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 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος

ΣΑΡΑΦΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γραμματέας 

ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΞΕΝΗ)

ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΣΙΒΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΗΛΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πρόεδρος 1 η ς  Δημ.Κοινότητας: Λουκόπουλος Παναγιώτης (απών)

Πρόεδρος 2 η ς  Δημ.Κοινότητας: Πανόπουλος Βασίλειος (παρόν)

Πρόεδρος 3 η ς  Δημ.Κοιν: Οικονομοπούλου Δήμητρα (απούσα)

Πρόεδρος 4 η ς  Δημ.Κοινότητας: Γύφτου Ευαγγελία (απούσα)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  τροποποίησης  του  Τεχνικού  Προγρ/τος  του  Δήμου, 

έτους 2013 (Αντιδήμαρχος,  κα Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

2. Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  έτους  2013 

(Αντιδήμαρχος,  κ.  Σταυρούλιας Αλέξιος)

3. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  τον  έλεγχο  των  οικονομικών 

καταστάσεων  του  Δήμου,  έτους  2012  (Αντιδήμαρχος,  κ. 

Σταυρούλιας Αλέξιος)

4. Εξουσιοδότηση  υπογραφής  σύμβασης  για  την  έκδοση 

εγγυητικής  επιστολής  με  την  ΔΕΠΑ  ΑΕ,  από  την  Εμπορική 

Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α.Ε.  (Αντιδήμαρχος,  κ.  Σταυρούλιας 

Αλέξιος)

5. Έγκριση  πίστωσης  &  κατανομή  ποσού  218.620,55  €  για  τις 

λειτουργικές  ανάγκες  των  σχολείων  του  Δήμου  (Αντιδήμαρχος, 

κ.  Αρβανίτης Θεόδωρος)

6. Έγκριση  πίστωσης  και  κατανομή  ποσού  40.000,00  €  για  την 

έκτακτη  επιχορήγηση  των  Σχολικών  Επιτροπών  Α/θμιας  & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης (Αντιδήμαρχος,  κ.  Αρβανίτης Θεόδωρος)

7. Λήψη  απόφασης  για  οικονομική  ενίσχυση  τ oυ  Ιερού  Ναού 

Αγίας  Τριάδος  Περιστερίου  (Γεν.Γραμματέας  του  Δήμου,  κα 

Τσόγκα Κων/να)

8. Επικύρωση  αποτελεσμάτων  κληρώσεων  συμμετεχόντων  σε 

πανηγύρια Θρησκευτικών Εορτών για το έτος 2013

9. Λήψη  απόφασης  ανανέωσης  αδειών  Υπαίθριου  Πλανόδιου  και 

Στάσιμου Εμπορίου (Αντιδήμαρχος,  κ.  Σταυρούλιας Αλέξιος)

10. Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  του  Α΄βάθμιου 

Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  –  Κινηματογράφων  έτους 

2013.  (Αντ/χος κ.  Σταυρούλιας Αλ.).

11. Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  του  Β΄βάθμιου 

Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  –  Κινηματογράφων  έτους 

2013 (Αντιδήμαρχος,  κ.  Σταυρούλιας Αλέξιος)

12. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & 

ΥΛΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  &  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (Γεν.Γραμ.του Δήμου, κα Τσόγκα Κων/να)
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13. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  «Υλικά  Συντήρησης  και 

Επισκευής κτιρίων» (Γεν.Γραμ.του Δήμου, κα Τσόγκα Κων/να)

14. Έγκριση  απασχόλησης  πέντε  (5)  ατόμων  με  σύμβαση  μίσθωσης 

έργου (Γεν.Γραμ.του Δήμου, κα Τσόγκα Κων/να)

15. Έγκριση  απασχόλησης  δεκατριών  (13)  καθηγητών  μουσικής  με 

σύμβαση  μίσθωσης  έργου  έναντι  αντίτιμου  (Γεν.Γραμ.του 

Δήμου, κα Τσόγκα Κων/να)

16. Έγκριση  πρόσληψης  δυο  (2)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας 

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  ενός  (1)  έτους 

στα  πλαίσια  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων 

(Γεν.Γραμ.του Δήμου, κα Τσόγκα Κων/να)

17. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  α)  υγρού 

πλυντηρίου  κάδων  β)  χημικού  υγρού  για  το  πλυντήριο 

οχημάτων,  γ)  ελαιολιπαντικών  για  τα  οχήματα  και  μηχανήματα 

του Δήμου,  δ)  αναλωσίμων  υλικών  για  τη συντήρηση οχημάτων 

του Δήμου (Αντιδήμαρχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

18. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  α)  κάδων 

μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων,  β)  μηχανήματος  πλύσης 

υψηλής  πίεσης,  γ)  ανταλλακτικών  κάδων  μηχανικής 

αποκομιδής (Αντιδήμαρχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

19. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  α)  ειδών 

προστασίας  για  τους  δικαιούχους  εργαζόμενους  στο  Δήμο,  β) 

στολών  Δημοτικής  Αστυνομίας  (Αντιδήμαχος,  κα  Ευσταθιάδου 

Νεκταρία)

20. Λήψη  απόφασης  για  τη  δωρεά  υλικών  στην  Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

21. Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου  στην  Επιτροπή  Παραλαβής 

Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

(Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

22. Λήψη  απόφασης  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία 

διαπραγμάτευσης  για  προμήθεια  βενζίνης  για  τα  οχήματα  του 

Δήμου (Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

23. Λήψη  απόφασης  για  την  υλοποίηση  προγράμματος  –  δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  της  απόβλητης  και  υπολειμματικής 

βιομάζας του Δήμου (Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)
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24. Λήψη  απόφασης  για  την  υλοποίηση  προγράμματος  –δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  των  χρησιμοποιημένων  και 

απόβλητων  φυτικών  ελαίων  (τηγανελαίων  κ.α.)  και  ζωικών 

λιπών στο Δήμο (Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

25. Έγκριση  παράτασης  της  σύμβασης  με  την  ΔΕΠΑ  Α.Ε.  μέχρι 

31/12/2013 (Αντιδήμαχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

26. Τροποποίηση  του  άρθρου  8  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής 

Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  του  Δήμου 

Περιστερίου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  Ο.Τ.  1786  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΣΕ 

ΧΩΡΟ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΜΕΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» (Αντιδήμαρχος, κα Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

27. Έγκριση  1 ο υΑ.Π.  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ/12»  (Αντιδήμαρχος,  κα  Τσιώτα-

Μάρκου Μαρία)

28. Λήψη  απόφασης  για  τη  συμμετοχή  του  Δήμου  Περιστερίου  στο 

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Προώθηση  της  Ανακατασκευής 

Σχολείων  στην  περιοχή  της  Μεσογείου  με  στόχο  την  μετατροπή 

τους  σε  Σχεδόν  Μηδενικής  Ενεργειακής  Κατανάλωσης  Κτήρια 

(Promoting  Renovation of Schools  in a Mediterranean Climate 

up to Nearly Zero-Energy Buildings)  (Αντιδήμαρχος,  κα 

Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

29. Λήψη  απόφασης  για  διαγραφές  ποσών  από  χρηματικούς 

καταλόγους (Αντιδήμαρχος,  κ.  Σταυρούλιας Αλέξιος)

30. Λήψη  απόφασης  επιβολής  προστίμου  σε  επιχειρήσεις, 

καταστήματα  και  επιτηδευματίες  που  έχουν  τοποθετήσει 

παράνομες  ενδεικτικές  επιγραφές  (Αντιδήμαρχος,  κ. 

Σταυρούλιας Αλέξιος)

*******************

**********
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  σήμερα  ημέρα  Τρίτη  26  Μαρτίου 

2013  και  ώρα  17:00  μ.μ.  συνήλθαμε  στην  5 η  Συνεδρίαση  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Περιστερίου.  Διαπιστωμένης  της 

απαρτίας,  με  παρούσες  και  παρόντες  κατά  την  έναρξη  32  συνάδελφοι, 

μπορούμε να ξεκινήσουμε.

Είμαστε  στην  ώρα  των  ερωτήσεων  και  εφόσον  υπάρχουν  αλλιώς 

να  μπούμε  στην  ημερήσια.  Υπάρχουν  ερωτήσεις;  Βλέπω  τον  κύριο 

Χρονόπουλο  έχει  ζητήσει  το  λόγο.  Ξεκινήστε  κύριε  Χρονόπουλε  μιας 

και ήσασταν πρώτος.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε  Δήμαρχε.  Σήμερα  το 

πρωί  κύριε  Δήμαρχε  εγώ,  ο  κύριος  Κυριακόπουλος  και  τρεις 

συνεργάτες μας επισκεφτήκαμε το δημοτικό γκαράζ.

Την  στιγμή  που  το  επισκεφτήκαμε  παρατηρήσαμε  ότι  έγινε 

αποκομιδή  οικιακών  απορριμμάτων  σε  αυτόν  τον  δήθεν  λεγόμενο 

λειοτεμαχιστή  συμπιεστή.  Έγινε  κανονική  διαδικασία  μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων.

Υπήρξε  μία  περίεργη  κατάσταση  και  πρώτη  ερώτηση  είναι  αυτή. 

Για  ποιο  λόγο  χρησιμοποιείτε  τον  λειοτεμαχιστή  παρά  κάθε  έγγραφο 

που  έχετε  κάνει  και  εσείς  κύριε  Δήμαρχε  και  η  κυρία  Αντιδήμαρχος  

και  παλιότερα  ο  κύριος  Πρόεδρος  ως  Αντιδήμαρχος,  ότι  εκεί  δεν 

πέφτουνε οικιακά απορρίμματα.

Δεύτερο,  παρά  τις  ερωτήσεις  εμένα  και  του  κυρίου 

Κυριακόπουλου  ποιος  είναι  ο  Προϊστάμενος,  ποιος  είναι  ο  υπεύθυνος 

του  χώρου αυτού  του  μηχανήματος  αρνούνταν  όλοι,  δεν  είμαστε  εμείς, 

δεν ξέρουμε ποιος είναι  ο υπεύθυνος,  τι .

Επισκεφτήκαμε  τον  κύριο  Μαρούκο τον  Διευθυντή,  μας  έδωσε  το 

όνομα του  Προϊσταμένου εκείνη  την  ώρα του  κυρίου Γαβαθά,  ο  οποίος 

στο  επήκοον  των  συνεργατών  και  του  κυρίου  Κυριακόπουλου  είπε  δεν 

είμαι εγώ λέει.  Ο κύριος Μαρούκος δεν σας τα λέει  καλά.

Επανήλθαμε  στον  κύριο  Μαρούκο  και  μας  έδωσε  την  πράξη  που 

πριν  από  καμιά  15αριά  μέρες  έχετε  κάνει  στον  κύριο  Γαβαθά  ότι  είναι  

ο  πρωινός  Προϊστάμενος  εκεί  του  χώρου.  Και  έδειχνε  πλήρη  άγνοια, 

δεν  ήξερε  τίποτα,  δεν  ψέλλισαν  τίποτα,  δεν  καταλάβαμε  ποιος  είναι  τι  

δηλαδή.
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Είναι  ένα  μηχάνημα  το  οποίο  δεν  υποστηρίζεται  από  κανέναν, 

δεν ξέρει  κανένας αν υπάρχει.  Δεν ξέρουνε.  Άρα λοιπόν μιλάμε για μία  

παράτυπη  διαδικασία,  παράνομη  διαδικασία.  Τώρα  αν  φταίνε  οι 

υπάλληλοι ή εσείς  είναι  το βασικό ερώτημα της πρώτης μου ερώτησης.

Πως  είναι  δυνατόν  σε  όλα  τα  έγγραφα  να  θεωρείτε  ότι  εκεί 

γίνεται  μόνο  συμπίεση  ογκωδών  αντικειμένων,  κλαριών  και  τέτοιων,  

του  πρασίνου  δηλαδή  τα  απόβλητα  και  από  την  άλλη  μεριά  να 

πέφτουνε οικιακά απορρίμματα.

Και  στην  σειρά  να  περιμένουνε  και  άλλα  οχήματα 

απορριμματοφόρα  να  κάνουνε  αυτή  τη  δουλειά.  Το  δεύτερο  ερώτημα 

κύριε  Δήμαρχε είναι  ότι  ενόψει  του τέλους  της παράτασης που εδόθη 4 

Απριλίου  από  ότι  γνωρίζω  για  την  νόμιμη  δράση  του,  η  οποία 

αποδεικνύεται ότι  ε ίναι  παράνομη δράση τι  προτίθεστε να κάνετε;

Και  όσον  αφορά  τους  υπαλλήλους  να  μας  πείτε  ποιος  είναι  ο 

Προϊστάμενος  και  ποιος  έδωσε  εντολή  υπαλλήλου  να  πηγαίνουν  τα 

απορρίμματα  εκεί,  εκτός  αν  είχε  μία  άνωθεν  εντολή  το  οποίο 

φαντάζομαι  θα  μας  το  πείτε  και  εδώ,  διότι  οι  υπάλληλοι  δεν  ξέρανε  

τίποτα.  Αυτό κατ’ αρχήν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Τημπλαλέξης έχει  το λόγο.  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Πρόεδρε έχετε  στα χέρια σας  ένα ψήφισμα εκεί  της  ΠΑΣΕΒΕ των 

οδηγών ΤΑΧΙ,  οδηγών – ιδιοκτητών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Νομίζω  ότι  διευκρινίστηκε  αλλά  θα  μας  απαντήσει  ο  κύριος 

Λύκος.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Από ότι  ξέρω, την εικόνα που μου δώσανε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχει γίνει  δεκτή.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Έχει μία εικόνα και ο Δήμαρχος γι’  αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για τις αφετηρίες λέτε έτσι;  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:
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Ναι.  Το συγκεκριμένο ψήφισμα αυτό της  Επιτροπής Αγώνα ΤΑΧΙ 

ΠΑΣΕΒΕ Περιστερίου  έχει  γύρω στις  130  υπογραφές  από  ότι  μου  λένε 

εδώ τα παιδιά.  

Κοιτάξτε  τίθεται  θέμα  όσον  αφορά  το  που  τέλος  πάντων  θα 

αράζουνε,  που  θα  είναι  η  πιάτσα  των  ΤΑΧΙ,  όσον  αφορά  τις  

προδιαγραφές,  το  νέο  τερματικό  σταθμό  του  ΜΕΤΡΟ  της  Ανθούπολης 

και στην υπό διαμόρφωση προέκταση της πλατείας Δέγλερη.

Αν και  εφόσον θα είναι  επαρκής  και  τι  θα  κάνει  η  Διοίκηση προς 

αυτό,  με  την  έννοια  ότι  αντιμετωπίζουνε  μία  σειρά  προβλήματα. 

Άπειρες  φορές  τους  μαζεύει  η  Τροχαία  διπλώματα,  έχουνε  πρόβλημα 

όσον αφορά την επιβίωσή τους.

Είναι  ένα τμήμα της κοινωνίας  του Περιστερίου που με τον ένα ή 

τον  άλλο  τρόπο  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  που  εν  πάση  περιπτώσει 

μπορούν  να  παρκάρουν  τα  αυτοκίνητά  τους  για  τα  προς  το  ζην.  Έχει  η 

Διοίκηση  κάποιες  τέτοιες  δεσμεύσεις  όσον  αφορά  προδιαγραφές,  έχει 

συνεννοηθεί  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  ή  όσον  αφορά  την  Δέγλερη  για 

το έργο το οποίο ετοιμάζεται;  

Και  θα  πρότεινα,  όχι  για  τώρα,  νομίζω  ότι  ε ίναι  άξιο  λόγου  να 

αποτελέσει  θέμα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Και  αυτό  σας  έχουν 

αποδώσει Πρόεδρε την αίτηση με τις  υπογραφές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Εάν  τελειώσατε  θα  δοθούν  οι  απαντήσεις  κατ’  αρχάς 

στο  τέλος  από  όλους  τους  συναδέλφους  που  ρώτησαν,  απλά  αυτό  για 

να μην περιμένουνε και οι  ενδιαφερόμενοι.

Έχει  γίνει  ήδη  μία  συνεννόηση  με  τον  Αντιδήμαρχο  της 

Πολεοδομίας  και  Κυκλοφοριακών  Ζητημάτων  τον  κύριο  Λύκο  και  ήδη 

έχουμε  πάρει  απόφαση  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Οπότε 

μετά  θα  απαντήσει  οτιδήποτε  χρειαστεί  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος.  Ο 

κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  υπήρχε  το  θέμα  με  το 

Βοήθεια  στο  Σπίτι .  Η  ανεπίσημη  ενημέρωση  που  έχουμε  μέχρι  τώρα 

είναι  ότι  το  πρόγραμμα  θα  επεκταθεί  για  άλλους  6  μήνες,  ώστε  να 

γίνουνε οι  κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Εμείς  εδώ αποφασίσαμε άλλα πράγματα.  Θα το  αφήσουμε όπως… 

η  πλευρά  μας,  θα  το  αφήσουμε  να  γίνει  όπως  λέει  η  Κυβέρνηση  να 
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γίνει  ή  έχουμε  σκοπό να πούμε κάτι ,  να κάνουμε κάτι;  Γιατί  το  θέσαμε 

το θέμα.

Εγώ  το  έγραψα  και  σε  κάποια  άρθρα  μου  ότι  ε ιπώθηκε  από  την 

Διοίκηση  ότι  να  κάνουμε  την  καλύτερη  κοινωνική  εταιρία  που  μπορεί 

να  φτιαχτεί  από  μέλος  της  Διοίκησης.  Καταλήξαμε  εκεί  και  δεν  το 

ξέρουμε ή προσπαθούμε κάτι  να κάνουμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Το γράψατε,  τι  το γράψατε;  Για μας γράψατε;

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Κάποιος Αντιδήμαρχος πρότεινε να φτιάξει  εταιρία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε  συνάδελφε  όσον  αφορά  γι’  αυτό  για  να  μπαίνει  και  τελεία 

και  παύλα,  υπάρχει  επίσημη  δήλωση  του  Δημάρχου  την  οποία  και  εγώ 

έχω  υπογράψει  και  ε ίναι  σε  εντελώς  αντίθετη  κατεύθυνση  από  αυτό 

που λέτε.

Θα  στηρίξουμε  μέχρι  εκεί  που  δεν  παίρνει  την  προσπάθεια  του 

προγράμματος  Βοήθεια  στο  Σπίτι.  Έχουμε  μάθει  και  εμείς  ότι  έχει 

πάρει  μία παράταση 6 μήνες.  Από κει  και πέρα θα το δούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τελειώσατε; Η κυρία Αθανασοπούλου έχει  το λόγο.  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Εμένα  με  κάλυψε  η  πρώτη  ερώτηση  που  έκανε  ο  εκπρόσωπος  της 

παράταξης  εδώ  του  κυρίου  Χρονόπουλου  γιατί  επιβεβαιώνεται  η  θέση 

και  η  κριτική  που  έχει  κάνει  στην  Δημοτική  Αρχή  σε  σχέση  με  τη 

χαβούζα  μέσα  στο  χώρο  του  γκαράζ,  την  παράνομη,  και  όλα  είναι 

παράνομα εκεί  μέσα.

Και  από  όλα  τα  παράνομα  βρήκε  να  κλείσει  ο  Αντινομάρχης  το 

κυλικείο  μόνο.  Που  στο  κάτω-κάτω  το  κυλικείο  βοηθούσε  και  τους 

εργαζόμενους.

Και  το  ερώτημα  που  μπαίνει  είναι  ότι  και  εδώ  είχε  παρθεί 

απόφαση  κατά  πλειοψηφία  γιατί  εξεύρεση  ενός  master  plan 

καινούργιου  που  θα  δρομολογούσε  την  μεταφορά  του  γκαράζ  στο 

τακτό  διάστημα  που  ο  Αντινομάρχης  έβαζε  την  λήξη  ας  πούμε  της 

λειτουργίας  αυτού του γκαράζ που είναι  η 4/4 ο υ .

Και  καλό  θα  είναι  η  Διοίκηση  να  μας  ενημερώσει  τι  ενέργειες 

έχει  κάνει  ώστε  να  μην  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  που  έχει  τάξει  
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ο  Αντινομάρχης.  Η  δεύτερη  ερώτηση  είναι  ότι  έμαθα  ότι  στο  Κέντρο 

Υγείας  Περιστερίου  το  πρωτοβάθμιο  λήγουν  οι  συμβάσεις  στο  τέλος 

Μάρτη και κατά συνέπεια κλείνει  το Κέντρο Υγείας Περιστερίου.

Που  είναι  παράρτημα  του  ΑΤΤΙΚΟΥ  Νοσοκομείου  το  οποίο 

επίσης  είναι  σε  οικτρή  κατάσταση  με  μονάδα  εντατικής  θεραπείας  να 

μην λειτουργεί ,  με κινδύνους για την ζωή των ανθρώπων κλπ.

Επίσης  ίδια  τύχη  περιμένει  το  ΙΚΑ  της  Ανθούπολης  και  το  ΙΚΑ 

της  Ν.  Ζωής.  Τι  ενέργειες  έχει  κάνει  η  Διοίκηση  και  αν  έχει  κάνει  για 

να  ανακόψει  αυτό  το  κύμα  κατάρρευσης  της  δημόσιας  και  δωρεάν 

υγείας στο χώρο του Περιστερίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχουμε  και  ένα  έγγραφο  που  μας  έχουνε  στείλει  για  το 

συγκεκριμένο  θέμα,  με  παρακάλεσαν  να  σας  το  δώσω  οπότε  θα 

μοιραστεί ,  έκανα  φωτοτυπία  τώρα.  Από  την  παράταξη  του  κυρίου 

Κελάφα η κυρία Φουντά και μετά ο κύριος Κυριακόπουλος.

 Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Δήμαρχο,  σύντομα  θα  ανοίξει  το 

ΜΕΤΡΟ  οι  δύο  νέοι  σταθμοί,  αν  έχει  σκοπό  να  βάλετε  ως  Διοίκηση 

παρκόμετρα  στο  Περιστέρι  γιατί  κάτι  τέτοιο  είχαμε  δει  στο 

επιχειρησιακό  σχέδιο  που  φέρατε  κάπως  βιαστικά  μία  Δευτέρα  που 

ενημερωθήκαμε  τελευταία  στιγμή,  αλλά  το  βλέπουμε  και  σήμερα  στο 

θέμα 14 ο .

Μεταξύ  5  ανθρώπων  που  θέλετε  να  προσλάβετε,  θέλετε  να 

προσλάβετε  και  ένα  συγκοινωνιολόγο  με  αντικείμενο  τον  καθορισμό 

χώρων  ελεγχόμενης  στάθμευσης.  Θα  θέλαμε  να  μας  απαντήσετε  αν 

έχετε κάτι  τέτοιο σκοπό να το κάνετε.  Ευχαριστούμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μπορώ να σας  απαντήσω σύντομα σε  αυτό,  δεν  έχει  καμία  σχέση 

ο  συγκοινωνιολόγος  με  το  θέμα  14 ο  και  αν  υπάρξουνε  παρκόμετρα 

στην  ευρύτερη  περιοχή  εκεί  του  ΜΕΤΡΟ  σίγουρα  πριν  πολύ  νωρίτερα 

θα  ενημερωθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Αυτή  τη  στιγμή  δεν  υπάρχει 

κάτι  που μπορούμε να πούμε.

Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Στα σχέδιά σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα ο κύριος Κυριακόπουλος έχει  το λόγο.  
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Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Κατ’  αρχήν  κύριε  Δήμαρχε  ένα  σχόλιο  θα  ήθελα  να  κάνω  και 

ενόψει  της  αυριανής  σας  συνέντευξης  για  παρουσίαση  του  ΜΕΤΡΟ, 

σχόλιο για κάποια δημοσιεύματα.

Έχω  την  αίσθηση  ότι  το  ΜΕΤΡΟ  δεν  αποτελεί  ούτε  δημαρχιακή 

κατάκτηση  δική  σας,  ε ίναι  μία  διαχρονική  κατάκτηση  όλων  των 

Δημάρχων  όλων  των  εποχών  και  μάλιστα  οι  πρόδρομοι  είναι  άλλοι.  

Έχω  την  αίσθηση  ότι  ε ίναι  μία  συνέχεια  κυβερνητικών  θα  έλεγα 

στρατηγικών επιλογών για το ΜΕΤΡΟ.

Κατά  συνέπεια  κανείς  δεν  μπορεί  να  εμφανίζεται  σήμερα  ότι…

ένα έργο με  την  οποιαδήποτε  εκδοχή.  Ατυχώς  ο  κύριος  Λύκος για  τους 

όποιους  λόγους  αντιλαμβάνεται  στο  τελευταίο  δημοσίευμα  ξέχασε  να 

μας  πει  όμως  για  τις  αναπλάσεις  της  αριστερής  πλευράς  προς  την  Π. 

Τσαλδάρη  και  πριν  την  Σαρανταπόρου  που  είχε  δεσμευτεί  στο 

Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  πριν  ολοκληρώσει  το  ΜΕΤΡΟ  το  ΜΕΤΡΟ  τα 

έργα  τότε  θα  προχωρούσε  στην  νέα  ρυμοτομική  γραμμή,  που  ως  δια 

μαγείας  και  εμείς  το  αντιλαμβανόμαστε  και  θα  επιφυλαχθούμε  να  το 

φέρουμε  όταν  θα  έρθει,  προφανώς  μην  τροποποιώντας,  μην 

εφαρμόζοντας  το  νέο  σχέδιο  πόλεως  και  εφαρμόζοντας  με  έξοδα 

δημοσίου το παλιό σχέδιο πόλης.

Ελπίζουμε να έχετε μία ρεαλιστική απάντηση και σε αυτό,  θα μας  

τα πείτε στην πορεία.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Λύκο  είχατε  ερωτηθεί  στο  παρελθόν  και  λίγο  πριν  το 

παρκινγκ  της  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ,  θα  είμαι  σαφής  για  όσα  δεν  θυμάστε, 

θυμάμαι εγώ. Και επαναλαμβάνω την ερώτηση αν θέλετε λοιπόν.

Σας  είχα  ρωτήσει  από  τα  πρακτικά  αυτό  συνάγεται  ότι  πριν 

ολοκληρώσει  τα  έργα  το  ΜΕΤΡΟ  στην  συμβολή  Αγίου  Βασίλειου  και 

Σαρανταπόρου  που  ήτανε  η  παράκαμψη  από  κάθοδο  προς  την  Αθήνας 

με  παράκαμψη  προς  τα  αριστερά  και  μετά  δεξιά  με  τις  λαμαρίνες  που 

είχανε  μπει,  ότι  ενόψει  του  ΜΕΤΡΟ και  των  ανταποδοτικών  έργων  της  

διαμόρφωσης  επιφανείας  θα  έπρεπε  να  επανέρθουμε  στο  νέο 

ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως.

Εσείς  όμως  αποδεχθήκατε  το  παλιό.  Θα  μας  το  εξηγήσετε 

ρεαλιστικά όμως στο μέλλον,  θα δούμε τότε την….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ολοκληρώστε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Αν έχετε μία απάντηση να μας την πείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μετά, μετά θα απαντήσετε μετά.  Ολοκληρώστε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Προφανώς  ξεχάσατε  το  νέο  ρυμοτομικό  σχέδιο  και  εφαρμόσατε 

το παλιό.  

Σχετικά  με  την  χθεσινή  μας  επίσκεψη  στο  γκαράζ.  Σημερινή, 

είναι  δυνατά  τα  γεγονότα  γι’  αυτό,  δεν  μπορούμε  να  τα 

συμπυκνώσουμε  όλα.  Ήτανε  άκρως  αποκαλυπτική  πραγματικά  για  μία 

ψευδολογία που εσυντηρείτο μεταξύ μας επί  μακρών.

Οι  απλοί  εργαζόμενοι  λένε  ότι  αυτό  γίνεται  κάθε  μέρα.  Εμείς  το  

αποκαλύψαμε  με  μία  έφοδο,  τυχαία,  στατιστικά  σε  μία  και  μοναδική 

στιγμή.  Με  εξέπληξε  το  γεγονός  της  οργάνωσης  στην  συγκάλυψη  και 

το λέω ευθέως.

Σφυρίχτρες  συναγερμού.  Είχαμε  1,5  λεπτό  για  να  φτάσουμε  στον 

τελικό  σκοπό  και  δεν  θα  τον  αφήσουμε.  Και  βεβαίως  μόλις  φύγαμε 

συνεχίσανε  βιολί  τα  φωτογραφημένα  μας  αυτοκίνητα  τα  οποία 

προφανώς θα άδειασαν μέσα.  

Ελπίζω  να  τα  στείλατε,  να  μην  κάνατε  το  λάθος,  να  τα  στείλατε 

στην  χωματερή  τουλάχιστον  να  δικαιολογηθείτε  για  σήμερα.  Αλλά 

όταν  θα  έρθουμε  στην  χωματερή  θα  δούμε  τι  αυτοκίνητα  στέλνατε  όλο 

αυτό το διάστημα που μας δουλεύατε αγρίως.

Κοιτάξτε  μία  άλλη  πληροφορία  και  ελπίζω  Αντιδήμαρχε  να  την 

πάρετε  πάνω  σας,  δώσατε  κιόλας  εκεί  αμέσως  μετά  αφού  γυρίσαμε 

πλάτη  ότι  αναλαμβάνετε  τις  ευθύνες  όλες  στο  ακέραιο  να  κάνετε  την 

δουλειά  σας  όπως  την  κάνατε,  δηλαδή  να ρίχνετε  σκουπίδια  κάθε  μέρα 

και  ελπίζω  όταν  θα  σας  δείξουμε  το  φωτογραφικό  υλικό  να 

συμφωνήσετε  μαζί  του  ότι  καλά  την  κάνετε  την  δουλειά  και  δεν  θα 

δηλώσετε άγνοια.  

Που  δεν  βρίσκαμε  υπάλληλο  και  εγώ  στο…Διευθυντής  είναι 

μάλλον  σε  άλλη  χώρα  δημοσίου  έμπαινα.  Αποποιούνταν  την  ιδιότητα, 

εργαζότανε  εδώ  δεν  ήξερε  ποιος  τον  έβαλε.  Προϊστάμενο  δεν  ήξερε 

ποιον είχε.  Ποιος τον όργανώνει.  Ακούστε,  τα λέω θέλω να απαντήσετε 

και θα καταλήξω στο ερώτημα…
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Είναι  πάρα  πολύ  σοβαρά αυτά.  Συνάντησα  ο  ίδιος  τον  Διευθυντή 

τον  κύριο  Μαρούκο.  Ελπίζω  κατά  το  καθήκον  του  ο  κύριος  Μαρούκος 

αύριο  να  κάνει  αυτό  που  πρέπει  να  κάνει  ένας  Διευθυντής  Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαιόυ.

Το  ότι  ετελείτο  λοιπόν  πράξη  αξιόποινη,  πάρεργο  εκεί  μέσα, 

παράνομο,  το  γνώριζε  ή  το  έμαθε  και  οφείλει  να  κινήσει  όλες  τις  

διαδικασίες  για  να  ανοίξουνε  τα  στόματα  και  να  δούμε  που 

βρισκόμαστε.

Και  ελπίζω μετά  αφού γυρίσαμε  την  πλάτη  να αναλάβετε  και  στο  

ακέραιο  τις  ευθύνες  αυτές  που  είπατε,  ότι  να  κάνετε  την  δουλειά  σας, 

αυτή  την  εντολή  που  τους  είχατε  δώσει,  σε  αυτούς  που  έχετε  δώσει  

συγκεκριμένα πρόσωπα να κάνουνε αυτό που κάνουνε κάθε μέρα.

Και  εμείς  θα  είμαστε  εδώ  ξανά  πάλι.  Κύριε  Δήμαρχε  μετά  από 

αυτό αν  δηλώνατε  άγνοια  μέχρι  σήμερα τώρα το  ακούσατε.  Ελπίζω και 

εσείς  να  έχετε  την  ευαισθησία  ότι  αν  σκουπίδια  πρωτογενώς  και  παρά 

την  αντίσταση  ενός  συστήματος  ότι  ξέρετε  οι  όμοροι  κάτοικοι  είναι 

μακριά,  ωστόσο  ένα  πράγμα,  έχετε  τους  εργαζόμενους  μπροστά  στον 

καρκίνο τουλάχιστον.

Μέχρι  να  φτάσουμε  στου  κατοίκους  τους  θιγόμενους  ή  μη,  στις  

γραφειοκρατικές  προσεγγίσεις  υπάρχουν  οι  εργαζόμενοι  που  τους 

θέτετε  σε  άμεσο  κίνδυνο  υγιεινής,  υγείας.  Ελπίζω  Δήμαρχε  μετά  να 

μας  δώσετε  κάποιες  απαντήσεις  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα,  και  ελπίζω 

τελικά  ότι  μάλλον  τώρα  γνωρίζετε.  Μέχρι  χθες  θα  λέγατε  ότι  μάλλον 

δεν ξέρατε τι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε συνάδελφε με την ερώτηση για να προχωρήσουμε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Είναι,  θεωρούμε  εμείς,  και  αυτό  θα  είναι  η  απαρχή  πλέον  της 

εμμονής  μας  να  αποκαλυφθεί  αυτή  η  αλήθεια  σε  φυσικούς  ή  ηθικούς 

συναυτουργούς…έχει συντελεστεί.

Και  ελπίζω  σας  είπα  αν  δεν  το  κάνει  ο  κύριος  Μαρούκος  θα 

πρέπει  μάλλον να τον  παροτρύνετε  αύριο σαν Διευθυντή να κάνει  αυτό 

που  προβλέπει  ως  Διευθυντής  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  – 

Πρασίνου και όλα τα συναφή.
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Δηλαδή  διαπιστώθηκε  ιδίοις  όμμασι  με  αξιόπιστες  μαρτυρίες, 

τους  πιάσαμε  στα πράσα όπως  λέμε  να  ρίχνουνε  σκουπίδια,  επιχείρηση 

ολόκληρη  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  έγινε,  γιατί  επιχειρήθηκε  συγκάλυψη 

εκείνη  τη  στιγμή,  κατά  συνέπεια  πρέπει  να  διαταχθεί  έρευνα.  Το 

αντίθετο θα σήμαινε κάτι  άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία,  κατανοητό.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Επειδή είμαστε και άνθρωποι…

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Και κάτι  άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Κυριακόπουλε  όσο  μιλήσανε  οι  υπόλοιποι  μιλήσατε  μόνος 

σας.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Μία μόνο,  μία ερώτηση μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πείτε την ερώτηση, γι’  αυτήν περιμένουμε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Στο  απέναντι ,  μια  περιήγηση  σήμερα  ήτανε  η  μέρα  μας,  στο 

άλσος μέσα είναι  γνωστό τι  έχει  συμβεί  με  μία 48ώρου άδεια για το μη 

συνδετικό  υλικό  τα  ξέρετε  καλύτερα  από  μας  γιατί  προστρέξατε  μετά 

να πάρετε  τις  επίσημες  άδειες  των κατασκευών και  των υπερδομών,  τα 

οποία  κονδύλια…τεχνικές  μελέτες  θα  τα  βρούμε  στην  πορεία,  εμείς 

είμαστε επίμονοι.

