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Γεωργία,

Μανωλεδάκης

Θεόδωρος,

Ανδρέου

Χριστίνα,

Γεωργαμλής

Λύσανδρος, Κοπελούσος Χρήστος, Κόντος Απόστολος, Παπανικολάου
Νικόλαος,

Ντάτσης

Κωνσταντίνος,

Γαϊτανά

–

Αποστολάκη

Ευτυχία,

Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη –
Εύα, Αντωναρόπουλος Χρήστος.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Τομπούλογλου
Ιωάννης,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος,

Κανταρέλης

Δημήτριος.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη απόφασης για το άνοιγμα ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με βάση τις διατάξεις του Ν. 4323/2015
(ΦΕΚ Α΄ 43) - Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων και ποσού
μεταφοράς από τα αποθεματικά του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και συντηρήσεων του Δήμου
2. Προμήθεια σίτισης των εκλογικών Επιτροπών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ.
Γραμματέα να πάρουμε παρουσίες. Αν θυμάμαι καλά ο κ. Αράπογλου νομίζω
θα καθυστερήσει μου είχε πει στο τηλέφωνο, μου είπε ότι θα προσπαθήσει να
προφτάσει, ο κ. Πλάτανος απουσιάζει εκτός Αθηνών δεν θα παρευρεθεί
σήμερα. Μιας και ο κ. Πλάτανος απουσιάζει και η θέση του Γραμματέα είναι
ελεύθερη, παρακαλώ από την αντιπολίτευση να οριστεί ένας Γραμματέας να
αντικαταστήσει σήμερα τον κ. Πλάτανο. Ο κ. Ντάτσης αναπληρώνει τη θέση
του κ. Πλάτανου.
Εισαγωγικά είμαι υποχρεωμένος να πω ότι αν θυμάμαι καλά με
το 6ο άρθρο του κανονισμού λειτουργίας παρ. η’ ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη
συνεδρίαση είτε δια προσκλήσεως είτε δια απλής πληροφόρησης θεωρώντας
ότι το θέμα είναι απολύτως έκτακτο.
Κατ' αρχάς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας.
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Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης
παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ.
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, η
κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος
παρών,

ο

κ.

Πρελορέντζος

Αρσένιος

–

Γεώργιος

παρών,

ο

κ.

Αντωναρόπουλος Χρήστος απών, ο κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος παρών, η
κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Δούλος
Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη
παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος
παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο
κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία παρούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η
κα Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα παρούσα. Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού παρούσα, ο κ.
Κατερίνης παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και εισαγωγικά πρέπει να ψηφίσουμε ότι το
θέμα είναι κατεπείγον για την πρόσκληση της διενέργειας του Δημοτικού
Συμβουλίου ως οφείλουμε. Άρα ψηφίζουμε. Εάν είναι ομόφωνα να
καταγραφεί, απλώς να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει
αντίρρηση για το κατεπείγον του θέματος. Δεν υπάρχει νομίζω αντίρρηση, άρα
ομόφωνα εισάγουμε τη διαδικασία.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω μια κουβέντα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά μπορείτε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν θεωρώ ότι είναι κατεπείγον αλλά δεν το καταψηφίζω,
για να γίνει συζήτηση. Συμφωνώ δηλαδή να γίνει συζήτηση, αλλά δεν θεωρώ
ότι είναι κατεπείγον πέντε μέρες πριν το δημοψήφισμα, ενώ το γνωρίζαμε
τόσο καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κα Γκούμα. Να
κάνουμε μια μικρή ενημέρωση:
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Από την Ιερά Μητρόπολη Ιωνίας Φιλαδέλφειας
Ιερός Ναός Αγίας Ευθυμίας
«Προαγόμεθα να υπενθυμίσουμε εις την αγάπη σας ότι την 11 η Ιουλίου
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός μας εόρτια ακολουθία θα διεξαχθεί ως κατωτέρω:
Την παραμονή 10 Ιουλίου εσπέρας και ώρα 8 μ.μ. θα ψαλλεί ο μέγας
πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας
Την κυριόνυμον ημέρα 11η Ιουλίου και ώρα 7 π.μ. θα ψαλλεί ο όρθος και θα
επακολουθήσει η Θεία λειτουργία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα
7:30 μ.μ. θα ψαλλεί πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση.
Των ως άνω ιερών ακολουθιών θα παραστεί ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης
ημών Μητροπολίτης Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Γαβριήλ»
Άλλη μια ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ριζοσπαστικής αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας
«Η αυθαίρετη απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης για
συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή στήριξης του ΝΑΙ ερήμην του
Διοικητικού

Συμβουλίου

απέδειξε

πως

οι

εντολές

της

Συγγρού

απομάκρυναν και τα τελευταία κουρέλια του δήθεν ανεξάρτητου
αυτοδιοικητικού.
Στη συνέχεια συνεδρίασε η ΚΕΔΕ 29/6 ακολούθησε το θέατρο του
παραλόγου. Χαρακτηριστική είναι η αντιδημοκρατική προτροπή του
επικεφαλής της Παράταξης του ΠΑΣΟΚ Αποστόλη Κοιμήση Δημάρχου
Αμφιλοχίας

για

ακύρωση

της

διενέργειας

του

δημοψηφίσματος,

μπλοκάροντάς το με την αδράνεια των Υπηρεσιών του Δήμου.
Προτροπή διανθισμένη με το επιχείρημα πως «ο λαός δεν ξέρει και το
ΟΧΙ στους δανειστές θα είναι Αρμαγεδών» μέχρι και τα ζόμπι θα βγουν
στους δρόμους αν ψηφιστεί το ΟΧΙ υποστήριξε με έμφαση. Το
μνημονιακό μπλοκ στην Αυτοδιοίκηση ξεπέρασε κάθε όριο, ακόμη και τη
ρητή καταγγελία της Παράταξής μας στις αποφάσεις τους και τη στάση
τους η οποία οδήγησε στην αποχώρησή μας από τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την οποία μετέτρεψαν σε ομόφωνη
απόφαση και την έστειλαν σε όλους τους αιρετούς της χώρας με
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προφανή σκοπό την παραπλάνησή τους και τη δημιουργία ψευδών
εντυπώσεων.
Οι δυνάμεις των προθύμων με εργαλείο το φόβο δίνουν τον υπέρ
πάντων αγώνα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο.
Οι εργαζόμενοι και οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης θα αντιστοιχηθούν με την
κοινωνία. Στηρίζουν το «ΟΧΙ» της Ελπίδας, της Αξιοπρέπειας, της
Δημοκρατίας, της Ζωής. Δε θα υποκύψουν στις επιταγές και τους
εκβιασμούς των δανειστών για υποταγή ή καταστροφή.
Στους εκβιασμούς απαντάμε με την αντίσταση και την ελπίδα.
Όλοι με τη συμμετοχή μας ας κινητοποιηθούμε στις επιτροπές στήριξης
του «ΟΧΙ». Να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας κοινωνίας φόβου,
φτώχειας

και

υποταγής,

όπως

μας

επιφυλάσσουν

οι

ακραίες

νεοφιλελεύθερες ελίτ.
Ευρώπη

για

μας

σημαίνει

Δημοκρατία,

Αξιοπρέπεια,

Κοινωνική

Δικαιοσύνη».
Αυτό είναι από τη ριζοσπαστική, αυτοδιοικητική πρωτοβουλία
στην ΚΕΔΕ.
Έχουμε και δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, διαδικαστικά.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μπορούν να μπουν Κύριε Πρόεδρε σε έκτακτο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μπορούν. Για να ερμηνεύσω τον κανονισμό η έκτακτη
συνεδρίαση είναι κανονική συνεδρίαση όπως όλες οι υπόλοιπες. Άρα
μπορούν

να

εισαχθούν

και

εκτός

ημερήσιας

διάταξης.

Άλλωστε

αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση για οτιδήποτε άλλο, είναι
διοικητικά ζητήματα τα οποία απλώς επείγουν και γι' αυτό τον λόγο τα
φέρνουμε, το ένα άλλωστε είναι εντελώς διαδικαστικό, έχει να κάνει με τις
εκλογές η εισήγησή σας κ. Λάλο, είναι για τα τρόφιμα των δικαστικών και αυτό
που βλέπω είναι «Έγκριση διενέργειας προμηθειών και συντηρήσεων του
Δήμου».
Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο. Έχει περάσει από την Οικονομική
Επιτροπή, πες δυο λόγια εν πάση περιπτώσει.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε την εισαγωγή;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι έχετε απόλυτο δίκιο κ. Κουτσάκη. Εισαγωγή του θέματος ως
εκτός ημερήσιας διάταξης; Υπάρχει αντίρρηση; Δεν υπάρχει, εισάγεται
ομόφωνα προς συζήτηση.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διενέργειας προμηθειών και συντηρήσεων του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Νόμου 3852 το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου,
ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε
Επιτροπή του και σύμφωνα με το άρθρο 72 η Οικονομική Επιτροπή που είναι
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο ως όργανο Διοίκησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού έχει γενική αρμοδιότητα
και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του, εκτός από τα
θέματα που βάσει ρητής διάταξης ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών
οργάνων του Δήμου.
Ο Δήμος μας βάσει και του προϋπολογισμό που έχουμε για το
2015, χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες:
1. Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου προϋπολογισμού
73.600 €
2. Προμήθεια

πλαστικών

κυλιόμενων

κάδων

καθαριότητας

προϋπολογισμού 73.114,366 €
Η

σύναψη

σύμβασης

εκτέλεσης

των

ανωτέρω

θα

πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ του Νόμου 42 και των διατάξεων του
Νόμου 3463.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Ανανιάδη να ρωτήσω κάτι. Μιλάω ειδικά για το 2 ο
για τους κάδους, γιατί κάδους εννοείται κάθε ένα δύο χρόνια προμηθεύεται ο
Δήμος. Γιατί πρέπει να κάνουμε πρόχειρο διαγωνισμό; Δηλαδή αν βάζατε δυο
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κάδους παραπάνω θα γινόταν δημόσιος διαγωνισμός. Έχετε φέρει ακριβώς
το ποσό τόσο, ώστε να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός. Και επειδή ξέρω ότι
ευαγγελίζεστε εδώ και δέκα μήνες τη διαφάνεια, γιατί δεν βάζατε τρεις κάδους
παραπάνω, να γίνει δημόσιος διαγωνισμός διεθνής. Το ίδιο χρονικό
περιθώριο έχει περίπου, δεν είναι ότι θα καθυστερήσετε περισσότερο. Και
μετά από ένα χρόνο πάλι θα ξαναγοράσετε κάδους. Γιατί δεν βάζετε τρεις
κάδους παραπάνω, για να μπορέσετε να κάνετε δημόσιο διαγωνισμό και να
είμαστε όλοι ωραίοι και να μην κάνετε πρόχειρο διαγωνισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση,
μπορείτε να απαντήσετε κ. Ανανιάδη.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Η παρατήρηση είναι σωστή. Πλην όμως να θυμίσω στον κ.
Παπανικολάου ότι κάδοι έχουν να αγοραστούν πάνω από τρία χρόνια. Όπως
έχω ξαναπεί πολλές φορές και είχε γίνει ακριβώς η ίδια ερώτηση όταν βάζαμε
τα θέματα του προϋπολογισμού, είναι ανάγκη να χρησιμοποιείς το εργαλείο
των πρόχειρων διαγωνισμών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.
Εμείς με ακόμη κι αυτό το ποσό στη σημερινή συγκυρία που τα
ανταποδοτικά ήδη έχουν μια μικρή μείωση το 1 ο τρίμηνο, θεωρούμε ότι είναι
αρκετά υψηλό. Τώρα, αν για τρεις ή για τέσσερις κάδους ξεπερνάς το όριο
ενός πρόχειρου και πας σε ένα διεθνή διαγωνισμό, αυτό πραγματικά είναι κάτι
που έτυχε δεν έγινε επί σκοπού ή επί τούτου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι διεθνής, 200.000 είναι ο διεθνής.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό αφήστε με να ολοκληρώσω. Εσείς βάζετε
πρόταση κ. Παπανικολάου να αυξηθεί το ποσό για να πάει σε ένα διεθνή
διαγωνισμό; Το καταθέτετε ως πρόταση;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο διαφανές αυτό.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σαφώς. Εγώ σε αυτό είμαι ανοιχτός δεν έχω κανένα
πρόβλημα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το χρονικό περιθώριο κ. Ανανιάδη ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πήρατε τον λόγο κ. Παπανικολάου. Αφήστε, θα πάρετε τον
λόγο σε ένα λεπτό. Τελειώσατε κ. Ανανιάδη;
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι δεν έχω τελειώσει. Εγώ το δέχομαι ως πρόταση να το
καταθέσει, έχουμε όμως ήδη αργήσει, είμαστε ήδη στις αρχές Ιουλίου,
προσπαθήσαμε να βάλουμε όσο περισσότερους μπορούμε …
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αφήστε να το δω εγώ κα Γαϊτανά, το ξέρω καλά. Πείτε μου
ακριβώς πότε αγοράσατε κάδους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, θα μιλήσετε κα Γαϊτανά μόλις σας δώσω τον
λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Οι κάδοι στην πόλη είναι 2.500. Επειδή δεν υπάρχει η
δυνατότητα σε μια Δημοτική Αρχή να αλλάξει σε μια χρονιά 2.500 κάδους γιατί
χρειάζεται

περίπου

350.000

€

και

επειδή

όλα

γίνονται

βάσει

προγραμματισμού, εμείς λέμε ότι αν κάθε χρόνο μπορείς να διαθέτεις ένα
ποσό από τα ανταποδοτικά που να κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60.000 € με
βάση το χρονοδιάγραμμα θα έχεις καταφέρει να αντικαταστήσει τους
περισσότερους κάδους απορριμμάτων και άρα σας ξαναλέω επειδή η
εισήγηση είναι της Υπηρεσίας και επειδή πραγματικά και αυτό το ποσό είναι
ήδη υψηλό για τις σημερινές ανάγκες, εμείς προχωράμε με τη διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισμού να αντικαταστήσουμε σιγά - σιγά κάδους οι οποίοι
έχουν να αλλαχτούν πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν κάδοι εξαετίας, δεκαετίας,
κάδοι που είναι αγορασμένοι το ’05 το ’06 και άρα δεν έγινε επί σκοπού το ότι
βάλαμε 59 συν ΦΠΑ για να βγει 73. Είμαστε ήδη ψηλά.
Αν εσείς νομίζετε ότι τώρα, καταμεσίς του καλοκαιριού και σε ένα
έκτακτο Συμβούλιο πρέπει να ανεβεί το ποσό στην επόμενη αναμόρφωση για
να πάμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό και άρα να είμαστε να πιο διαφανείς, γιατί
όλα τα προηγούμενα χρόνια τη διαφάνεια κ. Παπανικολάου και την
ευαισθησία σας θα ήθελα να τη βλέπετε και σε άλλα ζητήματα και όχι μόνο σε
αυτές τις προμήθειες.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εάν αναφέρεστε σε εμένα κ. Ανανιάδη, το βλέπω
πάντα έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου…
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αναφέρθηκε σε εμένα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε τον λόγο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δώστε μου τον λόγο. Μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να πάει διεθνής διαγωνισμός πρέπει να
είναι πάνω από 200.000 €.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι λέτε; Πάνω από 60.000 € είναι.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι είναι κανονικός διαγωνισμός, δεν είναι
διεθνής διαγωνισμός. Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οπότε η διαφορά, μιλάμε ότι είναι αμελητέα σε
αυτό που λέτε. Δηλαδή η μοναδική διαφορά που υπάρχει και η οποία
δυσχεραίνει πραγματικά με αυτό το ποσό να σας το πω από την εμπειρία, θα
έρθουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι να δώσουν την προσφορά τους, γιατί
αλλιώς περιορίζεται σε αυτούς που έχουν ηλεκτρονική υπογραφή γιατί πάνω
από 60.000 είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπου με το δίκανο κυνηγάς τον
προμηθευτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαϊτανά έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι πρώτα επί προσωπικού κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε επί προσωπικού;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αναφέρθηκε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είδα επί προσωπικού. Επειδή αναφέρθηκε το όνομά σας;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μπορώ να το πω όμως και να το εξηγήσω εγώ το επί
προσωπικού; Δεν είναι ότι θίχτηκα, αλλά επειδή ανέφερε το όνομά μου, θέλω
να πω κ. Πρόεδρε ότι την ίδια ευαισθησία δείχνω πάντα εγώ. Δεν είναι κάτι
διαφορετικό, πάντα δείχνω την ίδια ευαισθησία.
Και δεν νομίζω ότι δυο κάδοι αυτή τη στιγμή δημιουργούν ή η
ηλεκτρονική υπογραφή, κανένα πρόβλημα ώστε να δείχνουμε προς τα έξω ότι
δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Και μην προσπαθείτε να με πείσετε τώρα ότι
ήταν τυχαίο κ. Ανανιάδη, δεν ήταν τυχαίο. Ηθελημένα μπήκε αυτό το ποσό και
κακώς δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό να γίνει εξ αρχής κανονικός
διαγωνισμός.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου επειδή δημιουργούνται προσωπικά τα
οποία δεν είναι προσωπικά, να μην αναφέρετε όλοι οι ομιλητές ονόματα. Να
λέτε την άποψή σας χωρίς ονόματα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν είναι επί προσωπικού το ξεκαθαρίζω.
Μου έκανε μια ερώτηση ο συνάδελφος και απάντησα στην ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι βρίσκουν ευκαιρία να τοποθετηθούν επί
προσωπικού.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ακούστε με κ. Πρόεδρε, εγώ είμαι εδώ όπως και όλοι οι
υπόλοιποι συνάδελφοι της συμπολίτευσης για να δεχόμαστε ερωτήματα και
εγώ λέω ότι το βλέπω και σαν πρόταση. Λέω όμως ότι πραγματικά και
επιμένω σε αυτό, δεν ξέρω αν θέλει να το πιστέψει ο οποιοσδήποτε
συνάδελφος της αντιπολίτευσης, και αυτό το ποσό ήδη είναι καθ’ υπέρβαση.
Και είναι καθ’ υπέρβαση γιατί στον περσινό προϋπολογισμό και στον
προπέρσινο προϋπολογισμό βλέπαμε στους κωδικούς των κάδων κάτι
2χίλιαρα, κάτι 3χιλίρια, κάτι πεντοχίλιαρα. Αυτή ήταν η ευαισθησία για αγορά
κάδων δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Ανανιάδη έχετε τοποθετηθεί. Η κα Γαϊτανά έχει τον
λόγο.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Καλησπέρα κατ' αρχήν. Θέλω να ρωτήσω το
εξής: αυτή τη στιγμή κάνουμε

ένα λόγο για να πάμε σε ένα πρόχειρο

διαγωνισμό για κάδους, όπου υπάρχει πρόβλημα. Θεωρούμε δηλαδή ότι αν
πάμε σε ένα πρόχειρο διαγωνισμό ή σε ένα διεθνή διαγωνισμό και βάλουμε
κάδους θα έχουμε καθαριότητα στην πόλη; Γιατί δεν φέρνετε μια πρόταση
καθαριότητας της πόλης και όχι τους κάδους; Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Δηλαδή το να αλλάξουμε τους κάδους θα έχουμε καθαριότητα;
Εγώ ρωτάω το βασικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία
αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Είτε πρόχειρος διαγωνισμός, είτε κανονικός
διαγωνισμός, είτε διεθνής διαγωνισμός έχει τις ίδιες δυνατότητες καθένας που
θέλει να κάνει προσφορά για κάδους, να συμμετέχει.
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Κανείς πρόχειρος διαγωνισμός δεν είναι διαφανής και κανείς
διαγωνισμός δεν είναι διαφανής. Οι υπηρεσίες μπορούν να περιφρουρήσουν
τα πάντα. Η πόλη χρειάζεται κάδους, αλλά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
τους αγοράσει. Αν έχετε χρήματα όσους περισσότερους αγοράσει, τόσο
καλύτερα. Αλλά άμα δεν έχεις, τουλάχιστον αγόρασε τους αναγκαίους και εγώ
πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό συνέβη. Δεν είναι δηλαδή ένα
θέμα το οποίο μπορούμε να το κάνουμε… Η καθαριότητα εν γένει έχει
πρόβλημα. Έχει πρόβλημα γιατί δεν έχει προσωπικό, γιατί δεν έχει εργαλεία,
γιατί δεν έχει όλα αυτά που πρέπει, για να είναι η πόλη αυτή που πρέπει.
Δεν είναι ότι κάποιος κάνει λανθασμένη πολιτική, η καθαριότητα
της λείπουν πράγματα. Ή βάζετε τα πράγματα αυτά σε μια θέση, ή θα έχεις
πάντα προβληματική καθαριότητα. Εγώ είμαι υπέρ του ότι μπορείτε να πάρετε
είτε σε αυτοκίνητα, είτε σε εξοπλισμό εν γένει, είτε σε κάδους, είτε σε
προσωπικό, είμαι αυτής της άποψης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτσάκη. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ.

ΝΤΑΤΣΗΣ:

Αναφέρθηκε

το

μεσοκαλόκαιρο.

