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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 
3η Συνεδρίαση 

Της 20ης Φεβρουαρίου 2019 
Ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Αλεξίου Βασιλεία, Ασημακοπούλου Αικατερίνη, 
Βρετού – Αθανασιάδη Άννα, Γαβαλάς Άγγελος, Δασόπουλος Νικόλαος, 
Διαβολίτσης Σπήλιος, Ειρηνάκης Παύλος, Καντζέλη-Καρανικολάου Ελένη, 
Καραχάλιος Χρήστος, Κωτσίδης Κωνσταντίνος, Μαθάς Ιωάννης, Μπαντούνας 
Πάνος, Μπαζιώνης Χαράλαμπος, Μπέλλος Χαράλαμπος, Μπουραντώνης 
Δημήτρης, Πολυκανδρίτης Αναστάσιος, Σοφιανόπουλος Αναστάσιος, 
Τζαμπαζόγλου-Κοντοπόδη Αρετή, Χατζηδημητρίου Ελένη, Πρεκετές Χρήστος, 
Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία, Ζέρβας Γεώργιος, Κοκοτσάκης Γεώργιος, 
Μαλαθούνης Ευάγγελος, Βρεττός Νικόλαος, Οικονομάκος Θεοφάνης, 
Βαμβακούσης Στυλιανός, Σκορδάκης Γεώργιος, Κουτσοβασίλης Βασίλειος, 
Αντιμισάρη Αγάπη, Βάσιος Αθανάσιος, Δήμου Παναγιώτα, Γιαννέζος 
Αναστάσιος.  

Παρούσα και η Δήμαρχος κ. Μαρία Ανδρούτσου. 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την με αρ. πρωτοκόλλου 6787/15-02-2019 
πρόσκληση απόντες είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θάνου Μαρία, 
Κουτσανδρέας Βασίλειος, Συρράκος Νικόλαος, Χριστοδουλής Κωνσταντίνος, 
Παπαδακάκης Εμμανουήλ και Δούρου Αναστασία.  
 
 
 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Νομικός Εμμανουήλ προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.  
 
 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:                 15.30 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:                     21 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:        –  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

 

1. Γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. 10/12-11-2018 πρακτικού του 

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Νοτίου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής που αφορά στην Αναθεώρηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο 

(Κοινόχρηστο Πράσινο) με αρίθμηση 909-923 του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου, που περικλείεται από τις οδούς: 

Ασυρμάτου, Ελπίδας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Φιλικής 

Εταιρείας, Μεσσηνίας, για τον καθορισμό των Ρυμοτομικών 

Γραμμών, των περιγραμμάτων των κτιρίων κοινωφελούς 

χρήσεως, των όρων και των περιορισμών δόμησης, για το 

έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)  

 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  

 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την 

επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Προστασίας Αγίου Δημητρίου» που αφορά στην έγκριση 

της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019  

 

4. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Κρητών 

Αγίου Δημητρίου εκδήλωσης αφιερωμένης στην συμβολή των 

Κρητών στην απελευθέρωση της Ηπείρου στις 17 Μαρτίου 

2019 και εξειδίκευση πιστώσεων  

 

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά 

στις εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου 

Χριστουγέννων 2019  
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6. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για το έτος 2019 

καθώς και εξειδίκευση πιστώσεων 

 

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας  

 

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας  

 

9. Λήψη απόφασης για έγκριση του 8ου ΑΠΕ και του 9ου 

ΠΚΤΜΝΕ για το έργο "Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. 

Μερκούρη"  

 

10. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης 

προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου 

«Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Γυμναστήριο»  

 

11. Λήψη απόφασης για καταβολή από το Δήμο οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ (νυν ΕΤΕΑΕΠ)  

 

12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης για την σύμβαση «Προμήθεια 

ανταλλακτικών για την επισκευή μεταφορικών μέσων»  

 

13. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μη κατοχής του οχήματος κατά το 

χρόνο της παράβασης και επαναβεβαίωση σε διάφορους 

χρεώστες  
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14. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του 

οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης και επαναβεβαίωση 

σε διάφορους χρεώστες 

 

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω λανθασμένων στοιχείων του οχήματος 

 

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ για διάφορους λόγους  

 

17. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων στην κα 

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΝΘΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για κλήση 

παράβασης ΚΟΚ η οποία είχε εμπρόθεσμα εξοφληθεί (διπλή 

καταχώρηση) και εξειδίκευση πίστωσης  

 

18. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους  

 

19. Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης 

Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου 

 

20. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του 

ΟΠΑΠ λόγω ανεξαρτητοποίησής του 

 

21. Ψήφισμα – κάλεσμα συμμετοχής στην Παγκόσμια Φεμινιστική 

Απεργία της 8 Μάρτη 2019 και κοινή δράση με εκατομμύρια 

γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καλησπέρα.  

 Έχουμε τη νόμιμη απαρτία για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. 

 Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω ότι όσο προχωράμε και 

λιγοστεύει ο  καιρός προς τις εκλογές, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα 

επίπεδο γόνιμων αντιπαραθέσεων και διαλόγου μέσα στο 

Συμβούλιο, όπως έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να μη 

μεταφέρουμε τις τυχόν εντάσεις ή διαφωνίες που έχουμε έξω από 

εδώ σε αυτή την αίθουσα και νομίζω ότι αυτό το έχουμε κάνει όλο 

αυτό τον καιρό που πορευόμαστε μαζί σε αυτό το Συμβούλιο. Το 

ίδιο μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. 

 Θα ήθελα να ευχηθώ και από μικροφώνου καλή επιτυχία στον 

κύριο Οικονομάκο και να χαιρετίσω την υποψηφιότητά του με τον 

κύριο Σγουρό. Κύριε Οικονομάκο, καλή επιτυχία, να είστε καλά.  

 Και να ξεκινήσουμε την προ ημερησίας συζήτηση.  

 Ποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να τοποθετηθούν;  

 Πρεκετές, Ζέρβας… 

Γ. ΖΕΡΒΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Ζέρβα, δεν υπάρχει προσωπικό.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, μην παρεμβαίνετε σας παρακαλώ.  

 Βρεττός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στην προ, με τη σειρά του. Τι σημαίνει; Δεν 

αναφέρθηκε κανένας στο όνομά του.  

 Βρεττός, Αλεξίου…  

 Λοιπόν, Πρεκετές, Ζέρβας, Οικονομάκος, Βρεττός, Αλεξίου. 

Υπάρχει κάποιος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Προ, μάλιστα. Δήμου.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Είναι και ο Ζέρβας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τον έχω σημειώσει τον Ζέρβα. Τον είπα. Νίκο μου, σε 

παρακαλώ.  
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 Λοιπόν, Καντζέλη.  

 Ξαναδιαβάζω. Πρεκετές, Ζέρβας, Οικονομάκος, Βρεττός, 

Αλεξίου, Δήμου, Καντζέλη.  

 Κύριε Πρεκετέ.  

Χ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ:  Να καλησπερίσω και εγώ το Σώμα.  

Να προεκτείνω αυτό που είπατε  και μου δίνετε  λαβή, αφού 

πρώτα ευχαριστήσω για την παραχώρηση του ανακαινισθέντος 

θεάτρου της «Μελίνας Μερκούρη» για την εκδήλωση της παράταξης 

της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ, που εξυπηρέτησε το 

πολυπληθές κοινό το οποίο τίμησε με την παρουσία την παράταξή 

μου.  

Απλώς να μεταφέρω στα πλαίσια συναινέσεως και εκτίμησης 

όλων όσων παρευρίσκονται στην αίθουσα, ότι προηγήθηκε μια 

κουβέντα με τον φίλο τον Χρήστο τον Ευθυμίου, τον Πρόεδρο του 

Σωματείου Εργαζομένων του Αγίου Δημητρίου και απλώς να 

διευκρινίσω, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και επειδή πιστεύω ότι 

στην αίθουσα αυτή μας ενώνει η αυτοδιοικητική πορεία και μια 

πορεία χέρι – χέρι  με τον Σύλλογο Εργαζομένων, ότι δεν υπήρχε 

κάποια σκοπιμότητα από μέρους μου και μάλιστα ειλικρινά θα 

επιθυμούσα, γιατί δεν είχα αποστείλει ιδιαίτερες προσκλήσεις ούτε 

σε αρχηγούς παρατάξεων ούτε σε κανέναν, να παρευρίσκεται ο 

Χρήστος ο Ευθυμίου, γιατί παρεξηγήθηκε η μη… Μάλλον, 

παρεξηγήθηκε το ότι έδωσα το λόγο σε έναν εκπρόσωπο 

εργαζομένων. Για εμένα, όποιος ευρίσκετο μέσα στην αίθουσα και 

εκπροσωπούσε έστω και έναν εργαζόμενο, εκπροσωπούσε κάποιον 

σύλλογο, αθλητικό ή πολιτιστικό ή κάποια παράταξη, θα έπρεπε να 

λάβει το λόγο. Αυτό είναι προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ακριβώς 

και μόνο στο πνεύμα συναίνεσης το οποίο πρέπει να κρατήσει 

ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.  

Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρεκετέ. 

 Το λόγο έχει ο κύριος Οικονομάκος.  
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Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κυρία 

Δήμαρχε.  

 Βρίσκομαι σε μία δύσκολη θέση να ανακοινώσω στο Σώμα ότι 

με το τέλος της θητείας αυτής της δημοτικής περιόδου, πλέον δεν 

θα βρίσκομαι στα έδρανα αυτά του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό 

βέβαια, μετά την θετική απήχηση η οποία είχε η ψήφο των 

δημοτών.  

Αποφάσισα λοιπόν να προχωρήσω σε μία άλλη διαδικασία, να 

προχωρήσω σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο άπτεται της 

Αυτοδιοίκησης και αυτό, σε ένα ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα το 

οποίο είναι στις υποψηφιότητες για Περιφερειακός Σύμβουλος και 

στην διαδικασία αυτή, πάλι θα είναι θέμα ψηφοφορίας, θα είναι 

πάλι θέμα το να είναι κάποιος αιρετός μετά από την επιθυμία και τη 

θέληση του λαού και όχι μόνο του δικού μας Δήμου, αλλά άλλων 

επτά Δήμων, οι οποίοι δύο εξ αυτών είναι και συνενωμένοι. Δηλαδή 

συνολικά, μετά από δέκα Δήμους. Με το παλιό δεδομένο.  

Άρα λοιπόν, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι από τούδε και 

στο εξής και μέχρι το τέλος της θητείας, θα πορεύομαι, γιατί 

σέβομαι και η παράταξη σέβεται τους ψήφους τους οποίους πήραμε 

από τους δημότες μας, οπότε θα παρευρισκόμεθα εδώ πέρα, θα 

αγωνιούμε σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, σαν παράταξη, για αυτά τα 

οποία συμβαίνουν στο Δήμο, όπως και βεβαίως και μετέπειτα και 

όταν θα λείπουμε από εδώ πέρα ή θα λείπω εγώ προσωπικά, πάλι 

θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον όσον αφορά τα δρώμενα στο Δήμο. 

Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα κάνω μία τελευταία 

ομιλία όταν θα είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και θα 

παρευρίσκομαι ως το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά να 

ξέρετε όμως ότι μετά από 25 χρόνια, αισθάνομαι πάρα πολύ 

δύσκολα.  

Καταρχήν πρώτα από όλα να ευχαριστήσω όλους εσάς, μα 

όλους εσάς που έχω συνεργαστεί. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, 

θετική ως επί το πλείστον, τα αρνητικά μπορεί να έρχονται, να 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 7 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

παρέρχονται και τα λοιπά, αλλά αυτά τα οποία μένουν είναι οι 

θετικές εντυπώσεις και οι θετικές αναμνήσεις τις οποίες έχεις 

περάσει όλα τα χρόνια αυτά.  

Εδώ πέρα μέσα μπορεί να γίνεται  αγώνας, να υπάρχουν 

αντιπαλότητες και κόντρες. Έξω από εδώ πέρα όμως, πρέπει να 

μας διακατέχει μία φιλικότητα, ένας σεβασμός και μία αξιοπρέπεια, 

διότι όλοι ανταποκρινόμεθα σε θεσμό. Άρα λοιπόν ο θεσμός από 

του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, ο θεσμός της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, σε όποιον τομέα και να είναι, δεν παύει να είναι 

θεσμός με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να 

πορευτούμε και στη συνέχεια.  

Μέσα από όλα τα χρόνια αυτά, έχω συναντήσει πάρα πολλούς 

ανθρώπους που ήταν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Δεν παύει όμως 

να μας διακατέχει μια φιλία, μια αναγνωρισιμότητα ότι όλοι έχουμε 

συνεισφέρει, ο κάθε ένας από το μετερίζι το δικό του, με τον τρόπο 

το δικό του, για το καλό του τόπου. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει.  

Θα ήθελα πάλι από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω 

τίποτα με κανέναν, αν κάποιον στενοχώρησα του ζητώ συγγνώμη, 

αλλά πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κοιτάξουμε το 

καλό του Δήμου.  

Και πηγαίνοντας εγώ στην Περιφέρεια στο Νότιο Τομέα, να 

είστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα κοιτάξω θα είναι πάντα τα 

συμφέροντα του Δήμου. Όποιος και αν είναι Δημοτική Αρχή, μα 

όποιος και να είναι, αυτό το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα κοιτάω 

πρώτα από όλα τα συμφέροντα του Δήμου μας. Θα υπάρχει αγαστή 

συνεργασία μαζί με τη Δημοτική Αρχή και από εκεί και  πέρα, μα 

οτιδήποτε θα θελήσετε, οτιδήποτε θα θέλετε, εάν και  εφόσον με 

ψηφίσει ο λαός και συμμετέχω και είμαι σαν Περιφερειακός 

Σύμβουλος, να ξέρετε ότι θα έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι  

κοντά σας, θα παρευρίσκομαι σε αρκετά Δημοτικά Συμβούλια, ώστε 

να έχετε μια πλήρη ενημέρωση και το τι  γίνεται παραπάνω.  
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Και  πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα χρόνια και 

τη συνεργασία αυτή. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομάκο.  

 Το λόγο έχει η κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια θέματα. Το ένα αφορά 

την Τοπική Διοίκηση, άμεσα. Και το άλλο. Το ένα αφορά άμεσα.  

 Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω 

λάθος, είχε γίνει ένας σχολιασμός για την απόφαση της κυβέρνησης 

για τα ταμειακά διαθέσιμα και έχω την εντύπωση ότι μετά 

ακολούθησε η συνάντηση με την ΚΕΔΕ, αν θυμάμαι τις ημερομηνίες 

σωστά. Πάνω σε αυτό ήθελα να σχολιάσω. Για την κατάληξη αυτής 

της συνάντησης, να το πάρουμε υπόψη μας, γιατί επί της ουσίας 

καθυστερήσανε, από κοινού, η ηγεσία της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση, 

την εξέλιξη αυτή, δηλαδή την απαίτηση να αποδοθούν τα ταμειακά 

διαθέσιμα των Δήμων για την εξυπηρέτηση αναγκών του χρέους και 

άλλων αναγκών του κεφαλαίου στη χώρα έτσι όπως λειτουργεί το 

συγκεκριμένο αστικό κράτος, αυτή η απαίτηση καθυστερεί και με τη 

συναίνεση της ΚΕΔΕ, επί της ουσίας, μετατίθεται για μετά τις 

εκλογές. Αυτό έγινε, όταν συζητάμε για τον Ιούνιο, δηλαδή από τον 

Ιούνιο και μετά.  

Το λέμε, αξίζει να το… και δημότες που ακούνε, να το πάρουν 

και αυτό υπόψη τους και σαν κριτήριο για τις μάχες που έχουμε 

μπροστά μας, γιατί στην ΚΕΔΕ υπάρχουν οι δυνάμεις που 

συμμετέχουν, έχουν συγκεκριμένα κόμματα που υπηρετούν και 

πολιτικές, πλειοψηφία με ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, συνεννόηση με την 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αποδεικνύεται πού το πάνε. Το ένα 

ζήτημα είναι αυτό που ήθελα να βάλω. 

Το άλλο, επειδή είναι τώρα στην επικαιρότητα και είμαστε μία 

γειτονιά που τη νεολαία την αφορά άμεσα, γιατί υπάρχει αυτό το 

ζήτημα και απασχολεί και τις οικογένειες και τους νέους 

ανθρώπους. Συζητιέται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή στη 
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Βουλή, αν δεν κάνω λάθος λέγεται Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων, το θέμα των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Δεν ξέρω 

κατά πόσο το έχετε παρακολουθήσει σαν ζήτημα, μόνο το ΚΚΕ 

καταψήφισε αυτό που πάει να συγκροτηθεί, τα άλλα κόμματα όλα 

σύσσωμα έχουν τοποθετηθεί θετικά. Μιλάμε για χώρους που έτσι, ο 

αγγλικός, αν θέλετε, όρος αποδίδει αρκετά εύστοχα. Shooting 

rooms, έτσι λέγονται. Που επί της ουσίας περιορίζει τους χρήστες, 

τους ανθρώπους που θα έπρεπε να δέχονται βοήθεια από 

προγράμματα κρατικά, πλήρως χρηματοδοτούμενα, εξοπλισμένα με 

προσωπικό κατάλληλο και τα λοιπά, θα έπρεπε να τους δίνεται  

βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους για την απεξάρτησή τους, σε 

στεγνά προγράμματα που αποδεδειγμένα έχουν αποτελέσματα. Αντί 

για αυτό , δίνονται χώροι με την ευθύνη στη συμβολή του κράτους, 

για να κάνουν ελεγχόμενα τη χρήση τους, χρήση της ηρωίνης και τα 

λοιπά.  

Να πω ένα στοιχείο, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση που 

πατάει πάνω σε διάφορα επιστημονικοφανή επιχειρήματα, εκεί που 

έχουν εφαρμοστεί αυτοί οι χώροι, όπως είναι η Ολλανδία κατά 

κύριο λόγο, δεν προκύπτει πουθενά θετική στατιστική που να λέει 

ότι έχει μειωθεί η χρήση. Το αντίθετο. Αποδεικνύεται και σε αυτή τη 

χώρα για παράδειγμα, ότι η ηρωίνη είναι προς τα πάνω, η αύξηση 

της χρήσης.  

Το ζήτημα βέβαια είναι ότι εδώ τι συζητάμε; Για έναν 

καλλωπισμό π.χ. του κέντρου της Αθήνας για λόγους επενδύσεων 

και άλλων στόχων που έχουν συγκεκριμένα, λέμε τώρα, ευρύτερα 

τέλος πάντων στο Δήμο της Αθήνας, λέω, αν πάρουμε αυτό το 

παράδειγμα, αυτή την περιοχή, αντί να δώσει η κυβέρνηση λεφτά, 

πολλά λεφτά, εκεί  που υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Δηλαδή στα 

Κέντρα Απεξάρτησης. Κέντρα Απεξάρτησης σε κάθε περιοχή της 

χώρας. Και στην Αθήνα και αλλού.  

Το λέμε, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί και 

έρχεται και συνδέεται με την σε γενικότερο επίπεδο προώθηση… 
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νομιμοποίηση και προώθηση, αποποινικοποίηση, νομιμοποίηση και 

προώθηση της χρήσης της κάνναβης. Με την Περιφερειάρχη κυρία 

Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει και σε διάφορα συνέδρια για αυτό 

το λόγο, την επιχειρηματική προώθηση και την κοινωνική 

προώθηση της κάνναβης. Μιλάμε για μία εποχή που η νεολαία τα 

έχει όλα μπροστά της, όλα τα προβλήματα εννοούμε, σε παιδεία, 

στη δουλειά της, στον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο και  χώρο και 

δραστηριότητες και τα λοιπά και προσφέρονται κατά κάποιο τρόπο, 

να το πω έτσι, τα ναρκωτικά σαν δρόμος διαφυγής και επί της 

ουσίας να την έχουν μαστουρωμένη και να μη μπορεί να διακρίνει 

το δρόμο του αγώνα, αυτόν που μπορεί να τη βγάλει από τα 

προβλήματα που έχει και να ανοίξει το δρόμο να αγωνιστεί για να 

αλλάξει την κοινωνία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Ολοκληρώστε, κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Θέλουμε να το καταγγείλουμε και να προβληματίσουμε 

και το Σώμα και συνολικά και εδώ την περιοχή και τη νεολαία μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε. 

 Κύριε Ζέρβα.  

Γ. ΖΕΡΒΑΣ:  Κυρία Πρόεδρε, μετ’ εκπλήξεως στο φύλλο της τοπικής 

εφημερίδος, το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΣ» της 1/2/19, ανέγνωσα ένα 

δημοσίευμα το οποίο με αφορά προσωπικά, για αυτό το λόγο 

ζήτησα από εσάς το λόγο για να απαντήσω. 

 Κυρία Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω 

σε βάθος καρδίας να ευχαριστήσω τον κύριο Πρεκετέ, αρχηγό της 

μείζονος αντιπολίτευσης, για τα πολύ ωραία και καλά λόγια που 

ανέφερε στο ανωτέρω έντυπο για εμένα.  

 Θέλω να τονίσω εδώ ότι μετά από 12 χρόνια κοινής 

παρουσίας στα δημοτικά πράγματα του Δήμου μας με τον κύριο 

Πρεκετέ και τις προσπάθειές μου για να τον χρίσω υποψήφιο 

Δήμαρχο και  παρότι στάθηκα δίπλα του κερί αναμμένο και τον 

βοηθούσα σε όλες τις εκδηλώσεις μας, έρχεται σήμερα και με 
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διαπομπεύει. Μου θυμίζει λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά, το αρχαίο 

ελληνικό ρητό: ουδείς χειρότερος εχθρός του ευεργετηθέντος.  

 Όταν λοιπόν ο ίδιος σε πολιτικές ομιλίες του, αλλά και σε 

κοινές επαφές με (…) πρόσωπα, με εξυμνούσε και ανέφερε ότι με 

τον Γιώργο μια ζωή θα είμαστε μαζί, είναι στυλοβάτης μου, τα 

οποία θέλω να επισημάνω ότι τα είπε και προ 20 ημερών περίπου, 

ενώπιον στελεχών τοπικών παραγόντων και στελεχών κομματικών, 

για μία ακόμα φορά λοιπόν φαίνεται ότι η προχειρότητά του, με τα 

γραφόμενά του δηλαδή αναφέρει διαγραφή και στη συνέχεια 

ανεξαρτητοποίηση, (…) λοιπόν ότι μετά το (…) περιστατικό το 

οποίο ήτο σκηνοθετημένο, αλλά από άσχετο σκηνοθέτη  και 

σεναριογράφο, υπέβαλλα δήλωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

ανεξαρτητοποίησής μου. Και στην κατά συζήτηση του ανωτέρω 

θέματός μου, ο κύριος Πρεκετές ανέφερε τη λέξη ότι μετά την 

ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Ζέρβα, δηλώνω ότι τον διαγράφω.  

 Εκ βάθους καρδίας λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ για τα ωραία 

του λόγια και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του και δηλώνω, 

απευθυνόμενος προς υμάς, κύριε Πρεκετέ, ότι είστε πάρα πολύ 

καλός ιατρός, επαγγελματίας χειρουργός, αλλά είστε λίγος για 

αρχηγός της Αυτοδιοίκησης.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζέρβα. 

 Κύριε Πρεκετέ, θέλετε επί προσωπικού; 1 λεπτό.  

Χ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ:  Κοιτάξτε, απλώς το θεωρώ, έτσι, απολύτως 

απαραίτητο και εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ζέρβα, δεν 

είναι ο Γιώργος ο Ζέρβας ο οποίος είναι το  πρόβλημά μου, είναι η 

συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, που εγώ 

προσωπικά σαν Χρήστος Πρεκετές δεν μπορώ να υιοθετήσω.  

 Όσον αφορά για το αν είμαι καλός γιατρός ή καλός αρχηγός 

παράταξης και τα λοιπά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Η 26η 

Μαΐου είναι μπροστά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ. 
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Θα ήθελα απλώς από μικροφώνου να ζητήσω, για να 

καταγραφεί, από τον κύριο Σοφιανόπουλο, να ανταποκριθεί στα 

αιτήματα σχετικά με θέματα που θέλω να πάρω από τα αρχεία του 

Δήμου, γιατί ακριβώς είναι  απολύτως απαραίτητα προκειμένου να 

απολογηθώ στον ανακριτή.  

 Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, γιατί σας ξεχωρίζω από τους 

άλλους δύο Αντιδημάρχους, τους μόνιμους, τον κύριο Γαβαλά και 

τον κύριο Συρράκο, που γνωστό πλέον τοις πάσι είναι ότι 

αποτελούν τις πολιτικές βακτηρίες της Διοίκησης Ανδρούτσου, που 

ανάλογα με τις ανάγκες της μετατρέπονται από υποστηρικτές, σε 

επιθετικά όργανα πολιτικής εξόντωσης, με εναλλασσόμενους 

ρόλους με τους εργολάβους – προμηθευτές του Δήμου μας, πότε 

στο ρόλο του μηνυτή, πότε στο ρόλο του μάρτυρα της κατηγορίας 

και πάντα ως δίδυμο. Όμως αυτά θα τα δούμε στην πορεία.  

 Θα ήθελα όμως να μην είμαι τόσο γλυκός σχετικά με το χώρο 

τον εργασιακό και με κάποια παράπονα που εξέφρασε ο Πρόεδρος 

των Εργαζομένων. Άλλωστε είναι γνωστό ότι όχι απλώς 

συγκαλύπτει, αλλά λειτουργεί ούτε καν σαν βακτηρία, αλλά 

υπηρετεί ένα ρόλο πολύ καλά, του εκπρόσωπου των εργαζομένων 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στην πόλη μας. Με την 

τέτοια δεινότητα που έχει δείξει σχετικά με το ρόλο, θα μπορούσε 

να παίξει και άλλους ρόλους, αλλά δεν είναι ο σκοπός μου να 

εξάρω, έτσι, περιπαικτικά την προσωπικότητά του.  

Γιατί είναι υπεύθυνος για τον εργασιακό μεσαίωνα που 

επικρατεί στο εργοτάξιο. Είναι υπεύθυνος για τον χαφιεδισμό που 

επικρατεί στο χώρο εργασίας και  που τον ανέχεται. Είναι 

υπεύθυνος, γιατί οι συνθήκες εργασίας για τις οποίες υποτίθεται 

αγωνίζεται, δια της δικής του υπογραφής και της δικής του 

συγκάλυψης απέναντι σε μια Διοίκηση, δηλαδή στη Διοίκηση 

Ανδρούτσου, που όχι μόνο δεν σέβεται τα αιτήματα των 

εργαζομένων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία 
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τους, αλλά έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που πλέον αυτές οι  

αμέλειες να καταντούν εγκληματικές.  

Συγκεκριμένα, στης Επιτροπής Υγείας, που είχε γίνει, και  

Ασφάλειας, ότι πιο σημαντικό υπάρχει για τους εργαζόμενους και 

αποτελείται από ανθρώπους, συναδέλφους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, ολοκληρώστε. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Έχει τελειώσει ο χρόνος σας ήδη.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, μισό λεπτό. Εντάξει, δείξατε ανοχή σε όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σε κανέναν.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ε, σε όλους δείξατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, ναι. Περιμένω να τελειώσετε. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Μισό λεπτό, έτσι; Ευχαριστώ. 