Κάτι  άλλο  όμως.  Πράγματι  έγινε  η  δωρεά  του  Κοστόβολου  και 

προφανώς  έχει  και  την  τεχνική  υποστήριξη  και  τοποθέτηση.  Η  χρήση 

χώρου  κύριε  Δήμαρχε  δεν  αποφασίζεται  μόνος  σας  τι  θα  βάλετε  σε  

αυτή την πόλη στην δημόσια γη.

Θα  την  πάρει  το  Σώμα  έστω  και  με  την  πλειοψηφία  σας.  Ωστόσο 

ένα  βασικό  πράγμα,  εκεί  αποφασίσατε  μόνο  σας  τι  θα  βάλετε  στα  δικά 

σας σχέδια.  Αυτό όμως το αποφασίζει  το  ανώτερο συλλογικό όργανο τι 

θα  κάνουμε  στην  περιουσία  του  δημοσίου,  τι  χρήση  θα  έχει  και  τι  θα 

τοποθετήσουμε  την  αφορά  με  έργο,  αυτό  δεν  το  κάνατε  και  είναι  

βασική παράληψη.
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Όπως  δεν  είχατε  και  τις  άδειες  τόσο  για  το  ξύλινο  σπίτι  της 

πολεοδομικές  εγκρίσεις,  εντός  2  ημερών  ταχύρυθμων  διαδικασία  και 

για  το  θέμα  της  ράμπας  όπως  λέμε  για  να  μπει  η  υπερδομή  πάνω.  Και  

στις  δυο  περιπτώσεις  είναι  μετά  την  αρχική…που  μπήκε  στην 

αυτεπιστασία  χωρίς  έργο,  χωρίς  κονδύλι  για  απλές  διαμορφώσεις 

προφανώς πηγαίνατε  εκεί  πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε  κύριε.  Παρακαλώ  κύριοι.  Εντάξει  κύριε 

Κυριακόπουλε  μας  το  είπατε.  Λοιπόν  θα  μπει  η  Διοίκηση,  πριν  δώσω 

το  λόγο  στην  Διοίκηση  να  ευχηθούμε  χρόνια  πολλά  στην  κυρία 

Κορόγιαννη για το δεύτερο όνομα που λέγεται  Ευαγγελία,  γι’  αυτό  μας  

κέρασε  και  για  τον  κύριο  Αρβανίτη  που  είχε  προχθές  την  γιορτή  του, 

και για τον κύριο Τάτση που λείπει  χρόνια πολλά.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Γι’  αυτό  το  είπα  κύριε  συνάδελφε  χρωστάει,  την  Πέμπτη  έχουμε 

Συμβούλιο  και  ήδη  από  ότι  καταλάβατε  τον  χρεώσαμε.  Λοιπόν  ο 

κύριος  Δήμαρχος  έχει  το  λόγο.  Και  μετά  η  Διοίκηση  θα  δώσουμε  το 

λόγο στους Αντιδημάρχους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Λοιπόν  για  το  Κέντρο  Υγείας.  Είναι  γεγονός  ότι  οι  συμβάσεις 

που  υπάρχουν  τώρα  των  γιατρών  και  όχι  μόνο  του  Κέντρου  Υγείας 

τελειώνουνε.

Έχω  επισκεφτεί  2  φορές  το  Κέντρο  Υγείας  όπως  το  έχει 

επισκεφτεί  και  ο  γιατρός  ο  κύριος  Χρονόπουλος.  Όπως  είπαμε 

τελειώνουν  οι  συμβάσεις  σε  1  μήνα.  Κάναμε  παρεμβάσεις  προς  την 

ηγεσία  του  Υπουργείου  Υγείας.  Από  ότι  μας  έχει  διαβεβαιώσει  η 

ηγεσία  του  Υπουργείου  Υγείας  έχει  προκηρύξει  αυτές  τις  θέσεις  και 

μέσα  στις  επόμενες  10-15  μέρες  από  ότι  λέγεται  δια  στόματος  του 

Υπουργού θα βγούνε τα αποτελέσματα των καινούργιων διορισμών.

Θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα  μείνει  κενό  χρόνου  σε  αυτή  τη 

διαδικασία,  το  παρακολουθούμε  από  πάρα  πολύ  κοντά.  Έχουμε  πάει  

όπως  είπα  προηγουμένως  2  φορές  στο  Υπουργείο  και  αυτό  που 

κερδίσαμε  ήτανε  την  κατηγορηματική  δήλωση  του  Υπουργού  ότι 

προκηρύσσει τις  θέσεις.
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Όντως  τις  προκήρυξε,  όντως  πήγανε  υποβάλανε  αιτήσεις  οι 

γιατροί  και  περιμένουμε  τα  αποτελέσματα  στις  επόμενες  10-15  μέρες.  

Αυτή είναι  η κατάσταση του Κέντρου Υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου  έχει  ζητήσει  το  λόγο,  ο  κύριος 

Λύκος πρώτα; Ο κύριος Λύκος παρακαλώ. Να απαντήσετε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Για το ΤΑΧΙ θα τα πείτε  εσείς  κύριε  Λύκο;  Για το ΤΑΧΙ μας  έχει  

απασχολήσει πάρα πολύ.

Οι  φίλοι  ταξιτζήδες  γνωρίζουν  ότι  ο  Δήμος  Περιστερίου  χρόνια 

τώρα  κάνει  ότι  ε ίναι  δυνατόν  για  να  διευκολύνει  την  κατάσταση.  Η 

πιάτσα  των  ΤΑΧΙ  θα  είναι  επί  της  Καρκαβίτσα,  κάθοδος  δίπλα  από  το 

ΜΕΤΡΟ.

Και  όσον  αφορά για  την  πιάτσα  στην  πλατεία  Δέγλερη ξέρετε  ότι 

εδώ  και  κάπου  5-6  μήνες  ενώ  υπήρχανε  τα  ΤΑΧΙ  διασκορπισμένα 

χωρίς οργανωμένη πιάτσα ήδη έχουμε το δρόμο που είναι  δίπλα επί  της 

Αίγλης.

Τώρα βέβαια  το  ερώτημα τίθεται  τι  θα  γίνει  σε  λίγους  μήνες  που 

θα ξεκινήσουν  τα  μεγάλα έργα ανάπλασης στην  περιοχή απάνω εκεί .  Η 

εντολή  που  έχουμε  δώσει  στους  μελετητές  είναι  να  μην  ξεχάσουνε  και  

να  μην  παραλείψουνε  ότι  παραπλεύρως  της  ανακαινισμένης  πλατείας 

θα λειτουργεί  μόνιμη,  σύγχρονη πιάτσα ΤΑΧΙ επί  της Αίγλης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Λύκος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μάλιστα  αυτές  τις  μέρες  μπορούμε  να  πούμε  ότι  τις  επόμενες 

μέρες  θα  κοιτάξουμε  να  κάνουμε  τις  διαγραμμίσεις  που  χρειάζεται 

γιατί  η  Καρκαβίτσα  είπαμε  θα  ανεβαίνει  έτσι  όπως  ανεβαίνει  αλλά  θα  

είναι  μόνο  κάθοδος  για  τα  ΤΑΧΙ  ούτως  ώστε  το  πρώτο  ΤΑΧΙ  να  είναι 

έξω από την κεντρική πύλη ανόδου και καθόδου του ΜΕΤΡΟ. Αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  κύριε  Λύκο  οπότε  δεν  έχετε  κάτι  άλλο  να  πείτε.  Έχετε;  

Ωραία.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΛΥΚΟΣ:
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Για  το  πολεοδομικό  που  ρώτησε  ο  κύριος  συνάδελφος  της  Π. 

Τσαλδάρη κλπ του κέντρου της πόλης.

Θα  σας  υπενθυμίσω  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  όταν  το  2003 

αναλάβαμε  την  Διοίκηση  του  Δήμου  σε  20  μέρες  από  την  μέρα 

ανάληψης  των  καθηκόντων  μας  φέραμε  απόφαση  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο για αλλαγή κατεύθυνσης του δρόμου της Π. Τσαλδάρη.

Θυμάστε  πως  πέρναγε  ανάμεσα  στην  εκκλησία  και  το  παλιό 

Δημαρχείο,  από  τις  πολυκατοικίες  τα  καταστήματα  των  πολυκατοικιών 

με  την  εκκλησία.  Αυτό  ήτανε  ένα  πολύ  μεγάλο  θέμα  που 

δημιουργήθηκε,  δηλαδή η αλλαγή της  πλεύσης της  κεντρικής  οδού,  της 

κεντρικής  λεωφόρου  του  Δήμου  μας  από  τα  καταστήματα  τα  δημοτικά 

στην εκκλησία.

Από  τότε  φαινότανε  κύριε  συνάδελφε  ότι  η  Διοίκηση  του 

Δημάρχου  Παχατουρίδη  είχε  σχέδιο  όταν  ήρθε  στην  πόλη.  Κατόπιν 

περάσαμε…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Αφού δεν  σας  άρεσε  εσάς,  άρεσε  στον  κόσμο.  Κατόπιν  περάσαμε 

ένα  νέο  πολεοδομικό  σχέδιο  που  τακτοποιούσε  κύριοι  συνάδελφοι  όλα 

αυτά  τα  κακώς  κείμενα,  την  αλλαγή  του  δρόμου,  την  πλατεία  Ραβινέ 

που έγινε μία πράσινη πλατεία.

Την  Καραθεοδωρή  που  έγινε  πεζόδρομος,  και  κάποια  άλλα 

μικρότερα  θέματα.  Αυτό  ήτανε  το  πολεοδομικό  της  πόλης  όπου 

τακτοποιήθηκαν  όλα  αυτά.  Δεν  ξέρω  ακριβώς  τι  εννοείτε  εσείς,  αυτό 

όμως  είναι  το  νέο  πολεοδομικό  της  πόλης  που  τακτοποιούσε  όλα  τα  

δεδομένα.  Όλα αυτά φαίνονται  στο νέο πολεοδομικό σχέδιο.

Όλα  αυτά,  η  Αγίου  Βασιλείου  έχει  ανοιχτεί  εδώ  και  πάρα  πολλά 

χρόνια  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν  ξέρω  τι  εννοείτε.  Αν  εννοείτε  την 

Αγίου  Βασιλείου,  η  ρυμοτόμηση  αυτή  έχει  γίνει  πάρα  πολλά  χρόνια 

δεν είναι  τώρα.

Εσείς  μάλλον  επί  εποχής  δικής  σας  έχει  γίνει .  Όλα  αυτά  έχουνε 

λυθεί  με  το  νέο  ρυμοτομικό,  ένα  νέο  ρυμοτομικό  που  άλλαξε  όλο  το 

ιστορικό  κέντρο  της  πόλης  κατά  την  άποψή  μας.  Τώρα  αν  δεν  αρέσει 

στην  κυρία  Αθανασοπούλου  γιατί  ο  δρόμος  πήγε  από  την  άλλη  πλευρά 

και  όχι  να  περνάει  μέσα  από  την  πλατεία  και  το  νέο  Δημαρχείο,  αυτό 

είναι  απόψεις,  σεβαστές βέβαια.

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3

18



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Για  το  σπιτάκι  που  ρωτήσατε,  λείπατε  από  την  συνεδρίαση  της 

Οικονομικής  Επιτροπής  κύριε  συνάδελφε.  Στην  συνεδρίαση  της 

Οικονομικής  Επιτροπής  περάσαμε  την  απόφαση  αποδοχής  δωρεάς  και 

την  τοποθέτησή  του.  Αυτό  το  σπιτάκι  έχει  όλες  τις  απαιτούμενες 

πολεοδομικές άδειες για να γίνει  και  για την βάση και την ανέγερση το 

σπιτιού.

Ένα  μικρό  σπίτι  49  τ.μ.,  ξύλινο  σπιτάκι  λυόμενο  όπως  το  είδατε 

και  εσείς  από  ξύλο.  Θα  γίνουν  εκεί  διάφορες  δράσεις  οικολογικές.  Θα 

γίνει  εκπαίδευση  των  μικρών  παιδιών  που  θα  πηγαίνουν  εκεί  από 

διάφορους ειδικούς πάνω σε οικολογικά θέματα.

Τώρα  όσον  αφορά  αυτό  που  λέτε  γιατί  δεν  πέρασε  από  Δημοτικό 

Συμβούλιο  εμείς  νομίζουμε  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  είναι  η 

αρμόδια αρχή η οποία ήτανε υπεύθυνη για να περάσει η απόφαση αυτή,  

αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  εάν  θέλετε  και  επιμένετε  εγώ  δεν  θα 

διαφωνήσω,  μπορούμε  να  φέρουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο, 

στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσουμε και από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Σταυρούλιας παρακαλώ έχει  το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε  συνάδελφε  μπορεί  να  έχετε  δίκιο  γι’  αυτό  να  το  φέρουμε 

στο  επόμενο.  Δεν  αμφιβάλω  να  το  φέρουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό 

Συμβούλιο κύριε συνάδελφε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Σταυρούλιας έχει  το λόγο.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Δήμαρχε  επειδή  σχολιάστηκε  η  θέση  που 

είχα  πάρει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι  θεωρώ 

υποχρέωσή μου να δώσω μία και μόνο εξήγηση.

Εγώ  δεν  διαφοροποιήθηκα  καθόλου  από  το  Σώμα.  Το  Βοήθεια 

στο  Σπίτι  για  εμένα  είναι  ένας  υπέρτατος  θεσμός  και  τον  έχω  στηρίξει  

νομίζω όσο κανένας άλλος.  Θα πρέπει  να γνωρίζετε  ότι  προΐσταμαι της  

ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ.  και  ο  μόνος λόγος  που συγχωνεύτηκε η ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ. 

με το Δήμο με τη Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. ήτανε να σωθεί το Βοήθεια στο Σπίτι .

Ποια  ήταν  η  άποψή  μου;  Ότι  σαν  Σώμα  έχουμε  προτίστως 

υποχρέωση να υπάρξει  σωστά  ο  θεσμός.  Και  είπα άλλαξε  ο  φορέας  και 
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οι  όροι  που  έχουν  τεθεί  είναι  λίγο  παράξενοι.  Είπα να ελέγξουμε  ποιοι  

είναι  οι  επωφελούμενοι του τόπου μας.

Δηλαδή  τι  λένε  κύριε  Τημπλαλέξη;  78  ετών  και  πάνω  να  είσαι 

άπορος…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Εξευτελιστικοί.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Εξευτελιστικοί.  Και  αφού  δούμε  τις  400.000  περίπου 

Περιστεριώτες  ποιοι  ε ίναι  αυτοί  που  πραγματικά  έχουνε  ανάγκη  να 

δούμε  αυτοί  οι  γραφειοκράτες  ποιους  έχουνε  εντάξει,  διότι  λένε  78 

ετών και πάνω και να είσαι άπορος.

Δηλαδή  τα  330,00  €  περίπου  τελικά  θεωρούνται  εύποροι.  Και  η 

άποψή  μου  ποια  ήτανε;  Ότι  το  Σώμα  να  σταθεί  επί  της  ουσίας  στον 

θεσμό  διότι  ειλικρινά  σας  μιλάω  και  το  έχω  δηλώσει  και  ενώπιων  του 

Δημάρχου  και  ενώπιων  της  συμπολίτευσης,  είπαμε  ότι  να  πληρωθεί 

οπωσδήποτε,  να παραμείνει  οπωσδήποτε.

Σαν  Σώμα  όμως  νομίζω  ότι  έχουμε  πρωτίστως  υποχρέωση  να 

δούμε  το  θεσμό  για  την  πόλη  μας  και  κατόπιν  να  δούμε  το  εργασιακό 

καθεστώς.  Ευχαριστώ πολύ κύριοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η κυρία Ευσταθιάδου έχει  το λόγο.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Λοιπόν  συνάδελφοι  στην  ερώτηση  που  διατυπώθηκε,  μάλλον 

στην  ερώτηση,  τοποθέτηση,  θέση  και  όλα  αυτά  που  διατυπώθηκε 

σχετικά με τον λειοτεμαχιστή,  ακούστηκαν δυο πάρα πολύ σοβαρές και  

σωστές λέξεις.  

Η  μία  λέξη  ήτανε  η  λέξη  έφοδος  και  η  άλλη  λέξη  ήτανε  η  λέξη 

χαβούζα.  Ως  προς  η  λέξη  έφοδο  καταμαρτυρά  την  πρόθεση  και  τη 

διάθεση  που  έχουμε  μεταξύ  μας  να  συνεργαστούμε  και  αυτό  που  όλοι 

έξω  λέμε  εργαζόμαστε  για  το  καλό  της  πόλης  επιδέχεται  πολλών  και  

διαφορετικών  μεταφράσεων  και  νομίζω  ότι  ο  καθένας  από  μας  στο 

παρών και στο μέλλον θα χρεωθεί τα αποτελέσματα των επιλογών του.

Εγώ  μέχρι  τώρα  ήξερα  ότι  έφοδο  κάνουνε  στους  κλέφτες,  στους 

παράνομους,  ήξερα  ότι  εφόδους  κάνανε  οι  Γερμανοί  ας  πούμε  για  να 

μας  τσακώσουνε  στα πράσα και  να μας  στήσουνε  στο  εκτελεστικό κλπ, 

κλπ.  
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Όμως είναι  μία σωστή έκφραση.  Και  η δεύτερη έκφραση η σωστή 

όπως σας  είπα ήτανε η λέξη χαβούζα.  Όντως εκεί  στο χώρο του γκαράζ 

τα  έχουμε  ξαναπεί  αλλά  ίσως  θέλετε  να  τα  ξανακούτε  πραγματικά 

υπήρχε μία χαβούζα.  

Αναγκαζόμασταν  και  τοποθετούσαμε  όλα  τα  απορρίμματα  είτε 

αυτά  ήταν  οικιακά,  γιατί  κάτω  από  τα  ογκώδη  πάντα  κρύβονται 

οικιακά και το ξέρετε.

Όταν ξεκινήσει  η  εναπόθεση βάλει  ένας  1 στρώμα δεν  υπολογίζει 

ο  άλλος,  μπορεί  να  είναι  ο  κάδος  άδειος,  εκεί  θα  πάει  να  τα  ρίξει  και  

το  ξέρετε  όλοι.  Όταν  λοιπόν  για  χρόνια  πάρα  πολλά  εκεί  μέσα 

αναγκαζόμασταν  να τα  εναποθέτουμε  και  μετά  με  τους  φορτωτές  να  τα 

φορτώνουμε  στα  ανοιχτά  φορτηγά,  να  ρίχνουμε  χώμα  από  πάνω,  να  τα 

πηγαίνουμε  στην  χωματερή,  πραγματικά  ήταν  ένα  πάρα  πολύ 

επικίνδυνο φαινόμενο και πάρα πολύ άσχημο για την πόλη.

Κάναμε αυτή την επένδυση ευελπιστώντας ότι  μέσα από αυτό και 

καθαρότερο  θα  είναι  το  γκαράζ  άρα  και  οι  εργαζόμενοι  και  αυτοί  που 

εργάζονται  εκεί,  και  καλύτερα  για  το  περιβάλλον  της  πόλης.  Αλλά  ένα 

πολύ  σοβαρός  λόγος  ήτανε  η  εξοικονόμηση  χρημάτων  που  θα  είχαμε 

από την λειτουργία του.

Σας  έχω  εξηγήσει  και  το  έχω  πει  πάρα  πολύ  σοβαρά  ότι  η  χρήση 

του λειοτεμαχιστή είναι  πάρα πολύ σοβαρή γι’  αυτή την πόλη.  Σας  έχω 

εξηγήσει  και  έχουμε  συζητήσει  εδώ  πάμπολλες  φορές  και  έχετε 

υποβάλει  και  ερωτήματα  σχετικά  με  το  ενδιαφέρον  που  υπάρχει  για 

την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Θα με αφήσετε να πω ότι  θέλω. Θα παίζουμε με τα ίδια χαρτιά.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Χρονόπουλε.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Για όλα θα πω.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Μα εσείς  φταίτε.  Το καλό λοιπόν θα ήτανε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία δεν έχετε το λόγο και δεν καταγράφονται…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)
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Κύριε  Χρονόπουλε  θα  υποδεικνύεται  πιθανώς  στους  εργάτες  σας 

όχι  στο  Σώμα.  Δεν  πρόκειται  να  υποδείξετε  τι  θα  λέει  ο  καθένας,  

κανένας μας.  Παρακαλώ πολύ και…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Να λέει  ότι  θέλει  και  να  μην  λέει  ότι  εγώ  και  οι  συνεργάτες  μου 

θέλουμε να κλείσουμε το γκαράζ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα  λέει  ότι  θέλει  στα  πλαίσια  της  νομιμότητας  και  της 

ευπρέπειας  και  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  λέτε  τίποτα  άλλο.  Εσείς  δεν  

έχετε δικαίωμα να διακόπτετε τώρα,  παρακαλώ σεβαστείτε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Χρονόπουλε  μου  φαίνεται  ότι  σας  λείπει  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  να το κάνουμε κάθε μέρα άμα είναι να τσακωνόμαστε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Κύριε  Χρονόπουλε  θα  λέω  ότι  θέλω  όπως  ότι  θέλετε  λέτε  και 

εσείς.  Θα πω ότι  θέλω….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Είστε υποχρεωμένος να με ακούτε και ας λέω και βλακείες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  λυπάμαι  αλλά  εκτίθεστε.  Προσπαθώ  να  σας 

προστατέψω…εκτίθεστε  τώρα.  Θα  λέτε,  θα  υποδείξετε  στη  συνάδελφο 

τι  θα  πει;  Λυπάμαι  που  το  λέτε  αυτό  το  πράγμα…θα  το  πείτε  πριν  το 

πει  κάτι;  Ας  την  κρίνουμε  όταν  το  πει .  Εγώ  να  ξέρετε  ότι  αν  πει  εκτός  

θέματος  θα  την  διακόψω.  Σας  παρακαλώ  πολύ.  Αυτό  ισχύει  για 

οποιονδήποτε  συνάδελφο  να  παρεξηγηθούμε…για  την  κυρία 

Ευσταθιάδου μόνο.  Συνεχίστε παρακαλώ.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εξήγησα  λοιπόν  και  θεωρώ  ότι  ένας  μεγάλος  αριθμός  των 

συνάδελφων  της  αντιπολίτευσης  το  έχουνε  κατανοήσει  αυτό  το 

πράγμα,  ότι  η  χρήση  του  λειοτεμαχιστή  είναι  ζωτικής  σημασίας  για  το 

Δήμο Περιστερίου.

Η  παύση  λειτουργίας  του  γιατί  ε ίπατε  και  από  μόνος  σας  ότι 

είναι  αδειοδοτημένο  μέχρι  μια  ορισμένη  ημερομηνία  μπορεί  να  μην 

μας  δώσει  το  δικαίωμα  να  ανανεώσουμε  την  άδεια  όπως  σκοπεύουμε 

να κάνουμε,  να ανανεώσουμε την άδεια λειτουργίας  του,  μπορεί  και  να 
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συμβεί  και  αυτό  και  να  αναγκαστούμε  στο  να  σταματήσουμε  τη 

λειτουργία του.

Έχετε  την  εντύπωση ότι  αυτό θα κάνει  κακό στη Διοίκηση;  Μόνο 

ένας  ο  οποίος  ζει  έξω  από  την  πόλη  πιστεύει  ότι  το  να  πάψουμε  να 

λειτουργούμε  το  συγκεκριμένο  μηχάνημα  θα  κάνουμε  κακό  στη 

Διοίκηση.

Η Διοίκηση  απλά  θα  βάλει  ένα  κλειδάκι  σε  ένα  μηχάνημα και  θα 

το  χρησιμοποιήσει  η  ώρα  του,  όταν  θα  μεταφερθεί  το  γκαράζ  και  το 

μηχάνημα  αυτό  θα  μεταφερθεί  σε  έναν  άλλο  χώρο.  Θα  σας  πω  όμως 

γιατί  πρέπει  να  ακούσετε  αν  και  θεωρώ  ότι  το  ξέρετε  γιατί  είστε 

ώριμοι.

Αυτοί  που  βάζετε  αυτό  το  θέμα  είστε  ώριμοι  στην  όλη 

διαδικασία.  Θα  σας  πω  σε  ποιους  θα  κάνετε  κακό.  Θα  κάνετε  κακό 

στους  εργαζόμενους,  και  θα  κάνετε  κακό  στον  τρόπο  που  καθαρίζουμε 

την  πόλη.  Παραγράφω τον  τρόπο  που  καθαρίζουμε  την  πόλη  γιατί  έτσι  

και  αλλιώς η Διοίκηση θα βρει  ένα τρόπο να κρατάει  την ίδια ποιότητα 

καθαριότητας  στην  πόλη,  αυτό  είναι  δεδομένο,  δεσμεύομαι  εγώ  λόγω 

της θέσης που έχω.

Θα  τον  βρω  τον  τρόπο.  Όμως  θα  κάνετε  πάρα  πολύ  κακό  στους 

εργαζόμενους  οι  οποίοι  αυτή  τη  στιγμή  έχουνε  βρει  μία  πάρα  πολύ 

όμορφη  λύση,  όμορφη,  μία  πολύ  αποτελεσματική  λύση  για  να 

δουλεύουν  και  δεύτερο  θα  κάνετε  καλό  στους  εργολάβους  οι  οποίοι 

εποφθαλμιούν  την  καθαριότητα  του  Δήμου  Περιστερίου  σαν  ένα  Δήμο 

φαβορί για να χορτάσουνε την πείνα τους.

Ο  Δήμος  Περιστερίου  κύριοι  λόγω  του  όγκου  του,  θα 

σταματήσετε  κύριε  Χρονόπουλε;  Εάν  πονάνε  αυτά  που  λέω  κρατήστε 

τα και αφήστε τον πόνο μην τον μοιράζεστε μαζί  μου.

Λοιπόν  ακούστε  να  δείτε  γιατί  έχουμε  φέρει  πολλές  φορές 

θέματα  ιδιωτικοποίησης  εδώ,  έχουμε  φέρει  τα  ενδιαφέροντα  των 

Μπομπολέων  και  άλλων  και  άλλων  και  πολύ  σωστά  έχουν  τοποθετηθεί  

οι  συνάδελφοι.  Και  σας  έχω  δηλώσει  ότι  εκείνοι  οι  Δήμοι  που  θα 

επιβιώσουν  είναι  οι  Δήμοι  εκείνοι  που  έχουνε  το  προσωπικό  και  τις  

υποδομές,  τους  εξοπλισμούς,  και  έχουν  τον  εξοπλισμό  να  μπορούν  να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.

Όταν  αυτοί  οι  εξοπλισμοί  δεν  μπορούν  να  ανταποκρίνονται  στις 

ανάγκες  μίας  πόλης  μοιραία  που  οδηγούμεθα;  Σε  αυτό  που  όλοι 
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κατηγορείτε  αλλά  κάποιοι  από  σας  θέλετε  να  το  φέρετε  στην  πόλη,  

στην ιδιωτικοποίηση.  

Όταν  θα  αρχίσει  να  βγαίνει  κόκκινο  το  αποτέλεσμα  του  Δήμου 

μας  μοιραία  θα  πάρουμε  και  εμείς  το  δρόμο.  Όπως  να  είστε  βέβαιοι 

πάρα πολύ σύντομα και  με  αυτά που ετοιμάζουνε με  τα  εργοστάσια,  με 

την  αύξηση  του  κόστους  του  τόνου  για  την  εναπόθεση  στις  χωματερές 

και  με  όλα  αυτά  που  σχεδιάζουν  να  είστε  βέβαιοι  ότι  μπαίνουμε  στη 

σειρά.

Και  στη  σειρά  είμαστε  από  τους  πρώτους.  Δεν  είμαστε  ο  Δήμος 

Λουτρακίου  όπου  το  ενδιαφέρον  είναι  μειωμένο.  Είμαστε  ένας  από 

τους  μεγαλύτερους  Δήμους  της  χώρας  με  το  περισσότερο…Εμείς 

λοιπόν σκεφτήκαμε αυτή την λύση.

Αυτή  η  λύση  εξασφαλίζει  κέρδη.  Κέρδη  όταν  λέω  ανταποδοτικά 

εννοώ  πάντα,  εξασφαλίζει  λοιπόν  οικονομία  για  το  Δήμο  μας.  

Ανακουφίζει  την  λειτουργία  του  χώρου  και  ανακουφίζει  και  τον  τρόπο 

που  δουλεύουν  οι  εργαζόμενοι.  Σας  λέω  και  πάλι  πριν  σας  δώσω  την 

άλλη απάντηση που περιμένετε με αγωνία να ακούσετε.

Δεν  θα  κάνετε  κακό  όσοι  αντιπαλεύεστε  το  συγκεκριμένο 

εργαλείο,  δεν  θα  κάνετε  κακό  στην  Διοίκηση.  Η  Διοίκηση  έτσι  και 

αλλιώς  θα  την  κάνει  τη  δουλειά  της,  θα  έχει  πάντα  μία  καθαρή  πόλη. 

Κακό θα κάνετε,  ξέρετε τι  τώρα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ναι  έχεις  δίκιο  Πρόεδρε  να  με  εγκαλείς  στην  τάξη.  Θα  κάνετε  

κακό  στους  εργαζόμενους  και  καλό  στους  εργολάβους.  Εγώ  σας  το 

λέω,  θα  ενημερώσω  και  τους  εργαζόμενους  και  τώρα  πάμε  στο  θέμα.  

Είδατε  λοιπόν  στην  έφοδο  που  κάνατε,  την  έφοδο  αυτή  την  τρομερή 

την πρωινή σε αυτή την έφοδο μας πιάσατε επ’ αυτοφώρω. 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Έχουμε δομήσει και σύστημα κάλυψης.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κοιτάξτε  την  μέρα  που  κουβεντιάζαμε  για  το  πρόγραμμα  στο 

σπίτι  όλες οι  Υπηρεσίες του Δήμου μέσω του ΕΣΠΑ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε συνάδελφε…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:
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Εγώ κύριε Τημπλαλέξη απαντώ και σε σας ταυτόχρονα,  έχω κάνει 

ξεκάθαρη  τη  θέση  μου  ως  προς  την  καθαριότητα  και  τι  πιστεύω  ότι 

πρέπει  να είναι  η καθαριότητα,  τουλάχιστον η καθαριότητα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δεν  ξέρω  δεν  έχω  πάει  στρατό  αλλά  μέσα  εκεί  που  ζω,  ζω  ένα 

ημιστρατιωτικό  καθεστώς.  Έχουμε  όμως  και  τα  συνθήματά  μας  κύριε 

Τημπλαλέξη  και  αμέσως  κάνουμε  κάψυλη,  πως  το  λένε  παραλλαγή,  

πως το λένε αυτό.  

Εν  τοιαύτη  περιπτώσει  να  σας  διευκρινίσω  το  εξής.  Εγώ  είμαι 

υποχρεωμένη  να  δημοσιοποιήσω  εάν  και  εφόσον  συνεχίσετε  γιατί 

έβαλα  όλες  μου  τις  δυνάμεις  να  σας  πείσω  ποιον  ωφελεί  η  λειτουργία 

αυτού του μηχανήματος.

Αν  δεν  τα  καταφέρνω  είμαι  υποχρεωμένη  να  σας  θέσω  στην 

κρίση των εργαζομένων,  είναι  δουλειά  μου αυτή  θα την  κάνω για  άλλη 

μία  φορά,  και  τώρα  για  τις  εφόδους  και  τις  αιφνιδιαστικές  επιθέσεις  

στους  εργαζόμενους  και  το  καθεστώς  τρομοκρατίας  που  προσπαθείτε 

κάνετε ΕΔΕ να επιβάλετε εσείς στον εργαζόμενο να κάνει  ΕΔΕ.

Αυτά  είναι  ανεπίτρεπτα,  τα  καταδικάζω.  Σας  λέω  ότι  υπεύθυνος 

δεν  είναι  κανένας  εργαζόμενος,  αποκλειστικά  υπεύθυνη  για  τη 

λειτουργία  του  μηχανήματος  είμαι  εγώ  και  κανένας  εργαζόμενος.  Ο 

κύριος  Γαβαθάς  είναι  υπεύθυνος  γραφείου  κίνησης.  Το  γραφείο 

κίνησης ουδεμία σχέση δεν έχει  με όλα αυτά που ζητάτε.

Δηλώνω λοιπόν  και  έχει  γραφτεί  και  στα πρακτικά για  ότι  θέλετε 

διώξεις  από  δω  και  πέρα  να  κάνετε  ότι  αποκλειστικά  υπεύθυνη  για  τη 

λειτουργία  του  μηχανήματος  είναι  η  Αντιδήμαρχος  κυρία  Ευσταθιάδου 

και κανένας μα κανένας εργαζόμενος.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σαν…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εσείς θα μου πείτε αν θα αναλάβω την ευθύνη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έλεος  κύριε  Κυριακόπουλε.  Θα  μας  πείτε  τι  θα  πούμε,  θα  μας 

πείτε τι  θα…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:
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Δηλαδή  αν  κατεβάζω  τα  πανό  του  Τημπλαλέξη  φταίει  ο 

υπάλληλος  ή  εγώ;  Δεν  καταλάβατε,  τα  λέω  στα  πρακτικά  κύριε  για  να 

καταγραφούν.  Τα λέω στα πρακτικά.

Θεωρώ  ότι  έδωσα  τις  απαντήσεις.  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να 

πάρετε  σοβαρά  τα  όσα  ακούστηκαν  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα,  να 

συνυπολογίσετε  ότι  ζούμε  σε  πάρα  πολύ  δύσκολες  εποχές,  ότι  το 

στοίχημα της επιβίωσης…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ακούστε  με  και  εσείς  συνάδελφοι.  Θέλω να σας  τονίσω αν  και  το 

ξέρετε  και  εσείς,  ζείτε  σε  αυτό το  περιβάλλον,  ότι  ζούμε σε  πάρα πολύ 

δύσκολες  εποχές,  ότι  πρέπει  να  είμαστε  ενωμένοι  όταν  πρόκειται  για  

το κοινό συμφέρον.  Όχι για το συμφέρον μίας Διοίκησης.

Το  ξαναλέω,  η  Διοίκηση  σαν  κόστος,  βάλτε  το  καλά  στο  μυαλό 

σας,  δεν  έχει  να  πάρει  τίποτα  σαν  κόστος  επάνω  της.  Το  κόστος  θα  το 

πάρουν  αυτοί  που  δεν  φταίνε,  αυτοί  που  δεν  φταίνε  και  αυτοί  που 

προσπαθούν σε αυτές τις  συνθήκες με απανωτές μειώσεις.

Τώρα αυτά τα  ξέρουμε δεν θέλω να γίνω πιο δριμύς  από ότι  είναι 

ο  κύριος  Τημπλαλέξης,  τα  ξέρετε  και  τα  βιώνετε  όλοι.  Κακό θα κάνετε 

λοιπόν  σε  αυτό  που  λέγεται  δημόσια  καθαριότητα  στους  Δήμους  και 

τους εργαζόμενους.  