Αν

είχαμε

ξεκινήσει

μεσοχείμωνα, από την πρώτη φορά που πρωτοαναφέραμε τους κάδους, θα
είχαν τελειώσει μέχρι τώρα εν σειρά δυο διαγωνισμοί.
Το 2010 που έφυγα από τη Νησίδα για να δούμε πότε
αγοράστηκαν ο κάδοι οι τελευταίοι, έφυγα από τη Νησίδα και πήγα Κοιμήσεως
Θεοτόκου άφησα μπροστά από το σπίτι 3 κάδους, 2 από αυτούς παραμένουν
ακόμη οι ίδιοι, τους έχω σημαδεμένους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σίγουρα έχουμε θίξει πολλές φορές το θέμα της
καθαριότητας και για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται και μέσα. Δεν μπορεί
κανείς να διαφωνήσει με το να αγοραστούν οι κάδοι. Για μας δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία, το λέω ειλικρινά, αν θα είναι ο διαγωνισμός πρόχειρος ή κανονικός,
θέλω να θέσω ένα θέμα όμως. Επειδή σήμερα το βασικό θέμα για το οποίο
ήρθαμε, είναι τα ταμειακά αποθεματικά τα οποία θα δώσουμε και η χώρα η
οποία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.
Υπάρχουν σήμερα; Δηλαδή θέλω να κάνω το ερώτημα ότι
υπάρχουν σήμερα χρήματα για να πάρουμε αυτούς τους κάδους ή κάποιους
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περισσότερους; Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα και είναι σήμερα η
στιγμή που πρέπει να το βάλουμε.
Συμφωνώ φίλε Νίκο ότι οι κάδοι έχουν να αλλαχτούν χρόνια και
σταδιακά είναι μια σωστή λογική που είπες ότι αν αλλάζουμε ένα μέρος ένα
αριθμό κάδων κάθε χρόνο, θα μπορέσει η κάθε Δημοτική Αρχή να αλλάζει
τους κάδους. Ο προβληματισμός μου σήμερα είναι αν είναι η κατάλληλη
στιγμή μέσα σε αυτή τη δίνη που περνάμε.
Εσείς ξέρετε ποια είναι τα χρήματα του Δήμου θα συζητήσουμε
και μετά, αλλιώς εμείς συμφωνούμε και δεν έχουμε κανένα θέμα με την αγορά
αυτών των κάδων, αν εσείς μας παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα ότι μπορεί να
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και η συντήρηση. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω να πω ότι καλώς
φέρνετε σήμερα θέμα αγοράς των κάδων, πραγματικά η πόλη το έχει ανάγκη
και το βλέπω κάθε μέρα ότι έχουμε ανάγκη. Ίσως έπρεπε να το φέρετε λίγο
πιο νωρίς δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε πιο νωρίς και τι σας εμπόδιζε σε αυτό.
Εγώ θέλω να πω ότι αν αλλάξετε και τον τίτλο όπως καλά είπε ο
κ. Αντιδήμαρχος, αν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε και τον τίτλο της
εισήγησης, δηλαδή το πώς θα εισαχθεί το θέμα και πως θα γίνει ο
διαγωνισμός, εμείς θα το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και χρόνια πολλά κ. Αποστόλη που γιορτάζατε. Να είστε καλά,
να έχετε υγεία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι να είστε καλά με υγεία πάνω απ'
όλα, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
Νομίζω ότι σήμερα ήρθαμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα και
πρέπει να συζητήσουμε με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα ένα τόσο σοβαρό
θέμα και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε όλοι. Όσο για το συγκεκριμένο το
οποίο όλοι ψηφίσαμε ότι να εισαχθεί, εγώ θέλω να πω ότι οπωσδήποτε έχει
ανάγκη η πόλη από κάδους. Έγινε μια πρόταση από τον κ. Παπανικολάου
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σχετικά με τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, εάν δείτε ότι είναι ευέλικτο και είναι
μια πρόταση η οποία πραγματικά θα μας βοηθήσει, μπορούμε να το κάνουμε.
Αν δούμε κ. Ανανιάδη και βλέπετε ότι αυτό δημιουργεί
προβλήματα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά από ό,τι είπατε προηγουμένως ότι
βρίσκετε μια σωστή παρατήρηση και ότι δεν έχει πρόβλημα. Εάν δεν έχει
πρόβλημα, εμάς η θέση μας είναι ναι και αν μπορούμε να το κάνουμε και με
διεθνή διαγωνισμό, που θα έχει μια επιβάρυνση πολύ λιγότερη και όχι να
επιβαρυνθούμε οικονομικά διότι υπάρχουν δυσκολίες, τότε πραγματικά κάντε
το με έναν απλό διαγωνισμό. Αυτή είναι η θέση μας και ψηφίζουμε ναι.
Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Κόντο, σας παρακαλώ από το ακροατήριο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και αυτό που είπε ο κ. Μπόβος έχει μια βάση με την έννοια ότι
ποιος είναι ο προϋπολογισμός μας και τι χρήματα έχουμε βάλει σχετικά με τον
προϋπολογισμό της αγοράς των κάδων. Εγώ συμφωνώ ότι εφόσον η θέση
αυτή, με τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο κ. Παπανικολάου αν μπορούμε και
το αλλάξουμε έχει καλώς. Διαφορετικά συμφωνούμε με την πρόταση την
οποία έχετε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας το έκανα και σε νόημα κ. Παπανικολάου προφανώς μιλάτε
για ανοιχτό διαγωνισμό όχι για διεθνή.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί το ποσό είναι πολύ μικρό και πρέπει να δούμε 200.000 €.
Μακάρι να είχαμε για να πάμε σε διεθνή.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το είπε και ο κ. Λάλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο είναι το εξής: ο πρόχειρος διαγωνισμός το
γνωρίζετε, έχει όλες τις κανονικές διαδικασίες ενός διαγωνισμού, δεν είναι
δηλαδή ότι αποκλείεται κάποιος. Απλώς συντομεύεται το χρονικό διάστημα
και στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα αν το δούμε και με όρους διαφάνειας
και δυνατότητας κάποιοι να συμμετάσχουν, ο ανοιχτός διαγωνισμός πλέον
γίνεται ηλεκτρονικά και αν ήσασταν στην Οικονομική Επιτροπή θα βλέπατε τι
έχουμε τραβήξει με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκειμένου να πάμε να
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βρούμε προμηθευτές που να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις
προσφορές ηλεκτρονικά.
Άρα και με τη λογική και του κέρδους του χρόνου, αλλά και της
διαφάνειας, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περισσότεροι,
είναι καλύτερο να πάμε σε πρόχειρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα
διαφάνειας, ίσα - ίσα περισσότερη δυνατότητα δίνουμε και μεγαλύτερη, στο να
συμμετάσχουν άλλοι διαγωνιζόμενοι. Οπότε μη το συζητήσουμε άλλο, το θέμα
της καθαριότητας άμα το δούμε συνολικά, να το δούμε συνολικά. Αλλά τώρα
πάμε να αγοράσουμε κάποιους κάδους απλά.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Να απαντήσω με τη σειρά σε όλους. Ξαναλέω ότι εγώ δεν
έχω πρόβλημα θεωρώ ότι είναι εργαλείο και δεν υπήρχε πρόθεση, άλλωστε
έχουμε κάνει ανοιχτούς διαγωνισμούς, να σας θυμίσω ότι κάναμε 100.000
συντήρηση το ’14, ολοκληρώθηκε πληρώθηκε, τα αυτοκίνητα δουλεύουν και
είναι μια χαρά. Άρα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να προσθέσουμε κι εδώ
λεφτά. Λέω όμως ότι κι αυτά τα τέσσερα, τα πέντε, τα δέκα χιλιάρικα, είναι
καθ’ υπέρβαση ήδη.
Δεύτερον. Είπε η κα Γαϊτανά ότι δεν λύνει το πρόβλημα της
καθαριότητας η αγορά κάδων και ότι αν έχουμε κάποιο σχέδιο. Αν ερχόταν
πιο συχνά στα Δημοτικά Συμβούλια και αν ερχόταν και στις Επιτροπές, θα
ήξερε ότι υπάρχει τρίμηνη διαβούλευση για το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης
απορριμμάτων με διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων, του δικού μας κι
άλλων τριών. Έχει παρουσιαστεί, εκφράζω ….
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Για ποιο λόγο η επίθεση;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Απαντώ κ. Κουτσάκη, δεν κάνω επίθεση. Απαντώ. Εγώ σας
ακούω με προσοχή, σας διακόπτω όταν μιλάτε; Βάλατε ένα ερώτημα και σας
απαντώ. Δεν θέλετε να αναφέρω το όνομά σας; Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν
σας αρέσουν οι απαντήσεις κα Γαϊτανά, μάλλον δεν σας αρέσουν. Ανοίξτε τα
αυτιά σας και ακούστε. Όταν βάζετε ένα ερώτημα, ακούστε.

14

η

8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 1/7/2015

Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Πρόσεχε
πως μου μιλάς. Αυτό σου λέω μόνο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα μου μιλάτε στον πληθυντικό. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαϊτανά σας παρακαλώ πολύ. Σας προστατεύω και
προστατεύω

όλους

τους

δημοτικούς

συμβούλους

όταν

μιλάνε,

θα

προστατέψω και τους Αντιδημάρχους και το Δήμαρχο. Δεν θέλω διακοπές.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Διοίκησα
και δεν μπορώ να …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή διοικήσατε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διακόπτετε.
Μην μπερδεύετε τη Διοίκηση με τη διακοπή επειδή αρχίζουν από «δ» σας
παρακαλώ πολύ. Επειδή διοικήσατε δεν έχει καμία σχέση με τη διακοπή. Σας
λέω ότι δεν ανέχομαι διακοπές κανενός συμβούλου και Αντιδημάρχου.
Κύριε Ανανιάδη έχετε τον λόγο και να μη μιλάτε επί
προσωπικού.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν μιλώ επί προσωπικού, απαντώ στα ερωτήματα και
αναφέρω τα ονόματα των συναδέλφων για να βάλω σε μια σειρά τον ειρμό
μου, τη σκέψη μου.
Άρα λέω ότι σε σχέση με την ερώτηση αν υπάρχει ένα σχέδιο
γενικότερα, λέω ότι αν είχε ενημερωθεί η κα Γαϊτανά, ή η αντιπολίτευση για να
μην αναφέρω ονόματα, θα ήξερε ότι υπάρχει σε τρίμηνη διαβούλευση τοπικό
σχέδιο διαχείριση απορριμμάτων το οποίο παρουσιάστηκε και προχθές, είναι
σε διαβούλευση.
Η ανταπόδοση των κάδων είναι υποχρέωση. Είναι λεφτά των
πολιτών, είναι εξασφαλισμένα γιατί άκουσα από τον κ. Μπόβο αν δεν κάνω
λάθος, είναι προϋπολογισμένα και οφείλουμε μέσα από αυτές τις ελάχιστες
διαδικασίες να επιστρέφουμε στους πολίτες το αυτονόητο.
Για τον κ. Ντάτση γιατί δεν ήρθε νωρίτερα, νομίζω το έβαλε και ο
κ. Γεωργαμλής. Δεν ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί μέσω του τοπικού σχεδίου
διαχείρισης απορριμμάτων έπρεπε να πάμε και σε ρεύματα, άρα να
αρχίσουμε σιγά – σιγά. Γι' αυτό αργήσαμε για να μην πάρουμε όλους τους
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κάδους συμβατικούς, να βάλουμε για ανακυκλώσιμους, χαρτιού και τα λοιπά.
Γι' αυτό και το καθυστερήσαμε λίγο, για να μην προβούμε σε μια δαπάνη και
δεν είμαστε ακόλουθοι με το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει.
Νομίζω σε γενικές γραμμές τα ζητήματα είναι αυτά και νομίζω
απάντησα και στην κα Αγαγιώτου ότι όντως τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα
γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει -ανεξάρτητα από τις κρίσιμες
στιγμές που ζούμε- μια συνέχεια στη Διοίκηση του Δήμου. Είναι καλοκαίρι και
όπως καταλαβαίνετε όντως υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει κι ένας
σχεδιασμός με το σύστημα κάδων, το οποίο με τα πολλά μαγαζιά που
ανοίγουν τελευταία, πλέον δεν εξυπηρετούνται, άρα πρέπει να κάνουμε και
μια πύκνωση.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε ο κ. Αντιδήμαρχος έχει τελειώσει η διαδικασία.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν θα σας απαντήσει κανένας.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Αυτοί οι κάδοι πως θα καθαρίζονται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σας απαντήσει κανένας, έκλεισε η διαδικασία.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν πειράζει. Εγώ το ρωτάω, για να
καταγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία να καταγραφεί. Κύριε Γραματέα το θέμα σε
ψηφοφορία ως εισήχθη.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απουσιάζει. Ο κ.
Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. 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;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Ντάτσης υπέρ. Η κα Γαϊτανά;
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κατά.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή οι κάδοι που είναι πέντε χρόνια …
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν μου λύνουν το πρόβλημα της
καθαριότητας. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν έχουμε εξασφαλίσει πως θα
καθαρίζονται οι κάδοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν γίνεται διάλογος κατά την ψήφιση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Παρασύρθηκα συγνώμη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θα ψηφίσω παρούσα, μιας και τα λεφτά θα δοθούν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν θα δοθούν κα Γκούμα, μην ψεύδεστε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δεν θα ανοίξετε λογαριασμό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ξέρατε το νόμο, θα ξέρατε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να ακούω πράγματα…
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας
προμηθειών και συντηρήσεων του Δήμου» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Εισαγωγή του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος για την
«Προμήθεια σίτισης των εκλογικών Επιτροπών» εισάγεται. Εισάγεται
ομόφωνα.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προμήθεια σίτισης των εκλογικών Επιτροπών»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τον
ΚΑΕ με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα», είναι 2.000 €.
Την προηγούμενη φορά μας κόστισε 1.500 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Προμήθεια σίτισης
των εκλογικών Επιτροπών» εγκρίνεται ομόφωνα.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για το άνοιγμα ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ) με βάση τις διατάξεις του Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄ 43) Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων και ποσού μεταφοράς από τα
αποθεματικά
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος είναι έξω, οι επικεφαλής αν έχουν κάτι στην
πρώτη διαδικασία να πουν στο πρώτο τμήμα πριν μπούμε στην εισαγωγή του
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θέματος. Ο κ. Δήμαρχος δεν έχει να κάνει καμία εισαγωγή στο πρώτο μέρος
της συζήτησης.
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στην ουσία ερχόμαστε στην κρίσιμη αυτή
στιγμή την οποία περνάει η πατρίδα μας να ενισχύσουμε την εθνική
προσπάθεια που γίνεται και να δώσουμε μια ανάσα ούτως ώστε να
συμβάλλουμε κι εμείς στην όλη διαπραγμάτευση και την επίλυση των
δημοσιονομικών προβλημάτων.
Οπότε στην ουσία πάμε να προβούμε στο άνοιγμα λογαριασμού
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος να εξουσιοδοτήσουμε τα
όργανα που θα κινούν τον λογαριασμό και να ορίσουμε το ποσό των
διαθεσίμων από τα αποθεματικά που θα μεταφερθεί.
Για τον ορισμό των εξουσιοδοτούμενων οργάνων που θα έχουν
δικαίωμα κίνησης του εν λόγω λογαριασμού προτείνεται ο Δήμαρχος ή ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο ειδικός Ταμίας Προϊστάμενος του Τμήματος
Ταμείου του Δήμο ή ο αναπληρωτής του, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται με
τις αποφάσεις του Δημάρχου.
Ως προς το ποσό των αποθεματικών που ήταν σε θέση ο Δήμος
να μεταφέρει, λαμβανομένου υπόψη των άμεσων λειτουργικών του αναγκών
καθώς και την εξειδίκευση εσόδων, (ανταποδοτικά ΕΣΠΑ και τα λοιπά) θα
ανέλθει στο ποσό στο ύψος των 800.000 €.
Σημειώνεται ότι κατόπιν επικοινωνίας μας με την Τράπεζα της
Ελλάδος μας έχει μεταφερθεί -αναφέρεται και στην πράξη νομοθετικού
περιεχομένου αυτό- ότι από το ποσό αυτό ο Δήμος θα το έχει στη διάθεσή του
με απλή εντολή μέσα σε δυο ημέρες και φέρνουμε υπόψη σας και μια
επιστολή που έχει αποσταλεί από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Γιατί 800.000 €. Κατόπιν σύσκεψης που είχαμε αποφασίσαμε ότι
από τα ταμειακά διαθέσιμα δεν θα βάλουμε στο λογαριασμό της Τράπεζας της
Ελλάδος καθόλου τα ποσά που αφορούν τα τακτικά και έκτακτα ανειδίκευτα
αποθεματικά μας τα οποία είναι και τα λεφτά με τα οποία κινείται ο Δήμος,
πληρώνει τις μισθοδοσίες τους προμηθευτές του, οπότε επικεντρωθήκαμε
δηλαδή μόνο στα ειδικευμένα υπόλοιπά μας.
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Και από τα ειδικευμένα επιλέξαμε κάποια ποσά, τα οποία δεν
πρόκειται να καταναλωθούν μέσα στο έτος, κυρίως είναι ποσά τα οποία δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι ποσά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν
διότι εκκρεμούν. Υπάρχει ποσό που εκκρεμεί που μας το είχαν βάλει στην
Τράπεζα από την ανακατασκευή του πάρκου «Γιώργος Αποστολάκης» και
τελικά αυτό είχε πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ του Δήμου, οπότε εκκρεμεί ένα ποσό.
Υπάρχει ένα ποσό που εκκρεμεί που είναι επί δημαρχίας του κ.
Κόντου, ένα δάνειο για ληξιπρόθεσμες οφειλές και επί της ουσίας αυτό το
ποσό –να το πούμε κιόλας για να γελάσουμε- αφορά και αποπληρωμή του
τιμολογίου του κ. Κουρή για τον ανθοστολισμό. Οπότε δεν βιαζόμαστε, ούτε
πρόκειται και να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
Υπάρχει ένα μικρό ποσό που αφορά τις αποζημιώσεις που είχαν
δοθεί το ’99 για τον σεισμό και ένα ποσό που είναι επιχορήγηση του
νομαρχιακού Ταμείου για να το πάρει η εταιρεία ΒΑΛΚΑΤ η οποία τελικά
έκλεισε και δεν έχει ούτε τιμολόγιο στα χέρια του ο Δήμος να την πληρώσει.
Δεν πρόκειται αυτό το ποσό ποτέ να εκταμιευτεί για την εταιρεία.
Ένα ποσό για έναν εξοπλισμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. το οποίο το έχουμε
βάλει στον προϋπολογισμό ότι θα γίνει η αγορά από το Δήμο για ηχητικό
εξοπλισμό. Χονδρικά θέλω να πω ότι είναι ποσά τα οποία δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν και από εκεί και μετά από τη ΣΑΤΑ χρησιμοποιήσαμε
κάποια ποσά για να δοθούν, τα οποία έχουν να κάνουν με εκπτώσεις που
πετύχαμε.
Έχουν να κάνουν με εκπτώσεις που πήραμε του Τεχνικού μας
Προγράμματος, για παράδειγμα η ασφαλτόστρωση 62% έκπτωση, αντίστοιχα
και η συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων που πήραμε μια μεγάλη έκπτωση
από 227 τελικά μας κοστίζει 90.000 € περίπου και έτσι παραχωρούμε κάποια
από αυτά τα ποσά, για να έχουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους από το 1.800
περίπου που είναι τα ειδικευμένα έσοδά μας, δίνουμε τα 800.000 €. Οι
4450.000 € δεν θα μπορούσαν επ’ ουδενί να χρησιμοποιηθούν, είναι ποσά
όπως σας είπα δεσμευμένα, είναι για σκοπούς που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν. Και οι υπόλοιπες 350.000 € είναι από τη ΣΑΤΑ που είναι
ποσά από εκπτώσεις που έχουμε πετύχει. Δηλαδή δεν επηρεάζεται κανένα
έργο του Τεχνικού μας Προγράμματος. Έχουν κρατηθεί και τα ποσά που είναι
συμβασιοποιημένα και ό,τι πρόκειται να συμβασιοποιηθεί μέσα στο έτος.
21

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ήμασταν τυχεροί βέβαια σε αυτό το κομμάτι διότι δεν είχε
αξιοποιηθεί η ΣΑΤΑ τα τελευταία χρόνια. Η ΣΑΤΑ των σχολείων για να
φανταστείτε έχουν υπόλοιπα τριών τουλάχιστον ετών στο Ταμείο μας,
ταυτόχρονα και είχαμε πολύ υψηλό υπόλοιπο στο κλείσιμο και αν θυμάστε
είχε γίνει και αναμόρφωση προϋπολογισμού που το είχαμε περάσει αυτό το
υπόλοιπο που προέκυψε με 31/12. Μεγάλο υπόλοιπο και από τη ΣΑΤΑ την
γενική.
Να γνωρίσουμε επίσης ότι από το γενικό υπόλοιπο του Δήμου
που είναι γύρω στις 3.260.000 € ήδη υπάρχουν κάποια αρκετά λεφτά στην
Τράπεζα της Ελλάδος λόγω των έργων. Δηλαδή από το 1.800.000 που λέμε
τα ειδικευμένα ένα ποσοστό είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος διότι είναι ποσά
έργων, τα οποία κατατίθενται εκεί και κρατούνται.
Οπότε με τις 800.000 € θα φτάσουμε περί τις 943.000 € το
υπόλοιπο διαθέσιμο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση, ακόμη και το ΚΚΕ θα συμφωνούσε να πάρουμε τα χρήματα από
εμπορικές Τράπεζες και να τα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος που είναι
κρατικό όργανο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα θα
τοποθετηθώ και πολιτικά στη συνέχεια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επί πέντε
χρόνια η χώρα μας δοκιμάστηκε από μια αντικοινωνική πολιτική η οποία έχει
επιφέρει πολλά δεινά στο λαό μας. Είναι η πολιτική της τρόικας την οποία
υπηρέτησαν πιστά οι μνημονιακές Κυβερνήσεις και η οποία οδήγησε στην
ανεργία 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, έστειλε χιλιάδες νέους κυρίως
επιστήμονες στην μετανάστευση, εξαφάνισε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές
παροχές, διέλυσε την κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οδήγησε συνανθρώπους μας στις ουρές των κοινωνικών
συσσιτίων, στις ουρές του ΟΑΕΔ και στην αναζήτηση τροφής ακόμα και στα
σκουπίδια. Χιλιάδες άλλοι έδωσαν τέλος στη ζωή τους γιατί δεν μπορούσαν
να επιβιώσουν. Τα δικαιώματα των εργαζομένων χάθηκαν, το στοιχειώδες
κράτος πρόνοιας εξαϋλώθηκε, κάθε κερδοφόρο δημόσιο αγαθό οδηγήθηκε σε
ξεπούλημα.
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Από αυτή την πολιτική, η οποία ήταν μονομερής, σώθηκαν οι
τράπεζες και καταστράφηκε η ελληνική κοινωνία. Οι ολιγάρχες είδαν τα κέρδη
τους να πολλαπλασιάζονται την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο.
Από αυτή την κοινωνική καταστροφή δεν γλίτωσε ούτε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Είδαμε μια δραματική συρρίκνωση των οικονομικών πόρων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 65% την τελευταία πενταετία, είδαμε τη
συρρίκνωση του εργατικού διαθέσιμου προσωπικού, είδαμε τη μείωση των
μισθών των εργαζομένων, την ίδια στιγμή που μεταβιβάστηκαν 220 νέες
αρμοδιότητες στου Δήμους και την ίδια στιγμή με πολύ λιγότερο προσωπικό
και με λιγότερα διαθέσιμα χρήματα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο πιο κοντινός
πυλώνας της εξουσίας στους πολίτες, να δέχεται όλη την πίεση να
αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση.
Σε αυτό το περιβάλλον η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα
να πάρει μια θέση για τις εξελίξεις στη χώρα και όλα αυτά τα οποία
περιέγραψα πριν είναι το αποτέλεσμα των μνημονιακών Κυβερνήσεων. Το
αποτέλεσμα αυτού του ΝΑΙ στα Μνημόνια, τα οποία έχουν βιώσει με
δραματικό τρόπο και η κοινωνία, η Νεολαία αλλά και ο λαός στο σύνολό του
τα τελευταία χρόνια.
Μετά τις εκλογές του Γενάρη αυτό που παρατηρείται είναι ότι
πρώτη

φορά

μια

σκληρή

διαπραγμάτευση

στο

όνομα

των

λαϊκών

συμφερόντων, προκειμένου ο λαός μας και όχι οι Τράπεζες να βγουν από την
κρίση. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η χώρα
μας να αντιμετωπίζει πολύ σκληρούς εκβιασμούς και μια δραματική
οικονομική ασφυξία, την οποία έχουν επιβάλλει οι λεγόμενοι «θεσμοί» και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση για ταμειακά
διαθέσιμα ότι δεν πρόκειται να τα δώσουμε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και
διαφωνούσαμε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης παρ' όλο
που πριν από δυο εβδομάδες περίπου ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε
μήνυμα σε όλους τους Δημάρχους και τις Δημοτικές Αρχές που ζητούσε με
ένα πολύ έντονο τρόπο να δοθούν τα ταμειακά διαθέσιμα, αυτή η Δημοτική
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Αρχή και τότε δεν έφερε αν θυμάστε και στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο πρόταση να δοθούν.
Επειδή όμως κρίνουμε ότι είναι πολύ έκτακτες οι συνθήκες και
πραγματικά όλοι το αναγνωρίζουν αυτό και επειδή θέλουμε κι εμείς να
βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να αντέξει και να
μην οδηγηθεί η Κυβέρνηση σε μια άτακτη υποχώρηση κάτω από τους
εκβιασμούς και τις πιέσεις των δανειστών, κάνουμε αυτή την κίνηση με
γνώμονα βεβαίως πάνω απ' όλα το συμφέρον του Δήμου. Ο κ. Λάλος εξήγησε
ότι κάναμε μια σύσκεψη εγώ, αυτός και η διευθύντρια των Οικονομικών, όπου
σε καμία περίπτωση δεν διασαλεύουμε την οικονομική λειτουργία του Δήμου
και όλα τα έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Εξασφαλίζονται

