμφέροντος.
Άρα η λογική που έβαλε ο κ. Κουμαριανός ότι τα πρόστιμα
πρέπει να είναι ακόμη πιο υψηλά, απαντάει σε αυτό το θέμα ώστε να είναι
ακόμη πιο αυστηρή η ποινή σε αυτόν που θα τολμήσει να το παραβιάσει. Το
χαμηλό πρόστιμο είναι κίνητρο για παραβίαση, γιατί το κέρδος που θα πάρει
από το χαμηλό πρόστιμο, θα του καλύψει σε μεγάλο ποσοστό τη ζημιά του
προστίμου. Αν εγώ έχω μαγαζί και κρατήσω κόσμο μέχρι τις 4 δεν με νοιάζει
αν το πρόστιμο θα είναι 500 €, θα το κάνω. Αν είναι 2.000 € θα το σκεφτώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Μια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο κυρίως που
απαντάει πάντοτε, τι προβλέπει η κανονιστική σε περίπτωση μη καταβολής
του προστίμου. Πως θα εκτελεστεί αυτό το πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, θα απαντήσει ο κ. Δήμαρχος σε ό,τι τέθηκε.
Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Όπως είπε και η κα Αγαγιώτου, εμείς συμφωνούμε με το ότι
πρέπει να υπάρχει μια κανονιστική όσον αφορά τη λειτουργία της μουσικής
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των καταστημάτων. Σίγουρα η πόλη μας επειδή έχει πληθώρα τέτοιων
καταστημάτων, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αυστηροί
και όταν λέω «τόσο αυστηροί», εννοώ να υπάρχει κανονιστική πράξη, αλλά
περισσότερος θόρυβος ίσως να γίνεται και από τον κόσμο, πρώτον.
Δηλαδή αν πάμε στον πεζόδρομο ίσως να μην ακούμε τη
μουσική, αλλά να υπάρχει η φασαρία του κόσμου και να είναι σε μεγαλύτερα
ντεσιμπέλ από ό,τι έχει ένα κατάστημα από μέσα. Γιατί περνάμε,
κυκλοφορούμε στην πόλη, δεν έχω ακούσει κάποιο μαγαζί και παίρνω τον
πεζόδρομο συγκεκριμένα που τον έχουμε περάσει όλοι. Πέστε μου ένα μαγαζί
που έχει τόσο έντονη μουσική, γιατί αν είχαν όλα τα μαγαζιά έντονη μουσική,
θα γινόταν πανζουρλισμός όταν περνάγαμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ από το ακροατήριο, αφήστε τον κ. σύμβουλο να
ολοκληρώσει.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα καταστήματα. Δεύτερον ότι η
κυκλοφορία στη Φιλαδέλφεια επειδή έχω περπατήσει και 2 και 3 η ώρα το
πρωί, δεν έχω δει τόσο πολύ κόσμο στα καταστήματα ειδικά το καλοκαίρι
παρ' ότι είναι καλοκαίρι, δεν μιλάω για το χειμώνα, το χειμώνα δεν βλέπεις
ψυχή καθημερινές.
Το Σαββατοκύριακο έχει κίνηση και θα ήθελα να πω επειδή
έχουμε το 15ο θέμα, έχουμε κάτω το Ηρώδειο πάρκο, θα δώσετε άδεια
λειτουργίας που είναι τα σπίτια δίπλα; Θα δώσουμε άδεια λειτουργίας στο
Ηρώδειο πάρκο ή ποιος θα πάει να το νοικιάσει χωρίς να βάλει μουσική, ή να
μην ακούγεται καθόλου η μουσική;
Και σίγουρα επειδή είναι ανοιχτός ο χώρος καταλαβαίνετε τι
λέω, ότι θα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και θέλω να ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό αυτό που
συζητάμε και μας έχει προβληματίσει. Οπωσδήποτε γνωρίζουμε όλοι μας το τι
συμβαίνει στην πόλη μας. Σημασία έχει το εξής: το πώς θα μπορέσει ο
εκάστοτε επιχειρηματίας, ο εκάστοτε καταστηματάρχης τι πρέπει να κάνει
ώστε να μην προκαλεί για το συμφέρον και το δικό του και των πολιτών και να
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μην υπάρχει αυτό το κομφούζιο που σήμερα υπάρχει. Οπωσδήποτε μια
κανονιστική θα πρέπει να υπάρχει, χωρίς αμφιβολία πρέπει να υπάρχει.
Όμως εδώ θέλω να επισημάνω ότι την ευθύνη πρέπει να την
έχουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή. Γιατί τι κάναμε στην πραγματικότητα για
να ενημερώσουμε τον επιχειρηματία, να τον καλέσουμε; Υπάρχουν φορείς και
οι μεν και οι δε. Να τους καλέσουμε, να τους θέσουμε τα προβλήματα αυτά
που γνωρίζουν αλλά και τα συμφέροντά τους, να τους ενημερώσουμε τι
σκοπεύουμε να κάνουμε σαν απόφαση όσον αφορά το θέμα της κανονιστικής
και από εκεί και πέρα να έχουμε κι εμείς τον τελευταίο λόγο να μιλάμε για
πρόστιμα.
Για παρατήρησα αυτό που είπε ο κ. Πρελορέντζος της
πλειοψηφίας, ότι με τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλουμε εμείς λέμε ότι ναι
πραγματικά θα είστε παράνομοι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ αφήστε να ολοκληρώσει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αν έκανα λάθος, το παίρνω πίσω. Όμως λέω το εξής: με
τα πρόστιμα τα οποία εμείς επιβάλλουμε, τους λέμε ότι παρανομείτε, ότι
ξέρουμε ότι θα παρανομήσετε. Τους το λέμε, τους το δίνουμε γραπτώς ώστε
να μην έχει αύριο κανείς να πει και ούτε να υπάρχουν παράπονα να μην
μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη μας με τα παράπονα του ενός
και του άλλου. Παρανομούν αυτοί, τα συμφέροντά τους κοιτάνε και καλά
κάνουν.
Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει εμείς να έχουμε πρώτοι την
ευθύνη να τους ενημερώσουμε για το τι ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε
ώστε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα και του πολίτη και του ιδίου και της
Δημοτικής Αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Αντιπρόεδρε. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου δημιουργήθηκε στη
συζήτηση όσον αφορά όσους έχουν ήδη άδειες μουσικής. Δεν τους ακουμπάει
η κανονιστική.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν πάνε να ανανεώσουν όμως …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κάθε χρόνο δεν ανανεώνεται;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Είναι κάποιοι οι οποίοι
έχουν…
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτοί θα έρθουν ξανά. Γιατί θα πρέπει να δούμε όντως
πως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη και όχι μόνο
το από εδώ και πέρα, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί έχουν γίνει πολύ χρήσιμες
παρατηρήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι κατ' αρχήν η Νέα
Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα ποτέ δεν ήταν εμπορικές περιοχές, ήταν
πάντα περιοχές διασκέδασης, είχαν αυτό το χαρακτηριστικό του μεζέ, του
μπουζουκιού. Το ’50 ήταν στην Πίνδο… δεν τα ξέρουμε εμείς καλά αυτά,
αργότερα το ’90 με όλη αυτή την εμπορευματοποίηση στην ψυχαγωγία
μεταφέρθηκε στη Δεκελείας στην πλευρά της Χαλκηδόνας.
Επίσης να πω ότι αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα είναι μια πολύ
αυξημένη ανάπτυξη και επιχειρηματίες της περιοχής οι οποίοι έχουν αλυσίδες
πλέον τέτοιων καταστημάτων, από την άλλη και πολλοί άνεργοι έχουν
στραφεί στο να ανοίξουν τέτοια μικρά μαγαζιά πιο έξω από τα όρια που
κυρίως

δημιουργούν

το

πρόβλημα.

Δηλαδή

έχουμε

κι

εκεί

μια

διαστρωμάτωση.
Επιπλέον να πω ότι η έντονη διαφορά που βλέπουμε τώρα, που
τη βλέπουμε στην κρίση αυτή την έντονη ανάπτυξη και αυτό που θυμόμαστε
και πριν δέκα χρόνια, που για εμένα έχει μια αξία, είναι ότι είχαμε δει και το τι
είχε επιφέρει ο σεισμός στη Φιλαδέλφεια. Αντικειμενικά είχε νεκρώσει κάπως η
Φιλαδέλφεια και τώρα είναι πολύ πιο έντονο αυτό.
Τώρα όμως επί του πρακτέου νομίζω ότι κάπως θα πρέπει να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν γίνεται το οτιδήποτε για τη μουσική που
υπάρχει ήδη. Είναι προσφυγικοί οικισμοί, είναι αμιγής κατοικία είναι μια σειρά
πραγμάτων. Και φαντάζομαι αυτοί που έχουν άδειες εφ' όρου είναι και αυτοί
που έχουν και τις αλυσίδες δηλαδή που έχουν την οικονομική δυνατότητα να
ανταποκριθούν σε αυτού του είδους την αδειοδότηση.
Από την άλλη θα συμφωνήσω με το σκεπτικό του κ.
Κουμαριανού όσον αφορά τα πρόστιμα που είχε βάλει και τέλος θέλω να
βάλω το εξής: επειδή δεν τα γνωρίζω κι εγώ νομοθετικά πως πηγαίνουν, αν
ένα μαγαζί κάνει πάρτι ας πούμε, μπορεί να ειδοποιήσει, να ενημερώσει ότι το

50

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/7/2016

Σάββατο το βράδυ θα κρατήσει πιο αργά; Ένας ιδιώτης μπορεί. Θα στραφεί
στην Αστυνομία και θα πει μέχρι την τάδε ώρα θα έχουμε φασαρία.
Υπάρχει η δυνατότητα για κάποια ενημέρωση ότι αυτές τις μέρες
την περίοδο του καρναβαλιού, θα φεύγουμε μετά τις 12 το ωράριό μας εκείνες
τις μέρες θα είναι από τις 12. Γιατί αν δεν το πούμε αυτό, μπορεί η κανονιστική
αυτή να λειτουργήσει με φοροεισπρακτικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει
κανένας λόγος. Εδώ πάμε να διορθώσουμε κάποια προβλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ να σέβεστε τον ομιλητή. Ο κ.
Κατερίνης, Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας έχει τον λόγο.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο για το εξής: η
κανονιστική αν την είδαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρει και τη
διαδικασία

έκδοσης

των

αδειών.

Δυστυχώς

αυτό

το

καθήκον

της

αδειοδότησης για τη μουσική, πέφτει στα τοπικά Συμβούλια. Λέω «δυστυχώς»
γιατί τα τοπικά Συμβούλια παρ' ότι από τον καλλικρατικό νόμο έχουν
θεσπιστεί και θα μπορούσε να είναι κύτταρα τοπικής δημοκρατίας και ελέγχου
και παρέμβασης στην τοπική ζωή δεν έχουν κάποιο μηχανισμό διοικητικό, η
αρμοδιότητά τους βάσει του νόμου είναι απλά να βλέπουν χαρτιά και να
εγκρίνουν.
Παρ' όλα αυτά στο διάστημα αυτό που είναι αυτή η Δημοτική
Αρχή και είμαι εγώ στην Προεδρία του τοπικού Συμβουλίου βλέπουμε τη
διαδικασία

της

έκδοσης

αδειών

που

ακολουθούν

τα

καταστήματα.

Ακολουθούν μια πάγια διαδικασία: καταστήματα τα οποία μπορούν να
λειτουργήσουν καιρό και να έχουν και μουσική στην πόλη μας προφανώς δεν
είχαν βγάλει τέτοια άδεια. Μετά από κάποιο έλεγχο ήρθαν να βγάλουν άδεια.
Τι κάνουν; Πληρώνουν το αναλογούν ποσό, βγάζουν μια άδεια
80 ντεσιμπέλ που η άδεια αυτή είναι για να έχουν κάποια μηχανήματα
μουσικής. Αυτό το εκλαμβάνουν ως άδεια μουσικών οργάνων, εγκαθιστούν
ορχήστρα, ανοίγουν τα παράθυρα το καλοκαίρι ενώ παρ' ότι η άδεια που τους
δίνει το Υγειονομικό το αναφέρει όλα αυτά, κλειστά παράθυρα, 80 ντεσιμπέλ
ανώτατο και τα λοιπά.
Δυστυχώς από ό,τι έχουμε αντιληφθεί πολλά καταστήματα ήδη
λειτουργούντα στην περιοχή έχουν βγάλει άδειες, έχουν πάρει και παρατάσεις
ωραρίου παλαιότερα αορίστου διάρκειας, θεωρώ με αυτή την κανονιστική
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προσπαθεί να μπει ένα πλαίσιο σαφές κατ' αρχήν για τα νέα καταστήματα.
Από ό,τι έχετε δει ανοίγουν με ρυθμό πολύ γρήγορο και νέα καταστήματα,
νομίζω ότι δίνουμε ένα μήνυμα με αυτή την κανονιστική ποιες είναι οι
δυνατότητες που έχουν τα καταστήματα να ξέρουν να κάνουν και την ανάλογη
επένδυση.
Γιατί εδώ, χρειάζεται μια επένδυση αν θέλεις να βάλεις ήχο και
μάλιστα με ζωντανά όργανα στο κατάστημά σου, δηλαδή πρέπει να κάνεις τις
ηχομονώσεις σου και τα λοιπά, και πάλι βλέπουμε όμως ότι τα νέα
καταστήματα παρ' ότι γνωρίζουν το νόμο, έρχονται σε επαφή με τα όργανα
του Δήμου παίρνουν κάποιες απαντήσεις από τις νέες αδειοδοτήσεις
καταστημάτων βλέπουμε μια έφεση προς την παράβαση.
Δηλαδή ανοίγει ο άλλος παίρνει ένα κατάστημα, κάνει την
οποιαδήποτε πολεοδομική παρέμβαση θέλει, πάει πάνω σε Κόμματα, βγάζει
αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, γενικώς υπάρχει μια
αυξημένη τάση πολλών επιχειρηματιών προς την αυθαιρεσία.
Θεωρώ ότι ο καθορισμός αυστηρών προστίμων όπως εισηγείται
η κανονιστική, αλλά και ο καθορισμός αυτής της διαδικασίας που φτάνει μέχρι
και αφαίρεση αδείας με βάση την κανονιστική αυτή από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής είναι ένα μήνυμα ότι στην πόλη πρέπει να μπουν κάποιοι
κανόνες. Προφανώς κανένας δεν θέλει μια νεκρή πόλη μας αρέσει που η
πόλη μας είναι ζωντανή, μας αρέσει που η πόλη μας προσελκύει κόσμο, μας
αρέσει που η πόλη μας με το πράσινο και με αυτή τη ζωντάνια που έχει το
βράδυ δεν είναι μια κεντροευρωπαϊκή πόλη νεκρή, δεν θέλουμε τέτοιο
πρότυπο. Αλλά θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στην ανάπτυξη.
Θέλω να πω το εξής: τα τοπικά Συμβούλια δέχονται τις αιτήσεις,
βγάζουν τις άδειες και τα λοιπά. Θα πρέπει σε συνεργασία με τη Δημοτική
Αστυνομία εφόσον εγκριθεί αυτή η κανονιστική, να έχουν τη δυνατότητα και τα
τοπικά Συμβούλια να «ελέγχουν» αν αυτές οι άδειες που εκδίδουν
εφαρμόζονται με αυτό το πλαίσιο στο οποίο εκδίδονται.
Δηλαδή αν ο άλλος παίρνει μια άδεια για 80 ντεσιμπέλ να
μπορεί να ξέρει να γνωρίζει δηλαδή το τοπικό Συμβούλιο ότι αυτή η άδεια,
γιατί φαντάζομαι ότι όπως όλοι εδώ όσοι μίλησαν το είπαν δεχόμαστε την
κριτική και την βάσανο της συνδιαλλαγής με τους πολίτες.
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Θα πρέπει να θωρακιστούν και τα όργανα αυτά προς τα έξω ότι
εμείς δεν εγκρίνουμε αυτή την αυθαίρετη κατάσταση που επικρατεί ούτε
δίνουμε αυθαίρετες άδειες για όσα ντεσιμπέλ θέλει ο καθένας, ούτε δίνουμε
παρατάσεις ωραρίων γιατί επικρατεί κι ένα τέτοιο ότι κάποιοι τις έχουν δώσει.
Δεν έχουμε δώσει καμία άδεια καμία παράταση, τουλάχιστον
στα δυο χρόνια αυτής της Δημοτικής Αρχής το τοπικό Συμβούλιο της
Χαλκηδόνας δεν έχει δώσει καμία παράταση αδείας ωραρίου χρήσης της
μουσικής και δεν έχει δώσει και καμία, τουλάχιστον στο διοικητικό όριο της
Νέας Χαλκηδόνας άδεια χρήσης οργάνων, παρ' ότι γνωρίζω ότι αρκετά
καταστήματα της Νέας Χαλκηδόνας κατά καιρούς ή και πάντα φιλοξενούν
ζωντανή μουσική.
Το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να εκπέμψουμε ένα μήνυμα
αυστηρότητας ή αντιδικίας με τους καταστηματάρχες, αλλά αν δεν
εκπέμψουμε κι ένα μήνυμα ότι υπάρχει εδώ μια διοικητική Αρχή η οποία
διαφυλάττει το συμφέρον όλων πολιτών, κατοίκων, καταστηματαρχών και τα
λοιπά, δεν μπορεί να γίνει τίποτε.
Δηλαδή φανταστείτε ότι οι καταστηματάρχες αυτοί οι οποίοι
αυθαιρετούν, κάνουν και αθέμιτο ανταγωνισμό σε αυτούς που είναι νόμιμοι.
Άρα θα πρέπει εφόσον υπάρχει αυτή η κανονιστική και είναι προς τιμή αυτής
της Διοίκησης που τη φέρνει έλειπε αυτό το πράγμα σε μια πόλη δηλαδή με
τόσα καταστήματα, πλέον μπορούμε να πούμε ότι τίθενται σαφείς κανόνες
γνωστοί σε όλους, γνωστοί στους επιχειρηματίες και από εδώ και πέρα θα
κριθεί ο καθένας πόσο σέβεται την πόλη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κατερίνη. Κύριοι συνάδελφοι μια παρατήρηση:
την ώρα που υπάρχει ομιλητής, ακούγονται πάρα πολλοί θόρυβοι. Δεν είναι
σεβασμός προς τον ομιλούντα κατ' αρχάς ότι τον παρακολουθούμε και κατά
δεύτερον δημιουργούμε όχληση στον χώρο.
Παρακαλώ ένας κάτοικος, μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε.
Καθίστε και πείτε το όνομά σας και την ιδιότητά σας.
Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Μένω στη Σάρδεων δίπλα, εκεί που επικρατεί μια κόλαση.
Καταλαβαίνω ότι πρέπει να προστατευτούν οι καταστηματάρχες, δεν
καταλαβαίνω πως η προστασία τους ταιριάζει με την ανοχή της παρανομίας
όχι στο τι άδεια θα πάρουν εν καιρώ, σε αυτές τις άδεις που έχουν τώρα.
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Ήθελα να ήξερα εάν εγώ δήλωνα στο Δήμο ότι έχω 50
τετραγωνικά σπίτι και είχα 200 τι θα γινόταν και το έβλεπε ο Δήμος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολεοδομία.
Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Γιατί ο καταστηματάρχης που πρέπει να προστατευτεί βγάζει
άδεια για 10 τραπέζια και έχει 50. Πρέπει να προστατευτεί αυτός. Ο πολίτης
δεν μπορεί να πεθάνει ήσυχος; Να πεθάνει ήσυχος επιτέλους! Γιατί πρέπει,
επειδή είπατε αν είναι ενημερωμένοι σας βεβαιώνω ότι είναι απολύτως
ενημερωμένοι οι καταστηματάρχες, απολύτως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημέρωσε σε πόσες κοινές συσκέψεις έχουμε βρεθεί.
Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Είναι απολύτως ενημερωμένοι και απολύτως αδιάφοροι, για
να μην πω ότι κάνουν ακριβώς το ανάποδο. Κάθε φορά που ενημερώνονται,
δυναμώνουν πιο πολύ την ένταση.
Θα σας πω και ένα ακραίο. Στην περίοδο των εξετάσεων
βρέθηκα με έναν εκ των καταστηματαρχών ο οποίος αυτοσυστήνεται ως
εκπροσωπών και τους υπόλοιπους. Την περίοδο των εξετάσεων να
σεβαστούν το μέλλον των παιδιών, αυτών που δίνουν εξετάσεις τις
προαγωγικές για το σχολείο, αυτών που δίνουν εξετάσεις για να εισαχθούν
στα Πανεπιστήμια, η υπόσχεση ήταν ναι πράγματι τηρήθηκε δυο μέρες. Δυο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο ένα μάθημα!
Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Από εκεί και μετά σας λέω ο βίος μας είναι αβίωτος. Αν αυτό
σημαίνει προστασία των καταστηματαρχών, θα παρακαλούσα όσους θέλουν
να προστατέψουν τους καταστηματάρχες, να μου πουν κι εμένα τον τρόπο να
παρανομώ και να με προστατεύετε, να αδιαφορώ για τον διπλανό και να μην
έχω τίποτε απολύτως να φοβηθώ. Γιατί θα έχω το κράτος με την όποια
έκφρασή του, να με προστατεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς σας ευχαριστούμε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτοί που παρανομούν προστατεύονται στην Ελλάδα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προστατεύονται, βέβαια προστατεύονται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Από έναν πολίτη; Από
έναν πολίτη. Από έναν Πρωθυπουργό; Από τον Πρωθυπουργό. Από κάπου
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πρέπει να ξεκινήσει. Όχι από εμάς δεν είμαστε τροχοπέδη και να λέμε όχι σε
εκείνον που παρανομούσε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε αντιληφθείτε ότι προσπαθούμε ακριβώς προς αυτή την
κατεύθυνση να βάλουμε κάποιους Κανονισμούς, αντιλαμβανόμαστε το πάθος
που μιλήσατε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και στην περιοχή που τα
αναφέρετε και τα γνωρίζουμε και είπε προηγούμενα κάποιος ομιλητής ότι τα
καθίσματα τα σηκώνουμε και σε τέσσερα λεπτά, στον επόμενο γύρο είναι
στην ίδια θέση. Για ποια πληροφόρηση μιλάμε; Ας μην υποκρινόμαστε, ας
αναλάβουμε τις ευθύνες μας!
Διοικούμε μια πόλη όλοι και η αντιπολίτευση μαζί, όλοι μαζί θα
τη διοικήσουμε. Αλλά όχι να υποκρινόμαστε. Σε ποιον καταστηματάρχη να
ρωτήσουμε; Σε αυτόν που έχουμε πάει είκοσι φορές; Ήμαρτον! Βοήθησε τους
κατοίκους και βάζει στο τέρμα τη μουσική; Να μην υποκρινόμαστε εδώ μέσα.
Υπάρχουν παραβάτες επαγγελματίες! Συγνώμη για το έντονο της φωνής μου,
κακώς.
Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Άκουσα για αορίστου χρόνου άδειες. Αυτές
αν ισχύουν μπορούν να αρθούν και πως; Και πως ο Δήμος θα εισπράττει τα
πρόστιμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ρωτήσατε, το έχει συγκρατήσει ο Δήμαρχος φαντάζομαι θα
σας απαντήσει. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι γίνεται μια παρανόηση. Δεν υπάρχει κανένας εδώ,
μα κανένας ο οποίος να αμφισβήτησε τα δεινά των συνδημοτών μας, των
συμπολιτών μας ότι έχουν απόλυτο δίκιο, ότι συμφωνούμε και συγχαίραμε
μάλιστα το θέμα της κανονιστικής, το ίδιο είπε και η κα Αγαγιώτου, το ίδιο είπα
κι εγώ, το ίδιο είπαν όλοι.
Εμείς στο μόνο που διαφωνήσαμε, είναι ότι μήπως τα πρόστιμα
είναι αυστηρά, το οποίο σε μια συζήτηση εδώ που κάνουμε θα μπορούσαμε
να το βρούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητό κ. Κόντο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είπε κανένας ότι «Τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε» ή
«Είναι παράλογα τα αιτήματα των συνδημοτών μας».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν ειπωθεί αυτό το πράγμα, οι απόψεις είναι ομόφωνες,
όπως διαπιστώνω εγώ ως προς την ουσία του θέματος. Υπάρχουν κάποιες
λεπτομέρειες.
Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω αυτό που είπε ο κ. Κόντος
και έγινε μια παρανόηση και από τον κ. Τουλιάτο. Εδώ δεν μίλησε κανείς να
προασπίσουμε τα συμφέροντα των καταστηματαρχών σε βάρος των
κατοίκων, είπα όμως ότι σε μια πόλη ευνομούμενη πρέπει όλων τα
συμφέροντα να προασπίζονται και όσοι παρανομούν να υπάρχει τιμωρία,
αλλά δεν μπορούμε συλλήβδην να τους βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι.
Το δεύτερο που θέλω να πω με όλη μου την αγάπη προς τη
Διοίκηση και ειδικά προς τον Αρσένη, Αρσένη μου θέλεις να συμφωνήσω μαζί
σου ότι υπάρχουν νταβατζήδες, που περνάτε, κάνετε τον έλεγχο; Είστε δυο
χρόνια Διοίκηση. Άκουσε να δεις, η αντιπολίτευση είναι καλή. Δυο χρόνια
Διοίκηση εσείς κρίνεστε κ. Πρόεδρε κι εσείς το είπατε και στο τέλος της
πενταετίας εσείς θα κριθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ήδη κριθεί.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αν παίρνετε τους δρόμους, κάνετε τον έλεγχο και μετά
ξαναμπαίνουν καθίσματα, πρέπει να βρείτε ένα τρόπο πιο αποτελεσματικό να
γίνεται ο έλεγχος. Πάντως αν τα καθίσματα ξαναμπαίνουν είναι κοροϊδία και γι'
αυτό πρέπει να βρείτε εσείς τον τρόπο. Η κάθε Διοίκηση, οι προηγούμενες
Διοικήσεις κρίθηκαν, ο καθένας από εμάς όποιος ήταν στη Διοίκηση κρίθηκε.
Είστε δυο χρόνια και πραγματικά επειδή συζητάμε για την
κανονιστική του ήχου, υπάρχει η απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν
γίνεται τίποτε. Ξέρω ότι περάσατε, σας είδα. Την άλλη μέρα είδα πάλι την ίδια
κατάσταση. Πρέπει να βρείτε άλλους τρόπους λοιπόν.
Και το να λέμε εδώ μέσα από τη μεριά της Διοίκησης μετά από
δυο χρόνια Διοίκηση να γίνονται διαπιστώσεις ότι η κατάσταση είναι αφόρητη
στην πόλη, δεν με καλύπτει. Από εσάς περιμένουμε μέτρα. Εμείς θα
ψηφίσουμε την κανονιστική και θα περιμένουμε από εσάς να δούμε πως θα
την εφαρμόσετε και τι αποτελέσματα θα έχετε.
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Όπως ψηφίσαμε και το άλλο για τα τραπεζοκαθίσματα και
αποτελέσματα δεν είδαμε. Έχετε μια συνήθεια, επειδή ήσασταν πολλά χρόνια
αντιπολίτευση να κάνετε κριτική στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κάνει
κριτική στη Διοίκηση και η Διοίκηση φέρνει αποτελέσματα και τότε μιλάει εκ
των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αγαγιώτου, όμως θα ήθελα να πω δυο
λέξεις. Κυρία Αγαγιώτου όλοι κρινόμαστε, εμείς είμαστε υπερήφανοι διότι αυτά
που κάναμε αυτά τα δυο χρόνια, δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 15 χρόνια
στη Νέα Φιλαδέλφεια και ξέρω καλά τι λέω.
Οι προσπάθειες είναι συνεχείς, διαρκείς, σε σωστή κατεύθυνση,
τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα θα κριθούμε, όμως κα Αγαγιώτου
γνωρίζουμε όλοι σε τι περιβάλλον ζούμε και δεν μπορούν τρεις δημοτικοί
αστυνομικοί, τέσσερις ή πέντε δεν νομίζω ότι έχουμε παραπάνω σε
διαθεσιμότητα, να λύσουν το πρόβλημα σε μια τεράστια πόλη.
Υπάρχουν δομικά προβλήματα του συστήματος τα οποία δεν
πρόκειται –και το ξέρουμε- να τα λύσουμε ολοσχερώς. Αλλά δεν πρόκειται να
ανεχτούμε την πρότερα κατάσταση και πρώην δημάρχους να λένε ότι
ήμασταν λίγο ανεκτικοί. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ ελάτε κυρία μου.
κα ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ: Κατ' αρχάς δεν είμαστε κατά της επιχείρησης, αλλά δεν
είμαστε και υπέρ της παρανομίας. Θα ήθελα από τη Δημοτική Αρχή να
επιβάλλει αυτά που είπατε τα πρόστιμα και τα λοιπά και σε μη συμμόρφωση
των κυρίων, να τους παίρνετε και την άδεια. Ο νόμος έτσι λέει.
Και δεν νομίζω επίσης ότι αυτή είναι η ανάπτυξη της
Φιλαδέλφειας. Όπως είπε