Τώρα  όσο  γι’  αυτό  που  αδειάζαμε  που  μας  πιάσατε  επ’ 

αυτοφώρω, αδειάσαμε το…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι  το  χαλασμένο,  χαλασμένο  έχουμε  αδειάσει  στο  παρελθόν. 

Ναι  γιατί;  Το  έχουμε  ομολογήσει  και  το  έχουμε  ομολογήσει  και  στην 

Περιφέρεια.  Και  μια  και  το  αναφέρετε  να  σας  πω και  τον  παλιό  τρόπο. 

Κάθε  φορά  που  έπρεπε  να  αδειάσει  ένα  αυτοκίνητο  το  οποίο  ήτανε 

γεμάτο  σκουπίδια  όταν  δεν  είχαμε  αυτό  τα  μηχάνημα  το  αδειάζαμε 

μέσα χύμα,  χύμα.

Όταν  λέμε  χύμα  όπως  το  ακούτε.  Δηλαδή  10  τόνους  σκουπίδι  το 

ρίχναμε  χύμα  μέσα  στον  χώρο  του  γκαράζ.  Γιατί  έπρεπε  να 

αδειάσουμε,  για  να  καταλάβετε  γιατί  κάποιες  λειτουργίες  δεν  τις 

γνωρίζετε.  Έπρεπε  να  αδειάσουμε  το  αυτοκίνητο  να  μείνει  κενό για  να  

πάει  στο συνεργείο.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
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Όλες οι  Διοικήσεις,  βέβαια,  μα έτσι  γινότανε.  Μα δεν υπήρχε και  

άλλος  τρόπος.  Και  Ψυρόγιαννης  όταν  ήτανε  Αντιδήμαρχος,  και  ο 

κύριος  Κυριακόπουλος  αν  είχε  περάσει  από  εκεί  δεν  ξέρω.  Όσοι  ήτανε 

εκεί  ξέρουνε.

Αδειάζαμε  τους  10  τόνους  μέχρι  πριν  3  χρόνια  τώρα αυτό.  Και  η 

δική  μας  η  Διοίκηση  έτσι;  Αδειάζαμε  τους  10  τόνους,  και  αυτό  μην 

νομίζετε  ότι  συμβαίνει  μία  φορά  τα  5  χρόνια,  αδειάζαμε  τους  10 

τόνους  εκεί  στο  χώρο  των  εργαζομένων  και  έφευγε  το  αυτοκίνητο  και  

μετά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Το  αυτοκίνητο  δεν  μπορεί  να  πάει  για  επισκευή  φορτωμένο.  Και 

μετά  με  τους  φορτωτές  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  την  υγεία  που 

επικαλείστε  την  επικινδυνότητα  της  υγείας  των  εργαζομένων,  το 

φορτώναμε  λοιπόν  σε  πολλά  διαφορετικά  φορτηγά,  το  σκεπάζαμε  από 

πάνω  με  χώμα  γιατί  δεν  επιτρέπετε  να  τα  πας  στην  χωματερή 

εκτεθειμένα όπως γινότανε παλιά,  το σκεπάζαμε από πάνω με χώμα και  

το οδηγούσαμε στην χωματερή.

Ποιο  είναι  το  πρόβλημα  τώρα  αντί  να  το  κάνουμε  έτσι  να  πάμε 

να  το  ρίξουμε  εκεί  μέσα;  (…)  το  περιβάλλον  και  την  νομιμότητα  στο 

Δήμο  Περιστερίου  κυνηγήστε  το,  εγώ  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση.  Εγώ 

εκείνο  που  θα  κάνω  είναι  να  πάψω  να  το  λειτουργώ.  Αν  νομίζετε  ότι  

θα μου κοστίσει  κάνετε λάθος.

Θα είστε  όμως  υπόλογοι  εάν  κάποιους  μήνες  μετά  θα  έρθετε  εδώ 

να  μας  πείτε,  γιατί  θα  απολογηθείτε  και  εσείς,  δεν  θα  απολογούμεθα 

μία  ζωή  εμείς,  θα  έρθετε  να  μας  πείτε  εάν  με  τις  ενέργειές  σας 

ωφελήσατε  το  Δήμο Περιστερίου  και  το  κοινό  συμφέρον  ή  το  βλάψατε  

ανεπανόρθωτα.  Ευχαριστώ. 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,  κύριοι.  Εντάξει ,  εντάξει.  Να  τα  πούμε  εμείς  που 

ζούσαμε.  Κύριε  Χρονόπουλε  ακουμπάτε  θέματα  που  δεν  γνωρίζετε 

κάποιοι  και  καλό  θα  είναι  να  ακούτε  αυτούς  που  γνωρίζουνε  και 

ζούσαμε  μέσα.  Άλλο  το  ότι  ε ίστε  γιατρός.  Γιατρός  είστε  δεν  ήσασταν  

εκεί .  Ο κύριος Πρέκας έχει  το λόγο.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Συγνώμη  κύριε  Χρονόπουλε,  συζήτηση  κάνουμε  δεν  λέμε  ότι 

εμείς μόνο λέμε τα σωστά.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Χρονόπουλε  συγνώμη,  δεν  είσαστε  σημερινός.  Αυτό 

διαχρονικά  γίνεται  εκτός  αν  αμφισβητείτε  αυτά  που  λέει  η  κυρία 

Ευσταθιάδου  και  σε  όλους  τους  Δήμους.  Και  όταν ήτανε Αντιδήμαρχος 

ο  συνάδελφος  ο  κύριος  Ψυρόγιαννης  ή  ο  Προϊστάμενος  ο  κύριος 

Πρέκας  εδώ πέρα,  διαχρονικά  γίνεται  ότι  το  σκουπίδι  όταν  χάλαγε  ένα 

αυτοκίνητο ή όταν ήτανε…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό κύριε Χρονόπουλε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Χάνουμε την ουσία τώρα όμως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Όχι  δεν  χάνουμε  καθόλου  την  ουσία.  Όταν  σε  τέτοιες  ακραίες 

περιπτώσεις  κύριε  Χρονόπουλε  δεν  ρίχνανε  το  σκουπίδι  στον 

περιβάλλοντα χώρο του γκαράζ;

Δηλαδή  τότε  δεν  υπήρχε  κίνδυνος  για  αρρώστια  που  λέτε;  Αυτό 

χρόνια  γίνεται  και  σε  όλους  τους  Δήμους γίνεται.  Εδώ πέρα είναι  όπως 

σας είπα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι,  κύριοι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να είμαστε ειλικρινείς.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία  για  ηρεμήστε  εσείς,  εσείς  ειδικά  ηρεμήστε,  μην  μιλάτε 

εσείς  που δεν ξέρετε τι  σημαίνει  δουλειά στο γκαράζ.  Ο κύριος Πρέκας 

έχει  το λόγο.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εσείς  έχετε  μεγαλύτερη  γλώσσα  από  το  μπόι  σας  και  καλό  θα 

είναι  να  προσέχετε.  Ο  κύριος  Πρέκας  που  δούλευε  στο  γκαράζ  έχει  το 

λόγο.  

Κος ΠΡΕΚΑΣ:

Δυο λόγια θα πω εγώ. Κύριε Πρόεδρε ακούγομαι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Πρέκα  απαντήστε  και  εσείς…όχι  κύριε  Χρονόπουλε  θα 

έχουνε και άλλοι το λόγο.

Κος ΠΡΕΚΑΣ:

Κύριε  Χρονόπουλε  μπορείτε  να  με  ακούσετε  λίγο  σας 

παρακαλώ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εδώ μιλάνε  αυτοί  που δεν  δουλεύουνε  και  αυτοί  που  δεν  ξέρουνε 

που  πέφτει  το  γκαράζ.  Για  μιλήστε  και  εσείς  που  ήσασταν  χρόνια  

μέσα.

Κος ΠΡΕΚΑΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  επειδή  είμαι  χρόνια  στο  γκαράζ  επάνω  από  το 

1982  και  ο  αγαπητός  ο  κύριος  συνάδελφος  ο  κύριος  Κυριακόπουλος 

έχει  διατελέσει  και  Αντιδήμαρχος,  λίγο  αλλά  έχει  διατελέσει .  Μπορεί 

να  μας  πει  ο  συνάδελφος  τότε  δεν  υπήρχε  αυτή  η  χαβούζα  εκεί;  Και  τι 

κάναμε;  

Δεν  λέω  ότι  και  τώρα  δεν  έχουμε  βρωμιές  αλλά  και  τότε 

προσπαθούσαμε  για  το  καλύτερο.  Επειδή  έχει  περάσει  από  εκεί  και 

ξέρουμε  πολύ  καλά  και  ο  κύριος  Ψυρόγιαννης  όποιος  δεν  έχει  περάσει  

από το γκαράζ δεν ξέρει  τίποτα.

Επειδή  λοιπόν  εμείς  οι  παλιότεροι  τα  ξέρουμε  πρέπει  να  είμαστε 

λίγο πιο ειλικρινείς  απέναντι  στο Σώμα. Ευχαριστώ πολύ κύριοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν κύριοι,  περιμένετε.  Δεν έχει  γίνει  θέμα απαντάει….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Βεβαίως,  να  το  βάζατε  θέμα  να  γίνει ,  τώρα  ρωτήσατε.  Κύριοι , 

κύριοι ,  κύριε  Κυριακόπουλε.  Εντάξει  δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα 

τώρα. Έγινε αναφορά στον κύριο Ψυρόγιαννη και έχει  ζητήσει το λόγο,  

για πείτε μας τι  θέλετε.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Κύριοι  συνάδελφοι είναι  πράγματι…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Ψυρόγιαννη παρακαλώ σε τι  αναφέρεστε για να δούμε.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
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Ακούστηκε  το  όνομά  μου,  ε ίναι  γνωστό  ότι  πέρασα  και  εγώ  από 

εκείνη τη διαδικασία.  Δεν με ενδιαφέρει…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει  μην ασχολείστε.  Κύριε Ψυρόγιαννη παρακαλώ.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  εγώ  την  κάπα  μου  την  έχω  ρίξει  επάνω  μου  και 

δε  με  ανησυχεί  τίποτα.  Και  αυτά που λέω κατά διαστήματα  ή  αυτά  που 

θα  πιστεύω όσο  μπορώ θα  τα  λέω μέχρι  να  τελειώσει  η  θητεία  μου,  θα 

είναι  πράγματα  που  θα  τα  πιστεύω,  θα  είναι  πράγματα  που  κατά  την 

εκτίμησή μου είναι  σωστά και επ’ ωφελεία των δημοτών.

Βεβαίως  για  τα  συγκεκριμένα  θέματα  ενδεχομένως  μπορεί  να 

γίνανε  και  ορισμένα  πράγματα  που  να  μην  είναι  ας  πούμε  δεν  ξέρω 

ακριβώς στο ακέραιο γράμμα του νόμου.

Όταν  ήμουν  Αντιδήμαρχος  ήμουνα  ο  πρώτος,  η  κυρία 

Ευσταθιάδου μπορεί  να τα έχει  δει  στα χαρτιά της,  που προσπάθησα να 

δημιουργήσω  σταθμό  μεταφόρτωσης.  Και  ο  σταθμός  μεταφόρτωσης  με 

την  Διοίκηση  Δημητρακόπουλου  τότε  και  με  τους  συναδέλφους,  ήτανε 

και  ο  κύριος  Κυριακόπουλος  Αντιδήμαρχος,  μαζί  τα  συζητάγαμε  όλα 

αυτά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Στη  Διοίκηση  τότε  μαζί  τα  αποφασίζαμε  τα  λέγαμε.  Θέλω  να  πω 

ότι  σκεπτόμασταν  και  εμείς  τότε  το  κόστος,  τα  δρομολόγια  που  πρέπει  

να  γίνονται  και  όλα  αυτά.  Βεβαίως  δεν  ευδοκίμησε  αυτή  η  ιστορία  και 

τότε είχαμε αναγκαστεί  να βγάλω τις  πρέσες.  

Μεγάλο  πρόβλημα γιατί  να  βγάλουμε  τις  πρέσες.  Τα  μηλιαράκια. 

Βεβαίως  από  τους  εργαζόμενους  το  90%  έχουνε  συνείδηση  της 

δουλειάς  τους,  του  κόπου  τους  και  τα  πάντα.  Υπάρχει  όμως  και  ένα 

προσωπικό  το  οποίο  δυστυχώς  δεν  βλέπει  την  δουλειά  του,  ασχολείται 

με οτιδήποτε άλλο.  Το έζησα κύριοι.

Το  έζησα.  Αυτό  το  προσωπικό  επιτέλους  πρέπει  να  βάλει  λίγο 

μυαλό.  Δεν  μπορεί  να  πάρει  στο  μυαλό  του  όλο  τον  κόσμο  εκεί  πέρα 

πάνω.  Τα  έζησα  και  εγώ.  Θέλω  να  σας  πω λοιπόν  όταν  πήγα  να  βγάλω 

τις  πρέσες χαμός κυρίου.

Δεν  ξέρω  γιατί ,  συμφέροντα  ήτανε,  τι  γινότανε.  Όταν 

συνειδητοποίησαν  όμως  οι  εργαζόμενοι  μετά  ότι  καθόντουσαν  πίσω 
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από  ένα  αυτοκίνητο  που  δεν  είχε  στο  στόμα  τους  εκείνο  το  μύλο  που  

πήγαινε όλη μέσα η ηπατίτιδα και έκανε την πρέσα μαλακώσανε.

Ηρεμήσανε.  Στο  συγκεκριμένο  θέμα  ήμουνα  μάρτυρας  εγώ,  τα 

ήξερα  που  εντάξει  αν  κάποια  αυτοκίνητα  χαλάγανε,  αλλά  σε 

καθημερινή  βάση  οι  σκούπες  αδειάζανε  στην  χαβούζα,  όλες  οι 

σκούπες.

Γιατί  οι  σκούπες  δεν  μπορούσανε  να  αδειάζουνε  πουθενά  αλλού, 

δεν  είχαμε  χώρο.  Όλες  οι  σκούπες  επί  καθημερινής  βάσεως  στην 

χαβούζα και  έπαιρναν  με  τα  αυτά  και  τα  πετάγαμε.  Κύριοι  το  σκουπίδι  

ήταν δύσκολη ιστορία.  

Αυτό  που  έγινε  σήμερα  αν  θέλετε  δεν  μπορώ  να  βάλω  την 

σφραγίδα  μου  αν  είναι  νόμιμο  100%  ή  οτιδήποτε.  Αυτό  όμως  που 

βλέπω  που  μπορώ  να  εκτιμήσω  ότι  έχει  βελτιώσει  σε  ένα  βαθμό  την 

αποκομιδή,  την  έχει  βελτιώσει.  Μην  μου  πείτε  τώρα  αν  ωφελεί  ή  δεν 

ωφελεί.

Και  να  σας  πω  και  κάτι;  Εάν  λοιπόν  νομίζετε  κάποιοι  ότι 

δυσαρεστούμε  τόσους  Περιστεριώτες  ας  μαζευτούνε  λοιπόν  10.000 

Περιστεριώτες  απ’  έξω  να  το  γκρεμίσουνε.  Όλα  τα  άλλα  είναι  άλλες 

καταστάσεις.

Βέβαια  δεν  την  δέχομαι  αυτή  την  αντιπολίτευση,  καθαρές 

κουβέντες  γι’  αυτό  σας  είπα  ότι  την  κάπα  μου  την  έχω  βάλει ,  δεν  έχω 

πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα αλλά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε κύριε Ψυρόγιαννη για να μπούμε στα θέματα.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Ολοκληρώνω.  Αλλά  αν  νομίζετε  ότι  αυτή  η  αντιπολίτευση 

βοηθάει  το  Περιστέρι  σε  αυτή  τη  συγκεκριμένη  φάση,  δεν  το  βοηθάει 

κύριοι .  Δεν  βοηθάει.  Γιατί  το  αν  εξοικονομήσουμε  χρήματα,  εάν 

εξοικονομίσουμε  δρομολόγια,  εάν  βελτιώσουμε  έστω  τώρα  το  πόσο 

είναι νόμιμο ή μηχανολογικά δεν μπορώ να το εκτιμήσω.

Επιτέλους  αυτή  δεν  είναι  αντιπολίτευση  που  βοηθάει  τον  τόπο. 

Τον  τόπο.  Κάντε  την  δικό  σας  θέμα,  εγώ  δε  θα  κάνω  τέτοια 

αντιπολίτευση,  δε  μπορώ να την  κάνω αυτή  την  αντιπολίτευση.  Και  αν 

οι  εργαζόμενοι  με  αυτό  τον  τρόπο  που  έγινε  έχουνε  μεγαλύτερο 

πρόβλημα  υγείας,  οι  κύριοι  που  ασχολούνται  με  τα  περί  υγιεινής  και  
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ασφάλειας από ότι  ε ίχανε παλιά ελάτε  να το συζητήσουμε ποιο ήταν το  

καλύτερο το παλιό ή το καινούργιο;  

Που  μπορεί  να  βελτιωθεί  αν  βέβαια  μεθαύριο  πάμε  και  σε 

κάποιον άλλο χώρο θα γίνει  και  νόμιμο.  Γιατί  εκεί  πιστεύω γίνεται όλη 

η  διελκυστίνδα  από  ότι  κατάλαβα.  Όλοι  καταλαβαίνετε  την 

ωφελιμότητα  αλλά  ότι  δεν  είναι  νόμιμο.  Αυτό  εντάξει  κατά  πόσο  θα 

κριθεί  υπάρχουν όργανα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία.  Να ξεκαθαρίσουμε λίγο.  Ετέθησαν οι  ερωτήσεις…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Περιμένετε  κύριε  Πλέστη  περιμένετε.  Λέω  ετέθησαν  οι 

ερωτήσεις,  δεν  έχει  γίνει  θέμα  συζήτησης.  Απάντησε  η  Διοίκηση, 

αναφέρθηκε  το  όνομα,  έδωσα  προσωπικά  το  όνομα  επειδή 

αναφέρθηκε…

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Ήτανε προσωπικό αυτό,  ήτανε επί  προσωπικού; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτό  κρίνεται  από  τον  καθένα  μας.  Δεν  μπορώ  να  ξέρω  εκ  των 

προτέρων  την  προσωπική  του  τέτοια.  Εν  τοιαύτη  περιπτώσει  υπάρχουν 

θέματα  που  πρέπει  να  μπούμε,  μόνο  με  την  συναίνεση  του  Σώματος 

εγώ  θα  μπω  στη  διαδικασία  της  συζητήσεως.  Οπότε  δε  μπορείτε  να 

παίρνετε συνέχεια ο καθένας τον λόγο όποτε  προκύψει  στην σκέψη σας 

κάτι .

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δεν  υπάρχει  θέμα  κύριε  Πλέστη  μου.  Κύριε  Πλέστη,  το  είδατε; 

Θέλω και εγώ λέει  ο άλλος.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δεν  είναι  έτσι  κύριε  Πλέστη.  Τι  σχέση  έχει  αυτό  που  λέτε.  Είναι  

δυνατόν,  συγνώμη  αλλά  αναφέρεστε  σε  άλλα  πράγματα.  Εντάξει  τώρα 

μας  κρίνει  και  ο  κόσμος  που  μας  καταλαβαίνει.  Εάν  δεν  καταλάβατε 

μπορώ να το ξαναεξηγήσω. Επειδή δεν καταλάβατε…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριοι  δεν  ξέρω  αν  έχετε  προσωπικά  με  κάποιον,  δε  με  αφορά 

και  δεν  αφορά  το  Σώμα.  Εν  τοιαύτη  περιπτώσει  δε  μπορώ  να  σας 

παρακολουθήσω.  Θα  μπούμε  στη  διαδικασία  όπως  προβλέπει  ο 

κανονισμός.  Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εάν  συνεχίσετε  να  φωνάζετε  θα  διακόψω  και  λυπάμαι  που  θα 

είστε αιτία και αφορμή εσείς.  θα διακόψω εάν φωνάζετε,  θα διακόψω.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Ωραία μπαίνουμε στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριοι  εάν  νομίζετε  ότι  με  την  φωνή  σας  θα  επιβάλλετε  τους  δικούς 

σας  κανόνες  προσωπικά  δεν  με  φοβίζει ,  δε  με  αγγίζει  τίποτα.  Απλά 

κρίνεστε από τους υπολοίπους.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι )
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ΘΕΜΑ 1      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 85  

Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού

Προγρ/τος του Δήμου,  έτους 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  ενημερώνουμε  ότι  ε ίναι  αναγκαίο  να  γίνει  τροποποίηση  του 

τεχνικού προγράμματος οικ.  Έτους  2013 για να:

1. Ενταχθεί  στην  κατηγορία  των  συνεχιζόμενων  έργων  το  έργο  με  την 

ονομασία  «κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  Δημοτικών  σχολείων 

25 ο-34 ο»  δαπάνης  74.000,00  €  με  Κ.Α.  30.7331.1035  το  οποίο  εκ 

παραδρομής δεν εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2013.

2. Ενταχθεί  στην  κατηγορία  των  νέων  έργων  το  έργο  με  την  ονομασία 

«συντήρηση  ασφαλτικών  ταπήτων  διαμερισμάτων/13»  δαπάνης 

200.000,00  €  με  Κ.Α.  30.7333.3017  το  οποίο  εκ  παραδρομής  δεν 

εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2013.

3. Ενταχθεί  στην  κατηγορία  των  νέων  έργων  η  συμμετοχή  του  Δήμου 

στο  Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  «προώθησης  ανακατασκευής  σχολείων 

για  μηδενική  ενεργειακή  κατανάλωση»  συνολικής  δαπάνης 

13.658,00  €  με  Κ.Α.  30.7412.3018.  Η  ετήσια  προεκτιμούμενη 

δαπάνη για το οικ.  Έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των 4.600,00 €.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ,  εισηγήτρια  είναι  Η  κυρία  Τσιώτα.  Επειδή  ο  ρόλος 

μου  είναι  να  είμαι  απλά  Πρόεδρος  σας  αφήνω  στην  κρίση  των 

υπολοίπων.  Λυπάμαι  αλλά  πρέπει  να  μάθετε  τέλος  πάντων  και  τους 

κανονισμούς.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριοι  έχουμε  και  θέματα  που  αφορούν  την  πόλη,  τα  προσωπικά 

σας  όλοι  έξω  από  εδώ.  Τα  προσωπικά  σας  το  επαναλαμβάνω  όλοι  έξω 

από  την  αίθουσα  αυτή,  εδώ  ότι  αφορά  την  πόλη  και  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Παρακαλώ.

Αναφέρεστε  προσωπικά  κύριε  Κυριακόπουλε,  αυτό  κάνετε. 

Μιλάει  η Αντιδήμαρχος και εσείς…δεν μας αφορά.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Πρόεδρε  ξεκινάω.  Η  έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού 

προγράμματος  αναφέρεται  σε  τρία  συγκεκριμένα  σημεία.  Εντάσσουμε 

ένα έργο το οποίο είναι  συνεχιζόμενο στα συνεχιζόμενα,  το οποίο είναι  
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κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  δημοτικών  σχολείων  25 ο  και  34 ο υ 

δαπάνης  34.000,00  €,  το  οποίο  εκ  παραδρομής  δεν  είχε  μπει  στο 

τεχνικό πρόγραμμα.

Και  εντάσσουμε  δυο  νέα  έργα  το  ένα  αφορά  ασφαλτόστρωση 

200.000,00  €  καθώς  επίσης  και  ένα  νέο  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα,  στο 

οποίο  έχουμε  την  τιμή  να  συμμετέσουμε  και  το  οποίο  είναι  συνολικής 

δαπάνης  συμμετοχής  του  Δήμου  κατά  25%  13.658,00  €  με  ετήσιο 

κόστος από τα 13.000,00 € 4.600,00 € για το 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κύριος Κελάφας έχει  το λόγο.  

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Θα ήθελα  περισσότερες  εξηγήσεις  από  την  κυρία  Τσιώτα  και  για 

το  1  και  για  το  2  που  αφορά  έργα  κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης 

δημοτικών  σχολείων  25 ο υ  και  34 ο υ  και  συντήρηση  ασφαλτικών 

ταπήτων.

Δεν  μπορώ  να  ερμηνεύσω  κυρία  Τσιώτα  το  εκ  παραδρομής. 

Μπορείτε  να μας το πείτε  δηλαδή;  Ξεχάστηκε από ποιους  και  γιατί;  Να 

μας το εξηγήσετε λίγο.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Σε  ότι  αφορά  το  200.000,00  €  συντήρηση  ασφαλτικών  ταπήτων 

Διαμερισμάτων  μπορεί  επί  της  ουσίας  να  αναφέρει  εκ  παραδρομής,  να 

ξέρετε  όμως ότι  επειδή  το ποσόν της  ΣΑΤΑ δεν ήτανε προκαθορισμένο 

για  τα  2  προηγούμενα  χρόνια,  ξεκινήσαμε  περιγράφοντας  ένα  τεχνικό 

πρόγραμμα το οποίο ήτανε συμβατό σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.

Βλέπουμε  όμως  και  οι  Οικονομικές  Υπηρεσίες  κρίνουνε  ότι  στην 

παρούσα  φάση  η  μηνιαία  καταβολή  ΣΑΤΑ  μας  επιτρέπει  να  την 

ενισχύσουμε  και  γι’  αυτό  το  λόγο  σε  πρώτη  προτεραιότητα  βάζουμε 

ασφαλτόστρωση,  όπως  γνωρίζουμε  όλοι  η  πόλη  έχει  απόλυτη  ανάγκη 

από ασφαλτοστρώσεις.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Μα  δεν  διαφωνώ  σε  αυτό  αλλά  εκ  παραδρομής  δεν  μπορώ  να 

ερμηνεύσω.  Το εκ παραδρομής,  και  στο  ένα και  στο 2.  Μπορούσατε  να 

το γράψετε όπως το λέτε.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Και σε ότι  αφορά το 1 όντως είναι  εκ παραδρομής,  από λάθος  της 

Υπηρεσίας  δεν  αναφέρθηκε.  Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  επί  της  ουσίας 
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έχει  ολοκληρωθεί,  μένει  όμως  να  πληρωθεί  και  να  γίνουν  όλες  οι  

απαραίτητες  διαδικασίες  για  το  κλείσιμο  του  έργου.  Όντως  εκ 

παραδρομής δεν είχε γραφτεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εκ παραδρομής σημαίνει  κάποιο  λάθος  έκαναν  και  δεν  το  έφεραν 

όχι  ότι…

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Υπηρεσιακά,  δεν  είναι  κάτι ,  εντάξει;  Απλά  και  μόνο  εξηγεί  το  τι  

ακριβώς συμβαίνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχετε  κάποια  άλλη  ερώτηση  κύριε  Κελάφα;  Όχι.  Κάποιος  άλλος; 

Μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  

Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία 

Τσιώτα,  ναι .  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η 

κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ναι.  Ο  κύριος  Ζορπίδης, 

ναι.  Ο κύριος Μιχαλόπουλος,  ναι .  Ο κύριος Κασουρίδης,  ναι .  

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Ο  κύριος 

Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι.  Ο  κύριος  Δάβος,  όχι .  Η 

κυρία  Φουντά,  όχι .  Ο  κύριος  Πλέστης,  όχι .  Ο  κύριος  Κελάφας,  όχι .  Ο 

κύριος Δημητρίου,  όχι.  

Ο  κύριος  Τσιβράς,  όχι.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι .  Ο  κύριος 

Κυριακόπουλος,  απέχει .  Η  κυρία  Αθανασοπούλου,  όχι.  Ο  κύριος 

Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος  Τημπλαλέξης,  όχι.  Η  Γραμματέας,  ναι.  Ο 

Πρόεδρος,  ναι.  Με  22  θετικές,  8  αρνητικές,  1  αποχή  και  1  λευκό  το 

θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με  ψήφους  22  έναντι  8  αρνητικών  των  κκ.  Κελάφα,  Πλέστη, 

Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου,  Δημητρίου,  Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου, 

1  αποχής  του  κ.  Κυριακόπουλου  και  1  λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  

εγκρίνει  την  τροποποίηση  του  Τεχνικού  Προγρ/τος  του  Δήμου, 

έτους 2013,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 2      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 86  

Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του Δήμου,  έτους 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Σώματος  για  την  2η 

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  έτους  2013,  για  την 

μείωση  και  ενίσχυση  κονδυλίων  του  προϋπολογισμού,  σύμφωνα  με  τις 

προτάσεις  των αρμοδίων τμημάτων του Δήμου.

Με  την  αναμόρφωση  θα  γίνουν  οι  παρακάτω  μεταβολές  στα 

κονδύλια του προϋπολογισμού:
Κω δικοί  Εσόδων  που  αυξάνονται

1311

Κεντρ ικο ί  αυτοτελε ί ς 

πόρο ι  από  το 

Πρόγραμμα 

Δημοσ ίων 

Επενδύσεων  (ΣΑΤΑ) 278 .600 ,00
Κω δικοί  Εξόδων  που  με ιώνονται

20 .6063 .20

Λοιπές  παροχές  σε 

ε ί δος  ( ένδυση 

εργατοτεχν ικού 

προσωπικού  κλπ ) 27 .500 ,00

20 .6261 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

ακ ινήτων  του  Δήμου 2 .000 ,00

20 .6263 .201

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή 

μεταφορ ικών  μέσων 7 .000 ,00

20 .6263 .204

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  σκαφών 

Con te ine r s 

συμπιεστές 20 .000 ,00

20 .6633 .201

Προμήθε ια  χημ ικού 

υλ ικού 

(Απολυμαντ ικ ά , 

χημ ικά  κλπ) 2 .000 ,00

20 .6641 .201

Προμήθε ια  καυσ ίμων 

κα ι  λ ιπαντ ι κών  γ ια 

κ ί νηση  μεταφορ ικών 

μέσων 17 .000 ,00

20 .6643 .20

Προμήθε ια  καυσ ίμων 

κα ι  λ ιπαντ ι κών  γ ια 

κ ί νηση  μεταφορ ικών 

μέσων 2 .000 ,00
20 .6671 .201 Ανταλλακτ ι κά 5 .000 ,00
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μεταφορ ικών  μέσων

20 .7131 .204

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 5 .000 ,00

20 .7135 .205

Λοιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

Πυροσβεστ ικού 

Συγκροτήματος ) 5 .000 ,00

35 .6641 .201

Προμήθε ια  καυσ ίμων 

κα ι  λ ιπαντ ι κών  γ ια 

κ ί νηση  μεταφορ ικών 

μέσων 9 .000 ,00

35 .6643 .20

Προμήθε ια  καυσ ίμων 

γ ια  θέρμανση  κα ι 

φωτ ισμό 6 .500 ,00

00 .6654 .201

Προμήθε ια  λο ιπού 

υλ ικού (προμήθε ια 

πυροσβεστήρων  γ ια 

τ ι ς  ανάγ κες  ΠΣΕΑ) 1 .980 ,00

10 .9111 .13 Αποθεματ ικό 0 ,00
Σύνολο  αύξησης 

εσόδω ν  &  με ίω σης 

εξόδων 388 .580 ,00
Εν ισχύονται  ο ι  παρακάτω  κωδικοί 

εξόδων
Κω δικοί

22 .6633 .20

Προμήθε ια  χημ ικού 

υλ ικού 

(Απολυμαντ ικ ά , 

χημ ικά  κλπ) 37 .000 ,00

20 .7131 .201

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

μεταλλ ι κών 

κυλ ιόμενων  κάδων 

απορρ ιμμάτων) 52 .000 ,00

20 .7131 .202

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

πλυστ ικού 

μηχανήματος ) 2 .000 ,00

35 .6261 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

ακ ινήτων  του 

Δήμου(συντήρηση 

& επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

Δημοτ .  Σταθμού 

οχημάτων) 7 .000 ,00
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35 .6262 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  λο ιπών 

μον ίμων 

εγκαταστάσεων 

(συντήρηση  & 

επ ισκευή 

εγκαταστάσεων 

Δημοτ .  Σταθμού 

οχημάτων) 8 .500 ,00

30 .7331 .1035

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧ ΙΟ Υ 

ΑΝΤ/ΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  25ου-

39ου 74 .000 ,00

30 .7333 .3017

Συντήρηση 

ασφαλτ ικών 

ταπήτων 

δ ιαμερ ισμάτων  /13 200 .000 ,00

30 .7412 .3018

Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα  " 

Προώθηση 

ανακατ ασκευής 

σχολε ίων  γ ια 

μηδεν ική 

ενεργε ιακή 

κατανά λωση" 4 .600 ,00

00 .6331 .20

Λοιπο ί  φόρο ι  κα ι 

τ έλη(ραδ ιοδ ικ τύου ) 3 .480 ,00
Σύνολο 

εν ισχύσεω ν 388 .580 ,00

Σύμφω να  με  την  ανωτέρω 

αναμόρφω ση  ο ι  κω δικοί  του 

προϋπολογ ισμού
διαμορφώ νονται  ω ς  εξής

ποσά ποσά  ποσά  όπω ς  
προϋπολογ . αναμόρφω σης διαμορφώ θηκαν

Κω δικοί  Εσόδων  που  αυξάνονται

1311

Κεντρ ικο ί 

αυτοτελε ί ς  πόρο ι 

από  το  Πρόγραμμα 

Δημοσ ίων 

Επενδύσεων 

(ΣΑΤΑ) 1 .139 .480 ,00 278 .600 ,00 1 .418 .080 ,00

Κω δικοί  εξόδων  που  με ιώνονται
20 .6063 .20 Λοιπές  παροχές  σε 

ε ί δος  ( ένδυση 

50 .000 ,00 27 .500 ,00 22 .500 ,00
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εργατοτεχν ικού 

προσωπικού  κλπ )

20 .6261 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

ακ ινήτων  του 

Δήμου 10 .000 ,00 2 .000 ,00 8 .000 ,00

20 .6263 .201

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή 

μεταφορ ικών 

μέσων 20 .000 ,00 7 .000 ,00 13 .000 ,00

20 .6263 .204

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  σκαφών 

Con te ine r s 

συμπιεστές 20 .000 ,00 20 .000 ,00 0 ,00

20 .6633 .201

Προμήθε ια  χημ ικού 

υλ ικού 

(Απολυμαντ ικ ά , 

χημ ικά  κλπ) 5 .000 ,00 2 .000 ,00 3 .000 ,00

20 .6641 .201

Προμήθε ια 

καυσ ίμων  κα ι 

λ ιπαντ ικών  γ ια 

κ ί νηση 

μεταφορ ικών 

μέσων 20 .000 ,00 17 .000 ,00 3 .000 ,00

20 .6643 .20

Προμήθε ια 

καυσ ίμων  κα ι 

λ ιπαντ ικών  γ ια 

κ ί νηση 

μεταφορ ικών 

μέσων 3 .000 ,00 2 .000 ,00 1 .000 ,00

20 .6671 .201

Ανταλλακτ ι κά 

μεταφορ ικών 

μέσων 35 .000 ,00 5 .000 ,00 30 .000 ,00

20 .7131 .204

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 5 .000 ,00 5 .000 ,00 0 ,00

20 .7135 .205

Λοιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

Πυροσβεστ ικού 

Συγκροτήματος ) 5 .000 ,00 5 .000 ,00 0 ,00

35 .6641 .201

Προμήθε ια 

καυσ ίμων  κα ι 

λ ιπαντ ικών  γ ια 

κ ί νηση 

μεταφορ ικών 

μέσων 10 .000 ,00 9 .000 ,00 1 .000 ,00

35 .6643 .20

Προμήθε ια 

καυσ ίμων  γ ια 

θέρμανση  κα ι 

φωτ ισμό 9 .000 ,00 6 .500 ,00 2 .500 ,00
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00 .6654 .201

Προμήθε ια  λο ιπού 

υλ ικού (προμήθε ια 

πυροσβεστήρων  γ ια 

τ ι ς  ανάγ κες  ΠΣΕΑ) 5 .000 ,00 1 .980 ,00 3 .020 ,00
388 .580 ,00

Κω δικοί  που  εν ισχύονται

20 .6633 .20

Προμήθε ια  χημ ικού 

υλ ικού 

(Απολυμαντ ικ ά , 

χημ ικά  κλπ) 35 .000 ,00 37 .000 ,00 72 .000 ,00

20 .7131 .201

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

μεταλλ ι κών 

κυλ ιόμενων  κάδων 

απορρ ιμμάτων) 20 .000 ,00 52 .000 ,00 72 .000 ,00

20 .7131 .202

Μηχανήματ α  κα ι 

λο ιπός  εξοπλ ισμός 

(Προμήθε ια 

πλυστ ικού 

μηχανήματος ) 0 ,00 2 .000 ,00 2 .000 ,00

35 .6261 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

ακ ινήτων  του 

Δήμου(συντήρηση  & 

επ ισκευή  κτ ιρ ίων 

Δημοτ .  Σταθμού 

οχημάτων) 0 ,00 7 .000 ,00 7 .000 ,00

35 .6262 .20

Συντήρηση  κα ι 

επ ισκευή  λο ιπών 

μον ίμων 

εγκαταστάσεων 

(συντήρηση  & 

επ ισκευή 

εγκαταστάσεων 

Δημοτ .  Σταθμού 

οχημάτων) 0 ,00 8 .500 ,00 8 .500 ,00

30 .7331 .1035

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧ ΙΟ Υ  ΑΝΤ/ΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  25ου-

39ου 0 ,00 74 .000 ,00 74 .000 ,00

30 .7333 .3017

Συντήρηση 

ασφαλτ ικών 

ταπήτων 

δ ιαμερ ισμάτων  /13 0 ,00 200 .000 ,00 200 .000 ,00

30 .7412 .3018

Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα  " 

Προώθηση 0 ,00 4 .600 ,00 4 .600 ,00
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ανακατ ασκευής 

σχολε ίων  γ ια 

μηδεν ική 

ενεργε ιακή 

κατανά λωση"

00 .6331 .20

Λοιπο ί  φόρο ι  κα ι 

τ έλη  (ραδ ιοδ ικτύου ) 1 .750 ,00 3 .480 ,00 5 .230 ,00
388 .580 ,00

Ενόψει  της  λειτουργίας  του  κόμβου  διαλειτουργικότητας  για  τη 

συλλογή  των  οικονομικών  στοιχείων  των  ΟΤΑ  και  προκειμένου  να 

διασφαλιστεί  η  ομοιογένεια  των Κ.Α.  των προϋπολογισμών των Δήμων 

κρίθηκε  απαραίτητο  η  δημιουργία  της  «Υπηρεσίας»  80  την  οποία  και 

θα μεταφερθούν τα κονδύλια των ΠΟΕ ως έχουν.  