και

οι

μισθοδοσίες

και

τα

έργα

τα

οποία

έχουν

προγραμματιστεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2015.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής γράφει
«Αποθεματικά», στο κείμενο που έχει αποστείλει ο Υπουργός Εσωτερικών
γράφει «τα ταμειακά διαθέσιμα».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο είναι σωστό.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε για να μην
υπάρχουν παρερμηνείες. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γκούμα. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ.
Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν
το ξέρει αλλά μήπως έχει διαβάσει κάπου ή μήπως έχει καμία ενημέρωση ο κ.
Αντιδήμαρχος, που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα και πότε προβλέπεται να
αποδεσμευτούν. Εάν χρησιμοποιηθούν, πότε προβλέπεται να επιστραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στις πηγές που αναφέρατε κ. Αντιδήμαρχε για το από πού θα
προέλθουν τα χρήματα, νομίζω κάτι άκουσα για περισσεύματα από δάνεια. Αν
άκουσα καλά, αν έχουμε περισσεύματα από δάνεια γιατί δεν τα επιστρέφουμε
να μην πληρώνουμε και τόκους;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αποπληρωμένα δάνεια.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Η κα Γαϊτανά έχει τον
λόγο.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Να ρωτήσω τον κ. Λάλο. Στον λόγο του και
στην ανάλυση που έκανε, προς το τέλος αναφέρθηκε ότι «είμαστε τυχεροί που
έχουμε αυτό το ποσό». Από πού είστε τυχεροί κ. Λάλο; Είστε τυχεροί από την
προηγούμενη Διοίκηση, η οποία κατόρθωσε αυτή τη στιγμή να έχει ένα
αποθεματικό και να έχετε και ΣΑΤΑ 1 εκατομμύριο. Δεν σας δόθηκε
χαρισμένο. Να έχετε και προμηθευτές από το 2005 και τον Ενιαίο Φορέα
ξοφλημένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι τοποθέτηση κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Άρα δεν είστε τυχεροί. Είναι μια προσπάθεια
της προηγούμενης Διοίκησης η οποία εσείς την βρήκατε μπροστά σας και
λειτουργείτε πολύ καλύτερα με την πλειοψηφία σας και βρήκατε και λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητή η ερώτηση κα Γαϊτανά.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Άρα δεν είστε τυχεροί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαϊτανά, μην μπερδεύουμε τις ερωτήσεις με τις
τοποθετήσεις, θα πάρετε τον λόγο και θα μιλήσετε επί πενταλέπτου και
παραπάνω.
Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Αν κατάλαβα καλά κ. Αντιδήμαρχε είπατε ότι από 1.800.000 που
έχει ταμειακά διαθέσιμα ο Δήμος, ειδικευμένα είναι οι 800.000 € και δίνουμε τα
800.000 € στην Τράπεζα και κρατάμε το 1 εκατομμύριο στα χέρια μας. Έτσι
είναι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα ταμειακά είναι 3.260.000 €.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: 3.260.000 € είναι τα συνολικά ταμειακά και εμείς από το
1.800.000 που είναι ειδικευμένα δίνουμε τα 800.000 €. Αυτό είπατε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Για να πάμε σε απαντήσεις και
τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει, κ. Λάλο μπορείτε να απαντήσετε.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το πότε θα ελευθερωθούν τα χρήματα. Η
πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έχει βγει όσο είναι εν ισχύει δεν
έβαζε τουλάχιστον κάποιο χρονικό ορίζοντα. Εν τοιαύτη περιπτώσει θα
τοποθετηθώ και πολιτικά γιατί είναι πολιτικό το θέμα όπως το θέτετε, εμείς τα
χρήματα τα δίνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει
στην καταβολή μισθών, συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων και τα λοιπά και
όχι για να δοθούν σε κάποιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή οποιοδήποτε
άλλο μηχανισμό στήριξης.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ξέρουμε αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ποιο;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το που θα δοθούν.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το που θα δοθούν, μπορείτε να τοποθετηθείτε
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου μη διακόπτετε τον κ. Αντιδήμαρχο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να πάω σε επόμενη ερώτηση γιατί το θέμα
είναι καθαρά πολιτικό. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας στην πράξη
νομοθετικού περιεχομένου.
Πως προκύπτει η έκφραση «είμαστε τυχεροί». Είμαστε πολύ
τυχεροί που δεν είχε γίνει συντήρηση των σχολείων μάλλον, δεν είχε
αξιοποιηθεί η ΣΑΤΑ των σχολείων, είμαστε πολύ τυχεροί που 600.000 €
περίμεναν στο Ταμείο μας χωρίς κανένα σχεδιασμό στο Τεχνικό Πρόγραμμα
για να αξιοποιηθούν. Δόξα τω Θεώ βρήκαμε αυτά τα λεφτά πραγματικά,
τρέξαμε και κάποιους διαγωνισμούς πετύχαμε κάποιες εκπτώσεις και από
αυτές τις εκπτώσεις βγάλαμε κι ένα απόθεμα το οποίο παραχωρούμε. Δεν
παραχωρούμε, μην το μπερδεύουμε, τα χρήματά μας είναι δικό μας σε
λογαριασμό μας, δεν παραχωρείται κάτι. Η διαδικασία αλλάζει ότι δεν μπορείς
με μια απλή εντολή να πάρεις τα χρήματα, κάνεις ένα αίτημα και σου
απαντάνε σε δυο μέρες.
Με αυτή την έννοια είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Η απραξία
δηλαδή της προηγούμενης Διοίκησης σε αυτό το κομμάτι, μας έδωσε εμάς τη
δυνατότητα σήμερα να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια έργα, να έχουμε ένα
υπόλοιπο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στην εθνική προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Παπανικολάου έχει δυο σκέλη.
Στο ένα απάντησε ο κ. Λάλος δηλαδή τα χρήματα μέχρι ενός ποσού είναι
διαθέσιμα άμεσα στο διήμερο, αν θυμάμαι καλά από το 15% και πάνω από
αυτό που έχεις δώσει, θέλεις τρεις μέρες με βάση την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου.
Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την έκδοση ρέπος. Όσον
αφορά αυτό που είπε η κα Γαϊτανά. Πρώτον, να ενημερωθεί και το Δημοτικό
Συμβούλιο: το 2012 το καλοκαίρι η κα Γαϊτανά, επιμήκυνε τα δάνεια του
Δήμου για μια δεκαετία. Τι να κάνουμε; Πρέπει να ειπωθούν, να τα μάθει το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Παγώσαμε τα δάνεια μέχρι τα τέλη 31 Δεκέμβρη του 2015
προκειμένου η προηγούμενη Διοίκηση να έχει ταμειακή ρευστότητα και να μην
δίνει χρήματα για αποπληρωμή δανείων, τα πάγωσε καλοκαίρι του ’12 και
ξεκινάει η πληρωμή 1/1/2016. Άρα δηλαδή ο προϋπολογισμός μας αν δεν
γίνει ρύθμιση δανείων, υπήρξε ένα κόστος για την επιμήκυνση 1.200
προκειμένου η προηγούμενη Διοίκηση να μπορεί να έρχεται και να λέει ότι
«εγώ είχα ταμειακή ρευστότητα κι έκανα…». Άρα καθαρές κουβέντες.
Δηλαδή εμείς θα βρούμε μπροστά μας, εμείς ως Δημοτική Αρχή
και συνολικά ως Δημοτικό Συμβούλιο, όταν φτιάξουμε το νέο προϋπολογισμό.
Θα δούμε 600 τόσες χιλιάδες που θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε
από 1/1/2016 αν δεν γίνει η ρύθμιση μέσα στο καλοκαίρι.
Δεύτερο θέμα. Ενιαίος Φορέας, η κα Γαϊτανά δεν ήταν σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσει τη συζήτηση που έγινε και
το πώς έχει κλείσει πραγματικά ο Ενιαίος Φορέας και το πώς κάθε εβδομάδα,
μας έρχονται τέσσερα – πέντε τιμολόγια από τον Ενιαίο Φορέα. Άρα μην λέμε
πως ο Ενιαίος Φορέας έχει τελειώσει.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τη συγχώνευση εννοείτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη συγχώνευση ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Ακόμη μας έρχονται συνεχώς τιμολόγια …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγχώνευση με το Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι συγχώνευση με το Δήμο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι των Νομικών Προσώπων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Το ίδιο πράγμα με τον Ενιαίο Φορέα που ήρθε στο Δήμο,
μιλάμε για πριν ενάμιση χρόνο περίπου.
Και το τρίτο, λέτε συνεχώς και το είχατε γράψει και σε φυλλάδια
ότι εμείς αποπληρώσαμε τους προμηθευτές. Σας παρακαλούμε μην το
ξαναπείτε αυτό το πράγμα γιατί πρώτον ούτε τους αποπληρώσατε όλους,
γιατί αν ίσχυε αυτό δεν θα μας έρχονταν συνεχώς να πληρώσουμε από την
Πρωτομαγιά έξι και επτά και οκτώ χρόνια πριν και το δεύτερο είναι ότι αυτά τα
χρήματα δόθηκαν στους Δήμους, δεν το έκανε ο δικός μας Δήμος μέσα από
το πολύ μεγάλο δάνειο που πήρε η προηγούμενη Κυβέρνηση από την τρόικα.
Δηλαδή ένα κομμάτι των δανεικών που πήρε η Κυβέρνηση μέσα
από το Μνημόνιο εφαρμόζοντας το Μνημόνιο, ένα κομμάτι πήγε στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένα ποσοστό από αυτό, το πήρε και
ο Δήμος μας. Άρα σας παρακαλούμε την κάνετε την ανάγκη, φιλοτιμία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχουν οι επικεφαλής. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ θα είμαι σύντομος δεν θα μιλήσω πολύ γιατί κάποιος
ίσως με χρονομετρεί και τον απογοητεύσω αν μιλήσω πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όση ώρα θέλετε κ. Γεωργαμλή. Στα σοβαρά θέματα δεν
διακόπτω.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν το λέω για σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη δεν σας άκουσα καλά.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πραγματικά, αν είναι δυνατό να μην κατανοεί κάποιος το
τι περνάει η χώρα μας. Αλλά δεν για είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να
συναινέσω να δοθούν χρήματα δημοτών. Γι' αυτό θα απέχω από την
ψηφοφορία. Τόσο σύντομος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γεωργαμλή. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Κατ' αρχάς νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέμα το οποίο είναι βαθύτατα πολιτικό, αλλά επειδή σήμερα δεν είναι η
συζήτησή μας να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πηγάζει από πολιτικές, θα
ήθελα να τονίσω τέσσερα πράγματα τα οποία είναι νομίζω πάρα πολύ
ουσιαστικά.
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Πρώτο και κύριο ο Νόμος 4323 που υπογράφηκε στις 20
Απριλίου υποχρεώνει τους Δήμος να δώσει τα αποθεματικά, εφόσον
υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε και να
αντιληφθούν όλοι είναι ότι ακόμη και η σημερινή απόφαση όλων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι άρνηση σε σχέση με αυτό, κανένας δεν
μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να πάνε τα αποθεματικά, εφόσον θα υπάρχει
απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα λέει ότι τα αποθεματικά πρέπει να
φύγουν.
Ξεκαθαρίζω τη θέση μου και να περάσει στα πρακτικά. Έχουμε
κύριοι καθυστερήσει και τα αποθεματικά θα έπρεπε να τα είχαμε δώσει πολύ
πιο νωρίτερα. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι αν ήμουν στη θέση του Δημάρχου,
θα το είχα κάνει πολύ πιο νωρίτερα, διότι η πατρίδα μας κινδυνεύει, η πατρίδα
μας έχει προβλήματα και πρέπει να στηρίξουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν
μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητο αν χρειαζόμαστε ατσάλι και οι εχθροί είναι
στη Λαμία. Θα τα χαλάσουμε και τα αυτοκίνητα και τα παράθυρα και όλα.
Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι σήμερα ουσιαστικά δεν
έχει κανένα νόημα η απόφαση την οποία θα πάρουμε. Θα κάνουμε ένα
διάλογο και καταθέτουμε θέσεις και απόψεις σχετικά με τι. Αν θα φύγουν τα
αποθεματικά; Υποχρεώνεται, είναι νόμος ο Δήμαρχος έχει παράβαση
καθήκοντος εάν τα αποθεματικά αυτά δεν τα πάρει και δεν τα δώσει εκεί που
τα ζητάει η πολιτεία, τα ζητάει το κράτος.
Το ξεκαθαρίζουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και
Β βαθμού. Εκείνο το οποίο έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών με το Δήμαρχο,
ήταν να υπενθυμίσει σε 30 Δήμους, γιατί είναι 30 Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν
στείλει τα αποθεματικά. Νομίζω σε αυτό το σημείο κ. Δήμαρχε, έχετε
καθυστερήσει που δεν έχετε στείλει τα αποθεματικά και έπρεπε να τα είχατε
στείλει τα αποθεματικά, διότι είστε υποχρεωμένος να τα στείλετε τα
αποθεματικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και επαναλαμβάνω για να ξανακουστεί στην αίθουσα ότι θα τα
έστελνα εάν ήμουν στη θέση σας και σε καμία περίπτωση δεν λέω όχι.
Όμως όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται δεν έχει καμία αξία
και καμία ουσία επί του συγκεκριμένου. Είναι μια απόφαση που αφορά τις
αρμοδιότητες καθαρά του Δημάρχου και ο Δήμαρχος μπορεί να πάρει μια
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απόφαση η οποία ξέρουμε ποια είναι η απόφαση, να τα δώσει. Από την άλλη,
το να συζητάμε σχετικά με το ποσό το οποίο πρέπει να πάει οπωσδήποτε
είναι κομμάτι το οποίο είναι θέμα Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι θέμα
Δημάρχου είναι θέμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόλυτη
βέβαια διασφάλιση και το τόνισε ο κ. Δήμαρχος του θέματος των εργαζομένων
να διασφαλίσουν τα χρήματά τους για να πάρουν τους μισθούς τους και
οτιδήποτε άλλο κρίνεται σε άμεση ανάγκη για την ομαλή λειτουργία του
Δήμου.
Από την άλλη όμως όλη αυτή τη διαδικασία την οποία κάνουμε,
δεν έχει κανένα νόημα. Το να προβούμε στο άνοιγμα των λογαριασμών
εξυπακούεται ότι πρέπει να κάνουμε το άνοιγμα των λογαριασμών για να
μπορέσει ο Δήμαρχος να στείλει τα χρήματα. Εγώ σε αυτή τη διαδικασία η
οποία γίνεται σήμερα, παρ' όλο επαναλαμβάνω ότι πρέπει τα χρήματα να
φύγουν, τα έχει ανάγκη η πατρίδα μας, δεν συναινώ γι' αυτή τη διαδικασία.
Οπότε από αυτή τη διαδικασία απέχω.
Και απέχω, για τους λόγους τους οποίους σας είπα ότι σε καμία
περίπτωση δεν έχει καμία σημασία αν θέλουμε να κάνουμε ένα διάλογο και να
κάνουμε πως είναι η θέση μας συναινετικά, λέω ναι συναινετικά. Αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση, η οποία δεν
προβλέπεται από τη στιγμή κατά την οποία προσέξτε τι λέει ο νόμος
«υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν
τα κεφάλαια προθεσμιακών». Υποχρεούται.
Εάν δεν το κάνει ο Δήμαρχος αυτό, είναι παράβαση καθήκοντος
και εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι συμφωνώ και θα το έκανα κι εγώ
πολύ πιο πρώτα. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι αυτή η διαδικασία και έχουμε
και νομικούς δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Το να μιλήσουμε και να
τοποθετηθούμε και να είμαστε κοντά και να πούμε πως το βλέπει ο καθένας,
έχει μια βαθύτατη σημασία. Το να προτείνει ο Δήμαρχος αυτούς οι οποίοι
πρέπει να τους τοποθετήσει σαν Επιτροπή για να διαχειριστεί αυτό, πάλι είναι
λογικό. Και το πόσο θα είναι το ποσό το οποίο θα στείλουμε που λέτε 800.000
€ δέστε το εάν είναι 900 ή 700 δεν μπορούμε να σας το πούμε εμείς.
Πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο θα κάνετε θα είναι το σωστό και το
θεμιτό, για την ομαλή λειτουργία του Δήμου. Εγώ με τη λογική την οποία σας
είπα, δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο από το να απέχω από τη διαδικασία,
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τονίζοντας όμως κ. Πλέσσα, ότι είμαι σύμφωνος με τα αποθεματικά ότι πρέπει
να φύγουν, αλλά όχι με μια διαδικασία η οποία δεν έχει καμία σημασία και
κανένα κύρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος που όχι μόνο συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά είμαστε
αναγκασμένοι –πέρα από το ότι θέλουμε, είμαστε αναγκασμένοι- να κάνουμε
τη σημερινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι γιατί αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση άμεσης παραχώρησης.
Άρα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε μια απόφαση και
επειδή και η ίδια η απόφαση το λέει μέσα, θα έπρεπε να έρθει το θέμα
υποχρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα μόνο συμβολικό με την
έννοια του να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις γύρω από
το θέμα, αλλά πραγματικά υπάρχει και θέμα τυπικότητας. Γιατί πως θα
αναιρέσουμε μια απόφαση, που είχαμε πάρει σε προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επιτρέπετε κ. Πρόεδρε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κόντο έχουμε πάει και σε άλλα θέματα, στο θέμα
παραδείγματος χάριν της αξιολόγησης προηγουμένως ή στο θέμα των
διαθεσιμοτήτων είχαμε πάει κόντρα σε ένα άδικο νόμο, εμείς τουλάχιστον ως
Δημοτική Αρχή. Και με την ίδια λογική αυτό κάναμε και μέχρι τώρα.
Άρα το ζήτημα της παράβασης καθήκοντος αφήστε να ανησυχώ
περισσότερο εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μη μου το λέτε τώρα έτσι, δεν είναι ότι εγώ το λέω με την έννοια
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο θα σας δώσω πάλι τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επιτρέψτε μου μισό λεπτό να απαντήσω στον κ. Δήμαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτρέψτε μου κι εμένα ένα λεπτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ένα λεπτό θέλω μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να διευκρινίσω κι εγώ μια άποψη ότι πέρα από το νομικό
μέρος που βάζει ο κ. Κόντος κι έχει λάθος διότι προϋπάρχει η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου άρα πρέπει και τα λοιπά, εκτός αυτού επί της ουσίας
εγώ θέλω να στοχεύσω και να πω ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μια Δημοτική
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Αρχή, άσχετα αν μπορεί μόνη της ή όχι να εκτελέσει μια διαδικασία, είναι
λογικό να το φέρνει προς συζήτηση με την αντιπολίτευση και με ολόκληρο το
Σώμα. Αυτή είναι μια δική μου ερμηνεία, κ. Κόντο επειδή έχετε πάρει τον λόγο
μόνο για μισό λεπτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απαντώ στον κ. Δήμαρχο ότι όταν πήραμε την απόφαση αυτή
και πολύ σωστά κάναμε ένα ψήφισμα στο οποίο είπαμε ότι δεν θα μετακινηθεί
ούτε ένα ευρώ εάν δεν πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως τότε,
προσέξτε, ήταν νομοθετική πράξη και αυτό έγινε μετά νόμος του κράτους στις
20 του μήνα.
Πολύ καλά πήραμε την απόφαση, αλλά τότε είμαστε εκτεθειμένοι
με μια απόφαση η οποία ουσιαστικά ήταν «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».
Αυτό μας πείραξε τότε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. Επί της ουσίας;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τώρα έχει γίνει νόμος του κράτους, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.
Αποφασίζει ο Δήμαρχος και τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επιμένω και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι, έχουν εκτελεστότητα και υπάρχουν ποινικές
ευθύνες. Άρα με την ίδια λογική αν το βάζουμε έτσι όπως το λέτε εσείς,
ζήτημα παράβασης καθήκοντος έμπαινε και με την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν ήταν νόμος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει καμία σημασία. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
έχουν ισχύ νόμου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουμε νομικό εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαϊτανά έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, πρέπει οι επικεφαλής πρώτα.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας άκουσα, συγνώμη κ. Κουτσάκη σας ακούω.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τέθηκε ένα ζήτημα από τον κ. Κόντο και οφείλει το Σώμα να
ενημερωθεί σωστά. Ο Δήμαρχος προτού να φέρει με την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου μπορούσε και έπρεπε από μόνος του να στείλει τα διαθέσιμα,
χωρίς καν να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον βέβαια το έφερε στο
Δημοτικό Συμβούλιο και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος
είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, σωστά κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σήμερα έρχεται εδώ, θα μπορούσε και μόνος του να το
κάνει αυτό το πράγμα αν δεν είχε παρθεί η προηγούμενη απόφαση όπως
είπαμε, γι' αυτό και το φέρνει ξανά σήμερα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τη διευκρίνιση κ. Κουτσάκη, έχετε κατά την
άποψή μου δίκιο. Η κα Γαϊτανά έχει τον λόγο.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Συμφωνώ με τον κ. Κουτσάκη σε αυτό που
είπε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια απόφαση από 20 Απριλίου του 2015 η
οποία είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ξέρω ότι στο Δημοτικό
Συμβούλιο συζητήθηκε, αναβλήθηκε για να ξανάρθει και έρχεται αυτή τη
στιγμή, τέσσερις μέρες πριν το δημοψήφισμα, που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει
τη Δευτέρα, για να ψηφίσουμε αυτό.
Γιατί αυτή τη στιγμή να ψηφίσουμε να πάνε τα διαθέσιμα μέσα
σε τέσσερις μέρες που έρχεται το δημοψήφισμα. Εγώ από αυτή όλη την
ψηφοφορία, απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σίγουρα αυτή η απόφαση εγώ δεν θέλω να τη συζητήσω
πολύ νομικά, νομίζω ότι είναι άκρως πολιτική και θα με συγχωρέσετε που θα
το πω και άκρως πατριωτική. Είναι θέμα πατριωτισμού.
Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μια περίοδο που με το που
αποφασίστηκε να μιλήσει ο ελληνικός λαός αμέσως δημιουργήθηκαν τρεις
χιλιάδες προβλήματα, έχουν πέσει όλοι πάνω να κατασπαράξουν αυτή τη
χώρα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, ο καθένας μας μπορεί να έχει
οποιαδήποτε τοποθέτηση δεν θέλω εδώ να επεκταθώ παραπάνω πάνω στο
πολιτικό θέμα, σίγουρα όμως υπάρχει η αναγκαιότητα να εκτελέσουμε όλοι το
χρέος μας και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα που κάνει αυτή, ή
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οποιαδήποτε άλλη Κυβέρνηση, να συγκεντρώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος
τα διαθέσιμα από τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης.
Θεωρώ την απόφαση που μας ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος από
τη στιγμή που είναι αποτέλεσμα σύσκεψης και με την Οικονομική Υπηρεσία,
ιδιαίτερα θετική. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιθανό να χρειαζόταν να
δώσει και περισσότερα χρήματα σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά από τη
στιγμή που και οι Υπηρεσίες σας εισηγούνται αυτό, αλίμονο εμείς δεν έχουμε
κανένα θέμα.
Σίγουρα πρέπει όλοι να ενισχύσουμε σήμερα αυτή την
προσπάθεια γιατί αυτό που θέλουμε είναι να σταθεί ο ελληνικός λαός όρθιος,
η πατρίδα να σταθεί όρθια και δεν μπορεί αυτό κανείς να το αρνηθεί.
Σίγουρα θα μπορούσε αυτό να γίνει με απόφαση του Δημάρχου
και δεν χρειαζόταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω όμως κι εγώ
να πω κ. Κόντο ότι το βρίσκω ιδιαίτερα θετικά που μετά την προηγούμενη
απόφαση, γιατί δεν αναβλήθηκε τότε το θέμα, είχαμε πάρει μια απόφαση εδώ
μέσα ότι χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα μετακινηθούν
χρήματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Εγώ χαιρετίζω σήμερα τον σεβασμό σε εκείνη την απόφαση και
ας μην χρειάζεται τυπικά η δική μας συγκατάθεση. Ο Δήμαρχος την έφερε, για
να αρθεί εκείνη η προηγούμενη αρνητική απόφαση να έχει και το ΝΑΙ όλων
μας. Εμείς και μόνο γι' αυτό τον λόγο ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι
στιγμές, λέμε το ΝΑΙ ξέροντας ότι τυπικά θα μπορούσε και μόνος του ο
Δήμαρχος να πάρει αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος η θέση
το να δοθούν αυτά τα υπόλοιπα, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Αγαγιώτου. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καλησπέρα και από εμένα. Κατ' αρχήν να πω ότι το να
παρουσιάζεται το θέμα ως άνοιγμα λογαριασμού σε άλλη Τράπεζα, είναι
τουλάχιστον υποβάθμιση, αν όχι ψέμα.
Εδώ δεν συζητάμε για το αν θα παρθούν τη χρήματα από τη
Eurobank και ότι ανοίγουμε άλλο λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα και δη στην
Τράπεζα της Ελλάδος, συζητάμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που
αναφέρει κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των
φορέων γενικής Κυβέρνησης, προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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Κάτι που θα αποφασίσουν τα κεντρικά όργανα του κράτους, όπως αναφέρει
πιο κάτω τι είδους επένδυση θα είναι αυτή.
Κατ' αρχήν να πω ότι σαφώς δεν είναι θέμα ούτε τύχης ούτε
ατυχίας ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και
ιδιαίτερα από τη ΣΑΤΑ των σχολείων και τη γενική ΣΑΤΑ υπάρχει πολιτική
επιλογή που θέλει η τοπική Διοίκηση να λειτουργεί μονάχα με ανταποδοτικό
χαρακτήρα και να υποβαθμίζονται όλες της οι αρμοδιότητες για να μπορεί
σιγά - σιγά και με την ιδιωτικοποίηση με κάθε τρόπο να λειτουργήσει σε
λογαριασμό του κεφαλαίου.
Ούτως ή άλλως αυτή είναι η κριτική που έχουμε κάνει χρόνια
τώρα από τις προηγούμενες εκλογές ότι και με τον "Καλλικράτη" και
συνολικότερα με τη νομοθεσία που υπάρχει για την τοπική Διοίκηση, διαρκώς
οξύνεται η σύνδεσή της με το κράτος και το ότι γίνεται ο κάθε Δήμος το μακρύ
χέρι του κράτους και αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα.
Μου προκαλεί απορία και θα έπρεπε να το πω σήμερα μέσα στο
καλοκαίρι, που αν έχετε παρατηρήσει οι περισσότεροι Φιλαδελφιώτες και οι
Χαλκηδονιώτες είναι εδώ, δεν έχει φύγει πολύς κόσμος, ιδιαίτερα μετά από το
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που δέχτηκα και επίθεση για τις ερωτήσεις
που έκανα για τις παιδικές χαρές, παραμένουν ασυντήρητα τα όργανα σε
παιδικές χαρές, σε πλατείες και τα λοιπά. Επομένως η επιλογή της Δημοτικής
Αρχής να δώσει αυτά τα χρήματα δείχνει και προς τα πού κινείται.
Κάτι ακόμη θέλω να πω, βέβαια να πω ότι θα διαβάσω το
κείμενο που είχα φέρει ούτως ή άλλως στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω κάτι ακόμη, σύμφωνα με
αυτά που αναφέρθηκαν κιόλας.
Όντως ο Δήμαρχος πολύ εύστοχα περιέγραψε την κατάσταση
που επικρατεί τα τελευταία πέντε χρόνια και που τα τελευταία πέντε χρόνια
έχει γίνει με το Μνημόνιο 1 με το Μνημόνιο 2 τις δανειακές συμβάσεις και τους
εφαρμοστικούς νόμους.
Μνημόνια που είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σκίσει, ότι θα
καταργήσει με ένα άρθρο και πέντε μήνες μετά συζητάμε για νέα απόφαση.
Γίνεται νέα διαπραγμάτευση αυτές τις ώρες που μιλάμε, γίνεται Eurogroup.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη Δευτέρα θα έχουν σκιστεί.
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το ερώτημα είναι: τα χρήματα επιλέγετε να τα δώσετε στην
Κυβέρνηση, γιατί ξέρετε κάτι τέσσερις μέρες πριν το δημοψήφισμα; Μιας και ο
κ. Δήμαρχος έκανε αυτή την παρατήρηση;
Θέλω να πω ότι την διαπραγμάτευση που έχει γίνει από τον
Φλεβάρη και μετά και η απόφαση που υπήρξε τον Φλεβάρη αλλά και η
διαπραγμάτευση που γίνεται ακόμη και αυτές τις ώρες που μιλάμε που το
Eurogroup δεν γνωρίζω αν έχει τελειώσει και τι έχει γίνει, η σκληρή
διαπραγμάτευση που γίνεται δεν είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων.
Πλέον έχουν βγει και τα δημοσιεύματα και γνωρίζουμε ποια
μέτρα πρότεινε και η συγκυβέρνηση με τις 47 συν 8 σελίδες και δεν διαφέρουν
και πάρα πολύ με την πρόταση των θεσμών. Διαφέρουν μάλιστα σε
νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με τους εφοπλιστές με τέτοια πράγματα,
τα άλλα είναι αν θα έχουμε σύνταξη στα 67 το 2020 ή το 2018 τέτοιες είναι οι
διαφορές τους.
Να σας διαβάσω και την πρότασή μας:
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –των δανειστών όπως
τους αποκαλούν, εμείς τους αποκαλούμε ιμπεριαλιστικούς Οργανισμούςκαι του μεγάλου κεφαλαίου γενικότερα κλιμακώνει την αντιλαϊκή της
πολιτική αλλά και τον αυταρχισμό για τον πειθαναγκασμό του λαού.
Έτσι πριν λίγες μέρες ο υπουργός εσωτερικών κ. Βούτσης απαιτεί την
«αμελλητί