 Επομένως στις 18/11/15 όταν η Επιτροπή Υγιεινής και 

Ασφάλειας μαζί με τη Δήμαρχο και παρουσία του Προέδρου των 

Εργαζομένων, είχαν πει για τα υπέρβαρα αυτοκίνητα και μάλιστα 

είπαν θα το δουν μελλοντικά, γιατί ακριβώς δεν είχαν στοιχεία. Το 

’17 ξανά έγινε αυτή η (…) και είπαν τα στοιχεία δεν τα βρήκαν. Εγώ 

όμως, επειδή τα έχω και τα καταθέτω, φαίνεται ότι τα αυτοκίνητα 

ενώ πρέπει τα απορριμματοφόρα να πηγαίνουν με 22 τόνους 

βάρος, τις περισσότερες, 4 με 5 φορές την εβδομάδα πηγαίνουν με 

32 τόνους. Και μπορεί να είμαστε εμείς τυχεροί και άτυχη η 

οικογένεια του πολύτεκνου οδηγού του Δήμου Αλίμου που έχασε τη 

ζωή του, γιατί ακριβώς υπηρετούσε τις πρακτικές.  

Αλήθεια, πώς μπορεί ο Πρόεδρος – και λέω ο Πρόεδρος, γιατί 

η κυρία Ανδρούτσου κάνει τη δουλειά της – θέλει να εκμεταλλεύεται 

τους εργαζομένους, κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει, μπορεί τα 

πρόστιμα που επιβάλλει ο νόμος 3446 να μπορεί να τα καλύπτει,  

μπορεί να έχει ασυλία σε περίπτωση που κατατίθενται πρόστιμα ή 

παίρνονται οι άδειες και τα διπλώματα των οδηγών, όμως πείτε μου 

εσείς σε αυτό το συνεχές έγκλημα που είναι πέρα από κάθε κανόνα 
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ασφάλειας και υγείας, πώς αντέχετε και κοιμάστε και λέτε ότι 

εκπροσωπείτε;  

Καταθέτω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Τελείωσε ο χρόνος και του αρχηγού… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα ζυγολόγια 

που δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα και τα διαξονικά και τα τριαξονικά, 

είναι πάνω από 40% και 50% υπέρβαρα στα καθημερινά τους 

δρομολόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. 

 Κυρία Αλεξίου, έχετε το λόγο.  

Β. ΑΛΕΞΙΟΥ:  Καλησπέρα και από εμένα.  

 Θα ήθελα να πω δύο θέματα.  

 Το ένα είναι ότι σας καλεί ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Προστασίας την Παρασκευή στο αποκριάτικο 

πάρτι που θα κάνει για τα παιδιά της κατασκήνωσης και του ΚΔΑΠ, 

18.00 η ώρα στο ΕΕΕΕΚ στην Αργοστολίου, με ένα θέαμα με 

μουσική, χορό και  ένα, έτσι, υπερθέαμα, ζογκλερικά, ακροβατικά 

και φωτιές.  

 Και ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί  σας, 

είναι ότι με αφορμή το μήνα που διανύουμε, που είναι ο 

Φεβρουάριος, ο μήνας κατά του καρκίνου και είναι ο μήνας 

ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του καρκίνου, θα ήθελα να 

πούμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και ότι να δώσουμε 

ένα μήνυμα και να ευχηθούμε σε όλους αυτούς που αγωνίζονται και 

παλεύουν, να βγουν νικητές.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλεξίου. 

 Κύριε Ευθυμίου. Επί προσωπικού. Όσο πιο σύντομα γίνεται, 

σας παρακαλώ.  

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ:  Λοιπόν, επειδή το θέμα αρχίζει και παίρνει ωραίες 

διαστάσεις, να συστηθούμε λοιπόν. Λέγομαι Ευθυμίου 

Χριστόδουλος, είμαι Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του 
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Δήμου Αγίου Δημητρίου, το οποίο έχει 480 εργαζόμενους, 

εκλέχθηκα και εκλέγομαι από το 2004, στις τελευταίες εκλογές 

εκλεγήκαμε με 87%, εκτός του ότι είμαι Πρόεδρος του Σωματείου 

Εργαζομένων, είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και  

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, είμαι μέλος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Δημόσιο Τομέα των δημοσίων 

υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, διετέλεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου Πρόνοιας, των δημοσίων υπαλλήλων και εκλέχθηκα, για 

όσους δεν το γνωρίζουν, 5ος σε θέση, από 80.000 εργαζόμενους, 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ΠΟΕ – ΟΤΑ στο τελευταίο 

συνέδριο. Αυτά, γιατί ίσως κάποιοι δεν τα γνωρίζουν.  

 Τώρα, το αν εγώ είμαι υπεύθυνος για την κατάντια σε όλη την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ευχαριστώ τον κύριο Βρεττό, τον οποίο σαν 

αυτοδιοικητικός εδώ πέρα θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι 

υπεύθυνοι για τα κακώς κείμενα των εργαζομένων, των 

αυτοδιοικητικών και όλης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Εκείνο που του διαφεύγει, του διαφεύγει σκόπιμα, είναι ότι 

δεν κάνει τη δουλειά της η κυρία Δήμαρχος. Η κυρία Δήμαρχος είναι 

εδώ και εκλέχθηκε και πολύ καλά έκανε, να καθορίζει την πορεία 

του Δήμου, οι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους. Όχι οι 

συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές είναι για να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. Οι συνδικαλιστές υπερασπίζονται 

λοιπόν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν αναδεικνύονται τα 

θέματα από τους συνδικαλιστές, γιατί σε όλη την Ελλάδα αυτό το 

Σωματείο ανέδειξε περισσότερο από καθένα άλλο το ζήτημα της 

υγιεινής και της ασφάλειας στον τομέα των εργαζομένων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Αυτό το Σωματείο ανέδειξε και στην Ομοσπονδία και σε όλους 

τους κλάδους, τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στους ΟΤΑ. 

Αυτό το Σωματείο πήγε και έκανε καταγγελία για το γάλα το οποίο 

δεν δίνονταν στους εργαζόμενους. Αυτό το Σωματείο διεκδίκησε και 
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κατάφερε να δοθούν και να επιστραφούν τα αναδρομικά στους 

υπαλλήλους για τα γάλατα τα οποία δεν είχαν δοθεί.  

Επίσης…  

Ε. ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μαλαθούνη, γιατί μιλάτε; 

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ:  Μισό λεπτό, δεν σας διέκοψα, κύριε Μαλαθούνη. 

Δεν σας διέκοψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μαλαθούνη, γιατί μιλάτε; 

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ:  Εγώ χαίρομαι για τις εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος 

Πρεκετές, έχει την εμπιστοσύνη μου, γνωρίζω ποιοι τον μπέρδεψαν 

και πώς πήγαν να τον φέρουν – όπως δηλώθηκε πριν από λίγο – 

ότι άλλος είναι ο Πρόεδρος των Εργαζομένων, το δηλώνουμε ξανά, 

είμαστε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Με 

480 εργαζόμενους στο Δήμο. Τελεία και παύλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου. 

 Τι θέλετε, κύριε Βρεττέ;  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Επί προσωπικού, γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Επί προσωπικού γιατί;  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Είπε ανακρίβεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, για μισό λεπτό.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Εγώ δεν εγκάλεσα τον Πρόεδρο γιατί δεν έχει 

εκλεχτεί και δεν έχει αυτή την τιμητική θέση. Εγώ το είπα 

συγκεκριμένα. Σε ένα κείμενο των εργαζομένων που έχει την 

υπογραφή του ως εκπρόσωπος, δεν έχει κάνει τίποτα. Και διαβάζω. 

Το ‘15. Έχουν παρατηρηθεί, κυκλοφορούν υπέρβαρα οχήματα, το 

θέμα θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Λόγω μη 

προσκόμισης των απαραίτητων παραστατικών. Ο εκάστοτε οδηγός 

είναι υπεύθυνος για την υπερφόρτωση του οχήματος και η 

Υπηρεσία να τον καλεί σε απολογία όταν διαπιστώνει τέτοια 

φαινόμενα. Αυτό έχει την υπογραφή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, τέλειωσε το μισό λεπτό.  
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Από το ’15 δεν πήρε ποτέ μία κατάσταση, που την 

πήρα εγώ; Αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τέλειωσε το μισό λεπτό και δεν είναι προσωπικό αυτό 

που λέτε.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Βρεττέ, δεν έχετε το λόγο.  

 Η κυρία Καντζέλη.  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Καλησπέρα και από εμένα.  

Καλή δύναμη, καλό αγώνα, κύριε Οικονομάκο, για το καλό του 

Δήμου μας.  

Θέλω να σας καλέσω στον ετήσιο χορό, να σας καλέσουμε η 

Αδελφότητα Απανταχού Κραψιτών στον ετήσιο χορό που κάνει το 

Σάββατο στο «Αρχοντικό της Φωτεινής», ηπειρώτικο γλέντι και όχι 

μόνο. Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε κοντά μας.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καντζέλη.  

 Η κυρία Δήμαρχος.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Προσήλθε ο κύριος Νομικός και είναι παρών στη 

συνεδρίαση. Και δεκτός.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Καλησπέρα και από εμένα.  

 Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τις ειλικρινείς ευχές μου 

στον Φάνη τον Οικονομάκο στη νέα του προσπάθεια να 

ενεργοποιηθεί στο στίβο του Β΄ Βαθμού της Αυτοδιοίκησης, όπως 

μας ανακοινώθηκε και να πω ότι πραγματικά μετά από 27 χρόνια, 

Φάνη, από το ’92 μέχρι το ’19, 27 χρόνια ενεργούς και αδιάλειπτης 

συμμετοχής και παρουσίας στα κοινά, πολλά χρόνια εκ των οποίων 

έχουμε συνυπάρξει, έχουμε συνεργαστεί, αλλά χωρίς να διαχωρίζω 

και τα χρόνια αυτά, γιατί συνεργασία την αντιλαμβάνομαι και εγώ 

όλη τη συνύπαρξη και τη συμβολή του καθενός μας σε αυτή την 

αίθουσα για την προαγωγή του δημοτικού έργου και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι αποτελεί πολύ 

καλή εξέλιξη για το Δήμο μας η συμμετοχή ενός αυτοδιοικητικού με 
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γνήσια αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, σε ένα ψηφοδέλτιο του Β΄ 

Βαθμού Αυτοδιοίκησης.  

 Εύχομαι και στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια να επικρατήσουν οι 

αυτοδιοικητικοί, γιατί  γινόμαστε μάρτυρες τελευταία ότι και τα 

ψηφοδέλτια της Αυτοδιοίκησης, και του Α΄ και του Β΄ Βαθμού, πόσο 

μάλλον της κεντρικής πολιτικής σκηνής, μπορεί να κατακλύζονται 

περιστασιακά από πρόσωπα της επικοινωνίας, της showbiz, του 

καλλιτεχνικού στερεώματος, που απέχουν μακράν από αυτό που 

έχει ανάγκη ο τόπος και ο κάθε θεσμός για να υπηρετηθεί σωστά.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι αποτελεί πολύ καλή εξέλιξη και για τον 

Δήμο μας και με το δεδομένο ότι απλή αναλογική ασφαλώς ισχύει  

και για τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, με τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν, Φάνη, ελπίζουμε να έχεις ενεργό ρόλο την επόμενη 

μέρα, γιατί είναι σίγουρο ότι γνωρίζοντας τα θέματα του Δήμου, θα 

προτάξεις τη λύση τους και θα συμβάλλεις περισσότερο από 

κάποιους άλλους στην αποτελεσματική συνεργασία των δύο 

Βαθμών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

που μέχρι τώρα είχαμε συνεργαστεί και προέρχονταν από άλλους 

Δήμους, δεν το έπραξαν ως τώρα με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί η 

εμπειρία υπάρχει και τουλάχιστον στο Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει 

μεταφερθεί. 

 Εύχομαι πραγματικά να έχεις έναν καλό αγώνα και ένα καλό 

αποτέλεσμα, με τη στήριξη και της πόλης μας, του Αγίου 

Δημητρίου, αλλά και των άλλων Δήμων των Νοτίων Προαστίων, 

γιατί θεωρώ ότι θα ωφεληθεί η Αυτοδιοίκηση με την ευρεία έννοια.  

 Παίρνοντας και εγώ από την Πρόεδρο που απηύθυνε 

έκκληση, αλλά η έκκληση αυτή προφανώς αφορά τη συντριπτική 

πλειοψηφία αλλά όχι το σύνολο του Συμβουλίου μας, γιατί θα 

πρέπει να απευθύνεται σε ώτα ακουόντων, όχι μη ακουόντων. Θα 

παρακαλέσω και εγώ με τη σειρά μου να προσπαθήσουμε, στο 

διάστημα που απομένει, με την προσπάθεια που ο καθένας θα 

κάνει, να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών μας. Και 
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παράλληλα την άσκηση του δημοτικού έργου, να τα ξεχωρίσουμε 

λίγο και να μην τα χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν ή, όπως θα 

έλεγα πιο λαϊκά, a la carte.  

 Υπάρχει ανάρτηση σήμερα – κύριε Πρεκετέ, απευθύνομαι σε 

εσάς – όπου με υποτιμητικό τρόπο μιλάτε για το εμβληματικό – 

γιατί έτσι το χαρακτηρίζουμε εμείς – έργο της Πριάμου και πριν 

καλά-καλά ολοκληρωθεί, σκάβεται. Για να ενημερώσω το 

Συμβούλιο, γιατί πολλοί θα έχετε δει την ανάρτηση, πρόκειται για 

ζημιά της ΕΥΔΑΠ. Εγώ είμαι στην διάθεσή σας να με πάρετε στο 

κινητό την ίδια ώρα που θα το δείτε και πραγματικά, κάτι που είναι  

κακώς κείμενα να το ψάξετε με όποιο τρόπο και από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  

Και το λέω τώρα θέλοντας και να προφυλάξω. Όταν συμβαίνει 

μια ζημιά της ΕΥΔΑΠ που οφείλει η ΕΥΔΑΠ να ενεργήσει άμεσα, 

ούτε καν παίρνει άδεια τομής γιατί είναι  ζημιά και πρέπει να 

αποκατασταθεί. Γιατί παρόδια ιδιοκτησία είχε πρόβλημα, δεν είχε 

νερό. Και είχε σκάψει στο ενάμιση μέτρο για να το βελτιώσει. Αυτό 

είναι υπαιτιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου ή θα μπορούσε κανείς 

να είχε προβλέψει ότι στο σημείο αυτό θα σπάσει ο αγωγός της 

ΕΥΔΑΠ;  

Ας μη βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι τη σωστή αντιπαράθεση που 

μπορεί να υπάρξει  και τις παρατηρήσεις σας για τις παραλήψεις 

μας, για τα λάθη μας, για τις αστοχίες μας, με ότι συμβαίνει στην 

καθημερινότητα στην πόλη. Γιατί είναι σαν να θίγουμε έμμεσα και 

τους πολίτες ή τη νοημοσύνη τους.  

Θα περιοριστώ σε  μία και μόνη αναφορά στα υπόλοιπα που ο 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου απηύθυνε και στους 

απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και θα πω ότι βακτηρίες χρειάζονται 

όσοι έχουν πολιτική αναπηρία. Και το αποδεικνύουν, επιχειρώντας 

κάθε χρόνο να προσκολληθούν σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα ή άρμα 

ή όπως αλλιώς θέλετε να το δείτε. Και θα ευχηθώ από καρδιάς στον 
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κύριο Πρεκετέ, η παράταξή του την επόμενη μέρα να μην έχει την 

εικόνα της παράταξης του Παπαδακάκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Επί προσωπικού;  

Χ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ:  Ας πιαστώ από το από προσωπικού, απλώς να πω 

ότι για το θέμα της Πριάμου, να είμαι ειλικρινής, επηρεάστηκα από 

τις κακοτεχνίες στην οδό Κολοκοτρώνη και σε κάποια άλλα σημεία 

της οδού Πριάμου και ίσως παρασύρθηκα, ας προσέχατε στα άλλα 

σημεία και όσον αφορά, να ευχαριστήσω τη φίλη Δήμαρχο  για τη 

συμβουλή της, νομίζω όμως ότι είμαι αρκετά – σε εισαγωγικά – 

μεγάλο πολιτικό παιδί ώστε να προσέξω και πάνω από όλα, το 

επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει πολλάκις, το αυτοδιοικητικό 

σκηνικό, κυρία Δήμαρχε , ξέρετε καλά ότι την 2α Ιουνίου, τα 

μεσάνυχτα που θα βγουν τα αποτελέσματα, θα είναι εντελώς 

διαφορετικό από αυτό που ξέραμε και ξέρατε. Οπότε νομίζω ότι 

καλό είναι να κάνουμε μία πρόβα συνεργασιών.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρεκετέ. 

 Λίγο ησυχία παρακαλώ, για να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ… Και οι υπόλοιποι. Λοιπόν…  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είπα, κύριε Βρεττέ και οι υπόλοιποι. Δεν ακούτε. 

Επιλεκτική ακοή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Λοιπόν, εγώ θα πιαστώ από ένα σημείο μόνο επί της 

ουσίας και θα παρακαλέσω πάλι τον κύριο Πρεκετέ, επειδή 

αναφερθήκατε σε κακοτεχνίες στην Κολοκοτρώνη, να τις 

υποδεικνύετε. Να τις υποδείξετε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κακοτεχνία. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει 

κακοτεχνία. Θα έρθει ο… Εμείς εκεί είμαστε. Επειδή εμείς εκεί 

είμαστε και δεν έχετε υποδείξει… Πείτε μου, Κολοκοτρώνη 43, 
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παράδειγμα, υπάρχει κακοτεχνία και είναι αυτή. Να μας την 

υποδείξετε, να είμαστε αύριο εκεί.  

Το έργο, επειδή συχνά έχετε ενημερωθεί και αυτό βοηθάει να 

δείχνετε ενήμεροι και στους συμπολίτες, όχι εσείς, μιλάω για όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο, το έργο έχει διακοπή εργασιών, καθώς η 

εργολαβία δεν έχει  πληρωθεί το μέρος που έχει εκτελεστεί και που 

έχει εγκριθεί και από την Τεχνική Υπηρεσία, εξαιτίας της 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Η οποία χρηματοδότηση 

πλέον έχει περιέλθει στο Δήμο και με την έναρξη και την ανάληψη 

των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων, θα αποπληρώνονται οι 

λογαριασμοί κανονικά και θα μπει σε μία ομαλή εξέλιξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, προχωράμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 

 

1ο ΘΕΜΑ  
Γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. 10/12-11-2018 πρακτικού του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Νοτίου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που αφορά στην Αναθεώρηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο 
(Κοινόχρηστο Πράσινο) με αρίθμηση 909-923 του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου, που περικλείεται από τις οδούς: Ασυρμάτου, 
Ελπίδας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Φιλικής Εταιρείας, 

Μεσσηνίας, για τον καθορισμό των Ρυμοτομικών Γραμμών, των 
περιγραμμάτων των κτιρίων κοινωφελούς χρήσεως, των όρων 
και των περιορισμών δόμησης, για το έργο: Ανάπλαση πάρκου 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 1 

θέμα: «Γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. 10/12-11-2018 πρακτικού του 

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Νοτίου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που αφορά στην Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
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σχεδίου στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο (Κοινόχρηστο Πράσινο) με 

αρίθμηση 909-923 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που περικλείεται 

από τις οδούς: Ασυρμάτου, Ελπίδας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, 

Φιλικής Εταιρείας, Μεσσηνίας, για τον καθορισμό των Ρυμοτομικών 

Γραμμών, των περιγραμμάτων των κτιρίων κοινωφελούς χρήσεως, 

των όρων και των περιορισμών δόμησης, για το έργο: Ανάπλαση 

πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)». 

 Κύριε Αντιδήμαρχε .  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Όπως έχουμε πει και έχουμε διατυπώσει εδώ κατ’ 

επανάληψη, έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη 

διαδικασία αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού του χώρου 

του Ασυρμάτου. Έχουμε πει κατά καιρούς εδώ μέσα ότι οι 

διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα 

βήματα, προχωράμε παρ’ όλες αυτές που έχουν ακουστεί και είστε 

όλοι γνώστες, αυτά που κατά καιρούς έχουν τυπωθεί, έχουν 

μοιραστεί, τα οποία στερούνται παντελώς, αποδεικνύεται από τις 

διαδικασίες που ακολουθούν, έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο και 

θα σας ενημερώσω.  

Μετά τη σημερινή μας απόφαση, η οποία δεν υπεβλήθηκε 

καμία ένσταση, έτσι όπως προβλέπει, διότι θα πρέπει η απόφαση 

του ΣΥΠΟΘΑ να αναρτηθεί , να… δημοσιεύτηκε σε δύο εφημερίδες, 

ακολούθησαν όλες οι διαδικασίες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία θα στείλει το φάκελο του 

Ασυρμάτου στο ΥΠΕΝ, στο Υπουργείο… ΥΠΕΧΩΔΕ το παλιό 

λεγόμενο, η οποία αφού ελέγξει το φάκελο, θα τον διαβιβάσει στο 

Συμβούλιο Επικρατείας για να γίνει  ΦΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα. Και 

γιατί θα γίνει Προεδρικό Διάταγμα; Διότι η τροποποίηση του 

ρυμοτομικού είναι σε μεγάλη έκταση και δεν μπορεί να γίνει με 

Υπουργική Απόφαση.  

 Άρα μετά το βήμα ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος, 

εμείς έχουμε δώσει εντολή στον μελετητή , σύμφωνα με τη μελέτη 

την οποία έχουμε συντάξει, να προχωρήσει στη σύνταξη των 
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τευχών δημοπράτησης και επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει η 

επόμενη Δημοτική Αρχή, όπως είχε δεσμευτεί και η Περιφέρεια που 

είχε βάλει κάποιο κωδικό για την χρηματοδότηση του έργου, να 

προχωρήσει ο Δήμος μας σε ένα έργο σημαντικό για την πόλη μας 

και για τους πολίτες.  

Εδώ διαψεύδονται παταγωδώς και κάποιοι ήταν που 

χαιρόντουσαν, όταν είχαν διαβάσει κάποιες αναρτήσεις ότι 

υποθηκεύτηκε ο Ασύρματος… Παρ’ όλες τις επίσημες διαψεύσεις, 

και από την κυβέρνηση, ότι αυτά δεν ισχύουν για κοινόχρηστους 

χώρους. Βλέπετε ότι τα βήματα προχωράνε, ελέγχονται όλα τα 

βήματά μας και εμείς προχωράμε.  

Οι διαδικασίες δυστυχώς είναι χρονοβόρες, το έχουμε πει και 

το έχουμε δηλώσει εδώ μέσα, δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε, 

τις τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια, διότι όταν θα πάει στο ΣτΕ, 

έστω και μία παραμικρή παράλειψη, μπορεί να μας γυρίσει πίσω 

και να χάσουμε κάποιο σημαντικό, που το λέω και πάλι, είναι για το 

καλό της πόλης μας. Δεν είναι ούτε για τη Δημοτική Αρχή τη 

σημερινή, αλλά είναι για το καλό όλων των πολιτών της πόλης μας.  

Άρα ο Ασύρματος είναι εμβληματικό στοιχείο και θα πρέπει 

όλοι να είμαστε ενωμένοι, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο 

δυνατόν. Και αυτά όλα που ακούστηκα και μοιραζόντουσαν και 

δημιούργησαν μια ανασφάλεια στους δημότες, είναι άνθρακας ο 

θησαυρός, που λένε. Κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να 

αναρριχηθούν δημιουργώντας μια ανασφάλεια και διαδίδοντας 

ψευδή στοιχεία στους δημότες.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε, κύριε Γαβαλά.  

 Ποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να τοποθετηθούν επί του 1ου 

θέματος; 

 Ερώτηση, κύριε Κουτσοβασίλη. 

 Συγγνώμη, πριν κάνετε την ερώτηση, υπάρχει κάποιος που 

θέλει τοποθέτηση;  
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Και εγώ ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Άρα, ερώτηση ο κύριος Κουτσοβασίλης, ο κύριος 

Βρεττός…  

 Κυρία Δήμου τι θέλετε; Ερώτηση ή τοποθέτηση; Τοποθέτηση.  

 Λοιπόν, κύριε Κουτσοβασίλη, έχετε το λόγο για ερώτηση.  

Β. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ:  Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Η ερώτησή μου φυσικά ήταν τα επόμενα βήματα, που 

απάντησε τώρα ο Αντιδήμαρχος, αλλά το χρονοδιάγραμμα μέχρι να 

φτάσουμε τελικά μετά το Προεδρικό Διάταγμα, ποιο περίπου μπορεί 

να είναι; Δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Συμβούλιο της 

Επικρατείας, ΦΕΚ, μελέτη δημοπράτηση, τι  χρόνος είναι αυτός; 

Δηλαδή είναι 5, 7, 8 μήνες;  

 Και το  δεύτερο ερώτημα, διαβάζω ότι κάποια μέλη της 

Επιτροπής, μειοψήφησαν. Και μάλιστα με την αιτιολογία ότι οι 

προτεινόμενες οικοδομικές γραμμές λειτουργούν περιοριστικά ως 

προς τη χωροθέτηση και ότι ενέχει τον κίνδυνο της μη διεξαγωγής 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει θέμα;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ευχαριστώ. 

 Θα χρειαστεί καινούργια μελέτη; Γιατί νομίζω υπάρχει 

προμελέτη. Ή έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη; Ένα. Γιατί αυτό έχει να 

κάνει με το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή θα ξανά υπάρχει  καινούργια 

οριστική μελέτη, λέω, μετά; Και αν υπάρχει, με ποια διαδικασία 

εσείς σκέφτεστε την υλοποίηση; Γιατί η προγραμματική σύμβαση με 

την Περιφέρεια για  το συγκεκριμένο, από ότι ξέρω δεν υφίσταται. 

Έρχεται η προγραμματική, εφόσον δεν έχουν βγει… Όχι. Άρα 

ποιος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, εντάξει, απλώς… Ναι, θέλω μια ενημέρωση 

ακριβώς με το χρονοδιάγραμμα… Αλλά και πόσο θα κρατήσει μια 

μελέτη, αν θα είναι ανοιχτή, αν θα πάει στον ίδιο τον προμελετητή ή 
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υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία που θα οριστικοποιεί ακριβώς τα 

τελικά χαρακτηριστικά της προμελέτης.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Λοιπόν, θα ξεκινήσω… Μάλλον, θα απαντήσω και 

στα δυο ερωτήματα.  

 Πρώτον, σε αυτό που θέσατε, κύριε Κουτσοβασίλη. Όσον 

αφορά την άποψη που εκφράσανε τα δύο μέλη του ΣΥΠΟΘΑ, γιατί 

παρευρεθήκαμε και εγώ και η Δήμαρχος και οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες, άποψη… και υποβάλλαμε όλα τα δικαιολογητικά, θα 

πρέπει να ξέρετε, όταν κάναμε τη μελέτη του Ασυρμάτου, αυτό που 

υποβάλλαμε στο Ταμείο προκειμένου ας πούμε να διεκδικήσουμε το 

χώρο του Ασυρμάτου και να αποδείξουμε ότι δεν έχει 

εμπορευματική χρήση, ήταν απαραίτητο στοιχείο, εδώ πέρα το 

Δημοτικό Συμβούλιο είχε αναθέσει στο αρχιτεκτονικό γραφείο του 

κυρίου Πυργάκη με τους συνεργάτες του, να συντάξουμε τη μελέτη 

την οποία όλοι έχετε λάβει γνώση, για να αποτελεί… ήταν 

απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να προχωρήσουμε.  

 Η διαδικασία της ανάθεσης έχει γίνει σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, προβλέπονται ειδικές διατάξεις πώς μπορεί να γίνει και 

είχαμε πάρει και την έγκριση της Αποκεντρωμένης, καθ’ όλα… 

Βάσει αυτού του σκεπτικού προχωρήσαμε. 

 Στο ΣΥΠΟΘΑ, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε, παρ’ 

όλο… Θα σας πω, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί. Στο 

ΣΥΠΟΘΑ, προκειμένου να εγκρίνει ότι ένα έργο είναι μη αξιόλογο, 

θα πρέπει να περάσει πρώτα από το ΣΥΠΟΘΑ, διότι τα μέλη που 

είναι εκεί, είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, θεωρώ 

ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και 

ειδικά τα εμβληματικά κτίρια.  