Οι  ανωτέρω  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού  θα  γίνουν  μέσω 

του  αποθεματικού  το  οποίο  τελικά  συμπεριλαμβανομένης  και  της 

παρούσης  αναμόρφωσης  διαμορφώνεται  στο  ποσό  των  3.088,25  €  από 

3.088,25  €,  ενώ  το  σύνολο  των  τακτικών  εσόδων  του  Δήμου  ανέρχεται  

στο ποσό των 41.676.787,00 €.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Με  την  ίδια  ψηφοφορία;  Με  την 

ίδια ψηφοφορία το θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη όπως και το 1 ο  θέμα.

Με  ψήφους  22  έναντι  8  αρνητικών  των  κκ.  Κελάφα,  Πλέστη, 

Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου,  Δημητρίου,  Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου, 

1  αποχής  του  κ.  Κυριακόπουλου  και  1  λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  

εγκρίνει  την  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  έτους  2013, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 3      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 87  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τον

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

του Δήμου,  έτους 2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Όπως  γνωρίζετε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθ.163του 

Ν.3463/06  προβλέπεται  ο  έλεγχος  των  οικονομικών  καταστάσεων  κάθε 

οικονομικού έτους από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.

Παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  σώματος  για  τη 

διαδικασία  ανάθεσης  με  απ’  ευθείας  ανάθεση του  ελέγχου  σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/80  όπως  συμπληρώθηκαν  και 

τροποποιήθηκαν για τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και 

τη σχετική μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Με  την  ίδια  ψηφοφορία  κύριοι;  Οπότε  έχουμε  ερωτήσεις,  ο 

κύριος Κελάφας έχει  το λόγο.  

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Προς  τον  κύριο  Αντιδήμαρχο.  Κύριε  Σταυρούλια  από  ότι 

μελέτησα  εδώ  όλα  σου  τα  έγγραφα  έχετε  επιλέξει  με  απευθείας 

ανάθεση.  

Το  έχουμε  ξανασυζητήσει  αυτό,  μου  είχατε  πει  και  πέρσι  είναι 

για  οικονομικούς  λόγους.  Αλλά  είναι  δυνατόν  να  φέρνουμε  κάποιους 

να μας ελέγξουν και  να τους κάνουμε απευθείας ανάθεση; Μήπως είναι 

καλύτερα  να  κάνετε  ένα  διαγωνισμό;  Έχετε  μπει  σε  αυτή  η  λογική 

καθόλου  ή  πάτε  σε  μία  απευθείας  ανάθεση όσον  αφορά τους  Ορκωτούς 

Λογιστές;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση για  να  μην  ταλαιπωρούμε  πάνω-κάτω  τον 

Αντιδήμαρχο  σε  αυτό  το  θέμα;  Την  ίδια  ερώτηση  από  όλους,  απαντά  ο 

κύριος Σταυρούλιας.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Κοιτάξτε  κύριοι  συνάδελφοι  το  Σώμα  Ορκωτών  Λογιστών  είναι 

μία  ειδική  κατηγορία  ελεγκτών  που  ελέγχουνε  τις  λογιστικές 

καταστάσεις.  Μέχρι  το  2011  είχανε  μία  διατίμηση  και  ο  Δήμος 

πλήρωνε γύρω στα 67.000,00 €.
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Ήτανε  μία  η  διατίμηση,  δεν  ήτανε  κάτι  που  άλλαζε.  Από  πέρσι 

δόθηκε  η  δυνατότητα  να  λειτουργούν  και  μεταξύ  τους  ανταγωνιστικά 

εν  μέρει  γιατί  ε ίναι  πολλές  οι  εταιρίες.  Η  εν  λόγω  εταιρία  μας  έκανε 

πέρσι την καλύτερη προσφορά.

Μάλιστα  η  προσφορά των 20.000,00 €  θεωρήθηκε  για  όλους  τους 

άλλους,  διότι  ξέρετε  την  ιδιότητά  μου  και  συνεργάζομαι  με  πάρα 

πολλούς,  είναι  τόσο  φθηνή  που  δεν  την  συζήτησε  καμία  άλλη  εταιρία. 

Και  γι’  αυτό  θεωρήσαμε  ότι  ε ίναι  εκτός  ανταγωνισμού  τα  20.000,00  €  

για το Δήμο Περιστερίου.

Σας  μιλάω  εντίμως.  20.000,00  €  είναι  54  συν  ΦΠΑ.  Να 

φανταστείτε  κύριε  Κελάφα  ότι  εγώ  σαν  γραφείο  σαν  εταιρία  έχω 

πολλούς  Ορκωτούς,  ούτε  καν  το  συζητάνε.  Είναι  μία  τελείως 

ξεχωριστή τιμή που την  έχει  κάνει  η  εν  λόγω εταιρία  και  θεωρούμε  ότι  

δεν  υπάρχει  κάποιος  λόγος.  Δεν  το  συζητάνε  και  σας  το  λέω  υπεύθυνα 

αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,  με  την  ίδια  ψηφοφορία  όπως  και  προηγουμένως  κύριοι 

συνάδελφοι;  Έχουμε τοποθετήσεις,  ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Όντως  η  τιμή  είναι  πολύ  χαμηλή.  Από  την  μια  είναι  πολύ  ωραίο 

που  έχουμε  βρει  μία  πολύ  χαμηλή  τιμή,  από  την  άλλη  όταν  βγαίνουν 

τόσο  χαμηλές  τιμές  για  να  γίνει  ο  έλεγχος  ενός  Δήμου  και  από  την 

άλλη πάλι και αυτό παράξενο είναι.

Μια  ιδιωτική  εταιρία  λέει  ότι  εγώ  θέλω  πολύ  λιγότερα  από  ότι 

θέλουν  οι  άλλοι  για  να  σας  ελέγξω.  Μακάρι  να  είναι  ο  καπιταλισμός,  

αυτή είναι  η ευχή.  Μακάρι να είναι  ο καπιταλισμός.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Δεν  νομίζω  ότι  υπαινίσσεστε  κάτι  άλλο;  Ειδικά  εσείς.  Ειδικά 

εσείς.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Μα  δεν  έχει  να  κάνει  με  το  Δήμο.  Δεν  έχει  να  κάνει  με  τον 

Δήμο…

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Για ποιος;  Για Ορκωτούς,  έτσι;  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Ναι,  δεν έχει  να κάνει  με το Δήμο,  έχει  να κάνει  με την εταιρία.
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι .  Η 

κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι.  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι .  Η 

κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος 

Αβραμίδης,  ναι .  Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  

ναι.  Ο κύριος Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο κύριος Κακλαμάνος,  ναι.  

Ο  κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος 

Αυγουστίδης,  ναι.  Ο κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Ο 

κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος  Δάβος,  

όχι .  Η  κυρία  Φουντά,  όχι .  Ο  κύριος  Πλέστης,  όχι .  Ο  κύριος  Κελάφας, 

όχι .  Ο κύριος Δημητρίου,  όχι.  Ο κύριος Τσιβράς,  όχι.

Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος  Χρονόπουλος,  απέχει .  Ο 

κύριος  Κυριακόπουλος,  απέχει .  Η  κυρία  Αθανασοπούλου,  απέχει.  Ο 

κύριος  Πουλιάσης,  όχι .  Ο κύριος  Τημπλαλέξης,  απέχει.  Η Γραμματέας,  

ναι.  Ο Πρόεδρος,  ναι.  Με 21 θετικές,  7 αρνητικές και 4 αποχές το θέμα 

ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με  ψήφους  21  έναντι  7  αρνητικών  των  κκ.  Κελάφα,  Πλέστη, 

Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου,  Δημητρίου,  Πουλιάση  και  4  αποχών  των 

κκ.  Χρονόπουλου,  Κυριακόπουλου,  Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου, 

εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  για  τον  έλεγχο  των  οικονομικών 

καταστάσεων  του  Δήμου  από  ορκωτούς  ελεγκτές  –  λογιστές,  έτους 

2012,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 4      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 88  

Εξουσιοδότηση υπογραφής σύμβασης για

την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την

ΔΕΠΑ Α.Ε.,  από την Εμπορική Τράπεζα

της Ελλάδος Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Για  την  έκδοση  της  εγγυητικής  επιστολής  ύψους  3.840,00  €,  που 

απαιτείται  για  την  σύμβαση του  Δήμου Περιστερίου  με  την  ΔΕΠΑ ΑΕ, 

απαιτείται  η  εξουσιοδότηση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του 

υπευθύνου  που  θα  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση  έκδοσης  της 

εγγυητικής επιστολής από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.

Για  το  λόγο  αυτό,  προτείνεται  να  εξουσιοδοτηθεί  ο  υπεύθυνος 

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έκδοσης 

της εγγυητικής επιστολής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι,  εξουσιοδότηση  υπογραφής. 

Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εξουσιοδοτεί  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Σταυρούλια  Αλέξιο  ως 

υπεύθυνο  που  θα  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση  έκδοσης  της 

εγγυητικής  επιστολής  με  την  ΔΕΠΑ  Α.Ε. ,  από  την  Εμπορική 

Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α.Ε.,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 5      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 89  

Έ      γκριση πίστωσης και κατανομή ποσού   

218.620,55 € για τις λειτουργικές ανάγκες 

των σχολείων του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του Σώματος για:

α) Έγκριση  πίστωσης  ποσού  218.620,55  €  από  το  ΥΠ.ΕΣ.,  για  τις 

λειτουργικές  ανάγκες  των  σχολείων  του  Δήμου  μας  σύμφωνα  με  την 

41366/11-03-2013  εντολή  πληρωμής  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  & 

Δανείων.

β) Κατανομή του ποσού:

 προς  την  «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» 

ποσό 109.310,30 €

 προς  την  «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης» 

ποσό 109.310,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ 218.620,55  €

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  την  Κ.Α.  00.6711.10  πίστωση  του 

τρέχοντος προϋπολογισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ερώτηση από τον κύριο Πουλιάση.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Ποια οδός  είναι  αυτή;  Είναι  η  περσινή που μας  χρωστάνε  ή  είναι  

η δεύτερη η φετινή; Η δεύτερη.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:

Είναι  η  δεύτερο  δόση  του  2013.  Η  δεύτερη  δόση  του  2013,  έτσι 

αναφέρει  η  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Η  δόση  που 

ψηφίζουμε  σήμερα  είναι  η  δεύτερη  τακτική  επιχορήγηση  για  το  2013 

έτσι. .

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Η  τελευταία.  Όχι  δεν  εκκρεμεί.  Προσέξτε  να  δείτε.  Έχω  ξαναπεί 

ότι  δεν  έχουμε  κάποια,  δεν  είναι  υποχρεωτικά  να  πάρουμε  τα  χρήματα 

σε  τρείς  ή  τέσσερις  ή  πέντε  δόσης.  Έχουμε  χρονιές  που  έχουμε  πάρει 

δυο  δόσεις,  έχουμε  άλλες  χρονιές  που  έχουμε  πάρει  τέσσερις  δόσεις 

και ούτω καθεξής.
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Δεν  είναι  τίποτα  υποχρεωτικό  για  τέσσερις  δόσεις  που  έχουμε 

κολλήσει.  Αυτή  λοιπόν  η  δόση  που  ψηφίζουμε  σήμερα  για  την  έγκριση 

της πίστωσης είναι  η δεύτερη δόση για το 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Ψηφοφορία.  Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως 

εισήχθη.

Ομόφωνα, εγκρίνει:

Α) Την  πίστωση  218.620,55  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6711.10 

τρέχοντος  προϋπολογισμού,  για  τις  λειτουργικές  ανάγκες  των 

σχολείων  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  την  41366/11-03-2013  εντολή 

πληρωμής του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Β) Την κατανομή του ποσού ως παρακάτω:

 «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης»  ποσό 

109.310,30 €

 «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»  ποσό 

109.310,25 €

ΣΥΝΟΛΟ   218.620,55  €,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 6      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 90  

Έ      γκριση πίστωσης και κατανομή ποσού  

40.000,00 € για τις λειτουργικές ανάγκες

των σχολείων του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Επειδή  κατά  το  τελευταίο  διάστημα  έχουν  παρατηρηθεί  μεγάλες 

καταστροφές  και  κλοπές  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  σε  σχολικές 

μονάδες,  κατά  τις  ώρες  μη  λειτουργίας  των  σχολείων,  καθίσταται 

επιτακτική  η  ανάγκη  για  τοποθέτηση  συστημάτων  συναγερμού  για  τη 

φύλαξη και προστασία των σχολικών συγκροτημάτων.

Για  το  λόγο  αυτό  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του 

Σώματος για:

α) «Έγκριση  πίστωσης  και  κατανομή  ποσού  40.000,00  €  για  την 

έκτακτη  επιχορήγηση  των  Σχολικών  Επιτροπών  Α/θμιας  &  Β/θμιας 

Εκπ/σης.

β) Κατανομή  του  ποσού  προς  την  «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης»  ποσό  25.000,00  €  προς  την  «Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ποσό 15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00  €

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  την  Κ.Α.  00.6711.10  πίστωση  του 

τρέχοντος προϋπολογισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομοίως ομόφωνα; Ο κύριος Αρβανίτης έχει  το λόγο.  

Κος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:

Όταν  είχε  συζητηθεί  το  θέμα  της  παιδείας  είχε  μπει  το  θέμα  να 

τοποθετήσουμε  στα  σχολεία  συστήματα  συναγερμών.  Όπως  σας  είχα 

πει  στο 80% της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο 50% περίπου της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη έχουνε μπει.

Υπάρχει  αυτό  το  κενό  των  σχολείων  και  με  δέσμευση  του 

Αντιδημάρχου  μας  είχε  υποσχεθεί  θα  μας  δώσει  μία  έκτακτη 

επιχορήγηση  στις  Σχολικές  Επιτροπές  πρωτοβάθμιας  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ολοκλήρωση του έργου.

Η  κατανομή  λοιπόν  των  40.000,00  €  δίνει  25.000,00  €  στην 

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση που έχει  το  μεγαλύτερο κενό και  15.000,00 € 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.
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Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Κύριε Αντιδήμαρχε με αυτά είναι  100%; Τελειώνουμε δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα, εγκρίνει:

Α) Την  πίστωση  40.000,00  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6711.10 

τρέχοντος  προϋπολογισμού,  για  την  έκτακτη  επιχορήγηση  των 

Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Β) Την κατανομή του ποσού ως παρακάτω: 

 «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης»  ποσό 

25.000,00 €

 «Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»  ποσό 

15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   40.000,00 €,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 7      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 91  

Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για την

οικονομική ενίσχυση τ      o      υ Ιερού Ναού   

Αγίας Τριάδος Περιστερίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  o Ιερός  Ναός  Αγίας  Τριάδος  Περιστερίου, 

αιτείται  με  το  υπ’  αριθ.  8765/15-3-13  αίτηση,  την  επιχορήγησή  του, 

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στο  κοινωνικό,  φιλανθρωπικό  και 

εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Παρακαλούμε  σε  επόμενη  συνεδρίασή  σας  να  προκαλέσετε 

απόφαση  με  την  οποία  να  εγκρίνετε  την  αποδέσμευση  πίστωσης 

3.000,00  €  για  οικονομική  ενίσχυση  τ oυ  Ιερού  Ναού  Αγίας  Τριάδος 

Περιστερίου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  202  του  Ν.3463/06  «κύρωση 

κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η  δαπάνη  των  3.000,00  €  θα  βαρύνει  την  πίστωση  με  Κ.Α.  

00.6731.10 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία  Αθανασοπούλου  ομόφωνα;  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Ο 

κύριος  Σταυρούλιας,  ναι .  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Τι  είπατε; 

Ζητήστε  το  λόγο  κύριε  Κυριακόπουλε,  τόση  ώρα  φωνάζατε  απ’  έξω, 

τώρα  δεν  μπορείτε  να  τον  ζητήσετε;  Ανοίχτε  λίγο  το  μικρόφωνό  σας 

κύριε Κυριακόπουλε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Τι λέει  αυτό το άρθρο ακριβώς μπορείτε να μας το διαβάσετε;  

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Το  202  άρθρο.  Μπορεί  να  επιχορηγεί  ο  Δήμος  και  τους…για 

κοινωνικό έργο.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Μπορεί να επιχορηγεί;  

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Υπό την προϋπόθεση ότι  ε ίναι  γραμμένη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας, 

ναι.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι.  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι .  Η  κυρία 

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3

51



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι .  Ο  κύριος  Αβραμίδης, 

ναι.  Ο κύριος Μιχαλόπουλος,  ναι .  Ο κύριος Κασουρίδης,  ναι .  

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Ο  κύριος 

Καλλιάφας,  ναι .  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος  Δάβος,  ναι.  Η 

κυρία  Φουντά,  ναι .  Ο  κύριος  Πλέστης,  ναι.  Ο  κύριος  Κελάφας,  ναι.  Ο 

κύριος Δημητρίου,  ναι.  

Ο  κύριος  Τσιβράς,  ναι .  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  ναι.  Η  κυρία 

Αθανασοπούλου,  όχι .  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος 

Τημπλαλέξης,  όχι .  Η Γραμματέας,  ναι .  Ο Πρόεδρος,  ναι.  

Με  27  θετικές,  2  αρνητικές  και  1  λευκό  το  θέμα  ψηφίζεται  ως 

εισήχθη.

Με  ψήφους  27  έναντι  2  αρνητικών  των  κκ.  Τημπλαλέξη, 

Αθανασοπούλου  και  1  λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  εγκρίνει  την 

πίστωση  3.000,00  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6731.10,  τρέχοντος 

προϋπολογισμού,  για  την  οικονομική  ενίσχυση  τ oυ  Ιερού  Ναού 

Αγίας  Τριάδος  Περιστερίου,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 8      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:92  

Επικύρωση αποτελεσμάτων κληρώσεων 

συμμετεχόντων σε πανηγύρια Θρησκευτικών 

Εορτών για το έτος 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  ενημερώνουμε  ότι  κατόπιν  της  συστάσεως  επιτροπής  για  την 

εύρυθμη  αντιμετώπιση  των  συνολικών  διαδικασιών  διοργάνωσης  των 

πανηγυριών,  προβήκαμε  στην  παραλαβή  των  αιτήσεων,  των 

απαιτούμενων  δικαιολογητικών  των  ενδιαφερομένων  και  τέλος  στη 

διεξαγωγή  κληρώσεως  για  την  τελική  επιλογή  των  συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.  16,  του Ν.3769/09.

 Από  την  διαδικασία  της  κλήρωσης  που  έλαβε  χώρα  στο  Δημαρχιακό 

μέγαρο  (αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου),  με  ανοιχτή  διαδικασία,  

στις  27  Φεβρουαρίου  εξαιρέθηκαν  λόγω  έλλειψης  δικαιολογητικών  οι 

κάτωθι:  

α) Περιφερειακό Σωματείο Δυτ.  Αττικής Α.Μ.Ε.Α.

β) Καντζος Δημήτριος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  ως  η  Επιτροπή;  Ψηφοφορία.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας, 

ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο κύριος  Λύκος, 

ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι .  Ο  κύριος 

Αβραμίδης,  ναι .  Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  

ναι.  

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  

Θεοδωράκος,  ναι .  Ο κύριος Δάβος,  ναι.  Η κυρία Φουντά,  ναι.  Ο κύριος 

Πλέστης,  ναι.  Ο κύριος Κελάφας,  ναι .  Ο κύριος Δημητρίου,  ναι.  

Ο  κύριος  Τσιβράς,  ναι .  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  ναι.  Η  κυρία 

Αθανασοπούλου,  απέχει.  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος 

Τημπλαλέξης,  απέχει .  Η Γραμματέας,  ναι .  Ο Πρόεδρος,  ναι.  

Με  27  θετικές,  2  αποχές  και  1  λευκό  το  θέμα  ψηφίζεται  ως 

εισήχθη.
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Με  ψήφους  28  έναντι  2  αποχών  των  κκ.  Τημπλαλέξη, 

Αθανασοπούλου  και  1  λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  επικυρώνει  τα 

αποτελέσματα  των  κληρώσεων  συμμετεχόντων  σε  πανηγύρια 

Θρησκευτικών  Εορτών  για  το  έτος  2013,  όπως  αναλυτικά 

αναφέρονται  στην  κατάσταση  που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα, 

σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 9      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 93  

Λήψη απόφασης ανανέωσης αδειών 

Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Με την  εφαρμογή  των  διατάξεων του  αρθρ.  94,  αρ.6,  περ.30,  του 

Ν.3582/2010  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  περιήλθε  στους 

Δήμους  η  αρμοδιότητα  χορήγησης  αδειών  άσκησης  υπαίθριου 

πλανόδιου  εμπορίου.  Για  την  άσκηση  υπαίθριου  πλανόδιου  και 

στάσιμου εμπορίου απαιτείται  η κατοχή άδειας.  

Η  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου,  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις  του  αρθρ.1  του  Ν.2323/1995,  χορηγείται  με  απόφαση  της 

αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί  ο ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθρ.5,  του  Π.Δ.254/2005  οι 

άδειες  υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή  στάσιμου που έχουν χορηγηθεί 

από  τα  κατά  περίπτωση  Νομαρχιακά,  Δημοτικά  ή  Κοινοτικά 

Συμβούλια,  αντίστοιχα,  ισχύουν για μια τριετία και  ανανεώνονται κάθε 

φορά  για  ίσο  χρόνο  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  πληρούν  τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

 Στην  υπηρεσία  μας  έχουν  κατατεθεί  αιτήσεις  των 

ενδιαφερoμένων  για  ανανέωση  αδειών  υπαίθριου  πλανόδιου  και 

στάσιμου  εμπορίου  με  συνημμένο  φάκελο  των  προβλεπόμενων  από  τον 

νόμο δικαιολογητικών.  

H αίτηση  ανανέωσης  για  την  άδεια  υπαίθριου  εμπορίου 

πλανόδιου  ή  στάσιμου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθρ.5  του 

Π.Δ.254/2005  υποβάλλεται  από  τον  κάτοχο  της  άδειας  στην  αρμόδια 

αρχή  που  έχει  εκδώσει  την  άδεια  αυτή  μέχρι  31  Ιανουαρίου  του  έτους 

λήξης της.

Συνημμένα  σας  υποβάλλουμε  την  με  αρ.  πρωτ.Κ1  –  1647/24-9-

20012  απάντηση  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου,  αρμόδιας  υπηρεσίας 

για τις  εν λόγω άδειες.

Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τα  ανωτέρω  παρακαλούμε  όπως 

προκαλέσετε  απόφαση  του  Σώματος  για  ανανέωση  αδειών  Υπαίθριου 

Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου στους παρακάτω ενδιαφερόμενους:  

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (έως  την 31 

Ιανουαρίου του έτους λήξης της άδειας)
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ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΤΥΠΟΥ Β΄ 

Μπότσας  Σπυρίδων  του  Νικολάου  κάτοικος  Περιστερίου  για  πώληση 

λευκών ειδών & ειδών προικός με  ημερομηνία λήξης ισχύος  την 26-05-

2013  (η  αίτηση  ανανέωσης  κατατέθηκε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  στις 

22-01-2013 με αρ,  πρωτ.  2439).

Η  αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  λευκών  ειδών  που  του 

είχε  χορηγηθεί  από  την  Νομαρχία  Αθηνών  ήταν  με  αρ.  πρωτ.  1948/27-

05-2010.

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄ 

Αγριομήτρος  Κωνσταντίνος  του  Ιωάννη  κάτοικος  Περιστερίου  για 

πώληση  νωπών  αλιευμάτων  με  ημερομηνία  λήξης  ισχύος  την  06-12-

2013  (η  αίτηση  ανανέωσης  κατατέθηκε  στην  αρμοδία  υπηρεσία  στις 

22/01/2013 με αρ.  πρωτ.  2387).

Η αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  που  του  είχε  χορηγηθεί  

από την Νομαρχία Αθηνών ήταν με αρ.  πρωτ.  6240/07-12-2010.

Και  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το 

Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  τις 

ισχύουσες διατάξεις  και τα υποβληθέντα στοιχεία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όπως  προηγουμένως;  Με  την  ίδια  ψηφοφορία;  Ψηφοφορία 

λοιπόν.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι .  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Η 

κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι. 

Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ναι.  Ο  κύριος 

Μιχαλόπουλος,  ναι .  Ο κύριος Κασουρίδης,  ναι .  

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  

Θεοδωράκος,  ναι .  Ο κύριος Δάβος,  ναι.  Η κυρία Φουντά,  ναι.  Ο κύριος 

Πλέστης,  ναι.  Ο κύριος Κελάφας,  ναι .  Ο κύριος Δημητρίου,  ναι.  

Ο  κύριος  Τσιβράς,  ναι .  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  ναι.  Η  κυρία 

Αθανασοπούλου,  ναι .  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  ναι.  Ο  κύριος 

Τημπλαλέξης,  απέχει .  
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Η Γραμματέας,  ναι.  Ο Πρόεδρος,  ναι .  Με 30 θετικές  και  1  αποχή 

το θέμα ψηφίζεται  ως εισήχθη.

Με  ψήφους  30  έναντι  1  αποχής  του  κ.  Τημπλαλέξη,  εγκρίνει  την 

ανανέωση  αδειών  Υπαίθριου  Πλανόδιου  και  Στάσιμου  Εμπορίου, 

σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  εισήγηση,  στους  παρακάτω 

ενδιαφερόμενους:

1.  ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ  (έως  την 

31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της άδειας)

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β΄ 

Μπότσας  Σπυρίδων  του  Νικολάου  κάτοικος  Περιστερίου  για 

πώληση λευκών ειδών & ειδών προικός με ημερομηνία λήξης ισχύος 

την  26-05-2013  (η  αίτηση  ανανέωσης  κατατέθηκε  στην  αρμόδια 

υπηρεσία στις  22-01-2013 με αρ. πρωτ. 2439).

Η  αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  λευκών  ειδών  που 

του  είχε  χορηγηθεί  από  την  Νομαρχία  Αθηνών  ήταν  με  αρ.  πρωτ. 

1948/27-05-2010.

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄ 

Αγριομήτρος  Κωνσταντίνος  του  Ιωάννη  κάτοικος  Περιστερίου  για 

πώληση  νωπών  αλιευμάτων  με  ημερομηνία  λήξης  ισχύος  την  06-12-

2013 (η αίτηση ανανέωσης κατατέθηκε στην αρμοδία υπηρεσία στις 

22/01/2013 με αρ,  πρωτ.  2387).

Η  αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  που  του  είχε 

χορηγηθεί  από  την  Νομαρχία  Αθηνών  ήταν  με  αρ.  πρωτ.  6240/07-

12-2010.
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ΘΕΜΑ 10      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 94  

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση

του Α΄βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης 

Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας  υπ’ όψη το  υπ’ αριθ.  Πρωτ.  191104/29-01-2013 έγγραφο 

της  Περιφέρειας  Αττικής,  που  αφορά  την  «Συγκρότηση  Πρωτοβάθμιου 

Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  –  Κινηματογράφων  έτους  2013», 

παρακαλούμε  όπως  προκαλέσετε  απόφαση του  Σώματος  για  τον  ορισμό 

εκπροσώπου  του  Δήμου  μας,  ως  πρόεδρο  καθώς  και  τον  αναπληρωτή 

αυτού  και  επίσης  να  ορίσετε  τον  υπάλληλο  του  Δήμου  που  θα  εκτελεί 

χρέη γραμματέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τακτικό  ποιο  θέλετε;  Τον  κύριο  Μπέτση  και  αναπληρωματικό; 

Και αναπληρωματική την κυρία Τσιώτα.  Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  

Ψηφοφορία  κυρίες  και  κύριοι.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι.  Η 

κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι.  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι .  Η 

κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος 

Αβραμίδης,  ναι .  Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  

ναι.  Ο κύριος Παπαδόπουλος,  ναι .

Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι .  Ο  κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος 

Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης,  ναι .  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι.  Ο 

κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος  Δάβος,  

ναι.  Η  κυρία  Φουντά,  ναι.  Ο  κύριος  Πλέστης,  ναι.  Ο  κύριος  Κελάφας,  

ναι.  Ο κύριος Δημητρίου,  ναι .  Ο κύριος Τσιβράς,  ναι .

Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος  Χρονόπουλος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κυριακόπουλος,  ναι .  Η  κυρία  Αθανασοπούλου,  ναι .  Ο  κύριος 

Πουλιάσης,  λευκό.  Ο κύριος  Τημπλαλέξης,  απέχει.  Η Γραμματέας,  ναι.  

Ο  Πρόεδρος,  ναι.  Με  30  θετικές,  1  αποχή  και  1  λευκό  το  θέμα 

ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με ψήφους 29 έναντι  1  αποχής του κ.  Τημπλαλέξη και 1 λευκής του 

κ.  Πουλιάση,  ορίζει  εκπρόσωπο  του  Δήμου  για  τη  συγκρότηση  του 

Α΄  βάθμιου  Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  –  Κινηματογράφων 

έτους  2013,  τον  κ.  Μπέτση  Βασίλειο  (Πρόεδρος),  με  αναπληρωτή 
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την  κα.  Τσιώτα  Μαρία,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση.

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3

59



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 11      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 95  

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση

του Β/βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης

Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας  υπ’ όψη το  υπ’ αριθ.  Πρωτ.  196217/21-02-2013 έγγραφο 

της  Περιφέρειας  Αττικής,  που  αφορά  την  «Συγκρότηση 

Δευτεροβάθμιου  Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  – 

Κινηματογράφων  έτους  2013»,  παρακαλούμε  όπως  προκαλέσετε 

απόφαση του  Σώματος  για  τον  ορισμό  εκπροσώπου  του  Δήμου  μας,  ως  

πρόεδρο  καθώς  και  τον  αναπληρωτή  αυτού  και  επίσης  να  ορίσετε  τον 

υπάλληλο του Δήμου που θα εκτελεί  χρέη γραμματέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ποιοι  είναι;  Ο  κύριος  Θεοδωράκος  τακτικό  και  αναπληρωματικό 

ο  κύριος  Καλλιάφας.  Με  την  ίδια  ψηφοφορία  όπως  προηγουμένως  το 

11 ο  θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με ψήφους 29 έναντι  1  αποχής του κ.  Τημπλαλέξη και 1 λευκής του 

κ.  Πουλιάση,  ορίζει  εκπρόσωπο  του  Δήμου  για  τη  συγκρότηση  του 

Β/βάθμιου  Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων  –  Κινηματογράφων 

έτους  2013,  τον  κ.  Θεοδωράκο  Αναστάσιο  (Πρόεδρος),  με 

αναπληρωτή  τον  κ.  Καλλιάφα  Αναστάσιο,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 12      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 96  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  τρέχοντα  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχουν  αναγραφεί  οι  με  Κ.Α.  10.6613.10  και  15.6613.19  πιστώσεις  με 

ποσά  12.000,00  €  και  3.000,00  €  αντίστοιχα  και  με  τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ  &  ΥΛΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  & 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»  και  αφορούν  προμήθειες  για  το  έτος 

2013.  

Επειδή  η  αναφερόμενη  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  την 

εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  παρακαλούμε  σε 

επόμενη  συνεδρίασή  σας  να  προκαλέσετε  απόφαση  με  την  οποία  να 

εγκρίνεται  την  διενέργεια  συνολικής  δαπάνης  15.000,00 €  για  την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ  &  ΥΛΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  & 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»,  σε  βάρος  των  με  Κ.Α.  10.6613.10 

και  15.6613.19  πιστώσεις  με  ποσά  12.000,00  €  και  3.000,00  € 

αντίστοιχα,  προϋπολογισμού 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Διαδικαστικό  είναι  έγκριση 

διενέργειας δαπάνης μόνο.  Ομόφωνα ως εισήχθη.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δεν  ακούτε  τι  να  κάνω  παιδιά;  Ρώτησα,  σας  λέω  ότι  είναι  

υπηρεσιακό  διαδικαστικό  δεν  μου  απαντάει  κανείς.  Άμα  δεν  ακούτε 

δεν φταίω εγώ. Ψηφοφορία λοιπόν.

Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο  κύριος 

Λύκος,  ναι.  Ο  κύριος  Ζορπίδης,  ναι .  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι .  Η 

κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ναι.  Ο  κύριος 

Μιχαλόπουλος,  ναι .  Ο κύριος Κασουρίδης,  ναι .  

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  
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Θεοδωράκος,  ναι .  Ο κύριος  Δάβος,  όχι .  Η κυρία Φουντά,  όχι .  Ο κύριος 

Πλέστης,  όχι.  Ο κύριος Κελάφας,  όχι.  Ο κύριος Δημητρίου,  όχι .  

Ο  κύριος  Τσιβράς,  όχι.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι .  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  όχι .  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  όχι .  Η  κυρία 

Αθανασοπούλου,  απέχει.  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος 

Τημπλαλέξης,  απέχει.  Η  Γραμματέας,  ναι .  Ο  Πρόεδρος,  ναι .  Με 

ψήφους  20  θετικές,  8  αρνητικές,  2  αποχές  και  1  λευκό  το  θέμα 

ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με  ψήφους  20  έναντι  8  αρνητικών  των  κκ.  Κελάφα,  Πλέστη, 

Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου,  Δημητρίου,  Χρονόπουλου,  Κυριακόπουλου, 

2  αποχών των  κκ.  Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου  και  1  λευκής του  κ. 

Πουλιάση,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  συνολικής  δαπάνης  15.000,00  € 

για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ  &  ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 13      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 97  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για «Υλικά 

Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έχει 

αναγραφεί  πίστωση  10.000,00  €  με  Κ.Α.  10.6661.10  και  τίτλο  «Υλικά 

Συντήρησης και  Επισκευής  κτιρίων».  Από αυτόν  τον  Κ.Α.  θα  γίνουν  οι 

προμήθειες  των  υλικών  (υδραυλικά,  ηλεκτρολογικά,  θερμαντικά  κλπ), 

που  θα  χρειασθούν  για  την  συντήρηση  και  την  επισκευή  των  κτιρίων 

του Δήμου κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους 2013.

Επειδή  η  προαναφερόμενη  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  την 

εύρυθμη  λειτουργία  του  Δήμου,  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε 

απόφαση για  την  έγκριση  διενέργειας  της  δαπάνης  10.000,00  € για  την 

προμήθεια  των  υλικών  συντήρησης  και  επισκευής  των  κτιρίων  του 

Δήμου,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6661.10  τρέχοντος  προϋπολογισμού 

2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομοίως  και  το  13 ο  θέμα  με  την  ίδια  ψηφοφορία  ψηφίζεται  ως 

εισήχθη.

Με  ψήφους  20  έναντι  8  αρνητικών  των  κκ.  Κελάφα,  Πλέστη, 

Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου,  Δημητρίου,  Χρονόπουλου,  Κυριακόπουλου, 

2  αποχών των  κκ.  Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου  και  1  λευκής του  κ. 

Πουλιάση,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  10.000,00  € για  την 

προμήθεια  των  υλικών  συντήρησης  και  επισκευής  των  κτιρίων  του 

Δήμου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 14      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 98  

Έγκριση απασχόλησης πέντε (5) ατόμων

με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας υπόψη:

1.  Το αριθ.  πρωτ.  12524/10680/8-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Αττικής  με  θέμα  «Αποστολή  αιτημάτων  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  

βαθμού και  των Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών για  την πρόσληψη προσωπικού και  την 

απασχόληση  αναδόχων  για  το  έτος  2013»  και  το  αριθ.  πρωτ.  οικ. 

8920/6-3-2013  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σύμφωνα  με  τα 

οποία  οι  ΟΤΑ α΄  βαθμού  καλούνται  να  υποβάλλουν  άμεσα  μέχρι  20-3-

2013  τα  αιτήματά  τους  για  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  για  τις 

εξής κατηγορίες:

 Προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  συμβάσεις 

μέγιστης  διάρκειας  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  παροδικών 

αναγκών  ή  εφ’  όσον  πρόκειται  για  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  της 

υλοποίησης  κοινοτικών  ή  λοιπών  συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων έως ένα (1)  έτος με δυνατότητα ανανέωσης 

 Συμβάσεις  μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας ενός έτους 

 Προσωπικού  Ιδιωτικό  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέγιστης 

διάρκειας  σύμβασης  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  αναγκών 

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  (καθαριότητα,  φωτισμός,  ύδρευση 

κλπ)  προσωπικού  Ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και 

συμβασιούχοι  μίσθωσης  έργου  αμειβόμενοι  αποκλειστικά  από 

έσοδα  προερχόμενα  από  αντίτιμο  που  εισπράττει  ο  φορέας  για 

την  παροχή  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  στους  ωφελούμενους 

(πχ δημοτικά ωδεία).

Για  κάθε  κατηγορία  προσωπικού  απαιτείται  ξεχωριστή 

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  οποία  θα  περιγράφεται 

λεπτομερώς  ο  λόγος  για  τον  οποίο  απαιτείται  η  πρόσληψη  τέτοιου 

είδους προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα. 

2.  Το  αριθ.  7614/7-3-2013  έγγραφο  της  αρμόδιας  Δ/νσης  του  Δήμου 

προς  τις  λοιπές  Διευθύνσεις  για  την  υποβολή  τυχόν  αιτημάτων 

πρόσληψης προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.
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3.  Το  αριθ.  πρωτ.  463/12-3-2013  έγγραφο  του  Προϊσταμένου  της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης,  με το οποίο αιτείται  την πρόσληψη:

 Ενός (1)  ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού με  σύμβαση μίσθωσης 

έργου  διάρκειας  ενός  (1)  έτους  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Σύνταξη  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων 

Εφαρμογής  στον  Ελαιώνα  -Τμήμα  Περιστερίου»  και 

«Σύνταξη  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων 

Αναλογισμού  στο  Δήμο  Περιστερίου  πλην  του  Ελαιώνα», 

διότι:  

Λόγω  της  συνταξιοδότησης  των  υπαλλήλων  της  παραπάνω 

ειδικότητας  στο  Τμήμα  Πολεοδομικών  Εφαρμογών  της  εν  λόγω 

Διεύθυνσης  υπηρετεί  μόνο  ένας  (1)  Τοπογράφος  Μηχανικός  ο  οποίος 

αδυνατεί  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της  πόλης  σε  Πράξεις  Αναλογισμού 

&  Πράξεις  Εφαρμογής  με  αποτέλεσμα  να  έχουμε  σε  καθυστέρηση 

μεγάλο  αριθμό  περιπτώσεων  από  τις  εκατοντάδες  εκκρεμότητες 

ρυμοτομίας  που  υπάρχουν  και  που  δημιουργήθηκαν  εξαιτίας  του 

γεγονότος  ότι  το  Περιστέρι  πρώτα  οικοδομήθηκε  άναρχα  και  μετά 

εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του.

Αποτέλεσμα  είναι  να  καθίσταται  δύσκολη  η  εφαρμογή  του 

Σχεδίου  (Διάνοιξη  δρόμων,  κατεδάφιση,  κατοικημένων  πολλές  φορές 

ρυμοτομούμενων).

 Ενός  (1)  ΠΕ  Τοπογράφου  Μηχανικού  για  την  εκτέλεση  του 

έργου  «Προετοιμασία  φακέλων  για  τα  ακίνητα  του  Δήμου 

που  δηλώθηκαν  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο  και  υποβολή 

σχετικών ενστάσεων»,  διότι:  

Μετά  την  ένταξη  του  Δήμου  Περιστερίου  στο  Εθνικό 

Κτηματολόγιο,  ο  Δήμος  υπέβαλλε  τις  απαιτούμενες  Δηλώσεις 

Ακινήτων και επίκειται  η ανάρτηση των Διαγραμμάτων.  

Δεδομένου  του όγκου των ακινήτων,  276 Δηλώσεις,  θα  πρέπει  να 

ετοιμαστούν  φάκελοι  για  κάθε  ακίνητο,  οι  οποίοι  πρέπει  να 

περιλαμβάνουν  όλα  τα  τεχνικά  στοιχεία  των  οικοπέδων  και  κτιριακών 

εγκαταστάσεων  λεπτομερώς,  Εφαρμογές  επί  του  εδάφους,  Σύνταξη 

Τοπογραφικών Διαγραμμάτων,  Αποτυπώσεις  κτιριακών εγκαταστάσεων 

κλπ.
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Λόγω  όμως  της  απουσίας  υπαλλήλων  με  την  παραπάνω 

ειδικότητα  (λόγω  συνταξιοδότησης)  το  αντικείμενο  δεν  μπορεί  να 

καλυφθεί  από το υπάρχον προσωπικό 

 Ενός  (1)  Συγκοινωνιολόγου  (ΠΕ  Τοπογράφου  ή  ΠΕ 

Πολιτικού  Μηχανικού  εξειδικευμένου  στα  κυκλοφοριακά) 

για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επικαιροποίηση 

Κυκλοφοριακής  Μελέτης  Δήμου  Περιστερίου»  λόγω  της 

έναρξης λειτουργίας  δύο νέων Σταθμών του ΜΕΤΡΟ και για 

τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

4. Το  γεγονός  ότι  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3850  ΦΕΚ  84/2-6-2010 

«Κύρωση  Κώδικα  Νόμων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των 

εργαζομένων»  προβλέπεται  ότι  σε  κάθε  εργασιακό  χώρο,  ανάλογα 

με  τον  αριθμό  των  εργαζομένων  πρέπει  να  απασχολείται 

τουλάχιστον  ένας  (1)  ΠΕ Ιατρός  Εργασίας  και  ένας  (1)  ΤΕ Τεχνικός 

Ασφαλείας.

Παρακαλούμε  να  λάβετε  απόφαση  για  την  έγκριση  απασχόλησης 

στο  Δήμο  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  διάρκειας  έως  δώδεκα  μήνες 

του παρακάτω προσωπικού.

 Ενός  (1)  ΤΕ  Τοπογράφου  Μηχανικού  για  την  εκτέλεση  του 

έργου  ««Σύνταξη  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων 

Εφαρμογής  στον  Ελαιώνα  -Τμήμα  Περιστερίου»  και  «Σύνταξη 

Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων  Αναλογισμού  στο 

Δήμο Περιστερίου πλην του Ελαιώνα».

 Ενός  (1)  ΠΕ  Τοπογράφου  Μηχανικού  για  την  εκτέλεση  του 

έργου  «Προετοιμασία  φακέλων  για  τα  ακίνητα  του  Δήμου  που 

δηλώθηκαν  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο  και  υποβολή  σχετικών 

ενστάσεων».

 Ενός  (1)  Συγκοινωνιολόγου  (ΠΕ  Τοπογράφου  ή  ΠΕ  Πολιτικού 

Μηχανικού  εξειδικευμένου  στα  κυκλοφοριακά)  για  την 

εκτέλεση  του  έργου  «Επικαιροποίηση  Κυκλοφοριακής 

Μελέτης Δήμου Περιστερίου».

 Ενός  (1)  ΠΕ  Ιατρού  Εργασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Εφαρμογή  Μέτρων  Πρόληψης  για  τη  Διασφάλιση  της  Υγείας 

των Εργαζομένων».

 Ενός  (1)  ΤΕ  Τεχνικού  Ασφαλείας  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Επίβλεψη  συνθηκών  εργασίας,  υποδείξεις  και  συμβουλές  για 
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την  υγιεινή  και  ασφάλεια  της  εργασίας  και  την  πρόληψη  των 

εργατικών ατυχημάτων».

Η  ετήσια  δαπάνη  για  την  μισθοδοσία  του  παραπάνω  προσωπικού 

θα  ανέλθει  στο  ποσό  των  64.200,00  €  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 

00.6117.11  του  προϋπολογισμού  έτους  2013  με  το  ποσό  16.105,00  € 

και  τον  Κ.Α.  00.6117.11  του  προϋπολογισμού  έτους  2014  με  το  ποσό 

48.095,00 €.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ερωτήσεις  έχουμε;  Υπάρχει  αυτή  που  έχετε  αν  θέλετε  να  την 

επαναλάβει  αλλιώς  αν  θέλετε  να  κάνετε  ερώτηση  για  να  σας  καλύψει;  

Κάντε  τις  ερωτήσεις  και  ότι  δεν  σας  καλύψει  θα  απαντήσει  εδώ  η 

Διοίκηση μέσω της κυρίας Τσόγκα.  Παρακαλώ κύριε Κελάφα.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Εδώ  βλέπουμε  ότι  με  σύμβαση  μίσθωσης  ενός  έτους  για 

τοπογράφο  μηχανικό  ΤΕ,  τοπογράφο  μηχανικό  ΠΕ,  συγκοινωνιολόγο 

ΠΕ, ιατρού εργασίας,  τεχνικού ασφαλείας. Η  μία  ερώτηση  είναι 

έχουνε προσληφθεί αυτοί;  Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο; 

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Όχι  είναι  στα  πλαίσια  του  προγραμματισμού  που  θα  εγκριθούν 

από το Υπουργείο…

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Ναι εργάζεται κάποιος από αυτούς στο Δήμο αυτή τη στιγμή;  

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Μα  δεν  ξέρουμε  ποιους  θα  πάρουμε  γιατί  γίνεται  με  τα  κριτήρια 

του ΑΣΕΠ.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Εργάζεται  γιατρός  εργασίας  και  τεχνικός  ασφαλείας  αλλά  δεν 

πάει  να πει  τίποτα ότι  στην νέα προκήρυξη θα προτιμηθούν αυτοί.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Ωραία.  Έχετε  επιλέξει  αυτές  τις  ε ιδικότητες,  τοπογράφους 

μηχανικούς  ΤΕ  ή  ΠΕ  στο  Δήμο  ή  συγκοινωνιολόγους  πόσους  έχουμε 

και αν έχουμε.

Κα ΤΣΟΓΚΑ:
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ΤΕ  τοπογράφος,  ΠΕ  μάλλον  ένας  υπάρχει.  Μετά  τις  πρόσφατες 

συνταξιοδοτήσεις  ένας  υπάρχει  και  όπως  καταλαβαίνετε  το 

αντικείμενο  είναι  τεράστιο  δεν  μπορεί  να  καλύψει  τις  ανάγκες. 

Συγκοινωνιολόγο δεν έχουμε.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Υπήρχανε  κάποιοι  που  φύγανε  οικιοθελώς  από  το  Δήμο 

Περιστερίου  με  αυτές  τις  ε ιδικότητες  ή  είναι  καθαρά  από  σύνταξη  οι  

απώλειες;  

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Με  συνταξιοδότηση  μόνο  όσοι  έχουνε  φύγει .  Με  μετάταξη  σε 

άλλο Δήμο δεν έχει  φύγει  κανένας.

Κος ΚΕΛΑΦΑΣ:

Άρα  αυτή  τη  στιγμή  όσον  αφορά  ειδικότητες  έχουμε  μείνει  μόνο 

με αυτές που είπατε.  Εντάξει  ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση;  Είναι  τρία  τα  συναφή  θέματα  οπότε  αν 

είναι  και  κάτι  άλλο…ο  κύριος  Τημπλαλέξης  και  μετά  έχει  ζητήσει  η 

κυρία Φουντά.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Επειδή  έγινε  το  ερώτημα,  έγινε  μία  ολόκληρη  κουβέντα  και 

αντιπαράθεση  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  εν  πάση 

περιπτώσει  η  Διοίκηση  επανειλημμένα  κατεβάζει  αιτείται  κοινά 

ψηφίσματα  προκειμένου  να  πιεστεί  το  Υπουργείο,  οι  πολιτικοί ,  οι 

νόμοι  οι  οποίοι  τέλος  πάντων  ισοπεδώνουν  εργασιακές  σχέσεις  κλπ,  

κλπ.

Εν  πάση  περιπτώσει  ως  Διοίκηση  πότε  είστε  ειλικρινείς;  Όταν 

στην  συνάντηση,  και  δεν  το  βάζω  προσωπικά  για  την  κυρία  Τσιώτα, 

συναντήθηκε  η  Λαϊκή  Επιτροπή  με  τους  εργαζόμενους  Βοήθεια  στο 

Σπίτι  και  έλεγε  ότι  ε ίναι  ενάντια  σε  αυτά  τα  μέτρα,  σε  αυτούς  τους  

νόμους και θα κάνει  ότι  μπορεί  για να τους κρατήσει.

Ή  τώρα  που  επαναφέρετε  αποφάσεις  του  Ιουλίου  του  2012 

σύμφωνα  με  τις  οποίες  προσλαμβάνονται  εργαζόμενοι,  δεν  έχει 

σημασία  η  ειδικότητα  που  ρώτησε  ο  κύριος  Κελάφας  πριν.  Είναι  το 

τρόπος που προσλαμβάνονται.  

Αυτό  μπορεί  να  μου  το  απαντήσει  ευθέως  κάποιος  ή  κάποια  από 

την Διοίκηση;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα απαντήσετε  σε  όλα,  ε ίναι  και  άλλη ερώτηση.  Η κυρία  Φουντά 

έχει  το λόγο.  

Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Στο θέμα αναφέρθηκα και  στην ώρα των ερωτήσεων,  θα ήθελα να 

μου  απαντήσετε  εδώ  πέρα  λέει  στην  πρόβλεψη  που  θέλετε  για  να 

προσλάβετε  ένα  συγκοινωνιολόγο  ΠΕ  τοπογράφο  ή  ΠΕ  πολιτικού 

μηχανικού  εξειδικευμένου  στα  κυκλοφοριακά  για  την  εκτέλεση  του 

έργου  επικαιροποίηση  κυκλοφοριακής  μελέτης  Δήμου  Περιστερίου, 

λόγω  της  έναρξης  λειτουργίας  δυο  νέων  σταθμών  του  ΜΕΤΡΟ  και  για 

τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Τι  ακριβώς  εννοείτε  με  αυτή  την  πρόταση,  εφόσον  ο  Δήμαρχος 

πριν  λίγο  διαβεβαίωσε  ότι  δεν  σκοπεύετε,  δεν  είναι  στα  σχέδιά  σας. 

Νομίζω αυτό έγινε αντιληπτό.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  κάτι  συμπληρωματικό  για  να  το  απαντήσει  η 

κυρία Τσιώτα. Καλά  θα  προσληφθούν  αυτοί  οι  συγκεκριμένοι,  όταν 

λέει  έναντι  αντιτίμου  θα  πληρώνονται  από  τον  κοσμάκη  που  θα 

προσφέρουνε έργο,  αυτό εννοεί;  

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Στο ωδείο ναι…οι μαθητές πληρώνουνε αντίτιμο.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Μάλιστα.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Το έχουμε συζητήσει συνάδελφοι και ξέρετε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα  απαντήσει  η  Αντιδήμαρχος  η  κυρία  Τσιώτα  στα  ερωτήματά 

σας.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Θα  μου  επιτρέψετε.  Συνάδελφοι  θεωρώ  ότι  ο  συνάδελφος  έθεσε 

ένα  ερώτημα  το  οποίο  έχει  απαντηθεί  από  προηγούμενο  Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Δεν  έχει  καμία  σχέση το  θέμα του Βοήθεια  στο  Σπίτι  με  το 

θέμα του σημερινού προγραμματισμού των προσλήψεων.

Γιατί  εγώ  είχα  την  τιμή  να  εισηγούμαι  του  θέματος  για  το 

Βοήθεια  στο  Σπίτι  και  ευθαρσώς  ρώτησα  τους  συναδέλφους  εάν 

υπάρχουν  λύσεις,  τις  οποίες  πιθανότατα  να  μην  γνωρίζουμε  εμείς  και 
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να  βρούμε  ένα  τρόπο  βάσει  των  προτάσεων  των  δικών  σας  για  να 

μπορέσουμε  να  κρατήσουμε  και  τους  εργαζόμενους  αλλά  και  να 

λειτουργήσουμε.

Ρωτώ λοιπόν για  μία  ακόμη φορά,  πως θα βλέπατε  το  γεγονός  ότι 

ο  Δήμος  δεν  θα  έχει  τεχνικό  ασφαλείας,  συγκοινωνιολόγο, 

τοπογράφους  για  τους  οποίους  έχουμε  απόλυτη  ανάγκη;  Έχετε  λύσεις 

για διαφορετικού είδους προσλήψεις;  Όχι.

Είναι  λοιπόν  ένα  καθεστώς  το  οποίο  πολύ  σοβαρά  έχουμε 

συζητήσει  συνάδελφε.  Γνωρίζω  την  διαφωνία  σας,  γνωρίζω  την 

πολιτική  σας  άποψη  και  τη  σέβομαι  απόλυτα,  όμως  εμείς  είμαστε 

υποχρεωμένοι να βαδίσουμε με βάση την καλή λειτουργία του Δήμου.

Το  είπε  και  η  συνάδελφος  προηγουμένως  ότι  πολλές  φορές  όσοι 

έχουνε  την  ευθύνη  μιας  λειτουργίας  πρέπει  να  παίρνουνε  και  τις 

αποφάσεις.  Ο  τρόπος  λοιπόν  για  να  λειτουργήσει  το  δημοτικό  μας 

ωδείο είναι  συγκεκριμένος.

Και  το  θέτω ευθέως  και  μιλάω για  το  θέμα παρακάτω και  τα  τρία 

θέματα  που  αφορούν  τις  προσλήψεις  είναι  ίδια.  Μίλησα  για  τον 

τεχνικό  ασφαλείας.  Θεωρείτε  ότι  υπάρχει  άλλη  λύση  εκτός  από  το  να 

πάρουμε μία μίσθωση έργου;  

Και  να  απαντήσω,  πιθανότατα  τεχνικός  ασφαλείας  να  υπάρχει 

από  προηγούμενο  προγραμματισμός  και  πρόσληψη.  Είναι  λογικό. 

Επίσης  καθηγητές  του  ωδείου  ή  θα  αποδείξουμε  ότι  οι  καθηγητές  με 

μίσθωση έργου πρέπει  να είναι  και  ανταποδοτικοί,  προχωράω ένα βήμα 

παραπέρα ή δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει  το δημοτικό μας ωδείο.

Τα  βάζουμε  τα  διαπραγματευόμαστε  όλα  και  εμείς  που  είμαστε 

υποχρεωμένοι  να πάρουμε  την απόφαση λέμε ότι  ναι  θα  προχωρήσουμε 

στις  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου.  Επίσης  το  τρίτο  από  τα  θέματα  που 

αφορούν  τον  προγραμματισμό  είναι  ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  το 

οποίο  σαφώς  ορίζει  τα  όρια,  το  χρονοδιάγραμμα της  πρόσληψης  και  το 

οποίο είναι  100% επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η  πρόταση  της  Διοίκησης  είναι  προχωρούμε  στον 

προγραμματισμό  για  την  καλύτερη  την  όσο  δυνατό  καλύτερη 

λειτουργία  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  και  από  κει  και  πέρα  γι’  αυτό  

έχουμε το περιθώριο να ψηφίσουμε ναι ή όχι.  Ευχαριστώ.

Κα ΦΟΥΝΤΑ:
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Απλά  δεν  απαντήσατε  το  ερώτημά  μου  για  τον  καθορισμό  χώρων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Ναι  θα  σας  απαντήσω  και  σε  αυτό.  Συνάδελφοι  θα  πρέπει  να 

ξέρετε  ότι ,  κατ’  αρχήν  αν  μου  επιτρέπετε  να  μιλήσω για  την  απάντηση 

που έδωσε ο Δήμαρχος.  Δεν έχει  σχέση είπε  ο Δήμαρχος αν το θυμάμαι  

καλά  Δήμαρχε,  το  θέμα  14 ο  με  την  πρόσληψη  του  συγκοινωνιολόγου, 

με την ελεγχόμενη στάθμευση.

Αυτό  σημαίνει  ότι  η  δουλειά  του  συγκοινωνιολόγου  δεν  είναι 

μόνο  να  ερευνήσει  μόνο  για  κάποια  θέματα  ελεγχόμενης  στάθμευσης.  

Η  κυρίως  δουλειά  του  είναι  η  επικαιροποίηση  του  συγκοινωνιακού 

έργου εδώ της πόλης,  της κυκλοφοριακής μελέτης.

Βέβαια  θα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  πριν  φανεί  ένα  έργο  και  έρθει 

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  έχουμε  πει  πολλές  φορές  προετοιμάζεται 

για  πάρα  πολύ  καιρό  από  εμάς.  Φαντάζεστε  ότι  εμείς  δεν  έχουμε  στα 

πλάνα  μας  το  γεγονός  της  ελεγχόμενης  στάθμευσης;  Ότι  το 

σκεφτήκαμε τώρα; 

Ή ότι  δεν  το  προγραμματίζουμε,  ή  ότι  δεν  έχουμε  ξεκινήσει  εδώ 

και  χρόνια  να  βλέπουμε  την  κυκλοφοριακή  συμφόρηση  και  να 

αφουγκραζόμαστε τι  ζητάει  μία σύγχρονη πόλη;  Τα κοιτάμε  όλα και  τα 

σχεδιάζουμε όλα.

Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Άρα είναι  στα σχέδιά σας.

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Εγώ σας λέω ότι  κοιτάμε ότι  αφορά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δεν  είναι  ναι  ή  όχι.  Τα  πάντα  δρομολογούντα,  τα  πάντα 

προγραμματίζονται και δεν αποκλείουμε και τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Απλά για ενημέρωση…

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Συνάδελφε  έχουμε  2-3  χρόνια  που  μελετάμε  όλους  τους 

σύγχρονους  τρόπους,  ότι  περιέχει  μία  σύγχρονη  κοινωνία  και  μία 

σύγχρονη πόλη και μπορεί  να ευνοήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν κυρίες και κύριοι  προχωράμε.
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Δήμαρχε  είπατε  ότι  δεν  είναι  στα  σχέδιά  μας  για  ελεγχόμενη 

στάθμευση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κατ’  αρχήν  είπα  ότι  δεν  έχει  καμία  σχέση  το  θέμα  αυτό  που 

κουβεντιάζουμε  με  την  ελεγχόμενη  στάθμευση.  Η  ελεγχόμενη 

στάθμευση  όχι  μόνο  σήμερα  αλλά  όπως  είπε  και  η  κυρία  Τσιώτα 

διαχρονικά  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  απασχολεί  μία  πόλη,  και  

ειδικότερα  μία  πόλη  όπως  το  Περιστέρι,  και  ε ιδικότερα  μία  πόλη  που 

σε 10 μέρες από τώρα θα έχει  τρεις  σταθμούς ΜΕΤΡΟ.

Αλλά  επειδή  με  ρωτήσατε  για  τον  συγκοινωνιολόγο  εάν  αυτός 

που  θα  βάλει  μπρος  την  ελεγχόμενη  στάθμευση  όχι ,  αυτή  είναι  η  θέση 

μας.  Αλλά  ότι  οπωσδήποτε  κυρία  συνάδελφε  ότι  η  ελεγχόμενη 

στάθμευση,  τα  παρκινγκ  και  όλα  αυτά  τα  πράγματα  είναι  μέσα  από  τις  

κορυφαίες  σκέψεις  μας  κανείς  δεν  το  αμφισβητεί  και  έτσι  πρέπει  να 

κάνει  μία  Διοίκηση  για  να  γίνει  η  πόλη  σύγχρονη  και  εξυπηρετική  γι’ 

αυτό τον πολίτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία,  άλλωστε  όλα  τα  θέματα 

περνάνε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  μην  νομίζετε  ότι  ξαφνικά 

θα δείτε τίποτα.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Προσέξτε  κύριοι  για  να  μην  μπερδευτούμε  έτσι;  Θα 

τοποθετηθείτε για το θέμα 13 ο  που είναι…

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Για όλα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι  δεν  έχει  για  όλα,  αυτό  δεν  λέμε  τώρα;  Όχι  λέω  μην 

μπερδέψουμε  και  βάλετε  κανένα  θέμα  που  δεν  υπάρχει  και  χαλάσουμε 

την  συνεδρίαση  τώρα.  Μην  με  αναγκάσετε  να  σας  διακόψω.  Θα  σας 

διακόψω  χωρίς  λόγω  αυτό  σας  λέω,  παρακαλώ  το  λόγο  ο  κύριος 

Πουλιάσης.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Κύριε  συνάδελφε  ούτως  ή  άλλως  μέσα  στα  θέματα  έχουμε  το 

δικαίωμα  να  τοποθετηθούμε  και  επίσης  έχουμε  το  δικαίωμα  να  πούμε 
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ότι  θέλουμε  στο  χρόνο  μας,  όχι  για  τα  θέματα.  Όπως  σας  ρωτάμε  και 

απαντάμε έτσι και εμείς θα απαντήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι,  όχι ,  οφείλω  να  σας  διορθώσω.  (…)  για  το  φεγγάρι  και  όχι 

για το θέμα αυτό,  αυτό εννοώ.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Φυσικά  και  στο  θέμα  που  συζητάμε.  Και  το  θέμα  που  συζητάμε 

είναι  ο  συγκοινωνιολόγος  που  θα  προσληφθεί.  Έχω  ρωτήσει  τόσες 

φορές  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ξαναρώτησε  η  αντιπολίτευση  η  μείζον 

ξαναρώτησε αν θα φέρουμε ελεγχόμενη στάθμευση.

Όλα αυτά που είπατε δεν στέκουν διότι  την ψηφίσατε  στο τεχνικό 

πρόγραμμα.  Και  το  έθεσα  και  μου  είπατε  όχι  δεν  θα  φέρουμε 

ελεγχόμενη  στάθμευση.  Αφού  το  έχετε  ψηφίσει  στο  τεχνικό 

πρόγραμμα.

Κος ΛΥΚΟΣ:

Ένα  λεπτό  παιδιά  για  να  λήξει  τώρα,  όπως  είπε  και  ο  Δήμαρχος 

δεν  έχει  τώρα  καμία  σχέση  το  ένα  θέμα  με  το  άλλο.  Συγκοινωνιολόγο 

συνάδελφε  έχει  άμεση  ανάγκη  ο  Δήμος  να  προσληφθεί  γιατί  υπάρχουν 

εκκρεμότητες τεράστιες όσον αφορά το κυκλοφοριακό θέμα.  

Πρέπει  να γίνουνε διάφορες μελέτες,  μην πάει  το μυαλό σας εκεί , 

σε  διάφορα  θέματα  που  προκύπτουν  στην  πόλη.  Τώρα  ειδικά  με  τους 

τρεις  σταθμούς  ΜΕΤΡΟ  όπως  καταλαβαίνετε  θα  προκύψουνε  νέα 

θέματα στην πόλη.

Γι’  αυτό  ακριβώς  θέλουμε  ένα  συγκοινωνιολόγο,  να 

εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο, να υπογράφει ένας άνθρωπος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Το είπαμε ξεκάθαρα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν  είναι  θέμα  αυτό  όμως  τώρα  εκεί  παρεμβαίνω  εγώ  και  σας 

λέω  ελάτε  γιατί  έχει  λίγο…τώρα  θα  τρελαθούμε.  Κύριοι ,  κύριοι 

αντιλαμβάνομαι  το  λόγο,  ο  καθένας  πρέπει  να  πει  αυτό  που  θέλει.  

Κυρία Αθανασοπούλου έχετε θέμα γι’  αυτό;  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι )

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Συνάδελφοι η Διοίκηση είπε ότι  ζούμε σε μία σύγχρονη πόλη…
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  άμα  θέλετε  εγώ  έχω  πει  θα  κάτσω  όλες  τις  ώρες  εδώ 

διακόπτουμε,  ξεκουραζόμαστε  και  ξαναεπανερχόμαστε.  Άμα  δεν 

θέλετε ησυχάστε να πάμε παρακάτω.

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Το  βασικό  επιχείρημα  της  Διοίκηση  ήτανε  ότι  αυτές  οι 

προσλήψεις  θα γίνουνε γιατί  το Περιστέρι ε ίναι  μία σύγχρονη πόλη και  

πρέπει  να προχωρήσει να ικανοποιήσει  τις  ανάγκες των κατοίκων του.

Και  εγώ  λέω  ότι  αυτή  η  σύγχρονη  πόλη  προσαρμόζεται  στις 

σύγχρονες  συνθήκες  εργασιακού  χάους  όπου  σε  μία  εποχή  που 

εφαρμόζονται τα μνημόνια και εφαρμόζονται  χωρίς καμία διαμαρτυρία, 

χωρίς  καμία  διεκδίκηση  πραγματικά  κατά  γράμμα  έτσι  όπως 

προβλέπονται  τόσο  από  τα  προγράμματα  τα  ευρωπαϊκά,  όσο  και  όπως 

είναι  γραμμένα μέσα στα μνημόνια.

Ότι  δηλαδή  θα  λειτουργεί  στο  Δήμο  φύγε  εσύ  –  έλα  εσύ,  χωρίς 

να  γίνονται  προσλήψεις  πια  με  προσωπικό  μόνιμο  και  μόνιμη  και 

σταθερή  εργασία.  Αυτή  είναι  η  σύγχρονη  πόλη  που  ζούμε,  ο 

εργασιακός μεσαίωνας.

Να  μην  υπάρχει  κανένα  εργασιακό  δικαίωμα,  να  νιώθει 

ανασφάλεια  εργασιακή  ιδιαίτερα  η  νεολαία,  ιδιαίτερα  χτυπάνε  τις 

εργασιακές  σχέσεις  που  τηρούνται  κατά  γράμμα  από  τη  Διοίκηση  του 

Δήμου  Περιστερίου,  χωρίς  να  έχει  δημιουργηθεί  καμία  αντίσταση  και 

καμία διαμαρτυρία.

Και  δεν  θα  μπορούσε  βέβαια  από  δυνάμεις  οι  οποίες  είναι 

μνημονιακές  να  δημιουργηθεί  κάποια  αντίσταση  και  κάποια 

διαμαρτυρία  και  γι’  αυτό  το  λόγο  χωρίς  συζήτηση  και  μάλιστα 

φαίνομαι  και  εγώ  κουραστική  αυτή  τη  στιγμή,  ψηφίζονται  με  τέτοια 

άνεση οι  σχέσεις  οι  εργασιακές αυτές του έργου.

Δηλαδή  όταν  τελειώσει  το  έργο  θα φύγουνε  αυτοί  για  να  έρθουνε 

κάποιοι  άλλοι  χωρίς  εργασιακά  δικαιώματα,  χωρίς  τίποτα.  Από  αυτή 

την  άποψη  λοιπόν  η  Αριστερή  Κίνηση  επικρίνει  και  την 

αδιαμαρτύρητη  εφαρμογή  των  υποδείξεων  από  την  Τρόικα  της 

Διοίκησης  του  Δήμου των νέων εργασιακών  σχέσεων,  που  σε  αυτές  τις  

συνθήκες  τις  υιοθετεί,  τις  τηρεί  και  γι’  αυτό  το  λόγο  εμείς  θα 

ψηφίσουμε όχι .
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν μπαίνουμε σε ψηφοφορία.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Το λόγο κύριε Πρόεδρε δυο κουβέντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Τημπλαλέξης έχει  το λόγο.  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Σε  συνέχεια  αυτών  που  είπε  η  κυρία  Βαφειάδου,  το  θέμα  για  μας 

δεν  είναι  πόσοι,  ποιοι  και  με  ποιες  ειδικότητες  θα  προσληφθούν.  Το 

ότι  υπάρχουν  κενά  στο  οργανόγραμμα  του  Δήμου  είναι  δεδομένο  όχι 

επί  διοικήσεως Παχατουρίδη,  αλλά και πριν.