συμμόρφωση»

των

ΟΤΑ

στην

πράξη

νομοθετικού

περιεχομένου της Κυβέρνησης. Είναι ο ίδιος που το 2012 στους 6 μήνες
μετά τις εκλογές του κατά τα άλλα κατακεραύνωνε την «διακυβέρνηση
της

χώρας

με

τις,

χουντικής

έμπνευσης

πράξεις

νομοθετικού

περιεχομένου».
Παράλληλα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει αφήσει άθικτο όλο το
αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ επιτείνοντας την ασφυκτική
κατάσταση στους Δήμους, την χειροτέρευση στοιχειωδών υπηρεσιών
που παρέχονται στους δημότες, την αβεβαιότητα στους εργαζομένους.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δημοσιοποιήθηκε κοινή επιστολή –
κάλεσμα

πέντε

Δημάρχων

(Πατρέων ,
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Πετρούπολης

και Ικαρίας ) προς τα Δημοτικά Συμβούλια και τους

Δημάρχους όλης της χώρας να απορρίψουν τις κυβερνητικές απαιτήσεις
και αιτιάσεις με την επιστολή του υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Βούτση,
που απαιτεί την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και
την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Ζητάμε: Να διαβαστεί η συγκεκριμένη επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πρωτοβουλίας
αυτής και καλούμε τη διοίκηση του Δήμου και τις δημοτικές παρατάξεις
εάν η διαδικασία αυτή δεν έχει προχωρήσει ακόμα να συνταχθούν με την
πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των χρημάτων αυτών για την
ικανοποίηση των οξυμένων λαϊκών αναγκών.
To πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ν. Βούτσης με το χαρακτηρισμένο ως
επείγον έγγραφό του που απεστάλη την 10η Ιούνη 2015 στους
Δημάρχους και Περιφερειάρχες της χώρας, απαιτεί «την αμελλητί
συμμόρφωσή» τους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής
Απρίλη 2015 «για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας»!
Γνωρίζει η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός ασφαλώς ότι η άρνηση
μιας σειράς Δήμων να πουν όχι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου
που τους υποχρεώνει να διαθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδας υπέρ της
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και των δανειστών, τα όποια
διαθέσιμα έχουν και μάλιστα για αόριστο χρόνο, δεν είναι απόφαση
Δημάρχων αλλά απόφαση των Δημοτικών τους Συμβουλίων.
Επιλέγει ο αρμόδιος υπουργός να απευθυνθεί στους Δημάρχους, ώστε
να εκφοβίσει και να εκβιάσει.
Ας γνωρίζει ότι μια σειρά Δημοτικά Συμβούλια και μαζί τους και οι
Δήμαρχοι αποφάσισαν να μην συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης γιατί η συγκεκριμένη νομοθετική πράξη βοηθά τον αντιλαϊκό
πόλεμο που πέντε χρόνια τώρα τσακίζει το λαό και τις πιο ζωτικές του
ανάγκες, για να εξυπηρετηθεί ένα χρέος που δεν είναι δικό του και ούτε
ευθύνεται για τη δημιουργία του
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Γιατί υποχρεώνει τους Δήμους μας να υπολειτουργούν και να
παραμερίζουν τις ανάγκες των δημοτών μας



Γιατί μας επιβάλλει να επιβαρύνουμε με επιπρόσθετους φόρους
και τέλη τους δημότες μας



Γιατί γνωρίζουμε από πρότερες αντίστοιχες ενέργειες των
προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως το PSI για τα ασφαλιστικά
ταμεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, ότι δρόμος επανάκτησης
των απωλειών για το λαό σε διαπραγμάτευση τάχα με τους
δανειστές δεν υπάρχει



Γιατί τα αιματηρά πλεονάσματα που προαναγγέλλει και η
επικείμενη συμφωνία της κυβέρνησης θα τσακίσουν παραπέρα τις
λαϊκές ανάγκες και θα μετατρέψουν ακόμα πιο γρήγορα τους
δήμους σε μηχανισμούς φοροεπιδρομής



Γιατί είναι υποχρέωσή μας να συνδράμουμε τις ανάγκες και τις
αγωνίες του λαού μας και όχι την αντιλαϊκή στρατηγική
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

Διεθνούς

Νομισματικού

Ταμείου,

κεφαλαίου.
Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια να μην υποταχτεί και να απορρίψει τις
κυβερνητικές απαιτήσεις και αιτιάσεις. Να αξιοποιήσουν τα όποια
χρήματα του βαριά φορολογούμενου λαού για τις δικές του ανάγκες, που
σήμερα είναι ζωτικές και ζοφερές. Είναι ο δικός του μόχθος, τα ψίχουλα
της φτώχειας δεν του αρμόζουν».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μην πάρουμε
αυτή την απόφαση σήμερα για τη μεταφορά των ταμεικών διαθεσίμων, ως να
είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση ή καταδίκη αυτής. Θα ήθελα
να ψηφίσουμε όλοι σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το
συμφέρον των δημοτών μας και εμείς βέβαια κρίνουμε ότι τα συμφέροντα των
δημοτών μας ταυτίζονται με τα συμφέροντα όλων των υπόλοιπων πολιτών και
θεωρούμε ότι δίνοντας αυτά τα χρήματα στηρίζουμε τις πιο ευπαθείς ομάδες
της πατρίδας μας, να αντέξουν σε αυτό τον βάρβαρο οικονομικό πόλεμο που
ζούμε με έντονα ταξικά χαρακτηριστικά βεβαίως, έστω για λίγο καιρό μέχρι να
δούμε το αποτέλεσμα αυτής της μάχης.
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Την προηγούμενη που συζητήθηκε ξανά το θέμα είχαμε κρίνει
ότι η απόφαση αυτή σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν θα ήταν προς το
συμφέρον των δημοτών και γι' αυτό είχαμε διαφοροποιηθεί. Έχουμε αποδείξει
άλλωστε ότι δεν φοβόμαστε να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον ακόμη
και με ανυπακοή. Ο Δήμαρχος ανέφερε και το παράδειγμα της αξιολόγησης.
Αλλά και τώρα από ό,τι κατάλαβα από την εισήγηση του
Αντιδημάρχου, νομίζω ότι ούτε τώρα είμαστε απολύτως συμμορφούμενοι με
την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε σχέση με το ποσό που θα δώσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κατ' αρχήν θα ήθελα
τον Δήμαρχο γιατί έθιξε ορισμένα πράγματα για την προηγούμενη Διοίκηση
και θέλω να του πω ότι η προηγούμενη Διοίκηση έτρεξε, μάζεψε χρήματα,
αλλά δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία να υλοποιήσει αυτά που έπρεπε
να υλοποιήσει και γι' αυτό τα χρήματα έμειναν εκεί που έμειναν δεν
μπορέσαμε να τα εκμεταλλευτούμε.
Δεύτερον. Η προηγούμενη Διοίκηση ένωσε δυο Δήμους και ο
Ενιαίος Φορέας ένωσε 10-11

Νομικά Πρόσωπα. Μέσα από εκεί στη

συνένωσή τους με το Δήμο επειδή είχαν δυο διαφορετικά συστήματα ο
Ενιαίος Φορέας και ο Δήμος, έγιναν διάφορα, τα οποία τα δυο συστήματα
δημιούργησαν. Δεν φταίει ο Ενιαίος Φορέας, φταίνε τα συστήματα τα οποία
ήταν διαφορετικά.
Σήμερα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει μια πράξη
νομοθετικού περιεχομένου, εγώ ποτέ δεν το έκανα στη ζωή μου και δεν θα το
κάνω και σήμερα. Δεν ξέρω πόση ανάγκη υπάρχει και πόση δεν υπάρχει,
ξέρω όμως ότι η ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος σε κοινωνικές
ανάγκες, σε θέματα όπως είπαμε προηγουμένως δεν είχαμε πάρουμε κάδους
που θα μπορούσαμε πολύ περισσότερους κάδους και να διαμορφώσουμε μια
διαφορετική κατάσταση στην πόλη κι άλλα πράγματα να κάνουμε που τα έχει
ανάγκη η πόλη, δεν τα κάνουμε και καλούμαστε αυτή τη στιγμή…
Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η Τράπεζα λέγεται Eurobank ή αν
λέγεται Πίστεως ή Εθνική και ούτω καθ’ εξής, αυτό είναι πρόβλημα τραπεζικό
και όλα τα ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που
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κάνετε σήμερα δεν θα το έκανα ποτέ, μόνο και μόνο γιατί είναι πράξη
νομοθετικού περιεχομένου και το θεωρώ ως φασιστικό νόμο, δεν το δέχομαι
αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποιήσατε υπερβολικούς όρους κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανονικά έπρεπε να ανακαλέσετε. Τον φασισμό τον ξέρετε;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είπα για το νόμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο φασισμός δεν είναι αυτός κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι φασιστικός νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαράδεκτη η έκφραση. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσουμε κάποιες διευκρινίσεις. Πρώτον είναι νόμος δεν
είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου πλέον. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια
της Βουλής και αν θυμάστε κ. Κουτσάκη πήραμε θέση απέναντι στην πράξη
νομοθετικού περιεχομένου.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν το είπα για σας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεύτερον, μιας και χρησιμοποιήσατε βαριές εκφράσεις όπως
«φασιστικό», μέσα σε μια νύχτα ψηφίστηκε ο "Καλλικράτης" χωρίς καμία
διαβούλευση η οποία άλλαξε όλο τον χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δημιούργησε μια ευνουχισμένη Αυτοδιοίκηση, που ήρθε ως απαραίτητο
θεσμικό συμπλήρωμα της δημοσιονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας
του Μνημονίου.
Και εδώ αν λέτε αυτό φασιστικό, τότε τι να πούμε για το γεγονός
ότι το 65% των πόρων της Αυτοδιοίκησης χάθηκε, η προηγούμενη Κυβέρνηση
αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών, μήνα Δεκέμβριο του 2014,
περνάει τροπολογία ανάμεσα στον ορυμαγδό τροπολογιών που ξαναμειώνει
4% τους ΚΑΠ δηλαδή να ενημερώσω ότι ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή έχει
4%...
Αν έχετε αυτή την ευαισθησία για το γεγονός ότι αυτή η
Κυβέρνηση προκειμένου να μπορέσει να κάνει μια διαπραγμάτευση ότι
μαζεύει ταμειακά διαθέσιμα για να εκδώσει ρέπος και να ενισχύσει τον
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εσωτερικό δανεισμό, εδώ μιλάμε για την προηγούμενη Κυβέρνηση η οποία
έχει ήδη προκηρύξει εκλογές και αμέσως μετά ξαναμειώνει …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της Νέας Χαλκηδόνας το "Καλλικράτη" εγώ τον καταψήφισα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν διακόπτουμε το Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι καλό που το μαθαίνουμε, παρ' όλα αυτά εγώ λέω ότι
δεν είδα την ίδια ευαισθησία όταν ξανά στον ψηφισμένο προϋπολογισμό του
Δήμου, μονομερώς η Κυβέρνηση ενώ πάει για εκλογές μας μειώνει ξανά τον
προϋπολογισμό …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι; Μέσα σε μια ωραία νύχτα κ. Κουτσάκη η
Κυβέρνηση η προηγούμενη απέλυσε δημοτικούς αστυνομικούς και σχολικούς
φύλακες και την αδικία με την απόλυση των σχολικών φυλάκων την
αποκαταστήσαμε εμείς. Γιατί αυτό που ζητούσαν οι σχολικοί φύλακες ήταν
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εντέλεσθε Δημάρχου για τη δίκη το
οποίο ποτέ δεν δόθηκε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ κ. Δήμαρχε πήγα στο Δικαστήριο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά το χαρτί το οποίο δεν χρειαζόταν, δεν υπήρξε αυτό το
χαρτί κ. Κουτσάκη. Το χαρτί υπήρξε και δεν έλεγε αυτά που έπρεπε να πει γι'
αυτό και ήμασταν εκείνη ακριβώς τη μέρα που έγινε η Οικονομική Επιτροπή,
συναντηθήκαμε με τους σχολικούς φύλακες γιατί ακριβώς το χαρτί αυτό δεν
μπορούσε να εξασφαλίσει τη θετική απόφαση Δικαστηρίου. Άρα μην μας
έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι διαφωνείτε επί της αρχής υπερασπιζόμενος τα
λαϊκά συμφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου
θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι υπερήφανη τη στιγμή που έχουν βγει στα
κάγκελα οι μνημονιακοί, οι δήμαρχοι ανά την Ελλάδα και η ΚΕΔΕ και
κατηγορούν την Κυβέρνηση γι' αυτή την προσπάθεια που κάνει που εμείς
ερχόμαστε σήμερα και εδώ απαντώ σε αυτά που ειπώθηκαν προηγούμενα για
το τι ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε.
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Δεν είναι θέμα τυπικό, είναι και ουσιαστικό και πολιτικό και
σημειολογικό το γεγονός ότι ερχόμαστε και ανοίγουμε τη συζήτηση για τη
συγκυρία και για το τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς ως Δήμος και
ως Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή
η σκέψη, έπρεπε να είμαστε θετικοί.
Όσον αφορά την τοποθέτηση του Δήμου σε αυτή την κατάσταση
θα ήθελα να πω δυο λόγια καθαρά πολιτικά γιατί εδώ το θέμα δεν είναι νομικό
ή συμμόρφωσης με τους νόμους. Τα τελευταία πέντε μνημονιακά χρόνια
έχουμε δει με τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται εις βάρος του
ελληνικού λαού από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και τους εντολείς τους να
επιχειρείται να μας γίνει συνήθεια η εικόνα από τις ουρές στα συσσίτια, να μας
γίνεται συνήθεια να παίρνουμε μισθούς πείνας και να το θεωρούμε απόλυτα
φυσιολογικό, να θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε ως εργαζόμενοι ως
συλλογικές συμβάσεις χωρίς δικαιώματα, όλα αυτά προσπάθησαν να μας τα
επιβάλλουν ως μια καθημερινότητα απόλυτα φυσιολογική αλλά και αναγκαία
για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
Προσπάθησαν να μας κάνουν να συνηθίσουμε τις εικόνες της
ντροπής δηλαδή. Προσπάθησαν να μας κάνουν να συνηθίσουμε στο
ξεσπίτωμα, στο να προσπαθούν να κάνουν πλειστηριασμούς κάθε Τετάρτη
και να ξεσπιτώνουν κόσμο. Αυτή τη στιγμή το 1/3 των Ελλήνων ζουν σε
συνθήκες φτώχειας, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες όπως είπε προηγούμενα και ο
κ. Δήμαρχος είναι στην ανεργία, αλλά και όλοι μας έχουμε μάθει ότι πρέπει να
ζούμε υποτελείς σε ξένα κέντρα εξουσίας, τα οποία αποφασίζουν για μας
χωρίς εμάς.
Ο καθένας μας ας αναλογιστεί αυτή τη στιγμή ποια θα πρέπει να
είναι η στάση του. Γιατί η στιγμή είναι κρίσιμη. Δεν ήταν πολλές οι στιγμές στη
σύντομη ιστορία του ελληνικού κράτους στις οποίες μέσα σε ένα ερώτημα,
συμπυκνώθηκαν όλα όσα έζησε ο λαός, όσα αναγκάστηκε να υποστεί, αλλά
και όσα θα πρέπει να υπερασπιστεί.
Βρισκόμαστε μέσα σε μια τέτοια στιγμή από τις ελάχιστες στην
ιστορία του ελληνικού κράτους, στην οποία υπάρχει ένα τέτοιο κρίσιμο
ερώτημα και αυτό νομίζω είναι το νόημα και της σημερινής μας παρουσίας
εδώ. Δεν είναι το ποσό γι' αυτό και καλώς βέβαια ο Αντιδήμαρχος μας
ανέφερε από πού προέκυψε και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι το
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σημαντικό είναι αυτό, όσο το γεγονός ότι σημειολογικά ερχόμαστε εδώ και
απαντώντας και στο ερώτημα της Κυριακής αυτό είναι απόλυτα ταυτισμένο με
το ερώτημα της Κυριακής, να πούμε ΟΧΙ απέναντι σε αυτή την πίεση η οποία
ασκείται στον ελληνικό λαό μέσω της ελληνικής Κυβέρνησης.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε τέτοια κρίσιμα
ερωτήματα και στο παρελθόν, ήταν αυτές οι οποίες καθόρισαν την ιστορία και
το πώς εξελίχθηκε η ιστορία για τον ελληνικό λαό και αυτά που ζήσαμε στη
συνέχεια. Επομένως τη στιγμή που ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση να
αποδεχτεί μια πρόταση στο πλαίσιο της οποίας ο ελληνικός λαός επωμίζεται
ακόμη