 Στο σημείο όμως αυτό υπάρχουν Τεχνικές Υπηρεσίες, σας 

λέω προς ενημέρωση, επειδή είμαι μέλος του ΣΥΠΟΘΑ Κεντρικού 

Τομέα και τέτοια θέματα έχουμε άπειρα. Υπάρχουν Τεχνικές 

Υπηρεσίες Δήμων που μπορούν να συντάξουν μελέτη. Μιλάμε για 

αναπλάσεις που μπορεί να την κάνει μια Τεχνική Υπηρεσία, μπορεί 
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να μην κάνει ένα ειδικό κτίριο, αλλά μπορεί όμως να συντάξει μια 

ανάπλαση μιας πλατείας με τις δικές της δυνάμεις, δεν χρειάζεται 

να κάνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Προκειμένου όμως να πάει στο 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, θα πρέπει  να περάσει από το ΣΥΠΟΘΑ, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως μη αξιόλογο το έργο. Βάσει μιας 

τεχνικής έκθεσης… Σας λέω τις διαδικασίες που ακολουθούνται.  

 Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, δεν έχει… Τα μέλη… Θα 

σας πω. Μέσα η εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, έγραφε η εισηγήτρια ότι θα πρέπει να περάσει από το 

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο έπεται. Δηλαδή στο 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, προσέξτε, θα περάσει ο Ασύρματος. 

Αλλά στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα περάσει μετά εφόσον γίνει 

Προεδρικό Διάταγμα. Μετά το βήμα που θα πάει στο ΥΠΕΝ, στην 

Υπηρεσία στο τοπογραφικό που προΐσταται ο κύριος Ψυχογιός, 

αφού ελέγξει το φάκελο, τυπικά είναι, θα φύγει μετά και θα πάει να 

γίνει Προεδρικό Διάταγμα.  

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή από το… 

Ευελπιστούμε ότι από το ΥΠΕΝ θα φύγει γρήγορα. Το χρόνο που 

θα απαιτηθεί στο ΣτΕ δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν ξέρω με τι  

βαθμό. Εμείς στον βαθμό που μπορούμε, με δυνατότητες, αν 

μπορούμε να πιέσουμε… Ξέρετε, στο ΣτΕ έχει χιλιάδες υποθέσεις, 

δεν χρειάζεται να δούμε. Εάν από το ΣτΕ, ας πούμε ότι από τη 

στιγμή που πάει θα κάνει ένα 6μηνο, για να γίνει Προεδρικό 

Διάταγμα;  

Εμείς, σύμφωνα με τη μελέτη και εδώ στο Δημοτικό μας 

Συμβούλιο, είχαμε πληρώσει για το στάδιο της προμελέτης, στον 

μελετητή, ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 50% ή 60%. Το υπόλοιπο 

40% ήταν όταν θα προχωρούσαν οι διαδικασίες της τροποποίησης 

του ρυμοτομικού. Διότι εμείς δεν μπορούσαμε να το αναθέσουμε. 

Είδατε τι  χρονικό διάστημα από τότε που είχε έρθει ο 

Πρωθυπουργός της χώρας και έκανε επίσημα την παραχώρηση, 

είχε  περάσει ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Το οποίο και 
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ευλόγως ας πούμε οι δημότες της πόλης μας διερωτώνται γιατί δεν 

προχωράνε τα έργα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βλέπετε τα 

βήματα. Δηλαδή από τότε που πήρε απόφαση το… πρέπει να 

περάσουν 45 μέρες, 1,5 μήνας, προκειμένου να γίνει όλη αυτή η 

διαδικασία.  

Άρα, κάνουμε όλα τα βήματα, πρέπει να γίνουν, να μπει ο 

Ασύρματος στο περίγραμμα που είναι  σήμερα. Να γίνει καθορισμός 

των οικοδομικών γραμμών. Τα κτίρια που υπάρχουν μέσα σήμερα, 

δεν είχαν κόκκινη γραμμή. Τα κτίρια που προβλέπονται τα 

υπόσκαφα να γίνουν αποδυτήρια, πάλι και αυτά δεν είχαν. Όλα 

αυτά πρέπει να μπουν, κάλυψη, συντελεστής, όπως προβλέπονται 

στην τροποποίηση του ρυμοτομικού, για να μπορέσει…  

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Επόμενο βήμα είναι να πάμε 

πάλι στο ΣΥΠΟΘΑ το οποίο, ακούστε. Το ΣΥΠΟΘΑ οι αρμοδιότητές 

του, οι οποίες μάλλον θα παραταθούν, είναι μέχρι 30/6. Μετά, 

σύμφωνα με τον Κλεισθένη, δημιουργούνται τα Παρατηρητήρια. 

Πώς θα γίνουν και  πώς θα λειτουργήσουν, δεν το ξέρει  κανένας. 

Στο ΣΥΠΟΘΑ θα παραπεμφθεί πάλι ότι το έργο είναι μη αξιόλογο 

και θα τεκμηριώσουμε ότι εμείς, με ποια διαδικασία δεν πήγαμε με 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που είχαμε περάσει παλαιότερα, 

υπάρχουν τα στοιχεία. Στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, σήμερα 

λέγεται Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Εμείς είχαμε περάσει στην 

Αρχιτεκτονική Επιτροπή που πρώτα έδρευε στα Πολεοδομικά 

Γραφεία ας πούμε τα κατά τόπους, δηλαδή Αργυρούπολη, στις 

διάφορες Πολεοδομίες, που είχαμε πάρει την έγκριση του 

Ασυρμάτου, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει στα υφιστάμενα 

κτίρια να μπουν οι κόκκινες γραμμές. Διότι ήταν αυθαίρετα. Είχαν 

κατασκευαστεί χωρίς να γίνεται η διαδικασία. Εφόσον περάσουμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Το μη αξιόλογο είναι… Πρέπει να αποδείξεις, διότι 

εδώ πέρα… Πώς ακολούθησες τη διαδικασία και πρέπει να το 

τεκμηριώσεις. Υπάρχουν… Εγώ θα σας πω ότι ο περιβάλλων 
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χώρος του γηπέδου της (…) αποδείξαμε ότι είναι μη αξιόλογο με… 

με τεκμηριωμένο. Αλλά εδώ έχουμε κάποια στοιχεία που όλη η 

διαδικασία που την έχουμε ξεκινήσει, υπήρχε ένα διάταγμα, το 4613 

που είχε ψηφιστεί από την κυρία Μπιρμπίλη, που έλεγε ότι όλα τα 

έργα πρέπει να γίνονται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Έχουν 

υποβληθεί άπειρα ερωτήματα και από εμάς, και από το ΣΥΠΟΘΑ, 

αλλά και από… προς τον Υπουργό, προκειμένου να του πουν να 

αλλάξει, διότι οι Δήμοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

συντάσσουν μελέτες, σας λέω μια μελέτη για μια πλατεία. Δεν λέω 

εγώ μεγάλα έργα ειδικής. Ότι να μη θεωρούνται, να μην πηγαίνουν 

να ακολουθούν αυτή τη διαδικασία και να αναγκαζόμαστε… Εμείς, 

όταν υπάρχουν κάποια έργα τέτοια, ή τα παραπέμπουμε στο 

ΣΥΠΟΘΑ ή τους δίνουμε το μη αξιόλογο, γιατί βλέπουμε για ποιους 

λόγους κάποιες Υπηρεσίες μπορούν να…  

Παρ’ όλα αυτά όμως για κάποιους λόγους και ο σημερινός 

Υπουργός ο κύριος… όχι ο Σπίρτζης, ο… Μου διαφεύγει τώρα το 

όνομά του, δεν έχει κάνει δεκτά τα υπομνήματα αυτά και της ΠΕΔΑ 

και… να αλλάξει αυτό το νόμο που…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Ο κύριος Σταθάκης, ναι.   

 Άρα το επόμενο βήμα είναι, αφού ξεπεράσουμε, αφού έχουν 

γίνει… Αυτό που ρώτησε και ο κύριος Βρεττός, η μελέτη, τα τεύχη 

δημοπράτησης, θα γίνουν σύμφωνα με την προμελέτη που έχουμε 

συντάξει και εφόσον παραληφθούν τα τεύχη δημοπράτησης από το 

Δημοτικό μας Συμβούλιο, εν συνεχεία, εφόσον θα έχουμε και το 

ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, θα απευθυνθούμε στην 

Περιφέρεια, την αυριανή Περιφέρεια, όποιος θα είναι επικεφαλής 

και θα ζητήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου. Η σημερινή 

Περιφέρεια έχει εγγράψει το έργο στον προϋπολογισμό της, 

φαντάζομαι ενδεικτικά, υπάρχει η πρόθεση. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο 

έργο, οποιοσδήποτε αύριο να είναι και Περιφερειάρχης, θα τύχει 

της ανταπόκρισης που θα πρέπει να έχει, γιατί είναι ένα έργο που 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 29 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

σηματοδοτεί όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά στον ευρύτερο Νότιο 

Τομέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε, κύριε Γαβαλά.  

 Η κυρία Δήμου.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Αν μπορούσαμε με έναν συντελεστή να 

πολλαπλασιάσουμε το χρόνο που μας κάνετε.. που προσπαθείτε να 

μας εξηγήσετε τόση ώρα αυτό που συμβαίνει, σε πραγματικό χρόνο 

υλοποίησης του έργου, έχουμε ξεφύγει, ούτως ή άλλως. Έχουμε 

ξεφύγει. Ο κόσμος στον Ασύρματο δεν καταλαβαίνει τι λέτε. Δεν 

καταλαβαίνει, ρωτάει τι  συμβαίνει με τον Ασύρματο. Βγάζετε 

ανακοινώσεις που τους είναι κινέζικα. Και είναι λογικό. Και νομίζω 

ότι ξέρετε τι  κάνετε, τι  ανακοινώσεις βγάζετε. Εξηγώντας βήμα – 

βήμα; Περίπου; Αναλυτικά; Συνοπτικά; Αυτή τη γραφειοκρατία. Ή 

έχετε σκοπό να μπερδέψετε. Να αποδείξετε ότι ένα έργο προχωράει 

ενώ δεν προχωράει, την ίδια στιγμή που υπάρχει στην επικαιρότητα 

και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, το θέμα του Υπερταμείου, 

εφησυχάζετε για αυτή την εξέλιξη, λέτε τώρα όποιος και αν είναι 

Περιφερειάρχης ότι θα ασχοληθεί με αυτό το έργο σοβαρά; Έχετε 

δει την Περιφέρεια διαχρονικά, με τα κόμματα που έχουν προκύψει, 

ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα, πριν, με τις προηγούμενες Αρχές, να 

ασχολήθηκαν με έργα που αφορούσαν τις λαϊκές ανάγκες, την 

αναψυχή και τα λοιπά;  

 Η Περιφέρεια της Δούρου, του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει εκατομμύρια όλο 

αυτό το διάστημα για τις μεγάλες… Για τις ΠΑΕ. Εκεί δίνει  τα λεφτά. 

Ο κόσμος πνίγεται,  καίγεται, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα δεν 

έχουμε, ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα, όπως θα έπρεπε και τα λεφτά 

δίνονται στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους πολύ μεγάλους 

επιχειρηματίες, όπως αυτούς που ανέφερα πριν, ή στο Ελληνικό για 

παράδειγμα. Ή στο παραλιακό συνολικά μέτωπο, στην περιοχή. 

Στην αθηναϊκή Ριβιέρα, που θα πηγαίνει ο κάτοικος του 

Μπραχαμίου, θα προσπαθεί να πλησιάσει και θα τη βλέπει με 
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κιάλια τη θάλασσα το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν θα μπορεί να 

μπαίνει μέσα, οικονομικά. 

 Αυτά είναι τα έργα που δίνονται. Και το ξέρετε πολύ καλύτερα 

από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Για αυτό το έργο, 

σε εισαγωγικά, έχει παραμείνει εκεί που έχει παραμείνει.  Εμείς δεν 

θα βάλουμε εμπόδιο σε όποια διαδικασία πρέπει, με βάση αυτό το 

θεσμικό τόσο δύσκολο πλαίσιο για ένα τέτοιο έργο, ε; Α, να μη 

βάλουμε εμπόδιο. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή, μαζί με το λαό της 

περιοχής, που έχει μάθει να αγωνίζεται για αυτή του την ανάγκη, να 

μπει μπροστά και  να βάλει λύσεις η ίδια. Να μπει μπροστά να 

αρχίσει τα έργα. Και να εξαναγκάσει τους από πάνω και τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό, που ήρθε εδώ και κάνατε φιέστα μαζί του, να 

εξαναγκάσει να επιταχύνει τις διαδικασίες. Να εξαναγκάσει να δοθεί 

χρήμα, το κονδύλι,  για να ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό θα έπρεπε να 

κάνατε. Να μπείτε μπροστά, με κινητοποιήσεις. Και να ξεκινούσατε 

τα έργα. Με ότι δυνατότητα έχει ο Δήμος. Και ας βρεθείτε να 

απολογηθείτε για τη μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Ο λαός 

τέτοια Δημοτική Αρχή έχει ανάγκη για αυτό το έργο.  

 Και να σας πω και κάτι; Στον Ασύρματο, ένα θέμα που τους 

απασχολεί είναι το πάρκο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι όλη η 

περιοχή υποβαθμισμένη και επίσης το γνωρίζετε. Και οι 

ιεραρχήσεις που κάνετε, δεν έχουν καμία σχέση με τον Ασύρματο 

και τους κατοίκους της. Που βέβαια το πάρκο δεν αφορά 

αποκλειστικά τους κατοίκους, θα αναβάθμιζε συνολικά τον Άγιο 

Δημήτριο. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Και για αυτό δεν μπορεί  

κανένας να πει κάτι εδώ διαφορετικό, συμφωνούμε όλοι να γίνει 

χώρος πρασίνου. Θεωρητικά. Στην πράξη; Οι καθυστερήσεις, 

θεωρούμε, τέλος πάντων, ότι κρύβετε ευθύνες, αυτές που έχετε. 

Όχι αποκλειστικά δικές σας, δεν το βάζουμε με αυτή την έννοια, 

γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι  θέση παίρνει και η 

Περιφέρεια απέναντι σε τέτοια έργα, δεν τα ιεραρχεί, έχει άλλες 

προτεραιότητες, αλλά ξέρετε κάτι; Αυτούς στηρίζετε. Και έχετε 
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ευθύνη και για αυτό. Τέτοιες Περιφερειακές Διοικήσεις στηρίζετε και 

πάτε και ψάχνετε χρηματοδοτικά εργαλεία και τα λοιπά, για το ένα, 

για το άλλο. Γιατί δίνουν προς τα εκεί; Γιατί έχετε πάρει με ευκολία, 

δεν ξέρω τι ευκολία είναι αυτή, πήρατε την έγκριση για έργα όπως 

είναι η διαπλάτυνση, όπως είναι το Metro Mall και όχι για τον 

Ασύρματο. Γιατί έχει καθυστερήσει ο Ασύρματος τόσα χρόνια;  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Γαβαλά…  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εγώ είπα και για το θεσμικό και για την γραφειοκρατία, 

εκεί που θέλουν να προχωρήσουν τα έργα, την παρακάμπτουν, 

βρίσκουν τους τρόπους. Βρίσκουν τους τρόπους. Θα πρέπει να 

συγκρουστείτε, δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς αυτό βάζουμε 

μπροστά. Εσείς δεν είστε σε αυτή την κατεύθυνση.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εσείς δεν είστε σε αυτή την κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Γαβαλά…  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εμείς μιλάμε με σύγκρουση ακόμα και με αυτούς τους 

νόμους που δεν επιτρέπουν τέτοια έργα να προχωράνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, κυρία Δήμου.  

 Κύριε Βρεττέ. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Σε αυτό καλούμε και θα είχατε και το λαό μαζί σας αν 

το κάνατε αυτό.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ο τρόπος είναι ένας, μιας και ρητορικά μάλλον 

ρωτάω τη Δήμαρχο. Να μη γίνει επιλογή τέτοιου έργου. Μόνο από 

την αρχική προμελέτη, η μεταφορά μπαζών για να αλλάξουμε 

τελείως τις υψομετρικές διαφορές για να μεταφέρουμε μπάζα από 

το ένα μέρος για να τα πάμε στα άλλα, για να κάνουμε αυτές τις 

πολύ ωραίες στο χάρτη υπερκατασκευές τύπου θεάτρου κάτω, είναι 

και κοροϊδία και εκμετάλλευση απέναντι στα χρήματα, από όπου και 

αν προέρχονται, γιατί είναι χρήματα του λαού.  
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Όταν ετοιμάζονται,  με επιλογές των κυβερνήσεων διαδοχικά, 

να γίνουν οι πολυχώροι στο πρώην Ελληνικό, όπου θα ερημώσουν 

επαγγελματικά όλες οι γύρω περιοχές, που θα έχουν τα πάντα όσον 

αφορά τις κατασκευές, τις υπερκατασκευές, γιατί ακριβώς θα 

βγάζουν κέρδη. Τι πιο απλό να έχουμε έναν χώρο πρασίνου 

ελεύθερο, εντελώς ελεύθερο; Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και στο 

κέντρο της Αθήνας η επιλογή δίπλα στις Αμερικάνικες Πρεσβείες 

και αυτά, που έχουν τα σημαντικά τους  έργα και λεφτά, να κάνουν 

απλούς χώρους πρασίνου. Σε όλες τις μεγάλες μεγαλουπόλεις 

θέλουν απλούς χώρους. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα φαραωνικό 

έργο, που ακριβώς εδώ θα συμφωνήσουμε με άλλη αφετηρία με την 

κυρία Δήμου, που θα πρέπει να είμαστε να κυνηγάμε την τάδε 

επιδότηση για να κάνουμε ένα έργο τύπου ας πούμε Πικροδάφνης, 

όπως θέλουν, με σαρζανέτια, δηλαδή με κατασκευές, ενώ θα 

μπορούσαμε, με προβλήματα συντήρησης αλλά κυρίως διατήρησης 

και καθαρισμού, μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το έργο και αν 

υλοποιηθεί.  

Εμείς θέλουμε άμεσα, όπως είχαμε προτείνει ως ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΗ και υπερασπίζομαι τώρα με την ψήφο μου, ένα χώρο 

καθαρό πρασίνου, ελεύθερο, προσβάσιμο, χωρίς ιδιαίτερες, να 

μπορεί ο λαός οποιαδήποτε ώρα και στιγμή  να μπορεί να 

απευθύνεται και εσείς, δυστυχώς, επειδή έχετε μια τάση τέτοια που 

δεν νομίζω ότι ταιριάζει στην πόλη μας, επιμένετε σε μια τέτοια 

μορφή έργου.  

Εγώ θα το καταψηφίσω, γιατί ακριβώς δεν αποτυπώνει ποτέ 

τη φιλοσοφία, αλλά και μέχρι και αν ποτέ εκτελεστεί, θα είναι ένας 

χώρος συνεχούς ταλαιπωρίας, ρυπαρής συντήρησης και όλων των 

προβλημάτων, γιατί δεν θα ανήκει σε κανέναν και πουθενά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Καραχάλιο…  

 Όχι, κύριε Ζέρβα, σας παρακαλώ. Αφού είπαμε πριν για τις 

ερωτήσεις. Παρακαλώ.  
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 Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Παίρνω το λόγο περισσότερο για να απαντήσω στην 

κυρία Δήμου, στην αναφορά της που έκανε όχι  τόσο στον 

Ασύρματο, γιατί το τι  κάνουμε στον Ασύρματο μέσα στο πάρκο, το 

ξέρει πολύ καλά η γειτονιά. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στην εν γένει 

περιοχή γύρω από τον Ασύρματο και  αν είναι στις προτεραιότητές 

μας ή όχι.  

 Από την αγορά του κοινοχρήστου χώρου που είναι ακριβώς 

δίπλα στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, από τις παιδικές χαρές που 

οι πρώτες που φτιάχτηκαν ήταν στην περιοχή. Από τις πρόσφατες 

ασφαλτοστρώσεις που έγιναν εκτεταμένες σε ξεχασμένες γειτονιές, 

που δεν ξέρω και αν έχετε περάσει, αν ξέρετε πού είναι η Κωστή 

Παλαμά, πού είναι  η Καστελλίου, πού είναι αυτοί οι δρόμοι που 

ασφαλτοστρώθηκαν πρόσφατα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Νομίζω ότι δεν… Περπατήστε λίγο τις γειτονιές, να 

περπατήσουν οι συνάδελφοι το πάρκο, γιατί θα διαπιστώσουν ότι… 

θα διαπιστώσουν και οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα, ότι και καθαρό είναι, και πολύ καλή δουλειά έγινε με 

την αποξήλωση των κεραιών και την κατεδάφιση της καφετέριας και 

τώρα, αν είχατε μπει στον κόπο να περάσετε μια βόλτα αυτές τις 

μέρες, αρκετές μέρες, τα συνεργεία του Δήμου είναι κάθε μέρα εκεί 

και αποκαθιστούν το κτίριο, αφού εκκενώθηκε από όλα όσα ήταν 

εκεί την περίοδο που λειτουργούσε το αυτοδιαχειριζόμενο Ωδείο ή 

οποιεσδήποτε άλλες συλλογικότητες, έχει περιέλθει πλέον στην 

πλήρη ιδιοκτησία του Δήμου, ανακαινίζεται, 11 Μάρτη, Καθαρή 

Δευτέρα τα Κούλουμα, θα είναι μεγάλη γιορτή για το Δήμο μας, 

γιατί θα είναι στον ελεύθερο πια Ασύρματο και έστω και με αυτή την 

ευκαιρία ας βρεθείτε εκεί, να δείτε ότι παρά το γεγονός ότι 

παλεύουμε να γίνει  το ολοκληρωμένο έργο με τη μελέτη αυτή, όπως 

προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις και μέσα από δημοκρατικές 

διαδικασίες, που οφείλουν όλοι να τις σέβονται ακόμα και αν 
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διαφωνούν, παρά το ότι κυνηγάμε το μεγάλο έργο, δεν σταματάμε 

να ασχολούμαστε με την καθημερινότητα του Ασυρμάτου, να είναι 

καθαρός, να είναι η παιδική χαρά, να είναι το πάρκο σκύλων, τα 

γηπεδάκια που βρίσκονται εκεί όπου αθλούνται καθημερινά πολλά 

παιδιά, όλος ο χώρος είναι επισκέψιμος, το  Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες γιατί έγινε πλήρης 

ανακαίνιση και στις προτεραιότητές μας, όχι μόνο το πάρκο, το 

ξαναλέω, αλλά ευρύτερα η περιοχή του Ασυρμάτου και γενικά οι 

γειτονιές που είναι στις άκρες, το έχετε δει και τουλάχιστον το 

ομολογούν και το αποδέχονται με πολλή χαρά οι συμπολίτες μας, 

είναι η πρώτη φορά που έχει δοθεί και ενδιαφέρον και αξία και 

προτεραιότητα.  

 Επειδή έγινε αναφορά, να ξεκαθαρίσω ότι η απαίτηση των 

εκπροσώπων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων να υπάρχει 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, δεν εννοεί διαγωνιστική διαδικασία σε 

ότι αφορά την ανάθεση, αλλά αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, με 

βραβεία. Αυτό τίθεται ως προαπαιτούμενο, όπως ανέφερε και ο 

Αντιδήμαρχος, στην διάταξη που είχε εισάγει η Μπιρμπίλη  και όπου 

θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όταν αφορά 

μεγάλα κτίρια, που πραγματικά θα πρέπει να συμμετέχουν ομάδες 

αρχιτεκτόνων για να προτείνουν, όπως ακριβώς έγινε και στο 

κολυμβητήριο, που με διαγωνιστική διαδικασία ανατίθεται η μελέτη. 

 Στην περίπτωση αυτή, θυμόσαστε πολύ καλά ότι όταν η ΕΤΑΔ 

έθετε ζητήματα – για να μην έχουμε κοντή μνήμη – για να 

αγοράσουμε τον Ασύρματο και κάποιοι υπερθεμάτιζαν, χρειάστηκε 

να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη, έστω σε επίπεδο προμελέτης, 

γιατί εκείνο που ρωτούσαν όλοι: πείτε μας τι  θα το κάνετε. Για να 

προσδιορίσουμε αν θα υπάρχει αντίτ ιμο ή όχι. Και από τη στιγμή 

που αποδείξαμε ότι εκεί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε 

εμπορευματικές δραστηριότητες και σε ενημέρωση όλων, γνωρίζετε 

πλέον ότι το 5Χ5 δεν μισθώνεται, παρά μόνο παραχωρείται. 

Κανένας από τους χώρους που βρίσκονται στον Ασύρματο δεν 
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μισθώνεται, όλοι παραχωρούνται μέσα από διαδικασίες και με 

αποφάσεις συλλογικών Οργάνων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. 

 Κύριε Βρεττέ, δεν έχετε δευτερομιλία. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει, ωραία. Δευτερομιλήστε, 1  λεπτό. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Και η κυρία Δήμου; Και εσείς θέλετε δευτερομιλία; 

Ωραία. 1 λεπτό.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Δεν ξέρω από πού προκύπτει η άποψή σας ότι γυρνάτε 

μόνο εσείς σαν Διοίκηση στους δρόμους του Μπραχαμίου. Δεν ξέρω 

από πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα. Δεν γνωρίζω για τις 

άλλες παρατάξεις, αλλά όσον αφορά εμάς, τους κομμουνιστές, τη 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, εκεί που δρούμε μέσα από φορείς, σωματεία 

και τα λοιπά, αλλά και στις γειτονιές που είμαστε, αλλά ιδιαίτερα 

στον Ασύρματο, επιτρέψτε μας να έχουμε πολύ καλή εικόνα για 

τους δρόμους του Αγίου Δημητρίου. Για τα πάρκα του, για τις 

ανάγκες του.  

 Εγώ θα μεταφέρω μόνο μία κουβέντα που είπε πάνω στη 

συζήτηση κάτοικος της περιοχής, πώς αισθάνονται ότι είναι ο 

Ασύρματος για αυτούς. Όχι μόνο το πάρκο, ο Ασύρματος, η γειτονιά 

ολόκληρη. Ότι είναι, λέει, Βύθουλας. Αν το δούμε στην πραγματική 

του διάσταση, τι  προβλήματα έχει, από τι κατακλύζεται, και στην 

καθημερινότητά τους, για πείτε μου, πώς μετακινείται ο κάτοικος 

του Ασυρμάτου; Στο Μπραχάμι πώς μετακινείται, για να έρθει στα 

TOMY. Ο ηλικιωμένος κάτοικος του Ασυρμάτου, πώς μετακινείται; 

Που περνάει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Κάθε πότε; Αυτό, όταν περάσετε λοιπόν από τους 

κατοίκους του Ασυρμάτου, να τους το πείτε. Για να τους ακούσετε 

κιόλας πώς θα αντιδράσουν. Γιατί έχουμε επικοινωνία και 

γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που βιώνουν. Ακόμα και στο 
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προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ 

ειπώθηκε και είχατε απαντήσει, για το ζήτημα του φωτισμού. Λέω, 

ένα ακόμα παράδειγμα. Επιμέρους; Ίσως. Σοβαρό, και αυτό. 

Λοιπόν, ένα το κρατούμενο.  

 Και δεύτερον. Εμείς εδώ – να επαναλάβω και να ολοκληρώσω 

– βάζουμε το εξής. Και απευθυνόμαστε κυρίως στους κατοίκους της 

περιοχής και του Ασυρμάτου και ευρύτερα. Το θέμα του πάρκου, το 

να γίνει πράσινο, χώρος αναψυχής, ακριβώς ότι έχουμε συζητήσει, 

χωρίς καμία εμπορευματική χρήση, χωρίς να μετακυλήσει κανένα 

κόστος πάνω στις πλάτες των κατοίκων της περιοχής, είναι 

υπόθεση του αγώνα των κατοίκων. Παραμένει αυτό. Ιδιαίτερα μετά 

από τις τελευταίες εξελίξεις με το Υπερταμείο, τις αμέτρητες 

καθυστερήσεις και δικαιολογίες που έχουμε εδώ κάθε φορά για το 

γιατί δεν προχωράνε τα έργα. Το βάζουμε ξανά και θα είναι και 

στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. 

 Κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Απλώς μια παρατήρηση, γιατί καταλαβαίνω η 

Δήμαρχος για ποιο λόγο δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά της 

ιδιοκτησίας από την παραχώρηση. Γιατί στην πολιτική της διαδρομή 

αυτών των 9 ετών, δεν προτιμά να αγοράζει από το Δημόσιο, που 

μπορεί να το πάρει και πολύ φτηνά έως και δωρεάν, αλλά να 

αγοράζει απευθείας αγορά οικοπέδων κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου από ιδιώτες. Γιατί στους ιδιώτες έχει την πολυτέλεια να 

αγοράζει ένα οικόπεδο και 600.000 ακριβότερα.  

Και αυτό το λέω ότι στην περίπτωση της Βαμβακάρη, η δικιά 

της επιλογή, που όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το υπέγραφαν και το 

ξανά υπέγραφαν, ήταν να το αγοράσει το οικόπεδο με διπλάσια 

τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Άρα εσείς θέλετε να αγοράζετε , και 

τότε δεν κατασπαταλάται χρήμα, από ιδιώτες πανάκριβα και όχι  

από το Δημόσιο δωρεάν. Βολεύεστε να κάνετε ένα πανάκριβο έργο, 

αν ποτέ το κάνετε, γιατί ακριβώς το έργο αυτό θα είναι 
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παραχώρηση για 20 – 30 χρόνια και όχι αγορά για πάντα. Εάν 

φοβάστε να κάνετε σύμβαση με το Δημόσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Τέλειωσε ο χρόνος.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …τότε καταλαβαίνω γιατί επιμένετε σταθερά στους 

ιδιώτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία.  

 Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κατανοώ τον πανικό, γιατί πρέπει πλέον να αποδείξει 

ο κύριος Βρεττός, όταν έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο – και 

υπάρχει στα πρακτικά – πρότεινε να αγοράσουμε τον Ασύρματο, 

κατανοώ τον πανικό του γιατί τώρα στις εκλογές που αυτά 

κυκλοφορούν, έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να 

αποδείξει προφανώς ότι είναι ελέφαντας. Και βέβαια πετάει τη 

μπάλα στην εξέδρα, μιλώντας για αγορές που έκανε η Διοίκηση 

Ανδρούτσου, μετά από απραξία πολλών ετών, για απόκτηση 

κοινοχρήστων χώρων και μάλιστα χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένας 

ιδιώτης.  

 Θα ξεχάσουμε την πρόταση που κατατέθηκε εδώ για το κτήμα 

μεταξύ Μακρυγιάννη και Αργοστολίου, να γίνει πράξη αναλογισμού; 

Νομίζετε  ότι το έχουμε ξεχάσει ή ότι εδώ ερχόμαστε τουρίστες; Τι 

σημαίνει πράξη αναλογισμού; Το είχα πει και τότε. Γιατί αυτή ήταν 

η πρόταση. Να επιμεριστεί η απαλλοτρίωση στις παρόδιες 

ιδιοκτησίες, που απαλλοτριώνουν σε βάθος 20 μέτρων. Άρα όλο το 

ακίνητο θα το πλήρωναν οι γείτονες, ακόμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι βέβαια. 

 Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν καν πρόσωπο στο ακίνητο, 

προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρήματα στο Δήμο. Ο Δήμος και 

οικόπεδα αγοράζει, και έργα υποδομής κάνει σημαντικά, και 

επενδύσεις στο Δήμο κάνει, και 5,5 εκατομμύρια χρηματικό 

υπόλοιπο έχει, για να το μάθουν και  κάποιοι που κινδυνολογούν 

και λένε ότι χαλάσαμε τα 8 εκατομμύρια που παραλάβαμε. 
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Επί προσωπικού, σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καταρχήν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

 
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση)  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συνάδελφοι, να ηρεμήσουμε λίγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν καταλαβαίνω γιατί με εγκαλείτε. Γιατί με 

εγκαλείτε, δεν κατάλαβα; Για τη διαδικασία. Του έδωσα το λόγο επί 

προσωπικού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Άρα όλη αυτή η αγανάκτηση, προς τι;  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Σας παρακαλώ να αιτιολογήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γιατί… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Γιατί είπε ψέματα προς το πρόσωπό μου. Να σας 

πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν είπε κάτι για το πρόσωπό σας, κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, είπε… Να σας πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, να σας πω, ένα λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, ακούστε λίγο…  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, δεν μπορεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν έχετε το λόγο καταρχήν. Δεν είπε κάτι για το 

πρόσωπό σας.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Είπε, είπε. Να σας το εξηγήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι, δεν θέλω να μου το εξηγήσετε, κύριε Βρεττέ. Όχι, 

δεν θέλω να εμπαίζεται εδώ πέρα όλο το Σώμα.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Δεν εμπαίζω… Γιατί με προσβάλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μα αυτό κάνετε.  

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 39 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, δεν κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δευτερομιλία επί προσωπικού, δικαιολόγηση… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, να εξηγήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βρίσκετε μονίμως τερτίπια για να παίρνετε το λόγο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, δεν έχει σημασία. Ας μην ψεύδεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν…  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Σας παρακαλώ, να το αποδείξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  …(εκτός μικροφώνου)… να αποδείξετε. Δεν έχετε το 

λόγο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Θα μου τον δώσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι.  

 Ψηφοφορία.  

 Λοιπόν, ποιοι είναι κατά; Κατά ο κύριος Βρεττός.  

 Λευκό; Ο κύριος Πρεκετές, η κυρία Αχουλιά, ο κύριος 

Μαλαθούνης, ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Ζέρβας.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Γνωμοδοτεί θετικά επί του υπ’ αρ. 10/12-11-2018 πρακτικού του 

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Νοτίου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που αφορά στην Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο (Κοινόχρηστο Πράσινο) με 

αρίθμηση 909-923 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που περικλείεται 

από τις οδούς: Ασυρμάτου, Ελπίδας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, 

Φιλικής Εταιρείας, Μεσσηνίας, για τον καθορισμό των Ρυμοτομικών 

Γραμμών, των περιγραμμάτων των κτιρίων κοινωφελούς χρήσεως, 

των όρων και των περιορισμών δόμησης, για το έργο: Ανάπλαση 

πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος).  
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2ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 2 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας».  

 Σας έχει μοιραστεί ένα 2σέλιδο, τώρα, πριν τη συνεδρίαση, με 

τις αλλαγές, με τα κόκκινα είναι οι αλλαγές, είναι περιορισμένης, ας 

πούμε, εμβέλειας.  

 Κυρία Δήμαρχε, θα θέλατε να κάνετε μια τοποθέτηση; Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όπως ανέφερε και  η Πρόεδρος, το τελευταίο 

οργανόγραμμα που πήρατε με αυτή τη μορφή, για να σας 

διευκολύνει, που μοίρασε η κυρία Μαγγιώρου, εντοπίζει,  

αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται. Οι αλλαγές καταρχήν 

εντοπίζονται σε τρία σημεία.  

 Το πρώτο σημείο είναι η μετατροπή του Τμήματος Υγείας και 

Πρόνοιας σε Διεύθυνση. Και αυτό γίνεται μετά την  απόφασή μας σε 

προηγούμενο Συμβούλιο να τροποποιήσουμε τον ΟΕΥ και να 

εισάγουμε τις επιπλέον θέσεις για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Άρα 

σύμφωνα με τον αριθμό των υπηρετούντων πλέον, δικαιολογείται το 

Τμήμα να γίνει Διεύθυνση. Και αυτό και κάνουμε. Η πρώτη και 

βασική και κατά την άποψή μου, αν θέλετε, η καθοριστική αλλαγή.  

 Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την εναρμόνιση του Δήμου 

στη νομοθεσία που επιβάλλει τη δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου, βλέπετε  πάνω αριστερά, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και 

εφόσον εισάγουμε το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, 

εναρμονιζόμαστε και στην απαίτηση του Καλλικράτη, που 

ουσιαστικά μη έχοντας αλλάξει τον ΟΕΥ μας όλα αυτά τα χρόνια, 

δεν είχαμε εισάγει Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης,  Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι 
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το παλιό Γραφείο Μηχανογράφησης, που μετατρέπεται σε Τμήμα. 

Γιατί παίρνει και τις αρμοδιότητες του προγραμματισμού.  

 Και τέλος, εισάγουμε, γιατί κρίνεται και κρίνεται περισσότερο 

από ποτέ αυτή την περίοδο απαραίτητο, ένα Τμήμα για τα έργα που 

γίνονται με αυτεπιστασία. Αυτό που λέμε το Μικρό Συνεργείο. Όπου 

υπηρετούν οι τεχνίτες και μέχρι τώρα ουσιαστικά φαίνονταν στον 

αέρα. Με την προσθήκη πολλών τεχνητών, έστω και με το 

πρόγραμμα της κοινωφελούς ή με άλλα προγράμματα ή στο μέλλον 

εφόσον θα ανοίξουν οι προσλήψεις, είτε με ορισμένου χρόνου, είτε 

μέσα από μετατάξεις, τεχνιτών που έχουμε ανάγκη για τις 

συντηρήσεις των υποδομών μας και των εργασιών. Θεωρούμε ότι 

πρέπει να είναι  ανεξάρτητο Τμήμα, να έχει έναν Τμηματάρχη που 

θα το συντονίζει, γιατί μέχρι τώρα ακουμπούσε στο Τμήμα Μελετών 

Κατασκευών, που έχοντας πολύ μεγάλο έργο οι μηχανικοί και 

βάρος, δεν μπορούσαν να επιβλέψουν σωστά και όπως θα θέλαμε 

και τα έργα αυτεπιστασίας.  

 Αυτές είναι χοντρικά οι τρεις αλλαγές που γίνονται.  Το 

υπόλοιπο οργανόγραμμα του Δήμου, παρότι θα θέλαμε να κάνουμε 

σημαντικές αλλαγές, δεν το πειράζουμε, για να είναι μια 

περιορισμένη τροποποίηση του Οργανισμού, με αυτά που 

υποχρεούμαστε και ή που είναι  πολύ επιτακτικά.  

 Αυτές είναι οι αλλαγές, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, Δήμου, Βάσιος… Ποιος άλλος θα ήθελε 

ερώτηση;  

 Ωραία, η κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Δεν άκουσα αν το είπατε, για το Τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου το είπατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ναι, ε ίναι το πάνω – πάνω το κόκκινο.  

Π. ΔΗΜΟΥ:   Αν εξηγήσατε τι  είναι, δεν άκουσα. Αυτό λίγο, αν 

μπορείτε να ξαναπείτε.  
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 Και ήθελα να καταλάβω ξανά, τώρα δηλαδή άκουσα ότι είπατε 

για το Τμήμα Προγραμματισμού, ποια ανάγκη εξυπηρετεί. Λίγο να 

το αντιληφθώ πρακτικά. 

 Και επίσης, εκτός από αυτό που μας φέρατε, είναι και αυτά 

εδώ. Σωστά; Καλά δεν κατάλαβα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τα κείμενα είναι αυτά και  οι… 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Μέσα σε αυτά, υπάρχουν κάποια σημεία που 

αναφέρουν και καταργήσεις θέσεων… Αν μπορείτε να εξηγήσετε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα σας πω, ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Κύριε Βάσιε . 

Α. ΒΑΣΙΟΣ:  Τώρα βλέπω το δεύτερο σκέλος, την εισήγηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής για τη μερική τροποποίηση, αλλά τέλος 

πάντων εγώ θα ήθελα μία αναλυτική συζήτηση επί του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα ήθελα και μια αναλυτική εξήγηση 

πάνω στις θέσεις που υπάρχουν. Δηλαδή να ξέρουμε ποιες 

οργανικές θέσεις υπάρχουν, έτσι; Τώρα βλέπουμε απλά τις 

Διευθύνσεις. Δεν βλέπουμε πόσους υπαλλήλους έχει η κάθε 

Διεύθυνση, πόσους έχει το κάθε Τμήμα, τι  οργανικές θέσεις έχουμε 

τέλος πάντων, τι  αορίστου, τι… Να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση 

για τον Οργανισμό. Και αυτό, για να μπορούμε να κάνουμε και μια 

σοβαρή κουβέντα δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία.  

 Κύριε Ευθυμίου, έχετε ζητήσει να τοποθετηθείτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις πρώτα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, απαντήστε στις ερωτήσεις και μετά ο κύριος 

Ευθυμίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και να πούμε 

καταρχήν, το ξαναλέω, είναι μερική τροποποίηση του Οργανισμού. 

Αυτό που είπε ο κύριος Βάσιος θα είχε πολύ μεγάλη αξία αν θέλαμε 

να δούμε τον Οργανισμό από μηδενική βάση, μπορούσαμε να το 

κάνουμε, υπήρχαν εισηγήσεις, υπήρχαν σχέδια, θεωρήσαμε όμως 

ότι είναι πολιτικά πιο έντιμο αυτό να γίνει από τη νέα δημοτική 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 43 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

περίοδο, παρότι γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα έργο στο  οποίο θα 

έχουμε τη συνέχεια, αλλά θεωρούμε ότι κοντά σε προκηρυγμένες 

εκλογές δεν θα ήταν σωστό να δούμε τον Οργανισμό στο σύνολό 

του. 

 Πάμε λοιπόν σε αλλαγές που ορίζει  ο νόμος και υπάρχουν 

περιορισμοί. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Με το νόμο 4270 και το 

τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 

28/8/18, υπάρχει απαίτηση για όλους τους Δήμους να 

δημιουργήσουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Είτε σε επίπεδο 

Τμήματος, είτε σε επίπεδο Διεύθυνσης για τους μεγάλους Δήμους. 

Εμείς το επιλέγουμε σε επίπεδο Τμήματος. Ανεξαρτήτου Τμήματος. 

Εσωτερικός έλεγχος όταν λέμε, είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική 

συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής – το λέμε και στο κείμενο 

που σας έχουμε δώσει – διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.  

Είναι υποχρέωση του κράτους, είναι υποχρέωση της 

Δημόσιας Διοίκησης, να εισάγει σε όλους τους Οργανισμούς 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Πόσο μάλλον τώρα, που από 1/1/19 

καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

γίνεται μόνο κατασταλτικός.  

 Μια τέτοια Μονάδα λειτουργεί συμβουλευτικά στις Υπηρεσίες, 

για να παράσχει όλη τη βοήθεια και την τεχνική υποστήριξη, για να 

είναι οι όποιες ενέργειες, αποφάσεις, συστήματα, έχουν 

εγκαθιδρυθεί, νόμιμα και αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Το Τμήμα λοιπόν Εσωτερικού Ελέγχου έρχεται ως υποχρέωση 

και δέσμευση των φορέων να συστήσουν τέτοιες Μονάδες. Και όλοι 

οι Δήμοι έχουν αρχίσει να το πράττουν. 

Το δεύτερο που είπα Τμήμα Προγραμματισμού, είναι η 

μετατροπή του Γραφείου Μηχανογράφησης σε Τμήμα. Το Γραφείο 

Μηχανογράφησης μέχρι τώρα παρείχε όλη τη μηχανογραφική 

υποστήριξη στο Δήμο, τρέχει μια σειρά από εργαλεία και  εφαρμογές 

καινοτομίας όπως είναι το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, όπως είναι το 
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σύστημα social wi-f i που έχει μπει, όλες οι εφαρμογές καινοτομίας. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι με τη στελέχωσή του σαν Γραφείο και μη 

έχοντας Προϊστάμενο Τμήματος και Προϊστάμενος Τμήματος τι 

σημαίνει; Ένας άνθρωπος που έχει και το επίδομα ευθύνης και 

μπορεί να προΐσταται όλων αυτών. Δεν μπορούσε ούτε σωστά να 

στελεχωθεί, ούτε αποτελεσματικά να καλύψει ανάγκες για την 

υποστήριξη των Υπηρεσιών.  

Έτσι λοιπόν, το Γραφείο Μηχανογράφησης μετατρέπεται σε 

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

ΤΠΕ, θα τρέχει λοιπόν όλα τα εργαλεία που έχει ο Δήμος και θα 

παρακολουθεί τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έχουμε μπει στο 

PRODESA, είμαστε στο BEACON, είμαστε σε έργα ευρωπαϊκά, που 

κάπου χάνεται η αρμοδιότητα. Υπήρχαν Γραφεία Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, σκόρπια, ένα Γραφείο στο Γραφείο Δημάρχου και 

ένα Γραφείο στην Τεχνική, αυτά όλα περνούν μέσα σε αυτό το 

Τμήμα, σαν αρμοδιότητες. 

Άρα λοιπόν, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τμήμα 

Προγραμματισμού, η Διεύθυνση που σας είπα Υγείας και Πρόνοιας 

και το Τμήμα για την Αυτεπιστασία. Είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Υπάρχει ορισμένος DPO, αυτό δεν προβλέπεται να 

είναι σε Τμήμα, υπάρχει άνθρωπος που έχει τα καθήκοντα του DPO 

και υπάρχει και γραφείο που τα παρακολουθεί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεν αποτυπώνεται, αλλά ως αρμοδιότητα είναι 

αρμοδιότητα ενός, δεν είναι αρμοδιότητα Υπηρεσίας. Έχουν 

υπάρξει… Είναι στη διάθεσή σας και πώς τρέχει όλο αυτό το 

project.  

 Τώρα, η κατάργηση είναι κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 

και η δημιουργία άλλων. Δηλαδή δημιουργούμε θέσεις ΙΔΑΧ, δύο 

θέσεις ΙΔΑΧ για να μπορούν στην κινητικότητα να μπουν και τέτοιες 

θέσεις, όχι μόνο θέσεις μονίμων και δημιουργούνται και θέσεις 
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ΔΕ38, δηλαδή βοηθητικοί στο Γραφείο Μηχανογράφησης. 

Αντικαθίστανται δηλαδή οι ΥΕ Εργατών με ΔΕ38. Να προσθέσει ο 

Γενικός, μιας και είναι εδώ…  

 Αλλάζουν δηλαδή οι κενές οργανικές θέσεις, καταργούνται και 

συστήνονται ισάριθμες, με άλλο προφίλ. Άλλου κλάδου.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μ. ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ):  Κύριε 

Σοφιανόπουλε, σας ακούμε.  

Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Καλησπέρα και  από εμένα.  

 Δεν θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στις τροποποιήσεις 

που γίνονται ως προς τη δομή του Οργανισμού, αλλά θέλω να 

επισημάνω ότι όλοι πρέπει να χαιρετίσουμε τη δημιουργία του νέου 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, μία πρωτοπόρα διαδικασία που σε 

ελάχιστους Δήμους έχει υλοποιηθεί και έχει ξεκινήσει, αποδεικνύει 

ο Δήμος μας για άλλη μια φορά ότι είναι πρωτοπόρος σε τέτοιες 

καινοτομίες και εκείνο που θέλω να πω, είναι σημαντικό διότι θα 

δημιουργήσει τέτοια εργαλεία στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου, 

στους υπηρεσιακούς και θα προλαμβάνει πολλές περιπτώσεις, διότι 

όπως καταλαβαίνετε, με την Κλεισθένη οι διοικητικοί, οι 

υπηρεσιακοί γενικότερα, έχουν επιφορτιστεί με πολλές 

αρμοδιότητες και με μεγάλη ευθύνη, θα είναι λοιπόν ένα εργαλείο 

κοντά τους που θα προλαμβάνει, θα συμβουλεύει και θα τους 

βοηθά στην εκτέλεση των διαδικασιών, πάντα για το καλό του 

Δήμου μας.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστούμε.  

 Κύριε Ευθυμίου.  

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ:  Θα ξεκινήσω από εκεί που το άφησε ο κύριος 

Αντιδήμαρχος. Να πω ότι εμείς αύριο έχουμε προκηρύξει 24ωρη 

γενική απεργία. Το ένα σοβαρό ζήτημα είναι το ότι η κυβέρνηση 

αυτή η αριστερή, η προοδευτική, η φιλεργατική, πάει από αύριο να 

καταργήσει το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών. Αυτή λοιπόν η 
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κυβέρνηση η οποία βγήκε λέγοντας ότι θα υποστηρίξει τα δίκαια 

των εργαζομένων, πάει να καταργήσει το επίδομα των βαρέων και 

ανθυγιεινών και για αυτό ξεκινάμε μια απεργιακή κινητοποίηση.  

 Εκτός από αυτό, έχουμε και το ζήτημα της κατάργησης του 

προληπτικού ελέγχου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, θεωρούμε ότι αυτό 

το πράγμα πρέπει  να σταματήσει, αρκετά έχουν επιφορτιστεί οι 

Δήμοι με τα ζητήματα που έχουν και τις νέες αρμοδιότητες, τώρα 

καταργούν τους Επιτρόπους και θέλουν να δημιουργήσουν Τμήματα 

Προληπτικού Ελέγχου, Τμήματα ασφάλειας για τα πράγματα τα 

οποία θα έπρεπε να κάνει η αρμοδιότητα που υπήρχε πριν, οι 

Επίτροποι.  

 Να πω ότι υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες είναι 

συγκεκριμένες. Το γεγονός ότι από το 2005 δεν έχει τροποποιηθεί ο 

Οργανισμός μας, είναι ευθύνες συγκεκριμένων πραγμάτων. Το ότι 

δεν εναρμονίστηκαν, το ότι δεν μπήκαν νέες αρμοδιότητες, το  ότι 

δεν έγιναν αυτές οι αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν, υπάρχουν 

ευθύνες.  

 Και το λέω αυτό, γιατί οι προτάσεις μας είχαν κατατεθεί εδώ 

και πάρα πολύ καιρό, ακόμα και όταν υπήρχαν τα σχέδια για την 

αλλαγή του Οργανισμού, το Μάρτιο του 2017 είχαμε συγκεκριμένη 

πρόταση καταθέσει για αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας. Με απόψεις, γνώμες όλων των υπαλλήλων, όλων των 

Διευθύνσεων, όλων των Τμημάτων, με συγκεκριμένες αλλαγές και 

ενσωμάτωση των νέων νομοθεσιών και αρμοδιοτήτων που 

υπήρχαν.  

Σας διαβεβαιώνω και ως μέλος αιρετό του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου, ότι δεν θα προλάβουμε να γίνει… Ακόμα και αυτή η 

αλλαγή η οποία σήμερα θα ψηφιστεί, δεν θα προλάβουμε, λόγω της 

στενότητας των περιθωρίων των εκλογών.  

Να πω ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρος ο Οργανισμός, είναι 

επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ολόκληρος ο Οργανισμός ριζικά, 

βάσει με τις διατάξεις του 3852/2010 και να μην είναι μερική, να 
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μην είναι δηλαδή μπαλώματα ξανά, γιατί θα αναγκαστούμε ξανά να 

τον αλλάξουμε. Να ενσωματωθούν οι προτάσεις που έχουμε 

καταθέσει ως Σωματείο, με το πιο σοβαρό, κατά την άποψη  του 

Σωματείου, το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας.  

Και εδώ έρχομαι λοιπόν να χτυπήσω τον κώδωνα του 

κινδύνου για μία ακόμα φορά. Δεν φτάνει τα τόσα τραγικά συμβάντα 

που έχουν γίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν φτάνει το γεγονός 

των εργατικών ατυχημάτων, δεν έχουμε και αποτυπωμένο στο 

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας, είτε στη Διεύθυνση Διοικητικών, είτε 

στο Τμήμα το καινούργιο που δημιουργείται, στη Διεύθυνση που 

πάει να δημιουργηθεί με την Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο 

Προληπτικής Ιατρικής. Θα αναγκαστούμε να το αλλάξουμε, γιατί θα 

αλλάξει ο νόμος με αυτά τα οποία έχει πει το Υπουργείο Εργασίας, 

βάσει των εργατικών ατυχημάτων που έχουν γίνει στους ΟΤΑ. 

Εκφράζουμε λοιπόν τις επιφυλάξεις μας για το αν τελικά θα 

περάσει αυτό που πάτε να περάσετε σήμερα, θεωρούμε ότι πρέπει 

να αποτυπωθούν ξεκάθαρα οι ανάγκες που υπάρχουν και στην 

έλλειψη προσωπικού… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ:  Επί του συγκεκριμένου έχουμε καταθέσει 

συγκεκριμένα πράγματα, θα σας τα δώσουμε να τα δείτε. Έτσι; 

Έχουμε συγκεκριμένα καταθέσει κάποια πράγματα, σας λέμε ότι θα 

πρέπει να αποτυπωθούν ξεκάθαρα οι ανάγκες του προσωπικού, 

σας λέμε ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν οι ανάγκες και  η έλλειψη 

προσωπικού που υπάρχει σε όλα τα Τμήματα και όλες τις 

Υπηρεσίες του Δήμου και αύριο έχουμε Γενική Συνέλευση που θα 

συζητηθεί ακόμα και αυτό το θέμα της τροποποίησης του 

Οργανισμού.  

 Σας το λέμε ξανά, ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο Οργανισμός 

και όχι με ημίμετρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου. 
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 Ποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να τοποθετηθούν; Ο κύριος 

Βάσιος, ο κύριος Βρεττός, η κυρία Δήμου. Ποιος άλλος; Ωραία. 

 Κυρία Δήμου, έχετε το λόγο.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Πάνε κάμποσα χρόνια που είχαμε πρωτοσυζητήσει για 

τον ΟΕΥ, τον Οργανισμό αυτόν, παραμένουμε στην τότε 

τοποθέτησή μας που έχει να κάνει με την… Ο Οργανισμός 

λειτουργεί επί της ουσίας σαν εργαλείο να το πω; Σαν μηχανισμός; 

Επί της ουσίας, να υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις που υπάρχουν, οι 

καινούργιες αυτές κατευθύνσεις των τελευταίων χρόνων φυσικά οι 

καινούργιες, με βάση Καλλικράτη και Κλεισθένη τώρα πια, θα πάμε 

το επόμενο διάστημα, να αποτυπωθούν και στο πώς είναι 

δομημένος ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του.  

 Τώρα, η Δημοτική Αρχή, εδώ έχει προχωρήσει και σε 

προηγούμενες συζητήσεις με κάποιες αλλαγές που έχει κάνει, εδώ 

μας φέρνει και καινούργιο… Αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη 

δομή συνολικά, βάζοντας μπροστά αυτά που τέλος πάντων βλέπει 

ότι χρειάζεται να συντονίσει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη κατά 

πόσο αυτό όντως αποτυπώνει… Φαντάζομαι ότι αποτυπώνει 

πράγματι μια ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να είμαι αυτή που θα βάλω 

μπροστά τις ιεραρχήσεις. Γιατί η Δημοτική Αρχή έχει συγκεκριμένο 

πρόγραμμα που υλοποιεί και με βάση αυτό κατευθύνει και τις 

Υπηρεσίες.  

Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να συναντηθούμε – 

να το πω έτσι – και με επιφυλάξεις σε ζητήματα που αφορούν την 

υλοποίηση, π.χ. προγράμματα που παίρνει, πώς θέλει να τα 

ιεραρχήσει, να τα κατευθύνει, αυτά περνάνε μέσα από τις 

Διευθύνσεις και τα Τμήματα. Ή οι θέσεις που καταργεί,  γιατί μας 

έχουν ξανά έρθει τέτοιες θέσεις, προβληματιζόμαστε, είναι όντως 

έτσι; Πρέπει να καταργηθούν; Να φτιαχτούν άλλες ειδικότητες; 

Μήπως είναι όχημα για να έχουμε το επόμενο διάστημα, να είναι  

αποτυπωμένο τέλος πάντων μια μείωση προσωπικού σε 

συγκεκριμένες θέσεις; Δεν έχουμε και εμπιστοσύνη στη Δημοτική 
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Αρχή τη συγκεκριμένη με βάση το πρόγραμμα που υλοποιεί και την 

πολιτική που υλοποιεί, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε.  