και ο Αρσένης, είναι υποβάθμιση, δεν είναι

αναβάθμιση αυτό. Ναι, να ανοίξουν τα μαγαζιά αλλά να υπάρχουν και κάποιοι
κανόνες, να τηρούνται οι κανόνες. Αυτοί συνέχεια παρανομούν. Τι θα γίνει
δηλαδή; Είναι κράτος εν κράτει στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θυμάμαι αν έχει ζητήσει
κάποιος άλλος τον λόγο, νομίζω πως όχι.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο και κλείνει το θέμα.

57

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν κλείσω, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που μπήκαν.
Το πρώτο που μπήκε είναι από τον κ. Τομπούλογλου όσον αφορά το αν
υπήρξε επικοινωνία. Πρώτον να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
όργανο, που να εκπροσωπεί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Υπήρχε μέχρι πέρσι ένας Σύλλογος ο οποίος εκπροσωπούσε
θεωρητικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πορεία αυτό
που αποδείχθηκε και το διαπιστώσαμε και εμείς και μας έγιναν και πολλά
παράπονα και καταγγελίες από επιχειρηματίες είναι ότι δεν εκπροσωπούνταν.
Μέχρι που αυτό έπαψε κιόλας και τυπικά να υπάρχει, δηλαδή μέχρι και πέρσι
καλούσαμε το συγκεκριμένο Σύλλογο ο οποίος υπήρχε, αλλά πλέον δεν
υπάρχει ούτε στα χαρτιά αυτός ο Σύλλογος. Άρα να διευκρινίσω αυτό το θέμα.
Δεύτερον. Τους έχουμε προτρέψει εμείς εδώ και δυο χρόνια,
αφού τους έχουμε εξηγήσει ποια είναι η φιλοσοφία μας, ποια είναι η θέση μας
και τι θέλουμε να κάνουμε, τους έχουμε προτρέψει να οργανωθούν, να μην
έρχεται ο καθένας ατομικά για το δικό του μαγαζί και το δικό του συμφέρον,
αλλά να μπορούμε να συζητάμε θεσμικά μαζί τους και να ξέρουμε ότι
μιλώντας με πέντε – εννιά ανθρώπους ότι αυτό εκφράζει όλους τους
καταστηματάρχες, ή τέλος πάντων την πλειοψηφία τους.
Αυτό δεν έχει υπάρξει αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
Εμείς συζητάμε και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ad hoc. Δηλαδή τι
γίνεται; Υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Γίνονται καταγγελίες.
Ο τρόπος που έχουμε επιχειρήσει να το λύσουμε, είναι μέσα από μια
συναίνεση, δηλαδή το θέμα της Σάρδεων που μπήκε εδώ από κατοίκους,
έχουμε κάνει τουλάχιστον τέσσερις κοινές συναντήσεις.
Μάλιστα μία αν είναι εδώ και η Πρόεδρος να με επιβεβαιώσει,
μια μάλιστα έγινε και στο κοινοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας πέρσι.
Δηλαδή το πρόβλημα είναι γνωστό. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και πάντα
έχουμε τις διαβεβαιώσεις τους ότι θα τηρήσουν το νόμο. Την επόμενη ώρα
συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παίζουμε ένα παιχνίδι λίγο τη γάτα με το ποντίκι.
Άρα θέλω να πω ότι το θέμα της ενημέρωσης υπάρχει και πέρα
από την ενημέρωση υπάρχουν και τα πρόστιμα όχι του Δήμου. Θέλω να σας
φέρω, δεν τα έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή αυτά που μας έστειλε το
Υγειονομικό πριν από λίγες μέρες για καταστήματα συγκεκριμένα. Μέσα στις
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αρμοδιότητες ελέγχου του Υγειονομικού είναι και η παράβαση των όρων περί
μουσικής και κυρίως οι παραβιάσεις που εντοπίζει για εννιά καταστήματα είναι
τοποθέτηση ηχείων έξω.
Γνωρίζουν. Πέρα από το Δήμο είναι και οι καταγγελλόμενοι, δεν
υπάρχει εδώ το ελαφρυντικό ότι δεν γνωρίζουν. Δηλαδή να πω ένα
παράδειγμα; Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να πάει να σκοτώσει το
διπλανό του ή να τον κλέψει, θα πρέπει να γνωρίζει να του έχουμε μπροστά
το νόμο ότι απαγορεύεται η ληστεία, η κλοπή και η δολοφονία;
Δηλαδή

εδώ

ας

είμαστε

και

στοιχειωδώς

κοντά

στην

πραγματικότητα, δηλαδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τα ίδια τα ελεγκτικά
όργανα που έχουν γράψει πολλούς δεκάδες φορές και το γνωρίζουν και είναι
ενήμεροι και για τις θέσεις και για τις προθέσεις μας και πιστέψτε με έχουμε
δείξει και εμείς αρκετή ανοχή, αλλά θα φτάσω και εκεί.
Η πρόθεσή μας και η αρχική μας εισήγηση και δυστυχώς είναι
μια ευθύνη δική μας αυτή που φέρνουμε τέτοια εποχή την κανονιστική, η
κανονιστική τουλάχιστον η δική μας πρόταση είναι έτοιμη από τον Φλεβάρη
απλώς πέρασε πολλά κύματα από το Τμήμα Εσόδων και τη Νομική Υπηρεσία
προκειμένου να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία, επειδή είχαμε βασιστεί σε μια
προηγούμενη νομοθεσία και το ανακαλύψαμε τελευταία στιγμή και ένα από τα
ζητήματα τα οποία ανατράπηκαν στην πορεία, είναι το ζήτημα των αδειών.
Η πρόθεσή μας ήταν να μπορούμε εμείς να έχουμε την επιλογή
να δίνουμε μικρότερης διάρκειας με ελάχιστα χρήματα, προκειμένου να
μπορούμε να έχουμε και τον έλεγχο στην επανέκδοση. Δυστυχώς αυτό το
νόμο δεν υπάρχει. Ο νόμος αν δείτε μέσα και στην κανονιστική ορίζει ότι είναι
επιλογή του επιχειρηματία αν θα αιτηθεί αορίστου, ή αν θα πάει σε μικρότερης
διάρκειας. Άρα δηλαδή δεν είναι δική μας επιλογή αυτή.
Για τις ήδη υπάρχουσες που είναι αορίστου δεν ισχύει η
κανονιστική γι' αυτές. Όχι δεν ισχύει η κανονιστική, φυσικά και ισχύει η
κανονιστική, αν όμως κάποιος έχει πάρει παράταση, αν κάποιος έχει μια άδεια
δεν μπορεί να την ανακαλέσουμε αυτή. Πρέπει να λήξει η άδεια.
Αυτό που μπορεί να γίνει μετά από παραβάσεις είναι να
αφαιρείται συνολικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Αυτό ορίζει η
κανονιστική και ο νόμος: αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
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Για τα πρόστιμα. Στα πρόστιμα αυτό που γίνεται, είναι ότι
πρώτον βεβαιώνονται, συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος και πάμε σε
κατάσχεση εις χείρας τρίτου, έγινε με τραπεζοκαθίσματα, με τα πρόστιμα που
μπήκαν πέρσι υπήρξαν επιχειρηματίες.
Η συντριπτική πλειοψηφία ήρθε κι έκανε ρύθμιση με δόσεις.
Κάποιοι οι οποίοι δεν μπήκαν σε ρύθμιση, έγινε κατάσχεση λογαριασμών. Ως
δια μαγείας βρέθηκαν 10-12.000 και κατατέθηκαν, ενώ μέχρι τότε δεν
υπήρχαν.
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρέπει λίγο να
δούμε που βρισκόμαστε για να μπορούμε να έχουμε και μια ενιαία αντίληψη,
γιατί μη συζητάμε περιπτωσιολογικά και αποσπασματικά.
Πρώτον, η νομοθεσία πλέον έτσι όπως υπάρχει και βάσει της
Συνθήκης της Λισσαβόνας που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία
είναι η πλήρης και θα έλεγα κι εγώ πολλές φορές ασύδοτη ανάπτυξη αυτού
που λέμε επιχειρείν, της επιχειρηματικότητας.
Τι θέλω να πω με αυτό; Όταν πλέον για να εκδοθεί μια άδεια
λειτουργίας καταστήματος που είναι δεσμία αρμοδιότητα του Δήμου, το μόνο
που κάνει το Τμήμα Εσόδων εν προκειμένω είναι να ελέγξει την πληρότητα
ενός φακέλου και αυτομάτως μετά αυτοδικαίως παίρνει έγκριση παίρνει άδεια
λειτουργίας δηλαδή και σου λέει μετά ο νόμος ότι δειγματοληπτικά μπορείς να
πας να εξετάσεις τον έλεγχο των δικαιολογητικών με τον οποίο εξέδωσες
άδεια, όλο αυτό είναι που δημιουργεί κατά την άποψή μου το έδαφος για να
αναπτυχθούν αυθαιρεσίες.
Γιατί όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν τα τρία
αυτά χαρτιά που χρειάζονται να τα μαζέψουν πολύ γρήγορα και πολλές φορές
και με μεθόδους που δεν είναι και οι πλέον νόμιμες, όταν παραδείγματος
χάριν χρειάζεται μια απλή βεβαίωση μηχανικού και ο υπάλληλος τι κάνει;
Ελέγχει ο υπάλληλος του Δήμου αν ο άλλος για τα πολεοδομικά ζητήματα έχει
μια βεβαίωση μηχανικού, που μπορεί βεβαίως αρκετές φορές και το έχουμε
διαπιστώσει να είναι παράνομη η βεβαίωση.
Άρα η ίδια η νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο
φιλελευθεροποιημένο, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουμε
ουσιαστικό έλεγχο. Όλη η προσπάθειά μας εδώ είναι να μπορέσουμε και
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θεωρώ πως ένα από τα βασικά ζητούμενα και της Αυτοδιοίκησης αλλά και
μιας προοδευτικής μιας Αριστερής Δημοτικής Αρχής η οποία θέλει να
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών πάνω απ' όλα και όχι κάποιων
λίγων, να μπορέσει να ασκήσει ουσιαστικό δημοκρατικό έλεγχο στη ζωή της
πόλης. Όχι με την έννοια του πνιξίματος, αλλά με την έννοια του να μπορέσει
να εκπροσωπήσει και να εκφράσει τους πολίτες.
Άρα

που

βρισκόμαστε;

Να

είμαστε

καθαροί:

υπάρχει

προσπάθεια αποικιοκρατίας στην πόλη, θέλω να είμαι σαφής. Τα καινούργια
καταστήματα που ανοίγουν στην πλειοψηφία τους, αν δείτε πως κινούνται,
είναι σα να μην υπάρχει κράτος, να μην υπάρχει νόμος και μας το
διατρανώνουν με κάθε τρόπο.
Αυτό δεν θα περάσει με αυτή τη Δημοτική Αρχή όσο κι αν
χρειαστεί να παίξουμε τη γάτα με το ποντίκι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
ξηλώνονται πάλι τραπεζοκαθίσματα και παράνομες κατασκευές. Βαράει το
τηλέφωνό μου; Δεν πειράζει. Δεν θα νικήσουν. Όσοι επιμένουν να θεωρούν
ότι η πόλη είναι τσιφλίκι τους γιατί έτσι έχουν μάθει δεν πρόκειται να τους
περάσει και άρα εδώ είναι η βασική κατεύθυνση και το μήνυμα που θέλουμε
να περάσουμε ότι πλέον επειδή ακριβώς δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, έχει
παραθυράκια ο νόμος.
Τις ροές του χρήματος και την αγορά πως διαμορφώνεται δεν
μπορούμε να την ελέγξουμε εμείς, δηλαδή το που διαμορφώνονται κάθε φορά
σημεία που αναπτύσσονται καταστήματα τη μια περίοδο μπορεί να είναι στο
Γκάζι, την άλλη στου Ψυρρή, την άλλη στο Χαλάνδρι, στη Φιλαδέλφεια, στο
Μπουρνάζι, υπάρχει ένας κύκλος ροής χρήματος που είναι πολύ πέρα από τις
δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας Δήμος, πολλές φορές κι ένα κράτος
ολόκληρο μια Κυβέρνηση να ελέγξει όλες αυτές τις διαδρομές, παρ' όλα αυτά
πρέπει να βρούμε εργαλεία για να βοηθήσουμε την κατάσταση και να
σταματήσουμε αυτό το πράγμα.
Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αν είναι να διαλέξουμε μεταξύ του
να γίνουμε Λας Βέγκας ή ησυχαστήριο, η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι προς
το ησυχαστήριο. Είμαστε στη φάση που πρέπει να σκληρύνουμε όχι για να
γίνουμε άδικοι, για να απαγορεύσουμε την ανάπτυξη μαγαζιών, αλλά για να
μπορέσουμε να φέρουμε την κατάσταση σε μια ισορροπία.
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Για να επέλθει μια ισορροπία πρέπει να γίνουμε σκληροί, δεν
γίνεται διαφορετικά. Γιατί υπάρχουν κακώς κείμενα που είναι πάρα πολλά
χρόνια.
Εδώ τι θέλουμε; Συμφωνώ απόλυτα θέλουμε μια ισορροπία και
μια αρμονία μεταξύ και κατοίκων και επιχειρηματιών. Τι λέμε στον πολίτη ο
οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί ή όταν το παιδί του δίνει πανελλήνιες, ή όταν
την άλλη μέρα πάει για δουλειά και αυθαιρετεί συγκεκριμένο κατάστημα. Γιατί
εδώ δεν μιλάμε για την πλειοψηφία, για μια μειοψηφία μιλάμε. Αλλά δεν
μπορεί όμως να κρύβεται μια μειοψηφία λέγοντας πως θίγουμε γενικώς τα
μαγαζιά.
Εδώ για να υπάρξει ισορροπία, πρέπει να προστατευτεί ο
κάτοικος και ο νόμιμος επιχειρηματίας, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί για να πω
ένα παράδειγμα, το ένα μαγαζί δίπλα – δίπλα, ξέρετε πάρα πολλές
περιπτώσεις, να έχει άδεια για δέκα τραπεζοκαθίσματα και να έχει τη μουσική
κλειστή ή να έχει κλειστή την πόρτα και το άλλο τα δέκα που έχει πάρει να τα
κάνει εκατό και να παίζει με ανοιχτή τη μουσική και ως εκ τούτου να
προσελκύει περισσότερους πελάτες και να έχει παραπάνω κέρδος. Είναι
ανόητος δηλαδή ο ένας επιχειρηματίας; Και είναι σωστός ο άλλος; Όχι.
Άρα με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να ευνοήσουμε και τους
ανθρώπους που έχουν μαγαζιά, που μοχθούν γιατί όντως η κατάσταση δεν
είναι εύκολη. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε σε μια περίοδο των παχιών
αγελάδων, αλλά να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και ανθρώπους οι οποίοι
πραγματικά τιμούν και σέβονται το μεροκάματο το οποίο βγάζουν και όχι εις
βάρος των άλλων.
Προσπαθούμε όπως είπα να αποκτήσουμε ένα εργαλείο
δουλειάς που δεν είχαμε πριν για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας που είναι
η Δημοτική Αστυνομία. Θα δώσουμε λύση; Όχι. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη
ότι θα δώσουμε ως δια μαγείας λύση.
Κυρία Αγαγιώτου, είστε έμπειρη αυτοδιοικητικά. Δεν έχουν
σημασία μόνο οι καλές προθέσεις όντως, σημασία έχει εν τέλει και αυτό που
θα κρίνει ο πολίτης είναι το κατά πόσο μπόρεσες να εφαρμόσεις κάτι και να
αλλάξεις την καθημερινότητα των ανθρώπων, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
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Αλλά εδώ να είμαστε λίγο δίκαιοι. Η πρόθεσή μας δεν είναι ούτε
να κυνηγήσουμε κάποιον, ούτε να εξοντώσουμε κάποιον, ούτε γενικώς να
κλείσουμε μαγαζιά. Όταν όμως σας λέω ότι το αρμόδιο κυρίως όργανο για τις
παραβάσεις αυτές είναι η Αστυνομία και θέλω να σας πω την εμπειρία με την
Αστυνομία, που θα φτάσουμε και σε ένα επόμενο θέμα για τους οίκους
ανοχής που έχουμε την κανονιστική, ότι πολλές φορές αυτό που γίνεται είναι η
Αστυνομία να πάει και ως δια μαγείας να βρίσκει κλειστή ή χαμηλωμένη τη
μουσική.
Άρα αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι με τα πέντε
άτομα που έχουμε, με το χρόνο που μπορούμε να τους βγάλουμε… Μακάρι
να ανοίξουν οι προσλήψεις από το ’17 να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη
Δημοτική Αρχή άρα να μπορούμε να βγάζουμε και παραπάνω βάρδιες, είναι
να μπορούμε να ελέγχουμε σε λίγες περιπτώσεις σε μικρά χρονικά
διαστήματα που τελούνται οι παραβάσεις και αυτό το ξέρουν και το
εκμεταλλεύονται.
Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε και το βασικό που θέλουμε να
κάνουμε είναι να περάσει το πολιτικό μήνυμα ότι θα πάμε να αλλάξουμε τα
πράγματα και θα κριθούμε βεβαίως στο πόσο θα καταφέρουμε να αλλάξουμε.
Μην είμαστε άδικοι όμως με τα τραπεζοκαθίσματα. Η εικόνα των
τραπεζοκαθισμάτων, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ διαφορετική. Το
πρόβλημα που έχουμε είναι οι μηχανές ότι εκεί που αφαιρέθηκαν
τραπεζοκαθίσματα, επειδή ακόμη η Αστυνομία δεν έχει πάρει τις στολές της
δεν τις έχουν προμηθευτεί, δεν μπορεί να επιβάλλει κλήση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. Άρα δηλαδή εκεί που είχαμε τραπεζοκάθισμα και έφυγε, έχουμε
μια μηχανή που έχει αντικαταστήσει το τραπεζοκάθισμα όντως υπάρχει και
αυτό θα το έχουμε λύσει από Σεπτέμβρη.
Αυτά ήθελα να πω, θεωρώ πως είναι ένα πολύ θετικό βήμα για
την πόλη, είναι θετικό βήμα για τους κατοίκους αλλά και για τους
επιχειρηματίες οι οποίοι βγάζουν τίμια το ψωμί τους.
Και για το θέμα των προστίμων για να κλείσω. Θεωρώ πως
υπάρχει μια φιλοσοφία στα πρόστιμα. Η λογική των προστίμων δεν είναι
φοροεισπρακτική, δηλαδή εγώ θα μπορούσα να δεχτώ να μειώσουμε λίγο τα
πρώτα πρόστιμα, τα 500 € δεν είναι τίποτε. Μπορούμε το δούμε 2.000 να το
κάνουμε και 1.000 € δεν έχουμε φοροεισπρακτική λογική.
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Αλλά το μήνυμα ποιο είναι; Τη μία, μπορεί να δείξω μια μικρή
ανοχή, στη δεύτερη λίγο μικρότερη. Στην τρίτη, δεν υπάρχει καμία ανοχή.
Καμία. Άρα το 5.000 € σκληρό δεν χρειάζεται να γίνει 10.000 € το ακούω αλλά
θεωρώ πως είναι υπερβολικό, αλλά σίγουρα το τρίτο περνάει μήνυμα. Τα
πρώτα δύο περνάνε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, δεν το
κάνει ο Δήμος προκειμένου να γεμίσει τα Ταμεία του, αλλά στην τρίτη
παράβαση θα πληρώσεις και προτείνω δηλαδή να παραμείνουν όπως έχουν
ίσως θα μπορούσε να αλλάξει το δεύτερο και να γίνει αντί για 2.000 να είναι
1.000 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Η συζήτηση κλείνει, νομίζω ότι
ζητάτε μια τροποποίηση κ. Δήμαρχε οι 2.000 να γίνουν 1.000 και οι 5.000 €
να παραμείνουν. Έτσι δεν είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα πάμε με αυτή την πρόταση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να προστεθούν και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και οι παρατηρήσεις της Ποιότητας Ζωής για να είμαστε
ολοκληρωμένοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η άδεια, αν δείτε μέσα, ανακαλείται όταν υπάρχουν τρεις
βεβαιώσεις παραβάσεων από την Αστυνομία ή τρεις μηνύσεις. Εμείς αυτό το
οποίο όμως κάνουμε, είναι ότι δεν δίνουμε από πέρσι από το 2016 ξεκινώντας
σε

όποιον

έχει

οφειλές

στο

Δήμο,

δεν

δίνουμε

ούτε

άδεια

για

τραπεζοκαθίσματα, ούτε άδεια μουσικής, ούτε παράταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακεφαλαιώνουμε: ως μπαίνει η εισήγηση εξ αρχής συν τις
δυο τροποποιήσεις της Ποιότητας Ζωής και γίνεται και μια τροποποίηση της
αρχικής πρόβλεψης προστίμων και τα πρόστιμα έχουν ως εξής: 500 € η
πρώτη παράβαση, 1.000 € η δεύτερη παράβαση και 5.000 € η τρίτη
παράβαση.
Προσοχή. Επειδή το θέμα αυτό θέλει 17 ψήφους, νομίζω ότι δεν
θα υπάρξει πρόβλημα απλώς πρέπει εγώ να το αναφέρω, πρέπει να υπάρξει
απόλυτη σύνταξη επί της εισήγησης για να μην εξαιρεθεί κάποια Ενότητα.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
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Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά απουσιάζει, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου υπέρ. Ο κ. Γεωργαμλής απουσιάζει, ο κ.
Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

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

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου και ο κ. Ντάτσης απουσιάζουν. Η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπερ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη κανονιστικής
απόφασης περί της αδείας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και
μουσικών

οργάνων

καθώς

και

περί

της

παράτασης

ωραρίου

λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται ομόφωνα.
Το ομόφωνο της απόφασης με χαροποιεί ιδιαιτέρως να πάει το
μήνυμα προς τους καταστηματάρχες με όλο το πνεύμα της συζήτησης ότι δεν
είμαστε ενάντια στην επιχειρηματικότητα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
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προστατεύσουμε και τους πολίτες μας. Είναι ιστορική η απόφαση και δείχνει
τις προθέσεις και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού
Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδόμενων Προσώπων
στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της απόστασης
της εγκατάστασης από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια,
παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας,
αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3),
τεσσάρων (4), πέντε (5) αστέρων, βιβλιοθήκες, ευαγή ιδρύματα, πλατείες
και παιδικές χαρές, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η εισήγηση δεν ξέρω αν χρειάζεται να τη
διαβάσω, απλά πρέπει να αφαιρεθεί μια λέξη γιατί εκ παραδρομής νομίζω έχει
μπει. Εισηγούμαστε τον καθορισμός το «εκ νέου» να φύγει, διότι δεν υπάρχει
έγκυρη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ανώτατου
αριθμού και τα λοιπά, δεν έχει ληφθεί έγκυρη απόφαση στο παρελθόν.
Οπότε πάμε: «… Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού σε δυο
άδειες εγκατάστασης εκδιδόμενων προσώπων στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και της απόστασης εγκατάστασης στα 450 μέτρα από ναούς,
σχολεία, νηπιαγωγεία…» όπως τα ορίζει ο νόμος και δεν χρειάζεται νομίζω να
το διαβάσω, συν τους παρακάτω αποκλεισμούς σε διάφορες περιοχές του
Δήμου μας.
Επίσης εισηγούμαι στο αποφασιστικό μέρος της σημερινής μας
απόφασης να προστεθεί η «Αποφασίζουμε την εξ αρχής ακυρότητα των
κανονιστικών αποφάσεων 33/2010 και 257/2010 διότι καμία από τις δυο δεν
συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία ως κανονιστική απόφαση»
προκειμένου να ισχύσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό κ. Λάλο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας δεν υπάρχει πρόβλημα, έκανε μια
τοποθέτηση. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί της διαδικασίας αν υπάρχει …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας φαντάζομαι δεν είναι, γιατί δεν έχουμε
εκτραπεί.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι. Αφήστε με.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω για ένα λεπτό.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό που λέει ο κ. Λάλος δεν έχει καμία υπόσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι διαδικασία κ. Τομπούλογλου, συγχωρέστε με.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικασία ξέρετε τι σημαίνει κ. Τομπούλογλου; Ότι δεν τηρώ τη
διαδικασία …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν αλλάζει την εισήγηση τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί απαγορεύεται κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι διαδικαστικό τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι διαδικαστικό φυσικά η αλλαγή της εισήγησης.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πού είναι διαδικαστικό η αλλαγή της εισήγησης; Γι' αυτό
γίνεται Συμβούλιο για να αλλάζουν και οι εισηγήσεις.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινα αντιληπτός;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Για εμένα όχι αλλά εσείς έχετε τη δυνατότητα να δίνετε
και να αφαιρείτε τον λόγο. Από τη στιγμή που μου αφαιρείτε τον λόγο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Τομπούλογλου μην κάνετε ερμηνεία.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς έχετε το πεπόνι, εσείς έχετε και το καρπούζι.
Τελείωσε. Μου αφαιρέσατε τον λόγο, τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου …..
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ ήθελα να διευκολύνω το Σώμα σε κάτι που είπε ο
κ. Λάλος που δεν έχει ισχύ αλλά δεν μου δίνετε τον λόγο να το πω. Δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα σας δώσω τον λόγο κ. Τομπούλογλου αλλά πρέπει να
καταλάβετε ότι όταν λέμε τη διαδικασία, σημαίνει ότι δεν τηρείται η διαδικασία
που προβλέπει ο Κανονισμός για τη διευθέτηση της ομιλίας. Αυτό είναι
διαδικασία.
Το αν ο κ. Λάλος λέει σωστά πράγματα ή όχι, να με
συγχωρέσετε δεν είναι διαδικασία για να ξέρουμε τι λέμε εδώ μέσα. Έχετε τον
λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Να πω το εξής κ. Λάλο: είπατε
να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση επειδή δεν πάρθηκε με την ανάλογη
πλειοψηφία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είπα να ακυρωθεί, είπα να αποφασιστεί
ομόφωνα διότι αυτό οφείλουμε για να μην είμαστε και παράνομοι …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν είμαστε παράνομοι, διότι η συγκεκριμένη απόφαση
κ. Λάλο, όπως πολύ καλά ξέρετε δεν προσβλήθηκε από κανέναν και έχω στα
χέρια μου απόφαση της Γενικής Διευθύντριας της Αποκεντρωμένης της κας
Βασιλικής Σκορδάτου, που λέει ότι είναι σε ισχύ ως άμεσα εκτελεστή
σύμφωνα με τα παραπάνω και παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο γι' αυτά που λέτε,
που δεν ισχύουν αυτά που λέτε, να διαβάσει ο κ. Πρόεδρος τι λέει …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη, η απόφαση έχει απορριφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν αποφασίζει η Αποκεντρωμένη για την πόλη
μας. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ πολύ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ας τη διαβάσει ο κ. Πρόεδρος εγώ δεν θέλω να
διαβάσω τίποτε άλλο, ας το διαβάσει ο κ. Πρόεδρος πάνω σε αυτό που είπε ο
κ. Λάλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας ενημερώσω βεβαίως και επ’ αυτού. Θα ξεκινήσω από
το τώρα, για να φτάσουμε και στο χτες μιας και αναφερόμαστε στο χτες. Αυτό
το οποίο θέλουμε να κάνουμε, υπάρχει ένας νόμος καλά κάνει και υπάρχει,
κακώς κατά την άποψή μου υπάρχει αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία εν
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προκειμένω. Εμείς θέλουμε να δούμε τι κάνουμε στην πόλη μας στα πλαίσια
του νόμου και στα πλαίσια αυτά πρέπει να αποφασίσουμε τι γίνεται με τα
εκδιδόμενα πρόσωπα.
Εμάς η άποψή μας είναι πως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και
στις συνθήκες του ακραίου καπιταλισμού του βάρβαρου νεοφιλελευθερισμού,
του ιμπεριαλισμού θα έλεγα που έχει διαλύσει ολόκληρες χώρες η πορνεία
είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το trafficking. Δηλαδή έχουμε εκθέσεις κάθε
χρόνο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., έχουμε εκθέσεις της Διεθνούς
Αμνηστίας και ειδικά και για τη χώρα μας ως χώρο που διακινούνται πολλές
χιλιάδες γυναίκες κυρίως από τα Βαλκάνια αλλά και πρώην ανατολικές χώρες
προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό που είδαμε στην έξαρσή του ειδικά την
περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε που γέμισε η Αττική νόμιμους οίκους
ανοχής.
Εμάς η κριτική μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί
με κριτική που κάνουν συντηρητικοί ή ακροδεξιοί κύκλοι από μια ηθικολογική
σκοπιά. Η κριτική μας και η άποψή μας επί του νόμου αλλά και του πως
λειτουργεί η πορνεία μας στη χώρα μας τουλάχιστον, έχει να κάνει με την
άγρια εκμετάλλευση αυτών γυναικών από κυκλώματα, την εκμετάλλευση
πολλές φορές και την κακοποίηση από «πελάτες» και τουλάχιστον στο βαθμό
που περνάει από το χέρι μας όσον αφορά την πόλη μας εμείς θέλουμε και θα
το περιορίσουμε.
Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην πόλη; Η
πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένας νόμιμος οίκος ανοχής και υπάρχουν
και άλλοι δυο παράνομοι. Η πραγματικότητα τι λέει επίσης, η πιάτσα; Ότι
όπου υπάρχει και ανοίγει ένας νόμιμος οίκος ανοχής δημιουργείται και μια
πιάτσα για παράνομους, δημιουργείται πελατεία.
Και εδώ θέλω να προλάβω και ένα επιχείρημα που θα πουν
πολλοί και το λένε και το ισχυρίζονται, υπάρχουν τέτοιες απόψεις και είναι
εύλογο να υπάρχουν αφού δεν μπορούμε να χτυπήσουμε την παρανομία, ας
πάμε να τη νομιμοποιήσουμε.
Δεν είναι έτσι. άμα ήταν έτσι να νομιμοποιούσαμε και τα
φακελάκια και τις μίζες και ό,τι υπάρχει και καταγγέλλουμε. Ο σκοπός είναι να
αλλάξουμε τα πράγματα όχι να συμβιβαστούμε και να πούμε «δεν βαριέσαι

70

η

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/7/2016

αδελφέ να υπάρχει αυτή η κατάσταση», τουλάχιστον στο βαθμό που περνάει
από το χέρι μας, εμείς ένα Δήμο διοικούμε, δεν διοικούμε ολόκληρη τη χώρα
ώστε να μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τη νομοθετική εξουσία.
Άρα αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς σήμερα εισηγούμαστε,
είναι ότι θέλουμε να μπουν πιο αυστηροί κανόνες και περιορισμό, αυτό
φαίνεται καθαρά και στον αριθμό των αδειών αλλά κυρίως στις αποστάσεις,
προκειμένου η πόλη μας τουλάχιστον να περιοριστούν ή τέλος πάντων να
είναι σε σημεία που να μην ενοχλούν καθόλου οι οίκοι ανοχής.
Το θέμα της παρανομίας το αμέσως επόμενο που θα κάνουμε,
αυτό δεν μπορεί να γίνει τον Αύγουστο αλλά θα γίνει τον Σεπτέμβρη και αυτό
είναι και προσωπική δέσμευση, έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις με την
Αστυνομία και όχι μόνο με την τοπική Αστυνομία αλλά και με τον ταξίαρχο
βορειοανατολικής Αττικής αλλά και με τον αρμόδιο αστυνόμο που ασχολείται
με θέματα αντίστοιχα πορνείας και τα λοιπά και έχουμε ζητήσει τη συνεργασία
τους, τους έχουμε στείλει επανειλημμένα έγγραφα προκειμένου να κλείσουν οι
παράνομοι οίκοι ανοχής.
Από τον Σεπτέμβρη όμως θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή
δημοσιότητα και θα πάμε και στην Εισαγγελία προκειμένου να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα γιατί με έγγραφα ή με συναντήσεις εντός των τειχών του
Δημαρχείου από ό,τι φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση. Η αρμοδιότητα μετά θα
είναι της Αστυνομίας και πρέπει η Αστυνομία και η πολιτική της ηγεσία να
αναλάβει τις ευθύνες τους όσον αφορά το κλείσιμο των παράνομων οίκων
ανοχής.
Το λέω, για να προκαταβάλλω σε μεγάλο βαθμό μια συζήτηση η
οποία θα ανοίξει «αφού είναι παράνομα κάποια ας τα κάνουμε νόμιμα βρε
αδελφέ τουλάχιστον να έχουμε και κάποια έσοδα» ή να υπάρχει και μια
σχετική τήρηση της νομοθεσίας. Αυτή είναι η άποψή μας.
Θα φτάσω τώρα στο παρελθόν. Ψηφίσαμε πριν από λίγο μια
κανονιστική απόφαση για τη μουσική. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 33μελές, ο
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία,
εφόσον είναι κανονιστική απόφαση θέλει απόλυτη πλειοψηφία. Απόλυτη εν
προκειμένω σημαίνει 17.
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Ο κ. Πλέσσας στην ολοκλήρωση μιας ψηφοφορίας που θέλει
απόλυτη πλειοψηφία λέει «εγκρίνεται» ή «απορρίπτεται». Θα το επαναλάβω:
αν η προηγούμενη ψηφοφορία για την κανονιστική είχε λάβει κάτω των 17
ψήφων, ο κ. Πλέσσας θα ανακοίνωνε στο Σώμα ότι απορρίπτεται.
Και εδώ έχουμε το εξής παράδοξο: έχουμε μια κανονιστική
απόφαση του 2010 η οποία δεν έχει λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία και
εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε σε Δημοτικό Συμβούλιο! Πως έγινε αυτό; Έγινε. Πάμε
μετά σε αυτό που λέμε γραφειοκρατικά γρανάζια και διοικητικό Δίκαιο της
χώρας.
Αυτή η απόφαση γράφτηκε ότι εγκρίθηκε. Δεν εστάλη στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τότε λεγόταν Περιφέρεια, δεν ήταν αιρετή η
Περιφέρεια ήταν το όργανο ελέγχου της νομιμότητας. Δεν εστάλη για έλεγχο
νομιμότητας. Ο κ. Πλέσσας αύριο ή μεθαύριο την κανονιστική μας απόφαση
όπως όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε, τις στέλνει για έλεγχο νομιμότητας
ως οφείλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και αν θεωρούμε πως
αδικούμαστε, προσφεύγουμε και το έχουμε κάνει στην Επιτροπή του άρθρου
152 για να βρούμε το δίκιο μας ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά. Το
έχουμε κάνει και αυτό από απόρριψη στην Επιτροπή του άρθρου 152. Δεν
εστάλη ποτέ.
Ο κ. Πλέσσας θα στείλει μεθαύριο αυτή την απόφαση γιατί
μπορεί να μας πει ότι η τάδε διάταξη που έχετε στην κανονιστική για τη
μουσική, ή στην κανονιστική που θα περάσουμε τώρα, είναι παράνομη ή δεν
υπάρχει διάταξη νόμου που να την προβλέπει. Έχει τύχει πολλές φορές.
Κρατήστε το: δεν εστάλη. Ξέρετε ποια είναι η συνέπεια; Μια
απόφαση η οποία δεν στέλνεται για έλεγχο νομιμότητας, όταν δεν στέλνεται
για

έλεγχο

νομιμότητας

εντός

του

προβλεπόμενου

διαστήματος,

το

προβλεπόμενο διάστημα είναι ένας μήνας.
Το έγγραφο που επικαλείται ο κ. Τομπούλογλου που ισχύει το
έγγραφο αυτό ξέρετε πότε εστάλη; 23/11/2011 ένα χρόνο μετά αφ' ότου έχει
ψηφιστεί η κανονιστική, έχει εκδοθεί η άδεια με βάση μια κανονιστική η οποία
δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία άρα δεν ήταν νόμιμη, μπόρεσε και
απέκτησε εκτελεστότητα. Αυτό λέει η Αποκεντρωμένη.
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Τι λέει η Αποκεντρωμένη; Δεν μπορώ να αποφανθώ πλέον γιατί
έχει περάσει το εύλογο χρονικό διάστημα του ενός μήνα και άρα πλέον δεν
μπορώ να αποφανθώ για τη νομιμότητα αυτής της απόφασης. Επίσης με
βάση το διοικητικό Δίκαιο αποκτά εκτελεστότητα.
Μια απόφαση ακόμη κι αν είναι παράνομη, στο βαθμό που
κάποιος δεν έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ή δεν έχει υπάρξει κατάργησή
της από το ίδιο συλλογικό όργανο άρα δεν μπορεί να κριθεί η παρανομία της,
είναι καταφανώς παράνομη αλλά δεν έχει υπάρξει είτε Δικαστήριο είτε όργανο
που να κρίνει τη νομιμότητά της. Άρα αποκτά εκτελεστότητα. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Όχι νομιμότητα, εκτελεστότητα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου μελετήσαμε το θέμα πιστέψτε με μέχρι
κεραίας, αναζητώντας νομολογία μέχρι και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μια απόφαση μπορεί να είναι παράνομη, αλλά εφόσον δεν έχει κριθεί ακόμη
η παρανομία της, δύο είναι οι τρόποι: είτε να προσφύγει κάποιος στο
Δικαστήριο όπως είπα, είτε μέσα από την κατάργησή της από αρμόδιο
συλλογικό

όργανο

που

είναι

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

τότε

αποκτά

εκτελεστότητα, ακόμη κι αν είναι παράνομη καταφανώς. Γιατί είναι καταφανώς
παράνομη. Μια απόφαση που δεν έχει καν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Τι
συζητάμε τώρα;
Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτό το θέμα. Η πραγματικότητα είναι
ότι σήμερα θέλουμε να αποκτήσει μια πραγματική νόμιμη κανονιστική ο Δήμος
μας για τους οίκους ανοχής, η πρότασή μας είναι αυτή βασίζεται στο σκεπτικό
το οποίο περιέγραψα. Θεωρούμε πως είναι ένα βήμα προστασίας της πόλης
αλλά και διευθέτησης ζητημάτων που εκκρεμούν από το παρελθόν και θεωρώ
πως είναι στη σωστή κατεύθυνση και καλούμε όλους σας να τη στηρίξετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι
κατ' αρχήν η ερώτηση –δεν βλέπω όμως τη Νομική Υπηρεσία εδώ γιατί έχει
να κάνει με νομικό θέμα, δεν ξέρω αν ο κ. Κουμαριανός ως δικηγόρος μπορεί
να μας απαντήσει, το πρώτο ερώτημα είναι ότι αυτοί που ήδη υπάρχουν οι
δυο οίκοι ανοχής …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νόμιμοι;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένας με δυο άδειες είναι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ένας με δυο άδειες. Μετά από αυτή την κανονιστική θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, να εγείρουν δικαίωμα αποζημίωσης από το
Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν φοβόμαστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν σου είπα εγώ αν φοβάσαι, μπορεί να έχεις μεγάλο
πορτοφόλι. Δικαίωμά σου. Το θέμα είναι αυτό και θέλω μια σαφή απάντηση
αν αυτά τα καταστήματα μετά από αυτή την κανονιστική που θα βρεθούν
χωρίς άδεια θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο, πρώτον.
Δεύτερον.