Δηλαδή  τώρα το  να  βάζετε  δίλημμα δεν  θα  έχει  συγκοινωνιολόγο 

ο Δήμος Περιστερίου νομίζω είναι  ψευδεπίγραφο με την έννοια ότι  δεν  

θέλει  ένα  συγκοινωνιολόγο,  θέλει  παραπάνω,  είναι  τεράστιες  οι 

ανάγκες.

Το  πρόβλημα  το  δικό  μας  λοιπόν  εστιάζεται  στο  γεγονός  ότι 

γίνεται  με  συγκεκριμένο  τρόπο  με  συμβάσεις  έργου,  οι  οποίες 

συμβάσεις  όπως  ακούστηκε  και  πιο  πριν  με  την  λήξη  των  έργων 

έρχεται  και η απόλυση, η λήξη της εργασιακής σχέσης.

Όχι  για  το  λόγο  ότι  πριν  λίγο  από  τη  Διοίκηση  ακούστηκε 

απάντηση  ότι  θα  αφήσουμε  τους  εργολάβους  να  κάνουνε  παιχνίδι ,  να 

έχουν  την  πρωτοκαθεδρία;  Δηλαδή  σε  αυτές  τις  εργασιακές  σχέσεις 

ποιοι  θα έχουνε την πρωτοκαθεδρία;  

Ολοκληρώνοντας  να  πω  επειδή  θα  το  καταψηφίσουμε  ότι  ε ίναι  

κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Δεν  εφαρμόζονται  μόνο  με  την 

μνημονιακή  πολιτική  στην  Ελλάδα,  εφαρμόζονται  σε  όλη  την  Ευρώπη, 

το τελευταίο θύμα τώρα είναι η Κύπρος.

Είναι  γνωστή  η  τακτική  της  Τρόικα,  του  ΔΝΤ,  του  ποιοι  φέρανε 

την Τρόικα,  και μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης για τις  νέες  

εργασιακές  σχέσεις  γιατί  αυτό  που  πρωτεύει  για  να  ξαναμπεί  το 

κεφάλαιο  το  οποίο  είναι  υπερσυσσωρευμένο  στις  τράπεζες  και  στις 

offshore  εταιρίες είναι  ένα φθηνό εργατικό δυναμικό.

Αυτό  θέλει  το  κεφάλαιο  και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  αυτό 

υλοποιεί  η Διοίκηση Παχατουρίδη.  Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Και τα τρία θέματα λοιπόν επειδή είναι  παρεμφερή.  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ωραία  ψηφίζουμε  το  14 ο  τώρα  που  έχουμε  μπει .  Ο  κύριος 

Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο 

κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι .  Η  κυρία  Κορόγιαννη, 

ναι.  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι.

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο 

κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κανέλλος,  ναι.  Ο  κύριος 

Κακλαμάνος,  ναι .  Ο κύριος Πρέκας,  ναι.  Ο κύριος Αυγουστίδης,  ναι.  Ο 

κύριος Μπέτσης,  ναι.  Ο κύριος Θεοδωράκος,  ναι .  

Ο  κύριος  Δάβος,  αποχή.  Η  κυρία  Φουντά,  αποχή.  Ο  κύριος 

Πλέστης,  αποχή.  Ο  κύριος  Δημητρίου,  αποχή.  Ο  κύριος  Τσιβράς, 

αποχή.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος  Χρονόπουλος,  αποχή.  Η 

κυρία  Αθανασοπούλου,  όχι .  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος 

Τημπλαλέξης,  όχι ,  Η Γραμματέας,  ναι .  Ο Πρόεδρος,  ναι.

Με  ψήφους  20  θετικούς,  7  αρνητικές,  1  λευκό  και  1  αποχή  το 

θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με  ψήφους  20  έναντι  6  αποχών  των  κκ.  Πλέστη,  Τσιβρά,  Φουντά,  

Δάβου,  Δημητρίου,  Χρονόπουλου,  2  αρνητικών  των  κκ. 

Τημπλαλέξη,  Αθανασοπούλου  και  1  λευκής  του  κ.  Πουλιάση, 

εγκρίνει  την  απασχόληση  στο  Δήμο  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου 

διάρκειας έως δώδεκα μήνες του παρακάτω προσωπικού:

 Ενός  (1)ΤΕ  Τοπογράφου  Μηχανικού  για  την  εκτέλεση  του 

έργου:

«Σύνταξη  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων  

Εφαρμογής  στον  Ελαιώνα  -  Τμήμα  Περιστερίου»  και  

«Σύνταξη  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων  &  Πράξεων  

Αναλογισμού στο Δήμο Περιστερίου πλην του Ελαιώνα».

 Ενός  (1)  ΠΕ  Τοπογράφου  Μηχανικού  για  την  εκτέλεση  του 

έργου  «Προετοιμασία  φακέλων  για  τα  ακίνητα  του  Δήμου  που 

δηλώθηκαν  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο  και  υποβολή  σχετικών 

ενστάσεων».

 Ενός  (1)  Συγκοινωνιολόγου  (ΠΕ  Τοπογράφου  ή  ΠΕ  Πολιτικού 

Μηχανικού  εξειδικευμένου  στα  κυκλοφοριακά)  για  την 

εκτέλεση  του  έργου  «Επικαιροποίηση  Κυκλοφοριακής 

Μελέτης Δήμου Περιστερίου».
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 Ενός  (1)  ΠΕ  Ιατρού  Εργασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Εφαρμογή  Μέτρων  Πρόληψης  για  τη  Διασφάλιση  της  Υγείας 

των Εργαζομένων».

 Ενός  (1)  ΤΕ  Τεχνικού  Ασφαλείας  για  την  εκτέλεση  του  έργου 

«Επίβλεψη  συνθηκών  εργασίας,  υποδείξεις  και  συμβουλές  για 

την  υγιεινή  και  ασφάλεια  της  εργασίας  και  την  πρόληψη  των 

εργατικών ατυχημάτων».

Η ετήσια δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα 

ανέλθει  στο  ποσό  των  64.200,00  €  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 

00.6117.11  του  προϋπολογισμού  έτους  2013  με  το  ποσό  16.105,00  € 

και  τον  Κ.Α.  00.6117.11 του προϋπολογισμού έτους  2014 με  το  ποσό 

48.095,00 €,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 15      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 99  

Έγκριση απασχόλησης δεκατριών (13) 

καθηγητών μουσικής με σύμβαση μίσθωσης

έργου έναντι αντίτιμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας υπόψη:

1.  Το αριθ.  πρωτ.  12524/10680/8-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Αττικής  με  θέμα  «Αποστολή  αιτημάτων  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  

βαθμού και  των Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών για  την πρόσληψη προσωπικού και  την 

απασχόληση  αναδόχων  για  το  έτος  2013»  και  το  αριθ.  πρωτ.  οικ. 

8920/6-3-2013  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σύμφωνα  με  τα 

οποία  οι  ΟΤΑ α΄  βαθμού  καλούνται  να  υποβάλλουν  άμεσα  μέχρι  20-3-

2013  τα  αιτήματά  τους  για  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  για  τις 

εξής κατηγορίες:

 Προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  συμβάσεις 

μέγιστης  διάρκειας  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  παροδικών 

αναγκών  ή  εφ’  όσον  πρόκειται  για  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  της 

υλοποίησης  κοινοτικών  ή  λοιπών  συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων  έως  ένα  (1)  έτος  με  δυνατότητα  ανανέωσης. 

Συμβάσεις  μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας ενός έτους 

 Προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέγιστης 

διάρκειας  σύμβασης  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  αναγκών 

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  (καθαριότητα,  φωτισμός,  ύδρευση 

κλπ).

 Προσωπικού  Ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και 

συμβασιούχοι  μίσθωσης  έργου  αμειβόμενοι  αποκλειστικά  από 

έσοδα  προερχόμενα  από  αντίτιμο  που  εισπράττει  ο  φορέας  για 

την  παροχή  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  στους  ωφελούμενους 

(πχ δημοτικά ωδεία).

Για  κάθε  κατηγορία  προσωπικού  απαιτείται  ξεχωριστή  απόφαση 

Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  οποία  θα  περιγράφεται  λεπτομερώς  ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται  η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού 

κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.  
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2.  Το  αριθ.  7614/7-3-2013  έγγραφο  της  αρμόδιας  Δ/νσης  του  Δήμου 

προς  τις  λοιπές  Διευθύνσεις  για  την  υποβολή  τυχόν  αιτημάτων 

πρόσληψης προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.

3.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  8748/15-3-2013  έγγραφο  του  γραφείου 

«Δημοτικού  Ωδείου»  του  Τμήματος  «Παιδείας  Πολιτισμού  &  Νέας 

Γενιάς»  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Πολιτικής,  Παιδείας  Πολιτισμού  &  Ν. 

Γενιάς»  με  το  οποίο  αιτείται  την  έγκριση  για  πρόσληψη  δεκατριών 

(13)  ΔΕ  καθηγητών  μουσικής  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  διάρκειας 

έως δώδεκα (12) μήνες:

 Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  μουσικής  για  την  διδασκαλία 

μουσικοκινητικής αγωγής 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύνθεσης 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή κλασικής κιθάρας 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – διεύθυνσης χορωδίας 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή φλάουτου - φλογέρας

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σαξοφώνου – ιστορίας της μουσικής 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μουσικών συνόλων έγχορδων νυκτών

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – μελοδραματικής 

 Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  συνοδείας  πιάνου  τάξης  μονωδίας  & 

σύγχρονου τραγουδιού

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονου τραγουδιού

Η  πρόσληψη  του  παραπάνω  προσωπικού  είναι  αναγκαία  για  την 

εκτέλεση  του  έργου  «Εύρυθμη  λειτουργία  του  Δημοτικού  Ωδείου», 

καθώς  οι  μουσικοί  που  υπηρετούν  με  συμβάσεις  Ιδιωτικού  Δικαίου 

Αορίστου  χρόνου  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ε ιδικότητες  που  απαιτούνται 

για  την  διδασκαλία  μαθημάτων  μουσικής  και  οι  οποίες  είναι  απολύτως 

απαραίτητες για την κατ’ έτος λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου.

Το  παραπάνω  προσωπικό  θα  αμείβεται  αποκλειστικά  από  έσοδα 

που  προέρχονται  από  αντίτιμα  που  εισπράττει  ο  Δήμος  για  την  παροχή 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους.  
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Παρακαλούμε  να  λάβετε  απόφαση  για  την  έγκριση  απασχόλησης 

στο  Δήμο  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  διάρκειας  έως  δώδεκα  (12) 

μήνες του παρακάτω προσωπικού.

 Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  μουσικής  για  την  διδασκαλία 

μουσικοκινητικής αγωγής 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύνθεσης 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή κλασικής κιθάρας 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – διεύθυνσης χορωδίας 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή φλάουτου - φλογέρας

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σαξοφώνου – ιστορίας της μουσικής 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μουσικών συνόλων έγχορδων νυκτών

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών 

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – μελοδραματικής 

 Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  συνοδείας  πιάνου  τάξης  μονωδίας  & 

σύγχρονου τραγουδιού

 Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονου τραγουδιού

Η  δαπάνη  για  την  μισθοδοσία  του  προσωπικού  αυτού  θα  ανέλθει 

στο  ποσό  των  73.000,00  €  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6117.11  του 

προϋπολογισμού  έτους  2013  με  το  ποσό  24.333,00  €  και  τον  Κ.Α. 

00.6117.11 του προϋπολογισμού έτους 2014 με το ποσό 48.667€.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  καλυφθεί  αποκλειστικά   από  έσοδα 

προερχόμενα  από αντίτιμα  που  εισπράττει  ο  Δήμος  για  την  παροχή της  

συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι .  Η 

κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Η κυρία  Τσιώτα,  ναι.  Η κυρία  Αγγελοπούλου, 

ναι.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ναι .  Ο  κύριος  

Ζορπίδης,  ναι .  Ο κύριος Λύκος,  ναι.

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος 

Κακλαμάνος,  ναι .  Ο κύριος Πρέκας,  ναι.  Ο κύριος Αυγουστίδης,  ναι.  Ο 

κύριος Μπέτσης,  ναι.  
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Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος  Δάβος,  ναι.  Η  κυρία 

Φουντά,  ναι.  Ο  κύριος  Πλέστης,  ναι.  Ο  κύριος  Δημητρίου,  ναι .  Ο 

κύριος  Τσιβράς,  ναι .  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  αποχή.  Η κυρία Αθανασοπούλου,  όχι .  

Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Ο  κύριος  Τημπλαλέξης,  όχι .  Η 

Γραμματέας,  ναι .  Ο  Πρόεδρος,  ναι.  Με  25  θετικές,  1  αρνητική,  2 

αποχές και 1 λευκό το θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.  

Με  ψήφους  25  έναντι  2  αρνητικών  των  κκ.  Τημπλαλέξη, 

Αθανασοπούλου,  1  αποχής  του  κ.  Χρονόπουλου  και  1  λευκής  του  κ.  

Πουλιάση,  εγκρίνει  την  απασχόληση  στο  Δήμο  με  σύμβαση 

μίσθωσης  έργου  διάρκειας  έως  δώδεκα  μήνες  του  παρακάτω 

προσωπικού:

Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  μουσικής  για  την  διδασκαλία 

μουσικοκινητικής αγωγής 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύνθεσης 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή κλασικής κιθάρας 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – διεύθυνσης χορωδίας 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή φλάουτου - φλογέρας

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σαξοφώνου – ιστορίας της μουσικής 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μουσικών συνόλων έγχορδων νυκτών

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών 

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή μονωδίας – μελοδραματικής 

Ενός  (1)  ΔΕ  καθηγητή  συνοδείας  πιάνου  τάξης  μονωδίας  & 

σύγχρονου τραγουδιού

Ενός (1) ΔΕ καθηγητή σύγχρονου τραγουδιού

Η  δαπάνη  για  την  μισθοδοσία  του  προσωπικού  αυτού  θα  ανέλθει 

στο  ποσό  των  73.000,00  €  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6117.11  του 

προϋπολογισμού  έτους  2013  με  το  ποσό  24.333,00  €  και  τον  Κ.Α. 

00.6117.11  του  προϋπολογισμού  έτους  2014  με  το  ποσό  48.667,00  €, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 16      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 100  

Έγκριση πρόσληψης δυο (2) ατόμων με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας ενός (1) έτους στα πλαίσια 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας υπόψη:

1.  Το αριθ.  πρωτ.  12524/10680/8-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Αττικής  με  θέμα  «Αποστολή  αιτημάτων  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  

βαθμού και  των Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών για  την πρόσληψη προσωπικού και  την 

απασχόληση  αναδόχων  για  το  έτος  2013»  και  το  αριθ.  πρωτ.  οικ. 

8920/6-3-2013  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σύμφωνα  με  τα 

οποία  οι  ΟΤΑ α΄  βαθμού  καλούνται  να  υποβάλλουν  άμεσα  μέχρι  20-3-

2013  τα  αιτήματά  τους  για  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  για  τις 

εξής κατηγορίες:

 Προσωπικό  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  συμβάσεις 

μέγιστης  διάρκειας  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  παροδικών 

αναγκών  ή  εφ’  όσον  πρόκειται  για  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  της 

υλοποίησης  κοινοτικών  ή  λοιπών  συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων  έως  ένα  (1)  έτος  με  δυνατότητα  ανανέωσης. 

Συμβάσεις  μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας ενός έτους 

 Προσωπικό  Ιδιωτικό  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέγιστης 

διάρκειας  σύμβασης  οκτώ  (8)  μηνών  για  την  κάλυψη  αναγκών 

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  (καθαριότητα,  φωτισμός,  ύδρευση 

κλπ).

 Προσωπικό  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και 

συμβασιούχοι  μίσθωσης  έργου  αμειβόμενοι  αποκλειστικά  από 

έσοδα  προερχόμενα  από  αντίτιμο  που  εισπράττει  ο  φορέας  για 

την  παροχή  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  στους  ωφελούμενους 

(π.χ.  δημοτικά ωδεία).

Για  κάθε  κατηγορία  προσωπικού  απαιτείται  ξεχωριστή 

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  οποία  θα  περιγράφεται 

λεπτομερώς  ο  λόγος  για  τον  οποίο  απαιτείται  η  πρόσληψη  τέτοιου 

είδους προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα. 
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2.  Το  αριθ.  7614/7-3-2013  έγγραφο  της  αρμόδιας  Δ/νσης  του  Δήμου 

προς  τις  λοιπές  Διευθύνσεις  για  την  υποβολή  τυχόν  αιτημάτων 

πρόσληψης προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.

3.  Το  αριθ.  πρωτ.  οικ.  9196/20-3-2013  έγγραφο  της  αρμόδιας 

Αντιδημάρχου  σε  θέματα  Ισότητας,  που  χειρίζεται  το  Τμήμα 

Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Ισότητας  κ.  Τσιώτα  Μαρίας  με  το  οποίο 

αιτείται  την  έγκριση  πρόσληψης  δύο  (2)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας 

Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  χρόνου  για  ένα  (1)  έτος  με  δυνατότητα 

παράτασης μέχρι την περάτωση του έργου με τις εξής ειδικότητες:  

 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

 Ένας (1) ΠΕ Νομικός

Η  πρόσληψη  των  παραπάνω  ατόμων  χρειάζεται  άμεσα  για  τη 

στελέχωση  του  Κέντρου  «Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών 

Θυμάτων  Βίας»,  έργο  το  οποίο  έχει  εγκριθεί  βάση  της  υπ’  αριθ.  

1296/2-5-2012  απόφασης  ένταξης  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας 

των  Φύλων του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  έχει  γίνει  αποδεκτό βάσει 

της 193/5-7-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα δε  με  σχετικό έγγραφο της  ΕΕΤΑΑ θα πρέπει,  οι  θέσεις  

εργασίας,  που  απαιτούνται  για  τη  στελέχωση  των  Δομών  που 

χρηματοδοτούνται  στο  πλαίσιο  του  έργου,  να  ενταχθούν  στον 

προγραμματισμό  των  προσλήψεων,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που 

προβλέπει  η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.  Το  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  στον  οποίο  έχουν  προβλεφθεί  ογδόντα  (80) 

θέσεις  προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  χρόνου  διαφόρων 

ειδικοτήτων.

Παρακαλούμε  να  λάβετε  απόφαση  για  την  έγκριση  απασχόλησης 

στο  Δήμο με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  χρόνου  για 

ένα  (1)  έτος  με  δυνατότητα  παράτασης  μέχρι  την  περάτωση  του  έργου 

το παρακάτω προσωπικό:

 Ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

 Ενός (1) ΠΕ Νομικού 

Για  την  στελέχωση  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης 

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας,  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου 

Ορισμένου  Χρόνου,  τύπου  ΕΣΠΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.3 

του  άρθρου  21  του  Ν.  2190  όπως  ισχύει,  για  ένα  (1)  έτος  με 

δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.
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Η  ετήσια  δαπάνη  για  την  μισθοδοσία  του  παραπάνω  προσωπικού 

θα ανέλθει  στο πόσο των 32.695,00 € (26.208,00 € μισθός + 6.487,00 €  

εργοδοτικές εισφορές).

Το  ποσό  των  13.658,50  €  (συμπεριλαμβανομένων  και  των 

εργοδοτικών  εισφορών)  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  10.6142.6685  του 

τρέχοντος  προϋπολογισμού.  Το  υπόλοιπο  ποσό  των  19.036,50  €  θα 

βαρύνει  τον Κ.Α. 10.6142.6685 του προϋπολογισμού έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μία ερώτηση έχει  η συνάδελφος η κυρία Φουντά.

Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  η  ετήσια  δαπάνη  για  την  μισθοδοσία  του 

παραπάνω  προσωπικού  συγκεκριμένα  για  ένα  κοινωνικό  λειτουργό  και 

ένα νομικό θα ανέλθει  στο ποσό των 32.695,00 €.

Το  ποσό  των  13.658,50  €  (συμπεριλαμβανομένων  και  των 

εργοδοτικών  εισφορών)  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  10.6142.6685  του 

τρέχοντος  προϋπολογισμού.  Το  υπόλοιπο  ποσό  των  19.036,50  €  θα 

βαρύνει  τον Κ.Α. 10.6142.6685 του προϋπολογισμού έτους 2014.

Θα  θέλαμε  να  μας  πείτε  πως  γίνεται  αυτό  εφόσον  δεν  έχουμε 

ψηφίσει  προϋπολογισμό του 2014,  αν νομικά ισχύει  και πως;

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Εκτός  του  ότι  αφορά  σχολική  χρονιά  θεωρώ  ότι  η  συνάδελφος 

ρωτάει πως προβλέπουμε.  

Το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  το  οποίο  έχει  ψηφιστεί  ε ίναι  για 

συγκεκριμένο  ποσό  το  οποίο  διανέμεται  ή  είναι  συγκεκριμένο  έχει 

ψηφιστεί ,  έχει  δοθεί  με  έγκριση οπότε  είναι  δεδομένο ότι  θα  υπάρχουν 

αυτά  τα  χρήματα στον  προϋπολογισμό.  Για  το  2014,  είναι  3  τα  έτη  του 

συνολικού…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Λοιπόν,  να  σας  εξηγήσω.  Το  συγκεκριμένο  ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα επί  του συνόλου του ποσού έχει  ψηφιστεί ,  έχει  εγκριθεί  και  

έχει  γίνει  η αποδοχή του.  Έχει  υπογραφεί το σύμφωνο.  

Όταν  λοιπόν  προγραμματίζουμε  πρόσληψη  η  οποία  πρόκειται  να 

γίνει  το  2013  αλλά  να  έχει  επέκταση  και  στο  2014,  γιατί  ο  1  χρόνος 

καταλαβαίνετε  από  την  ώρα  που  θα  εγκριθεί  από  τον  ΑΣΕΠ  η 

πρόσληψη  και  θα  γίνει  θα  είναι  κάποιοι  μήνες  μέσα  στο  2013  και 

κάποιοι  μέσα στο 2014.
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Προβλέπουμε  λοιπόν  και  από  το  εγκεκριμένο  του  2014.  Κάτι  

άλλο θέλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία.  Με  την  ίδια  ψηφοφορία  όπως  το  προηγούμενο;  Με  την 

ίδια ψηφοφορία ψηφίζεται  ως εισήχθη.

Με  ψήφους  25  έναντι  2  αρνητικών  των  κκ.  Τημπλαλέξη, 

Αθανασοπούλου,  1  αποχής  του  κ.  Χρονόπουλου  και  1  λευκής  του  κ.  

Πουλιάση,  εγκρίνει  την  απασχόληση  στο  Δήμο  με  σχέση  εργασίας 

Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  χρόνου  για  ένα  (1)  έτος  με 

δυνατότητα  παράτασης  μέχρι  την  περάτωση  του  έργου  το 

παρακάτω προσωπικό:

 Ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

 Ενός (1) ΠΕ Νομικού 

Για  την  στελέχωση  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης 

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας,  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου 

Ορισμένου  Χρόνου,  τύπου  ΕΣΠΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 

παρ.3,  του  άρθρου  21,  του  Ν.  2190  όπως  ισχύει,  για  ένα  (1)  έτος  με 

δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Η ετήσια δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα 

ανέλθει  στο  πόσο  των  32.695,00  €  (26.208,00  €  μισθός  +  6.487,00  € 

εργοδοτικές εισφορές).

Το  ποσό  των  13.658,50  €  (συμπεριλαμβανομένων  και  των 

εργοδοτικών  εισφορών)  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  10.6142.6685  του 

τρέχοντος προϋπολογισμού.

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  19.036,50  €  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 

10.6142.6685  του  προϋπολογισμού  έτους  2014,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 17      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 101  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια

α) υγρού πλυντηρίου κάδων β) χημικού υγρού για

το πλυντήριο οχημάτων, γ) ελαιολιπαντικών για τα

οχήματα και μηχανήματα του Δήμου,  δ) αναλωσίμων

υλικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σύμφωνα  με  τον  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  ορίζετε  στο  άρθρο  65,  παρ.1,  ότι  «Το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  το  Δήμο,  εκτός 

εκείνα  που  ανήκουν  εκ  του  νόμου  στην  αρμοδιότητα  του  Δημάρχου  ή 

άλλου  οργάνου  του  Δήμου  ή  το  ίδιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Όσον  αφορά  την  έγκριση  διενέργειας  ορισμένης  Δημοτικής 

προμήθειας  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  (πράξη 

33/152 VII τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Για  το  2013,  η  διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής 

είναι  αναγκαίο να προμηθευτεί:

Α)  Υγρό  πλυντηρίου  κάδων,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  το 

πλύσιμο  και  την  απολύμανση  των  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής 

απορριμμάτων,  με  χρήση  των  πλυντηρίων  κάδων  που  διαθέτει  ο  Δήμος 

και  η  προμήθεια  του  είναι  αναγκαία  για  να  διαφυλαχθεί  η  δημόσια 

υγεία.  Το  ύψος  της  δαπάνης  θα  ανέλθει  στα  72.000,00  €  και  θα 

βαρύνει  την  υπό  Κ.Α.  20.6633.20  πίστωση  του  οικονομικού  έτους 

2013.

Β)  Χημικά  υγρά  για  το  πλυντήριο  οχημάτων,  που  λειτουργεί  στο 

χώρο  του  Δημοτικού  Σταθμού  Οχημάτων  του  Δήμου  και  στο  οποίο 

πλένονται και απολυμαίνονται τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

Η  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  λόγους  υγιεινής  και  ασφάλειας 

τόσο  των  εργαζομένων  όσο  και  των  δημοτών.  Το  ύψος  της  δαπάνης  θα 

ανέλθει  στα  3.000,00  €  και  θα  βαρύνει  την  υπό  Κ.Α.  20.6633.201 

πίστωση οικονομικού έτους 2013.
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Γ)  Ελαιολιπαντικά για τα οχήματα και  μηχανήματα του Δήμου.  Η 

προμήθεια  τους  είναι  αναγκαία  για  την  έγκαιρη  συντήρηση  και  τη 

σωστή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.  

Το  ύψος  της  δαπάνης  θα ανέλθει  στα  15.000,00 €  και  θα  βαρύνει  

τις  παρακάτω  πιστώσεις  οικονομικού  έτους  2013:  Κ.Α.  10.6641.201  - 

1.000,00  €,  Κ.Α.  30.6641.201  -  10.000,00  €,  Κ.Α.  20.6641.201  - 

3.000,00 €,  Κ.Α. 35.6641.201 - 1.000,00 €.

Δ)  Αναλώσιμα  υλικά  για  τη  συντήρηση  οχημάτων  του  Δήμου. 

Κάθε  χρόνο  πρέπει  να  προμηθευόμαστε  διάφορα  υλικά  για  χρήση  στα 

οχήματα  και  μηχανήματα  του  Δήμου  καθώς  και  στο  συνεργείο 

επισκευής  οχημάτων  του  Δήμου,  όπως  βίδες  διαφόρων  μεγεθών, 

σιλικόνες,  δίσκους  λείανσης,  ηλεκτρόδια,  στουπί  κλπ,  τα  οποία 

χαρακτηρίζονται  αναλώσιμα  και  συμπεριλαμβάνονται  σε  σχετική 

μελέτη της Διεύθυνσης.

Το  ύψος  της  δαπάνης  θα ανέλθει  στα  10.000,00 €  και  θα  βαρύνει  

την  υπό  Κ.Α.  20.6654.20  πίστωση  οικονομικού  έτους  2013.  Όλες  οι 

παραπάνω  προμήθειες  θα  υλοποιηθούν  σύμφωνα  με  το  νομοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει  για τις  προμήθειες του Δημοσίου.

Σας  καλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  να  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παραπάνω  δαπανών,  

δηλ.  α)  την  προμήθεια  υγρού  πλυντηρίου  κάδων  (72.000,00  €),  β)  την 

προμήθεια  χημικού  υγρού  για  το  πλυντήριο  οχημάτων  (3.000,00  €),  γ) 

την  προμήθεια  ελαιολιπαντικών  για  τα  οχήματα  και  μηχανήματα  του 

Δήμου  (15.000,00  €)  δ)  την  προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών  για  την 

συντήρηση οχημάτων (10.000,00 €).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Όχι.  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Ο 

κύριος  Σταυρούλιας,  ναι .  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι.  Η  κυρία  Τσιώτα, 

ναι.  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι .  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι .  Η  κυρία 

Κορόγιαννη,  ναι .  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι .

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο 

κύριος  Καλλιάφας,  ναι.  Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος 

Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο 

κύριος Αυγουστίδης,  ναι .  Ο κύριος Μπέτσης,  ναι.  

Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι.  Ο  κύριος  Δάβος,  όχι .  Η  κυρία 

Φουντά,  όχι .  Ο  κύριος  Δημητρίου,  όχι.  Ο  κύριος  Τσιβράς,  όχι.  Ο 
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κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο  κύριος  Χρονόπουλος,  αποχή.  Η  κυρία 

Αθανασοπούλου,  αποχή.  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Η  Γραμματέας, 

ναι.  Ο Πρόεδρος,  ναι.

Με  21  θετικές,  4  αρνητικές,  2  αποχές  και  1  λευκό  το  θέμα 

ψηφίζεται ως εισήχθη.  

Με ψήφους  21 έναντι  4  αρνητικών  των  κκ.  Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου, 

Δημητρίου,  2  αποχών  των  κκ.  Χρονόπουλου,  Αθανασοπούλου  και  1 

λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παρακάτω 

δαπανών για:  α)  την  προμήθεια  υγρού πλυντηρίου κάδων (72.000,00 

€),  β)  την  προμήθεια  χημικού  υγρού  για  το  πλυντήριο  οχημάτων 

(3.000,00  €),  γ)  την  προμήθεια  ελαιολιπαντικών  για  τα  οχήματα  και 

μηχανήματα  του  Δήμου  (15.000,00  €),  δ)  την  προμήθεια 

αναλωσίμων  υλικών  για  την  συντήρηση  οχημάτων  (10.000,00  €), 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 18      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 102  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια

α) κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, 

β) μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης,  

γ) ανταλλακτικών κάδων μηχανικής αποκομιδής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σύμφωνα  με  τον  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  ορίζετε  στο  άρθρο  65,  αρ.1,  ότι  «Το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  το  Δήμο,  εκτός 

εκείνα  που  ανήκουν  εκ  του  νόμου  στην  αρμοδιότητα  του  Δημάρχου  ή 

άλλου  οργάνου  του  Δήμου  ή  το  ίδιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Όσον  αφορά  την  έγκριση  διενέργειας  ορισμένης  Δημοτικής 

προμήθειας  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  (πράξη 

33/152 VII τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Για  το  2013,  η  διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής  είναι 

αναγκαίο να προμηθευτεί:

Α) Κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.  

Κάθε  χρόνο  προμηθευόμαστε  ένα  αριθμό  κάδων  με  τους  οποίους 

συμπληρώνουμε  τα  υπάρχοντα  κενά  σε  κάδους  ή  αντικαθιστούμε 

αυτούς που δεν επισκευάζονται λόγω μεγάλης ζημιάς.

Η  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  τη  συνέχιση  της  σωστής 

λειτουργίας  της  αποκομιδής  και  για  λόγους  που  έχουν  σχέση  με  την 

υγιεινή  των  χώρων  του  Δήμου.  Το  ύψος  της  δαπάνης  ανέρχεται  στις  

72.000,00  €  και  θα  βαρύνει  την  υπό  Κ.Α.  20.7131.201  πίστωση 

οικονομικού έτους 2013.  

Β) Μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης.

Το  μηχάνημα  χρησιμοποιείται  για  το  πλύσιμο  και  την 

απολύμανση  των  απορριμματοφόρων  του  Δήμου  και  είναι  αναγκαία  η 

προμήθεια  του  για  λόγους  δημόσιας  υγείας.  Το  ύψος  της  δαπάνης 

ανέρχεται  στις  2.000,00  €  και  θα  βαρύνει  την  υπό  Κ.Α.  20.7131.202 

πίστωση οικονομικού έτους 2013.

Γ) Ανταλλακτικά κάδων μηχανικής αποκομιδής.
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Είναι αναγκαία η προμήθεια των ανταλλακτικών για να έχουμε τη 

δυνατότητα  να  επισκευάζουμε  τους  ήδη  υπάρχοντες  κάδους,  ώστε  να 

μειώνουμε  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  την  ανάγκη  προμήθειας 

καινούργιων.  Το  ύψος  της  δαπάνης  ανέρχεται  στα  15.000,00  €  και  θα  

βαρύνει  την υπό Κ.Α. 20.6673.20 πίστωση οικονομικού έτους 2013.

 Όλες  οι  παραπάνω  προμήθειες  θα  υλοποιηθούν  σύμφωνα  με  το 

νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει  για τις  προμήθειες του Δημοσίου.

Σας  καλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  να  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παραπάνω  δαπανών,  

δηλαδή  α)  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων  (72.000,00  €), 

β)  μηχανήματος  πλύσης υψηλής πίεσης (2.000,00 €),  γ)  ανταλλακτικών 

κάδων μηχανικής αποκομιδής (  15.000,00 €).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Με  την  ίδια  ψηφοφορία;  Με  την  ίδια  ψηφοφορία  όπως  και  το 

προηγούμενο το θέμα ψηφίζεται  ως εισήχθη.

Με ψήφους  21 έναντι  4  αρνητικών  των  κκ.  Τσιβρά,  Φουντά,  Δάβου, 

Δημητρίου,  2  αποχών  των  κκ.  Χρονόπουλου,  Αθανασοπούλου  και  1 

λευκής  του  κ.  Πουλιάση,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παρακάτω 

δαπανών  για:  α)  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων 

(72.000,00  ευρώ),  β)  μηχανήματος  πλύσης  υψηλής  πίεσης  (2.000,00 

€),  γ)  ανταλλακτικών  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  (  15.000,00  €), 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 19      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:103  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια

α) ειδών προστασίας για τους δικαιούχους 

εργαζόμενους στο Δήμο, β) στολών 

Δημοτικής Αστυνομίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σύμφωνα  με  τον  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  ορίζετε  στο  άρθρο  65,  παρ.1,  ότι  «Το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  το  Δήμο,  εκτός 

εκείνα  που  ανήκουν  εκ  του  νόμου  στην  αρμοδιότητα  του  Δημάρχου  ή 

άλλου  οργάνου  του  Δήμου  ή  το  ίδιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Όσον  αφορά  την  έγκριση  διενέργειας  ορισμένης  Δημοτικής 

προμήθειας  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  (πράξη 

33/152 VII τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Για  το  2013,  η  διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής 

είναι  αναγκαίο να προμηθευτεί  :

Α) Είδη προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους στο Δήμο.