περισσότερα

βάρη,

ακόμη

μεγαλύτερες

ανισότητες

γίνεται

καταβαράθρωση της οικονομίας, εμείς θεωρώ ότι καλώς ως Δημοτικό
Συμβούλιο στεκόμαστε στο πλευρό της Κυβέρνησης, η οποία πραγματικά
τώρα αυτή τη στιγμή δίνει τη μεγάλη μάχη και όχι όλο το προηγούμενο
διάστημα τόσο, όσο αυτή τη στιγμή που κορυφώνεται και γι' αυτό στηρίζω
απόλυτα και εγώ προσωπικά την εισήγηση του Δημάρχου και της Διοίκησής
μας προκειμένου να μεταφέρουμε στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας το
ποσό αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή στο
Δημοτικό μας Συμβούλιο τη θεωρώ απαράδεκτη. Απαράδεκτη, γιατί κάποιοι
δεν έχουν καταλάβει ακόμη σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας. Θεωρώ
απαράδεκτη την οποιαδήποτε αντιμετώπιση το αν θα υπάρχει Ελλάδα αύριο
και το εννοώ, με το αν θα υπάρχει Φιλαδέλφεια ή Χαλκηδόνα.
Αναμφίβολα είμαι υπέρ της πόλης μου, αλλά πάνω από την
πόλη μου είναι η Ελλάδα, είναι η πατρίδα. Και θεωρώ απαράδεκτη
οποιαδήποτε πρόταση τι θα γίνει η Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα. Το θεωρώ
απαράδεκτο να ακούγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν οι Έλληνες πολίτες
αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στις Τράπεζες με τις ουρές που συμφωνώ απόλυτα
με την πρακτική που ακολούθησαν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις και σήμερα
είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση, όταν οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν να
πάρουν ένα 50ρικο από την Τράπεζα με τις ουρές.
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Το αν έχει νόημα στο τι
θα γίνει την Κυριακή αυτό δεν το ξέρει κανένας, το αν είναι διαπραγματευτικό
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ή όχι ατού της Κυβέρνησης, δεν θα το κρίνω. Εγώ εκείνο που ήρθα να
συζητήσω απόψε, είναι ότι πρέπει ο Δήμος μας όσο το δυνατό περισσότερα
χρήματα να βάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Θεωρώ ότι ακόμη και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, εάν
υπάρχει η δυνατότητα να παρθεί όταν είναι ο χρόνος πληρωμής των
υπαλλήλων γιατί δεν πρέπει να μείνουν απλήρωτοι και χρειάζονται δυο τρεις
μέρες, ακόμη κι αυτά τα χρήματα να δοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Είναι καθήκον μας και καθήκον της Διοίκησης. Οφείλετε να το
κάνετε κ. Δήμαρχε. Δεν εξετάζω τι λέει ο νόμος, ο νόμος λέει αυτό που λέει και
εννοείται ότι δεν μπορείτε να πάτε ενάντια ούτε εσείς ούτε εμείς ούτε κανένας
σε οποιοδήποτε νόμο. Είναι απαράδεκτη δε η φράση «φασισμός» και το ένα
και το άλλο, θεωρώ απαράδεκτο αυτή τη λέξη να ακούγεται μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Οφείλετε να ακολουθήσετε και να κρατήσετε στα χέρια σας τα
ελάχιστα, ακόμη και η πληρωμή κάποιων έργων που δεν ξέρω ποια είναι, των
υποχρεώσεων σε έργα ακόμη κι αυτά τα χρήματα, ας καθυστερήσουν να
δοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Από εκεί και πέρα όπως σας είπε και η κα Αγαγιώτου εμείς
είμαστε υπέρ της πρότασης λόγω του αυξημένου κινδύνου της χώρας. Κάντε
το αύριο το πρωί και κακώς δεν το κάνατε και χτες που θα έπρεπε να το
είχατε κάνει και να παίρναμε κάποια απόφαση γιατί δεν νομίζω να υπάρξει
κάποιος σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που να είναι ενάντια σε αυτή την
πρόταση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σιώρη αν και δεν μου επιτρέπεται, η ομιλία σας με
συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε η ομιλία σας. Ο κ. Παπανικολάου έχει
τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επειδή κ. Πρόεδρε έχουμε βρεθεί λίγο εκτός θέματος
εγώ θα περιοριστώ πάλι σε τοπικό επίπεδο δεν θα κάνω κρίσεις για το
κεντρικό αν και έχω άποψη συγκεκριμένη. Θα συμφωνήσω δηλαδή
περισσότερο με τη συνάδελφο της κα Γαλαζούλα που είπε πριν ότι εδώ τώρα
δεν ήρθαμε να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, την Κυβέρνηση, το ΝΑΙ το ΟΧΙ ή
οτιδηποτε τέτοιο, ήρθαμε να πούμε για τους συμπολίτες μας και χαίρομαι
πραγματικά που πιθανό τυπικά να μπορούσε να πάρει την απόφαση αυτή
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μόνος του ο Δήμαρχος, αλλά χαίρομαι που μας δίνει το δικαίωμα και εμάς σε
μια τέτοια σοβαρή κατάσταση, με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και μας
στενοχωρούν –εγώ δεν θα πω όπως λένε τα κανάλια ότι ντρεπόμαστε, εμένα
με στενοχωρούν, δεν θα πω όπως τα κανάλια που τέσσερις μέρες ασκούν
bulling σε όλη την Ελλάδα, δεν θα πω ότι ντρέπομαι, θα πω ότι με
στενοχωρεί.
Και επειδή με στενοχωρεί, θεωρώ ότι κι εγώ πραγματικά πρέπει
να κάνουμε ό,τι μπορούμε έστω κι αν αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να
βοηθήσουμε ώστε αυτή η εικόνα όσο το δυνατό να βελτιωθεί γιατί είναι μια
εικόνα που δεν μπορεί, παρά να μας στενοχωρεί όλους αυτό που συμβαίνει,
αλλά «τα αγαθά κόποις κτώνται» λέει.
Τώρα θα ήθελα να πω στη βάση αυτή και ερχόμενος στο τοπικό
να παρακαλέσω τον κ. Δήμαρχο να κάνει μια προσωπική παρέμβαση, δεν
ξέρω αν είναι σε γνώση του κ. Κουμαριανού, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη
διαδικασία που ζούμε, τα παιδάκια που είναι στη Δημιουργική Απασχόληση τα
καλούμε την Πέμπτη να πληρώσουν 10 € για να πάνε μια ημερήσια εκδρομή.
Έχω την αίσθηση ότι 2 και 3.000 € σε αυτή τη φάση μπορεί να
τα καλύψει ο Δήμος για να μην έρχονται και οι γονείς σε δύσκολη θέση το αν
μπορούν να δώσουν 10 € όταν η ανάληψη που μπορούν να κάνουν είναι 50 €
και την Πέμπτη μπορεί να είναι 20 € να έρχονται σε δύσκολη θέση, θέλω να
κάνετε μια παρέμβαση σε αυτό να τελειώσει αυτή η υπόθεση να πάνε τα
παιδιά εκδρομή. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν είναι λίγα ή πολλά,
διότι ίσως είναι και πολλά για τέσσερις ώρες εκδρομή ένα πούλμαν να κοστίζει
400-500 € αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου τώρα. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη
φάση δεν είπαμε τίποτε στην προηγούμενη εκδρομή, πάλι 10 € έδωσαν, αλλά
τώρα νομίζω είναι δύσκολη η εποχή για να πεις να πάει το παιδάκι την
Πέμπτη και να πληρώσει 10 € και θέλω την προσωπική σας παρέμβαση σε
αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γνώση ο κ. Κουμαριανός.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντικείμενο της κας Ρόκου είναι αυτό.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη κ. Κουμαριανέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος έχει τον λόγο.
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Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι κάποιοι δεν
καταλαβαίνουν πόσο ιστορική και κρίσιμη είναι η στιγμή την οποία περνάμε
σαν χώρα, σαν λαός και σαν κοινωνία.
Μου έχει προκαλέσει απορία πως κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι
οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό και από τον φιλαδελφιώτικο
και χαλκηδονιώτικο λαό, απέχουν σε μια διαδικασία η οποία γίνεται ως
αποτέλεσμα του οικονομικού πολέμου και του πολιτικού πολέμου που έχει
ξεσπάσει σε αυτή τη χώρα. Έναν πόλεμο, τον οποίο δεν τον επιλέξαμε εμείς,
αλλά μας τον επέβαλλαν.
Μας τον επέβαλλαν γιατί. Γιατί τολμήσαμε να ονειρευτούμε μια
διαφορετική κοινωνία. Τολμήσαμε να βάλουμε ένα τέρμα στις 25 Γενάρη και
αυτή τη στιγμή τολμάμε να αναμετρηθούμε με την ιστορία και απορώ πως
γίνεται να απέχουμε σε αυτό το ζήτημα. Έξω καλείται η ελληνική κοινωνία και
καλείται και ο φιλαδελφιώτικος και ο χαλκηδονιώτικος λαός να αναμετρηθεί με
ένα σύστημα που τον έχει οδηγήσει στη φτώχεια, στην ανεργία, στην
εξαθλίωση, στις ουρές του ΟΑΕΔ, στις ουρές στα συσσίτια να ψάχνει να φάει
στα σκουπίδια, να κοιμάμαι ακόμη και στην πόλη μας στο δρόμο και απορώ
πως απέχουμε.
Και μάλιστα απέχουμε όταν το μνημονιακό μπλοκ της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ο κ. Πατούλης ζήτησε να ψηφίσει ο ελληνικός λαός ΝΑΙ και
αρνήθηκε να δώσει τα αποθεματικά, τα ταμειακά διαθέσιμα στην Κυβέρνηση
και κατ’ επέκταση στο κράτος …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενώ έκανε ρύθμιση 3.000 δόσεων για τα χρέη.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Όταν την ίδια στιγμή χτυπιέται βάναυσα αυτή τη
στιγμή η κοινωνία. Χτυπιέται βάναυσα επειδή τι τόλμησε να πει; Ότι δεν
παραδίδομαι, ότι δεν θέλω να ζήσω υπόδουλος, ότι δεν είμαι δημοκρατία αυτό
το οποίο ζω, ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και περιμένω παρένθεση και
τον τοπικό Τύπο δεν θα μου κάνει έκπληξη αν την Παρασκευή, το Σάββατο
κυκλοφορήσει με τίτλο «ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, ΝΑΙ στην υποδούλωση», όταν
βρίσκεται ο ελληνικός λαός και οι δικοί μας οι κάτοικοι απέναντι σε έναν
πολιτικό πόλεμο, σε έναν οικονομικό πόλεμο, σε μια προπαγάνδα στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης με εικόνες στο ΣΚΑΪ από το χειμώνα να δείχνουν με
μπουφάν και σκουφιά τις ουρές στα ΑΤΜ και το MEGA να ανεβάζει
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φωτογραφίες στα ΑΤΜ από τη νότια Αφρική και εκλεγμένοι άνθρωποι από
αυτό τον λαό απέχουν.
Πρόεδρε, από το βήμα που μου δίνεται θα ήθελα να κάνω ένα
κάλεσμα: Α. στο Δημοτικό Συμβούλιο να μη φοβηθεί να αναμετρηθεί με την
ιστορία, να μην φοβηθεί να καλέσει τον κόσμο να αρνηθεί την υποδούλωση,
να αρνηθεί την υποταγή, να αρνηθεί τη λιτότητα, να αρνηθεί τα Μνημόνια και
να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ την Κυριακή και αυτή τη στιγμή να βάλουμε πλάτες
στον ελληνικό λαό.
Γιατί δεν είναι πια και τόσο δύσκολο να διαλέξουμε πλευρά, όταν
έχει διαλέξει πλευρά ο ΣΕΒ, όταν ο Γιούνκερ μας καθορίζει πως πρέπει να
μιλήσει ο ελληνικός λαός, όταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν ρίξει χρήμα για να
μην τολμήσουμε να σηκώσουμε κεφάλι και μιλάνε όλοι έξω από την Ελλάδα
για το τι πρέπει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και δεν μιλάμε εδώ μέσα για το τι
πρέπει να κάνει ο δημότης μας.
Πρόεδρε, τέλος θέλω να καλέσω τη Νεολαία να μη φοβηθεί, να
πούμε δυνατά ότι επιλέγουμε να ζήσουμε όρθιοι παρά γονατιστοί. Είναι η δική
μας ώρα αυτή τη στιγμή να πούμε το μεγάλο και ιστορικό ΟΧΙ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρελορέντζο θα μου επιτρέψετε να πω ότι νόμισα
ότι βρισκόμαστε στη Βουλή και ότι έβλεπα τηλεόραση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν
έχουμε καταλάβει φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα δρόμο χωρίς γυρισμό και
είναι λυπηρό αυτό. Νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση
σήμερα. Πρέπει να το αντιληφθούμε με την καρδιά μας ο καθένας.
Υπήρχε μια απόφαση και θα μπορούσαμε ήδη αυτό που
συζητάμε σήμερα να έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το θέμα των αποθεματικών.
Ήδη θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πριν μήνες, όταν το φέραμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορούσε ο κ. Δήμαρχος με πρωτοβουλία και την
πλειοψηφία την οποία έχετε να είχε γίνει. Δεν το κάναμε. Γιατί δεν το κάναμε;
Γιατί πιστέψαμε όλοι μας κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον η δική μας θέση
αυτή είναι, ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της πόλης μας.
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Διότι οι ανάγκες είναι τέτοιες και τις γνωρίζουμε όλοι μας γιατί
στο προηγούμενο θέμα συζητούσαμε για τους κάδους και είναι οι κάδοι το
πρόβλημα της Χαλκηδόνας και της Φιλαδέλφειας; Είναι το μοναδικό
πρόβλημα που αφορά την καθαριότητα; Χίλια προβλήματα με πρώτο θέμα
την καθαριότητα. Γιατί τα λέω αυτά; Διότι ερχόμαστε σήμερα με το νόμο, ο
νόμος το προβλέπει να καταθέσουμε τα αποθεματικά του Δήμου μας και
επειδή είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι υπάρχει ένας δρόμος χωρίς
γυρισμό, τι θα μας ξημερώσει αύριο. Το ξέρει κανείς μας;
Γιατί το λέω; Γιατί εδώ που βρισκόμαστε εμείς, είμαστε για να
υπηρετούμε τα συμφέροντα της Χαλκηδόνας και της Φιλαδέλφειας, των
πολιτών. Και αν αύριο οτιδήποτε προκύψει, θα λέμε πάλι ότι «στείλαμε τα
αποθεματικά μας με το νόμο, έτσι μας το επιβάλλουν, δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά και πρέπει να τα στείλουμε», ότι δεν θα έχουμε
πετρέλαιο, ότι δεν θα έχουμε τροφεία, ότι δεν θα έχουμε το ένα ότι δεν θα
έχουμε το άλλο.
Και αυτά όλα θα είναι εις βάρος των πολιτών μας. Δηλαδή για το
σύνολο καλώς κάνουμε, όμως εγώ η θέση η δική μου είναι ότι βεβαίως
αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει προς τα έξω και τι
πρέπει να κάνει ο καθένας μας από τη θέση του, αλλά δεν θα πρέπει κάποια
στιγμή να κοιτάξουμε και το συμφέρον όχι μόνο το σήμερα αλλά και το αύριο
του Δήμου μας και να μην μιλάμε πάντα κεντρικά;
Εγώ έχω μάθει να ξεχωρίζω την κεντρική Διοίκηση πάντοτε με
οποιαδήποτε Κυβέρνηση και να βλέπω τα συμφέροντα του Δήμου που
υπηρετώ και υπηρετούμε όλοι μας. Γι' αυτό τον λόγο παρ' όλο που η ανάγκη
το επιβάλει, εγώ θα το καταψηφίσω και εξηγώ τον λόγο. Εξηγώ ότι κάποια
στιγμή θα έρθουμε σε ανάγκη –σε ανάγκη θα έρθουμε, το τονίζω αυτό το
πράγμα-και δεν θα έχουμε αυτά που θα πρέπει να έχει σήμερα ένας πολίτης
που υπηρετούμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή εδώ και γνωριζόμαστε όλοι επιχειρείται να δημιουργηθεί
μια εικόνα από κάποιους της Δημοτικής Αρχής η οποία κινείται κομματικά,
κυρίως το μήνυμα που θέλει να περαστεί είναι ότι εδώ εμείς βάζουμε το
συμφέρον της χώρας ή το κεντρικό, πάνω από το συμφέρον του Δήμου θα
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σας καλέσω να το ξανασκεφτείτε όσοι το είπατε, με κάποια στοιχεία, για να
δείτε ότι πέρα για πέρα αυτό που κάνετε είναι αν μη τι άλλο υποκριτικό κατά
την άποψή μου, ή τουλάχιστον αναληθές.
Μιλήσαμε για την καθαριότητα. Ήταν ένα θέμα για την αγορά
κάποιων κάδων, αυτό ήταν το θέμα. Και πήγε το θέμα στην καθαριότητα,
πολύ ωραία. Από πού χρηματοδοτείται η καθαριότητα κυρίες και κύριοι; Από
τα

ανταποδοτικά

τέλη,

που

πληρώνεται

μέσω

ΔΕΗ

δηλαδή.

Στον

προϋπολογισμό ψηφίσαμε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας
τριετίας τι εκτίμηση κάναμε; Ότι 25% περίπου δεν θα πληρωθεί.
Να σας ενημερώσω αυτούς οι οποίοι ρίχνουν κροκοδείλια
δάκρυα για την καθαριότητα στην πόλη, το τελευταίο τρίμηνο 17,5% κάτω από
πέρσι. Τι σημαίνει 17,5% κάτω από πέρσι; Σημαίνει απλά ο κόσμος δεν έχει
να πληρώσει. Δεν πληρώνει ΔΕΗ. Είμαστε στο 2015 λες «ωραία μου
Ευρώπη» και Ευρώπη αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και τη Φιλαδέλφεια και
τη Χαλκηδόνα, σημαίνει περίπου 35% νοικοκυριών χωρίς ρεύμα.
Άρα όταν λέμε βάζουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον του δημότη,
δημότης είναι κι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή λόγω των μέτρων και της
φτώχειας είναι σε συνθήκες του 21ου αιώνα να μην έχει το βασικό αγαθό του
ηλεκτρισμού. Και ως εκ τούτου από τη μια και ο πολίτης να μην μπορεί να έχει
το ρεύμα και από την άλλη ο Δήμος να μην μπορεί να έχει τα έσοδα για να
συντηρήσει την καθαριότητά του. Εκεί είμαστε.
Αν εδώ κανείς δεν πάρει μια θέση για το επίμαχο που παίζεται
και το επίμαχο που παίζεται είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική που
διαλύει την κοινωνία, διαλύει τους δημότες, άρα διαλύει τα έσοδα του Δήμου
από κάθε άποψη γιατί τι είναι εν τέλει ο Δήμος; Δυο πηγές εσόδων έχει ο
Δήμος: η μία είναι τα τακτικά έσοδα από το κράτος και η άλλη είναι οι πολίτες.
Αν και οι δυο πηγές εισοδήματος έχουν καταρρεύσει και αυτό σε ένα
περιβάλλον κοινωνικής καταστροφής, τότε είναι αν μη τι άλλο πολύ
στενόμυαλο να βλέπει κανείς το δέντρο και να χάνει το δάσος. Δηλαδή να
θεωρούμε πως εμείς αύριο θα μπορέσουμε να είμαστε μια όαση που θα
μπορέσει να φτιάξει όλη τη Φιλαδέλφεια και τη Χαλκηδόνα με τα χιλιάδες
προβλήματα που έχει συσσωρεύσει, ενώ και οι δυο πηγές εσόδων θα έχουν
καταρρεύσει και η κοινωνία θα βρίσκεται με το κεφάλι κάτω.
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Σας παρακαλώ λοιπόν εμείς εδώ σε αντίθεση και με άλλες
Δημοτικές Αρχές δεν φέραμε πρόταση του ΝΑΙ. Οι Δημοτικές Αρχές και η
ΚΕΔΕ που είναι δήθεν ανεξάρτητη πήρε απόφαση χτες ενάντια στο
δημοψήφισμα, θεωρώντας το ότι δεν είναι δημοκρατική επιλογή και καλεί τον
κόσμο εν τέλει να ψηφίσει ΝΑΙ.
Σας παρακαλούμε εδώ εμείς φέραμε μια εισήγηση που έκανε
κριτική ο κ. Σιώρης ότι δίνουμε μόνο 800.000 € από τα διαθέσιμά μας, γιατί;
Για να μην διασαλεύσουμε σε καμία περίπτωση σε λειτουργία του Δήμου. Και
κα Γκούμα να απαντήσω σε αυτό μιας και το έπιασα, τα σχολεία τις
συντηρήσεις και τις επισκευές δεν τα ακουμπήσαμε. Όλα αυτά θα
προχωρήσουν κανονικά. Το λέω, επειδή αναφέρθηκες πριν στην τοποθέτησή
σου για τα σχολεία.
Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με εργολάβους και προμηθευτές
που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πίστωση, αλλά από εκεί και πέρα ως
Δήμος σε όλα αυτά προχωράμε κανονικά, δεν έχουμε αγγίξει τίποτε που να
θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία των σχολείων και την επισκευή τους. Μέσα στο
καλοκαίρι δηλαδή έχει βγει ήδη το πρόγραμμα για την επισκευή όλων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαϊτανά έχει τον λόγο.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Εγώ δεν θα σας συγκινήσω, δεν έχω μάθει
να λαϊκίζω και θέλω να ξαναπώ τα πράγματα όπως είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην προσβάλλετε άλλες τοποθετήσεις.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν θα σας συγκινήσω είπα, δεν προσέβαλλα
κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διότι μπορούν κάλλιστα κάποιοι να προσβάλλουμε τη δική σας
τοποθέτηση.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν προσέβαλλα κανέναν κ. Πάνο, σας είπα
απλώς ότι δεν θα σας συγκινήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ μέσα δεν πουλάμε λαϊκισμό κανένας, σας παρακαλώ
πολύ.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Ε, όχι, να μάθουμε εδώ μέσα να λέμε λίγο τα
πράγματα όλοι με τη σειρά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία και εγώ σας ανακαλώ στην τάξη τη λέξη λαϊκισμό να μην
τη χρησιμοποιείτε για συναδέλφους. Δεν υπάρχουν λαϊκιστές και μη εδώ
μέσα.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Άκουσα πάρα πολύ καλά τον κ. Δήμαρχο ο
οποίος αναφέρθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή και όλα εδώ μέσα είναι
πολύ στρογγυλεμένα. Όλοι εδώ μέσα εμείς έχουμε την αγωνία τι θα γίνει τη
Δευτέρα, δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε απ' έξω από όλο αυτό.
Εγώ θεωρώ απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να έρχεται τέσσερις
μέρες πριν το δημοψήφισμα αυτή η εισήγηση για να ψηφίσουμε στο παρά
πέντε για να σώσουμε και να προσφέρουμε πέντε πράγματα. Το θεωρώ
απαράδεκτο. Θα μπορούσε να είχε γίνει πιο μπροστά, θεωρώ ότι είναι
σκοπιμότητα, έρχεται τελευταία στιγμή αυτό.
Μιλάμε για την καθαριότητα και θα μιλάμε για την κεντρική
πολιτική σκηνή και τι έκαναν οι προηγούμενοι; Δεν μας ενδιαφέρουν. Όλοι
εμείς ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι και οι τώρα οδηγούμαστε τη Δευτέρα και
δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και θα μας ξημερώσει. Ξέρουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με το ΝΑΙ ή με το ΟΧΙ λέτε τώρα, γιατί μας μπερδέψατε.
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Με ό,τι και να είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με τα δύο!
Ε. ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Με ό,τι και να είναι. Είτε το ΝΑΙ, είτε το ΟΧΙ
δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Εγώ λοιπόν για να κλείσω και θέλω να
στρογγυλοποιώ τα πράγματα και να λέω ότι ναι, βεβαίως πράξη νομοθετικού
περιεχομένου, έπρεπε να έχει έρθει πιο μπροστά. Τέσσερις μέρες πριν το
δημοψήφισμα εμένα μου κάνει λαϊκισμό και σας ξαναλέω ότι εγώ από αυτό το
φιάσκο, απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον λαϊκισμό απέχετε ή για την ουσία του θέματος. Μάλιστα.
Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Πράγματι τέσσερις μέρες πριν το δημοψήφισμα για εμένα τώρα
έπρεπε να μπει. Τώρα, πρέπει να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και οι
συμπολίτες μας δεν είναι μόνο οι Φιλαδελφιώτες και ο Χαλκηδονιώτες, είναι
όλος ο λαός. Η Φιλαδέλφεια δεν είναι κάτι ξεκομμένο.
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Η Δημοτική Αρχή με αυτή τη διάθεση των αποθεματικών της
θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια του ελληνικού λαού να κρατηθεί στα πόδια
του, ώστε στο δίλημμα των εταίρων να μην πάει πανικόβλητη. Γι' αυτό το
κάνουμε. Μια μικρή βοήθεια είναι από την πλευρά μας.
Είναι ένα δημοψήφισμα που παρουσιάζεται το ΟΧΙ σαν
καταστροφή και το ΝΑΙ ότι έτσι πρέπει να γίνει, ότι μόνο αυτή η απάντηση
υπάρχει και όλα τα Μέσα έχουν βαλθεί όλο αυτό τον καιρό αυτό να κάνουν.
Μπορούν οι άλλοι βέβαια οι Ευρωπαίοι να κάνουν ψηφίσματα για
οποιοδήποτε λόγο και εμείς να μην μιλάμε, ούτε ποτέ μιλήσαμε για ψηφίσματα
που έκαναν οι άλλοι.
Εμείς όμως όταν πάμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, εξαγριώνονται
όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό κάπως πρέπει να μας προβληματίσει.
Η Ευρώπη έπρεπε να προστατεύσει το ευρωπαϊκό ιδεώδες, τη
δημοκρατία. Εσείς βλέπετε καμία προστασία από αυτό; Ή μήπως το αντίθετο.
Ή μήπως η Ευρώπη αυτή κρύβει από τους λαούς της τα Μνημόνια και όλη τη
λιτότητα που θέλει να επιβάλλει. Γιατί αυτό θα έρθει μετά. Έτσι και ψηφίσουμε
κατά τη γνώμη μου ΝΑΙ, αυτό θα έρθει. Θα έρθει μια λιτότητα διαρκείας.
Μήπως θέλουν με όλα τα μέσα, όπως διάβασα κάπου που ήταν
πολύ ενδιαφέρον αντί να μας κάνουν μια μικρή Γερμανία, να μας κάνουν μια
χειρότερη Βουλγαρία; Αυτό θέλω να αναρωτηθείτε. Και πραγματικά νομίζω ότι
πολύ καλά μπήκε τώρα που μπήκε.
Όσον αφορά το άλλο για το CAMP ήθελα να το συζητήσω με
τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους αν μπορέσουμε να διαθέσουμε
αυτά τα χρήματα κ. Παπανικολάου. Για το ερώτημα που μου κάνετε θα το
συζητήσω και θα σας πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το 1974 στην επιστράτευση με Κυβέρνηση χούντας, οι πρώτοι
που έτρεξαν ήταν οι αντιχουντικοί δημοκράτες και με αυτό το δεδομένο έχω κι
εγώ στενοχωρηθεί όπως ο φίλος μου ο Νίκος, για άλλους λόγους βέβαια.
Για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δυστυχώς με αναγκάζετε να
φωνάξω ονόματα μετά και να τσεκάρω τουλάχιστον τρεις διαφορετικές στήλες
ό,τι καταλαβαίνετε. Και ένα δεύτερο που με στενοχωρεί είναι ότι Δευτέρα και
Τρίτη έγιναν δυο συγκεντρώσεις κεντρικές στο Σύνταγμα. Αυτό είναι το
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χειρότερο. Μία συγκέντρωση έπρεπε να είχε γίνει. Από εκεί και πέρα αφού
δεν έγινε μια συγκέντρωση έχουμε ευθύνες όλοι.
Ακούω ότι εδώ ήρθαμε για άλλο λόγο σήμερα. Δεν νομίζω πως
σήμερα ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε μόνο για λογιστικά θέματα, δεν
νομίζω ότι ο αριθμός και το πώς είναι το κυρίαρχο θέμα στη συζήτηση. Ακούω
για συμφέρον της πόλης, για συμφέρον της χώρας, θα μου πείτε τραβηγμένο
αυτό που θα πω αλλά νομίζω ότι το συμφέρον είναι το ίδιο και της πόλης και
της χώρας και της Ευρώπης μακρύτερα.
Ένα είναι το συμφέρον. Όσοι δεν προσπαθούν να το
υλοποιήσουν, προσπαθούν ένα από αυτούς τους τρεις πυλώνες ή μέσα από
ένα από αυτούς τους τρεις πυλώνες, να εξασφαλίσουν προσωπικά τους ή
κλίκας συμφέροντά τους.
Επειδή μπλέξαμε και τους κάδους. Αν δεν δώσουμε τα χρήματα,
τότε δεν χρειάζεται να αγοράζουμε και κάδους γιατί πιθανό να μην υπάρχουν
και σκουπίδια τότε, δεν θα έχουμε και σκουπίδια. Τώρα, δεν είμαι σε θέση να
γνωρίζω αν οι 800.000 € είναι το ιδανικό νούμερο που μπορούμε να
προσφέρουμε. Γιατί τούτο δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, θα πρότεινα ίσως
στην απόφαση που θα γραφτεί, να αναφέρουμε τη φράση «τουλάχιστον
800.000 € και χωρίς όρους για το που θα πάνε αυτά τα χρήματα». Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση. Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ ήθελα να κάνω μερικές
παρατηρήσεις συμφωνώ με ορισμένους συναδέλφους ότι δηλαδή αυτές οι
συνθήκες είναι πολύ κρίσιμες και ιστορικές. Δεν έχουμε ζήσει μεταπολεμικά
τέτοιους εκβιασμούς του λαού μας. Που έχουν ενταθεί με ποιο επιχείρημα; Με
ποια αφορμή; Με την απόφαση αυτής της Κυβέρνησης να προσφύγει στη
λαϊκή ετυμηγορία με ένα δημοψήφισμα. Τόσο μεγάλος ήταν ο πανικός τους
που κι αυτό το δημοψήφισμα το ονόμασαν απόπειρα πραξικοπήματος και
τελικά τι κάνουν; Μέχρι και αυτή την αστική δημοκρατία υπονομεύουν. Δηλαδή
ένα δημοψήφισμα που εντάσσεται σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση το
φοβούνται τόσο πολύ και το υπονομεύουν.
Εγώ θέλω να πω στην Γκούμα ότι αυτή η επιστολή έτσι που μας
διάβασε τώρα, νομίζω τη διαβάσατε και στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, είναι μια επιστολή προγενέστερη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, δεν
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είναι οι ίδιες, ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και θεωρώ ότι αυτά
που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας μπορούν να γίνουν
απαρχή μιας νέας φάσης στην πολιτική μας ωρίμανση.
Δεν βλέπω εσείς να έχετε κάποια πρόταση πως μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυτή η ασφυξία ρευστότητας που μας έχει επιβληθεί. Η θέση
σας δηλαδή όσον αφορά το δημοψήφισμα νομίζω ότι αδικεί αυτό το Κόμμα
και τους αγώνες του.
Εγώ ήθελα να πω ότι εδώ το θέμα δεν είναι αν μας υποχρεώνει
ο νόμος ή αν είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πρέπει να δώσουμε
και τι να δώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και να μην
υπήρχε ο νόμος έπρεπε εμείς να διαθέσουμε αυτά τα ταμειακά αποθέματα
που έχουμε. Για να διευκολύνουμε κάποιες ανάγκες στοιχειώδεις των
συμπολιτών μας. Οπότε νομίζω ότι είναι υπεκφυγή το να μην παίρνουμε
θέση, να λέμε ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν είμαστε αρμόδιοι ή αναρμόδιοι,
δεν χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή χρειάζεται.
Αυτά είναι υπεκφυγή για να μην πάρουμε θέση πάνω στην
κρισιμότητα της κατάστασης και στο ΟΧΙ που πρέπει να πει αυτός ο λαός και
είναι ένα ΟΧΙ, όχι στην υποδούλωση και ένα όχι αντίστασης. Από εκεί και
πέρα ο καθένας θα ψηφίσει με τα δικά του πιστεύω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα χαρακτηρίζονται κάποιοι
άνθρωποι. Δηλαδή εγώ είπα ότι απέχω από την ψηφοφορία, δεν πάει να πει
ότι δεν συμφωνώ με το να δώσετε τα λεφτά, ή με το που απέχω από την
διαδικασία ψηφίζω