Είπε

ο

κ.

Δήμαρχος

ότι

είναι

παράνομη

η

προηγούμενη απόφαση και τα λοιπά. Μπορείτε να μου πείτε κ. Δήμαρχε γιατί
ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής ο κ. Μανωλεδάκης στην γνωμοδοτική
την τελευταία πάρθηκε ομόφωνη απόφαση και δεν έθιξε κανένα ζήτημα
νομιμότητας;
Εδώ λέει ότι ομόφωνα αποφάσισε, έτσι λέει εδώ, εκτός αν λέει
λάθος. Μπορεί βέβαια να είπε ότι ήταν πολιτική μας, το θέμα είναι όμως ότι
όταν έγινε η ψηφοφορία η Επιτροπή και το πρακτικό ψήφισε ομόφωνα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν παράνομη ή δεν ήταν κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μην το πηγαίνουμε αλλού, εγώ μιλώ για συγκεκριμένα
πράγματα και παρακαλώ η από 13/6/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης να
κατατεθεί στα πρακτικά όπου λέει ότι γνωμοδότησε ομόφωνα και ο κ.
Μανωλεδάκης ο οποίος εκπροσωπούμε το Δήμο, ψήφισε υπέρ και παρακαλώ
τον κ. Πρόεδρο να το διαβάσει.
Επίσης η άλλη ερώτηση που έχω να κάνω, είναι γιατί κ.
Δήμαρχε αφού είχατε όλο το δικαίωμα, δεν φέρατε μια καινούργια κανονιστική
πριν λήξει η άδεια του οίκου ανοχής. Και τη φέρατε αφού ξεκίνησε τις
διαδικασίες για χορήγηση επέκτασης καινούργιας άδειας. Περιμένατε δηλαδή
να γίνει η αίτηση για ανανέωση της άδειας και μετά φέρνετε την κανονιστική;
Αυτό είναι υποκριτικό. Γιατί δεν το κάνατε από την αρχή; Δημοτική Αρχή δεν
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είστε τώρα, είστε δυο χρόνια. Είχατε όλο το χρόνο να το κάνετε πριν. Τώρα, η
κίνησή σας δείχνει σκοπιμότητα. Ή, αν μη τι άλλο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκοπιμότητα τι ακριβώς εννοείτε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σκοπιμότητα για το συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε προσωπικά δηλαδή με τον οίκο ανοχής;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Διότι αυτό στην κύρια ομιλία μου θα το καταθέσω και
θα εξηγήσω για την σκοπιμότητα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε για σκοπιμότητα, γιατί
αν μιλήσω κι εγώ για σκοπιμότητες…
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα το αποδείξω σας λέω, δεν είναι ότι δεν έχω. Εγώ
λέω ότι η αίτηση για ανανέωση για τον συγκεκριμένο οίκο ανοχής έγινε
24/12/2015 και η άδειά του η λήξη του ήταν 4/4/2016. Είχατε όλο το δικαίωμα
και όλο το χρόνο να φέρετε κανονιστική πριν από τη λήξη και όχι μετά.
Και άλλη μια ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής: την
εισήγηση ποιος την έκανε; Ο κ. Λάλος; Δεν την έχω μπροστά μου. Αγαπητοί
συνάδελφοι η εισήγηση είναι ακριβώς αντιγραφή της εισήγησης που είχε κάνει
ο κ. Γρετζελιάς. Δεν έβαλαν τίποτε. Όπως ήταν η εισήγηση του κ. Γρετζελιά
που έλεγε 350 μέτρα, αυτή την εισήγηση έφεραν. Αν μη τι άλλο αυτό αν είναι
υπεκφυγή ή υποκρισία και με 250 μέτρα μέσα στην πόλη δεν υπάρχει
περίπτωση να μπει πουθενά. Τι βάζετε τα 450 και χαρακτηρίζετε αυτές τις
υπερβολές;
Στα 450 ή στο 1,5 χιλιόμετρο άμα το έβαζε τι θα έκανε; Αφού
ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η νομοθεσία λέει μέχρι 200 μέτρα και εδώ εφόσον
είσαι Δημοτική Αρχή και τα ξέρεις, τα 250 μέτρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε
στον αιώνα τον άπαντα να πάει. Τι βάζεις 450 μέτρα; Δεν είναι υποκρισία; Και
210 να βάλεις, πάλι δεν μπορεί να πάρει. Τι βάζεις 450; Δεν είναι υποκρισία;
Βάλε και 1,5 χιλιόμετρο.
Ένθεν –λέει- και κείθεν της εθνικής οδού, δηλαδή αντί να
πιάσουν και να δουν, δεν τη θέλουν το καταλαβαίνω είναι πολιτική τους
απόφαση το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κι αυτό το πράγμα τώρα, ακόμη και ο
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Μάριος σε αυτή την εισήγηση όταν είχε έρθει, είχε πει 300 μέτρα. Ο Μάριος,
έχω εδώ τα πρακτικά του Μάριου τι είχε πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να τα τροποποιήσουμε τα μέτρα, μην ανησυχείτε κ.
Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και ένα τελευταίο, τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για
μετά. Επειδή εμείς οι δεξιοί είμαστε οι συντηρητικοί και τα λοιπά, έχω ένα
δημοσίευμα μιας ερώτησης που έκαναν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με
επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Βουλής τον κ. Κουράκη, όπου ζητάει ο κ.
Κουράκης μαζί με 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να χαλαρώσουν οι αυστηροί όροι
χωροθέτησης των οίκων ανοχής και λέει ότι σύμφωνα με τους βουλευτές «οι
αυστηροί όροι χωροθέτησης των οίκων ανοχής, ενέχει κινδύνους να αυξηθεί
το λεγόμενο πεζοδρόμιο».
Τι ισχύει τώρα τελικά κ. Δήμαρχε; Αυτό το λένε αυτοί οι οποίοι
σας στήριξαν και βγήκατε στη Δημοτική Αρχή. Παρακαλώ κ. Πλέσσα ας το
διαβάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι το τι γράφουν και τι ερώτηση κάνετε
στο νόμο Σαμαρά οι 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει και συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Να απαντήσω στον Γιάννη γιατί ήμουν στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή της Αποκεντρωμένης όπου Πρόεδρος ήταν εν ενεργεία
δικαστικός, υπήρχε εκπρόσωπος της Αστυνομίας με βαθμό Αστυνόμου Α αν
δεν κάνω λάθος, εκπρόσωπος του Υγειονομικού και εγώ σαν εκπρόσωπος
του Δήμου εξέτασε τυπικά χαρτιά σύμφωνα με την κανονιστική που ίσχυε και
ισχύει μέχρι τώρα δεν έχει ψηφιστεί η νέα κανονιστική αν εκπλήρωνε τις
προϋποθέσεις αυτές. Δεν υπήρχε κανένα κώλυμα για να μην εκδώσει άδεια
και επομένως ομόφωνα εκδώσαμε άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς εκφράζω προσωπικές μου θέσεις
και απόψεις γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό, σε καμία περίπτωση δεν
θέλω να δημιουργήσω κάποια αντιπαράθεση, λέω όπως βλέπω εγώ τα
πράγματα και όπως πιστεύω ότι πρέπει να είναι.
Εγώ δεν θα κάνω ηθικοπλαστικές προσεγγίσεις ούτε θα έχω
ηθικές αναστολές για λαϊκή κατανάλωση το πώς βλέπω ένα θέμα το οποίο σε
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μια σύγχρονη κοινωνία οφείλουμε να το δούμε διαφορετικά από το να μας
θίγει όλα αυτά τα ηθικά, τα οποία έχουμε και φέρνει ο καθένας.
Κατ' αρχάς ένα πράγμα το οποίο κανένας δεν διαφωνεί και δεν
πιστεύω ότι θα διαφωνήσει, είναι ότι όλοι θέλουμε νομιμότητα και όλες αυτές
οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για να μπορέσει να λειτουργεί ένας οίκος
ανοχής και το ότι τα εκδιδόμενα πρόσωπα αυτά έχουν αποφασίσει για τον
άλφα ή βήτα λόγο ο τρόπος ζωής τους να είναι αυτός, είναι κάτι το οποίο
πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι πρόσωπα τα οποία άλλοι τους θεωρούν
δυστυχισμένα, άλλοι λένε ότι είναι κάτι που τους αρέσει και το θέλουν, εγώ
αδιαφορώ γι' αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει κύριοι σε καμία οργανωμένη κοινωνία σε όλη την
Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, να λένε ότι οι οίκοι ανοχής θα πάνε που. 450
μέτρα έξω από την πόλη. Και μάλιστα εδώ λέει «δεδομένου ότι η απόλυτη
αυστηρότητα καθιστά πλήρως απαγορευτική την εν λόγω κανονιστική
απόφαση». Πραγματικά θα στήριζα και θα λέγαμε ότι

«δεν θέλουμε τους

οίκους ανοχής» και εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν
μπορούμε να δεχτούμε αυτό, το οποίο το δέχονται όλοι. Δηλαδή τι θέλουμε;
Να τις σέρνουμε, όπως τις σέρνουν στην Πατησίων; Να τις σέρνουν όπως τις
σέρνουν κάτω από τις Γέφυρες; Να είναι γεμάτο αρρώστιες; Να είναι γεμάτο
όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν; Να μην υπάρχει
φορολογία;
Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κιόλας. Αλλά από την άλλη μη
δημιουργούμε αυτά τα ηθικά διλήμματα ότι εμείς δεχόμαστε μόνο μία ηθική
υπόσταση πάνω σε αυτό το θέμα και απομονώνουμε αυτά τα άτομα. Ακόμη
και 450 μέτρα να βάλουμε, στην Πάρνηθα να τις πάμε γιατί αρχίζει μια
γκετοποίηση την οποία την έχουμε αποδοκιμάσει όλοι μας. Μια γκετοποίηση,
με άτομα που φτάνουμε σε εποχές πίσσα και πούπουλα.
Ακόμη και ένα gay bar να ανοίξει, θα πρέπει να το αποδεχτούμε
ότι είναι πλέον μια γενική, παγκόσμια λογική ότι ο καθένας μπορεί να
χρησιμοποιήσει τον εαυτό του, το κορμί του, οτιδήποτε θέλει, χωρίς να
προσβάλλει χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς
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να έχουμε θέσεις οι οποίες να μας δημιουργούν προβλήματα στις οικογένειές
μας.
Δεν είναι ευχάριστο για την οικογένειά μας το να βλέπουμε
δίπλα ένα οίκο ανοχής, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε. Αλλά
ούτε θα μου θίξει και τα χριστιανικά μου ήθη, ούτε θα μου θίξει κι όλο αυτό το
βγαίνουν πολλοί οι οποίοι λένε «εγώ δεν το ανέχομαι, εγώ δεν το θέλω».
Ακούστε κύριοι, εάν μπορέσουμε και βάλουμε μια κανονιστική
και ένα πλαίσιο και μπορέσουμε και είμαστε κοντά σε αυτό που λέγεται
πορνεία, η οποία είναι εκδιδόμενη επί πληρωμή και το ελέγχουμε με τους
γιατρούς, με τα πιστοποιητικά, με το κάθε 15-20 μέρες δεν ξέρω τι λέει ο
Κανονισμός, με το να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά μέσα σε ένα νομικό
πλαίσιο, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να υπάρχει ένας αριθμός οίκων
ανοχής, που είναι ένας (;) είναι δύο (;) θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γιατί από ό,τι λέει ο νόμος αυτό είναι θέμα το οποίο το αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Κύριοι, εγώ σας λέω ένα πράγμα: θεωρώ ότι είναι υποκρισία το
να κάνουμε μια κανονιστική και να βάζουμε 450 μέτρα. Καλύτερα να λέγαμε
όπως είπα και στην αρχή, ότι «Κύριοι, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη
διαδικασία», είναι κάτι το οποίο θα το σεβόμουν και θα έλεγα «ήρθαν
ξεκάθαρα, είπαν ότι θέλουμε αυτό και αυτό πρέπει να δεχτούμε».
Σε καμία περίπτωση από τη δική μου πλευρά και λέω ότι ούτε
εκφράζω αυτή τη στιγμή καμία Παράταξη, εκφράζω μόνο τον Απόστολο Κόντο
και σας λέω ότι δεν με ενδιαφέρει ο καθένας που κοιμάται, με ποιον κοιμάται,
τι κάνει και πως είναι. Με ενδιαφέρει μόνο να μην ενοχλεί αυτό που λέγεται,
να μην ενοχλεί την κοινή γνώμη, να μην ενοχλεί τον διπλανό.
Αγαπητοί φίλοι πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα
αυτό. Τώρα, όσο για την παρανομία του 2009 και του 2010 θέλω να κάνω ένα
απλό ερώτημα: δεν υπήρχε αντιπολίτευση εκεί; Δεν υπήρχαν νομικοί; Δεν
υπήρχε ένας άνθρωπος να πει «Τι μας λέτε;», δηλαδή ο τελευταίος δημοτικός
σύμβουλος από πλευράς ηλικίας και ο τελευταίος που κάθεται απ' έξω μπορεί
να κρίνει ότι θέλει 17. Εκεί δεν βρέθηκε ένας να πει «ρε παιδιά δεν έχουμε
πλειοψηφία»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ρωτάμε κ. Κόντο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή δεν υπήρχε ένας άνθρωπος και ερχόμαστε τώρα μετά
από έξι χρόνια να πάρουμε ομόφωνη απόφαση ότι …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή εμείς διεκδικούμε ότι έχουμε μια θέση την οποία τα
πάντα ξέρουμε εμάς δεν μπορεί να μας ξεφύγει τίποτε και οι 31 εκεί
κοιμόντουσαν. Πως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα κύριοι, εγώ δεν το
καταλαβαίνω. Και βλέπω μάλιστα και δυο χαρτιά τα οποία τα πήρα τώρα, που
λένε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί παράνομο. Εάν δεν
θεωρηθεί παράνομο, γιατί έρχεστε τώρα και λέτε αυτό το πράγμα; Γιατί δεν το
είπατε

όταν

ήσασταν

δημοτικοί

σύμβουλοι

αρκετοί

από

εδώ

στις

προηγούμενες Διοικήσεις, γιατί δεν το λέγατε στην αρχή της περιόδου να
πείτε «εδώ έχουμε κι ένα θέμα το οποίο το φέρνουμε τώρα»;
Παρά έρχεστε μετά από οκτώ χρόνια, ότι είναι παράνομες οι
αποφάσεις αυτές; Διότι προσβάλλει και ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στο
Συμβούλιο και οι 31 και προσβάλλει κι ένα Δήμο ότι παίρνει παράνομες
αποφάσεις σε ένα τόσο λεπτό θέμα, όπως είναι το θέμα το εκδιδομένων
γυναικών.
Κύριοι,

εγώ

σας

επαναλαμβάνω

κάτι:

ηθικοπλαστικές

προσεγγίσεις και αναστολές ηθικές σε θέματα που έχουν και μια ανθρωπιά
και λέμε πως μπορούμε να τα δούμε, έπρεπε να δούμε εδώ χωρίς
συγκρούσεις και να πούμε εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε, εδώ δεν θέλουμε να
προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση, εκεί πραγματικά θα καθόμουν να το
συζητήσω.
Αλλά το να μας κοροϊδεύετε και να κάνετε εισηγήσεις οι οποίες
δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα…. Και να σας πω και κάτι άλλο; Πρέπει να
δούμε ότι εφόσον …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα την προσβάλλετε κ. Κόντο δηλαδή;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί να σας προσβάλλω;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα την προσβάλλετε δηλαδή;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα εγώ ότι θα προσβάλλω; Κύριε Δήμαρχε να σας πω κάτι
άλλο; Μη μου βάζετε λόγια στο στόμα, δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ, σας
παρακαλώ πάρα πολύ!
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Λέω ότι εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα: από τη στιγμή κατά
την οποία θα πάρουμε μια απόφαση τέτοια, η απόφαση πρέπει να είναι με μια
νομιμότητα ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα θιχτούν, ενδέχεται να
προσφύγουν και να πάνε να κάνουν κάτι. Να μην βρεθούμε και εκτεθούμε με
ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο να λέμε πράγματα τα οποία σε καμία
περίπτωση δεν βλέπω εγώ ότι έχουν λογική. Το ότι μπορεί να πει κάποιος ότι
δεν το θέλω, συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε ένα λεπτό ακόμη. Νομίζω ότι το να
πει κάποιος ότι δεν δέχεται και ότι κάποιος δεν το θέλει, είναι απόλυτα θεμιτό
να πει ότι εγώ στην πόλη μου όμως δεν το θέλω αυτό το πράγμα, είναι κάτι
που δεν μπορεί να το κάνει κύριοι. Είναι κάτι, το οποίο δεν έχουμε σαν
οργανωμένη και δομημένη κοινωνία να κάνουμε αυτό το πράγμα και πρέπει
να το δείτε.
Εντάξει κύριοι ζητώ συγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας έδωσα τον χρόνο, είναι σοβαρό το θέμα και δίνουμε
χρόνο. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ:

Είναι εντυπωσιακό δηλαδή πόσα στοιχεία μας

παραθέτουν, ενώ το προφανές ότι δεν είχαν την πλειοψηφία δεν λένε
κουβέντα. Δηλαδή το βασικό. Χαρτιά, ιστορικές αναδρομές, ένα δύο τρία
τέσσερα, τη βασική αριθμητική δεν μας την αναφέρουν.
Κάποια βασικά πράγματα για την απόφαση. Υπάρχουν οι
ανυπόστατες πράξεις που δεν έχουν καμία επίφαση νομιμότητας και οι
άκυρες που έχουν σφάλματα, τυπικά και ουσιαστικά. Οι άκυρες κανονικά είναι
εκτελεστές

και

έχουν

έννομα

αποτελέσματα

μέχρι

να

ακυρωθούν,

καταργούνται με την ακύρωση.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι άλλο είναι η ακύρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια διευκρίνιση κάνω κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα κάνετε τη διευκρίνιση όποτε θέλετε εσείς, σας
παρακαλώ.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ, διακόπτετε τον κ. Αντιδήμαρχο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επιχειρήματα υπέρ της νομιμότητας για την καλύτερη
πλαισίωση των δραστηριοτήτων που έχουν πολύ παράνομη πλευρά, όπως
αυτά που ανέπτυξε ο κ. Κόντος ακούγονται συστηματικά στην Αμερική για την
οπλοκατοχή, συστηματικά στην Αμερική από τους υπερασπιστές της
οπλοκατοχής. Είναι ακριβώς η ίδια λογική.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου προσβάλλετε τον ομιλητή
αυτή τη στιγμή. Γιατί το κάνετε αυτό;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Καθόλου. Εγώ ξέρω αριθμητική και δεν μπορεί να με
προσβάλλει ο κ. Τομπούλογλου.
Τα ίδια επιχειρήματα που είπατε κ. Κόντο, τα λένε οι βιομηχανίες
όπλων στην Αμερική ότι όσο είναι νόμιμη η οπλοκατοχή, τόσο δεσμεύουμε ότι
θα έχει άδεια αυτός που έχει όπλα με αποτέλεσμα να γεμίζει όπλα όλη η
αμερικανική κοινωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό. Η κα Παπαλουκά έχει τον
λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε επειδή δεν με βλέπετε, με έχετε δει
ότι θέλω να μιλήσω;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Πρόεδρε θα αποφύγω να τοποθετηθώ επί
συγκεκριμένων τοποθετήσεων που προηγήθηκαν, όπως επίσης θα αποφύγω
να μπω σε μια διαδικασία ανάλυσης ηθικοκοινωνικής της πορνείας, παρ' ότι
με προσβάλλει και ως γυναίκα και ως άνθρωπο το να ταυτίζεται η δυνατότητα
αυτοδιάθεσης του κάθε ανθρώπου και σεξουαλικής του δραστηριότητας με
την εμπορευματοποίηση αυτού του πράγματος και με το trafficking και όλα
αυτά τα οποία υφίστανται γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Το θεωρώ τραγικό και
πέρα από κάθε λογική το να ταυτίζονται αυτά.
Στο ζήτημα το δικό μας, γιατί εμείς εδώ δεν θα νομοθετήσουμε
και δεν θα αποφασίσουμε τι θα γίνεται γενικότερα ούτε στη χώρα, ούτε στην
Ευρώπη, ούτε στο καπιταλιστικό σύστημα σε σχέση με την πορνεία, εμείς θα

81

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

αποφασίσουμε σε σχέση με το τι θέλουμε να συμβαίνει και να ισχύει στην
πόλη μας.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι επειδή ήμουν δημοτική
σύμβουλος την προηγούμενη θητεία έχω βιώσει σκηνικά απείρου κάλλους
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με την ιδιοκτήτρια των οίκων ανοχής
περί των οποίων συζητούμε, να συναγελά και να αγκαλιάζεται με την
προηγούμενη Δήμαρχο, όπως και με κάποια άλλη μέλη τότε του Δημοτικού
Συμβουλίου και όλους εμάς τους υπόλοιπους οι οποίοι διαφωνούσαμε με
αυτές τις λογικές να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να προσπαθούμε να το
αντιπαλέψουμε με πολύ λίγα μέσα τα οποία είχαμε.
Βρισκόμαστε σήμερα να παίρνουμε μια απόφαση η οποία
αποκαθιστά τη νομιμότητα, όπως επίσης και το να αποφασίσουμε κάτι το
οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η
ποιότητα ζωής στην πόλη και το να παραμείνουμε και να ζούμε σε αυτή την
πόλη και να μεγαλώσουμε εδώ τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας.
Διότι όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή ή σε ένα Δήμο ο οποίος
διαπερνάται σε όλο του το μήκος από την εθνική οδό, όταν βρισκόμαστε σε
ένα χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ κατάλληλος για να υποβαθμιστεί και να
αποτελέσει όχι ένα χώρο που να μπορεί αξιοπρεπώς ένας άνθρωπος, αλλά
ένα εμπορευματοποίησης των πάντων θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ
προσεκτικοί και υπεύθυνοι.
Και η υπευθυνότητα από την πλευρά μιας Δημοτικής Αρχής δεν
είναι το να αφήνει έστω και το παραμικρό περιθώριο αυτή η πόλη να εξελιχθεί
σε μια γειτονιά οίκων ανοχής, gay bar ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα gay bar δεν μας ενοχλούν.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επειδή αναφέρθηκε αυτό ως κάτι που ας συμβεί.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σεξουαλικής αγοράς.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Σεξουαλικής αγοράς, ναι αν θέλετε με ό,τι αυτό
περιλαμβάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι gay bar είναι λάθος έκφραση.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αναφέρθηκε ακόμη και αυτό. Δεν έχω καμία ρατσιστική
θέση, αλίμονο όλοι γνωριζόμαστε εδώ οπότε κανένας δεν θα παρεξηγήσει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό σας διόρθωσα.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Επειδή αναφέρθηκε το αναφέρω.