Κάθε  χρόνο  οι  Διευθύνσεις  του  Δήμου  που  απασχολούν 

εργαζόμενους  που  δικαιούνται  μέσα  προστασίας  σύμφωνα  με  τις  Υ.Α. 

5336/06  και  Υ.Α.  36586/07,  πρέπει  να  τα  προμηθεύονται  και  να  τα  

διανείμουν.

Το  ύψος  της  δαπάνης  θα ανέλθει  στα  45.000,00 €  και  θα  βαρύνει  

τις  παρακάτω πιστώσεις  του  οικονομικού  έτους  2013:  Κ.Α.  10.6063.20 

-  1.000,00  €,  Κ.Α.  35.6063.20  -  17.500,00  €,  Κ.Α.  20.6063.20  -  

22.500,00 €,  Κ.Α. 45.6063.20 - 1.000,00 €,  Κ.Α. 30.6063.20 - 3.000,00 

€

Β) Στολές Δημοτικής Αστυνομίας.

Κάθε  χρόνο οι  εργαζόμενοι  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  πρέπει  να 

προμηθεύονται  τις  απαραίτητες  στολές  σύμφωνα  με  τις  Υ.Α  30755/04, 

Υ.Α.  55572/05  και  Υ.Α.  15945/06.  Το  ύψος  της  δαπάνης  θα  ανέλθει 

στις  40.000,00  €  και  θα  βαρύνει  την  υπό  Κ.Α.  50.6061.20  πίστωση 

οικονομικού έτους 2013.  
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Όλες  οι  παραπάνω  προμήθειες  θα  υλοποιηθούν  σύμφωνα  με  το 

νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει  για τις  προμήθειες του Δημοσίου.

Σας  καλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  να  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παραπάνω  δαπανών,  

δηλ.  α)  ειδών  προστασίας  για  τους  δικαιούχους  εργαζόμενους  στο 

Δήμο (45.000,00 €),  β) στολών Δημοτικής Αστυνομίας (40.000,00 €).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Με  την  ίδια  ψηφοφορία;  Ομόφωνα;  Ομόφωνα  το  19 ο  θέμα 

ψηφίζεται ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  παρακάτω  δαπανών  για:  α) 

ειδών  προστασίας  για  τους  δικαιούχους  εργαζόμενους  στο  Δήμο 

(45.000,00  €),  β)  στολών  Δημοτικής  Αστυνομίας  (40.000,00  €),  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 20      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:104  

Λήψη απόφασης για τη δωρεά υλικών 

στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  199,  παρ  4,  του 

Ν.3463/2006  «Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων»,  να  εγκριθεί  η  δωρεά 

των  υλικών  (ανταλλακτικά,  ελαιολιπαντικά  κλπ)  που  περιγράφονται 

στη συνημμένη κατάσταση, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία,  επειδή αυτά 

δεν  χρησιμοποιούνται  πλέον  από  τη  Υπηρεσία  μας,  λόγω  απόσυρσης 

των οχημάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Να  ρωτήσετε  βέβαια.  Βεβαίως,  ο 

κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Για  πείτε  κυρία  Ευσταθιάδου,  να  συμπληρώσει  κάτι  στο  20 ο 

θέμα.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δεν  θα  παραληφθούν  από  τον  αύξοντα  αριθμό  47  τεμάχια  3,  από 

τον  αύξοντα αριθμό 48 τεμάχια  1.  Από τον  αύξοντα  αριθμό 55 τεμάχια 

1.  Από  τον  αύξοντα  αριθμό  102  έως  105  από  σύνολο  49  θα 

παραληφθούν  44.  Και  από  τον  αύξοντα  αριθμό  83  συν  1  και  από  τον 

αύξοντα αριθμό 84 συν 2.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Έχετε λίστα.  Τι θέλετε;  Καθίστε να σας το δώσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για πείτε μας κύριε Πουλιάση τι  θέλετε;  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Πώς  να  το  πω;  Επειδή  είμαι  καινούργιος  γιατί  πρέπει  να  μάθω 

που λέμε.  Είναι  ανταλλακτικά που δεν μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε 

πλέον εμείς  αλλά μπορεί  η Πυροσβεστική;

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…με τα μηχανήματα της Πυροσβεστικής.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  δωρεά  των  υλικών  (ανταλλακτικά, 

ελαιολιπαντικά κλπ)  που περιγράφονται  στη συνημμένη κατάσταση, 

στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  επειδή  αυτά  δεν  χρησιμοποιούνται 

πλέον  από  τη  Υπηρεσία  μας,  λόγω  απόσυρσης  των  οχημάτων, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3

94



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 21      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:105  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή

Παραλαβής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67,  παρ.  1,  και  3  σε 

συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  63,  παρ.  2,  του  Π.Δ.  28/80 

σύμφωνα με τις οποίες:

α)  η  παραλαβή  έκαστης  προμήθειας  εκτελείται  από  επιτροπή 

αποτελούμενη  από  δύο  υπαλλήλους  και  ένα  Δημοτικό  Σύμβουλο,  β) 

προκειμένου  περί  προμηθειών  υλικών  για  την  εκτέλεση  δημοτικών 

έργων  ή  οχημάτων  ή  ειδικών  εργαλείων  ή  εν  γένει  προμηθειών  που 

απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  ένα  τουλάχιστον  μέλος  θα  πρέπει  να  έχει 

αντίστοιχη  ειδικότητα  γ)  σε  μεγάλους  Δήμους  μπορεί  να  συγκροτηθεί 

αντίστοιχη επιτροπή για κάθε κατηγορία υπηρεσιών.

Παρακαλούμε  σε  προσεχή  συνεδρίαση  να  προκαλέσετε  απόφαση 

του  Σώματος,  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  πρακτικό  διενέργειας 

κλήρωσης,  με  την  οποία  να  οριστεί  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  με  τον 

αναπληρωτή  του  ως  μέλη  στην  Επιτροπή  παραλαβής  υπηρεσιών 

επισκευών  και  συντηρήσεων  οχημάτων  σε  εξωτερικά  συνεργεία  της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Κληρώθηκε ο κύριος Μπέτσης και ο κύριος Τσιβράς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ κύριε Τσιβρά.

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Δεν  μπορώ  να  αποδεχθώ  τη  θέση  του  αναπληρωτή  Δημοτικού 

Συμβούλου.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Θα  την  αποδεχθείτε  μέχρι  να  ξανακάνουμε  κλήρωση.  Κύριε 

Τσιβρά  μέχρι  να  γίνει  ξανά  κλήρωση  γιατί  αυτά  είναι  με  κλήρωση. 

Πρέπει  να ξανακάνουμε…

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Πρέπει να είναι  κάπως παρών….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)
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Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δεν μπορούμε να το αποσύρουμε.  Και πως θα παραλαμβάνουμε; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Ποιος ήτανε παρών; 

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για ηρεμήστε κύριοι.  Κύριε Λύκο σας παρακαλώ.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Είμαστε  στο  21 ο  θέμα  να  σας  ενημερώσω  για  όσους  ήρθατε  αυτή 

τη  στιγμή.  Ο  κύριος  Τσιβράς  είπε  ότι  δεν  αποδέχεται.  Για  πείτε  μας 

πάλι γιατί  δεν καταλάβαμε.

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Πρέπει  να  είναι  στη  διαδικασία  παρών  κάποιος  της 

αντιπολίτευσης;  Ήτανε παρών; Ποιοι  ήτανε παρών στην κλήρωση; 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δεν προβλέπεται,  οι  Υπηρεσίες το κάνουνε δεν το κάνουμε εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εσείς  έχετε  εκλεγεί  τώρα.  Βάζετε  θέμα  αφού  είστε  εκλεγμένος, 

μάλλον έχετε κληρωθεί.  Εσείς βάζετε θέμα,  δεν κατάλαβα τώρα τι…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δεν  την  κάνουμε  εμείς  την  κλήρωση.  Εσείς  δεν  αποδέχεστε  την 

διαδικασία ή την θέση;  

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Την  θέση.  Δεν  την  αποδέχομαι  γιατί  στη  διαδικασία  λέει  ότι  με 

κλήρωση εξελέγην…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ήσασταν ο τυχερός λοιπόν,  τι ;  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Τυχερός; Ναι μεγάλη τύχη.

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Τουλάχιστον  να  επαναληφθεί  η  διαδικασία  και  να  είναι  παρών 

κάποιος της αντιπολίτευσης.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ναι σας λέω δεν προβλέπεται,  οι  Υπηρεσίες το κάνανε.  

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:
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Να είναι παρών στη διαδικασία…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Οι  Υπηρεσίες  απλά  μας  ανακοίνωσαν  ποιοι  βγήκανε  από  την 

ψηφοφορία.  Εντάξει,  εσείς  αποδέχεστε,  γιατί  πρέπει  να  προχωρήσουμε 

σε καινούργια…

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Δεν  την  αποδέχομαι  για  τον  λόγο  ότι  δεν  έγινε  σωστά  η 

διαδικασία το επαναλαμβάνω.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι,  μην το λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

…μας  βάζετε  θέμα  διαδικασίας  εσείς  που  έχετε  εκλεγεί  όμως. 

Δεν έχω καταλάβει τώρα.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δηλαδή σας κληρώσαμε επίτηδες;  Ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν με την δήλωση του κυρίου συναδέλφου,  η Διοίκηση θα το 

λάβει  υπόψη της,  μπαίνουμε στην ψηφοφορία.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Και θα φέρουμε σε επόμενο τον αναπληρωματικό.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι )

Εντάξει  ότι  προβλέπει  ο νόμος παιδιά.  Λοιπόν ψηφίζει  το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία  Τσόγκα  ενημερώστε  λίγο,  κύριοι  ηρεμήστε  λίγο  να 

ακούσετε μισό λεπτό.  Ο κύριος Χρονόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρία Τσόγκα το  ερώτημα είναι  αν δικαιούμεθα και  μπορούμε να 

ψηφίσουμε λειψή Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτό ρώτησα και εγώ και θα μας απαντήσει η κυρία Τσόγκα.

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Λειψή  Επιτροπή  όχι,  δεν  μπορούμε  σε  καμία  περίπτωση,  δεν  θα 

έχει  νόμιμη υπόσταση, δεν μπορεί  να συγκροτηθεί .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπορεί να παραιτηθεί  κάποιος συνάδελφος; 

Κα ΤΣΟΓΚΑ:
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Να  παραιτηθεί  αργότερα.  Τώρα  είναι  αποτέλεσμα  κλήρωσης  που 

προβλέπει  ο  καινούργιος  νόμος.  Κληρωθήκατε,  δεν  μπορείτε  να κάνετε 

τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε  πρέπει  πρώτα  να  ψηφίσουμε  και  μετά  εφόσον  το 

αποδέχεστε,  δεν είστε εκλεγμένος για να παραιτηθείτε τώρα γι’  αυτό.

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Δε  μπορεί  να  επαναληφθεί  η  διαδικασία  και  να  κληθεί  κάποιος 

της αντιπολίτευσης να είναι  παρών; 

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Όταν θα παραιτηθείτε επισήμως.  

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Γιατί  να παραιτηθώ, εγώ λέω να γίνει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτό είναι  άλλο θέμα,  θα το κάνετε  αμέσως μετά.  Αύριο το πρωί. 

Κυρίες  και  κύριοι  μπορεί  να  μην  τον  ψηφίσουμε  τον  κύριο  Τσιβρά,  να 

μην  τον  θέλουμε.  Ηρεμήστε  πρώτα  να  ψηφίσουμε.  Πρώτα  ψηφίζουμε 

και όταν βγει  ένα αποτέλεσμα λέμε δεν αποδέχομαι.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι )

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Τότε  για  ποιο  λόγο  ψηφίζουμε;  Να  ρωτήσω  κάτι;  Αν 

καταψηφιστεί  τι  γίνεται;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα ορίσει  καινούργιους προφανώς.

Κα ΤΣΟΓΚΑ:

Όχι σήμερα δεν μπορεί  να καταψηφιστεί .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  κύριοι  μετά  τις  διευκρινίσεις  της  Γενικού  Γραμματέα 

μπαίνουμε στην ψηφοφορία.

Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ως  η  εισήγηση.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ως  η 

εισήγηση. Ο κύριος Λύκος,  ως η εισήγηση. 

Κος ΤΣΙΒΡΑΣ:

Γιατί  δεν  καταψηφίζεται  τώρα  να  τελειώνουμε  να  γίνει  ξανά  η 

διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Παρακαλώ,  παρακαλώ  κύριοι  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία.  Η 

κυρία  Κορόγιαννη,  ως  η  εισήγηση.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ως  η 

εισήγηση. Ο κύριος Ζορπίδης,  ομοίως.  Ο κύριος Κακλαμάνος,  ομοίως.

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ομοίως.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ομοίως. 

Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ομοίως.  Ο  κύριος  Κανέλλος,  ομοίως.  Ο 

κύριος Καλλιάφας,  ομοίως.  Ο κύριος Πρέκας,  ομοίως.  

Ο  κύριος  Αυγουστίδης,  ομοίως.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ομοίως.  Ο 

κύριος  Θεοδωράκος,  ομοίως.  Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ομοίως.  Ο  κύριος 

Δάβος,  όχι .  Η  κυρία  Φουντά,  όχι .  Ο  κύριος  Δημητρίου,  όχι .  Ο  κύριος 

Τσιβράς,  όχι.  Ο κύριος Ψυρόγιαννης,  ως η εισήγηση.

Ο κύριος  Χρονόπουλος,  αποχή.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  αποχή. 

Η  κυρία  Αθανασοπούλου,  αποχή.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ως  η 

εισήγηση.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ως  η  εισήγηση,  η  Γραμματέας,  ως  η 

εισήγηση.  Ο Πρόεδρος,  ως η εισήγηση.  Με 22 θετικές,  4  αρνητικές και  

4 αποχές το θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.

Με  ψήφους  22  έναντι  4  αρνητικών  των  κκ.  Τσιβρά,  Φουντά, 

Δημητρίου,  Δάβου  και  4  αποχών  των  κκ.  Χρονόπουλου, 

Κυριακόπουλου,  Πουλιάση,  Αθανασοπούλου,  ορίζει  το  Δημοτικό 

Σύμβουλο  κ.  Μπέτση  Βασίλειο  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Τσιβρά 

Σωτήριο  –  Ηλία,  ως  μέλη  στην  Επιτροπή  παραλαβής  υπηρεσιών 

επισκευών  και  συντηρήσεων  οχημάτων  σε  εξωτερικά  συνεργεία  της 

Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 22      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:106  

Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για προμήθεια  βενζίνης 

για τα οχήματα του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Με την  258/12  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η 

διενέργεια  διαγωνισμού  για  προμήθεια  βενζίνης  για  τα  οχήματα  του 

Δήμου,  για το έτος 2013.

Με την  308/12  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκαν 

οι  όροι  και  ορίσθηκε  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας  για 

προμήθεια  βενζίνης  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  έτους  2013,  η  21 η 

Δεκεμβρίου 2012.

Επειδή  την  συγκεκριμένη  ημερομηνία  δεν  παρουσιάστηκε 

ενδιαφερόμενος  να  καταθέσει  προσφορά,  η  Οικονομική  Επιτροπή  με 

την  391/12  απόφασή  της,  κήρυξε  το  διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ  και 

παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα όμως με  τον Ν.4013/11,  άρθρο 2,  παρ.  2γ,  (δδ),  πριν  το 

Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίσει  να  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  της  απ’ 

ευθείας  διαπραγμάτευσης,  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  σχέδιο  απόφασης 

στην  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  για  την  παροχή 

της σύμφωνης γνώμης της.

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε και με την 152/2013 πράξη της 

η  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  μας  παρέχει  τη 

σύμφωνη  γνώμη  της  ώστε  να  προχωρήσουμε  στην  λήψη  της  εν  λόγω 

απόφασης.

Σας  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  να  εγκρίνει,  την  προσφυγή  στη  διαδικασία 

διαπραγμάτευσης,  χωρίς  ουσιώδη  τροποποίηση  των  όρων  της 

διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε κατά είδος  και 

ποσότητα  καυσίμων,  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  και  χρονική  διάρκεια, 

για  προμήθεια  βενζίνης  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  και  να  ορίζει  την 

Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  (ΕΚΠΟΤΑ),  να  συγκεντρώσει 

προσφορές  και  να  εισηγηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τη  λήψη 

σχετικής απόφασης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Είναι το θέμα το γνωστό.  Ομόφωνα ως εισήχθη.
Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  προσφυγή  στη  διαδικασία 

διαπραγμάτευσης,  χωρίς  ουσιώδη  τροποποίηση  των  όρων  της 

διακήρυξης  του  άγονου  διαγωνισμού  που  προκηρύχθηκε  κατά  είδος 

και  ποσότητα  καυσίμων,  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  και  χρονική 

διάρκεια,  για  προμήθεια  βενζίνης  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  και 

ορίζει  την  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  (ΕΚΠΟΤΑ),  να 

συγκεντρώσει  προσφορές και  να εισηγηθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για  τη  λήψη σχετικής  απόφασης,  σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 23      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:107   

Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος –

δράση ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και

υπολειμματικής βιομάζας του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Ο  Δήμος  μας  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  Δ/νσης 

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής  προτίθεται  να  υλοποιήσει  δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  της  απόβλητης  και  υπολειμματικής  βιομάζας 

του  Δήμου  για  την  παραγωγή  στερεών  βιοκαυσίμων  για  την  κάλυψη 

των θερμικών αναγκών σε Δημοτικά κτίρια και κατοικίες δημοτών μας. 

Με  τον  όρο  βιομάζα  εννοούμε  κάθε  οργανική  ύλη,  που 

προέρχεται  άμεσα  ή  έμμεσα  από  τον  φυτικό  κόσμο.  Ειδικότερα,  η 

ενεργειακά  αξιοποιήσιμη  απόβλητη  και  υπολειμματική  βιομάζα  ενός 

Δήμου εμφανίζεται  γενικά με τις  ακόλουθες μορφές:  

- Δασικά  υπολείμματα:  Περιλαμβάνονται  υπολείμματα 

καθαρισμού  δασικών  εκτάσεων  του  Δήμου  τα  οποία 

προκύπτουν  από  τις  διαδικασίες  αραίωσης  και  υλοτόμησης. 

Συγκεκριμένα,  περιλαμβάνονται  τα  υπολείμματα  από  την 

υποχρεωτική  αποψίλωση  της  δασικής  βιομάζας  προκειμένου 

να  μειωθεί  παράλληλα  και  ο  κίνδυνος  πυρκαγιών,  όπως  πχ 

χορτάρια,  κλαδιά  δένδρων  μέχρι  ύψους  2  μέτρων, 

προκειμένου  να  μπορεί  κάποιος  να  κινείται  με  ευκολία  στο 

δάσος,  υπολείμματα  από  την  υλοτόμηση  δέντρων 

προκειμένου να μπορεί  το δάσος να «αναπνεύσει» κ.α.

- Δασικά  απόβλητα:  Περιλαμβάνονται  οι  πευκοβελόνες, 

φύλλα  και  οτιδήποτε  άλλο  αποβάλλεται  από  τις  δασικές 

εκτάσεις.

- Κλαδέματα:  Περιλαμβάνονται  κλαδέματα  που  προκύπτουν 

από  τον  καθαρισμό  θάμνων,  δένδρων  και  λοιπών  φυτών  που 

υπάρχουν  σε  κήπους  δημοτών,  στα  πεζοδρόμια,  στις 

πλατείες  και γενικά σε όλους τους χώρους του Δήμου.

Η διαδικασία θα έχει  ως εξής:  

Η  διαθέσιμη  απόβλητη  και  υπολειμματική  βιομάζα  θα  οδηγείται 

σε  οικόπεδο  του  Δήμου,  από  το  οποίο  η  εταιρία  που  θα  προκύψει  από 

τη  διαδικασία  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  που  θα  προκαλέσει  ο 
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Δήμος  μας,  θα  την  παραλαμβάνει  με  δικά  της  μέσα  και  θα  την  οδηγεί 

σε  μονάδες  ή  εργοστάσια  παραγωγής  στερεών  βιοκαυσίμων  για  να 

μετατραπούν  σε  pellets .  Τα  pellets ,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε 

κατάλληλους  καυστήρες-λέβητες  και  να  αποτελέσουν  οικονομική 

εναλλακτική μορφή θέρμανσης για τα δημόσια κτίρια.  

Ωφέλειες από τη συλλογή βιομάζας

 Σημαντική  εξοικονόμηση  χρημάτων  από  την  κατακόρυφη  μείωση 

των αποβλήτων που οδηγούνται  στα ΧΥΤΑ.

 Φιλική  προς  το  περιβάλλον  πολιτική,  αφού  η  χωματερή 

ανακουφίζεται από χιλιάδες τόνους αποβλήτων ετησίως.

 Μείωση  της  εξάρτησης  από  το  πετρέλαιο,  την  εισαγόμενη 

ενέργεια  και  τις  εξωγενείς  ενεργειακές  πηγές,  τις  απεργίες  και 

τις  ανεξέλεγκτες αυξήσεις.

 Έλεγχος  εξόδων  για  καύσιμο,  προγραμματισμός,  έλεγχος 

ποιότητας.

 Μηδενικό κόστος κτήσης,  συλλογής και μετατροπής.

 Προβολή του Δήμου ως πράσινος Δήμος.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  παρακαλούμε  σε  προσεχή  συνεδρίαση  του 

Σώματος να προκαλέσετε σχετική απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  ερώτηση; Ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Όπου  χρειαστεί  να  με  συμπληρώσετε  θα  με  συμπληρώσετε.  Εγώ 

διάβασα  ότι  θα  κόβουμε  τα  κλαδιά,  θα  τα  συλλέγουμε  και  θα  έρχεται  

κάποια  εταιρία  που  θα  δηλώσει  ενδιαφέρον  και  θα  τα  παραλαμβάνει . 

Και ρωτώ, πόσο θα μας πληρώνει;  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Αυτό  θα  γίνει  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  δεν  ξέρουμε  αυτή  τη 

στιγμή  το  τι  μπορεί  να  βγει  μέσα  από  αυτά  που  θα  προσφέρουν.  Θα 

κάνουμε  κανονικά  τις  διαδικασίες  όπως  προβλέπονται  με  τις 

αναρτήσεις  με τις  εκδηλώσεις  ενδιαφέροντος και θα έρθουν εταιρίες.  

Από  αυτές  εμείς  θα  επιλέξουμε  με  τις  νόμιμες  διαδικασίες  ποια 

είναι  η  συμφερότερη  για  Δήμο  Περιστερίου.  Θα  έρθει  εδώ,  θα 

επικυρωθεί  και  μετά  θα  ενεργοποιηθούν  οι  συμβάσεις  που  θα  κάνουμε 

μαζί  τους.  Αυτό  ισχύει  και  για  τα  δυο,  και  για  το  επόμενο  θέμα,  σας 
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προλαβαίνω και για το επόμενο. Δεν  μπορώ  να  ξέρω  τώρα  αν  δεν  το 

προχωρήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Δημητρίου μία ερώτηση.

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Θέλω να  ρωτήσω  αν  έχει  μετρηθεί  πόση  βιομάζα  παράγεται  κάθε 

χρόνο από το Δήμο,  αν έχει  μετρηθεί  έως τώρα.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Τώρα  δεν  θα  σας  πω  το  νούμερο  γιατί  δεν  είμαι  πρόχειρη,  αλλά 

είναι  αρκετά χιλιάδες κιλά αυτά που συλλέγουμε από τα κλαδέματα και  

από τα γκαζόν.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Παιδιά  δεν  θέλω  να  σας  δώσω  μία  απάντηση  η  οποία…,  πριν  2 

ώρες  μπορεί  να  το  είχα  στο  μυαλό  μου,  τώρα  αυτή  τη  στιγμή…  έτσι  

και  αλλιώς  όταν  θα  έρθει  η  επόμενη  φάση  αυτά  θα  αναλύονται  γιατί  

βάσει  των  στοιχείων  που  θα  δώσουμε  θα  μας  δώσουνε  και  τις 

προσφορές τους,  να ξέρουνε και τι  πρόκειται  να πάρουνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα; Ο κύριος Πουλιάσης τοποθέτηση.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Δεν μπορώ, είναι  από αυτά τα λίγα που είναι  θετικά.  Είναι  θετική 

εξέλιξη.  Όντως  πρέπει  να  αξιοποιούμε.  Να  κάνω  δυο  παρατηρήσεις 

όμως.  Πρέπει  να  έχουμε  υπόψη  μας  ότι  όποιος  και  να  έρθει  προφανώς 

θα  κοιτάξει  το  συμφέρον  του,  πρέπει  να  κοιτάξουμε  και  εμείς  το 

συμφέρον μας.

Θα  δώσω  νούμερα  πολύ  απλά  έτσι  για  να  έχουνε  καταγραφεί, 

100,00  €  ο  τόνος  είναι  λίγο  αν  πληρώσει  κάποιος.  Το  λέω  το  αφήνω 

εδώ να υπάρχει ,  όταν έρθουν τα νούμερα.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Το  ξύλο  ναι.  Αν  θέλετε  το  συζητάμε  μετά.  Και  μετά  σας  λέω και 

γιατί .  Και  συνεχίζω  ότι  ίσως  να  μην  είναι  το  συμφερότερο  να 

προχωρήσουμε  σε  εταιρίες  που  φτιάχνουν  πέλετ,  ε ίναι  συμφερότερη 

άλλη  λύση.  Μπορεί  να  είναι  για  κομποστοποίηση,  μπορεί  να  είναι 

συμφερότερο.  Πρέπει  να το εξετάσουμε θα έλεγα.  Εντάξει ,  αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Ψυρόγιαννης έχει  το λόγο.  
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Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Κυρία  Αντιδήμαρχε  αν  κατάλαβα  καλά  θα  συγκεντρώνουμε  αυτά 

τα  πράγματα  σε  ένα  χώρο  που  θα  τον  καθορίσουμε  και  θα  έρχονται 

κάποιοι  που θα το παίρνουνε.

Άρα  το  πρώτο  κέρδος  φαντάζομαι  του  Δήμου  είναι  ότι  η 

αποκομιδή  δεν  θα  γίνεται  με  μηχανήματα  από  μας  από  το  Περιστέρι 

στην χωματερή.  Το πρώτο κέρδος νομίζω η μεταφορά.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Θα  βρείτε  και  το  νούμερο  που  μου  ζήτησε  ο  συνάδελφος.  Αυτό 

που  κερδίζουμε  από  την  εναπόθεση  είναι  125.000,00  €.  Άρα  διαιρέστε 

να μας βγάλει  πόσους τόνους παράγουμε.  

Θυμάμαι  πολύ  καλά  το  νούμερο,  γλιτώνουμε  από  την  εναπόθεση 

των  τόνων  αυτών,  με  τιμή  που  πληρώνουμε  σήμερα  τον  τόνο 

125.000,00  €  το  χρόνο.  Έτσι;  Με  45,  με  45  διαιρέστε  και  θα  βρείτε  

ακριβώς  και  τους  τόνους  αυτούς.  125.000,00  €  είναι  μόνο  το  κέρδος  

μας από την εναπόθεση.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Από την εναπόθεση.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ακριβώς.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Το  πρώτο  κέρδος.  Τώρα  αν  πάρουμε  και  λεφτά  από  αυτούς  θα  

είναι  το δεύτερο κέρδος.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Συμπληρωματικά.  Ασφαλώς.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Άρα το πρώτο κέρδος είναι  αυτό.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ασφαλώς.  Ομόφωνα; Κάνω και τον Πρόεδρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα  εγκρίνει  την  υλοποίηση  προγράμματος-δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  της  απόβλητης  και  υπολειμματικής 

βιομάζας του Δήμου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 24      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:108  

Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος 

– δράση ενεργειακής αξιοποίησης των 

χρησιμοποιημένων και απόβλητων φυτικών ελαίων 

(τηγανελαίων κ.α.)  και ζωικών λιπών στο Δήμο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Ο  Δήμος  μας  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  Δ/νσης 

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής  προτίθεται  να  υλοποιήσει  δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  των  χρησιμοποιούμενων  και  απόβλητων 

φυτικών  ελαίων (τηγανελαίων κα)  και  ζωικών  λιπών για  την  παραγωγή 

βιοντίζελ,  για  την  κάλυψη  σε  α’  φάση  των  αναγκών  θέρμανσης 

σχολείων,  βρεφονηπιακών σταθμών και  λοιπών Δημοτικών κτιρίων του 

Δήμου μας.  

Βιοντήζελ  είναι  το  καθαρό  καύσιμο  που  μπορεί  να 

αντικαταστήσει  το συμβατικό πετρέλαιο ή να προστεθεί  σε αυτό και  να 

σχηματιστούν  καύσιμα  μίγματα.  Παρασκευάζεται  από  φυσικές, 

ανανεώσιμες  πηγές  όπως  τα  νέα  ή  και  χρησιμοποιημένα  φυτικά  έλαια 

και  τα ζωικά λίπη.  Είναι  βιοδιασπώμενο,  μη τοξικό και  ουσιαστικά δεν 

περιέχει  θείο,  μόλυβδο και αρωματικές ενώσεις.  

Η  αποσύνθεση  χρησιμοποιημένων  λιπών  και  ελαίων  δημιουργεί 

τεράστια  επιβάρυνση  στο  περιβάλλον.  Έχει  εκτιμηθεί  ότι  ένα  λίτρο 

χρησιμοποιημένου  λαδιού  τηγανίσματος  μολύνει  1.000.000  λίτρα 

νερού

Επίσης,  τα  χρησιμοποιημένα  λίπη  και  έλαια  περιέχουν  λιπαρά 

οξέα  τα  οποία  περνούν  στον  υδροφόρο  ορίζοντα  και  στην  πορεία  τους 

στην τροφική αλυσίδα.  Δίνοντας λοιπόν στα χρησιμοποιημένα βρώσιμα 

έλαια  νέα  χρήση  και  απαλλάσσουμε  το  περιβάλλον  από  επιβλαβείς 

ρύπους και εξοικονομούμε οικονομικούς πόρους.

Ωφέλειες από την χρήση βιοντήζελ:

 Μείωση  της  εξάρτησης  από  το  πετρέλαιο,  την  εισαγόμενη  ενέργεια 

και  τις  εξωγενείς  ενεργειακές  πηγές,  τις  απεργίες  και  τις 

ανεξέλεγκτες αυξήσεις.

 Έλεγχος εξόδων για καύσιμο,  προγραμματισμός,  έλεγχος ποιότητας.

 Η  καύση  του  βιοντήζελ  δεν  αφήνει  κατάλοιπα,  πράγμα  που  οδηγεί 

σε  σημαντική  μείωση  των  ρύπων  και  εκπέμπει  έως  και  85% 
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λιγότερες  καρκινογόνες  ουσίες,  συνεπώς  η  χρήση  του  βοηθά  στη 

βελτίωση του αέρα της πόλης μας.

 Είναι  το  μόνο  εναλλακτικό  καύσιμο  που  έχει  εγκριθεί  από  το 

Environmental  Protection Agency (EPA).

 Χαμηλό κόστος κτήσης,  συλλογής και μετατροπής.

 Προβολή Δήμου (πράσινος Δήμος).

 Καθαρότερος υδροφόρος ορίζοντας.

 Διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας.

 Διευκόλυνση  των  δημοτών  μας  στην  διάθεση  ενός  απόβλητου  που 

μέχρι  σήμερα  σε  μεγάλο  βαθμό  διοχετευόταν  κατ’ανάγκη  στις 

αποχετεύσεις

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Αφού  εγκατασταθούν  ειδικά  συστήματα  συλλογής  αποβλήτων 

τηγανελαίων και  ζωικών λιπών σε  σχολεία  που θέλουν  να συμμετέχουν 

στη  δράση,  σε  χώρους  μαζικής  άθλησης  (κολυμβητήριο  κλπ),  σε 

παιδικούς  σταθμούς,  ΚΕΠ,  ΚΑΠΗ,  Δημαρχείο  κλπ,  κάθε  κάτοικος  θα 

μεταφέρει  τo χρησιμοποιούμενο  ή  τηγανισμένο  φυτικό  λάδι  και  ζωικό 

λίπος από το σπίτι  του στον χώρο που επιθυμεί σε ειδικό δοχείο.

Εταιρεία θα το μεταφέρει  σε ειδικές μονάδες για επεξεργασία και 

θα  επιστρέφει  ανταποδοτικά  την  αναλογία  τηγανέλαιου  -  πετρελαίου 

που  θα  προκύψει  μετά  τα  αποτελέσματα  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος 

που θα προκαλέσει ο Δήμος.  

Κατόπιν  των  ανωτέρω  παρακαλούμε  σε  προσεχή  συνεδρίαση  του 

Σώματος να προκαλέσετε σχετική απόφαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρόμοιο,  παρεμφερές  με  το  προηγούμενο.  Ομόφωνα  ως 

εισήχθη.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Πάλι με τον ίδιο τρόπο θα γίνει ,  με εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  υλοποίηση  προγράμματος  –  δράση 

ενεργειακής  αξιοποίησης  των  χρησιμοποιημένων  και  απόβλητων 

φυτικών  ελαίων  (τηγανελαίων  κ.α.)  και  ζωικών  λιπών  στο  Δήμο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 25      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:109  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης με 

την ΔΕΠΑ Α.Ε. μέχρι  31/12/2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  έχει  παραχωρήσει  στο  Δήμο 

Περιστερίου,  κατά  πλήρη  κυριότητα  και  χωρίς  την  καταβολή 

ανταλλάγματος,  τέσσερα  (4)  αυτοκίνητα  αποκομιδής  απορριμμάτων 

μετά  συμπιεστού,  (με  κινητήρα  φυσικού  αερίου)  MERCEDES BENZ 

ECONOMIC 1828  GLL/39  με  υπερκατασκευή  τύπου  πρέσας,  μοντέλο 

RL200,  χωρητικότητας 14 κ.μ.

Η  παραλαβή  των  παραπάνω  οχημάτων  δημιουργεί  άμεσα  την 

ανάγκη εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την κίνησή τους.  

Με  τον  Ν.2364/95,  άρθρο  3,  παρ.  6  ορίζεται  ότι  η  ΔΕΠΑ  Α.Ε.  

έχει  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  πώλησης  φυσικού  αερίου  α)  στις 

εταιρείες  διανομής  και  στις  εταιρείες  παροχής  Αερίου  που 

προβλέπονται  από  τα  άρθρο  4  του  ιδίου  Νόμου,  β)  στους  μεγάλους 

καταναλωτές,  γ)  για  κίνηση  οχημάτων  και  δ)  κατά  το  χρονικό 

διάστημα  μέχρι  την  έκδοση  αντίστοιχης  άδειας  διανομής  φυσικού 

αερίου  που  προβλέπεται  στην  παρ.  4,  του  άρθρου  4,  του  Νόμου αυτού,  

σε  βιομηχανικούς  και  άλλους  καταναλωτές  φυσικού  αερίου 

ανεξαρτήτων ύψους κατανάλωσης.