ΝΑΙ. Αυτό είναι φοβερό! Δηλαδή δεν πρέπει να

χαρακτηριζόμαστε. Γιατί το κάνω αυτό; Γιατί δεν ξέρω πραγματικά γιατί
μίλησα εδώ με δυο συναδέλφους και φίλους και τους είπα «ρε παιδιά τι θα
γίνει τη Δευτέρα;» ξέρει κανείς να μου απαντήσει; Μου λένε «όχι δεν ξέρουμε
τι θα γίνει». Εγώ δεν είναι ότι απέχω γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα,
απλά δεν ξέρω τι θα γίνει στην πόλη μου, δηλαδή δεν θέλω την επόμενη μέρα
οι Φιλαδελφιώτες να μου πουν «εμείς δεν έχουμε ανάγκη;».
Εμένα σήμερα η μητέρα μου ήταν στην Εθνική Τράπεζα και
περίμενε να πάρει τη σύνταξή της. Ουρά περιμέναμε, πήγα εγώ με το
βιβλιάριο και της πήρα νούμερο. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα; Και
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συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δήμαρχο που έκανε μια εισήγηση στην αρχή,
συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε.
Εμείς τι είμαστε; Μνημονιακοί; Είναι δυνατό να πιστεύει κανείς
τέτοιο πράγμα; Απλά απέχω από τη διαδικασία γιατί δεν ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας είπε κανένας μνημονιακό πάντως.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Όχι αλλά έγιναν κάποιες τοποθετήσεις. Πραγματικά δεν με
είπαν μνημονιακό αλλά δεν θέλω ούτε να το φανταστεί καν ότι εγώ ανήκω σε
αυτή την κατηγορία. Αυτό ήθελα να πω και απέχω γιατί ο μοναδικός λόγος
που απέχω, είναι γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα και δεν ξέρω πόσο
ανάγκη έχουν οι Φιλαδελφιώτες την επόμενη μέρα. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ξεκινήσω κατ' αρχάς λέγοντας ότι σαν
Αντιδήμαρχος ήμουν υποχρεωμένος στοιχειοθετημένα να φέρω εδώ μια
εισήγηση για ένα ποσό με το οποίο μπορούμε να συνδράμουμε στην εθνική
προσπάθεια. Αυτό ήταν και το νόημα και της σύσκεψης που είχαμε κάνει με το
Δήμαρχο πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε αυτό που ανέφερε και ο κ.
Γεωργαμλής την ικανοποίηση των απαραίτητων παροχών προς τους δημότες
και από εκεί και πέρα με τον οβολό μας κι εμείς να συνεισφέρουμε στην
αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος που έχει προκύψει.
Για να αναφερθώ σε αυτό που εισηγήθηκε ο κ. Σιώρης. Πολιτικά
είμαι διατεθειμένος όχι μόνο εγώ, πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι της
συμπολίτευσης να συμβάλλουμε κι άλλο στην εθνική αυτή προσπάθεια,
δηλαδή προσέξτε με, μπορούμε κατ' αρχήν να δώσουμε αυτό το ποσό στην
Τράπεζα της Ελλάδος και στην περίπτωση που δούμε ότι τα πράγματα
οδηγούν προς μια τέτοια κατεύθυνση, να μας εξουσιοδοτήσει αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο να μεταφέρουμε και άλλα ποσά.
Διότι αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει, δεν ξέρουμε που θα
καταλήξει.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε η δική μας πρόταση είναι ό,τι κρίνετε εσείς
περισσότερο για τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα που θέλει ο Δήμος
μας. Εγώ δεν είπα να μην λειτουργήσει ο Δήμος, ούτε να δώσουμε ό,τι έχουμε
και δεν έχουμε.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω αυτό το
πράγμα.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Το καταλαβαίνω, αυτή είναι η πρότασή μας.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ολοκληρώσω. Μπορεί αυτό το Συμβούλιο
να μας εξουσιοδοτήσει επειδή έχουμε πάρει μια απόφαση πρέπει να
ανακληθεί αυτή η απόφαση όπως είπε ο Δήμαρχος από το σημερινό Δημοτικό
Συμβούλιο και να μπορέσουμε να προβούμε σε τέτοιες πράξεις διοικητικές και
να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Διότι μπορεί αύριο – μεθαύριο ο πόλεμος να έχει φουντώσει και
να παλεύουμε για να έχουμε τα αναγκαία. Και εννοείται ότι τι νόημα έχει να
ονειρευόμαστε ένα παράδεισο μέσα σε μια κατεστραμμένη χώρα. Το
διακύβευμα όμως δεν είναι αν θα δώσουμε σήμερα 800 ή 900 ή 1
εκατομμύριο, δεν είναι αυτό όντως. Φέραμε την εισήγηση που είναι ένα ποσό,
το οποίο κάτσαμε και βγάλαμε.
Το διακύβευμα είναι ότι με ένα ΝΑΙ στα μέτρα τα οποία έχουν
προταθεί, να σας το πω και με νούμερα ο Δήμος θα κληθεί να πληρώσει για
πρώτη φορά στην ιστορία του φόρο πάνω από 200.000 € και με το 100%
προκαταβολή το οποίο έχει προταθεί. Διότι για πρώτη φορά φορολογούμαστε
σε έσοδα που είναι από μισθώματα δεν είναι από την κύρια λειτουργία του
Δήμου, αυτά που λέμε τα ανόργανα έσοδα, φορολογούμαστε ως ιδιώτες παρ'
όλο που είμαστε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και για τις 270.000 € τα
οποία δεν εισπράξαμε από τον κ. Κουρή στο προηγούμενο έτος το ’14 μόνο
από αυτόν θα φορολογηθούμε 120.000 € με το 50% υπολογίζω 150.000 € με
το 100% προκαταβολή το οποίο έρχονται να φέρουν.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οπότε νομίζω ότι η καταστροφή δεν έρχεται και
το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα δεν είναι το θέμα το οποίο καλούμαστε
σήμερα να απαντήσουμε. Γιατί και το ’40 τους Έλληνες που πολεμούσαν, δεν
τους είπε κανείς ότι θα κάνετε τρεις μήνες πόλεμο και μετά θα τρώτε με χρυσά
μαχαιροπίρουνα. Ούτε είπε κανείς σε ένα Κίνημα απεργών εργατών ότι «Θα
κάνετε δυο εβδομάδες απεργία και θα ικανοποιηθούν όλα σας τα αιτήματα».
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Σημασία έχει να δώσουμε τον αγώνα όπως πρέπει, να στηρίξουμε τους
φτωχούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους του τόπου μας και να συμβάλλει ο
καθένας όσο μπορεί.
Να μιλήσω λίγο και για τους φορείς που τάσσονται υπέρ του ΝΑΙ
στο δημοψήφισμα, να αναφερθώ σε μερικούς από αυτούς είναι ο κ. Πατούλης,
ο κ. Μπουτάρης, ο κ. Ψινάκης οι οποίοι ήμουν και στη Χαλκιδική είχα την τιμή
εκεί να τους συναντήσω στο Συνέδριο, μεγάλες πολιτικές φυσιογνωμίες,
φωτογραφίζονταν μπροστά στα σκάφη, μας έδειξαν τις νέες τάσεις της μόδας,
ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όλο το Συνέδριο για να ξέρετε ήταν βαρύνουσας
σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Να μιλήσω για τις παρελάσεις της ΓΣΕΕ που θυμάμαι
παλαιότερα

του

κ.

Παναγόπουλου

στην

Πανεπιστημίου

να

την

ανεβοκατεβαίνει με μερικούς συνδικαλιστές ακόμη, τη στιγμή που εγώ ως
ιδιωτικός υπάλληλος πρόλαβα να κάνω μια μέρα απεργία πριν με καλέσουν
στο λογιστήριο της εταιρείας που δούλευα. Βέβαια δεν υπήρχε κανένας κ.
Παναγόπουλος ούτε να με υπερασπιστεί, ούτε ζήτησα ποτέ και την
υπεράσπισή του.
Να τονίσουμε επίσης ότι υπάρχει μια ΚΕΔΕ η οποία έχει πάρει
και θέση πάνω στο διακύβευμα αυτό η οποία ΚΕΔΕ έχει ένα προϋπολογισμό
περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ για την προβολή του κ. Πατούλη, για να
πηγαίνει στο Porto Carra συγκεκριμένα όχι σε κανένα ξενοδοχείο της πλατείας
Βάθης, όπου θα έχουν παροχές γκολφ για τις συζύγους τους και διάφορες
άλλες διευκολύνσεις.
Και εν πάση περιπτώσει στο συγκεκριμένο θέμα εγώ θα ψηφίσω
υπέρ με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα που δίνουμε για όσο καιρό ισχύει η
πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν θα καταβληθεί καμία δόση προς το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προς τους μηχανισμούς στήριξης που λέμε
σήμερα –μόνο στήριξης δεν είναι- και δεν θα δοθεί καμία δόση του χρέους
προς

τους

συγκεκριμένους

φορείς

και

επίσης

για

όσο

καιρό

δεν

χρηματοδοτούμαστε από αυτόν τον μηχανισμό στήριξης, το λεγόμενο.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία
διότι εκ των πραγμάτων δεν θα έχει την ανάγκη μας το κράτος θα έχει λύσει το
πρόβλημά του, τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστούμε με όποιον τρόπο
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θέλουμε και όχι όπως μας υποδεικνύει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαραμαρά έχει τον λόγο.
Α. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Ευχαριστώ. Άκουσα τοποθετήσεις όπως «θα καταψηφίσω
γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε τα χρήματα του φιλαδελφιώτικου και
χαλκηδονιώτικου λαού», αλλά νομίζω ότι ο κ. Λάλος στην αρχή που έκανε την
εισήγηση ήταν σαφής και είπε συγκεκριμένα από πού θα φύγουν αυτά τα
χρήματα, από ποιους κωδικούς θα φύγουν για να πάνε κάπου.
Οπότε νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσαμε να
εκταμιεύσουμε αυτά τα χρήματα, για κάποιο άλλο σκοπό. Δεν είναι δηλαδή ότι
θα του λείψει του πολίτη κάτι στην καθαριότητα και το παίρνουμε από εκεί και
το δίνουμε κάπου αλλού, το δίνουμε γι' αυτό τον λόγο που έχουμε πει τώρα.
Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό που λέμε δεν έχει βάση. Δηλαδή δεν μπορείς να
λες ότι θα του λείψουν, τα μισά τουλάχιστον έτσι όπως τα είπε ο κ. Λάλος.
Επίσης ο πολίτης που δεν θα έχει τη σύνταξή του αύριο γιατί
δηλαδή βλέπουμε τη μια πλευρά και λέμε ότι «θα με σταματήσει ο πολίτης και
θα μου πει έδωσες τα χρήματά μου και γιατί τα έδωσες;». Όταν ο ίδιος ο
πολίτης δεν θα έχει αύριο να πάρει τη σύνταξή του, δεν μπορεί να σου κάνει
το ίδιο εύλογο ερώτημα «γιατί δεν έδωσες τα ταμειακά αποθέματα για να έχω
εγώ αυτή τη στιγμή κάποια σύνταξη;». Γιατί πιθανότατα να μην μπορεί να
πάρει ούτε κι αυτή την μικρή σύνταξη αν δεν τα δώσεις.
Άρα τα δίνεις, για να τον βοηθήσεις. Γιατί ο συνταξιούχος που
δεν θα έχει σύνταξη, δεν θα είναι μόνο εκτός Δήμου θα είναι και εντός Δήμου
και βοηθάς αυτό τον πολίτη είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι κάποιος που δεν
έχει. Γιατί κι αυτοί είναι πολίτες και της χώρας και του Δήμου και δημότες δεν
μπορούμε να το ξεχωρίσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα.
Όσον αφορά το ότι «δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο»
προφανώς και δεν ξέρει κανένας και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα με
βάση ένα πλάνο και μια σιγουριά, γιατί όλοι ζητάνε τη σιγουριά βέβαια, πάρα
πολύ ωραία. Όταν όμως δεν μπορούμε να την έχουμε και δεν ξέρουμε,
κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουμε να πάμε και στα τυφλά γιατί έχουμε
εμπιστοσύνη σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω πως λέγεται αυτό το κάτι άλλο…
Συνείδηση; Ένστικτο; Ελπίδα; Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούμε πάντα σε όλη
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μας τη ζωή να πηγαίνουμε με βάση τη σιγουριά και αυτό που ξέρουμε ότι θα
γίνει, που πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και αυτά που ξέρουμε, και
είμαστε σίγουροι, ακόμη ούτε κι αυτά δεν γίνονται. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Χαραμαρά, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι, αξιότιμοι
κάτοικοι και δημότες στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε αυτές τις ώρες νομίζω
πως δεν πρέπει να υπάρχουν ψευτοδιλήμματα ή γκρίζες υπόνοιες. Υπάρχουν
μπροστά μας μόνο γενναίες αποφάσεις που στην πολιτική θύελλα των
τελευταίων 24ωρων οφείλουμε με θάρρος να πάρουμε.
Η μικρή εμπειρία μου στα αυτοδιοικητικά πράγματα αλλά και η
προηγούμενη εμπειρία ως απλός πολίτης, ενεργός πάντα, στο τι θεωρείται
νορμάλ κατάσταση, απέδειξε ότι και σε προηγούμενες περιπτώσεις που σε
αυτή τη χώρα έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, από πράξεις ή
παραλείψεις

συγκεκριμένων

ανθρώπων

και

της

κεντρικής

και

της

Αυτοδιοίκησης, από λάθος έργα από υπερκοστολογήσεις, από, από, από,
πράγματα τα οποία είναι γνωστά, αλλά ποτέ κανείς δεν λογοδότησε και άρα
συνέβαλλε για να φτάσει το κεντρικό κράτος να αντιμετωπίζει τα προβλήματα
τα οποία έχει.
Κοιτώντας μονομερώς χρωματισμένους αυτόκλητους σωτήρες
της Αυτοδιοίκησης έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μονομερώς στα Προεδρεία
της ΚΕΔΕ, είναι αυτοί που οδηγούν τον λαό στο να πάρει θέση σε ένα ΝΑΙ
διανθίζοντάς το με καταστροφολογίες. Το ζήσαμε προχθές εγώ και ο
Δήμαρχος που ήμουν παρών σε αυτή τη συνεδρίαση – παρωδία της ΚΕΔΕ,
όπου εκεί φυσικά επιτρέπεται να οδηγήσεις τον κόσμο προς μια απόφαση,
αλλά από την άλλη πλευρά όσοι έχουν μια διαφορετική άποψη δεν οφείλουν
να κατευθύνουν τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα που μας πέρασε η ΚΕΔΕ και
προχωρώντας σε μια παράνομη απόφαση, γιατί δεν υπήρχε ομοφωνία και
αναγνώστηκε εδώ μέσα και ψήφισμα σχετικό από τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου θέλω να πω το εξής:
Το ζήτημα είναι εξόχως πολιτικό, τα χρήματα αυτά είναι τα
ελάχιστα κοστολογημένα χρήματα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε
λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, νομίζω ότι ό,τι κι αν συμβεί λιγότερη
επισφάλεια θα έχει από το ότι τα χρήματα αυτά να είναι σε μια ιδιωτική
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Τράπεζα στην οποία είναι σήμερα και θέλω να το καταθέσω αυτό από ψυχής.
Είναι κοστολογημένα, γιατί ακριβώς είναι χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως σε
αυτή τη συγκυρία δεν θα χρησιμοποιούνταν, τα είπε καλύτερα ο συνάδελφος
ο κ. Λάλος, αλλά νομίζω ότι το ουσιώδες είναι το εξής:
Αν μέσα στο γενικό χαμό καταρρεύσει η οικονομία, θεωρείτε
κάποιοι ή κάποιες ότι θα σωθούν τα αποθεματικά του Δήμου; Βάζω αυτό το
ρητορικό ερώτημα και λέω: αν ο μη γένοιτο –δεν το εύχομαι, απεναντίαςθεωρώ ότι με μια πράξη ανυπακοής, με μια πράξη απειθαρχίας στον
Αρμαγεδώνα τον οποίο καλλιεργούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες δηλώσουμε
ως Αυτοδιοίκηση, ως ενεργοί πολίτες, ως κάτοικοι που όλοι έχουμε
προβλήματα ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην κεντρική Διοίκηση ακόμη κι
αν είχαμε το δικαίωμα και για περισσότερα χρήματα, το ελάχιστο στο να τα
διαθέσει ακριβώς εκεί που θεωρεί η Κυβέρνηση ότι πρέπει να τα διαθέσει για
συμπολίτες, για συνδημότες ή για οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι πράττουμε
καλώς.
Και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι
το αυτονόητο προσωπικά θεωρώ το οποίο πρέπει να γίνει ενάντια σε ένα
κύμα το οποίο θέλει να μας βάλει όλους στο ίδιο σακί. Ε, λοιπόν δεν
μπαίνουμε στο ίδιο σακί, παίρνουμε θέση στα πράγματα, θεωρούμε ότι
κάνουμε το αυτονόητο και παρακαλώ πολύ όλο το Συμβούλιο να καταλάβει ότι
αν χαθείς στη θύελλα δεν σώζεσαι στη βροχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ανανιάδη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ζούμε ιστορικές
στιγμές, κορυφώσεις στις μάχες ενός λαού για το μέλλον του. Ελπίζω ο
ιστορικός του μέλλοντος να γράψει θετικά γι' αυτό, είναι σίγουρο ότι θα
αναφερθεί και ελπίζω να αναφερθεί θετικά.
Παρ' όλα αυτά από φύση είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος άνθρωπος
και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο εργατικό, στο λαϊκό Κίνημα, στους
αγώνες του και στην προοπτική του. Σήμερα ακούγοντας τον συνάδελφο
Πρελορέντζο και πιστεύοντας απόλυτα ότι εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της
Νεολαίας θα βγω πολύ πιο αισιόδοξος από αυτή εδώ τη συζήτηση.
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Για να πάμε στην ουσία και θέλω να αναφερθώ λίγο στην
αντιπολίτευση και στην τοποθέτησή της, εξαιρώντας την κα Αγαγιώτου που
συμφωνεί με την εισήγηση και επίσης την κα Γκούμα που έχει μια εντελώς
διαφορετική καθαρή άποψη, απολύτως σεβαστή. Διαφωνώ βαθύτατα, ελπίζω
η αυτοκριτική να γίνει στη βάση της πορείας και της νίκης και στη βάση της
ήττας όπως έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.
Η υπόλοιπη αντιπολίτευση όλοι μας είπαν ότι συμφωνούν
ουσιαστικά και ότι πρέπει να δοθούν και η πατρίδα και η χώρα …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είπαμε αυτό κ. Παπακώστα. Είστε αλλού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου ακούσατε το όνομά σας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μας δηλώσατε κ. Παπανικολάου ότι συμφωνείτε και ότι
πρέπει να δοθούν τα αποθεματικά, αλλά θα απέχετε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είπα ότι θα ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ!
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Εξαίρεσα την Παράταξη της κας Αγαγιώτου και μίλησα για
τους επικεφαλής που εκφράζουν τις Παράταξη, κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είστε εδώ, είστε αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε το όνομά σας κ. Παπανικολάου. Είπε η αντιπολίτευση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είπε η υπόλοιπη αντιπολίτευση.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Αναφέρομαι στους επικεφαλής θεωρώ ότι εκφράζουν τις
Παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στους επικεφαλής αναφέρεται, δεν είστε επικεφαλής.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Θεωρώ ότι τις εκφράζουν, εκτός αν δεν τις εκφράζουν ας
το δηλώσουν, για να ξέρουμε και πως θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ψηφίσει απέναντι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου!
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσω. Δήλωσαν ότι
συμφωνούν να δοθούν τα αποθεματικά, αλλά ουσιαστικά θα απέχουν με
διάφορα προσχήματα όπως για παράδειγμα ότι δεν ψηφίζουν πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, διευκρίνισε ο Δήμαρχος ότι είναι πλέον νόμος
αλλά εμείς δεν το ψηφίζουμε γι' αυτό.
61