Πάντως ο Οργανισμός συνολικά είναι για όλους τους Δήμους, 

έχει αυτό το χαρακτήρα. Να φέρει δηλαδή εις πέρας, στη 

λειτουργία, να αποτυπωθούν στην λειτουργία δηλαδή οι καινούργιες 

παραδείγματος χάρη αρμοδιότητες. Υγεία – πρόνοια. Είναι πολύ 

χαρακτηριστικό αυτό που αποτυπώνεται εδώ. Είναι μια ανάγκη 

φυσικά έτσι όπως προέκυψε, με το «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά εδώ 

λέμε συνολικά για μια αρμοδιότητα προς τους Δήμους. Δηλαδή 

πρόνοια, που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια και το επόμενο 

διάστημα θα βρεθούμε μπροστά και στο θέμα του κατακερματισμού 

και της υγείας και το πώς θα περάσει στους Δήμους σιγά – σιγά. 

Αυτό δηλαδή είναι μπροστά, τουλάχιστον και με κυβερνητική 

γραμμή και με ευρωπαϊκή γραμμή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 

κατεύθυνση δηλαδή τέτοια. 

Οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, έχουμε έτσι  και 

αλλιώς καταψηφίσει τον Οργανισμό εξαρχής, τη συγκρότησή του και 

αυτή του τη λειτουργία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Αν και ένα τόσο σοβαρό θέμα ήρθε μόλις 

προηγούμενα, δυο – τρεις παρατηρήσεις, γιατί ωραία τα 

οργανογράμματα και αυτά, αλλά είπαμε, πρέπει να υπάρχει και 

ήθος. Δηλαδή πώς θα μπορούσε ας πούμε κάποιος ο οποίος είναι 

Δήμαρχος και θέλει να περάσει κάποια πράγματα… Οποιοσδήποτε 

Δήμαρχος, έτσι; Δεν μιλάμε επί της παρούσης. Για να μη φαίνεται 

ότι υπάρχει και κάτι προσωπικό. Και κάνει ένα Τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου, το οποίο υπάγεται κατευθείαν στο Δήμαρχο. Δηλαδή, 

προφανώς δεν είναι το Α2 που λέγαμε χαριτολογώντας εδώ, είναι ο 

έλεγχος ακριβώς φαντάζομαι των εγγράφων και… μιας και 

καταργήθηκε, όπως είπαμε, κακώς – και εδώ συμφωνούμε – ο 

προληπτικός έλεγχος.  
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 Ένας (…) Δήμαρχος ή ένας ψεύτης Δήμαρχος, κατ’  επάγγελμα 

ή κατ’ έξη, δηλαδή θα υποχρεώνει τις Υπηρεσίες να κάνουν έναν 

φάκελο έτσι ώστε… όπως επιβάλλει  ο νόμος και τον έλεγχο του 

φακέλου αν είναι σωστός, θα τον αναλαμβάνει ένα Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου που υπάγεται στον Δήμαρχο κατευθείαν. 

Ποιος υπάλληλος που θα έχει στελεχωθεί ακριβώς από πρόσωπα 

της απολύτου εμπιστοσύνης του Δημάρχου… Εκτός αν φοβάται η 

Δήμαρχος, από την εμπειρία της, έτσι ώστε, ότι οι Υπηρεσίες δεν 

δουλεύουν σωστά. Τότε υπάρχει ένα μείζον θέμα, γιατί είναι 

προσβολή για τους ήδη εργαζόμενους υπαλλήλους.  

 Εγώ πιστεύω ότι οι υπάλληλοί μας και  καταρτισμένοι είναι, 

και έχω λόγο γνώσης, γιατί και πολύ τους έχω πιέσει και πολύ έχω 

ενδιαφερθεί, τη νομοθεσία την ξέρουν απεριόριστα. Και ξέρουν 

ακριβώς και εντίμως να υπηρετούν αυτά, όχι γιατί το λέμε εμείς, 

αλλά γιατί έτσι έχουν μάθει. 

 Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή 

προετοιμασίας των ενταλμάτων, των κονδυλίων και όλα αυτά, που 

δεν είναι ανεξάρτητο αυτό το γραφείο, αλλά υπόκειται… επομένως 

και το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον η Δήμαρχος από την εμπειρία 

που έχει, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά και από τη στιγμή 

που αποφασίζει ότι πρέπει να υπάρχει, επαναλαμβάνω, λόγω της 

εμπειρίας της, είναι απαράδεκτο να είναι στη Διοίκησή της. 

 Δυο παρατηρήσεις που δεν είναι σημαντικές, αλλά είναι 

πρακτικές, γιατί εγώ μόνο και μόνο για αυτό το λόγο δεν το ψηφίζω, 

γιατί ακριβώς δεν έχουμε και τα (…) να ξέρουμε κάθε Τμήμα τι 

ισονομία – το είπε ο κύριος Βάσιος – στελεχών έχει. Αλλά ένα 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, που για να λειτουργήσει πρέπει να 

έχει άμεση σχέση με τα μηχανήματα, με όλα αυτά, δεν μπορεί να 

υπάγεται στο Δήμαρχο, δεν είναι να βγάζουμε φωτογραφίες και να 

λέμε. Πρέπει να υπάγεται ακριβώς στον Αντιδήμαρχο, ο οποίος 

γνωρίζει τα θέματα, την αρτιότητα των μηχανημάτων, τη δυνατότητα 

του προσωπικού, γιατί συνήθως το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
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θέλει ανθρώπους όχι γραφείων και προφανώς έχει μεγάλη ανάγκη 

των μηχανημάτων και την κατάστασή τους, την οποία την ξέρει 

πολύ καλά.  

 Επίσης… Καλά, δεν μιλάω για το Γραφείο Επικοινωνίας 

Δημοσίων Σχέσεων και όλα αυτά, που θα μπορούσαν να είναι στη 

Γραμματεία Δημάρχου, αλλά φαίνεται  ότι είναι διαφορετικό ή… για 

δικούς τους λόγους.  

Όμως θα ήθελα να σημειώσω… Τώρα έφυγε, αλλά θα το 

βρω… Ήθελα και άλλο ένα Γραφείο εν πάση περιπτώσει, να μην 

είναι στην αρμοδιότητα ακριβώς της Δημάρχου, του Δημάρχου, 

οποιουδήποτε βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αλλά να ανήκει σε 

Τμήματα έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο ορθή διαχείριση και 

καλύτερος έλεγχος των Διευθυντών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, τελείωσε ο χρόνος.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Τελείωσα, με τις παρατηρήσεις που είπαμε, το 

καταψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βάσιε.  

Α. ΒΑΣΙΟΣ:  Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι μια πολύ 

σοβαρή υπόθεση και έπρεπε να το δούμε εδώ και αρκετό καιρό, 

έτσι; Δεν τον είδαμε. Άρα λοιπόν, γιατί βιαζόμαστε να κάνουμε 

κάποιες αλλαγές, έτσι, της τελευταίας στιγμής, που όπως είπε και ο 

Πρόεδρος, ίσως δεν θα προλάβουμε να τις κάνουμε καν, να τις 

ολοκληρώσουμε.  

 Επειδή όμως και εμείς είχαμε μια πολύ λειψή πληροφόρηση 

και επειδή βλέπω υπάρχουν θέματα για το πώς θα επιλέγονται οι 

Προϊστάμενοι, γιατί αλλάζουμε κάποιες θέσεις από μόνιμους, ξέρω 

εγώ, ΔΕ σε ΙΔΑΧ και τα λοιπά, αυτά όλα δεν προλαβαίνουμε να τα 

δούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ δηλαδή πραγματικά αδυνατώ να 

μπω στην ουσία του πώς θέλω έναν Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή αλλάζουμε τη 

Διεύθυνση και… Μάλλον, μετατρέπουμε το Τμήμα σε Διεύθυνση, 

έχουμε και άλλα θέματα πάρα πολλά που προβλέπει μέσα.  
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 Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, εγώ δεν μπορώ να 

ψηφίσω αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κυρία Δήμαρχε, ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Το είπα και πριν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Είναι 

άποψή μας ότι ο Οργανισμός όλος, στο σύνολό του, χρήζει 

επικαιροποίησης, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν είναι κατάλληλος, 

παρότι έρχεται η τελευταία του αλλαγή το 2009, να απαντήσει στις 

ανάγκες και στην υπάρχουσα στελέχωση. Θα θέλαμε να είχαμε όλο 

το χρόνο μπροστά μας και να δούμε στο σύνολό του την αλλαγή, 

την τροποποίηση του ΟΕΥ.  

 Είπα όμως ότι, παρότι είχαμε σχέδιο να το φέρουμε και θα 

μπορούσαμε να το φέρναμε και τον Δεκέμβρη και τον Οκτώβρη και 

το Νοέμβρη, επιλέξαμε συνειδητά, πρώτον, περιμένοντας αλλαγές 

που έρχονται και από την κεντρική κυβέρνηση, όπως υποχρεωτικές 

εφαρμογές, αυτό που σας είπα τώρα, του εσωτερικού ελέγχου, το 

«Βοήθεια στο Σπίτι», που το περιμέναμε αρκετό καιρό, για να 

δικαιολογηθεί απόλυτα η μετατροπή του Τμήματος σε Διεύθυνση, 

όμως δεν πήγαμε σε μία συνολική αλλαγή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό 

θα πρέπει να είναι αντικείμενο της καινούργιας Διοίκησης. Και είναι 

λίγο unfair πολιτικά να έρθουμε να κάνουμε εκτεταμένες αλλαγές 

στον Οργανισμό, τώρα, ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. 

Κάνουμε τόσες όσες αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες και 

τεκμηριώνονται.  

 Σε ότι αφορά τις θέσεις, καταρχήν την πληροφορία για τη 

στελέχωση, είναι πολύ εύκολο, κατεβάζοντας την εφαρμογή του 

προσωπικού να κάνουμε μια εκτύπωση και να έχετε αύριο όλοι 

αυτή την πληροφορία. Όμως, αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα τις 

ανάγκες όπως προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως 

αναφέραμε τον εσωτερικό έλεγχο ή τον προγραμματισμό ή τη 

Διεύθυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Αυτό που αναφερθήκατε ότι 

γίνεται μετατροπή, το ξαναλέω, μετατρέπουμε δύο κενές θέσεις 

μονίμων ΔΕ1 Διοικητικού, σε θέσεις αντίστοιχα ΔΕ ΙΔΑΧ. Γιατί; 
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Γιατί μπήκαμε στην κινητικότητα. Τρέξαμε την Α΄ φάση. Είδαμε ότι 

υπήρχαν αιτήματα, εκτός από μόνιμο προσωπικό, να μετακινηθεί, 

να έρθει πιο κοντά και ΙΔΑΧ, που δεν μπορούσαμε εμείς να 

θέσουμε αυτές τις θέσεις, να τις βάλουμε στο σύστημα της 

κινητικότητας. Για να έχουν τη δυνατότητα οι Υπηρεσίες με τη νέα 

διαδικασία, που θα το γνωρίζετε φαντάζομαι, δεν επεμβαίνει η 

Διοίκηση του Δήμου, παρά μόνο οι  Διευθυντές, Επιτροπές που 

ορίζονται με συγκεκριμένη στελέχωση, κάνουν συνεντεύξεις από 

τους ενδιαφερόμενους και προκρίνουν ποιος κατά σειρά έχει τα 

περισσότερα προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.  

 Άρα λοιπόν, μετατρέπουμε δύο κενές θέσεις σε αντίστοιχες 

δύο κενές θέσεις ίδιου επιπέδου, ΔΕ, χωρίς να αλλάξουμε δηλαδή 

το κόστος, απλά είναι ΙΔΑΧ και μετατρέπουμε δύο κενές θέσεις ΥΕ 

εργατών, κενές θέσεις, που δεν έχουν δοθεί ούτε… δεν είναι θέσεις 

εργατών Καθαριότητας, δεν έχουν δοθεί στις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, δεν έχουν δοθεί στην 3Κ, σε θέσεις ΠΕ Μηχανικών 

Πληροφορικής, καθώς υπάρχει υποστελέχωση με κατάλληλο 

προσωπικό στο Γραφείο Μηχανογράφησης, που σημειωτέον 

θέλουμε να αναβαθμιστεί και να γίνει Τμήμα.  

 Και με τη μετακίνηση, την πρόσφατη μετακίνηση ενός πολύ 

καλού υπαλλήλου, το είπαμε και στην πίτα, που θέλησε να πάει σε 

άλλη Υπηρεσία για να βελτιώσει την εργασιακή του θέση και την 

καριέρα του, έχει  αποδυναμωθεί το Γραφείο Μηχανογράφησης. 

Πόσο μάλλον όντας Τμήμα. 

 Αυτές είναι οι αλλαγές στις θέσεις, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, 

γιατί θεωρούμε, το ξαναλέω, ότι πολιτικά δεν είναι ορθό να γίνει σε 

προεκλογική περίοδο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δευτερομιλία. 

 Ο κύριος Βρεττός.  

 Θέλει κάποιος άλλος από αυτούς που μιλήσανε;  

 Ωραία, κύριε Βρεττέ. 
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε η Δήμαρχος, ότι 

εφόσον δεν είναι απαραίτητο, γιατί να το κάνουμε τώρα; Βέβαια μια 

καινούργια Διεύθυνση θα φέρει έναν καινούργιο Διευθυντή. Δεν 

είναι κακό γιατί είναι φίλος και το αξίζει, αλλά το ζήταγε τόσο καιρό, 

όχι προσωπικά, αλλά με την έννοια ότι ακριβώς ένα Τμήμα σαν της 

Κοινωνικής, το ξέρει και ο κύριος Ειρηνάκης, από παλιά, ήταν ένα 

πάγιο αίτημα γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό 

από πλευράς τουλάχιστον διαχείρισης οικονομικών πόρων, 

Γραφείο. Άρα μόνο και μόνο που το λέει η Δήμαρχος, αποτελεί. 

Τώρα αν δεν γίνει ο Μπαμπάνας και γίνει κάποιος άλλος, είναι  

διπλή η τιμωρία, αλλά αυτό αφορά εσάς, το θέμα είναι ότι δεν 

μπορεί να γίνεται προεκλογικά μια τέτοια σοβαρή Διεύθυνση, έτσι η 

Δήμαρχος απεκάλυψε.  

 Και να πω και έναν άλλο σχολιασμό, που επιβεβαιώνει του 

λόγου το αληθές, γιατί η Πρόεδρος για τους δικούς της λόγους δεν 

μου επέτρεψε προηγούμενα, αλλά έχει να κάνει με τον Κανονισμό 

και τη διαχείριση ακριβώς των υπαλλήλων. Όταν ένας Δήμαρχος 

ψεύδεται συστηματικά και συγκεκριμένα λέει ότι η θέση ενός 

Δημοτικού Συμβούλου, πολιτικού αντιπάλου, αυτό είναι δημοκρατία, 

είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχει πάρει – και 

αναφέρομαι στη Βαμβακάρη – που πάντα εμάς πάγια θέση και 

προσωπικά σθεναρά έλεγα ότι πρέπει  τα οικόπεδα να αγοράζονται 

απευθείας από το Δήμο και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είστε εκτός θέματος.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, εντός θέματος. Γιατί αιτιολογώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Μα θα μου πείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (…) αιτιολογήσω. Γιατί ακριβώς θέλω να πω για ποιο 

λόγο το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, πώς μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα ψέμα συστηματικό που γίνεται για να σπιλώσει 

έναν πολιτικό αντίπαλο;  

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 55 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  …(εκτός μικροφώνου)… το ίδιο το Τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, θα το κρίνω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Θα κρίνω, 

φέρνοντας παραδείγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν θα το κρίνετε εκ προοιμίου.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Μα θα μου πείτε; Φέρνω παραδείγματα για να το 

προσέξουν. Τι λέτε τώρα; Γιατί τα προηγούμενα…  Τα τελευταία 

στερνούν τα πρώτα .  

 Επομένως έρχομαι και λέω, όταν πάντα λέω ότι οι αγορές 

πρέπει να γίνονται με απευθείας βάσει το νόμο του 2012 και να 

μοιράζονται σε ακτίνα 500 μέτρων έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται  

οι παρόδιοι με όλα αυτά τα τερατώδη χρήματα, πείτε μου εσείς αυτό 

το αίτημα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τέλειωσε η δευτερομιλία. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …πώς θα το αντιμετωπίσει ένα Γραφείο Εσωτερικού 

Ελέγχου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, τέλειωσε η δευτερομιλία. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …γιατί ελέγχεται άμεσα από τη Δήμαρχο, η οποία 

ανάλογα με το φεγγάρι, διώκει ή δεν διώκει τους πολιτικούς της 

αντιπάλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεν θα περίμενα διαφορετική στάση από ανθρώπους 

που θέλουν να λογίζονται ως κήνσορες της ηθικής, να διαβάζουν 

ένα οργανόγραμμα και να το μετατρέπουν σε υποψήφιους 

Διευθυντές. Θεωρώ ότι αδικεί πάρα πολύ και αν ο κύριος 

Μπαμπάνας λάβει γνώση των πρακτικών, νομίζω θα έρθει σε πολύ 

δύσκολη θέση, δεν έχει ορίσει άλλωστε τον κύριο Βρεττό 

τοποτηρητή των συμφερόντων του. Ενημερώνω τον κύριο Βρεττό 

ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την πλήρωση των θέσεων 

είναι: προκήρυξη της θέσης, αφότου βγει ο ΟΕΥ και γίνει ΦΕΚ. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, μοριοδότηση των ενδιαφερομένων και 

Επιτροπή συγκεκριμένη, όπως προβλέπεται από το Υπηρεσιακό 
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Συμβούλιο, που κρίνει ποιος καλύπτει και ποιος στελεχώνει μια 

θέση.  

 Άρα λοιπόν, όσο και αν δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, 

δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο 

διαχειριστικό μοντέλο έχει κατά νου και είναι αυτό που πρεσβεύει, 

άλλωστε έχει φανεί και από άλλες αναφορές, είναι συγκεκριμένο, 

μιλούσε πριν για χαφιεδισμό, μιλούσε πριν για απόκρυψη 

στοιχείων, όταν είχε τα στοιχεία, του είχε δώσει η Υπηρεσία τα 

στοιχεία για τα οποία κατηγορούσε τη Διοίκηση του Δήμου. Είναι  

πεδίο δόξης λαμπρό και λυπούμαι πολύ ότι αναμειγνύει τη 

μικροπολιτική του, σε θέματα που είναι υπηρεσιακά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία.  

 Ποιοι συνάδελφοι είναι κατά της εισήγησης για τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας; Η κυρία Αχουλιά, ο κύριος Βρεττός, ο 

κύριος Πρεκετές, ο κύριος Μαλαθούνης, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο 

κύριος Ζέρβας, ο κύριος Γιαννέζος και η κυρία Δήμου.  

 Λευκό; Ο κύριος Κουτσοβασίλης, η κυρία Αντιμισάρη και ο 

κύριος Βάσιος.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου μας.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μάλιστα, δικαιολόγηση; 

Β. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ:  Ναι, δικαιολόγηση ψήφου. Θεωρώ 

πραγματικά ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ο Οργανισμός, οι 

κύριοι συνάδελφοι έχουν θέσει αρκετά ζητήματα, και ο Πρόεδρος, 

και θεωρώ ότι ένα τέτοιο ζήτημα με μια εισήγηση που μας δώσανε 

πριν από 10 λεπτά, 32 σελίδων, είναι αδύνατο να κάνουμε 
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οποιαδήποτε ερώτηση και οποιαδήποτε… έτσι, έλεγχο. Οπότε δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λευκό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μία διευκρίνιση, για τα πρακτικά και για τον ιστορικό 

του μέλλοντος. Οι αλλαγές που προτείνονται, είναι αυτές που είχατε 

στα χέρια σας από την Παρασκευή που βγήκε η πρόσκληση. Οι 

αλλαγές του Οργανισμού, το τι  εισάγουμε ως νέο, είναι  ότι είχατε 

πάρει από την Παρασκευή. Αυτό που έχει προστεθεί… Ακούστε με 

λίγο. Αυτό που έχει προστεθεί είναι οι θέσεις που κρίνονται  

σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, ηλεκτρονικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αν μας το ζητούσατε την Παρασκευή τυπωμένο, δεν 

θα σας το δίναμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει, τώρα ηλεκτρονικά ή τυπωμένο, δεν είναι…  

 Λοιπόν, προχωράμε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

3ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για έγκριση της 9/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας Αγίου Δημητρίου» που αφορά στην έγκριση της 1ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 3 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της 9/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 

“Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας 

Αγίου Δημητρίου” που αφορά στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού έτους 2019». 
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 Κυρία Αλεξίου.  

Β. ΑΛΕΞΙΟΥ:  Αφορά την 1η αναμόρφωση του έτους, προκειμένου 

να αποτυπωθούν σε αυτό τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα 

του Νομικού Προσώπου. Γίνεται εξορθολογισμός των εσόδων και 

των εξόδων και  ενισχύονται κάποιοι κωδικοί συγκεκριμένοι, 

προκειμένου να συνεχίσουμε γενικά και να καλύπτονται οι ανάγκες 

του Νομικού Προσώπου. Είναι κάποιοι κωδικοί οι οποίοι έχουν να 

κάνουν με την καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση και 

φθινοπωρινή, την κατασκήνωση, κάποιες δαπάνες σε επιμόρφωση 

επί του προσωπικού σε συνέδρια και σε σεμινάρια, πάνω – κάτω 

γύρω στους 4 – 5 κωδικούς που είναι  οι βασικοί και κάποιοι άλλοι 

που είναι εργασίες και λοιπές ενέργειες.  

 Αυτά. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει. Είμαστε 

στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσοβασίλης και η κυρία 

Δήμου. 

 Κύριε Κουτσοβασίλη. 

Β. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ:  Ευχαριστώ.  

 Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι στον κωδικό 

«Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης», αυξάνεται το ποσό από 

150.000 σε 200.000. Δεν ξέρω, είναι  ο διαγωνισμός; Δεν ξέρω τι 

είναι, παρακαλώ μία διευκρίνιση.  

 Και τα «Έξοδα οργάνωσης και  εκτέλεσης αθλητικών, 

πολιτιστικών, δημιουργικών εκδηλώσεων», που είναι κάτι το οποίο 

γίνεται… είναι στάνταρ αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο, αυξάνει από 

20.000 σε 74.000. Τι καινούργιο θα προστεθεί και υπήρχε αυτή η 

ανάγκη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η κυρία Δήμου και απαντάτε συνολικά, κυρία Αλεξίου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Έχουμε και εμείς απορία για τους δύο αυτούς 

κωδικούς. Καλά, για την κατασκήνωση εντάξει. Για τον άλλον πιο 

πολύ. Αφορά τις καλοκαιρινές που είπατε μόλις… Είπατε 

καλοκαιρινές και χειμερινές.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Φθινοπωρινές.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Α, φθινοπωρινές.  

Β. ΑΛΕΞΙΟΥ:  Είχε γίνει και πέρυσι. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Άρα δεν αφορά τη λειτουργία των παιδικών σταθμών 

μέσα στο χρόνο. Οκέι. 

 Και το άλλο είναι, επειδή κάποια γίνονται πεντακοσάρικα, το 

πεντακοσάρικο είναι σαν το ένα; Δηλαδή κρατάτε κωδικούς; Έχουν 

αυτό το χαρακτήρα;  

 Αφού έχουν αυτό το χαρακτήρα λοιπόν, πώς προκύπτει… 

Λέμε, επειδή… Εκτός εάν στο Νομικό Πρόσωπο το δικό σας δεν 

υπάρχει παραπάνω προσωπικό. Π.χ. «Προμήθεια χειμερινών 

ειδών, ένδυση, υπόδηση», επειδή μειώνεται, του προσωπικού 

αφορούσε αυτό; Για το προσωπικό. Λέω, παράδειγμα. Ή «Δαπάνες 

παιδικών παραστάσεων». Γιατί το μειώνετε κατά 3.000 €; Με τα 

2.000 καλύπτετε τις δραστηριότητες μέσα στους παιδικούς, 

παραδείγματος χάρη; Που έχουμε μέσα στη χρονιά. Και βάζουν 5 € 

γονείς, ξέρω εγώ, αυτοί που μπορούν και τα λοιπά. Λέω, αν 

μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η κυρία Αλεξίου. 

Β. ΑΛΕΞΙΟΥ:  Ναι, Πρόεδρε. Να απαντήσω λιγάκι πρώτα για τον 

κωδικό της κατασκήνωσης. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο, τα 2 

τελευταία χρόνια ήταν σε αυτό το ποσό, στα 200 χιλιάρικα. Εμείς 

αυτή τη στιγμή στην προηγούμενη που κάναμε την αναμόρφωση, 

στον προϋπολογισμό μας μάλλον, όχι στην αναμόρφωση, είχαμε 

βάλει 150 για να κλείσει ο προϋπολογισμός μας. Είχαμε πει σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ούτως ή άλλως κάποιοι  

κωδικοί θα ενισχυθούν γιατί πρέπει να ενισχυθούν, δεν μπορούμε 

να πάμε με 150, δεν φτάνουν γιατί είναι πολλά τα παιδιά, 900 

παιδιά συνολικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο κόστος 

όσον αφορά την κατασκήνωση.  

 Όσον αφορά για το πρόγραμμα, την καλοκαιρινή δημιουργική 

απασχόληση και φθινοπωρινή, ήταν ακριβώς το ίδιο ποσό και 
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πέρυσι, στα 74 χιλιάρικα. Διότι με τα 20 χιλιάρικα ξέρουμε ότι είναι 

ανταποδοτικό το πρόγραμμα, έχουμε πάρει παραπάνω παιδιά από 

την περσινή χρονιά, που ήταν το ίδιο ποσό, φέτος ευελπιστούμε να 

πάμε παραπάνω παιδιά με το ίδιο ποσό, γύρω στα 1.000 παιδιά το 

ένα πρόγραμμα και 1.000 παιδιά το Αθλοδιακοπές αντίστοιχα, 

αύξηση, ναι, οπότε καταλαβαίνετε και μέσα σε αυτό είναι και το 

πρόγραμμα των ΑΜΕΑ, έτσι; Το πρόγραμμα που γίνεται από 

πέρυσι, που είναι  στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που αφορά 

παιδιά με ειδικές ικανότητες.  

 Τα άλλα, δεν ξέρω αν σας απάντησα σε όλα, τους κωδικούς 

που είναι τα πεντακοσάρικα, ναι, είναι για να κρατήσουμε κάποιους 

κωδικούς να υπάρχουν, προμήθεια χειμερινών ειδών ένδυσης, 

είμαστε οκέι, τα έχουμε πάρει όλα στους υπαλλήλους, οπότε δεν 

έχουμε κάποιο θέμα.  

 Όσον αφορά για τις παιδικές παραστάσεις, το 2 χιλιάρικα που 

το κάναμε, για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί θα έρθει μετά και 

άλλη αναμόρφωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν έχουμε κάτι 

για να κάνουμε παιδική παράσταση, έχουμε το Αποκριάτικα, είναι 

το Πάσχα που δεν θα κάνουμε κάτι σε παιδική παράσταση και μετά 

πηγαίνουμε τη νέα χρονιά. Οπότε τώρα οι ανάγκες μας καλύπτονται 

με αυτά τα 2 χιλιάρικα, είμαστε εντάξει. Και γενικά προσπαθούμε να 

έχουμε τα πραγματικά μας έσοδα και έξοδα, να μη βάζουμε 

παραπάνω. Ότι έχουμε, να καλύπτουν τις πραγματικές μας 

ανάγκες.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλεξίου.  