Για όσους από εμάς

ονειρευόμαστε την περιοχή μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να
διαφοροποιηθούμε και να στηρίξουμε αυτή την απόφαση,
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, τα 450 μέτρα της
απόστασης που ορίζουμε είναι μια απόφαση επί των μέτρων ασφαλής,
προκειμένου να μην εξελιχθεί η πόλη μας σε αυτό το οποίο προανέφερα πριν.
Σχετικά με το πώς σχετίζονται διάφορα κυκλώματα που
εκμεταλλεύονται γυναίκες μέσω οίκων ανοχής με άλλα κυκλώματα τα οποία
αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν είμαι εγώ η μόνη
κατάλληλη να τα σχολιάσει και να τα αναλύσει και δεν είναι κι εδώ ο
κατάλληλος χώρος. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι πρέπει να πάρουμε θέση σε
αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο και παρακαλώ όλοι οι
ομιλητές από εδώ και πέρα να μην επαναλαμβανόμαστε, είναι σχεδόν
εξαντλημένο το θέμα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε δυστυχώς εγώ δεν νιώθω ότι είναι
εξαντλημένο το θέμα, βέβαια αυτά που θα πω δεν είναι πρωτόγνωρα είναι η
θέση που έχει πάγια το ΚΚΕ που την είχα αναπτύξει εγώ η ίδια ξανά και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Θέλω να πω όμως αν μου επιτρέπετε τα εξής: κατ' αρχήν θέλω
να ξεκινήσω ότι για εμένα είναι πολύ βασικό να αναπτύξω το πολιτικό
σκεπτικό και θέλω να ξεκινήσω με το ότι καταδικάζουμε με κάθε τρόπο το
Νόμο 3734/99 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και που θεσμοθετεί την πορνεία ως
επάγγελμα και άρα είναι μια ελεύθερη επιλογή, ατομικό δικαίωμα του καθένα
μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα.
Δηλαδή μπαίνει η εκπόρνευση σε μια λογική της ελευθερίας της
αγοράς και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμένα και με ενδιαφέρει και με αφορά
και είναι πολύ βασικό για εμένα ότι η εκπόρνευση δεν έχει καμία μα καμία
σχέση με οποιαδήποτε σεξουαλική ηθική, ή οποιαδήποτε σεξουαλική
προτίμηση έχει κάθε άνθρωπος. Η εκπόρνευση είναι το αντίθετό του, είναι
ακριβώς η εξαγορά του ενός από τον άλλον, δηλαδή φτάνει σε τέτοια
εκμετάλλευση το καπιταλιστικό σύστημα όπου χρειάζεται… Πουλάς τη δύναμή
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σου; Ένας εργάτης πουλάει τη δύναμή μου, αυτό κάνει. Όχι μια πόρνη ή ένας
πρόνος –γιατί με την ισότητα στον καπιταλισμό θα βγει και ο άντρας στην
πορνεία, τα νέα παιδιά- πουλάει την καθαυτή φύση του και δεν είναι μόνο
σεξουαλικό το θέμα.
Υπόκειται σε αξίες πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές κυρίως
και ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης αυτά
τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και όσο εμπορευματοποιούνται όλες
οι δομές που δίνονται… Πριν λίγα χρόνια θα σας έλεγα ότι στη Γαλλία
υπάρχουν φοιτήτριες οι οποίες εκπορνεύονται για να πληρώσουν το
Πανεπιστήμιο, τα δίδακτρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στην Ελλάδα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σήμερα θα σας πω ότι αυτό πλέον είναι ένα πολύ
διευρυμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό που ακούγαμε το μια
φορά στο τόσο. Και εδώ βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο το trafficking που
σωστά μπήκε γιατί είναι το βασικότερο, δηλαδή τα περισσότερα πορνεία είτε
είναι νόμιμα είτε είναι παράνομα, ο αιμοδότης της βιομηχανίας του σεξ είναι
από γυναίκες οι οποίες είναι πλήρως εκμεταλλευόμενες σωματικά και ψυχικά,
που στην ουσία είναι σκλάβοι. Αναφέρομαι στο trafficking όπου στην ουσία
κρατάνε όμηρους τις γυναίκες με διάφορους τρόπους.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι σήμερα ο
καπιταλισμός δίνει στη γυναίκα μια μονοδιάστατη… Δεν λέω ότι δεν είναι
ωραίο μια γυναίκα να είναι κοντά στη σεξουαλικότητά της, όποια γυναίκα θέλει
ας το κάνει και όπως θέλει, αλλά ο καπιταλισμός, η τηλεόραση, τα περιοδικά
δίνουν μια μονοδιάστατη εικόνα για τη γυναίκα, πλασάρουν το σώμα της,
πλασάρουν ακόμη και την ικανότητά της μια όμορφη γυναίκα να κερδίσει
περισσότερα. Αυτό, είναι μια μορφή εκπόρνευσης η οποία εξηγεί πως μια
φοιτήτρια πιο εύκολα θα εκπορνευτεί και τα λοιπά, γιατί μπήκαν και τέτοια
ζητήματα.
Και

στο

προηγούμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο

και

σήμερα

ακούστηκαν λόγια για ηθική και τα λοιπά, όχι εγώ δεν θεωρώ ότι το βάζω από
ηθικής πλευράς, εγώ το βάζω από καθαρά πολιτικής πλευράς. Είναι η πιο
σάπια μορφή, είναι αυτό που βγαίνει από την πιο μαύρη εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο η πορνεία σήμερα στον καπιταλισμό και γι' αυτό
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ακριβώς δεν είναι τυχαίο ότι είναι και στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικά
χώρες. Γιατί είναι ακριβώς σύμφυτο του καπιταλισμού και συνδέεται με τις
συνθήκες ζωής και τον τρόπο ζωής που θέλουν να πλασάρουν για τον λαό
και για το πώς μπορεί να λύσει και τα κοινωνικά του προβλήματα της
φτώχειας και της ανέχειας.
Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, παρά μόνο δυο
σημεία. Το ένα είναι ότι κατά τη γνώμη μας μόνο όταν θα πάψει η
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο θα πάψει και η πορνεία και το
δεύτερο είναι ότι ο Δήμος όχι μόνο πρέπει να είναι αντίθετος, αλλά θα πρέπει
να αναπτύξει και δράσεις στην κατεύθυνση της αποτροπής του φαινομένου
αυτού στη Νεολαία ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική καπιταλιστική κρίση,
εγώ καταθέτω τη δική μου πρόταση που θέλω να ξεκαθαρίσω γιατί έχει
ακουστεί πάρα πολλές φορές στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, το ΚΚΕ δεν
φοβάται την παρανομία, αυτή να είναι για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της
εργατικής Τάξης. Παραδείγματα δεν θέλω να πω, αλλά υπάρχουν και
παραδείγματα τέτοια.
Για εμένα πρέπει να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν
επιθυμούμε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στη Φιλαδέλφεια και στη
Χαλκηδόνα, με ξεκάθαρο πολιτικό σκεπτικό: να μην εφαρμοστεί ο νόμος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι η τρίτη φορά που συζητώ
σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των αδειών των οίκων ανοχής. Όπως
είπε και η κα Παπαλουκά μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους ζήσαμε μια
τραγική εμπειρία στην προηγούμενη θητεία όπου οι ιδιοκτήτες των οίκων
ανοχής, ήταν σε συνεχή επαφή με ανθρώπους της Διοίκησης, με ανθρώπους
των Δημοτικών Συμβουλίων, με επικεφαλής Παρατάξεων, πήγαιναν σε
χώρους όπου πολιτικά Κόμματα είχαν εκδηλώσεις και δήλωναν και την
υποστήριξή τους και όλα αυτά με αντίτιμο την ψήφιση μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο κάποιων συγκεκριμένων θέσεων.
Ζήσαμε δυο μαρτυρικά βράδια στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία εννοώ, που στο τέλος δεν μπόρεσαν
βέβαια μετά από όλο αυτό τον ορυμαγδό των πιέσεων που γίνονταν, να
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επιτευχθεί ο απαραίτητος αριθμός 17 για να μπορέσει να ισχύσει μια
κανονιστική για τη λειτουργία των οίκων ανοχής.
Σε αυτό το αποτέλεσμα που υπήρξε τότε, έχουν πάρα πολλοί
ευθύνες και πάρα πολύ μεγάλες και η προηγούμενη Δήμαρχος αλλά και άλλοι
από άλλες Παρατάξεις. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που αυτή η Δημοτική
Αρχή φέρνει μια γενναία τέτοια κανονιστική απόφαση γι' αυτό το μεγάλο θέμα.
Γιατί πραγματικά το θέμα της πορνείας δεν έχει σχέση ούτε με την ελευθερία
του ατόμου για τη διάθεσή του και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Έχει να
κάνει με μια σκλαβιά, μια αγοραπωλησία ατόμων και ανθρώπων, ψυχών και
σωμάτων.
Και σε αυτό πρέπει να είμαστε αντίθετοι. Σίγουρα δεν είμαστε
αυτοί εμείς που μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθούμε
αντιμέτωποι σε όλο το καπιταλιστικό σύστημα και θα λύσουμε τα θέματα.
Πρέπει όμως αν θέλουμε να υπερασπιστούμε όπως λέμε σε άλλα λιγότερης
και μικρότερης σημασίας θέματα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, αυτό που είναι ένα μείζον θέμα θα πρέπει να είμαστε
ακόμη πιο αποφασιστικοί για να υπερασπιστούμε την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν το λέω και πάλι με
ηθικοπλαστικές απόψεις. Είναι ξεκάθαρη η θέση μου και πιστεύω ότι η
γενναία αυτή απόφαση αλλά τα άλλα μέτρα που είπε ο Δήμαρχος, οι άλλες
ενέργειες που έχει σκοπό να γίνουν μετά το Σεπτέμβρη, με βρίσκουν απόλυτα
σύμφωνη. Πρέπει να κινητοποιηθεί Δήμαρχε το μεγαλύτερο μέρος της
κοινωνίας να σταθεί αντιμέτωπο, είναι ένας τρόπος και να σταματήσουν αυτά
τα φαινόμενα, αλλά έτσι διαπαιδαγωγούμε και τις επόμενες γενιές πάνω σε
αυτά τα ζητήματα.
Πιστεύω δε ότι το όριο των 450 είναι ένα όριο ασφαλείας που
καλώς μπαίνει, γιατί πρέπει να προστατέψουμε την παραμικρή γωνιά της
πόλης. Είμαστε μια πόλη η οποία πλήττεται όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι
από πολλές ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μια εθνική οδός που διχάζει την πόλη,
που είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει ένας χώρος ανθρώπινης αγοραπωλησίας
χωρίς να το καταλάβουμε, μέσα σε χρόνο μηδέν.
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Πρέπει να προστατέψουμε την πόλη από αυτό και συμφωνώ
απόλυτα και είναι σαφές ότι θα υπερψηφίσω την κανονιστική. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αγαγιώτου. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι ένα θέμα για το οποίο ακούστηκαν πολλά και από
πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες σήμερα. Θέλω να βάλω μια
ξεχωριστή διάσταση, ίσως για να βοηθήσω και κάτι που εκ παραδρομής
πιστεύω εν τη ρύμη του λόγου αναφέρθηκε από την Ευτυχία Παπαλουκά, σε
καμία περίπτωση εμείς ως Παράταξη και εγώ προσωπικά ως άνθρωπος δεν
έχω πρόβλημα και δεν είχα ποτέ, με τη σεξουαλική προτίμηση ανθρώπων, με
τους χώρους τους οποίους μπορεί να πηγαίνουν, αν αυτά είναι gay bar, ή
lesbian bar ή οτιδήποτε τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε αυτό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε ξέρω πολύ καλά τι λέω, μισό λεπτό
να τελειώσω τον συλλογισμό μου. Άρα λέω αν τη ρύμη του λόγου το είπε η
Ευτυχία, εγώ θεωρώ ότι δεν το εννοούσε. Είναι άλλο πράγμα όμως αυτό, είναι
άλλο πράγμα το δικαίωμα του καθένα όχι μόνο στο τι προτιμάει στην
προσωπική του ζωή, αλλά και στο σε ποιους χώρους μπορεί να πηγαίνει να
απολαμβάνει αυτή του την ελευθερία και είναι άλλο πράγμα η σφραγίδα που
μπορεί να πάρει κάποιος για να ανοίξει ένα κρεοπωλείο ψυχών. Γιατί εγώ
τους οίκους ανοχής

κρεοπωλεία

ψυχών τους

ξέρω και

έτσι

τους

αντιλαμβάνομαι.
Και κακά τα ψέματα, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
Όταν μια ή δυο άδειες υπάρχουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, το
γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά μπορεί να ξεφυτρώνουν σα μανιτάρια και
υπάρχουν και παράνομοι οίκοι ανοχής, νομίζω το γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο ο
αδειοδοτημένος. Άρα η ουσία είναι εκεί.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και αυτός παράνομος ήταν και αδειοδοτήθηκε.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Άρα η ουσία είναι εκεί: το τι στίγμα πόλης θέλουμε να
αναπτύξουμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων και πως μπορούμε να προστατεύσουμε και την κοινωνία αλλά και
τους ανθρώπους που είναι προϊόντα trafficking, που είναι εκμεταλλευόμενοι
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σε βαθμό ξεφτίλας και με ποια ικανότητα και με ποιο πιστεύω, μπορούμε να
πούμε ότι αν θέλουμε να γίνει αυτό ή δεν θέλουμε.
Το αν είναι υποκριτικό ένα όριο ασφαλείας τα 450 μέτρα ή αν θα
έπρεπε να είναι 200 εμένα μου περισσεύει. Και ένα χιλιόμετρο να μπει άμα
χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ανανιάδη, δυο θέλω να πω κι εγώ. Εγώ
δεν θα μπω σε αυτά που ειπώθηκαν, έχει αναλυθεί από όλες τις πλευρές το
ζήτημα, θα σταθώ σε δυο σημεία απλώς για να φέρουμε σε ισορροπία μερικά
πράγματα που ακούστηκαν.
Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε και να υπερασπίσουμε τις
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίου που ο Κανονισμός λέει ότι θέλουν οι
κανονιστικές 17 ψήφους. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει. Αλίμονό μας
εάν δεχτούμε σα νόμιμες αποφάσεις και όσο είμαι Πρόεδρος δεν πρόκειται
ποτέ να γίνει και δεν θα το επιτρέψω να γίνει και έρχονται κάποιοι να τις
υπερασπίσουν. Αναρωτιέμαι, δηλαδή το Σώμα αυτό τι λειτουργικότητα έχει
πλέον εάν υπάρχουν και δεύτεροι δρόμοι. Δηλαδή αυτό που αποφασίζουμε
εμείς σήμερα άλφα, αύριο με κάποιους τρόπους γραφειοκρατίας και όποιος
κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τους τρόπους αυτούς, είναι –τα ανέλυσε ο κ.
νομικός ο κ. Κουμαριανός με απόλυτο τρόπο- τα ζητήματα των αποφάσεων
που