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Το ψηφίζουμε για τις ειδικές συνθήκες – μάχες που βρίσκεται ο
λαός μας και το εργατικό Κίνημα, ή όπως «θα μπορούσε να το κάνει από
μόνος του ο Δήμαρχος», ή όπως ότι «δεν χρειάζονταν αποφάσεις». Πιστεύω
ότι είναι προφάσεις, είναι έλλειψη ανάληψης ευθύνης για να το πω με καθαρά
λόγια. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της καθαρής θέσης απέναντι στο λαό
της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας και συνολικότερα σε μια κορυφαία
μάχη.
Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ ιδιαίτερα σε μια Παράταξη
που σήμερα λείπει και ο επικεφαλής της και οι δυο σύμβουλοι. Δεν είμαι
καχύποπτος, αλλά δεν είμαι και πολιτικά αφελής. Στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο ο κ. Αράπογλου αναφέρθηκε και προκάλεσε αν θέλουμε να
κάνουμε μια πολιτική συζήτηση επί της περιόδου και της κατάστασης που
περνάει η χώρα.
Θεώρησα ότι ξύνεται στη γλίτσα του τσοπάνη. Στη συνέχεια
σκέφτηκα ότι μάλλον έχει χιούμορ, τελικά δεν εκτίμησα καλά. Είχε plan B: το
να φύγει, να μην παρευρεθεί στην κορυφαία πολιτική συζήτηση αυτής της
περιόδου. Νομίζω ότι είναι υπόδειγμα όσον αφορά το Plan B είναι η
Παράταξη, η οποία εκφράζεται με σύμβουλό της την Κεντρική Επιτροπή του
ΠΑΣΟΚ, είναι η Παράταξη που μας δήλωνε ότι δεν έχει σχέση πολιτική και ότι
εδώ μας ενδιαφέρουν τα τοπικά προβλήματα, είναι η Παράταξη που ήθελε να
το παίξει αντιμνημονιακή, αλλά θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο ΟΧΙ που
πρέπει να πει και θα πει ο ελληνικός λαός μεθαύριο. Γιατί θεωρώ πολύ
μικρότερο το ζήτημα των διαθέσιμων, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να
δοθούν σε αυτή τη μάχη σε αυτό τον πόλεμο, είναι λίγα πραγματικά
πολεμοφόδια για τη μάχη που διεξάγεται.
Ωστόσο θέλω να πω πολύ γρήγορα τι συνέβη μέχρι σήμερα.
Αυτοί που σήμερα απέχουν ή πολύ περισσότερο την προηγούμενη περίοδο
σε μια πολιτική που δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που
δημιούργησε 3 εκατομμύρια φτωχούς, που δημιούργησε μια συγκεκριμένη
κατάσταση στα σχολεία αυτή η πολιτική που έκλεισε τα Νοσοκομεία, αυτή
κυρίως που οδήγησε περίπου 6.000 ανθρώπους στην αυτοκτονία, όχι απλά
την υποστήριξαν, όσοι δεν την πάλεψαν όσοι δεν διαφώνησαν όσοι δεν
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μάτωσαν μεταφορικά και κυριολεκτικά απέναντι σε αυτή τη μάχη, να μην
περάσει αυτή πολιτική είναι ηθικοί αυτουργοί αυτής της κατάστασης.
Και το λέω εν πλήρη γνώση και συνείδηση: ηθικοί αυτουργοί
αυτής της κατάστασης. Αν συνέβη την προηγούμενη περίοδο όσοι σήμερα
στην προσπάθεια του λαού μας να σταθεί όρθιος στους εκβιασμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, στους εκβιασμούς του ντόπιου και ξένου παλαιού
καθεστώτος που μόνιασε σε μια βραδιά ενάντια στον ελληνικό λαό και χτυπάει
την ελληνική Κυβέρνηση ξέροντας ότι μέσα από αυτή θα χτυπήσει τον
ελληνικό λαό και το εργατικό Κίνημα, δεν θα είναι απλά όσοι δεν
υπερασπιστούν αυτή τη μάχη ηθικοί αυτουργοί, θα είναι πραγματικά φυσικοί
αυτουργοί.
Τι θα γίνει –λένε- από Δευτέρα; Δεν ξέρουμε αν υπάρξει το ΟΧΙ
τι θα γίνει; Ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει όμως αν υπάρξει το ΝΑΙ. Ξέρουμε
πάρα πολύ καλά τι θα γίνει αν υπάρξει το ΝΑΙ θα υπάρξει η απόλυτη
φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, θα υπάρξει η υποταγή και η αδυναμία να
πάρει αποφάσεις για την τύχη του για τη δημοκρατία που επικαλούνται πάρα
πολλοί.
Κάνουν κάθε προσπάθεια να ακυρώσουν το δημοψήφισμα και
όταν αυτό δεν το πετυχαίνουν, προσπαθούν να κερδίσουν το δημοψήφισμα
για να επιβάλλουν μια ισοπεδωτική πολιτική που θα διαλύσει και τις τελευταίες
αντοχές άμυνας του εργατικού Κινήματος και θα τσακίσει αυτό το πείραμα όχι
στην Ελλάδα, αλλά θέλουν να σκύψουν συνολικότερα τον ευρωπαϊκό λαό και
να μην αντιδράσει στον οδοστρωτήρα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που
θέλουν να επιβάλλουν σε όλη την Ελλάδα.
Το επόμενο που πρέπει να γίνει και που θα είναι σε αυτούς που
θα πουν το ΟΧΙ, και που λένε ότι δεν ξέρουν τι θα συμβεί, ένα είναι σίγουρο:
δεν θα είναι στους προσκυνημένους και δεν αναφέρομαι στο ΚΚΕ για να το
κάνω καθαρό από την αρχή. Διαφωνούμε, αλλά διαφωνούμε πάνω σε άλλες
θέσεις. Δεν θα είναι στους προσκυνημένους αυτοί που θα βρουν το θάρρος
να πουν το ΟΧΙ.
Τέλος για να μην καταχραστώ το χρόνο, θέλω να κάνω μια
πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να καταθέσω την εξής πρόταση
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για να έχει δια ταύτα η εισήγηση πέρα από τις 800.000 € διαθέσιμα του Δήμου
να προστεθεί η παράγραφος -και το θεωρώ όχι δικαίωμα, καθήκον του
Δημοτικού Συμβουλίου- «Το Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας στηρίζει τη μάχη για το μεγάλο ΟΧΙ του ελληνικού λαού».
Δεύτερον, επειδή άκουσα πολλούς αντιμνημονιακούς λόγους
από αρκετούς της αντιπολίτευσης και από αλλού, θέλω και προτείνω να
δηλώσουν δημόσια γιατί έχουν ευθύνη οι αιρετοί σε κάθε περίπτωση και σε
κάθε κλίμακα, αν πραγματικά θεωρούν ότι είναι αντιμνημονιακοί να μπουν σε
αυτή τη μάχη μπαίνοντας στην Επιτροπή υπεράσπισης του ΟΧΙ.
Τρίτον πιστεύω ότι δεν πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή η
πόλη μέσα από την εκπροσώπησή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, να λείψει
από αυτή τη μάχη. Με αυτή την έννοια θεωρώ την πρόταση απαραίτητο να
μπει στο ψήφισμα και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος για πρωτολογία; Δεν
υπάρχει. Υπάρχει ένας κάτοικος που θέλει τον λόγο, να του τον δώσουμε,
παρακαλώ να είναι σύντομος.
Παρακαλώ

πείτε

το

όνομα

και

την ιδιότητά

σας

γιατί

καταγράφεται στα πρακτικά.
Κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ: Γεια σας. Βασικά αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τον εαυτό
μου, είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν μιλώ εκ μέρους
του ΚΚΕ ούτε αναλύω καμία πολιτική ιδεολογία αυτή τη στιγμή. Εγώ απλά
ήθελα να μιλήσω σαν κομμουνιστής και να θέσω ορισμένα ζητήματα.
Επειδή είδα σήμερα ότι ο πατριωτισμός έχει αγγίξει το 99% γιατί
το 1% δεν είναι πατριώτες, διαφωνούν με όλη αυτή την κατάσταση και θέλω
να κατεβάσω τον πατριωτισμό στο 98%. Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα
ζήτημα: η κρίση δεν είναι ούτε ανθρωπιστική, ούτε φταίνε οι Γερμανοί ή οι
Άγγλοι ή οι Γάλλοι. Η κρίση είναι καπιταλιστική. Φταίνε τα μονοπώλια και οι
ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί.
Μιλάμε για συνταξιούχους αυτή τη στιγμή που θα περάσουν το
σπίτι τους με 60 ή 120 € σε μια εβδομάδα. Να σας ρωτήσω κάτι, μεθαύριο
που προτείνετε στο Μνημόνιο κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2020 θα τους
λυπηθούμε τους συνταξιούχους; Θα μιλήσουμε γι' αυτό;
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Σταδιακή αύξηση στα 67. Θα μιλήσουμε γι' αυτό; Αύξηση
εισφορών κύριας σύνταξης από το 4 στο 5%. Θα μιλήσουμε; Αύξηση
εισφορών υγείας στις επικουρικές συντάξεις 5 από 0%. Όλα αυτά σημαίνουν
μείωση στους συνταξιούχους και μιλάμε για συνταξιούχων των 500-600 ευρώ.
Ξέρετε τι είναι αυτά που διαβάζω; Είναι αυτό που αποκρύπτετε
όλοι σας εδώ, είναι το Μνημόνιο της Κυβέρνησης που κατέθεσε. Αυτό το
ηρωικό Μνημόνιο που μιλάει για όλα αυτά και δεν μιλάμε για εφοπλιστές, δεν
μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις λιμάνια, αεροδρόμια και τα λοιπά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην ειρωνεύεστε.
Κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ: Όχι δεν ειρωνεύομαι, είναι αυτά που άκουσα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην ειρωνεύεστε όμως γιατί μπορεί κι άλλοι να ειρωνευτούν
τη δική σας θέση και μπορούν να το κάνουν εύκολα.
Κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας προστατεύσω.
Κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ: Και σας ευχαριστώ. Όλα αυτά που δεν ακούστηκαν εδώ και
όλος αυτός ο πατριωτισμός να σώσουμε την Ελλάδα και όλο αυτό το πράγμα
ότι πήγαμε κόντρα…. Που πήγαμε κόντρα; Μα δεν σκίστηκε κανένα
Μνημόνιο. Αυτό έλεγε στον κόσμο πριν τις εκλογές ότι θα καταργήσουμε τα
Μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους, θα επαναφέρουμε τις συντάξεις, θα
κάνουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην ουσία πάνε να κάνουν ένα
νέο Μνημόνιο, ίσως πιο σκληρό από αυτά που έχουμε περάσει.
Και ρωτάω: τα παιδιά και οι συνταξιούχοι θα παρθεί απόφαση
από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει κατάργηση του ΕΚΑΣ; Να μην γίνει
καμία μείωση συντάξεων; Και να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και με άλλο
τρόπο, πέρα από την οικονομική βοήθεια;
Και για να τελειώνω να μην σας καθυστερώ, αρκετά είπα,
καταλάβατε όλοι σας, έχω να πω το εξής: το δημοψήφισμα δεν έχει να κάνει
με αντίσταση του ελληνικού κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την
τρόικα όπως αλλιώς λέγεται. Έχει να γίνει για ένα νέο Μνημόνιο ακόμη πιο
σκληρό, το οποίο παζαρεύεται αυτή τη στιγμή και δεν έχει καμία σχέση με την
αντίσταση του λαού.
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Η αντίσταση του λαού πρέπει να οργανωθεί στο πεζοδρόμιο και
στις μάχες και στις κατακτήσεις. Όχι με διαχείριση του συστήματος και όχι με
νέα Μνημόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν τελειώσει όλες
οι πρωτολογίες, πάμε σε δευτερολογίες. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πραγματικά εκπλήσσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι σε ένα
σημείο. Κατ' αρχάς η ελεύθερη σκέψη και ο τρόπος που εκφράζεται ο
καθένας, δεν μπορεί κανένας, μα κανένας αυτή είναι η πεμπτουσία της
δημοκρατίας, να μας υπαγορεύει ο καθένας πως θα πούμε και τι θα πούμε.
Το θεωρώ αχαρακτήριστο.
Εκείνο το θέλω να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν ήρθαμε
σήμερα για να συζητήσουμε για ένα κομμάτι που λέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Νομίζω
ότι ο καθένας το πώς θα τοποθετηθεί και μάλιστα άκουσα και το φοβερότερο
να δηλώσουμε σήμερα τι πρέπει να πούμε και τι πρέπει να κάνουμε την
Κυριακή. Αυτό αφορά εμάς προσωπικά και δεν μπορεί κανένας να μας πει το
πώς θα το κάνουμε.
Δεύτερον. Μας λένε ότι όσοι δεν έχουμε συμμετάσχει σε πολλά
πράγματα, είμαστε και ηθικοί αυτουργοί των Μνημονίων. Η λογοκρισία και ο
τρόπος σκέψης αφορά άλλους και όχι εμάς. Να υπάρχει λίγος σεβασμός, να
τρέξουμε μερικά χιλιόμετρα στη ζωή και αφού τα τρέξουμε τα χιλιόμετρα να
γίνει πολύ σκληρή κριτική, σε ανθρώπους που έχουν δουλέψει 50 και 60
χρόνια.
Ένα πράγμα θέλω να πω: έχουμε σκέψεις, έχουμε θέσεις,
έχουμε απόψεις. Όλα τα άλλα τα οποία ειπώθηκαν, να ξέρουν ένα πράγμα ότι
δεν είμαστε σε κανένα κομματικό σωλήνα, ποτέ δεν υπήρξα προσωπικά γιατί
πολλές αιχμές ήταν και για εμένα γιατί τα είπα αυτά, εγώ δεν υπήρξα
κομματικό στέλεχος σε κανέναν, ουδέποτε. Έχω όμως τις θέσεις μου, τις
απόψεις μου, τις δημοκρατικές θέσεις μου σε όλα τα θέματα. Σε καμία
περίπτωση δεν αποδέχομαι από κανέναν να μου κάνει μάθημα πως θα
κινηθώ, τι θα πω και πως θα εκφραστώ.
Ένα πράγμα να ξέρετε: τιμώ και σέβομαι πάρα πολλά πράγματα
και δεν υποκρίνομαι και ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι σέβομαι την Αριστερά
για τους αγώνες της, σέβομαι πάρα πολλά πράγματα τα οποία από εκεί έχουν
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βγει πάρα πολλά πράγματα της δημοκρατίας. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ ούτε να
μας κάνουν μάθημα πως θα ψηφίσουμε, δεν ήρθαμε εδώ για να μας πουν τι
θα κάνουμε και σε καμία περίπτωση εδώ δεν έλεγε σήμερα να αιτιολογήσουμε
το ΝΑΙ μας ή το ΟΧΙ.
Το τι έκανε ο κ. Πατούλης ή το τι έκανε ο κ. Καμίνης ή το τι έκανε
ο κ. Μπουτάρης αφορά εκείνους, δεν ήρθαμε εδώ να απολογηθούμε. Το αν
ήρθαν και ποιοι ήρθαν, αφορά αυτούς που ήρθαν και δεν ήρθαν. Πάντως ένα
πράγμα θέλω να πω: εγώ αιτιολόγησα μια θέση την οποία θέση σε καμία
περίπτωση δεν απέρριψα τη σκέψη και τη θέση του Δημάρχου. Μάλιστα
υπερθεμάτισα με αυτό.
Τώρα, όλα τα άλλα και οι εκφράσεις ότι «το είπες και δεν το
είπες αλλά θα το έλεγες και δεν θα το έλεγες» αφορά εκείνους. Μάθημα από
κανέναν δεν δέχομαι, και πολύ περισσότερο από τα παιδιά μου, τα οποία
παιδιά μου τα αγαπώ και τα σέβομαι και τους έχω δείξει τον σεβασμό μου.
Αλλά τα παιδιά, όχι μόνο να δέχονται τον σεβασμό, αλλά να τον δείχνουν με
τον τρόπο τους και με τη συμπεριφορά τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ μέσα δεν υπάρχουν παιδιά κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπάρχουν παιδιά κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι. Παιδιά δεν υπάρχουν.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπάρχουν κ. Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα παιδιά είναι στο σχολείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αφήστε τα κ. Πρόεδρε τα ευφυολογήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν παιδιά κύριε, μόνο δημοτικοί σύμβουλοι.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επί προσωπικού μετά θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κ. Κόντο είναι ατυχής έκφραση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είναι ατυχής κ. Πρόεδρε, δεν παύει όμως να υπάρχει
ηλικιακά κάτι διαφορετικό. Δεν δεχόμαστε μαθήματα τέτοιου είδους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πουν «γέρο» κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πέστε με ό,τι θέλετε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα λέτε «παιδιά» θα σας πουν «γέρο».
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πέστε ό,τι θέλετε κ. Πρόεδρε δεν με αγγίζουν εμένα αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε δημοτικός σύμβουλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν με αγγίζουν κ. Πρόεδρε αυτά εμένα και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο: το πώς θα εκφραστούμε και τη
δημοκρατικότητά μας ή όχι, θα την κρίνουν άλλοι. Κανένας δεν μπορεί να την
κρίνει.
Όπως και κάτι άλλο. Επειδή η Αριστερά έχει πληγεί από τη θέση
της πλειοψηφίας έναντί της με τη μειοψηφία, όταν είμαστε πλειοψηφία η
πεμπτουσία είναι να σεβόμαστε τη μειοψηφία και όχι ο τρόπος και η
συμπεριφορά η οποία ήταν σήμερα αυτός. Ήταν μια συμπεριφορά, η οποία
πραγματικά με στενοχώρησε πάρα πολύ, οποιαδήποτε θέση και να είχαμε
πάρει, που σε καμία περίπτωση εμείς δεν προσβάλλαμε και δεν θίξαμε
κανέναν.
Και σήμερα και εσείς κ. Πρόεδρε με προσβάλλατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε σας πρόσβαλλα κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με προσβάλλατε μιλώντας μου ειρωνικά λέγοντας ότι είστε
γέρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είπα τέτοιο πράγμα κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ακούστε, δεν με ακουμπάει κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τίποτε δεν με ακουμπάνε από αυτά. Ο Δήμαρχος ξέρει ότι
σέβομαι πάρα πολύ εγώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν καταλάβατε αυτό, ανακαλώ αλλά δεν είπα αυτό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τέλος πάντων κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάλι το ανακαλώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό το θέλω να είναι το εξής: το τι θα ψηφίσουμε, το τι θα
κάνουμε, πως θα εκφραστούμε και ποια είναι η δημοκρατία για μας την
ξέρουμε και να την αφήσετε για μας. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την
ευθύνη και για το πώς θα εκφραστούμε, αλλά και να σας σεβαστούμε σε αυτά
που λέτε και σε αυτά που κάνετε.
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Ο αλληλοσεβασμός είναι το