 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Όχι.  

 Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εγώ να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά και να 

χαιρετίσω και για τα δύο Νομικά Πρόσωπα την απόφαση να 

αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των παιδιών στα θερινά 

προγράμματα και νομίζω ότι και με την απόφασή τους και τη 
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συνεργασία με το Γραφείο Μηχανογράφησης να υπάρχει η 

πλατφόρμα αιτήσεων, θα ξεπεράσουμε και την ταλαιπωρία των 

αιτήσεων και τη διαδικασία της ουράς, το να περιμένει κάποιος ή να 

μην προλάβει, οπότε θεωρώ ότι φέτος θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά 

μπορούμε και αυτές τις δύο παροχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε, κυρία Δήμαρχε.  

 Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Κατά;  

 Λευκά; Η κυρία Δήμου και ο κύριος Γιαννέζος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λευκά.  

 Άρα, κατά η κυρία Δήμου και ο κύριος Γιαννέζος.  

 Λευκό; Ο κύριος Ζέρβας.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει την 9/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου» που 

αφορά στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 

2019.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Προχωράμε στο 4ο θέμα, που έχουμε μία διόρθωση 

τίτλου. Θα σας τον διαβάσω διορθωμένο.  

 

 

4ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Κρητών 

και το Σύλλογο Απανταχού Κραψιτών Αγίου Δημητρίου 
εκδήλωσης αφιερωμένης στην συμβολή των Κρητών στην 
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απελευθέρωση της Ηπείρου στις 16 Μαρτίου 2019 και 
εξειδίκευση πιστώσεων  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 4 

θέμα: «Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο 

Κρητών και το Σύλλογο Απανταχού Κραψιτών Αγίου Δημητρίου 

εκδήλωσης αφιερωμένης στην συμβολή των Κρητών στην 

απελευθέρωση της Ηπείρου στις 16 Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση 

πιστώσεων». 

 Έχετε δει την εισήγηση .  

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις; Όχι.  

 Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει  την συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Κρητών και το 

Σύλλογο Απανταχού Κραψιτών Αγίου Δημητρίου εκδήλωσης 

αφιερωμένης στην συμβολή των Κρητών στην απελευθέρωση της 

Ηπείρου στις 16 Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων, ως η 

εισήγηση.  

 

 

5ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στις 

εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου 
Χριστουγέννων 2019  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 5 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά 
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στις εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου 

Χριστουγέννων 2019». 

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις;  

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στις εκδηλώσεις 

Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2019, 

ως η  εισήγηση.  

 

 

6ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για το έτος 2019 
καθώς και εξειδίκευση πιστώσεων  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 6 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για το έτος 2019 καθώς 

και εξειδίκευση πιστώσεων».  

 Επειδή δεν υπάρχει στην εισήγηση, θα είναι στις 6/3. 6 

Μαρτίου. Υπάρχουν… Ναι, απλά δεν φαίνεται στην εισήγηση.  

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις;  

 Κυρία Δήμου, τοποθέτηση; Ναι, η κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Αυτό είναι το 6ο  θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άλλο το 21 και άλλο το… 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Γιατί δεν τα βάζετε μαζί, το 6 και το 21; Τέλος πάντων, 

εντάξει. Τοποθετούμαι σε αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν είναι το ίδιο.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν είναι το ίδιο, γιατί να είναι μαζί;  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Αυτό είναι διοργάνωση εκδήλωσης και το άλλο είναι το 

ψήφισμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Αλλά και τα δύο συζητηθήκανε την ίδια μέρα. Εάν 

κάνουμε κάπου λάθος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά θέματα. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εάν κάνουμε κάπου λάθος, δεκτό να μας διορθώσει η 

κυρία Καντζέλη. Όμως, με βάση αυτό που γνωρίζουμε, επειδή 

υπάρχουν και οι παρουσίες της Επιτροπής, για το ψήφισμα θα 

τοποθετηθώ μετά. Εγώ τώρα θέλω να τοποθετηθώ για την 

Επιτροπή. Υπάρχουν παρουσίες της Επιτροπής. Στις απουσίες 

είναι η Νικοπούλου η Άννα, εκπρόσωπος από τη ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην Επιτροπή, είναι εκπρόσωπος και του Συλλόγου 

Δημοκρατικών Γυναικών, Συλλόγου δηλαδή της ΟΓΕ στον Άγιο 

Δημήτριο.  

 Προσέξτε τώρα, η Άννα ενημερώθηκε για αυτή την 

ημερομηνία, 7 Φεβρουαρίου, ότι θα γίνει μάζεμα με ένα κρασί, 

21.00 η ώρα το βράδυ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Συγγνώμη, δεν ακούω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Λέω, είναι άλλη ημερομηνία αυτό που αναφέρω; Με ένα 

κρασί 21.00 η ώρα το βράδυ, σε ένα τέλος πάντων άλλο χώρο από 

το Δημαρχείο. Το οποίο… Θέλετε να μου πείτε και μετά να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι, όχι, ολοκληρώστε, κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εάν ισχύει και δεν έχουμε μπερδέψει τις ημερομηνίες, 

τις ενημερώσεις και τα λοιπά, επειδή υπάρχει ένα προηγούμενο σε 

Επιτροπές και σε άλλες διαδικασίες στο Δήμο και κατά καιρούς το 

έχουμε θέσει… Παραδείγματος χάρη, για να μη μπερδεύω τώρα, 

έχει προκύψει θέμα τηλεφωνικής συνεδρίασης και έχουμε αρνηθεί, 

έχουμε βάλει ζήτημα, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να 
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γίνονται. Να μη μαζεύεται το Σώμα να συνεδριάζει. Εδώ έχει πάει 

λίγο παραπέρα. Δηλαδή μαζευτήκανε για κρασί… Δεν είχαν 

ενημέρωση για το θέμα. Δηλαδή η Νικοπούλου η Άννα, δεν γνώριζε 

ότι θα συζητηθεί ψήφισμα για την ημέρα της γυναίκας, που φυσικά 

και έχει λόγο ο συγκεκριμένος, θέση, λόγο, δράση, ο συγκεκριμένος 

Σύλλογος, για να μάθει κιόλας τι  προγραμματίζεται, να τοποθετηθεί, 

να καταθέσει την άποψη του Συλλόγου…  

Εάν συζητάμε για συνεδρίαση με ένα κρασί σε χώρο εκτός 

Δημαρχείου, είναι πρόβλημα λειτουργίας. Αποκλείει. Έγινε 21.00 η 

ώρα το βράδυ. Η συγκεκριμένη είναι μητέρα δύο παιδιών, 21.00 η 

ώρα το βράδυ… Εδώ κατά καιρούς βάζουμε ζήτημα για τις Σχολικές 

Επιτροπές τι  ώρα συνεδριάζουν και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να 

πάρουν μέρος. Τώρα πάμε για Επιτροπή Ισότητας Γυναικών, που 

συμμετέχουν γυναίκες, 21.00 η ώρα το βράδυ. 21.00 μπορείτε 

εσείς. Εντάξει. Η συγκεκριμένη που είναι μία γυναίκα 35 χρονών με 

δύο παιδιά, δεν μπορεί 21.00 η ώρα το βράδυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία.  

 Η κυρία Καντζέλη.  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Λοιπόν, με την κυρία 

Νικοπούλου μιλήσαμε τρεις φορές τηλεφωνικά. Πράγματι είχαμε πει 

η συνεδρίαση να είναι 21.00 το βράδυ, ενώ και άλλες φορές έχουμε 

κάνει συναντήσεις και το μεσημέρι, και το απόγευμα, εδώ στο 

Δημαρχείο. Είπαμε 21.00 η ώρα το βράδυ γιατί υπήρχαν κάποιες 

κυρίες οι οποίες εργαζόντουσαν και είχαν ζητήσει από τις 

προηγούμενες φορές, ότι αν γίνεται, να βρεθούμε πιο αργά.  

 Συγκεκριμένα με την Άννα, επειδή έχω μιλήσει τρεις φορές 

μαζί της, δεν έχει έρθει τουλάχιστον στην Επιτροπή Ισότητας 2017 

– 2019, δεν έχει καταφέρει, και πραγματικά λέω δεν έχει καταφέρει, 

γιατί δεν είναι ότι… Θεωρώ ότι αν μπορούσε, θα ερχόταν, δεν έχει 

καταφέρει να έρθει  καμία φορά πέρα από την πρώτη. Την πρώτη 

που συνεδριάσαμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  
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Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Έχουμε συνεδριάσει, δεν έχω 

τα πρακτικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον… Δύο το χρόνο, 

σίγουρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Αυτό θέλω να πω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Όχι, όχι, οι προηγούμενες 

φορές δεν ήταν 21.00 το βράδυ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Θα πω, θα σου πω, Γιώτα.  

 Εμείς λοιπόν, κάθε φορά συνεδριάζουμε εδώ στο  Γραφείο της 

Δημάρχου και μάλιστα σε όλες τις Επιτροπές παρευρίσκεται και η 

Δήμαρχος. Αυτή τη φορά λοιπόν που ήταν 21.00 το βράδυ και  

επειδή ξέραμε ότι θα συνεδριάσουμε για την εκδήλωση, προέκυψε 

το ψήφισμα που είπαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει 

προσυπογράψει η Δήμαρχος, 21.00 η ώρα λοιπόν το βράδυ… Στις 

20.30 μάλλον, συνεδρίαζε και η Επιτροπή Νεολαίας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Και ο ΟΠΑΠ. Άρα ξανά ήρθα με 

τηλέφωνα και με μήνυμα, γιατί πραγματικά το κάνω και σε όλες και 

επειδή εργάζομαι, επειδή αντιλαμβάνομαι το χρόνο της κάθε μίας, 

ξανά ήρθα και τους είπα: θέλετε… Έκανα τηλέφωνα. Θέλετε να 

βρεθούμε κάπου έξω; Δεν το έχουμε κάνει, δεν έχουμε βρεθεί και 

ποτέ έξω.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Να συζητήσουμε. Μην το 

κάνουμε τόσο μεγάλο. Να συζητήσουμε. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Αφού λοιπόν μίλησα και την 

ίδια μέρα με την… Μίλησα με την κυρία Νικοπούλου και την ίδια 
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μέρα και μου είπε: θα προσπαθήσω. Ήξερε ότι θα συζητήσουμε, 

της ανέφερα ακριβώς και μάλιστα έχω και τα SMS που της έστειλα 

πάλι.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Ναι, οκέι, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κυρία Δήμου, μην κάνετε διάλογο.  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Εντάξει, ωραία. Έτσι έχει η 

κατάσταση και σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλαμε ή να μην 

είναι ή… Κάθε φορά θέλουμε και πραγματικά να κατάφερνε η 

κοπέλα να παρευρίσκεται.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κυρία Δήμου, είπατε αυτό που θέλατε όμως.  

 Κυρία Καντζέλη, έχετε να πείτε κάτι άλλο για την εκδήλωση; 

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, εντάξει, εντάξει. 

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Έναν θεατρικό μονόλογο 45 

λεπτών, στη συνέχεια… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ε. ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Συνδημότισσά μας. Στη 

συνέχεια θα βραβεύσουμε τους πέντε γυναικείους Συλλόγους που 

βρίσκονται στην πόλη μας, το οποίο μετά την απόφασή μας θα 

στείλουμε και επιστολή, για να έχουν την εκπρόσωπό τους και στο 

τέλος θα έχει ένα κέρασμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία.  

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά; Η κυρία Δήμου και ο κύριος Γιαννέζος.  

 Το θέμα γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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Εγκρίνει την διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας για το έτος 2019 καθώς και  την εξειδίκευση 

πιστώσεων, ως η εισήγηση.  

 

 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Μπορώ να μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία τη συγκεκριμένη και σε 

άλλα, λέω, είπα και εξαρχής. Και έχουν προκύψει κατά καιρούς και  

άλλα ζητήματα που έχουν βάλει διάφορα μέλη, για την ώρα που 

γίνονται οι συνεδριάσεις ή η κοπή της πίτας, διάβαζα ένα mail 

τέλος πάντων, μια συνομιλία, πρόσφατα, για εργαζόμενους, για 

τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις Επιτροπές, που είναι πάρα 

πολύ συγκεκριμένοι. Μια Επιτροπή που συνεδριάζει δύο φορές το 

χρόνο, θεωρώ ότι  θα μπορούσε να βρει μια άλλη μέρα, που θα 

μπορούσε να κάνει τη συνεδρίαση στο χώρο του Δημαρχείου. Σε 

ένα Δημαρχείο που έχει τόσους ορόφους. Δεν μπορώ να καταλάβω 

πώς προκύπτει 20.30 η ώρα να λέμε ότι τελικά δεν μπορούμε να 

συνεδριάσουμε εδώ.  

 Έχει άλλη προέκταση αυτή η τακτική, εντάξει, είμαστε και σε 

προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για εδώ μέσα 

και για άλλο κόσμο φυσικά, υπάρχει όμως και το άλλο, στη 

συγκεκριμένη εισήγηση. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να πάνε 

μαζί και ας ψηφίζονται ξεχωριστά, για την εξειδίκευση πίστωσης 

συγκεκριμένα για την εκδήλωση, όμως από τη στιγμή που έχουμε 

στα χέρια μας και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, γιατί σε άλλες 

εκδηλώσεις υπερψηφίζουμε χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενο 

και δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε να γίνει ή να μη γίνει. 

Εδώ, επειδή έχουμε δει και το περιεχόμενο του ψηφίσματος, στο 

οποίο θα τοποθετηθώ μετά, δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε, να το πω έτσι, στην εκδήλωση.  
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 Μπορείτε να την κάνετε, λευκό ψηφίζουμε, φυσικά έχετε την 

πλειοψηφία, να προχωρήσετε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ζήτημα.  

 

 

7ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 7 

θέμα: «Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας».  

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις; 

 Υπάρχουν λευκά;  

 Κατά; 

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της 

Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, ως η εισήγηση.  

 

 

8ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 8 

θέμα: «Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη 

επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας».  

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις; 

 Ερώτηση, ο κύριος Βρεττός. 
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Είδα στην εισήγηση, και στην πρώτη και στη 

διορθωμένη, ότι οι δαπάνες τις οποίες επικαλείστε για την έκτακτη 

επιχορήγηση, είναι κοντά στα 40 χιλιάρικα, 28 μάλλον στα πρώτα 

και 40 χιλιάρικα στη διορθωμένη ας πούμε εισήγηση. Και 

συμμορφώνεστε, δηλαδή εξυπηρετείστε με μόνο 20. Άρα να 

υποθέσω ότι αυτές τις δαπάνες μπορείτε να τις καλύψετε ή είναι 

προσχηματικές, εικονικές και παρ’ όλο που γράφετε ότι χρειάζεστε 

40 χιλιάδες, εσείς εξυπηρετείστε; Ή θα τις καλύψετε με άλλο τρόπο 

ή πιθανόν είναι μια εξυπηρέτηση δανειακή, δηλαδή λειτουργική και 

δεν αφορά τις πραγματικές δαπάνες; Και αν θέλετε, επειδή είμαστε 

τώρα στην αρχή, πώς θα υπολογίζετε, με δεδομένες ότι οι 

χρηματοδοτήσεις είναι περίπου γνωστές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  29.883,25. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Και μετά λέει σαράντα, δεν λέει, το καινούργιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι, όχι.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, το είδα, είδα και την εισήγηση, κύριε… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, αυτό που είδα εκεί… Τέλος πάντων.  

 Πείτε μου, πώς θα υπολογίζετε μαζί με τις έκτακτες 

επιχορηγήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μπέλλο.  

 Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Βρεττέ. Ρωτήσατε, 

ολοκληρώσατε την ερώτηση. 

Χ. ΜΠΕΛΛΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, ακούστε να δείτε. Κάθε χρόνο ο Δήμος 

μας, με τις έκτακτες αυτές επιχορηγήσεις που μας δίνει, βοηθά τις 

Σχολικές Επιτροπές να μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο τους. 

Ειδικά εφέτος, φανταστείτε ότι η Σχολική Δευτεροβάθμια, δεν ξέρω 

για τον συνάδελφο τον κύριο Νομικό, φαντάζομαι το ίδιο θα είναι,  

έχει ξεφύγει με τα πετρέλαια και με όλα αυτά, τους λογαριασμούς 

που έρχονται, κατά πολύ, η εικόνα της Σχολικής, έτσι; 

Καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ δύσκολη… Λόγω βαρύ χειμώνα, είναι 

μία πάρα πολύ δύσκολη εποχή.  
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 Είναι σίγουρο ότι η Σχολική Επιτροπή, μετά από ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα, θα ξανά επανέλθει με αίτημα προς το Δήμο, να 

καλύψει και άλλες ανάγκες.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, δεν έχετε το λόγο.  

Χ. ΜΠΕΛΛΟΣ:  Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μπέλλο, μη μπαίνετε στο διάλογο. Δεν έχει  το 

λόγο ο κύριος Βρεττός.  

 Λοιπόν, υπάρχουν τοποθετήσεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στην επόμενη αναμόρφωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κύριος Βρεττός.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Δεν είναι κακό να έχει την εικόνα την περσινή. Πόσα 

είχατε πέρυσι, συν τις προσαυξήσεις λόγω του χειμώνα που ήταν 

φέτος όντως βαρύς. Γιατί μεγάλο κομμάτι του χειμώνα επωμίστηκε 

στην προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή οι  δυο – τρεις μήνες που ήταν 

και εξίσου βαριοί, και εκεί είχατε αυξημένες. Άρα το να υπάρχει και 

ένας – δυο μήνες παραπάνω, εντάξει, δεν το έχετε πρόχειρο, 

φαντάζομαι θα με πάρετε τηλέφωνο να με ενημερώσετε. Γιατί αυτό 

ζήτησα. Και δεν ξέρω και γιατί αποφύγατε. Δηλαδή είναι δυνατόν να 

μην ξέρετε, Πρόεδρος Νομικού Προσώπου, πόσα λεφτά τακτικά και 

έκτακτα, από το Δήμο; Αυτό ζήτησα.  

Χ. ΜΠΕΛΛΟΣ:  Κάθε χρόνο, κύριε Βρεττέ, γίνεται απολογισμός στη 

Σχολική μας Επιτροπή και ξέρετε ακριβώς πόσα χρήματα 

παίρνουμε από τους ΚΑΠ και κατά προσέγγιση πόσα χρήματα 

παίρνουμε από το Δήμο. Δηλαδή με τις έκτακτες επιχορηγήσεις. 

Από τους ΚΑΠ η Σχολική Επιτροπή πέρυσι είχε πάρει, αν θυμάμαι 

καλά τον απολογισμό, 187.000 €, έτσι; Νομίζω ότι επειδή είσαστε 

στην Πρωτοβάθμια – και θα μιλήσω για εμένα, για τη 

Δευτεροβάθμια – όταν η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή μόνο για 

λογαριασμούς ρεύματος πληρώνει 100.000 € το χρόνο, έχετε 
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καταλάβει ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε; Χάρη στο Δήμο, η 

Σχολική λειτουργεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Να μιλήσω, με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι, κύριε Βρεττέ… 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Επιτρέπεται, αφού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Φτάνει τώρα, φτάνει, αλήθεια. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, δεν φτάνει. Θέλω να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μισό λεπτό.  

 Κύριε Μπέλλο, δεν θα απαντάτε στον κύριο Βρεττό, θα 

απαντάτε στο Σώμα. Γιατί αυτό διαιωνίζει μία λανθασμένη εδώ 

κατάσταση.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν το λέω για εσάς.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καταλαβαίνετε τι  εννοώ.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Και εγώ δευτερομιλώ, μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μισό λεπτό.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, δεν ήθελα παραπάνω. Εγώ απευθύνθηκα στον 

Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, έτσι; Δεν ήταν προσωπικό. Και 

θέλω να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Όχι, το λέω γιατί παρεξηγήσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν παρεξηγώ.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Τέλος πάντων τώρα, να μην το χαλάμε.  

 Επομένως, εγώ μπορεί να ξέρω, αλλά ο απολογισμός είναι 

υποχρέωση για όλους όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Είναι  

τελείως διαφορετικά μια Επιτροπή και τελείως διαφορετικά, επειδή 

δεν έχετε ακριβώς να κρύψετε τίποτα, να ενημερώνονται και το 

Σώμα ποια λεφτά είναι αυτά που παίρνετε μέσω από τη 

χρηματοδότηση των ΚΑΠ και όλα αυτά που έρχονται για τις 
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Σχολικές Επιτροπές και ποσό. Εκατόν δέκα. Και πόσα είναι αυτά 

που παίρνετε περίπου στο χρόνο;  

Χ. ΜΠΕΛΛΑΣ:  Από τους ΚΑΠ, να ενημερώσω το Σώμα… Συγγνώμη, 

κυρία Πρόεδρε. Το ποσό είναι συγκεκριμένο κάθε χρόνο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Χ. ΜΠΕΛΛΑΣ:  Δεν σας είπα προηγουμένως, κύριε Βρεττέ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, κύριε Μπέλλο, φτάνει. Ωραία, ολοκληρώσαμε.  

 Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της 

Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας.  

 

 

9ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για έγκριση του 8ου ΑΠΕ και του 9ου ΠΚΤΜΝΕ 

για το έργο "Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη"  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 9 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση του 8ου ΑΠΕ και του 9ου 

ΠΚΤΜΝΕ για το έργο "Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. 

Μερκούρη"» .  

 Υπάρχουν…  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  …ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; 

 Κύριε Βρεττέ, αυτό να με διακόπτετε, κόψτε τη αυτή τη 

συνήθεια.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, ερώτηση, κύριε Κουτσοβασίλη; Κύριε 

Κουτσοβασίλη, έχετε το λόγο. 

Β. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ:  Οριστική παραλαβή της αίθουσας δεν έχουμε 

κάνει ακόμα, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι. Αφού αργεί η οριστική, κύριε Κουτσοβασίλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Κουτσοβασίλη, μισό λεπτό, αφού από όλα τα 

έργα, έτσι δεν γίνεται;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προσωρινή και σε 18 μήνες, οριστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η οριστική γίνεται σε 18 μήνες.  

 Κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν για ποιο λόγο 

υπάρχει στην ανάδοχο υπογραφή με κάθε επιφύλαξη, δηλαδή για 

ποιο λόγο ο ανάδοχος έχει αυτή τη ρήτρα από κάτω στην υπογραφή 

και θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε πόσο επιπλέον χρήματα, 

γιατί η κυρία Τσιάμη σαν επιβλέπουσα δεν ήταν σε θέση να μου 

δώσει, με παρέπεμψε στον κύριο Βασιλαντωνάκη, ο κύριος 

Βασιλαντωνάκης δεν ήταν, τα έγγραφα τα πήραμε μόλις τώρα, 

πόσα επιπλέον χρήματα δώσατε με αναθέσεις ή στους ίδιους 

εργολάβους, αν ήταν στους ίδιους εργολάβους και αν επιτρεπόταν 

ή σε άλλες εργολαβίες ξεχωριστά, για να δούμε επιτέλους πόσο 

κόστισε αυτό το μεγαθήριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Γαβαλά.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Λοιπόν, σχετικά…  

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Μια ερώτηση.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Ναι, βέβαια. 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Κύριε Αντιδήμαρχε, θα μπορέσετε να μας 

ενημερώσετε, στον πίνακα αναφέρει η εργοληπτική εταιρεία με κάθε 

επιφύλαξη, στο τέλος του πίνακα. Για εξηγήστε μας τι  εννοεί αυτό; 

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Επειδή ολοκληρώθηκε το έργο, υπεβλήθησαν και 

κάποιες επιμετρήσεις. Η επιβλέπουσα θεώρησε, έχει κάνει κάποιες 

περικοπές, οι επιβλέποντες του έργου, ο ανάδοχος η κοινοπραξία 
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έχει κάποιες αμφιβολίες και για αυτό έχει γράψει ας πούμε αυτό το: 

με επιφύλαξη. Αυτό είναι θέμα των επιβλεπόντων, σύμφωνα με τα 

επιμετρητικά στοιχεία, θεωρούν κατά την κρίση τους, εδώ δεν 

μπορούμε να παρέμβουμε, εάν όντως η κοινοπραξία, η κυρία 

Βλασσοπούλου με τον κύριο (…) έχουν κάποιες αντιρρήσεις ως 

προς την ορθότητα των απόψεων επιβλεπόντων, αυτό θα 

ακολουθήσει το νόμιμο τρόπο, θα προσφύγει ας πούμε, που δεν 

νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα, αλλά είναι θέμα καθαρά των 

επιβλεπόντων.  

 Στο άλλο το θέμα, μπορούμε να δώσουμε στοιχεία, δηλαδή 

κάποια για την αναγκαιότητα του έργου, μπορεί να γίνανε κάποιες 

όντως αναθέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα ακριβή δεν τα 

έχουμε, μπορούμε όμως να τα δώσουμε, δεν υπάρχει  κάτι. Είναι 

και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη. Η μελέτη είναι 

αυτά τα στοιχεία που έχετε εδώ. Όλες οι απευθείας αναθέσεις 

αναρτώνται και στο… Αλλά μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία αυτά 

που ήταν για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου. Το έχουμε 

πει, το έργο ήταν ένα δύσκολο έργο, ένα ειδικό έργο και πιθανόν 

κάποια που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωσή του, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το έργο, έπρεπε να γίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβαλά.  

 Τοποθετήσεις. 

 Ο κύριος Βρεττός.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Προφανώς όταν ένα έργο κάνει να τελειώσει, μια 

αναμόρφωση θεατρική, 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει, για 

αυτό ρωτάμε, γιατί οι σκηνές δεν υπάρχουν, εκτός αν μείνει έτσι 

όπως είναι, αλλά δεν νομίζω, από ότι έχω πληροφορηθεί, δεν είναι 

δυνατόν να μας λέτε δεν ξέρετε περίπου πόσο ήταν οι 

παράπλευρες.. .  Δηλαδή εγώ έναν πρόχειρο υπολογισμό που έχω 

κάνει ας πούμε, κάτι πόρτες, κάτι καλωδιώσεις, κάτι υλικά, δηλαδή 
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βασικά συστατικά για να γίνει ένα θέατρο, κάτι έξτρα, ξεπερνάνε τις 

600.000, μαζί με τη μελέτη. Και λέω εγώ, όπου και στον Άγιο 

Δημήτριο να πούμε ότι ένα θεατράκι 220 θέσεων, με πολυτελείς 

καρέκλες, γιατί όντως αξίζει στο λαό του Αγίου Δημητρίου να 

κάθεται σε καρέκλα 190 ευρώ. Έτσι έκρινε ο μελετητής, έτσι 

κρίνατε.  