έχουν

εκτελεστότητα,

δεν

έχουν

εκτελεστότητα,

πότε

έχουν

εκτελεστότητα, γιατί έχουν εκτελεστότητα, πότε είναι πλήρως νόμιμες και
πόσο είναι σχετικά νόμιμες ή είναι ημιπαράνομες.
Εάν αυτά δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε μέσα σε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο, συγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε κατώτεροι των
περιστάσεων σα δημοτικοί σύμβουλοι.
Και για να φύγουμε από την αριθμητική των 17 λέω: είναι τυχαία
αυτή η μεθόδευση; Είναι καθαρό ότι υπήρξε μεθόδευση, κάνει νιάου –νιάου
στα κεραμίδια. Υπήρξε μεθόδευση. Γιατί; Γιατί κάποιοι αγαπούν πολύ τους
οίκους ανοχής και κάποιοι δεν τους αγαπούν; Προς Θεού δεν υπάρχουν
τέτοιες ηθικοπλαστικές αναλύσεις εδώ μέσα, γιατί όλοι οι σύμβουλοι είναι ενός
σοβαρού επιπέδου και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης.
Άρα ηθικοπλαστικές συζητήσεις είναι για να πετάμε την μπάλα
στην εξέδρα. Άρα γιατί –λέω εγώ- έγινε αυτή η μεθόδευση; Μα το είπε η κα
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Αγαγιώτου προηγουμένως. Η κα Αγαγιώτου είπε συνταρακτικά πράγματα,
μου σηκώθηκε η τρίχα! Θα μου πείτε δεν τα ήξερα; Τα μισά ήξερα, δεν τα
ήξερα όλα.
Έζησε τραγική εμπειρία, λέει η κα Αγαγιώτου στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε μαρτυρικά βράδια λέει η κα Αγαγιώτου στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως δεν ξέρει τι λέει; Μήπως είναι
καινούργια και δεν ξέρει να αρθρώσει το λόγο της;
Πολιτικά Κόμματα –λέει- υπήρχαν και τους στήριζαν κάποιες
από τους οίκους ανοχής. Τυχαία; Είπε ότι υπήρχαν σχέσεις με δημάρχους, με
Αντιδημάρχους και με δημοτικούς συμβούλους. Δεν βλέπει καλά η κα
Αγαγιώτου, ή δεν είδα καλά τόσα χρόνια τι χρόνια τι γινόταν; Ή δεν είδαν οι
υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ μέσα; Και λίγα είπαμε κύριοι συνάδελφοι!
Είπαμε λίγα, γιατί σεβόμαστε να μη φτάσουμε στα άκρα. Σεβαστείτε το.
ξέρουμε πολλά, ξέρουμε περισσότερα από αυτά που λέμε και μην προκαλείτε
κάποιοι.
Εγώ έχω να πω συγχαρητήρια στον κ. Δήμαρχο και στον
εισηγητή. Μακριά από εμάς τα ηθικοπλαστικά, στην Αριστερά έχουμε μάθει να
σεβόμαστε και να αγαπάμε τη διαφορετικότητα. Μακριά αυτά από εμάς. Αλλά
δεν θα επιτρέψουμε την πόλη μας να την κάνουμε ολόκληρο οίκο ανοχής.
Ευχαριστώ. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη για το δυνατό της φωνής μου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα τι είπατε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι αντιληφθήκατε τον λόγο μου; Ότι σας έδειρα; Θα σας
απαντήσω λοιπόν, είστε πολύ ευαίσθητοι. Σας παρακαλώ είστε προκλητικός!
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησα συγνώμη για τον τόνο της φωνής, είμαι ευγενής και με
προκαλείτε να μου πείτε ότι φοβηθήκατε. Αλλού αυτά κ. Τομπούλογλου, σας
παρακαλώ κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τα «αλλού αυτά…».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας το επαναλαμβάνω: αυτά, αλλού. Εκεί που περνάνε. Σε
εμένα δεν περνάνε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να σέβεσαι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας σέβομαι. Και εσείς να μάθετε να σέβεστε τον Πρόεδρο. Ο κ.
Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ να επαναλάβω λίγο κάποιες λέξεις που
είπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου «ξέρουμε πολλά και λέμε λίγα»
και τα ξέρουμε και τα έχουμε και σε χαρτιά και δεν τα δίνουμε στο Προεδρείο.
Γιατί θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση και να προστατέψουμε την πόλη και
γνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας εδώ μέσα, δεν είναι τώρα ο
σκοπός μας να έρθουμε σήμερα εδώ και να μαλλιοτραβηχτούμε, εμείς την
απόφαση θα την πάρουμε και με πλειοψηφία απόλυτη και θα ισχύσει. Τώρα
αυτό αν πειράζει κάποιον, δεν ξέρω μπορεί να κάνει αυτά που έκανε και το ’11
αυτός που τον πειράζει.
Χαιρετίζω τους δημοτικούς συμβούλους της προηγούμενης
Διοίκησης και το ’10 και το ’11 για τον αγώνα που έδωσαν σε εκείνα τα
Δημοτικά Συμβούλια απέναντι σε συμμορία –γιατί μόνο έτσι μπορώ να το
χαρακτηρίσω- και επειδή τα ζω κάθε μέρα και τα έχω ζήσει στο γραφείο μου
και επειδή έχω και απ' έξω την κυρία αυτή με το δικηγόρο της να με έχουν
απειλήσει με όλους τους τρόπους που μπορούν.
Με απείλησαν και εδώ σήμερα ότι πρέπει να έχω μεγάλο
πορτοφόλι για να λέω αυτά που λέω. Δεν έχω μεγάλο πορτοφόλι, αλλά τα
λέω. Γιατί εμείς στην Αριστερά έχουμε μάθει να δίνουμε αλλιώς τις μάχες μας
και όχι με τα πορτοφόλια.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να συνεχίσω; Θα συνεχίσω
Αριστερά λοιπόν! Εδώ επίσης επειδή η δική μας Διοίκηση έχει σκοπό να
ανοίξει πολλά σχολεία, πολλούς πολιτιστικούς χώρους και διάφορες άλλες
δομές του Δήμου, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε που έχει οίκο ανοχής για να
μην τα ανοίξουμε. Διότι για σκεφτείτε ότι έχω έναν οίκο ανοχής στα 200 ή στα
300 μέτρα και ψάχνω να βρω που θα βάλω το σχολείο. 450 μέτρα είναι λίγα,
απλά είναι μια πολύ καλά μελετημένη πρόταση που είχε έρθει σε εκείνο το
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Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι εδώ μέσα έκαναν τα πάντα για να μην
ισχύσει. Θα ισχύσει λοιπόν! Ήρθε η ώρα.
Δυστυχώς ήρθε η ώρα να δείξουμε και ποιος κάνει κουμάντο σε
αυτή την πόλη και θα το δείξουμε σε όλα τα επίπεδα, το ποιος κάνει κουμάντο
και ποιος θα πάει σε χρονοντούλαπα της ιστορίας.
Επαναλαμβάνω στο αποφασιστικό μέρος εξ αρχής άκυρη η
απόφαση διότι είναι απορριπτική και όχι εγκριτική η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για κανένα άλλο λόγο. Είναι απορριπτική. Απέρριψε το Δημοτικό
Συμβούλιο την πρόταση της Διοίκησης τότε και ειδικά τη 275 και την 33/2010
και κακώς εφαρμόστηκε. Και αν προσφύγουμε, επειδή λέτε κ. Τομπούλογλου
για θέματα νομιμότητας, αν κάνω μήνυση σε αυτόν που έβγαλε τότε την άδεια
με εκείνη, να δείτε στα Δικαστήρια αν είναι νόμιμος ή παράνομος. Απλά δεν
του έχει προσφύγει κανείς στα Δικαστήρια, γι' αυτό τον λόγο δεν έχει
καταδικαστεί ακόμη. Το ξέρετε αυτό; Και εγώ δεν θα βάλω ποτέ την
υπογραφή μου με τέτοια κανονιστική σε άδεια, για να μην καταδικαστώ αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ και το χαρμόσυνο νέο να έρθει και στους
δημοτικούς συμβούλους που δεν είναι σήμερα σε αυτή την αίθουσα, αλλά
είχαν αγωνιστεί για τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχήν επειδή πολλά δεν ξέρουμε και είναι και
καινούργιοι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ, στην απόφαση την πρώτη, του ’11 εγώ
ήμουν από αυτούς που είχαν μειοψηφήσει, πρώτον. Αλλά από τη στιγμή που
δεν έφυγε προσφυγή η απόφαση έχει εγκυρότητα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι απορριπτική.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν σε διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ πολύ,.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και αυτοί οι οποίοι υπερηφανεύονται για τα Συμβούλια
τότε, γιατί δεν πήγαν να προσφύγουν κατά της απόφασης;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί είναι απορριπτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σας παρακαλώ πάρα πολύ!
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είχαν κάθε δικαίωμα αυτοί που τώρα λένε ότι εμείς
αγωνιστήκαμε και περάσαμε άσχημα βράδια, να πάνε να προσβάλλουν την
απόφαση. Δεν το έκαναν! Δεν το έκαναν, και η απόφαση πέρασε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Σας άκουσα όλους με
προσοχή. Αν θέλετε να πάρετε τον λόγο κα Αγαγιώτου να μου απαντήσετε.
Κύριε Πρόεδρε προστατέψτε με.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθώ να σας προστατέψω και σας παρακαλώ …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ δεν λέω τίποτε, δώστε τους τον λόγο μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει απόλυτο δίκιο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ανακεφαλαιώνω και λέω: σε περίπτωση που αυτά τα
καταστήματα κλείσουν, κανείς δεν μου απάντησε αν εγείρουν ζητήματα
αποζημίωσης ποιος θα τα πληρώσει. Κανείς δεν απάντησε. Είναι υποκριτικό
κατά την άποψή

μου τα 450 μέτρα «σας τα δίνουμε, αλλά δεν σας τα

δίνουμε». Πείτε ευθέως ότι «δεν σας τα δίνουμε», μην κρυβόμαστε πίσω από
το δάχτυλό μας.
Γειτονικοί

Δήμοι…

θέλεις

Μεταμόρφωση,

θέλεις

Άγιοι

Ανάργυροι, θέλεις Δήμος Αθηναίων, προχώρησαν. Αυτοί είναι οπισθοδρομικοί
Δήμοι και έδωσαν άδειες. Εδώ έχουμε απόφαση του Δήμου Αθηναίων το
2007 την καταθέτω στα πρακτικά όπου ο Νικήτας Κακλαμάνης λέει να
περιοριστούν τα μέτρα. Η εισήγηση ήταν αντιγραφή της εισήγησης Γρετζελιά,
δεν μπήκα καν στον κόπο να τη διαβάσουν και να δουν τι λέει.
Ήθελα επίσης να καταλάβω πως ερμηνεύετε το Νόμο
3919/2011 που λέει για την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και στο
άρθρο 1 παρ. 2 λέει «στενώς ερμηνευτικές», θέλω να απαντηθεί αυτό. Κύριε
Πλέσσα παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά.
Εγώ έχω μάθει ένα πράγμα: Πάνω από το νόμο δεν είναι κανείς.
Αν κάποιοι εδώ θεωρούν ότι έχουν τον εαυτό τους πάνω από το νόμο, είναι
γελασμένοι. Και σε αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ο κ. Λάλος ότι δεν θα
υπογράψει την άδεια αυτή, εδώ είμαστε και εδώ είμαι. Αν δεν την υπογράψει
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εκείνος κάποιος άλλος από τη Διοίκηση θα την υπογράψει. Γιατί υποχρεούται
να την υπογράψει. Εννοώ αυτήν, η οποία έχει κάνει αίτηση για ανανέωση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτή η απόφαση αφού είναι παράνομη, θα αναγκαστεί
να την υπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, βγέστε έξω σας παρακαλώ.
Ι.

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ:

Είπε

ο

κ.

Δήμαρχος

γιατί

αναφέρθηκα

στη

στοχοποίηση. Ο κ. Δήμαρχος είναι Διοίκηση δυο χρόνια, η αίτηση για την
ανανέωση της άδειας, έγινε 24/12. Η απάντηση που δόθηκε στο συγκεκριμένο
ήταν 1/12 που του ζητούσαν ότι δεν ήταν –λέει- δυο άδειες, ζητούσε –λέειτρεις άδειες. Πράγμα που από τα χαρτιά που κατέθεσε, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο,
έγινε καθαρά για κωλυσιεργία.
Και τώρα, από τις 30/6 έχει έρθει το χαρτί στο Δήμο για την
άδεια και ο κ. Αντιδήμαρχος λέει «δεν υπογράφω». Ποιος είναι αυτός που δεν
υπογράφει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Λάλο

σας

παρακαλώ

πάρα

πολύ.

Όπως

σας

προστατεύω, θέλω να με σέβεστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και εν πάση περιπτώσει αυτή την κανονιστική γιατί δεν
τη φέρατε πιο πριν; Και περιμένατε να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις από
αυτούς, για να τη φέρετε τώρα.
Συν ότι στην απόφαση τη γνωμοδοτική, ο εκπρόσωπος της
Δημοτικής Αρχής ψήφισε υπέρ. Εφόσον είχε την κατεύθυνση από τη Δημοτική
Αρχή ότι δεν προτιθέμεθα εμείς σε αυτό γιατί είναι παράνομη, γιατί, γιατί…
γιατί δεν είπε όχι; Γιατί δεν είπε όχι και ήταν ομόφωνη;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Εξήγησα Γιάννη γιατί δεν είπα όχι, τεχνοκρατική
Επιτροπή ήταν που εξέτασε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στις αποφάσεις κ. Μανωλεδάκη, αυτές που εξετάσατε,
ήταν κι αυτό το οποίο ο κ. Λάλος και ο κ. Κουμαριανός, η απόφαση που λένε
οι κύριοι …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποιος δεν γνώριζε; Μα είναι δυνατό; Στέλνετε έναν
άνθρωπο εκεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου και λέτε «δεν
γνώριζε»; Τι δεν γνώριζε κύριοι; Οι αποφάσεις ήταν συγκεκριμένες, ήταν
τυπικά τα χαρτιά τα οποία πέρασαν και όπως λέει ο κ. Μανωλεδάκης και το
σέβομαι, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Εκεί μέσα κ. Μανωλεδάκη, ήταν
αυτό που λένε τώρα εδώ οι κύριοι ότι ήταν παράνομο και λένε ότι δεν το
γνώριζε. Από εκεί και πέρα τι να πω, τα συμπεράσματα δικά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου συντομεύετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η δική μου άποψη είναι ότι κατ' αρχήν το συγκεκριμένο
κανείς δεν μας είπε και έχω εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από τον κ. Δήμαρχο
ότι μην κάνοντας τα νόμιμα, μη νομιμοποιώντας το νόμιμο τα παράνομα θα
αυξηθούν.
Και δυο χρόνια που είστε κ. Δήμαρχε Διοίκηση τι κάνετε για τα
παράνομα; Γιατί δεν τρέξατε να τους κλείσετε; Έχει βγει και νόμος που τους
βάζει και τρίμηνη φυλάκιση. Εκτός από μια φορά στη Σκρα που το έκλεισαν
για ένα μήνα, το άλλο Θεσσαλονίκης 81 και το παράνομο της Σκρα,
λειτουργούν κανονικότατα και δεν κάνετε τίποτε. Φταίει η Αστυνομία; Να τους
καταγγείλετε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είπα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι θα γίνει τώρα αν τους καταγγείλετε; Εδώ τόσο καιρό
υπήρχαν κ. Δήμαρχε που ήταν και τα παράνομα. Δεν λέμε γι' αυτό που είχε
αυτή την απόφαση που λέει. Για το παράνομο τι κάνατε; Τα κλείσατε; Ούτε μία
φορά δεν κλείστηκαν τα παράνομα.
Όπως κάνατε τις επιχειρήσεις με τα τραπεζοκαθίσματα, θα
μπορούσατε κάλλιστα να κάνετε και επιχειρήσεις για τέτοιου είδους μαγαζιά
και να μη τα ρίχνετε στην Αστυνομία κύριοι. Άμα ήσασταν κάθε μέρα εκεί δύο
μέρες τρεις μέρες και τους ρίχνατε τις μηνύσεις, θα σου έλεγα εγώ αν άνοιγαν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συντομεύετε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τελειώνοντας θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα
με αυτά που είπε ο κ. Κόντος ότι ή θέλουμε κάποια πράγματα να τα βάλουμε
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σε μια τάξη, ή δεν θέλουμε. Ή δεν τα θέλουμε καθόλου. Ας είμαστε ξεκάθαροι,
ας μην έχουμε υποκρισίες και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Εγώ είμαι υπέρ της διατήρησης της υπάρχουσας κανονιστικής
ως ισχύει και όχι με αυτό που κάνετε. Διότι με αυτό που κάνετε, το αντίθετο
αποτέλεσμα θα έχετε και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι; Εγώ ο
συντηρητικός, λέω αυτά. Τα λένε και οι δικοί σας πρώην σύντροφοι, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι 17. Είναι κι αυτοί στο πυρ το εξώτερο; Είναι όλοι
αυτοί διαπλεκόμενοι με την πορνεία;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι σίγουρα 17;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: 17 είναι.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τους μετρήσατε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα με μάθεις εσύ αριθμητική, συγνώμη. Δεν ξέρω εγώ.
Έχω τα ονόματά τους εκεί, άμα θέλεις να τα πάρεις να διαβάσεις.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι 17;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι η απόφαση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι εγώ, έχει γίνει δημοσίευση. Δεν τα λέει ο
συντηρητικούρας, ο δεξιούρας, τα λένε οι δικοί σας σύντροφοι, οι πρώην
σύντροφοι που σας στήριξαν, με αυτό το Κόμμα μπήκατε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι σύντροφοι είμαστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, υπάρχει μια ένταση το
αντιλαμβάνομαι αλλά δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε πάνω στον άλλον. Έχω
δώσει κατά παράβαση του Κανονισμού τρεις φορές δευτερολογίες. Με
αναγκάζετε και φωνάζω και μετά τρομάζετε. Δεν φταίω εγώ.
Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα
ακούσαμε όλοι τις απόψεις του καθένα και το θέμα είναι ότι κανένας δεν
αναρωτήθηκε τι πόλη θέλουμε, τι Δήμο θέλουμε να έχουμε. Και βέβαια ο
καθένας είναι ελεύθερος να κάνει το σώμα και την ψυχή του ό,τι θέλει,
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σίγουρα υπάρχουν κανάλια πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς που
ζουν μέσα σε αυτά τα σπίτια, το θέμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα από κανέναν
(από λίγους βέβαια, δεν βάζω όλους τους συναδέλφους) τι θέλουμε στην
πόλη μας.
Θέλουμε να υπάρχουν οίκοι ανοχής; Αυτό είναι το ερώτημα.
Αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία της υποκρισίας και ενώ συζητάγαμε πριν για
τους καταστηματάρχες για το ένα για το άλλο, φτάσαμε στο σημείο να πούμε
ότι όποιος έχει τον οίκο ανοχής είναι επαγγελματίας. Δεν θα διαφωνήσω
επαγγελματίας είναι, αλλά δεν είναι επιχειρηματίας. Είναι επαγγελματίας.
Θέλω να πω ότι μην είμαστε υποκριτές. Όποιος δεν θέλει,
μπορεί να πει «δεν θέλω» και θα πω εγώ ότι δεν θέλω στην πόλη μου να
έχουμε οίκους ανοχής, χωρίς να είμαι κατά των οίκων ανοχής. Όποιος όμως
θέλει, μπορεί να πει ότι «ναι, θέλω». Και γιατί να έχουμε ένα, γιατί να έχουμε
δύο, γιατί να έχουμε τρεις και να μην έχουμε δέκα, θα σας πω εγώ.
Εγώ δίπλα από το σπίτι μου δεν θα ήθελα να έχω οίκο ανοχής.
Δεν ξέρω αν κάποιος από εδώ μέσα θα ήθελε, χωρίς να έχω κάτι κατά όλων
αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Αλλά το
θεωρώ υποκριτικό όμως να πω ότι «αφού δεν είναι δίπλα από το σπίτι μου,
δεν με πειράζει». Όχι με πειράζει γιατί είναι στην πόλη μου και εμείς
εκπροσωπούμε την πόλη.
Άρα ο καθένας θα πρέπει πρώτα να απαντήσει τι πόλη θέλουμε
να έχουμε. Όπως φέρνετε την κανονιστική για τα καθίσματα, όπως φέρνετε
κανονιστική για τη μουσική, όπως φέρνετε κανονιστική για τους οίκους ανοχής
και δεν θα πω εγώ αν είναι 200, 300, 400, 500 μέτρα. 100 μέτρα. Εγώ λέω
100 μέτρα μπορεί να κάνει κάποιος ένα οίκο ανοχής! Θα άρεσε; Θα άρεσε σε
κάποιον δίπλα από το σπίτι του να υπάρχει ένας οίκος ανοχής; Πως θα το
έβλεπε; Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ πως έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για ένα
πολύ σοβαρό ζήτημα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η υποκρισία που
ακούστηκε κυρίως από τον κ. Κόντο και τον κ. Τομπούλογλου είναι η
ανάποδη. Η υποκρισία είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με εκμετάλλευση
ανθρώπων, με κυκλώματα, με οικονομικά συμφέροντα, έχουμε δει και
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εργολάβους εσχάτως να έχουν πει στο κόλπο αυτό της αδειοδότησης να το
τοποθετούμε ως ζήτημα σεξουαλικής ελευθερίας. Έλεος!
Δεν είναι ζήτημα ούτε σεξουαλικής ελευθερίας, ούτε σεξουαλικού
προσανατολισμού. Έχει να κάνει ακριβώς με ένα φαινόμενο εκμετάλλευσης
πάνω στο οποίο έχει στηθεί μια ολόκληρη μπίζνα παγκόσμια και μέσα από
την οποία διακινείται πολύ μαύρο χρήμα. Περί αυτού πρόκειται. Η πρώτη
υποκρισία.
Η δεύτερη υποκρισία: σας το είπαμε πολύ απλά, πριν την
Αποκεντρωμένη σας το είπαμε. Αυτή η απόφαση αν σήμερα δεν πάρει 17
ψήφους ο κ. Πλέσσας θα πει «δεν εγκρίνεται». Τι συζητάμε; Δεν είναι ούτε καν
απλή αριθμητική, είναι κοινή λογική που μαθαίνεται στο Δημοτικό.
Η άλλη απόφαση δεν έπρεπε να είχε εγκριθεί. Δεν θα
σκαλίσουμε το παρελθόν, ούτε θέλουμε να είμαστε ρεβανσιστές, ούτε να
συκοφαντήσουμε, ούτε να διώξουμε. Αλλά αν μη τι άλλο μη κοροϊδευόμαστε
και μεταξύ μας.
Τρίτο θέμα. Το ότι η αντιπολίτευση τότε δεν το κυνήγησε με
προσφυγές για να το ακυρώσει αυτό δείχνει αδυναμία. Αδυναμία των
ανθρώπων, που δεν μπόρεσαν να το συνεχίσουν και να το ανατρέψουν. Αλλά
έχουν και την ευθύνη; Που είναι το πρόβλημα; Στην αντιπολίτευση που δεν το
κυνήγησε για να αλλάξει μια παράνομη απόφαση ή σε αυτούς που την
ψήφισαν και την στήριξαν; Μη χάσουμε δηλαδή εδώ και τον μπούσουλα. Γιατί
ακούγονται πράγματα εντελώς παράλογα.
Τέταρτο θέμα. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε κ. Κόντο μεταξύ
γυναικών οι οποίες θα σέρνονται στην Πατησίων και ενός νόμιμου και
τακτοποιημένου μαγαζιού; Δεν καταλαβαίνω από πού μπαίνει αυτό το
δίλημμα, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Στο βαθμό που περνάει από το
χέρι μας εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να περιορίσουμε -γι' αυτό και ο
αριθμός είναι δύο, γι' αυτό και οι αποστάσεις είναι αυτές- και τουλάχιστον να
προστατέψουμε περιοχές από την ανάπτυξη της πορνείας. Περί αυτού
συζητάμε.
Δεν θέλουμε να έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι εξαθλιωμένες
στους δρόμους. Μακριά από εμάς αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα δεχτούμε και
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τον εκβιασμό ότι για να μην έχουμε το ένα, θα δεχτούμε το άλλο. Αλλά δεν θα
δεχτούμε και τον εκβιασμό ότι για να μην έχουμε το ένα, θα δεχτούμε το άλλο.
Πέμπτο θέμα. Κύριε Τομπούλογλου όπως γνωρίζετε, τα
έγγραφα όλα είναι στη διάθεσή σας, να σας πω και να σας δείξω όλες τις
ενέργειες που έχουμε κάνει και εγγράφως και προφορικά, ώστε να κλείσουν οι
δυο παράνομοι οίκοι ανοχής.
Όταν μου λέτε ότι πετάω το μπαλάκι στην Αστυνομία, η
αρμοδιότητα είναι της Αστυνομίας. Τι να κάνουμε; Της Αστυνομίας είναι η
αρμοδιότητα, δεν είναι του Δήμου. Ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες και όπως ανακοίνωσα θα προχωρήσει και παραπέρα. Από
Σεπτέμβρη, θα προχωρήσουμε και παραπέρα, δεσμεύτηκα προσωπικά. Γιατί
δεν έχουμε καταφέρει στα αρμόδια όργανα που είναι η Αστυνομία εν
προκειμένω, να μπορέσουν να εφαρμόσουν το νόμο. Αλλά μη βρεθούμε και
κατηγορούμενοι γι' αυτό, ότι είμαστε δυο χρόνια.
Έκτο θέμα, γιατί το φέρατε τώρα και μπλέκετε και τον κ.
Μανωλεδάκη. Συγνώμη, θα έπρεπε να μυρίσουμε τα νύχια μας εμείς όταν
έχουμε εδώ και δυο χρόνια… Είναι σα να περιγράφετε μια κατάσταση…
«Κάθεστε που κάθεστε βρε παιδιά, δεν κάνετε και τίποτε, δεν διοικείτε ένα
Δήμο, δεν έχετε πάρει καμία σοβαρή πολιτική απόφαση, δεν έχετε
προχωρήσει τις διαδικασίες στο Δήμο κάθαρσης» με σοβαρές αποφάσεις και
τις ξέρετε κ. Τομπούλογλου «δεν κάνετε τίποτε άλλο και δεν κάνατε κι αυτό».
Τι λέτε τώρα; Όταν το ανακαλύψαμε, το ανακαλύψαμε μέσα από
τη διαδικασία της αδειοδότησης. Εκεί το ανακαλύψαμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά; Εσείς που το στηρίξατε, θα κατηγορήσετε αυτούς που
ανακάλυψαν να λύσουν αυτό που ψηφίσατε εσείς; Αυτό μας κατηγορείτε
τώρα; Πραγματικά δηλαδή είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα να μας
κατηγορείτε επειδή αντιδράσαμε αργά. Το ανακαλύψαμε αργά; Συμφωνώ ναι,
αλλά περί αυτού πρόκειται. Μη βρεθούμε τώρα εμείς να είμαστε συνένοχοι για
μια κατάσταση που δεν δημιουργήσαμε οι δημοτικοί σύμβουλοι των
προηγούμενων Συμβουλίων που δεν προσέφυγαν.
Τελευταίο θέμα για να κλείσω γιατί είναι και ζήτημα ηθικής
τάξεως με την ευρύτερη έννοια. Είμαι ο τελευταίος και αυτή η Δημοτική Αρχή
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θα είναι η τελευταία η οποία θα χαρακτηρίσει ανθρώπους με βάση τον
σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Μην μπλέκουμε ζητήματα που αφορούν
την εκμετάλλευση και την εκπόρνευση ανθρώπων από νταβατζήδες, με
ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως είναι τα gay bar.
Ακόμη κι αν σε όλη τη χώρα διώκονταν οι ομοφυλόφιλοι σε αυτό
το Δήμο με αυτή τη Δημοτική Αρχή, τα δικαιώματά τους θα ήταν πλήρως
κατοχυρωμένα, οπότε σας παρακαλώ μη συγχέουμε ανόμοια πράγματα.
Και θέλω να κλείσω με αυτό: θα υπερασπιστούμε με κάθε
προσπάθεια το δικαίωμα στο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε έχω βάλει και δεύτερη πρόταση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάνω στην ψηφοφορία δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα δεν σας ακούω.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στην τοποθέτησή μου έβαλα δεύτερη πρόταση να μην
εφαρμοστεί ο νόμος στο Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή σας;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ αυτή θα ψηφίσω, βάζω δεύτερη πρόταση.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει η κα Γκούμα έχει μια αντίληψη για τη νομιμότητα
διαφορετική από εμάς, έχει δικαίωμα εν πάση περιπτώσει κ. Πλέσσα
ψηφίζονται χωριστά ή μαζί αυτές;
Κ. ΠΛΕΣΣΑΣ: Ταυτόχρονα. Όταν έρθει η ώρα θα ψηφίσει αυτό που θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ της εισήγησης.
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;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου υπέρ. Ο κ. Τομπούλογλου;
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Ι. ΤΟΜΠΟΛΟΓΛΟΥ: Κατά, να διατηρηθεί αυτή η οποία ισχύει τώρα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το ίδιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνώ επί της αρχής και διαφωνώ σε πάρα πολλά άρθρα
της εισήγησης μεταξύ αυτών το 450. Κατά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε, που διαφωνείτε επί της αρχής;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα συμφωνώ επί της αρχής και διαφωνώ σε άρθρα της
εισήγησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά δηλαδή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σημαίνει υπέρ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βρε παιδιά με συγχωρείτε, τώρα εσείς πως το χαρακτηρίζετε
είναι θέμα δικό σας. Και να σας πω και κάτι άλλο; Το να αρχίζετε να φωνάζετε
συνέχεια μέσα σε αυτή την αίθουσα και θα σας πω και κάτι…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνουμε διάλογο …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κόντο συνεχίζεται η ψηφοφορία, σας παρακαλώ!
Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε, συνεχίστε την ψηφοφορία, δεν διακόπτεται η
ψηφοφορία ποτέ. Λέτε μια πρόταση και δικαιολογείτε την ψήφο σας, τίποτε
άλλο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σταμάτησα εγώ καμία ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω που μιλάτε κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτησα καμία ψηφοφορία;
Ρωτήθηκα και απάντησα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι αλλά εδώ δεν ψηφίζουμε κατά άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όπως θέλει θα το διατυπώσει εκείνος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζω υπέρ της αρχής και διαφωνώ στα άρθρα των μέτρων
που αναφέρονται …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα κακώς έγραψες «κατά» κα Ανδρέου, εκεί παρενέβην.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν έγραψα τίποτε ακόμη, προσπαθώ να καταλάβω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζει υπέρ με τη διατύπωση ότι δεν συμφωνεί στα μέτρα
όπως αναγράφονται στην εισήγηση, έτσι το αντιλαμβάνομαι έτσι το είπαμε.
Συγνώμη, ήταν παράλειψη δική μου, πήγα να βγω έξω και έχασα τη συνέχεια,
ζητάω συγνώμη σας αδίκησα σχετικώς κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι αλλά ξέρετε όμως ένα πράγμα; Έχει δημιουργηθεί ένας
πολύ μεγάλος εκνευρισμός διότι νομίζετε ότι έχετε εσείς μόνο το δικαίωμα να
μιλάτε και να φωνάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω μετά.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας: να συνεχιστεί η
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τη δική μου πρόταση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 20 υπέρ, με τη διαφοροποίηση του κ. Κόντου, 3 κατά, η κα
Γκούμα ψηφίζει αυτό που είπε και μία αποχή. Κατά πλειοψηφία γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη κανονιστικής
απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού Αδειών Εγκατάστασης
Εκδιδόμενων Προσώπων στον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της
απόστασης της εγκατάστασης από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία,
φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα
νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών
(3), τεσσάρων (4), πέντε (5) αστέρων, βιβλιοθήκες, ευαγή ιδρύματα,
πλατείες και παιδικές χαρές, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας
Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος
του χώρου για παιδικό και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο
χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι)
και έγκριση περιγράμματος δόμησης Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού,
βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Δεν υπάρχει
τίποτε. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: To 11o θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου για παιδικό
και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία,
παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος δόμησης
Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκρίνεται ομόφωνα.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ. 119/15)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Είναι η αλλαγή του ΦΠΑ εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι γνωρίζω ναι. Έτσι δεν είναι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το 12ο και το 13ο που είναι το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης του
έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»
(Α.Μ. 119/15)» εγκρίνεται ομόφωνα.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικαιροποίηση προϋπολογισμού της μελέτης «Προστασία,
διαχείριση και ανάπλαση Άλσους Ν.Φ.»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι γνωρίζω είναι και το ΦΠΑ. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον
λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι η αλλαγή του ΦΠΑ και το Ελεγκτικό της Περιφέρειας
μας ζήτησε τα πέντε τελευταία τιμολόγια που αφορούν την προμήθεια φυτών
και θάμνων, επειδή δεν δέχονται εργολαβικό όφελος να εξαιρεθούν από το
εργολαβικό όφελος. Δεν γίνεται να έχουν εργολαβικό όφελος και μπαίνουν
ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το
θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

13ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Επικαιροποίηση

προϋπολογισμού της μελέτης «Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση
Άλσους Ν.Φ.»» εγκρίνεται ομόφωνα.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης:
«Μελέτη ωρίμανσης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 10, παρ. 2, εδ. στ) του Ν. 3316/05»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο επειδή είχαμε πάρει μια
απόφαση αν θυμάστε το Νοέμβριο, σχετικά με το διαδημοτικό που θα
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φτιάχνατε για την ανακύκλωση των προϊόντων και τι έχει γίνει και είχατε πει
ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα είχατε κάνει με τους άλλους Δήμους το
διαδημοτικό. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση; Έχει προχωρήσει τίποτε; Δεν
έχω δει κάτι.
Και αν θυμάστε τότε σας είχα πει ότι από το Νοέμβριο μέχρι το
Δεκέμβριο είναι λίγο δύσκολο να προχωρήσει. Θα ήθελα να με ενημερώσετε
γενικώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Όχι. Ο κ.
Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αν και έχει άμεση σχέση το ερώτημα, θα σας απαντήσω.
Εδώ μιλάμε λίγο για ένα τρόπο εκτέλεσης της μελέτης ενός οικοπέδου, το
οποίο έχει προδιαγραφές για να γίνει κάτι τέτοιο.
Παρ' όλα αυτά η τελευταία ενημέρωση που είχαμε, είναι ότι και
οι υπόλοιποι Δήμοι ψάχνουν ταυτόχρονα ενώ υπήρχε το διαδημοτικό, να
αγοράσουν δικές τους εκτάσεις για να δούμε την πιθανότητα να καλύψουν και
τα δικά τους γκαράζ. Επειδή αυτό είναι κάτι, που εμείς δεν μπορούσαμε να
τους το αρνηθούμε, όπως αντιλαμβάνεστε κ. Σιώρη αν η Μεταμόρφωση θέλει
να αγοράσει οικόπεδο από όσο γνωρίζω και εκεί να φιλοξενήσει όχι μόνο το
ΚΔΑΥ αλλά και οτιδήποτε άλλο, τότε κι εμείς είπαμε ότι πρέπει να κινηθούμε
αναγκαστικά και σε μια δική μας αγορά, που θα περιλαμβάνει Κέντρο
Δημιουργίας Ανακυκλώσιμων Υλικών, αποκλειστικά για μας.
Αν δηλαδή οι άλλοι συνάδελφοι και οι άλλοι Δήμαρχοι βλέπουν
ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί δεν χρηματοδοτείται όχι
για κανένα άλλο λόγο και προχωρούν, γιατί από όσο γνωρίζω η
Μεταμόρφωση έχει περάσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αγορά
ακινήτου 11 εκατομμύρια.
Εμείς και ενόψει της δέσμευσης που είχαμε ότι κάποια στιγμή
πρέπει να φύγουν και τα απορρίμματα από εδώ, πρέπει να προχωρήσουμε
να δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα μελετητή να μας πει αν τα οικόπεδα που
έχουμε εντοπίσει είναι κατάλληλα και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα εδώ.
Τελειώνοντας να πω κάτι που ξέχασα. Η όποια καθυστέρηση
σας μιλάω ειλικρινά δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Φιλαδέλφειας –
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Χαλκηδόνας. Πρέπει κι εμείς όμως να προχωρήσουμε, τώρα είναι η ώρα να
προχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θέλω να πω το εξής: σίγουρα το θέμα που φέρνουμε σήμερα
είναι ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης για την ωρίμανση του έργου, συμφωνώ.
Εγώ θα πρότεινα, επειδή εμπλέκονται κάποια θέματα, επειδή είναι το θέμα να
φύγουν τα σκουπίδια από το άλσος θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να
δείτε αν θέλετε σε συνεννόηση βέβαια και με το γήπεδο της ΑΕΚ.
Δηλαδή αν μπορεί μια μελέτη μέσα από τα σκουπίδια που είναι
ακόμη και στο άλσος να δώσουν μαζί με το γήπεδο άλλο αέρα άλλη πνοή στο
άλσος. Δεν σημαίνει ότι τα σκουπίδια πάντα είναι καταστροφικά, υπάρχουν
εκτάσεις και έχουν γίνει τέτοια έργα σε άλλες χώρες (Ολλανδία, Αγγλία), όπου
μέσα από τα σκουπίδια και από το γήπεδο υπάρχει και πηγή ενέργειας και
καθαρισμός των σκουπιδιών, δηλαδή τρόπος συλλογής και διαλογής των
απορριμμάτων.
Άρα θα πρέπει επειδή θα κάνετε μελέτη, για να δούμε τη μελέτη
αν θέλετε κοιτάξτε και αυτή την άποψη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σιώρη, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Κύριε Σιώρη να σας πω το πιο απλό μια και αναφερθήκατε
στο άλσος. Θα μπορούσε να ήταν η κομποστοποίηση των κλαδιών που είναι
ένα υλικό που αυτό που θα βγάλεις από τα μηχανήματα το τρίμμα, θα το
χρησιμοποιήσεις κιόλας μέσα στο άλσος. Αυτό σαν ενέργεια απαγορεύεται
από τη δασική νομοθεσία, η χωροθέτησή του.
Δηλαδή το πιο προσφιλές, που έχεις ένα προϊόν το οποίο το
χρειάζεσαι. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα το κάνεις στο Κουκλάκι, στη
Χαλκηδόνα, θα πρέπει να παίρνεις το υλικό του και να το φέρνεις να το ρίχνεις
μέσα στα δέντρα εφόσον κρίνουμε ότι χρειάζεται και θα έχεις τη μεταφορά.
Σου απαγορεύουν να το κάνεις μέσα στο άλσος.
Εδώ δυο λόγια να πω για τον τρόπο εκτέλεσης. Τρέχει ένα
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το οποίο λήγει μέχρι 31/12 και θα κάνουμε ένα αγώνα
δρόμου να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Ό,τι μπορούμε.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Συγνώμη Δήμαρχε, εγώ το είπα σαν πρόταση σαν σκέψη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, σύνθετο και καινοτόμο θέμα,
που έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεσμευόμαστε να φέρουμε μια ενημέρωση να
το συζητήσουμε ως αυτοτελές ως ενημέρωση Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, που
βρισκόμαστε.
Από εκεί και πέρα να απαντήσω σε κάποια συγκεκριμένα
θέματα. Πρώτον, το διαδημοτικό σχέδιο προχωρά. Το διαδημοτικό, αν δείτε
μέσα, έχει και τοπικό σχέδιο. Είναι ένα κοινό σχέδιο μεν, που όμως έχει
δεσμεύσεις και για τον κάθε Δήμο τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα ο κάθε
Δήμος ξεχωριστά.
Τώρα, άμα κάτσουμε και το δούμε κατά γράμμα, θα δούμε ότι τα
χρονοδιαγράμματα έχουμε πέσει έξω εντελώς. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Γιατί η
πρόσκληση αυτή έχει καθυστερήσει να βγει. Να σας πω ένα παράδειγμα:
ακόμη δεν έχει γίνει χωροθέτηση των ΚΔΑΥ από τον ΕΣΔΝΑ. Τώρα βγήκαν
εγκύκλιες οδηγίες για τα πράσινα σημεία. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσε και η
πρόσκληση επειδή δεν είχαν προηγηθεί όλα αυτά να έχει βγει νωρίτερα.
Τρίτο θέμα. Υποχρεωτικά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών πάνε σε ΒΙΟΠΑ δεν μπορούν να μπουν πουθενά αλλού.
Τέταρτο θέμα, για να δείτε πράγματα που δεν έχουν λυθεί.
Έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις και είχαμε συναντηθεί προ μηνών
και με την κα Δούρου, οι τέσσερις Δήμαρχοι και με την Γενική Γραμματεία της
διαχείρισης του ΕΣΠΑ που αφορά την ανακύκλωση την κα Φωτονιάτα και
υπάρχουν θεσμικά ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη.
Να σας πω δυο σοβαρά: ενώ ευνοεί υποτίθεται η πρόσκληση
του ΕΣΠΑ διαδημοτικές συμπράξεις, την ίδια στιγμή θεσμικό πλαίσιο μέσα
από το οποίο δεν υπάρχει.
Πέμπτο θέμα να σας πω επίσης σοβαρό. Ακόμη δεν έχει λυθεί
το θέμα πως ο Δήμος παραδείγματος χάριν θέλει να προχωρήσει αύριο σε
ανακύκλωση χωρίς να το δει συνολικά, να ανακυκλώνουμε το χαρτί. Πως εγώ
το χαρτί μετά θα το πουλώ στην αγορά; Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Γιατί αν
πάμε με δημοπρασία, δεν γίνεται ποτέ να ανακυκλώνουμε, δηλαδή να
μαζεύουμε και να βγάζουμε σε δημοπρασία το χαρτί. Δεν γίνεται αυτό.
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Και τώρα υπάρχει μια ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που είναι
στα σκαριά του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει άρθρο το οποίο περιγράφει
μέσα από τη διαδικασία που το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει μια τιμή
και με βάση αυτή να το δίνει στην αγορά χωρίς δημοπρασία. Να ορίσει μια
τιμή και με σειρά προτεραιότητας αυτό προβλέπει η διάταξη νόμου που είναι
στα σκαριά.
Να μπορούμε με μια τιμή και μετά με σειρά προτεραιότητας η
άλφα, η βήτα, η γάμα εταιρεία να μπορεί να τα παίρνει. Εμείς όμως το δικό
μας το σκέλος το προχωράμε, κοιτάμε οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε
σταθμό μεταφόρτωσης και πράσινο σημείο και η πρότασή μας θα έχει
σίγουρα μέσα και κάποιους κάδους κομποστοποίησης. Γιατί τα χρήματα για
κάδους κομποστοποίησης δεν είναι πολλά, αλλά να μπορέσουμε να πάρουμε
κι ένα κομμάτι από εκεί. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το θέμα ολοκληρώθηκε, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι, εγώ ψηφίζω παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 2, εδ. στ) του Ν. 3316/05»
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Ηρωδείου Πάρκου
με μειωμένο μίσθωμα λόγω ανάληψης εκ μέρους του μισθωτού
της δαπάνης ανακατασκευής του ακινήτου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλει κάποιος τον λόγο; Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
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Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε θα εκμισθώσουμε το ακίνητο στο Ηρώδειο
Πάρκο, αυτό δεν είναι το θέμα; Θα προσπαθήσουμε. Η τιμή εκκίνησης ποια
θα είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα έχει ψηφίσει η Οικονομική 1.500.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σίγουρα η τιμή εκκίνησης θα καλύπτει το
κόστος, δηλαδή επειδή λέμε θα καταβάλλει το μισό ενοίκιο μέσα στο διάστημα
το οποίο θα είναι νοικιασμένο, θα πρέπει να καλύπτει το κόστος της δαπάνης
και να εισπράττουμε και το μισό ενοίκιο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να πω ότι στο θέμα αυτό επειδή σας το είχαμε πει και
από την αρχή τι θα κάνετε με το Ηρώδειο Πάρκο και αν θυμάστε σας είχα
κατηγορήσει ότι ο Δήμος χάνει έσοδα. Γιατί η προηγούμενη Διοίκηση το
έκλεισε, εσείς συνεχίσατε να το έχετε κλειστό, είχε κλείσει ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, είχε
κλείσει το «Τσιπουράδικο» και είχα πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και
είχαμε ανεβάσει κιόλας τους τόνους ότι χάνει έσοδα, χάνει χρήματα ο Δήμος.
Και μου είχατε απαντήσει ότι «εμείς θα δούμε τι θα το κάνουμε
και δεν σκεφτόμαστε να το ενοικιάσουμε», αν θυμάμαι καλά. Βλέπω τώρα ότι
έρχεστε για την εκμίσθωση του ακινήτου και καλά κάνετε.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Επειδή όμως έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια χωρίς να
χρησιμοποιείται και έχει χαλάσει αυτό το έργο που έχουν δαπανηθεί αρκετά
χρήματα για να κατασκευαστεί και από ό,τι λέτε παίρνει για να το φτιάξει αυτός
που θα το νοικιάσει θα πρέπει να πληρώνει το μισό ενοίκιο και να δούμε αν
θα νοικιαστεί, αν θα βρούμε ενοικιαστή αν θα υπάρξει εκμισθωτής, αργήσατε.
Εγώ θα πω ότι σα Διοίκηση αργήσατε.
Επειδή οι εποχές όσο πηγαίνουν γίνονται ακόμη πιο δύσκολες
και πιο σκληρές και όσο καθυστερείτε τόσο χειρότερα θα γίνεται και όπως
ξέρεις πολύ καλά πέφτει και η αξία του συνεχώς. Αν είναι τα νοικιάσουμε με
1.500 € όπως λέτε, θα δούμε που θα καταλήξει τελικά το μίσθωμα.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να δείτε και άλλες λύσεις αν υπάρχουν
και το λέω και σε εσάς κ. Δήμαρχε και στον κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών, να
δείτε αν υπάρχουν άλλες λύσεις που να είναι πιο συμφέρουσες, προς το
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παρόν. Θα δούμε, γι' αυτό είπα θα δούμε, απλά λέω ότι αργήσατε. Δυο χρόνια
έχει χάσει ο Δήμος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος; Η κα Αγαγιώτου έχει
τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό που φέρνετε σήμερα την
εκμίσθωση του Ηρώδειου Πάρκου. Είναι ένας χώρος στον οποίο είχαν δοθεί
πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να αξιοποιηθεί. Θέλω όμως να πω σε αυτό
το Δημοτικό Συμβούλιο και το λέω σε εσάς, όχι ως ευθύνη σας, αλλά είναι κάτι
που θεωρώ χρέος μου ότι πρέπει να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν μπορεί να μην έχει κανείς την ευθύνη όταν ένας Δήμος έχει
δαπανήσει πάρα πολλά λεφτά για να δημιουργηθεί ένα ακίνητο, το οποίο στη
συνέχεια εγκαταλείφθηκε από κάποια Δημοτική Αρχή και σήμερα είναι ερείπια
και ξαναζητάμε να δοθούν λεφτά γιατί και ο ιδιώτης που θα τα πάρει και θα
πληρώσει, δεν θα δίνει το μίσθωμα στο Δήμο.
Δεν έχει κανείς ευθύνη; Δηλαδή γι' αυτό που έπαθε η περιουσία
του Δήμου κάποιος δεν έχει ευθύνη εν πάση περιπτώσει σε αυτή την πόλη;
Δεν θα πρέπει να το δούμε και αυτό; Δόθηκαν πολλά λεφτά τότε από το Δήμο
της τότε Νέας Χαλκηδόνας και σήμερα δεν ξέρουμε αν καν θα νοικιαστεί αυτός
ο χώρος.
Όταν τότε υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι το ζήταγαν για
πάρα πολλά λεφτά, ήταν ένας χώρος που τον ήθελαν όλοι να τον νοικιάσουν.
Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ευθύνη δική σας αλλά νομίζω ότι πρέπει να
ακουστεί και επιτέλους πρέπει σε κάποιους να αποδοθούν ευθύνες, διότι
χάνονται συνεχώς χρήματα απαξιώνεται η περιουσία του Δήμου με την
εγκατάλειψη και ότι σήμερα ερείπια.
Από εκεί και πέρα σίγουρα θα ψηφίσουμε να προχωρήσουν οι
διαδικασίες και το θεωρούμε πολύ θετικό αν θα μπορέσει να εκμισθωθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος; Θα πω κι εγώ δυο λόγια για το
συγκεκριμένο θέμα. Επιτέλους με χαροποιεί που φέρνουμε το θέμα αυτό του
Ηρώδειου Πάρκου, εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέχρι το ’14
λειτουργούσε ο χώρος αυτός. Αυτός επέφερε κέρδη στο Ταμείο του Δήμου
μας.
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Από κάποια στιγμή και μετά, κατάντησε όπως αυτή τη στιγμή το
βλέπουμε εδώ. Εφόσον υπήρχαν ενδιαφερόμενοι και ο ίδιος ο επιχειρηματίας
τότε, θέλησε να συνεχίσει, δυστυχώς δεν τα βρήκε με την προηγούμενη
Διοίκηση. Το γιατί, είναι ευθύνη της προηγούμενης Διοίκησης δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία.
Όμως τα δυο χρόνια αυτά η δική σας Διοίκηση δεν έκανε τίποτε
ώστε να εκμεταλλευτούμε το χώρο αυτόν, με αποτέλεσμα να φτάσει σε ένα
σημείο σήμερα και να μην βλέπεται. Να το έχουμε κλείσει με τις λαμαρίνες
εκεί, να το έχουμε κάνει όπως το έχουμε κάνει, να έχουμε δαπανήσει χιλιάδες
ευρώ σα Δήμος Χαλκηδόνας τότε για να εκμεταλλευτούμε το χώρο αυτό και
δυστυχώς ερχόμαστε σήμερα και λυπάμαι γι' αυτό και ρίχνουμε την ευθύνη
και λέμε το μίσθωμα θα είναι μειωμένο για να δώσουμε το δικαίωμα σε
κάποιον ενδιαφερόμενο αν τυχόν υπάρξει να μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό
μέσα σε αυτό το χώρο.
Όχι κύριοι, γιατί δεν το κάνουμε εμείς σα Δήμος; Να το
επαναφέρουμε στην αρχική του εικόνα που ήταν και δεν νομίζω ότι δεν θα
υπήρχαν ενδιαφερόμενοι για το χώρο αυτό. Θα μου πείτε ότι ο χώρος αυτός
λειτουργούσε τέσσερις - πέντε – έξι μήνες το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτοί που το
εκμεταλλευόταν τότε ζημίωναν; Όχι δεν ζημίωναν. Κέρδιζαν.
Και ερχόμαστε τώρα να λέμε ότι θα είναι μειωμένο το κόστος
γιατί στο μυαλό της Διοίκησης να αναμορφώσει αυτό το χώρο. Όχι, εμείς το
θέλουμε όπως ήταν, εμείς τι κάναμε. Και ερχόμαστε στο σημείο τώρα να λέμε
να το μειώσουμε για να δώσει τα χρήματα αυτός. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και
δεν πρόκειται να το ψηφίσω.
Κάποιος άλλος συνάδελφος; Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Θέλω κι εγώ να πω κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με
το Ηρώδειο και με την επένδυση που έγινε. Εγώ δεν ξέρω, έχω
προβληματιστεί με βάση ποια λογική έγινε αυτή η αγορά αυτού του οικοπέδου
και έγινε αυτή η επένδυση και αν τελικά αυτή η επένδυση ήταν συμφέρουσα
για το Δήμο. Δεν ξέρω πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν και για την αγορά του
οικοπέδου και για να γίνει αυτό το ακίνητο, το οποίο πραγματικά σε ένα
οικόπεδο που έχει ένα συντελεστή 1,8 επιλέχτηκε να γίνει ένα οίκημα με
κλειστό χώρο γύρω στα 50 τετραγωνικά και δεν καταλαβαίνω πότε αυτό θα
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έκανε απόσβεση. Πότε θα έκανε απόσβεση; Δεν ξέρω δηλαδή με ποια λογική,
πραγματικά προβληματίζομαι πως έγινε αυτή η επένδυση από το Δήμο, τότε
Δήμο της Χαλκηδόνας, νομίζω.
Τώρα το αν υπήρχε ενδιαφέρον θα φαινόταν. Είχε προβλήματα
ο χώρος, είναι ανάμεσα σε κατοικίες, είχε καταγγελίες από ό,τι έχω
πληροφορηθεί δηλαδή δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία και ότι κάποια στιγμή
κάποιος το έκλεισε και το άφησε να ρημάξει, νομίζω ότι έχει προβλήματα και
γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έχω να πω, ευχαριστώ.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Ποιες καταγγελίες κα Ανδρέου; Αναφερθείτε
σας παρακαλώ. Ουδέποτε έγινε καμία καταγγελία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό που λέει η κα Αναγνώστου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ηχορύπανση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποτέ δεν υπήρχαν καταγγελίες, ποτέ μα ποτέ.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Με ποια μελέτη σκοπιμότητας και πότε αυτό θα έκανε
απόσβεση. Επενδύθηκαν τόσα χρήματα… Ήταν επένδυση συμφέρουσα για
το Δήμο αυτή; Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να απαντήσω, για να μη θεωρηθεί εδώ πέρα ότι
υπερασπίζομαι την επένδυση. Η επένδυση έγινε από προηγούμενη Δημοτική
Αρχή, παραδόθηκε λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές όταν θα φαινόταν ότι χάνει
το Δήμο.
Από εκεί και πέρα όμως εμείς όταν είχαμε αναλάβει το Δήμο της
Χαλκηδόνας, από τη στιγμή που είχαμε βρει ένα ακίνητο που μάλιστα το είχε
εκμισθώσει και είχε πάρει προκαταβολικά και τα χρήματα από τον
επιχειρηματία, δική μας ευθύνη ήταν να λειτουργήσουμε.
Εδώ κ. Κοπελούσο θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν γίνει
καταγγελίες για όχληση μουσικής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είπα.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι για κανένα άλλο χώρο. Ήταν ένας χώρος κα Ανδρέου
θέλω να σας πω, που για κάποιο διάστημα δούλευε πάρα πολύ στη
Χαλκηδόνα και νομίζω ότι ήταν και υποτιμημένο το μίσθωμα. Απλώς επειδή
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το μίσθωμα είχε δοθεί προεκλογικά και ήθελε να καλύψει άλλα πράγματα,
ήταν πολύ μικρό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσο ήταν κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ήταν πολύ μικρό το μίσθωμα. Υπήρχαν επιχειρηματίες οι
οποίοι τότε έλεγαν εμείς και με 10.000 το παίρναμε, ήταν ένας χώρος
προνομιακός εκείνο το διάστημα. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε η κρίση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα για ανθρώπους που δεν είναι εδώ να μην αναφερόμαστε.
Α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