βασικότερο στοιχείο ενός

Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα δείξατε μια συμπεριφορά άσχημη απέναντι
στη μειοψηφία. Αυτό αντιλήφθηκα, αυτό κατάλαβα.
Η τοποθέτηση του κ. Παπακώστα με το να μας λέει αν είναι
δυνατό ότι είστε ηθικοί αυτουργοί …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε το όνομά σας κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μα όταν λέει ότι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς λέτε όνομα όμως τώρα. Δεν καταλαβαίνετε ότι θα πάμε
επί προσωπικού; Δεν είπε το όνομά σας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπε ηθικοί αυτουργοί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν αποχή. Έχω
δηλώσει αποχή κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει μια πολιτική άποψη και δεν μπορείτε να του τη στερήσετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι αλλά όχι και ηθικοί αυτουργοί του Μνημονίου. Για όνομα του
Θεού και της Παναγίας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει μια πολιτική άποψη. Όπως έχετε εσείς, έχουν και άλλοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ηθικοί αυτουργοί του Μνημονίου! Εμείς είμαστε ηθικοί
αυτουργοί του Μνημονίου; Είναι δυνατό να τα λέτε αυτά τα πράγματα μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τα ακούν οι άνθρωποι απ' έξω; Είναι δυνατό
να τα λέτε αυτά; Ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικό, εμείς τον Δήμαρχο τον
σεβόμαστε και το Δημοτικό Συμβούλιο το σεβόμαστε και εσάς σας σεβόμαστε
κ. Πρόεδρε και σας το δείχνουμε κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μια πολύ σύντομη διευκρίνιση. Υπενθυμίζω τη φράση,
είπα «όσοι δεν στάθηκαν απέναντι...» όχι απλά όσοι συμφώνησαν, όσοι δεν
στάθηκαν απέναντι σε αυτή την πολιτική που δημιούργησε αυτά που ανέφερα,
είναι ηθικοί αυτουργοί. Εάν ο κ. Κόντος αισθάνεται ότι δεν στάθηκε απέναντι
και δεν πάλεψε, είναι. Αν αισθάνεται ότι πάλεψε, δεν τον αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία έγινε η εξήγηση, σας ευχαριστούμε κ. Παπακώστα.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε ένα πολύ μικρό σχόλιο
επί προσωπικού.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Δεν άκουσα το όνομά σας
κ. Κουμαριανέ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι υπάρχει.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγώ το άκουσα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εσύ είσαι μωρό, δεν είσαι παιδί.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Νιώθω παιδί του κ. Κόντου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει επί προσωπικού.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένα. Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω κατ' αρχήν …
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τι να πω τώρα; Δηλαδή προεκλογικά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ δεν σας έδωσα τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Παίρνω κακά μαθήματα ως παιδί από την κα Γκούμα και
παίρνω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προεκλογικά υπήρξατε θύμα μιας αήθους επίθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με ακούτε κ. Κουμαριανέ;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν σας ακούω καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ σας παρακαλώ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Προεκλογικά υπήρξατε θύμα μιας αήθους επίθεσης λόγω
της ηλικίας σας, σας το υπενθυμίζω. Θα μπορούσα να είμαι παιδί σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ δεν σας αφήνω, σας παρακαλώ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ. Μην υποτιμάτε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!!
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εκνευρίζεστε μόνος σας και δεν έχετε κανένα δικαίωμα,
όλες οι απόψεις …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ σας παρακαλώ. Κύριε Κουμαριανέ! Δεν σας
δίνω τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κατ'
αρχήν να αναφερθώ στη μάχη που δίνει η Κυβέρνηση μιας και χτες κατέθεσε
ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας το νέο αίτημα για δανειακή σύμβαση και
για το τρίτο Μνημόνιο ύψους 29,1 δις ευρώ για την περίοδο 20015-2016 για
να ξέρουμε σε ποια μάχη γίνεται ο καθένας υποστηρικτής. Αυτή είναι η μάχη
που δίνει η Κυβέρνηση σήμερα.
Να πω επίσης το κατά πόσο οι αποφάσεις του ΚΚΕ τιμούν ή όχι
την ιστορία του και τους αγώνες του αυτό κρίνεται από τον ίδιο τον λαό και όχι
από έτερες Ζωές Κωνσταντοπούλου που ξεπροβάλλουν παντού. Να πω
επίσης ότι δημοψηφίσματα έγιναν και σε άλλες χώρες και ξανάγιναν μέχρι να
υποταχθούν οι λαοί, έγιναν και για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και για άλλες
Συνθήκες.
Ως απάντηση στην Ευρώπη που έπρεπε να προστατεύσει το
ευρωπαϊκό ιδεώδες, τη δημοκρατία, κατ’ εμάς η Ευρώπη αναφερόμαστε
πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και εσείς σε αυτό αναφερθήκατε
είναι ιμπεριαλιστικός Οργανισμός που έχουν ενωθεί οι αστικές τάξεις των
ευρωπαϊκών χωρών και πλέον και κάποιων άλλων για να βοηθήσουν στο
ανταγωνισμό

του

ευρωπαϊκού

κεφαλαίου

απέναντι

στους

άλλους

ανταγωνισμούς που έχει. Έχει απέναντί του την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βραζιλία κι
άλλες χώρες που ανεβαίνουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, αν κι αυτό
μπορεί να αλλάξει με το ευρωατλαντικό σύμφωνο.
Και να πω και κάτι άλλο γιατί πραγματικά θα κριθούμε και μέσα
στις επόμενες μέρες για αλήθειες και ψέματα. Αν τα ταμειακά διαθέσιμα
δίνονταν για μισθούς και συντάξεις, εμείς δεν θα διαφωνούσαμε. Μόνο που
δεν θα δοθούν γι' αυτό. Εάν σήμερα λέγαμε ΟΧΙ στο φορολογικό που
φορολογεί ακόμη και τους Δήμους από εκεί που δεν έχουν, εμείς θα το
στηρίζαμε.
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Εάν σήμερα λέγαμε για παράδειγμα κάποια άμεσα μέτρα που
προτείνουμε εμείς στην Κυβέρνηση να διασφαλιστεί η είσπραξη του συνόλου
ολόκληρου του μισθού, ολόκληρης της σύνταξης, η είσπραξη ολόκληρου του
επιδόματος ανεργίας, η δυνατότητα ανάληψης από μικροκαταθέτες, να
παγώσουν οι δόσεις για να μπορούμε να μιλάμε για αυτά, έτσι πρέπει να
παγώσουν οι δόσεις προς την Εφορία για τους φόρους εισοδήματος των
φυσικών προσώπων, για τα χαράτσια, να παγώσουν οι δόσεις προς τις
Τράπεζες που αφορούν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, να παγώσει η
κατανάλωση λογαριασμών για φως, νερό, τηλέφωνο και να μην υπάρξει καμία
διακοπή συνδέσεων, να καταργηθούν διόδια τα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς σε όλη τη χώρα, να μην καταβάλλεται καμία συμμετοχή σε
διάφορες ιατρικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους για
τον λαό, καθώς και στην προμήθεια σε φάρμακα.
Κατά τη γνώμη μου είναι χαρακτηριστικός και ο χρόνος και η
εισήγηση που έρχεται από πλευράς σας. Να θυμίσω επίσης ότι στο
δημοψήφισμα τόσο η εισήγηση που κατατέθηκε στη Βουλή όσο και η χτεσινή
δήλωση αν δεν κάνω λάθος του Πρωθυπουργού ήταν ότι είναι όπλο απέναντι
στη διαπραγμάτευση. Γιατί εδώ ακούστηκαν κάποιες τοποθετήσεις σαν να
φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινάμε εδώ τον αγώνα του ’40, τη
μεγάλη ρήξη. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
Για εμένα είναι χαρακτηριστική η εισήγησή σας για τα ταμειακά
διαθέσιμα γιατί αποδεικνύει ότι το μάρμαρο θα το πληρώσει για άλλη μια φορά
ο λαός και αυτό πρέπει να το έχει ο λαός υπόψη του την Κυριακή και από την
πλευρά μου καλώ τον λαό να αξιοποιήσει το δημοψήφισμα ώστε να
μετατραπεί η λαϊκή αγανάκτηση σε πραγματική αμφισβήτηση της σαπίλας και
της βαρβαρότητας, που τον καταδικάζει σε όλες τις στερήσεις. Γιατί τις
βασικές ανάγκες δεν μπορεί να τις καλύψει τώρα αυτή την εβδομάδα ούτε την
προηγούμενη εβδομάδα μπορούσαν να τις καλύψουν με 560 € μισθό. Είναι
αυταπάτη αυτό να το λέμε.
Να εκφραστεί ο λαός ενάντια στα Μνημόνια από όπου κι να
προέρχονται και να δείξει εμπράκτως την αμφισβήτησή του με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αν πραγματικά μιλάγατε σήμερα για αγώνα θα μας αφήνατε στη
Βουλή να συζητηθεί η πρόταση του ΚΚΕ και όχι αν θα πούμε ΟΧΙ ή ΝΑΙ στα
μέτρα των θεσμών και μόνο που κατ’ εμάς σημαίνει να ψηφιστούν τα μέτρα
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που

προτείνει

η

συγκυβέρνηση,

το

ok τη

συγκυβέρνηση που

θα

μεταφραστούν την επόμενη μέρα σε ΝΑΙ.
Καλούμε τον λαό να μην επιλέξει ανάμεσα στην Σκύλα και τη
Χάρυβδη να ακυρώσει το δίλημμα αυτό, ψηφίζοντας στην κάλπη την πρόταση
του ΚΚΕ. ΟΧΙ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΟΧΙ στην
πρόταση της Κυβέρνησης αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον
λαό στην εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γκούμα. Πριν τον κ. Δήμαρχο θέλω να πω
δυο λόγια. Θα ήταν περιττό μετά από τόσες ομιλίες και της συμπολίτευσης και
της αντιπολίτευσης, εξαίρετες κατά τη μεγάλη πλειοψηφία τους, εγώ είμαι
υπερήφανος που προεδρεύω αυτού του Σώματος το οποίο θα στείλει ένα
ξεκάθαρο μήνυμα, παρά τις μικρές ενστάσεις και της αντιπολίτευσης.
Γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια ομοφωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό
και είμαι περήφανος που σε αντίθεση με την εμπροσθοφυλακή που έχει βάλει
η ΚΕΔΕ μπροστά μαζί με τους Σόιμπλε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, το συνδικάτο του εγκλήματος που
έφτασε τη χώρα εδώ που την έφτασε, εγώ είμαι περήφανος που προεδρεύω
αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια ιστορική μέρα και εύχομαι η
καλύτερη λύση για την πατρίδα μας.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας κι εγώ ότι νιώθω ότι σήμερα
πραγματικά τιμήσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο το ρόλο μας και που αξίζουν
συγχαρητήρια σε όλους.
Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν ανεπαρκής, ως
ένα σημείο. Γιατί; Γιατί εδώ μέσα έλειψαν οι υποστηρικτές του ΝΑΙ. Εδώ είναι
ένα Δημοτικό Συμβούλιο σαν να είναι οι υποστηρικτές του ΟΧΙ σαν να είναι
υποστηρικτές κάποιου τριπλού ΟΧΙ συνολικού ΟΧΙ όπως της κας Γκούμα και
κάποιοι… Θέλω να το δω αυτό την Κυριακή. Δεν ξέρω, βρείτε ποιος είναι.
Επίσης ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και κομματικά στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας μέσα εδώ, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στη
Νέα Δημοκρατία επίσης κανείς δεν το εξέφρασε αυτό, που είναι δηλαδή οι
υποστηρικτές του «Μένουμε Ευρώπη».
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Η συζήτηση αναγκαστικά πήγε και εκεί γιατί όταν σε τέσσερις
μέρες έχουμε ένα δημοψήφισμα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της
χώρας, είναι προφανές ότι συνδέεται η απόφαση αυτή γι' αυτό και το φέραμε
εκτάκτως για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.
Διαφορετικά δεν θα το είχαμε κάνει, όπως είχαμε πάρει απόφαση και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέλω να απαντήσω σε κάποια ζητήματα και να βάλω κάποιους
τίτλους. Η διάθεση των διαθεσίμων του Δήμου είναι η καλύτερη προσπάθεια
στήριξης του φιλαδελφιώτικου και χαλκηδονιώτικου λαού και αυτό το λέω και
επιμένω, γιατί όταν με τις προτάσεις των δανειστών κρύβουν όλοι ότι 150.000
νοικοκυριά όταν θα αρθεί η προστασία από τους πλειστηριασμούς της
πρώτης κατοικίας 150.000 νοικοκυριά θα βρεθούν στο δρόμο.
Αν βρεθούν στο δρόμο, αυτό θα αφορά και την πόλη μας. Αν
προχωρήσει η κατάργηση του ΕΚΑΣ, αν αυξηθεί η φορολογία στους
μισθωτούς και στους συνταξιούχους και προχωρήσουν όλα αυτά, προφανώς
εδώ θα έχουμε αντίκρισμα και στην πόλη μας με τους δείκτες που σας είπα
και πιο πριν: της φτώχειας, της ανεργίας και ακόμη και στα ζητήματα της
καθαριότητας. Σας εξήγησα πριν πως συνδέονται όλα αυτά.
Ο κ. Λάλος πολύ εύστοχα είπε πως αυτά τα νέα μέτρα θα
επιβαρύνουν και συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό του Δήμου μας κατά 250
με 300.000 €. Άρα μην προσπαθούμε να πούμε ότι κάπου αλλού είναι η μάχη
του δημοψηφίσματος και κάπου αλλού είναι ο Δήμος μας. Είναι φενάκη αυτό
γι' αυτό και κάποιοι κάνουν ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ του ΝΑΙ, γιατί
ακριβώς καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται.
Δεύτερο θέμα. Εγώ κα Γκούμα τις προτάσεις που κάνετε, εγώ
προσωπικά τις κάνω δεκτές. Δηλαδή αν μπορούμε να μπει ως προσθήκη στο
ψήφισμα, μάλλον στην απόφαση που θα πάρουμε στην ουσία να πούμε
ενάντια σε κάθε Μνημόνιο να στηρίξουμε την προσπάθεια του λαού ΟΧΙ σε
κάθε Μνημόνιο και να μπουν και οι προτάσεις τις οποίες κάνατε …
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ μιλάω ως Δήμαρχος, δεν είμαι ούτε βουλευτής ούτε εδώ
εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Αν σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, το είπα και στο
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προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τότε να πω ότι διαφωνούμε και να έρθουμε
απέναντι, να σας δώσω και λόγο.
Αν ο λόγος ύπαρξής σας είναι για να τσακωνόμαστε, τι να σας
πω. Να σας στερήσω αυτή τη χαρά; Εγώ προτείνω τα συγκεκριμένα πέντε,
έξι, επτά σημεία που είπατε για τις Τράπεζες, για τη δωρεάν μεταφορά, για
όλα αυτά που είπατε, εγώ προτείνω να προστεθούν και η πρόταση που έκανε
ο κ. Παπακώστας να συμπληρωθεί με το ΟΧΙ σε κάθε Μνημόνιο και σε κάθε
αντιλαϊκό μέτρο. Αυτή είναι η άποψή μου, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να
μπει ως μια εισήγηση και τεκμηρίωση στη διάθεση των διαθεσίμων.
Και συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κ. Ντάτσης αν
θυμάμαι καλά να μπει το «τουλάχιστον».
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να πω κάτι. Όχι «τουλάχιστον».
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν καταλαβαίνω κ. Δήμαρχε τι είναι αυτά που κάνετε; Τι
είναι αυτά που συζητάτε;
Έχουμε ένα θέμα. Τι θέλετε να βάλετε τώρα; Τι θέλετε να
παραστήσετε; Αυτά που είπε ο κ. Παπακώστας ή αυτά που είπε ο κ.
Πρελορέντζος; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Το πάτε να μας καταστρέψετε σε
έξι μήνες μέσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Μας καταστρέφετε πέντε χρόνια.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και καθόμαστε και σας ακούμε. Ντροπή σας.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Εμάς;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Παρακαλώ δεν έχετε το δικαίωμα, έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο είστε εκτός διαδικασίας.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν είμαι εκτός διαδικασίας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε πάμε σε ψηφοφορία.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι έχει το θέμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κοπελούσο. Εάν θέλουμε να κάνουμε
προσθήκη θα σας ρωτήσουμε κ. Κοπελούσο; Δεν το κατάλαβα δηλαδή.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αυτό. Τι πράγματα
είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια πράγματα;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι πράγματα είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια πράγματα; Για πέστε μου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μας φέρατε το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να
πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να βγει η απόφαση και από εκεί και πέρα αν θέλετε
φέρτε ένα ψήφισμα γι' αυτά που λέτε τα υπόλοιπα το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ακριβώς όπως το λέει ο κ. Παπανικολάου. Αρκετά μας
προσβάλλατε σήμερα! Και έχει δίκιο απόλυτο ο κ. Κόντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο είστε εκτός διαδικασίας.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εμείς που καθόμαστε και σας ακούμε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Κοπελούσο μην κάνετε τώρα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας καταλαβαίνω.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι μέλος ενός Κόμματος ο άνθρωπος, αφήστε να
εκφράσει την άποψή του.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Σκληρό καρύδι είμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπακώστα για πέστε μου την προσθήκη που είχατε
κάνει.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Η προσθήκη που προτείνω είναι: «Το Δημοτικό
Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας στηρίζει το ΟΧΙ
του λαού σε όλα τα Μνημόνια».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Με αυτή την προσθήκη και την εισήγηση πάμε σε
ψηφοφορία.
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε

είναι

σημαντικό. Το

«τουλάχιστον» δεν μας καλύπτει που είπε ο κ. Δήμαρχος. Αυτό που θα
πρέπει να αποφασίσουμε είναι να εξουσιοδοτήσει το σημερινό Δημοτικό
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Συμβούλιο σε περίπτωση που κρίνει η κεντρική διοίκηση απαραίτητο να
μεταφέρει και άλλα ποσά από τα ταμειακά διαθέσιμα, στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Δηλαδή να πάμε να κάνουμε την καταβολή των 800.000 € και σε
περίπτωση που οι ανάγκες μας φέρουν αυτό το σημείο, να κάνουμε νέα
καταθέσει και νέο έμβασμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό
μας. Χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα να μας εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό
Συμβούλιο να μεταφέρουμε …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια ερώτηση σε αυτά που είπε. Οι προϋποθέσεις που είπες,
θα μπουν στο κείμενο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ έτσι θα ψηφίσω.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα μπουν στο κείμενο οι προϋποθέσεις;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ πάντως κ. Πρόεδρε να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα πείτε κάτι. Πως θα πάρετε τον λόγο;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αποχωρώ κ. Πρόεδρε διότι έχετε κάνει το Δημοτικό
Συμβούλιο πεδίο μάχης μεταξύ του ΝΑΙ, του ΟΧΙ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της
Νέας Δημοκρατίας και οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο της
Φιλαδέλφειας και είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα.
Εγώ ήρθα για να ψηφίσω να δώσουμε στον κοσμάκη τα λεφτά
και εσείς εδώ κάνετε μάχη το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Με το καλό,
στη μάχη που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς μαζί μας θα είστε στη μάχη.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όπως θέλω εγώ όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως θέλετε εσείς, πολύ ωραία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ούτε το ΚΚΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι θέλει η
Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κ. Παπανικολάου, γιατί φεύγετε κ. Παπανικολάου; Δεν
υπάρχει κανένας λόγος.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας είπα κ. Πρόεδρε γιατί φεύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, πολύ ωραία.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος
77

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν υπάρχει σαφής προσθήκη, εγώ προτείνω να ψηφιστεί
με αυτή την προσθήκη που λέει ο κ. Παπακώστας.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Καμία προσθήκη δεν πρέπει να μπει. Όπως έχει το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήρατε τον λόγο κ. Κοπελούσο;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν πήρα τον λόγο, αλλά αυτά που κάθεστε και λέτε κ.
Πρόεδρε αν είναι δυνατό.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μην το ψηφίζετε αν δεν σας αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μπούμε σε τάξη γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε
από την Α Δημοτικού. Όταν γίνεται μια ομιλία σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για
ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να προστεθεί και να αφαιρεθεί τι. Γι' αυτό τον
λόγο γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια και οι συζητήσεις.
Εάν υπάρχει άλλη Σχολή συζήτησης, εγώ δεν τη γνωρίζω.
Πραγματικά δεν τη γνωρίζω. Κύριε Παπακώστα διαβάστε αργά σας
παρακαλώ την προσθήκη που θέλετε να μπει.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: «Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας και της
Νέας Χαλκηδόνας στηρίζει το μεγάλο ΟΧΙ του λαού στα Μνημόνια».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Επί της διαδικασίας αλλά πάντα η διαδικασία κρύβει μια
ουσία από πίσω δεν θέλω να λέω ψέματα.
Εγώ κατ' αρχήν συμφωνώ έτσι κι αλλιώς έχω τοποθετηθεί και
ανοιχτά υπέρ του ΟΧΙ αλλά εδώ νομίζω υπάρχει ένα πρόβλημα. Αδυνατίζουμε
την πλειοψηφία που αυτή εξέφραζε θετικά το ΟΧΙ και τη στάση των δημοτικών
συμβούλων απέναντι σε αυτή τη μεγάλη κρίση, προσπαθώντας τώρα να
βάλουμε κάποια πολιτικά ζητήματα.
Το

πρώτο

αποτέλεσμα

ήταν

η

αποχώρηση

του

κ.

Παπανικολάου, ο οποίος ήταν σίγουρο …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω πρόταση γι' αυτό. Προτείνω ξεχωριστό ψήφισμα αυτό και
ξεχωριστή απόφαση.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Συμφωνώ Δήμαρχε. Να μην αδυνατίσουμε την απόφαση στο
να δοθούν και μετά από εκεί και πέρα ο καθένας πολιτικά μπορεί να
τοποθετηθεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άλλος επί της διαδικασίας; Όχι. Έχουν
διαμορφωθεί με την πρόταση του Δημάρχου εγώ θα συμφωνήσω, γίνεται
πρώτα ψηφοφορία για το θέμα ημερήσια διάταξη ως ακριβώς εισήχθη και
κατόπιν μπαίνει με την προσθήκη του κ. Παπακώστα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διευκρίνιση του κ. Λάλου μπαίνει στην απόφαση. Αυτό που
πρότεινε ο κ. Παπακώστας μπαίνει ως ξεχωριστό ψήφισμα, αυτό προτείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία συμφωνώ με την πρόταση του κ. Δημάρχου.
Παρακαλώ κ. Γραμματέα προχωράμε σε ψηφοφορία …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να μας πει την προσθήκη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο την προσθήκη του εισηγμένου θέματος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τη
Διοίκηση σε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο να κάνει και μεταφορά νέου
ποσού στο λογαριασμό που θα τηρήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με
υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του Σώματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ο κ. Λάλος είναι εκτός και δεν έχει καμία ουσία. Ο
Δήμαρχος ό,τι ώρα θέλει και έχει ανάγκη, μπορεί με το Δημοτικό Συμβούλιο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Γραμματέα προχωρήστε σε ψήφιση.

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ, με την προϋπόθεση ότι για όσο καιρό
ισχύει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα λεφτά μας τηρούνται βάσει
αυτής στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν θα αποπληρωθεί
καμία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους λοιπούς
μηχανισμούς στήριξης και επίσης για όσο καιρό δεν χρηματοδοτείται η χώρα
από τους μηχανισμούς αυτούς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απουσιάζει. Ο κ.
Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
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Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ, με την ίδια παρατήρηση που έκανε ο κ. Λάλος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά και χωρίς καμία προσθήκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης
απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω και έχω εξηγήσει τον λόγο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε.
Αφού βάλατε προσθήκες θα βάλω κι εγώ μία. Λυπάμαι που δεν
θα υπακούσω ένα συνάδελφο της συμπολίτευσης και θα ψηφίσω υπέρ. Δεν
θα του κάνω το χατίρι, μονοπώλιο δεν υπάρχει στο υπέρ και αυτό
προσπαθείτε να κάνετε σήμερα και λυπάμαι.
Και δεύτερον, εγώ δεν θα βάλω προϋποθέσεις γιατί άντε και τις
έβαλα. Πως θα πάρω είδηση ότι δεν εκπληρώθηκαν και πως θα πάρω είδηση
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάση δεν θα κάνουμε ομιλία.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έκαναν και οι υπόλοιποι, για το ίδιο θέμα κάνω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και πως θα πάρω τα χρήματα πίσω; Αυτό, οποιαδήποτε
ομοιότητα με λαϊκισμό, είναι τυχαία τελείως. Η κα Γαϊτανά αποχώρησε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
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Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για το
άνοιγμα ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με
βάση τις διατάξεις του Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄ 43)

- Ορισμός

εξουσιοδοτημένων οργάνων και ποσού μεταφοράς από τα αποθεματικά
του Δήμου», εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ

Προχωρούμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την προσθήκη εν είδη
ψηφίσματος του κ. Παπακώστα, η οποία λέει:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Στηρίζουμε την προσπάθεια του ελληνικού λαού για ένα
μεγάλο και δημοκρατικό ΟΧΙ απέναντι σε κάθε Μνημόνιο».

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;

82

η

8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 1/7/2015

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απουσιάζει. Ο κ.
Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης αποχώρησε. Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης
απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου αποχώρησε. Ο Ντάτσης υπέρ, αλλά
αυτοδουλευόμαστε γιατί όποια συμφωνία γίνει, Μνημόνιο θα λέγεται με άλλη
λέξη. Η κα Γαϊτανά και ο κ. Κουτσάκης αποχώρησαν. Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης αποχώρησε. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τη δική μου πρόταση όπως την κατέθεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα κατά.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν σε αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να είχαμε
συζητήσει περισσότερο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα….
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ψηφίζω τη δική μου πρόταση όπως την κατέθεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας
νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΩΡΑ: 23:25

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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OI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

86