Εσείς ακριβώς πολιτικά, πώς αισθάνεστε που δώσατε 

600.000 για ένα τέτοιο έργο; Γιατί αν εγώ το ξέρω, δεν μπορείτε να 

μην το ξέρετε εσείς. Είναι δυνατόν; Γιατί; Γιατί είναι ένα 

προβληματικό έργο. Γιατί έρχεται ο εργολάβος και λέει με κάθε 

επιφύλαξη σε επιμετρήσεις. Δηλαδή στα μέτρα δεν συμφωνούνε; 

Επιστήμονες άνθρωποι είναι. Ή ακριβώς για να τελειώσει αυτό το 

έργο βάλαμε στο λούκι; Γιατί μέχρι τώρα το σενάριο που σας 

εγκαλούσαμε γιατί καθυστερείτε, ήταν ότι έδωσε μεγάλη έκπτωση ο 

εργολάβος, έχει καταγραφεί στα πρακτικά, και δεν μπορούσε να 

βγει και κωλυσιεργούσε. Και έψαξα εγώ να δω τον διαγωνισμό και 

είδα ότι η διαφορά του μειοδότη με του αμέσως επόμενου 

πλειοδότη, ήταν 2%. Δηλαδή 16.000 διαφορά. Δηλαδή αυτός ο 

εργολάβος δεν έβγαινε και ο άλλος με 16.000 περισσότερα θα 

έβγαινε;  

Επομένως, δεν είναι το πολύπλοκο έργο, γιατί εσείς είναι σαν 

να φτιάξατε τα Vil lage ομαδικά, με 600 χιλιάρικα. Είναι ακριβώς η 

καταγραφή και η αποφυγή της ανάληψης ευθύνης, που δεν τιμά 

εσάς, κύριε Γαβαλά, σαν Αντιδήμαρχο, γιατί προχθές εγκαλέσατε 

και δώσατε συνάδελφό σας, λέγοντας ότι στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής υπεύθυνος ήταν ο κύριος Σκορδάκης, που ήταν μια φορά 

υπεύθυνος. Του ετοιμάσατε έναν ολόκληρο φάκελο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τέλειωσε ο χρόνος σας, κύριε Βρεττέ. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …για να κλείσετε έναν δρόμο, την Κολοκοτρώνη και 

τη φορτώσατε σε έναν συνάδελφο και δεν το σεβαστήκατε. 

Κρυφτήκατε δηλαδή, λέγοντας ότι εγώ σε εκείνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, εντάξει. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Βρεττέ.  
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, κύριε Βρεττέ…  

 Ναι, κύριε Γαβαλά.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Λοιπόν, αυτά τα νούμερα που αναφέρθηκε ο 

συνάδελφος, δεν ανταποκρίνονται  στην πραγματικότητα. Οι 

εργασίες οι οποίες γίνανε επιπρόσθετα… Καταρχήν το έργο, όπως 

φαίνεται στα στοιχεία, εδώ είναι τα στοιχεία, είναι 391.000 €. Όταν 

έγινε η μελέτη για να πάρουμε τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, 

αυτά ήταν υποχρέωση του Δήμου, η Πυροσβεστική επέβαλλε να 

μπουν κάποιες πυράντοχες πόρτες που δεν προβλεπόταν στη 

μελέτη, διότι δεν μπορούσε ποτέ να γίνει με μέτρα που ήρθε και 

αποκλίσεις για να πάρει την καταλληλότητα και η ανωδομή, ο 

ημιώροφος και το θέατρο, μας επέβαλλε να βάλουμε κάποιες 

πυράντοχες πόρτες που ήταν της τάξεως των 11 χιλιάδων. Πιθανόν 

όμως και κάποια άλλα. Αλλά ουδέποτε δεν έφτασε το 391 να γίνει 

600 χιλιάδες.  

Εάν είναι  600 χιλιάδες, ας έρθει εδώ πέρα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ο αναφερόμενος, να καταθέσει τα στοιχεία ότι το έργο 

πήγε τόσα λεφτά. Εδώ είναι τα παραστατικά, πόσο ήταν η 

σύμβαση, πώς έγινε ο διαγωνισμός… Ότι υπήρξε καθυστέρηση, το 

γνωρίζετε όλοι.  Εδώ πέρα ήμαστε που συζητιόταν, τα προβλήματα 

που υπήρχαν, δεν είμαστε περήφανοι ότι το έργο δεν τελείωσε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχουμε πει, τα προβλήματα που 

υπάρχουν σε εργολάβους, τα ζούμε σε καθημερινή βάση. Είμαστε 

ειλικρινείς και δεν κρύβουμε τίποτα.  

Άρα η καθυστέρηση δεν επιφέρει καμιά επιβάρυνση στο Δήμο. 

Απλώς ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει πριν 2 χρόνια, 

τελείωσε σε 3 χρόνια. Και όσον αφορά τη σκηνή, το έργο από την 

αρχή προέβλεπε να γίνουν οικοδομικές εργασίες. Όχι εξοπλισμός. 

Ο εξοπλισμός, όπως έχετε δει και στον προϋπολογισμό  μας, 

προβλέπεται σε επόμενη φάση. Τι, δεν υπήρχε τίποτα ότι θα μείνει 

έτσι το θέατρο. Το θέατρο, η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, 
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ήταν να κατασκευάσει αυτό που κατασκεύασε. Τίποτα παραπάνω. 

Ούτε εξοπλισμό, ούτε ηχητική κάλυψη, ούτε τίποτα. Σε επόμενη… 

στον προϋπολογισμό τον φετινό, έχουμε εντάξει σχετικό κονδύλι 

προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του 

εξοπλισμού, ώστε το θέατρο να είναι ένα σύγχρονο θέατρο.  

Και επιπρόσθετα, εμείς δημιουργήσαμε το θέατρο αυτό το 

οποίο θα το χαίρονται οι δημότες και κάναμε και επιπλέον άλλα δύο 

θέατρα, αξιοποιήσαμε μάλλον το θέατρο του ΕΠΑΛ, που όλοι το 

έχετε δει και παράλληλα το θέατρο στο Στρογγυλό που λειτουργεί 

για τις παραστάσεις, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και 

αξιοποιούμε έτσι, έχουμε ο Δήμος τρεις πολύ καλές αίθουσες, 

προκειμένου να γίνονται οι θεατρικές παραστάσεις, οι εκδηλώσεις 

του Δήμου μας και να εξυπηρετείται η πόλη μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Δευτερομιλία, κύριε Βρεττέ; 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ε, βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι. 1 λεπτό.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Γιατί με την παρέμβασή του ο κύριος Αντιδήμαρχος, 

όχι μόνο δεν απέρριψε τα αιτήματά μου, αλλά τα αύξησε. Όσον 

αφορά το ποσό. Και έρχομαι. Βέβαια απέκρυψε εντελώς και 

πλημμελώς και εν γνώσει του, ότι έδωσε στους δύο κοινοπράκτες 

και  ξεχωριστές εργολαβίες, έτσι; Δεν δώσατε στους ίδιους 

κοινοπράκτες ξεχωριστές εργολαβίες; Ναι, όχι, δεν το ρωτάω, 

φιλοσοφικό.  

 Βεβαίως η πυροσβεστική σας ζήτησε τις πυράντοχες, για 

λόγους πυρασφάλειας, πόρτες, και δεν είχε προβλεφθεί, αλλά εσείς 

μας λέτε για οικοδομικές εργασίες, όταν κάνατε οικοδομικές 

εργασίες χωρίς άδεια. Ή είχατε βγάλει και άδεια; Τι θέλω να πω; 

Ότι ένας τρόπος λειτουργίας από το Δήμο, μπέστε  σκύλοι αλέστε, 

δηλαδή οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια, στο πόδι οι μελέτες και 

βγαίνουμε εκεί  πέρα τους αυξάνουμε, εργολαβίες ξεχωριστές, 

ξεχωριστές καλωδιώσεις, ξεχωριστά (…), ξεχωριστά σκηνικά, όχι 

600.000, οι 700.000 θα είναι λίγο.  
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 Και εγώ ρωτώ, αφού ξέρετε ποιο είναι το ποσό και δεν το λέτε 

στο Σώμα, θα δεσμευτείτε αύριο για αυτά τα στοιχεία που θα είστε 

ενήμερος να μου τα δώσετε; Ή θα κάνετε και εκεί όπως τα αιτήματα 

τα καθυστερείτε 6 και 7 μήνες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, κύριε Βρεττέ, τέλειωσε η δευτερομιλία σας.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Έτσι, αυτή η πάγια τακτική καταδικάζω και ακριβώς 

την εκθέτω ενώπιον των ανθρώπων που θα επιλέξουν την επόμενη 

Διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Πολλές φορές έχω πει, το γαρ πολύ της θλίψεως, 

γεννά παραφροσύνη. Το έργο κράτησε 2,5 χρόνια, πράγματι είναι 

πολύς ο χρόνος, είχαμε καθυστερήσει και διακοπές και λόγω κακής 

συνεργασίας των μετεχόντων στην κοινοπραξία, όμως οφείλουμε να 

πούμε ότι έγινε ένα πολύ ωραίο έργο, για όσους γνωρίζουν 

μουσική, και μιλώ μεταφέροντας τα λόγια του κυρίου Μηνακάκη, 

έχει εξαιρετική ηχητική, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τον 

αρχιτέκτονα τον κύριο Πυργάκη και μάλιστα με μία ανάθεση της 

τάξεως των 9.000 € μεικτά, ήταν η μελέτη του, για να μετατρέψει 

αυτόν τον χώρο και όχι μόνο το θέατρο. Δεν έχετε μάλλον 

επισκεφθεί ίσως οι περισσότεροι – και αυτό δεν οφείλεται σε εσάς – 

με το καλό θα οργανώσουμε εκθέσεις, τον 1ο όροφο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι, δεν μιλάω για το θέατρο. Το θέατρο ήδη δόθηκε 

και για την πίτα του κυρίου Πρεκετέ. Μάλιστα έχουμε πει ότι θα 

προσέξουμε λίγο τις παραχωρήσεις, δεν θα δίνεται σε πίτες, εννοώ 

με το  να μη μοιράζονται τρόφιμα μέσα, φαγητά και λερώνονται, θα 

αποφεύγουμε να δίνεται σε πολύ μικρές ηλικίες που μπορούν να 

καταστραφούν, μιας και έχουμε τους άλλους δύο χώρους, όμως 

ξέρετε ότι η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την 

παραχώρηση δωρεάν σε Συλλόγους, μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, σε κόμματα, ισχύει και τηρείται, ήδη το έχει ζητήσει και 

άλλος υποψήφιος, ο κύριος Αρβανιτάκης και θα το πάρει, έχουμε 
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εγκρίνει και όποιος άλλος το ζητάει ή αν είναι ιδιωτικός φορέας, 

έχει αποφασίσει το Συμβούλιο να μισθώνεται με 200 € αν είναι 

σαββατοκύριακο και 150 € αν είναι καθημερινή, είναι απόφαση δική 

μας του Συμβουλίου, παλαιότερη.  

 Λοιπόν, το έργο είναι στολίδι, όπως και αν… όσα αρνητικά ή 

δυσλειτουργίες μπορούμε να προσάψουμε, είτε μεμονωμένα σε 

συνεργάτες, είτε στο σύνολο κάποιων Υπηρεσιών, οφείλουμε να 

πούμε ότι έφεραν σε πέρας μία πολύ δύσκολη εργασία, γιατί δεν 

είχαν ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με κάτι τέτοιο. Έχει γίνει ένα 

ξεχωριστό έργο, θα ολοκληρώσουμε και την ηχοφωτιστική κάλυψη , 

την προμήθεια όσων χρειάζεται, 391.000 και η ανάθεση… ότι έχει 

γίνει, έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και το γνωρίζουν 

και την αιτιολογία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, απορώ 

πραγματικά γιατί υπάρχει τέτοια μίζερη αντιμετώπιση και δεν 

στεκόμαστε στο θετικό, ότι ο χώρος πλέον κοσμεί το Δήμο μας, θα 

φιλοξενεί ξεχωριστές δουλειές και είπα πριν, και ο 1ος όροφος έχει 

μετατραπεί σε έναν πολύ όμορφο χώρο εκθέσεων, που δεν είχαμε 

μέχρι τώρα, με κατάλληλο φωτισμό και κατάλληλη διαρρύθμιση, θα 

μπορεί να φιλοξενεί πολιτικούς γάμους ώστε να γίνονται σε πολύ 

πιο όμορφο περιβάλλον, με παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στη 

βεράντα, και χειμώνα και καλοκαίρι , είναι ένας χώρος που μας 

έλειπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Υπάρχουν κατά; Ο κύριος Ζέρβας, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο 

κύριος Πρεκετές, η κυρία Αχουλιά και ο κύριος Βρεττός.  

 Λευκά;  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Α, λευκό εγώ, με συγχωρείτε. Λευκό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λευκό, ο κύριος Βρεττός.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε σας 

παρακαλώ λίγο τα κατά;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι. Κατά, ξανασηκώστε παρακαλώ. Κατά, η κυρία 

Αχουλιά, ο κύριος Πρεκετές, ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος 

Ζέρβας.  

 Λευκό. Ο κύριος Βρεττός, ο κύριος Σκορδάκης, ο κύριος 

Οικονομάκος, ο κύριος Βάσιος, η κυρία Αντιμισάρη, ο κύριος 

Κουτσοβασίλης…  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Λευκό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η κυρία Δήμου και ο κύριος Γιαννέζος.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει τον 8ο ΑΠΕ και τον 9ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο "Διαμόρφωση 

θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη" .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βάσιε. 

Α. ΒΑΣΙΟΣ:  Δεν ξέρω για την ποιότητα του έργου, θα περιμένω να 

ολοκληρωθεί και μετά να πω. Όμως, όταν φτιάχνουμε θέατρο και ο 

τίτλος λέει: διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας. Όταν φτιάχνουμε 

θεατρική αίθουσα, δεν νομίζω ότι δεν προβλέπεται να υπάρχει 

σκηνή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ηχητική εγκατάσταση, δεν 

προβλέπεται να υπάρχει φωτισμός. Τότε ας το λέγαμε, ξέρω εγώ, 

πολυχώρος… Δεν ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Όταν ο τίτλος και 

μόνο του έργου, λέει αυτό. Και αυτό έπρεπε να κάνετε. Η μελέτη 

ήταν απαράδεκτη και για αυτό και είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. 

 
 

10ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας 

για την περαίωση των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο»  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 10 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης 

προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου “Κατασκευή 

συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο”». 

 Λοιπόν, η εισήγηση ζητάει για 3 μήνες, η πρόταση είναι για 1 

μήνα.  

 Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ερώτηση ο κύριος Οικονομάκος.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σας είδα, κύριε Βρεττέ. 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Δεν ξέρω εάν ο 1 μήνας ο οποίος εισηγείστε 

εσείς, επαρκεί ώστε να τελειώσει το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θα το δούμε. Θα το ξαναδούμε. 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Ο καιρός αυτός εδώ πέρα, από μεθαύριο ξανά 

ξεκινάνε πάλι βροχές, χιονοπτώσεις και τα λοιπά. Μήπως και τυχόν 

πρέπει μια και καλή , να μην ξανάρχεται πάλι στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να δώσουμε κατιτίς παραπάνω για να τελειώσει. Αν οι 

εργασίες είναι 1 μήνα, κάντε 1,5 μήνα. Δηλαδή να αφήσουμε ένα 

περιθώριο. Μην έχουμε τα ίδια θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Οικονομάκο, ξέρετε πολύ καλά ότι περισσότερο 

το κάνουμε για πίεση, ας πούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το ξέρω. Απλά οι 3 μήνες παραείναι.  

 Κυρία Δήμου, ερώτηση θέλετε και εσείς;  

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τοποθέτηση. 

 Ο κύριος Βρεττός, ερώτηση. 

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Τίποτα, απλώς λέω με ποια κριτήρια, αλλά 

απαντήσατε, για λόγους πίεσης. Όχι γιατί ο ίδιος ο εργολάβος 

πίστευε ότι θα είναι έτοιμος. Εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Αφού ο ίδιος ο εργολάβος ζητάει 3 μήνες;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, ρε παιδιά, παζάρια κάνουμε στις τιμές, όχι στο 

χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αυτονόητο είναι, κύριε Βρεττέ.  

 Κυρία Δήμου, τοποθέτηση.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Εμείς έχουμε διαφωνήσει ευθύς εξαρχής με το έργο. 

Υπάρχει ζήτημα, που το έχουν βάλει οι άνθρωποι του αθλητισμού 

που αξιοποιούν το χώρο. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε τοποθετηθεί και 

στην Περιφέρεια. Με το συνθετικό χλοοτάπητα αποκλείετε 

αθλήματα, αθλητές και μετατρέπετε, μαζί με το άλλο έργο, το 

γήπεδο 5Χ5, μετατρέπετε το στάδιο σε γήπεδο. Και για αυτό εμείς 

διαφωνούμε με το έργο έτσι και αλλιώς, οπότε δεν τίθεται θέμα να 

υπερψηφίσουμε στο ζήτημα της παράτασης. Καταψηφίζουμε 

δηλαδή λόγω και του έργου.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Λοιπόν, θα απαντήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, θα απαντήσει ο κύριος Γαβαλάς.  

 Κύριε Γαβαλά.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Όπως γνωρίζετε, το έργο χρηματοδοτείται από την 

Περιφέρεια. Διαδικαστικά, όταν συντάσσεται κάθε λογαριασμός, 

υπάρχει μια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, που 

αποτελείται από μέλη της Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο από το 

Δήμο, που είμαι εγώ. Έρχονται, παραλαμβάνουν το αντικείμενο των 

εργασιών, συντάσσεται το ένταλμα, στέλνεται στην Περιφέρεια, 

στην Περιφέρεια ακολουθείται η διαδικασία… έγκριση  από την 

Οικονομική Επιτροπή, υπάρχει μια διαδικασία χρονοβόρα.  

 Όταν υπεβλήθη ο πρώτος λογαριασμός από τον εργολάβο, το 

οποίο ήταν μικρό το ποσό, ήταν της τάξεως των 2.000 €, 

προκειμένου να πάει στους Επιτρόπους, τον Επίτροπο της 

Περιφέρειας, τον Επίτροπο το δικό μας, προκειμένου να ελεγχθούν 

όλα τα διαδικαστικά.  
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Στο μεταβατικό στάδιο αυτό που έγινε το Νοέμβριο, μέχρι να 

πληρωθεί, ήρθαν τα λεφτά από την Περιφέρεια 30 Μαρτίου. 

Συγγνώμη,  30 Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, ο εργολάβος είχε 

υποβάλλει μία φορολογική ενημερότητα που έληγε 30/12. Η 

Υπηρεσία έκανε μια προσπάθεια την τελευταία μέρα, 31, 

προκειμένου να επικοινωνήσει με τον εργολάβο να φέρει μια 

επικαιροποιημένη φορολογική ενημερότητα, δεν κατέστη δυνατό, με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί να τον πληρώσει.  

Η τακτική η οποία την ακολούθησε και άλλος εργολάβος σε 

άλλο έργο, έκανε διακοπή εργασιών. Που μας είπε για τυπικούς 

λόγους. Και γιατί το κάνουν αυτό; Το κάνουν προκειμένου ας πούμε 

να δικαιολογήσουν πιθανή καθυστέρηση. Σου λέει, εγώ, κύριε, μου 

λέει ο νόμος ότι εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που φεύγει το 

έγγραφο από το Δήμο, πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα. Όταν 

πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα, διότι ο εργολάβος πληρώθηκε 

10/2 τα 2 χιλιάρικα που ήρθαν από την… Υποβάλλαμε δεύτερο 

λογαριασμό, πέσαμε στη  φάση της εγκρίσεως των προϋπολογισμών 

που πρέπει να γίνουν ανατροπές, κάτι το οποίο ακολουθήθηκε στην 

Περιφέρεια. Η Περιφέρεια λειτουργεί όπως λειτουργεί και ο Δήμος.  

Ο Δήμος στην 1η αναμόρφωση που κάναμε στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε ανατροπές των αποφάσεων 

προκειμένου να πληρωθούν όσα τιμολόγια δεν είχαν πληρωθεί. Άρα 

ο εργολάβος πληρώθηκε τα 2.000 €, εκκρεμεί να πληρωθούν άλλα 

23.000 € που είναι εργασίες οι οποίες έχουν ενταχθεί μέσα στην 

αναμόρφωση την τελευταία, η οποία το 10ήμερο λήγει την 

Παρασκευή, γιατί τα παρακολουθούμε γιατί είναι η πίεση η οποία 

υφίστανται και οι  εργολάβοι και τους κατανοούμε, ότι ξέρετε, 

δύσκολες οι περίοδοι και ο καθένας…  

Παρ’ όλα αυτά όμως, όσοι πάτε στο γήπεδο, προχωράει τις 

εργασίες, έχει φέρει και τις σωληνώσεις, εφόσον πήρε την έγκριση 

από την Περιφέρεια και επίκειται να κάνει και άλλο λογαριασμό. 

Όντως, αυτό που λέει και ο κύριος Οικονομάκος, είναι γεγονός ότι  
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λόγω των καιρικών συνθηκών, κάπου, δεν μπορεί, είναι σε ανοιχτό 

χώρο, να προχωρήσει.  

Εμείς, αυτό που προτείναμε για 1 μήνα, σωστό είναι να 

δώσουμε 2 μήνες και βλέπουμε πάλι, είμαστε εδώ. Οι εργασίες που 

υπολείπονται είναι:  αφού κάνει το αποστραγγιστικό σύστημα με τις 

σωληνώσεις και το γεωύφασμα που έχει φέρει, ακολουθεί οι 

κροκάλες που πρέπει να μπουν για να γίνει η αποστράγγιση και εν 

συνεχεία η τοποθέτηση του τάπητα, που εκεί είναι η μεγάλη δαπάνη 

και εν συνεχεία είναι ο κοκοφοίνικας, που έχει φέρει μια ποσότητα, 

η οποία βρίσκεται ήδη στο γήπεδο. Αυτό είναι ο χρόνος. Δηλαδή 

εάν βοηθήσει ο χρόνος και εάν το οικονομικό…  

Βασικά το οικονομικό στοιχείο είναι εκείνο. Δηλαδή η 

προμήθεια του χλοοτάπητα, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όπως 

όλοι γνωρίζετε, οι εταιρείες ζητάνε μέσω τραπέζης να καταβληθούν 

κάποια χρήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα, θα πρέπει ο εργολάβος 

να έχει τα χρήματα για να δώσει την προκαταβολή, όταν έρθει το 

υλικό στο Τελωνείο να γίνει η εξόφληση, δεν ξέρω ποιος είναι ο 

τρόπος της συμφωνίας και καταλαβαίνετε ας πούμε τις δυσκολίες 

που υπάρχουν. Το έργο προχωράει, έτσι; Δεν είναι ότι…  

Το ίδιο έγινε και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Καθυστέρησε να πληρωθεί, κάνει διακοπή εργασιών. Είναι ένας 

τρόπος πίεσης, για να συντομεύσουν. Αλλά δεν μπορούμε τις 

διαδικασίες αυτές να τις υπερβούμε. Όταν πάει στην Περιφέρεια, η 

Περιφέρεια πρέπει να στείλει  τα χρήματα στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και εν συνεχεία το λογιστήριο να προχωρήσει στην 

πληρωμή του εργολάβου. Υπάρχει  δηλαδή μία κίνηση των 

χρημάτων, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. 

Δηλαδή και οι Υπηρεσίες και οι δικές μας, αλλά και της 

Περιφέρειας, πόσο μάλλον της Περιφέρειας που έχουν τόσα έργα με 

όλους τους Δήμους, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αυτό το 

πρόβλημα το οποίο όλοι το έχουμε πει και το έχετε εκφράσει, η 

γραφειοκρατία είναι ανίκητη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Κατά.  

 Λευκά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δύο, συγγνώμη.  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  Πόσο; 2 μήνες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Για το χλοοτάπητα, 2 μήνες. Μετά από τις 

διευκρινίσεις του κυρίου Γαβαλά.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Άμα έχουμε καιρικές συνθήκες τέτοιες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κατά, κύριε Γιαννέζο και κυρία Δήμου; Άρα κατά…  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω στην κυρία 

Δήμου, επειδή θέτει ένα θέμα που έχετε πει για το γήπεδο. Κυρία 

Δήμου, να ξέρετε ότι το θέμα των ρήψεων, γιατί προφανώς αυτό 

εννοείτε, είμαστε  σε… Επειδή δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, και με 

τον ΟΦΚΑ, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία 

προκειμένου να μας κάνει την πρόταση και την έγκριση για την 

δημιουργία στο χώρο, άρα το θέμα δεν το έχουμε ξεχάσει, έτσι; 

Ρωτήστε την κυρία Καρδαρά που είναι… 

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  Για τις ρήψεις μιλάω εγώ. Αυτό είναι το θέμα που 

έχετε θέσει και νομίζω ότι το έχετε θέσει κατ’ επανάληψη. Δεν το 

έχουμε εγκαταλείψει το θέμα, θα ενημερωθείτε, αλλά να μην 

ενημερώνουμε συνέχεια όταν κάτι δεν είναι οριστικό. Αν έχουμε 

οριστική πρόταση… Σας λέω όμως, πρόσφατα, ενημερωθείτε και 

από την κυρία Καρδαρά που είναι εκπρόσωπος του ΟΦΚΑ, να σας 

πει ότι το θέμα, προσπαθούμε και κάνουμε όλες τις δυνατές 

προσπάθειες, όχι μόνο από το Δήμο, αλλά και από τον ΟΦΚΑ, ο  

οποίος ενδιαφέρεται και αυτός περισσότερο για να λύσει ένα θέμα 

των προπονήσεων τουλάχιστον, στο χώρο στο αθλητικό γήπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν… Κυρία Δήμου, τι ; 

Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μετά την ψηφοφορία;  
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Π. ΔΗΜΟΥ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Άλλο. Ενημέρωση έκανε. Δεν έκανε…  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ο κύριος Γαβαλάς μας ενημερώνει για τις συναντήσεις, 

σε ποιο στάδιο βρίσκεται, με τον ΟΦΚΑ και τον ΣΕΓΑΣ και τα 

λοιπά, για τη μελέτη. Εγώ είπα για τον συνθετικό χλοοτάπητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, αυτό ήταν το θέμα μας.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Λέω, επειδή δεν απαντήσατε σε αυτό, θα μπορούν οι 

ρήψεις μέσα στο χώρο του σταδίου, μετά το συνθετικό χλοοτάπητα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν…  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Όχι. 

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ο φυσικός τους χώρος είναι.  

Α. ΓΑΒΑΛΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ναι, ο φυσικός τους χώρος είναι το στάδιο. (…) να 

ισχύει αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, για το ακόντιο. Λοιπόν, εντάξει. Συζητήστε το 

μετά κατ’ ιδίαν.  

 Λοιπόν, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, είπαμε.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, μόνο δύο κατά. Λευκά δεν έχουμε.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση 

των εργασιών του έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο 

Δημοτικό Γυμναστήριο», ως ανωτέρω.  

 

 

11ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για καταβολή από το Δήμο οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ (νυν ΕΤΕΑΕΠ)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 11 

θέμα: «Λήψη απόφασης για καταβολή από το Δήμο οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ (νυν ΕΤΕΑΕΠ)».  

 Κύριε Σοφιανόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι;  

Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Το συγκεκριμένο θέμα αφορά 6 

εργαζόμενους του Δήμου μας, οι οποίοι από την περίοδο που 

διορίστηκαν στο Δήμο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, είχαν 

ενταχθεί αντί… ενώ ήταν νέοι ασφαλισμένοι, είχαν ενταχθεί στους 

παλαιούς ασφαλισμένους. Με συνέπεια, στο συγκεκριμένο Ταμείο 

να πληρώνουν κράτηση 1% αντί για 4%.  

 Από έλεγχο λοιπόν που έγινε και από το Ταμείο, προέκυψαν 

διαφορές τις οποίες πρέπει να επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι. 

Αφορά λοιπόν 6 εργαζόμενους, το συνολικό ποσό είναι περίπου 

στις 67.272,87, το καθαρό ποσόν που οφείλεται σε εισφορά 

ανέρχεται στις 36.075,95 και οι προσαυξήσεις είναι περίπου στις 

31.196.  

 Η εισήγηση είναι εάν θα γίνει καταβολή από το Δήμο το ποσό 

των 36.075,95 που αφορά στο κεφάλαιο απόδοσης ασφαλιστικών 

εισφορών των 6 εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι από τους 6 υπαλλήλους, οι 2 έχουν αποχωρήσει από το 

Δήμο και υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες.  

 Το δεύτερο είναι η καταβολή, εισήγηση καταβολής από το 

Δήμο του ποσού των 31.196,92 που αφορά τις προσαυξήσεις των 

ως άνω μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ.  