- ΚΑΡΚΑΝΗ:

Όχι να μην αναφερόμαστε, αυτά

απαγορεύονται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε

Σιώρη

για

ανθρώπους

που

δεν

μπορούν

να

υπερασπιστούν την άποψή τους …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συνεχίστε κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θα πρέπει κα Ανδρέου να δείτε ότι ο Δήμος, οι Δημοτικές
Αρχές έχουν συνέχεια. Όταν παραλαμβάνω μια περιουσία που είναι λεφτά, τα
λεφτά αυτά δεν τα έδωσε η τσέπη ούτε του προηγούμενου Δημάρχου, ούτε
του Δημάρχου που ήμουν εγώ, ούτε του επόμενου. Δόθηκαν κάποια λεφτά
από τον λαό της Χαλκηδόνας, από τα λεφτά που έπαιρνε ο Δήμος της
Χαλκηδόνας από τις επιχορηγήσεις.
Οταν δίνονται κάποια λεφτά και έχει μια περιουσία ο Δήμος,
οφείλουν οι επόμενοι δήμαρχοι και δεν είστε εσείς αναφέρομαι στην
προηγούμενη Διοίκηση, αυτή την περιουσία να μην την απαξιώνουν αλλά να
την αξιοποιούν και σε αυτό το σημείο αναφέρθηκα. Και εγώ όταν έγινε, είχα
πάρα πολλές ενστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορώ να απαξιώσω την
περιουσία και να πω «καλώς έκαναν και πετάχτηκαν 100.000 για να φτιαχτεί
αυτός ο χώρος, δεν μου αρέσει εμένα, τον κλείνω».
Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να θέλουμε από την αρχή
75.000 για να φτιαχτεί αυτός ο χώρος. Και εκεί λέω ότι δεν έχει κανείς ευθύνες
πια! Σε αυτό αναφέρθηκα. Και εγώ όταν έγινε, διαφώνησα και εμείς τότε
διαφωνήσαμε. Ήμασταν η Δημοτική Αρχή που ερχόμασταν, όλα αυτά τα έργα
στη Χαλκηδόνα έγιναν λίγο πριν αναλάβουμε και ήθελαν να κατοχυρωθούν
πράγματα. Αλλά σήμερα βρίσκεις ότι δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να πω για την ιστορία ότι το ακίνητο αυτό το είχε πάρει
ο κ. Παπαμικρούλης που ήταν Δήμαρχος στη Νέα Χαλκηδόνα. Η αγορά του
οικοπέδου την είχε εντάξει στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Ο κ. Παπαμικρούλης,
Δήμαρχος της Νέας Χαλκηδόνας δημιούργησε αυτό το χώρο όπως ήταν πριν
εγκαταλειφθεί και αμέσως τον ενοικίασε κιόλας με ένα μίσθωμα εξευτελιστικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, δημοπρασία δεν υπήρξε;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Δεν υπήρξε δημοπρασία.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Εντάξει είχε γίνει δημοπρασία και την πήρε με εξευτελιστικό
μίσθωμα. Εγώ λέω ότι εν συνέχεια τα εγκαίνια του Ηρωδείου Πάρκου έγιναν
την Πέμπτη πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Τις πρώτες εκλογές τότε γιατί
ήταν Οκτώβριος. Τότε έκανε τα εγκαίνια του Ηρωδείου Πάρκου. Το τίμημα του
οικοπέδου ήταν 800.000 €.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Ήταν και το πίσω μαζί.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Του Σταθόπουλου.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Άρα το τίμημα, επειδή ρώτησε η κα Ανδρέου, πότε θα πληρωθεί,
πότε θα κάνει απόσβεση αυτή η αγορά. Ποτέ. Και τα χρήματα σας λέω
δόθηκαν από το ΘΗΣΕΑΣ. Και τι έκανε ο κ. Παπαμικρούλης; Ενώ το είχε τάξει
στο ΘΗΣΕΑΣ… Το εξωφρενικό! Ο ΘΗΣΕΑΣ ήταν να πληρωθεί σε τρία χρόνια.
Τι κάνει ο κ. Παπαμικρούλης; Μόλις χάνει τις εκλογές πάει και εξοφλάει την
αγορά του οικοπέδου, του ακινήτου.
Και βγαίνει ο κ. Πλάτανος μετά και ο Λιώλης που ήταν μαζί με
τον κ. Παπαμικρούλη να φωτογραφίζονται και να λένε «η ταμπέλα του
ΘΗΣΕΑΣ» γιατί ξέρετε ότι αν ενταχθεί μια αγορά σε ένα πρόγραμμα, εννοείτε
ότι πρέπει να βρεις και την πινακίδα. Λείπει ο κ. Πλάτανος να σας τα
επιβεβαιώσει. Φωτογραφία: «αα, το έργο εμείς το έχουμε εξοφλήσει».
Εξόφλησε, γιατί είχε χάσει τις εκλογές.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έδωσε τα λεφτά του Δήμου.
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Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Έδωσε τα λεφτά του Δήμου! Και εν συνεχεία αναλαμβάνουμε
εμείς το ’07 για να δούμε πως θα ξεμπλέξει αυτό, που το είχε εντάξει ο ίδιος
στο ΘΗΣΕΑΣ. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Ο κ. Καλαμπόκης μήπως τα ξέρει καλύτερα
όμως;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Γιατί ήμουν επιθετικός σε ένα προηγούμενο Συμβούλιο αν
θυμάστε; Για το Ηρώδειο Πάρκο και σας είπα ότι κακώς κάνετε και δεν το
εκμεταλλεύεστε και χάνει χρήματα ο Δήμος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα και πιάσαμε λίγο την ιστορία,
αλλά για την ιστορία τώρα πρέπει να ανατρέξω γιατί εκείνη την περίοδο είμαι
δημοτικός σύμβουλος με τον Παπαμικρούλη.
Δεν λέω κάποια πράγματα με σιγουριά. Με σιγουριά θα πω ότι
είναι δυο διαφορετικές αγορές, μη τις συγχέουμε δεν είναι μια αγορά, είναι η
αγορά που προηγείται το μπροστινό οικόπεδο που έχει γίνει το Ηρώδειο
Πάρκο, γίνεται η μελέτη, προχωράει η δημοπρασία γίνεται το έργο και είναι
μια δεύτερη αγορά που είναι το οικόπεδο του Σταθόπουλου, που είναι το
πίσω η παιδική χαρά με την πλατεία.
Ό,τι αφορά το ΘΗΣΕΑΣ έχω την εντύπωση δεν το λέω με
σιγουριά γιατί έχουν περάσει χρόνια, ότι στο ΘΗΣΕΑΣ είχε ενταχθεί η αγορά
του Σταθόπουλου, το από πίσω οικόπεδο. Μην το μπερδεύετε με το Ηρώδειο
δεν νομίζω ότι ήταν το Ηρώδειο στο ΘΗΣΕΑΣ. Κρατάω μια επιφύλαξη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα. Νιώθω άσχημα κ. Σιώρη, αναφερόμαστε σε
ανθρώπους που δεν είναι εδώ να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους
γιατί δεν μπορούν. Όχι γιατί επιλέγουν να μην εδώ. Έχει σημασία αυτό γιατί
μερικά πράγματα τα οποία αφορούν το παρελθόν εμείς ήρθαμε εδώ για το
μέλλον.
Μας κατηγορείτε ότι αργήσαμε. Αργήσαμε, αλλά γιατί αργήσαμε
γιατί θέλαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για να διαφυλάξουμε το
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συμφέρον του Δήμου. Τα λεφτά στο Τεχνικό Πρόγραμμα αν δείτε, γιατί κ.
Κοπελούσο είπατε ότι δίνουμε μειωμένο μίσθωμα. Δεν είναι έτσι. ζητάμε αυτά
που έχουμε προβλέψει εμείς στο Τεχνικό Πρόγραμμα, 50 ή 70.000 €
διόρθωσέ με Γιάννη …
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: 76.000 €
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 76.000 € που είναι στον προϋπολογισμό του Δήμου να τα
δώσει, τι ζητάμε; Ζητάμε να μη τα δώσουμε εμείς, να τα δώσει κάποιος άλλος.
Αυτό ζητάμε από κάποιον που θέλει να έρθει να κάνει μια επένδυση στο
Ηρώδειο. Γι' αυτό μετά τι λέμε; Να αφαιρούνται από τα ενοίκια αυτά τα
χρήματα που θα έχει δώσει κάποιος προκαταβολικά. Ανάθεμα κι αν βρούμε
βέβαια κάποιον!
Εδώ μη μας κατηγορείτε κ. Κοπελούσο ότι βλάπτουμε το
δημόσιο συμφέρον, όταν εδώ οι όροι που έχουμε βάλει είναι τόσο δρακόντειοι
που θα κυνηγάμε ανθρώπους με το τουφέκι για να έρθει κάποιος εκεί. Και
μετά αν αποτύχει κ. Σιώρη επειδή θέσατε το θέμα, αν δεν προχωρήσει η
δημοπράτηση μια δυο φορές θα το κάνουμε, έχουμε ένα πλάνο βήτα να
έρθουμε εδώ να το συζητήσουμε, να ακούσουμε ιδέες και προτάσεις για το
πώς μπορεί να λειτουργήσει πλέον με ένα άλλο τρόπο ο χώρος.
Οι ευθύνες είναι κυρίως πολιτικές. Είναι από τις ευθύνες που
καταλογίστηκαν και στις εκλογές και αναδεικνύονται. Δηλαδή ότι ο χώρος
αυτός εγκαταλείφθηκε πλήρως, εμείς όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβρη το ‘14, ο
χώρος είναι σε μια απελπιστική κατάσταση, δηλαδή ούτε καλώδια δεν έχουν
μείνει. Είναι ξεθεμελιωμένος εντελώς.
Και αν ερχόμαστε σήμερα πάλι χρήματα που έχουν δαπανηθεί
όχι μόνο δεν έχουν αποσβεστεί τα προηγούμενα, πρέπει να πάμε να
δαπανήσουμε και κάποια νέα χρήματα για να επαναφέρουμε στην πρότερα
κατάσταση αυτό που ήταν. Ελπίζω κάνοντας το σημερινό βήμα να
μπορέσουμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο πως ήταν το Ηρώδειο. Περάσαμε
στην Οικονομική Επιτροπή εκτός ωρών κοινής ησυχίας και 11 η ώρα κλείσιμο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έληξε το θέμα, παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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(Διαλογικές συζητήσεις)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 υπέρ και μια αποχή.
Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού
ακινήτου Ηρωδείου Πάρκου με μειωμένο μίσθωμα λόγω ανάληψης εκ
μέρους του μισθωτού της δαπάνης ανακατασκευής του ακινήτου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν.
3463/06)» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«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)
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή δεν έχω την εισήγηση σε αυτό το θέμα δεν ξέρω
γιατί, μπορείτε λίγο σύντομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν την έχετε παραλάβει;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έλειπε από το πακέτο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Είναι το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ της Νέας Χαλκηδόνας που ήταν
τα δυο σχολεία και το κτήριο της Ραιδεστού και είναι ο τελικός
ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλυφθήκατε; Καταλάβατε κα Γκούμα; Ωραία. Παρακαλώ κα
Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «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» εγκρίνεται ομόφωνα.
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17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων δημοτικού
γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Καλαμπόκη, στο στρατιωτικό εργοστάσιο τι έργο είναι
αυτό το οποίο έχει γίνει; Γιατί πήγα από εκεί και είδα μόνο δυο διμηνήτες και
μου λένε «πρέπει να γκρεμίσουμε μια αίθουσα στις τουαλέτες» αυτό μου
είπαν, τίποτε άλλο. «Έχετε κάνει κάτι άλλο;» «όχι» μου είπαν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα υπάρχουν μπάζα τώρα.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Και οι διμηνήτες άδειαζαν τον χώρο για να τον παραλάβει
ο εργολάβος γιατί είχαμε πράγματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εκεί τι θα γίνει δηλαδή; Ποια θα είναι η ανάπλαση που θα γίνει;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υγρομόνωση, δάπεδο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τάπητας ξύλινο;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Όχι ξύλινο, ένα που χρησιμοποιείται στα γυμναστήρια.
Κουφώματα, τουαλέτα ανδρών, γυναικών και ΑμεΑ και πόρτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και
1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών
χρήσεων

δημοτικού

γυμναστηρίου

στο

Δήμο

Φιλαδέλφειας

Χαλκηδόνος» εγκρίνεται ομόφωνα.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση εκδηλώσεων για τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2016»
και διάθεση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση; Τοποθέτηση; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μια πρόταση για τα τρία επόμενα και όσον
αφορά τον Πολιτιστικό Σεπτέμβρη και όσον αφορά το Λαϊκό Αγώνα, επειδή
προηγούμενα είχα κάνει κριτική που έρχονταν βιαστικά και τελευταία στιγμή
ενώ είχαν τυπωθεί τα φυλλάδια, θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ που το
φέρνετε έγκαιρα και μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι υποχρέωσή μας κα Γκούμα. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι σε ένα τελευταίο Συμβούλιο, είχαμε μιλήσει ότι το
κόστος το οποίο θα αφορά πλέον τα ηχητικά θα κάνουμε μια αγορά, η οποία
θα μας καλύπτει για τις εκδηλώσει τις οποίες θα κάνουμε. το είχαμε πει αυτό.
Πάλι έχουμε ένα κόστος 2.356 και αν κάνουμε ένα γενικό σύνολο τι έχουμε
πληρώσει, νομίζω ότι θα είχαμε καλύψει μια πάγια κατάσταση σε ό,τι αφορά
τα ηχητικά για τις εκδηλώσεις και είχαμε πει όλοι ότι θα κοιτάξουμε να το
κάνουμε αυτό και το είχαμε ψηφίσει. Και τώρα ξαναβλέπω πάλι 2.356.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας βοηθήσω κ. Κόντο αν και δεν είμαι ο πλήρως αρμόδιος,
αλλά θυμάμαι καλά το τι έχουμε πει τυγχάνει να το θυμάμαι δηλαδή. Όταν
είπαμε εμείς για ηχητικά, μιλήσαμε για ηχητικά απλών εκδηλώσεων, ομιλίες
και τα λοιπά. Εκεί ναι, το έχουμε πει δεν το έχουμε κάνει ακόμη, νομίζω. Αλλά
όταν μιλάμε για εκδηλώσεις και ήχο καλλιτεχνικό, δεν μπορείς να παρέμβεις
ούτε τα όργανα να φέρεις, ούτε να τα λειτουργήσεις ούτε τίποτε. Είναι ειδικές
εργασίες κ. Κόντο. Καταλάβατε; Δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο
από αυτά που αναφέρατε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπα σωστά κα Ρόκου; Ωραία.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ήθελα μόνο να προσθέσω ότι το κόστος αυτό δεν ήταν μεγάλο
γιατί είναι πολλές οι εκδηλώσεις αν είδατε. Είναι οκτώ. Για οκτώ εκδηλώσεις
μιλάμε και είναι αυτό το κόστος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε διαβάσει κα Ρόκου. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Όχι.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εκδηλώσεων
για τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2016» και διάθεση σχετικής πίστωσης»
εγκρίνεται ομόφωνα.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Χρήσης Διαδρομών Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.
για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης
για την περίοδο 2016 - 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως κάθε χρόνο, δεν υπάρχει νομίζω καμία αντίρρηση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Χρήσης
Διαδρομών

Κολυμβητηρίου

Ο.Α.Κ.Α.

για

την

υλοποίηση

του

Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την περίοδο 2016 – 2017»
εγκρίνεται ομόφωνα.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας
οδού με την επωνυμία «Στις γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων»
και ψήφιση σχετικής πίστωσης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει

ερώτηση

ή

τοποθέτηση;

Όχι.

Παρακαλώ

κα

Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

20ο

Το

συνδιοργάνωσης 2

ου

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας οδού με την

επωνυμία «Στις γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων» και ψήφιση
σχετικής πίστωσης» εγκρίνεται ομόφωνα.
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Μη

υπάρχοντος

άλλου

θέματος,

λύεται

η

συνεδρίαση,

ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, καλό καλοκαίρι και καλή σας ξεκούραση

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ–ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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