 Και τρίτον, είναι η αναζήτηση της κύριας οφειλής μη 

συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών από τους 

εργαζόμενους, με διαδικασία που θα οριστεί με απόφαση νέου 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να πω λίγο ότι για αυτό και το φέραμε, γιατί υπάρχει 

πληροφορία, έχει  δοθεί στη δημοσιότητα ότι θα ψηφιστεί και 

δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και για τους Δήμους, οφειλετών 
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στους Δήμους, άρα να μπορέσουν οι υπάλληλοι, επειδή 

υποχρεωτικά πρέπει να τα επιστρέψουν, να τα επιστρέψουν με όλες 

τις διευκολύνσεις που θα δώσει αυτός ο νόμος. Αλλά πρέπει να 

είναι βεβαιωμένα πριν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσει ή τοποθετήσεις; Κύριε 

Οικονομάκο. Άλλος έχει ερώτηση; Δεν θα δώσω μετά.  

 Κύριε Οικονομάκο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Και ο κύριος Βρεττός.  

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά εγώ, την 

εισήγηση του κυρίου Αντιδημάρχου. Πρώτα από όλα οι 6 

εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι οι 2 έχουν πάει με μετάταξη σε άλλους 

φορείς, είναι να πληρώσουν ένα ποσό 36.075,95 που αφορά το 

κεφάλαιο. Το οποίο είναι η διαφορά αντί για 1, το 4%.  

Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Αντί να πληρώνουν 4, πλήρωναν 1. 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Πλήρωναν 1.  

 Καταρχήν η πρώτη ερώτηση είναι: ε ίπατε εσείς ότι αυτό το 

πράγμα βρέθηκε σε ταμείο. Και γιατί δεν είχε βρεθεί τότε σε ταμείο 

και βρέθηκε τώρα; Έτσι είπατε στην εισήγησή σας. Ότι βρέθηκε από 

το ταμείο. Έτσι είπατε. Εν πάση περιπτώσει, θα το διευκρινίσετε 

μετά αυτό.  

 Το δεύτερο είναι ότι 31.196 είναι προσαυξήσεις. Τις 

προσαυξήσεις αυτές θα τις πληρώσει ο Δήμος, από ότι κατάλαβα 

καλά. Και αυτές.  

 Και τώρα το γ΄ είναι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω. 

Αναζήτηση της κύριας οφειλής μη συμπεριλαμβανομένων των 

πρόσθετων τελών από τους εργαζόμενους, με διαδικασία που θα 

οριστεί από επόμενη απόφαση του Δ.Σ.. Και λέω τώρα εγώ. Αυτά 

δηλαδή να τα πληρώσουν… Το ποσό αυτό ήταν να το πληρώσει ο 

εργαζόμενος; Δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν αντί για το 4% που 

πρέπει να πληρώσουν, ήταν το 1 και είναι λεφτά τα οποία έπρεπε 

να τα πληρώσουν οι ίδιοι; Ήταν οι κρατήσεις τους; Όχι, δεν αφορά 
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Δήμο καθεαυτό. Άρα ο Δήμος μπαίνει στην διαδικασία εδώ πέρα να 

διευκολύνει τα άτομα αυτά, το να μπορέσουν να γίνουν οι κρατήσεις 

και οι  άνθρωποι αυτοί να τα πληρώσουν με δόσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Το κατάλαβα καλά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Αν είναι έτσι όπως αυτή τη στιγμή 

καταλαβαίνουμε εμείς.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα συμπληρώσω και εγώ. Υπόχρεοι είναι οι 

εργαζόμενοι. Το Ταμείο, το ΕΤΕΑΕΠ, διαπίστωσε αυτή τη διαφορά 

γιατί έγινε μια διαδικασία το ’15 να ελεγχθεί και να πρέπει ο κάθε 

ένας να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση. Αν είναι παλιός ή νέος. Εκεί 

προέκυψαν οι διαφορές.  

 Τώρα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι – για να το βλέπουμε σφαιρικά – 

κάποιοι από αυτούς δεν είχαν δηλώσει αν είναι παλιοί ή νέοι. 

Μπορεί να μην έχουν και υπαιτιότητα. Να τους είχε εντάξει ο 

εκάστοτε τότε χειριστής της υπόθεσής τους, στο Γραφείο 

Προσωπικού όταν τους προσέλαβε. Κρίνοντας από στοιχεία που 

μπορεί να μην ήταν αντικειμενικά στη διάθεσή τους. Και να τον 

κατέταξε κάποιον παλαιό και όχι νέο.  

 Θεωρητικά δεν υπάρχει άγνοια νόμου, υποτίθεται ότι στο 

πρώτο εκκαθαριστικό θα έπρεπε κάποιος, αν είχε γίνει ένα τέτοιο 

λάθος, γιατί έγιναν τέτοια λάθη και διορθώθηκαν στο πρώτο 

εκκαθαριστικό. Διαπίστωσε κάποιος ότι είχε λιγότερες κρατήσεις 

από τον άλλον, το έψαξε και είπε και εναρμονίστηκαν.  

 Για τους συγκεκριμένους έξι, δεν είχε διαπιστωθεί νωρίτερα, 

παρά τότε που χρειάστηκε με υπεύθυνη δήλωση και με 

παραστατικά, να φέρουν να αποδείξουν αν είναι παλιοί ή νέοι. Που 

έγινε για όλο το Δημόσιο αυτός ο έλεγχος. Οι υπόχρεοι  έναντι του 

Ταμείου, είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς τώρα, 

είναι το εξής. Να καταβάλλουμε εμείς το κεφάλαιο, άμεσα. Για να 

μπορέσουμε να αιτηθούμε και εμείς σαν Οργανισμός, τη διαγραφή 
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των προσαυξήσεων. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το πετύχουμε. Δεν 

είναι σίγουρο.  

 Να αναζητήσουμε την κύρια οφειλή από τους έξι υπαλλήλους 

και να δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα των προσαυξήσεων, εάν 

δεν διαγραφούν. Αλλά είναι διαφορετικά και στο Ταμείο να δώσεις 

τα τριάντα έξι μαζεμένα, για να απαιτήσεις. Θα πάμε σε Επιτροπή, 

είναι σαν τις Επιτροπές του ΙΚΑ, που παρίστανται οι εργαζόμενοι 

και παρίσταται και ο φορέας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τα τριάντα έξι πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι, που 

είναι καθαρά κεφάλαιο.  

 Το Ταμείο θεωρεί όλη την… Σύμφωνα με το νόμο, και τις 

67.000 απαιτητές. Δεν το νοιάζει από πού θα τα πάρει. Γιατί 

υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, που κάποιοι υπάλληλοι μπορεί να 

πουν ότι οι προσαυξήσεις είναι υπαιτιότητα του Δήμου. Και εγώ δεν 

μπορώ αυτή τη στιγμή να σας το πω με βεβαιότητα. Αλλά σίγουρα 

θα έρθει, για αυτό και το λέμε, θα έρθει εκ νέου, γιατί δεν έχουμε 

την πράξη επιβολής προστίμου. Αλλά για να υπάρχει μία πριν το 

νόμο απόφαση καταβολής και χρέωσης, να δοθεί η δυνατότητα μετά 

αποπληρωμής σε δόσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Είχε ζητήσει και ο κύριος Βρεττός ερώτηση. 

Κύριε Βρεττέ, έχετε το λόγο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Καταρχήν θέλω να ρωτήσω αν οι εργαζόμενοι ήταν 

σε μία Διεύθυνση ή ήταν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σε διάφορες.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Σε διάφορες. Αν οι έξι εργαζόμενοι είχαν κάνει τη 

βεβαίωση οι ίδιοι, που…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μετά το ’15, ναι.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Μετά το ’15 είχαν κάνει… Τότε όριζε ο νόμος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ναι, ναι, τότε. 
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Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Τότε όριζε ο νόμος να δηλώσουν αν είναι… Οι 

κρατήσεις και το ποσοστό κρατήσεων έχει να κάνει και ότι παλιοί – 

νέοι είχαν διαφορετική μισθολογική κλίμακα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι, η κράτηση, η εισφορά.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, λέω, η εισφορά ήταν παλιοί – νέοι. Υπήρχε 

καμιά διαφορά αν είσαι παλιός στη μισθολογία τους;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι, στην κράτηση μόνο.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Απλώς ήταν μικρότερη η κράτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, το ποσοστό, 1%...  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …άρα παίρνανε περισσότερα λεφτά στο χέρι. Δεν 

είχαν άλλη κλίμακα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ωραία, εντάξει. 

 Και αφορά επομένως το ’15 που κάνανε τη δήλωση, ποιο 

διάστημα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αφορά πριν το ’15.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, όχι, ποιο διάστημα ήταν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τώρα δεν το έχω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από τον διορισμό του καθενός, μέχρι τον Ιανουάριο 

του ’15.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γιατί δεν διορίστηκαν όλοι μαζί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σε άλλη χρονική στιγμή.  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Ναι, άλλο… Συγγνώμη, γιατί οι υπάλληλοι, υπάρχει 

μια Οικονομική Υπηρεσία. Γιατί πρέπει να δούμε… Λέει ο καθένας, 

με διορισμό μπαίνει εδώ. Υπάρχει αρχείο, είναι μια ολόκληρη 

διαδικασία, δεν είναι ιδιωτικός υπάλληλος τον πήρες μαύρα.  

Δηλώνεται. Πώς είναι δυνατόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, ολοκληρώσατε την ερώτηση;  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  …όταν έρχονται στο διορισμό τους, να υπάρχει 

τέτοια στρέβλωση στοιχείων, έτσι ώστε η Οικονομική Υπηρεσία, με 

όλη την προσοχή που ξέρω ότι λειτουργεί τουλάχιστον επί θητείας 

σας, δεν μπόρεσε να δει από πότε οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν 
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στο Δήμο; Γιατί το ’15 ήρθαν να πούνε. Αλλά πριν το ’15 υπήρχε 

μια εργασιακή σχέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Βρεττέ, ολοκληρώσατε; Ωραία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεν έχει να κάνει με το πότε μπήκαν στο Δήμο. Έχει 

να κάνει με το πότε πρωτοασφαλίστηκαν. Που αυτή η πληροφορία, 

δεν ήταν προαπαιτούμενο. Δεν είχαν λόγο να καταθέσουν 

προϋπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, αν αναζητήσουμε το 

σφάλμα της Υπηρεσίας, είναι στη Διεύθυνση Διοικητικού, στην 

κατάταξη. Γιατί η Διεύθυνση Διοικητικού στέλνει τα στοιχεία στο 

Γραφείο Μισθοδοσίας. Εκεί υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Και ο ίδιος. Αυτό ακριβώς λέμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Μη μπαίνουμε…  

Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ναι, ναι. Από κάποια στιγμή και μετά, την είχαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Προχωράμε στην ψηφοφορία.  

 Υπάρχουν κατά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι  ψηφίζουμε. Να σας πούμε 

λοιπόν, η πρόταση είναι, πρώτον, να καταβάλλουμε το ποσό των 

36.075,95 που αφορά στο κεφάλαιο. Να το καταβάλλει  ο Δήμος. 

Δεύτερον, να μην καταβάλλουμε την προσαύξηση και να αξιώσουμε 

διαγραφή των προσαυξήσεων. Να μην καταβάλλουμε. Στο β΄ η 

εισήγησή μας είναι να μην καταβληθεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Επάνω λέει: παρακαλούμε για τη λήψη ή μη σχετικής 

απόφασης. Άρα στο β΄ η εισήγηση είναι μη  καταβολή και αξίωση 

διαγραφής των προσαυξήσεων. Και στο γ΄ αναζήτηση – αυτό είναι 

υποχρεωτικό – της κύριας οφειλής, με δυνατότητα δόσεων, που θα 

έρθει σε καινούργιο Συμβούλιο, οι δόσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Τώρα  που είναι κατανοητό το τι  ψηφίζουμε, 

προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 Υπάρχουν κατά;  
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 Λευκά; Η κυρία Δήμου και ο κύριος Γιαννέζος.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

Ναι, κυρία Δήμου, θα διευκρινίσετε;  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Να διευκρινίσουμε, συμφωνούμε στο α΄ και στο β΄ 

προφανώς, είναι μία κίνηση που θα βοηθήσει, από ότι 

καταλαβαίνουμε, προβληματιζόμαστε για το γ΄ σκέλος. Με την 

έννοια τώρα αν δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου, από ότι 

καταλαβαίνω ούτε εσείς γνωρίζετε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δεν 

μπορείτε να πείτε τέλος πάντων με βεβαιότητα τι  ακριβώς έχει γίνει.  

Πώς, ακόμα και διευκολύνσεις, τώρα αυτό… τους φέρνετε σε 

δύσκολη θέση. Δεν γνωρίζω και τις περιπτώσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν ακούγεστε, κυρία Δήμου. Πλησιάστε λίγο στο 

μικρόφωνο.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Θα ξανάρθει, οπότε θα το δούμε και εκεί, το 

καταλαβαίνουμε και  επειδή πιθανά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν ακούγεστε.  

 Λίγο ησυχία εδώ.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  …ψηφίζουμε το α΄ και το β΄…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ψηφίζουν το α΄ και το β΄ και όχι το γ΄.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ναι, προφανώς. Για το α΄ και το β΄ εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ναι, τη μη καταβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Καταλάβατε, κυρία Μαγγιώρου;  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Και θα επανέλθουμε στην επόμενη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, ξαναπείτε το. Κυρία Δήμου, ξαναπείτε το στο 

μικρόφωνο. Τι τροποποιείτε στην ψήφο σας.  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Λέμε, ψηφίζουμε το α΄ και τη μη καταβολή, το β΄, όπως 

διαμορφώθηκε τώρα στο τέλος από την κυρία Δήμαρχο, 

προβληματιζόμαστε για το γ΄, αλλά επειδή θα επανέλθει κιόλας η 

συζήτηση, επειδή δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί πού είναι η αιτία. 
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Τώρα, και στον εργαζόμενο να είναι, έτσι όπως είναι η περίπτωση 

αυτή, τώρα ο άλλος θα βρεθεί σε θέση να πληρώσει πόσα λεφτά. 

Είναι… Δυσκολευόμαστε, προβληματιζόμαστε. Α΄ και…  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

Π. ΔΗΜΟΥ:  Ναι, αν υπάρχει αυτό σαν ψήφος, βάλε λευκό το γ΄.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, οκέι, εντάξει.  

 Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει σχετικά με την καταβολή από το  Δήμο οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ (νυν ΕΤΕΑΕΠ), ως 

ανωτέρω.  

 

12ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης για την σύμβαση «Προμήθεια 
ανταλλακτικών για την επισκευή μεταφορικών μέσων»  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 12 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης για την σύμβαση “Προμήθεια 

ανταλλακτικών για την επισκευή μεταφορικών μέσων”». 

 Έχετε δει την εισήγηση. 

 Λευκά;  

 Κατά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης για την σύμβαση «Προμήθεια ανταλλακτικών για την 

επισκευή μεταφορικών μέσων», ως η εισήγηση.  
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13ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μη κατοχής του οχήματος κατά το χρόνο 
της παράβασης και επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 13 

θέμα: «.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μη κατοχής του οχήματος κατά το χρόνο της 

παράβασης και επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες».  

 Υπάρχουν λευκά;  

 Κατά; 

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 

μη κατοχής του οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης και 

επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες, ως η εισήγηση.  

 

 

14ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του 
οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης και επαναβεβαίωση σε 

διάφορους χρεώστες  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 14 

θέμα: «Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του οχήματος 

κατά το χρόνο της παράβασης και επαναβεβαίωση σε διάφορους 

χρεώστες».  
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 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 

μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του οχήματος κατά το χρόνο της 

παράβασης και επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες, ως η 

εισήγηση.  

 

 

15ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω λανθασμένων στοιχείων του οχήματος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 15 

θέμα: «Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ λόγω λανθασμένων στοιχείων του οχήματος».  

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 

λανθασμένων στοιχείων του οχήματος, ως η εισήγηση.  

 

 

16ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ για διάφορους λόγους  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 16 

θέμα: «Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων 

παράβασης ΚΟΚ για διάφορους λόγους».  

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ για 

διάφορους λόγους, ως η εισήγηση.  

 

 

17ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων στην κα ΤΣΕΚΟΥΡΑ 
ΑΝΘΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για κλήση παράβασης 

ΚΟΚ η οποία είχε εμπρόθεσμα εξοφληθεί (διπλή καταχώρηση) 
και εξειδίκευση πίστωσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αποσύρεται.  

 

 

18ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 18 

θέμα: «Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους».  

 Πρέπει να πούμε για πόσο καιρό, να μας πείτε, κύριε 

Σοφιανόπουλε και με πόσα χρήματα το μήνα.  
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Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Είναι η παραχώρηση μιας άδειας υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου, που αφορά τον κύριο Τσαπατσάρη Τζανέτο. Η 

εισήγηση είναι να είναι 3ετής η παραχώρηση αυτή, με ένα μίσθωμα, 

για κοινωνικούς λόγους, 100 € το χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Έξω από το Mall.  

 Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις; 

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου κατ’ 

εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους, ως η εισήγηση.  

 

 

19ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης 

Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 19 

θέμα: «.Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης 

Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου». 

 Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις; 

 Υπάρχουν κατά;  

 Λευκά; Λευκό ο κύριος Οικονομάκος. Και ο κύριος Σκορδάκης.  

 Κυρία Μαγγιώρου, το σημειώσατε; 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  Ναι, βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Άρα το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

 

 

20ο ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΟΠΑΠ 

λόγω ανεξαρτητοποίησής του  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται  από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 20 

θέμα: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του 

ΟΠΑΠ λόγω ανεξαρτητοποίησής του». 

 Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στην προηγούμενη περίοδο, όπως είχε αποφασίσει η 

αντιπολίτευση, διαχειριζόμενη και τις θέσεις στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και στα Νομικά 

Πρόσωπα, που αυτό δεν προβλεπόταν, αλλά τέλος πάντων, έτσι 

είχε αποφασιστεί, έτσι είχαμε ψηφίσει, ήταν τακτικό μέλος ο κύριος 

Ζέρβας και αναπληρωματικό η κυρία Δήμου. Θεωρώ ότι από τη 

στιγμή που με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, ο κύριος Ζέρβας 

δεν λογίζεται μέλος της μειοψηφίας, επειδή έχει ανεξαρτητοποιηθεί, 

είναι δίκαιο τακτικό μέλος να αναλάβει η κυρία Δήμου και να 

προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση το αναπληρωματικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Κύριε Πρεκετέ, ποιον προτείνετε για 

αναπληρωματικό;  

Χ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ:  Τον κύριο Μαλαθούνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Άρα η εισήγηση είναι για τακτικό την κυρία 

Δήμου, τακτικό μέλος η κυρία Δήμου και αναπληρωματικό μέλος ο 

κύριος Μαλαθούνης.  

 Κυρία Δήμου, ναι.  
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Π. ΔΗΜΟΥ:  Απλώς επειδή με είχαν ενημερώσει από τον Οργανισμό 

για να συμπλήρωνα τη θέση μέχρι να γίνει και δεν έχω παρευρεθεί 

μέχρι στιγμής, θέλω να το δηλώσω, ότι θα προσπαθήσω το 

επόμενο διάστημα, τώρα δεν κατάφερα με το χρόνο… Θα 

προσπαθήσω να παρευρεθώ στον Οργανισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία.  

 Λοιπόν, υπάρχουν κατά;  

 Λευκά;  

 Ομόφωνα δεκτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΟΠΑΠ λόγω 

ανεξαρτητοποίησής του, ως ανωτέρω.  

 

 

21ο ΘΕΜΑ  
Ψήφισμα – κάλεσμα συμμετοχής στην Παγκόσμια Φεμινιστική 

Απεργία της 8 Μάρτη 2019 και κοινή δράση με εκατομμύρια 
γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 21 

θέμα: «Ψήφισμα – κάλεσμα συμμετοχής στην Παγκόσμια 

Φεμινιστική Απεργία της 8 Μάρτη 2019 και κοινή δράση με 

εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη».  

 Κυρία Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Έχετε διαβάσει το κείμενο, είναι ένα ψήφισμα που 

διακινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ξεκινήσει από 

πανεπιστημιακούς που το προσυπογράφουν, προσωπικά το έχω 

προσυπογράψει, το εισηγηθήκαμε με την κυρία Καντζέλη και στην 

Επιτροπή Ισότητας, το προσυπογράφουν και τα μέλη της 

Επιτροπής Ισότητας και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να το 
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προσυπογράψει. Ουσιαστικά καλούνται οι γυναίκες να συμμετέχουν 

στη φεμινιστική απεργία της 8 Μάρτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συνάδελφοι, δεν τελειώσαμε. 

 Κυρία Δήμου. 

Π. ΔΗΜΟΥ:  Δεν τελειώσαμε, ισχύει.  

 Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, διαχρονικό, δεν έχει λυθεί, παρά 

τους αγώνες δεκαετιών μέσα στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, 

συνδέονται άμεσα τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, των 

γυναικών της λαϊκής, φτωχής οικογένειας, με τους αγώνες του 

ταξικού κινήματος.  

 Από την πλευρά μας σαν κόμμα, έχουμε δώσει σημαντικές 

μάχες διαχρονικά, σε όλη μας την ιστορία, για την ανύψωση της 

γυναίκας, της εργαζόμενης γυναίκας και αυτό που θέλω να βάλω, 

γιατί διαφωνούμε επί της ουσίας με αυτό το ψήφισμα, είναι ότι 

χρειάζεται να ξεχωρίζει σε μία τέτοια συζήτηση, η ταξική φύση της 

εκμετάλλευσης της γυναίκας, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα μία 

γυναίκα μεγαλοεπιχειρηματίας τέλος πάντων, δεν εννοώ την 

αυτοαπασχολούμενη φυσικά, με μία γυναίκα της εργατικής τάξης. 

Δεν δέχεται ούτε τις ίδιες επιθέσεις, ούτε τις ίδιες ανισότητες και 

πάει λέγοντας.  

 Στις σημερινές μέρες βλέπουμε ότι αξιοποιήθηκε πολλές 

φορές η θέση της γυναίκας, ιδιαίτερα η θέση που έχει να κάνει και 

με τη φύση της, δηλαδή σε σχέση με τη μητρότητα παραδείγματος 

χάρη, για να καταργηθούν δικαιώματα όπως είναι ο σταθερός 

ημερήσιος χρόνος εργασίας. Και αυτό να γενικευτεί και στο αντρικό 

φύλο. Γιατί αξιοποιήθηκε στο παρελθόν τα 4ωρα παραδείγματος 

χάρη, υποτίθεται για να διευκολυνθεί η γυναίκα και στο τέλος 

βλέπουμε ότι έχει γενικευθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Λέω ένα 

παράδειγμα.  

 Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που μπορούμε να πούμε 

όπως, θα πω αυτό σαν παράδειγμα, βάζει το θέμα των απολύσεων 

των εγκύων. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού 
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Δικαστηρίου που δικαιώνει πολυεθνική επειδή απέλυσε 

εγκυμονούσα; Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτή είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά πρέπει να μπαίνουν σε τέτοια 

ψηφίσματα, να ξεκαθαρίζεται ποιος είναι ο χαρακτήρας της 

εκμετάλλευσης των γυναικών. Δεν έχει να κάνει μόνο μεταξύ των 

δύο φύλων, έχει να κάνει με τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα 

συνολικά του καπιταλιστικού συστήματος και διαχρονικά. Για αυτό ο 

αγώνας της, της γυναίκας εργαζόμενης, των γυναικών, του λαού, 

πρέπει να συνδέεται άμεσα και μόνο τότε  μπορεί να είναι 

νικηφόρος, με το ταξικό κίνημα συνολικά.  

 Από αυτή την άποψη, έχει πάρα πολλά σημεία που θα 

μπορούσαμε να βάλουμε και για το θέμα, παραδείγματος χάρη, των 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Είναι τα παιδιά, είναι οι ηλικιωμένοι, 

πάνω στη γυναίκα. Μα όταν έχεις υποβάθμιση της υγείας και της 

πρόνοιας σε κρατικό επίπεδο, όταν για τα νηπιαγωγεία η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε ούτε 1 € αντί… λέμε, 140 

εκατομμύρια είχε πει, ούτε αυτά δεν έδωσε. Όταν για τους 

παιδικούς σταθμούς αναγκάζονται οι Δήμοι να φροντίζουν με τίποτα 

από λεφτά επί της ουσίας, πού θα πάει η ευθύνη; Στη  γυναίκα.  

Αυτά πρέπει να τα βάζουμε, ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, 

υπάρχουν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους. Η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί, έχει βάλει το προοδευτικό 

μπροστά, παίρνει μέτρα τα οποία επί της ουσίας επιβαρύνουν και 

άλλο τη γυναίκα να μένει στο σπίτι ή να τρέχει από το πρωί μέχρι 

το βράδυ και να νιώθει ότι είναι όλη η ευθύνη πάνω της για την 

ανατροφή των παιδιών και πάει λέγοντας, ενώ θα έπρεπε να είναι 

κρατική ευθύνη, κρατική φροντίδα.  

Εδώ μας παρουσιάζουν σαν προοδευτικό – και τελειώνω με 

αυτό – το να γεννάει η γυναίκα στο σπίτι της, το 2019. Αντί να 

αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας, να μην έχουμε προβλήματα, αντί 

να βάλουν μέσα στον προληπτικό έλεγχο εξετάσεις όπως την 

κυστική ίνωση και να μην έχουμε προβλήματα, αυτά είναι εκτός, δεν 
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καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. 200 € κάνει αυτή η εξέταση. Στο 

2019. Δεν την κάνουν όλα τα ζευγάρια. Αυτά πρέπει να τα βάζουμε, 

υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και δεν μπορεί να 

λυθούν, αν δεν μπουν σαν διεκδικήσεις μέσα στο εργατικό λαϊκό 

κίνημα. Με αυτά συνδέονται και για αυτό δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε στο περιεχόμενο του ψηφίσματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Υπάρχουν κατά; Είπαμε, η κυρία Δήμου και ο κύριος 

Γιαννέζος.  

 Λευκά;  

 Το ψήφισμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει το ψήφισμα – κάλεσμα συμμετοχής στην Παγκόσμια 

Φεμινιστική Απεργία της 8 Μάρτη 2019 και κοινή δράση με 

εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λύεται η συνεδρίαση, καλό βράδυ.  
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Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

---------------------------------- 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

-------------------------- 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
 

 
 
 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
----------------------------------------                             ------------------------------------ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                            ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  
 
 
 
---------------------------------                                 ------------------------------ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                   ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 
 
 
 
---------------------------------                                  ----------------------------- 
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                    ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  
 
 
 
---------------------------------                               ------------------------------- 
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                             ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
 
 
--------------------------------                                   ---------------------------- 
ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ            ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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--------------------------------                               ---------------------------- 
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 
 
--------------------------------                               ---------------------------- 
ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 
 
 
 
--------------------------------                               ------------------------------ 
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                   ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
 
 
--------------------------------                               ----------------------------- 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 
--------------------------------                               ----------------------------- 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 
 
---------------------------------                              ----------------------------- 
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΑΡΕΤΗ 
 
 
 
------------------------------------                             --------------------------------- 
ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 
 
---------------------------------                            ------------------------------- 
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                             ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
----------------------------------                            ------------------------------ 
ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                           ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
---------------------------------                              ----------------------------- 
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                   ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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----------------------------------                            ------------------------------- 
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                   ΔΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 
 
---------------------------------                              ----------------------------- 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ                  ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 
 
 
---------------------------------                              ------------------------------ 
ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
--------------------------------                              ------------------------------- 
ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ ΑΓΑΠΗ                                   ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   
 
 
--------------------------------                              ------------------------------- 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                            ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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