Μέχρι  σήμερα  δεν  υπάρχουν  πρατήρια  –  σταθμοί  διάθεσης 

φυσικού  αερίου  που  να  μπορούμε  να  προμηθευτούμε  με  ασφάλεια 

φυσικό αέριο για τα απορριμματοφόρα του Δήμου.  

Η  τιμή  του  φυσικού  αερίου  είναι  συνάρτηση  της  εκάστοτε 

ισχύουσας  τιμής  πετρελαίου  κίνησης  (η  οποία  ορίζεται  από  Υπουργείο 

Εμπορίου)  και  θα  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  2  που 

συμπεριλαμβάνεται  στην  με  αρ.  πρωτ.  13462/20-4-2012 

επισυναπτόμενη σύμβαση.

Επειδή  η  ανάγκη  προμήθειας  φυσικού  αερίου  για  τα 

απορριμματοφόρα  του  Δήμου  είναι  άμεση  και  αναγκαία  για  να 

λειτουργήσει  η  υπηρεσία  καθαριότητας  και  να  διασφαλιστεί  η  υγεία 

των δημοτών και η σύμβαση με την ΔΕΠΑ Α.Ε.  λήγει  την 20/4/2012.

Σας  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου που να εγκρίνει  την παράταση της σύμβασης με την ΔΕΠΑ 
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Α.Ε.  μέχρι  την  31/12/2013,  με  τους  όρους  που  είχε  ψηφίσει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την 287/11 απόφασή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα; Φυσικό αέριο είναι .  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  παράταση  της  σύμβασης  με  την  ΔΕΠΑ Α.Ε. 

μέχρι  την  31/12/2013,  με  τους  όρους  που  είχε  ψηφίσει  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  με  την  287/11  απόφασή  του,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 26      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:110  

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για την εκτέλεση

του έργου με τίτλο:  «      ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 1786   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Έχοντας υπ’ όψη:

 Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Το  N.  3463/2006  «Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων»,  όπως  ισχύει 

σήμερα.

 Τις  ισχύουσες  διατάξεις  «περί  κατασκευής  δημοσίων  έργων» 

σύμφωνα  με  το  Ν.  1418/84  (ΦΕΚ  23Α  29/02/1984)  και  το  Π.Δ. 

609/86  (ΦΕΚ  223Α  –  31/12/1985)  ,  όπως  τροποποιήθηκαν  και 

συμπληρώθηκαν  με  το  Ν.  2229/94  (ΦΕΚ  138 Α  31/08/1994),  Π.Δ. 

368/94  (ΦΕΚ  201Α  -  2/12/1994),  Ν.  2576/98  (ΦΕΚ  25Α  – 

09/02/1998),  Ν.  3263/04  (ΦΕΚ  179Α  –  28/09/2004)  κλπ  όπως 

κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και  

ισχύουν σήμερα.

 Την  υπ’  αριθ.  14/2013  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 

Αττικής  σχετικά με  την  έγκριση σκοπιμότητας  και  έγκριση σύναψης 

και όρων της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

 Την υπ’ αριθ.  322/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Περιστερίου  για  την  έγκριση  σύναψης  της  εν  λόγω  προγραμματικής 

σύμβασης.

 Την  υπ’  αριθ.  65/2013  Πράξη  του  Ε΄  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με  την  υπ’  αριθ.  14/2013  Απόφαση  του  Περιφερειακού 

Συμβουλίου  Αττικής  εγκρίθηκε  η  σκοπιμότητα,  η  σύναψη  και  οι  όροι 

της  προγραμματικής  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ  Ο.Τ.  1786  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΣΕ  ΧΩΡΟ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΜΕΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  -  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ»  και 

εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής για την υπογραφή αυτής.

Αντιστοίχως,  με  την  υπ’  αριθ.  322/2012 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  του  Δήμου  Περιστερίου  εγκρίθηκε  η  εν  λόγω 

προγραμματική  σύμβαση  και  εξουσιοδοτήθηκε  ο  Δήμαρχος  για  την 

υπογραφή αυτής.

Κατόπιν αυτών, το  Σχέδιο  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  εστάλη, 

όπως  προβλέπεται  εκ  του  νόμου,  για  προληπτικό έλεγχο στο  Ελεγκτικό 

Συνέδριο.  

Με  την  υπ’  αριθ.  65/2013  Πράξη  του  Ε΄  Κλιμακίου  του 

Ελεγκτικού  Συνεδρίου  διατάσσεται  η  συμπλήρωση  των  στοιχείων  του 

φακέλου  με  το  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της 

Προγραμματικής  Σύμβασης,  εγκεκριμένο  από  το  Περιφερειακό 

Συμβούλιο  Αττικής  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου 

Περιστερίου.

Μετά  τα  παραπάνω,  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  τ η ν  έγκριση  της 

τροποποίησης  του  άρθρου  8  της  προγραμματικής  σύμβασης  του  έργου 

με  τίτλο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ 

ΧΩΡΟ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΜΕΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ», ως εξής:

ΑΡΘΡΟ  8:  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  ισχύς  της  παρούσας  σύμβασης  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της 

και  η  διάρκειά  της  ορίζεται  σε  τρία  (3)  έτη.  Η  σύμβαση  μπορεί  να 

παραταθεί  μέχρι  δύο  (2)  επιπλέον  έτη  με  συμφωνία  των 

συμβαλλομένων  και  με  σύμφωνη  γνώμη  της  Κοινής  Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 10.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης 

αναλύεται  στο Παράρτημα Ι,  το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα 

της σύμβασης.

Ο  χρόνος  για  την  αποπεράτωση  του  έργου  προσδιορίζεται  σε 

τριακόσιες  ογδόντα  εννέα  (389)  συνολικά  ημερολογιακές  ημέρες,  της 

προθεσμίας  αρχομένης  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  κατασκευής 

του  έργου,  λαμβανομένων  υπόψη  των  σχετικών  περί  δημοσίων  έργων 

διατάξεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Η κυρία Τσιώτα έχει  το λόγο.  

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Ζητήθηκε  συμπληρωματικά  συνάδελφοι  από  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο  το  οποίο  ελέγχει  την  προγραμματική  σύμβαση  που  έχουμε 

αποφασίσει  να  συνάψουμε  σε  σχέση  με  το  κολυμβητήριο  μαζί  με  την 

Περιφέρεια  στο  άρθρο  8  να  συμπληρωθεί  και  το  χρονοδιάγραμμα  που 

περιγράφεται στους 38 μήνες.  

Πρέπει  να ψηφιστεί  από μας,  από το Περιφερειακό Συμβούλιο,  να 

πάει  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  για  να  δώσει  το  πράσινο  φως  για  να 

μπορέσουμε να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  τροποποίηση του  άρθρου  8  του  Σχεδίου  της 

Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Αττικής  και 

του  Δήμου  Περιστερίου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΜΕΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ  8:  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ισχύς  της  παρούσας  σύμβασης  αρχίζει  από  την  υπογραφή της  και 

η  διάρκειά  της  ορίζεται  σε  τρία  (3)  έτη.  Η  σύμβαση  μπορεί  να 

παραταθεί  μέχρι  δύο  (2)  επιπλέον  έτη  με  συμφωνία  των 

συμβαλλομένων  και  με  σύμφωνη  γνώμη  της  Κοινής  Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 10.

Το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης 

αναλύεται  στο Παράρτημα Ι,  το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα 

της σύμβασης.

Ο  χρόνος  για  την  αποπεράτωση  του  έργου  προσδιορίζεται  σε 

τριακόσιες  ογδόντα  εννέα  (389)  συνολικά  ημερολογιακές  ημέρες, 

της  προθεσμίας  αρχομένης  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης 

κατασκευής  του  έργου,  λαμβανομένων  υπόψη  των  σχετικών  περί 

δημοσίων έργων διατάξεων.
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ΘΕΜΑ 27      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 111  

Έγκριση 1      ο υ      Α.Π. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/12»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

 Με  την  υπ’  αριθ.  184/12  απόφαση  της  12 η ς  Συνεδρίασης  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  ΑΔΑ:  Β41ΚΩΞ2-ΝΣ8 εγκρίθηκε  ο 

τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου με Αυτεπιστασία.  

 Με  την  υπ’  αριθ.  224/12  απόφαση  της  35 η ς  Συνεδρίασης  της 

Οικονομικής  Επιτροπής  και  ΑΔΑ:  Β41ΙΩΞ2-ΚΨ3  έγινε  έγκριση 

πίστωσης 300.000,00 € για το έτος 2012.

 Με  το  υπ’  αριθ.  31178/28-09-2012  ορίσθηκε  επιβλέπων  Μηχανικός 

ο ΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 Με  την  υπ’  αριθ.  21/6-02-2013  απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής,  έγινε  επανέγκριση  πίστωσης  για  το  έτος  2013  ,  ποσού 

120.000,00 € και ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΞ2-ΖΨΘ

1      ο ς       ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και το 1      ο       ΠΚΤΝΜΕ   

Ο  1 ο ς  Α.Π.  συντάχθηκε  για  να  περιληφθούν  οι  αναγκαίες 

ποσότητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  το  1 ο  ΠΚΤΝΜΕ  για  την 

τακτοποίηση  νέας  τιμής.  Τούτο  γίνεται  με  απορρόφηση  των 

απροβλέπτων .  

Το  ποσό  θα  φτάσει  300.000,00  €  με  ΦΠΑ,  δηλαδή  δεν  επέρχεται 

καμία  μεταβολή  στον  αρχικό  προϋπολογισμό.  Παρακαλούμε  να 

προκαλέσετε απόφαση του σώματος για:

Έγκριση  1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  και  1 ο υ  ΠΚΤΝΜΕ  του 

έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ/12».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα; Η κυρία Τσιώτα έχει  το λόγο.  

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

Είναι  έργο  αυτεπιστασίας,  προβλέπονται  νέες  τιμές  οι  οποίες 

περιγράφονται  σε  εργασίες  που θα γίνουν.  Θεωρώ συνάδελφοι  δεν  έχει  

κάτι  ιδιαίτερο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Ψηφοφορία.  Ο  κύριος 

Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο 
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κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι .  Η  κυρία  Κορόγιαννη, 

ναι.  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι.

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο 

κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι .  Ο  κύριος 

Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο 

κύριος Αυγουστίδης,  ναι .  Ο κύριος Καλλιάφας,  ναι.  

Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  λευκό.  Η  κυρία  Φουντά,  όχι .  Ο  κύριος  Πλέστης,  όχι.  Ο 

κύριος  Δημητρίου,  όχι.  Ο  κύριος  Τσιβράς,  όχι.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  

ναι.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  όχι.  Η  κυρία  Αθανασοπούλου,  όχι .  Ο 

κύριος  Κυριακόπουλος,  αποχή.  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  απέχει.  Η 

Γραμματέας,  ναι.  Ο Πρόεδρος,  ναι.

Με  22  θετικές,  3  αποχές  και  6  αρνητικές  το  θέμα  ψηφίζεται  ως 

εισήχθη.

Με  ψήφους  22  έναντι  5  αρνητικών  των  κκ.  Πλέστη,  Τσιβρά, 

Φουντά,  Δημητρίου,  Αθανασοπούλου,  2  αποχών  των  κκ. 

Κυριακόπουλου,  Πουλιάση  και  1  λευκής  του  κ.  Χρονόπουλου, 

εγκρίνει  τον  1 οΑ.Π.  και  τον  1 ο  ΠΚΤΜΝΕ,  που  επισυνάπτονται  στην 

παρούσα,  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ/12»,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση. 

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3

114



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 28      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 112  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθηση της Ανακατασκευής

Σχολείων στην περιοχή της Μεσογείου με στόχο την 

μετατροπή             τους             σε             Σχεδόν             Μηδενικής             Ενεργειακής         

Κατανάλωσης             Κτήρια       (      Promoting             Renovation             of         

Schools             in             a             Mediterranean             Climate             up             to             Nearly         

Zero      -      Energy             Buildings      )  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Το  πρόγραμμα  «Intell igent  Energy»  (Ευφυής  ενέργεια) 

προσφέρει  βοηθείας  σε  οργανισμούς  που επιθυμούν  να βελτιώσουν την 

ενεργειακή  αειφορία  τους,  σε  ποικίλα  επίπεδα  δραστηριότητας,  όπως 

οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  τα  ενεργειακά  αποδοτικά  κτήρια,  τη 

βιομηχανία,  τις  μεταφορές και άλλα.  

Ξεκίνησε  το  2003  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  και  αποτελεί 

μέρος  μιας  ευρύτερης  ώθησης  για  τη  δημιουργία  ενός  ευφυούς  

Το  βασικό  του  υπόβαθρο  αποτελεί  η  προσδοκία  είναι  ότι  με  τον  τρόπο 

αυτό,  η  Ευρώπη  θα  ενισχύσει  την  ανταγωνιστικότητα,  την  ασφάλεια 

του  ενεργειακού  εφοδιασμού,  και  την  καινοτομία  της  για  τα  επόμενα 

χρόνια.

Τρέχοντας  μέχρι  το  2013,  το πρόγραμμα είναι  ανοικτό  σε  όλα  τα 

κράτη  μέλη  της  ΕΕ ,  τη  Νορβηγία ,  την  Ισλανδία ,  το  Λιχτενστάιν ,  η 

Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας . 

Ένας  προϋπολογισμός  των 730€  εκατομμύρια  είναι  διαθέσιμα  για  τη 

χρηματοδότηση πληθώρας έργων και πρωτοβουλιών.  

Ο  τίτλος  του  Έργου  στο  οποίο  συμμετέχει  ο  Δήμος  Περιστερίου 

ως  εταίρος  είναι:  Προώθηση  της  Ανακατασκευής  Σχολείων  στην 

περιοχή  της  Μεσογείου  με  στόχο  την  μετατροπή  τους  σε  Σχεδόν 

Μηδενικής  Ενεργειακής  Κατανάλωσης  Κτήρια  ( Promoting  Renovation 

of  Schools  in a Mediterranean Climate up to Nearly Zero-Energy 

Buildings).  

Το  προτεινόμενο  έργο  ανταποκρίνεται  στις  πολιτικές  και  τη 

στοχοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  εφαρμογή  ενεργειών  στο 

χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημόσια Κτήρια.  
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Το προτεινόμενο  έργο  στοχεύει  αρχικά,  στη  άρση ορισμένων από 

τα  εμπόδια,  ώστε  η  ανακαίνιση  των  σχολικών  κτηρίων  να  οδηγήσει  σε 

κτήρια  μηδενικής  ενεργειακής  απόδοσης  – Non Zero Energy Buildings 

(NZEB).  Συγκεκριμένα:

Οι  σχεδιαστές  των εν  λόγω κτηρίων δεν  διαθέτουν  επαρκή γνώση 

σχετικά  με  τις  υπάρχουσες  τεχνολογίες  για  ΝΖΕΒ,  στο  Μεσογειακό 

κλίμα.  Το  έργο  φιλοδοξεί  να  αναπτύξει  και  να  προωθήσει  ένα  σύνολο 

τεχνικών οδηγιών,  μεταξύ όσων εμπλέκονται  στο συγκεκριμένο χώρο.

Ο  δημόσιος  τομέας  δε  διαθέτει  αρκετά  εργαλεία  που  θα 

επετύγχαναν  την  επιθυμητή  ανακατασκευή,  προς  την  κατεύθυνση  ενός 

ΝΖΕΒ.  Το  έργο  θα  παράσχει  τεχνική  και  οικονομική  βοήθεια  σε 

εκείνους  που  συμμετέχουν  στο  σχεδιασμό  της  σχετικής  πολιτικής  για 

τα σχολικά κτήρια,  στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στο  σύνολο  των  προτεινόμενων  ενεργειών  του  έργου 

περιλαμβάνονται:

 Η ανάπτυξη  μιας  σειράς  μηχανισμών-εργαλείων  που  για  τεχνική και 

οικονομική  υποστήριξη  της  ανακαίνισης  σχολικών  κτιρίων  στη 

Μεσόγειο.

 Επεξεργασία και ανάπτυξη 10 περιπτώσεων μελέτης.

 Αναγνώριση,  υποστήριξη και  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

40  δυνητικές  πρωτοβουλίες  για  ανακαίνιση-  ανακατασκευή  κτηρίων 

(renovation).

 Εκπαίδευση  4500  ατόμων  που  εμπλέκονται  στο  σχεδιασμό 

κτηριακής πολιτικής,  στο Μεσογειακό χώρο,  μέσα από τη διεξαγωγή 

αντίστοιχων σεμιναρίων,  ημερίδων,  επισκέψεων ενημέρωσης.

 Συμμετοχή σε 8 διεθνή συνέδρια,  με κοινό στόχο 1200 ατόμων και,

 Διάχυση  του  αποτελεσμάτων  του  συνόλου  της  έρευνας,  σε 

περισσότερους από 100.000 ενδιαφερόμενους.

Τελικός,  περιβαλλοντικός  στόχος  για  τη  δράση  το  2020 

προβλέπεται  η εξοικονόμηση 177.000 τόνους ενέργειας.  

Στο  πρόγραμμα  συμμετέχουν  εταίροι  από  διάφορες  μεσογειακές 

χώρες  με  παρόμοιες  ανάγκες  σε  ότι  αφορά  τις  τεχνικές  λύσεις  και  τις  

προτεραιότητες που αναπτύσσουν στο ενεργειακό χώρο.  

Η λίστα των συμμετεχόντων στο έργο είναι:
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Κωδ. -

Συμ /ντος

Όνομα Συντομο-

γραφ ία

Χώρα 

Προέλευσης

Είδος 

Οργαν ισμού

Ρόλος  στο 

Έργο
CO1 Fundac io

ASCAMM

ASCAMM Ισ πα ν ία Τεχνολογ ικό 

Κέντρο

Συντον ιστής

Τεχν ικός 

Σύμβουλος  & 

Σύμβουλος 

Επ ικο ινων ίας
CB2 Εθν ικό  & 

Καποδ ιστρ ια κό 

Πανεπ ιστ ήμ ιο 

Αθηνών

NKUA Ελλάδα Πανεπ ιστήμ ιο Τεχν ικός 

Σύμβουλος  & 

Σύμβουλος 

Επ ικο ινων ίας
CB3 Gefosa t GEFOSAT Γαλλία Σύνδεσμος 

Τεχν ικών

Τεχν ικός 

Σύμβουλος  & 

Σύμβουλος 

Επ ικο ινων ίας
CB4 Fund i t ec FUND IT EC Ισ πα ν ία Συμβουλευτ ικός 

Οργαν ισμός 

(Μη 

κερδοσκοπικός )

Οικονομ ικός 

Σύμβουλος  

CB5 Δήμος 

Περ ιστερ ίου

PERISTER I Ελλάδα Δήμος Διαχε ιρ ιστής 

Σχολε ίων
CB6 Eurospor t e l l o Eurosp Ιτ αλ ία Συμβουλευτ ικός 

Οργαν ισμός

Σύμβουλος 

Επ ικο ινων ίας
CB7 ANC I  Toscana ANC I Ιτ αλ ία Περ ιφερε ιακός 

Δημόσ ιος 

Οργαν ισμός  

Δ ιαχε ιρ ιστής 

Σχολε ίων

CB8 Prov ince  o f 

Ancona

ANCONA Ιτ αλ ία Τοπικός 

Δημόσ ιος 

Οργαν ισμός

Διαχε ιρ ιστής 

Σχολε ίων

CB9 Depar tmen t 

d ’Ensen yam en t

ENSE Ισ πα ν ία Τοπικός 

Δημόσ ιος 

Οργαν ισμός

Διαχε ιρ ιστής 

Σχολε ίων

CB10 ENSE A LEM Γαλλία Περ ιφερε ιακός  

Δημόσ ιος 

Οργαν ισμός

Διαχε ιρ ιστής 

Σχολε ίων

Ειδικότερα  ο  Δήμος  αναμένεται  να  ωφεληθεί  τόσο  από  την 

εφαρμογή  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  ως  τελικός  χρήστης  αλλά 

από  την  αρωγή  που  θα  παράσχουν,  οι  προηγμένες,  σε  ενεργειακά 

θέματα Γαλλία και Ιταλία.  

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε 

1.294.534,00  €.  Η  Ευρωπαϊκή  συνεισφορά,  δηλαδή  970.897,00  €, 

καλύπτει  το 75% του έργου.  
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Το  υπόλοιπο  ποσό,  δηλαδή  το  ποσοστό  του  25%,  θα  καλυφθεί 

από  τους  συμμετέχοντες  οργανισμούς.  Η  συμμετοχή  του  Δήμου 

υπολογίζεται σε 13.658€,  για το σύνολο των τριών ετών.  

Ειδικότερα  στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζονται  αναλυτικά, 

τα  διαθέσιμα  ποσά  για  κάθε  έναν  από  τους  συμμετέχοντες 

οργανισμούς.

Όνομα Χώρα 

Προέλευσης

Συνολ ικό 

Κόστος

Χρηματοδότηση 

ZEMEDS

(75%)
Fundac io

ASCAMM

Ισ πα ν ία 315 .208 236 .406

Εθν ικό  &  Καποδ ιστρ ιακό 

Πανεπ ιστ ήμ ιο  Αθηνών

Ελλάδα 178 .750 134 .062

Gefosa t Γαλλ ία 93 .127 69 .845
Fund i t ec Ισ πα ν ία 81 .125 60 .843
Eurospor t e l l o Ιτ αλ ία 80 .247 60 .185
Δήμος  Περ ιστερ ίου Ελλάδα 54 .629 40 .971
Nat iona l  Assoc i a t i on  o f  I t a l i an 

Munic ipa l i t i e s  o f  Tuscan y

Ιτ αλ ία 134 .320 100 .740

Prov ince  o f  Ancona Ιτ αλ ία 112 .556 84 .417
Depar tmen t  d ’Ensen yam en t Ισ πα ν ία 65 .279 48 .959
ENSE Γαλλία 179 .293 134 .469
Σύνολο 1 .294 .534 970 .897

Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πρόγραμμα,  από  το 

οποίο  χρηματοδοτείται  η  πράξη,  μπορείτε  να  δείτε  στην  ακόλουθη 

διεύθυνση,  της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

http://ec.europa.eu/energy/intell igent/index_en.htm  .

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  παρακαλώ  όπως  προκαλέσετε  απόφαση 

για:  

 Συμμετοχή  του  Δήμου  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Προώθηση  της 

Ανακατασκευής  Σχολείων  στην  περιοχή  της  Μεσογείου  με  στόχο 

την  μετατροπή  τους  σε  Σχεδόν  Μηδενικής  Ενεργειακής 

Κατανάλωσης Κτίρια.

 Ορισμό  ως  Νομίμου  Εκπροσώπου  για  το  Δήμο Περιστερίου,  την  κα. 

Τσιώτα-Μάρκου  Μαρία,  Αντ/ρχο  Προγραμματισμού,  Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολιτισμού

 Ορισμό  του  κ.  Λάγαρη  Δημήτρη,  ως  Υπεύθυνο  Έργο  από  το  Δήμο, 

και  τη  κα.  Χρονοπούλου  Χρυσούλα  ως  συμμετέχων  στην  Ομάδα 

Έργου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η κυρία Τσιώτα έχει  το λόγο.  

Κα ΤΣΙΩΤΑ:

…συνάδελφοι  γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  ένα  μείζον  θέμα  αυτό,  ε ίναι  

ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα για  το  οποίο  τόση  αγωνία  έχετε  να  δείτε  τη 

συμμετοχή του Δήμου.

Θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  πούμε  μπράβο  στο  Δήμο  Περιστερίου.  

Είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  έχει  κυνηγήσει  προσωπικά  ο  Δήμος 

Περιστερίου  σε  συνεργασία  με  το  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο,  και 

περιλαμβάνει  συμμετοχή  χωρών  από  όλη  την  Ευρώπη  σε  ένα  τεράστιο 

πρόγραμμα  στο  οποίο  γίνονται  έρευνες  για  πάρα-πάρα  πολλά  θέματα, 

όπως το συγκεκριμένο στο οποίο έχουμε διακριθεί .  

Το  συγκεκριμένο  λοιπόν  πρόγραμμα  είναι  έρευνες  και 

προσπάθειες  για  τα  μη  ενεργοβόρα  σχολικά  κτίρια.  Δηλαδή  θα 

εκπονηθούν  μελέτες  με  επιχορήγηση  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  οι 

οποίες  αναλογούν  και  στο  Δήμο  Περιστερίου  και  οι  οποίες  θα 

προωθήσουνε  νέες  τεχνολογίες  και  πρακτικές  ούτως  ώστε  να 

μπορέσουμε  να  κάνουμε  τα  κτίρια  των  σχολικών  κτιρίων  όσο  το 

δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρα έως μηδενικά ενεργοβόρα.  

Είναι  μία  νέα  εποχή  αυτή  γιατί  οι  μελέτες  αυτές  ωθούν  σε 

σύγχρονες  κοινωνίες  και  προφανώς  το  μέγιστο  πρόβλημα  της 

σύγχρονης  κοινωνίας  που  είναι  η  ενέργεια,  η  κατασπατάληση 

ενέργειας.  

Είναι  εδώ  ο  κύριος  Λάγαρης  βέβαια  αλλά  δεν  ξέρω  αν  οι 

συνάδελφοι  έχουνε  κάτι  να  πουν.  Να  πω  μόνο  ότι  έχουμε  παλέψει  σαν 

Δήμος  και  σαν  Υπηρεσίες  πάρα  πολύ  καιρό.  Έχουμε  συμμετοχές,  

θεωρώ  ότι  ενώ  ο  συνάδελφος  κοιτάει  έτσι  με  πολύ  μεγάλη  προσοχή 

γιατί  τον  αφορά,  έχουμε  παλέψει  πολύ  καιρό,  έχουμε  δώσει 

συμμετοχές σε τέτοια προγράμματα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ψηφίζουμε σήμερα είναι το 

πρώτο από τα  προγράμματα  τα  οποία  έχουνε  εγκριθεί.  Θέλω να πω ένα 

μπράβο  στις  Υπηρεσίες,  θέλω  να  πω  ένα  μπράβο  στον  κύριο  Λάγαρη,  

πραγματικά  το  παλεύουμε  και  επαναλαμβάνω  ότι  ε ίναι  όχι  μόνο  η 

συμμετοχή ωφέλιμη αλλά και τιμητική.  
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Επί  της  ουσίας  μας  δίνει  μία  ταυτότητα  πλέον  ανάμεσα  σε  πόλης 

της  Ευρώπης  μεγάλες  για  να  διεκδικούμε  και  εμείς  προγράμματα. 

Αυτά,  αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  κύριοι  συνάδελφοι;  Οπότε  ομόφωνα;  Ο 

κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Κοιτάξτε  να  δείτε,  η  παράταξη  μου  σίγουρα  δεν  έχει  πρόβλημα 

με  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα.  Το  ζήτημα  είναι  ότι  όταν  φτάνει  η 

υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  συνήθως  δεν  καταλήγουμε 

σε ότι  καλύτερο.

Τις  περισσότερες  φορές.  Υπάρχουν  και  φορές  που  είναι  το 

αποτέλεσμα  όντως  εξαιρετικό  και  δεν  έχουμε  τίποτα  να  πούμε.  Επειδή 

αυτή  τη  στιγμή  ψηφίζουμε  στο  να  συμμετάσχουμε  στο  πρόγραμμα  θα 

το υπερψηφίσω. 

Από κει  και  πέρα αυτό το  βάζω εδώ πέρα στο Σώμα δεν θα κρίνει  

το  πώς  θα  αποφασίσουμε  από  κει  και  πέρα  για  το  έργο,  ανάλογα  το 

έργο  θα  είναι  και  οι  περαιτέρω  αποφάσεις  μας.  Θα  δεχθούμε  να 

συμμετέχουμε  στο  πρόγραμμα  ως  άποψη.  Από  κει  και  πέρα  όταν  θα 

έρθει  το πρόγραμμα το συγκεκριμένο θα ξανατοποθετηθούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Αφού  δώσουμε  συγχαρητήρια  στις  Υπηρεσίες,  στην 

Διοίκηση,  στο  Δήμο,  πραγματικά  είναι  πολύ  σημαντικό  και  καλά  θα 

κάνετε  να το  φωτίσετε  γιατί  είναι  πολύ σημαντικό να το  γνωρίζουν και 

οι  Περιστεριώτες.  Οπότε με ομόφωνη ψηφοφορία το θέμα ψηφίζεται ως 

εισήχθη.  

Ομόφωνα:  Τη  συμμετοχή  του  Δήμου  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα 

Προώθηση  της  Ανακατασκευής  Σχολείων  στην  περιοχή  της 

Μεσογείου  με  στόχο  την  μετατροπή  τους  σε  Σχεδόν  Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια

Ορίζει  ως  Νόμιμο  Εκπρόσωπο  για  το  Δήμο  Περιστερίου,  την  κα. 

Τσιώτα-Μάρκου  Μαρία,  Αντ/ρχο  Προγραμματισμού,  Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολιτισμού

Ορίζει  τον  κ.  Λάγαρη  Δημήτρη,  ως  Υπεύθυνο  Έργο  από  το  Δήμο, 

και  τη  κα.  Χρονοπούλου  Χρυσούλα  ως  συμμετέχων  στην  Ομάδα 

Έργου,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 29      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:113  

Έγκριση διαγραφής ποσού 2.199,81 € δημοτικού τέλους 2% από τον  

XK       61/2013 και ποσού 2.023,83 € προστίμου δημοτικού τέλους 2%   

από τον ΧΚ 140/2013 που αφορούν την εταιρία Χούτας Αθανάσιος &  

Σια ΟΕ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Σώματος  για  τη 

διαγραφή  ποσού  2.199,81  €,  δημοτικού  τέλους  2% και  ποσού  2.023,83 

€,  προστίμου  δημοτικού  τέλους  2%,  έτους  2008,  αντίστοιχα  που 

αφορούν  την  εταιρεία  Χούτας  Αθανάσιος  &  Σία  Ο.Ε.  με  ΑΦΜ 

999317427,  διότι  με βάσει το άρθρο 7,  παρ.22,  του Ν.2307/1995 και το 

άρθρο  174,  του  Ν.3463/2006  (Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων),  και  

έπειτα  από  προσκόμιση  των  Φορολογικών  Στοιχείων  της  επιχείρησης 

(Μηνιαία  Κατάσταση  Εσόδων)  και  της  άδειας  λειτουργίας 

διαπιστώθηκε  ότι  από  25-2-2008  και  μετά  δεν  ήταν  υπόχρεος  στην 

απόδοση του δημοτικού τέλους 2%. 

Ως  εκ  τούτου  το  ποσό  των  2.199,81  €  από  τα  2.651,38  €  Δημ. 

Τέλους  καθώς  και  το  ποσό  των  2.023,83  €  από  τα  2.439,27  € 

προστίμου  Δημ.  Τέλους,  έτους  2008,  που  εμφανίζονται  στην  καρτέλα 

του  είναι  προς  διαγραφή.  Επισυνάπτονται  η  σχετική  καρτέλα  χρεώστη 

της επιχείρησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Κύριε 

Κυριακόπουλε παρακαλώ.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  μόνο  μία  παρατήρηση  γιατί  θα  επιφυλαχθούμε. 

Υπάρχει  μεγάλος  αριθμός  τουλάχιστον  τακτικά  διαχρονικά  από  ότι 

θυμάμαι  στο  θέμα  διαγραφής  με  μεγάλο  διάστημα  απόστασης 

διαγραφής χρεών.

Επειδή  έχουμε  σοβαρή  επιφύλαξη,  εμείς  θα  επιφυλαχθούμε 

σήμερα  και  θα  ζητήσουμε  περαιτέρω  στοιχεία  να  δούμε  όλα  τα 

στοιχεία του τι  ακριβώς γίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα,  πολύ ωραία.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3
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Εκτιμώ  ότι  η  απόφαση  όλοι  οι  φάκελοι  λήψης  της  αρμόδιας 

Επιτροπής  πρέπει  να  είναι  και  αιτιολογημένες  και  πλήρως 

αιτιολογημένες δηλαδή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτονόητο αυτό.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Αυτονόητο.  Μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι.  Ο  κύριος 

Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Ο 

κύριος Λύκος,  ναι.  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι .  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι.

Ο  κύριος  Μιχαλόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι.  Ο  κύριος 

Αυγουστίδης,  ναι .  Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Η  κυρία  Φουντά,  απέχει . 

Ο κύριος Τσιβράς,  απέχει.  Ο κύριος Πρέκας,  ναι.  

Ο κύριος Χρονόπουλος,  αποχή.  Ο κύριος  Κυριακόπουλος,  απέχει . 

Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι .  Η  Γραμματέας,  ναι .  Ο  Πρόεδρος,  ναι.  Με 

ψήφους 14 θετικές και 4 αποχές το θέμα ψηφίζεται  ως εισήχθη.

Με  ψήφους  14  έναντι  4  αποχών  των  κκ.  Τσιβρά,  Φουντά, 

Χρονόπουλου,  Κυριακόπουλου,  εγκρίνει  τη  διαγραφή  ποσού 

2.199,81  €,  δημοτικού  τέλους  2%  από  τον  Χ.Κ.  61/2013  και  ποσού 

2.023,83  €,  προστίμου  δημοτικού  τέλους  2% από  τον  Χ.Κ.  140/2013 

που  αφορούν  την  εταιρεία  Χούτας  Αθανάσιος  & Σία  Ο.Ε.,  σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3
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ΘΕΜΑ 29      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:114  

Έγκριση διαγραφής ποσών 1.819,66 €,  344,56€,  837,04 € και 75,81 €  

δημοτικού τέλους 2% και προστίμων ετών 2008 και 2009 αντίστοιχα  

που αφορά την Καλαθάκη Αικατερίνη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  Σώματος  για  τη 

διαγραφή  ποσών  1.819,66  €,  344,56  €,  837,04  €  και  75,81  €,  δημ. 

τέλους  2%  &  0,5%  και  αναλογούντων  προστίμων  ετών  2008  και  2009 

αντίστοιχα  που  αφορούν  την  Καλαθάκη  Αικατερίνη  με  ΑΦΜ 

044245117,  διότι  με βάσει το άρθρο 7,  παρ.22,  του Ν.2307/1995 και το 

άρθρο  174,  του  Ν.3463/2006  (Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων),  και  

έπειτα  από  προσκόμιση  φορολογικών  βιβλίων  των  ανωτέρων  ετών  της 

επιχείρησης  διαπιστώθηκε  ότι  τα  ανωτέρω  ποσά  αφορούσαν  και  έσοδα 

από εταίρα δραστηριότητα (ζαχαροπλαστείο).  

Ως  εκ  τούτου  και  με  βάσει  ότι  οι  οφειλές  από  δημ.  τέλος  2% και 

0,5%  για  τα  έτη  2008  και  2009  αντίστοιχα  έχουν  καταβληθεί ,  τα 

ανωτέρω  ποσά  είναι  προς  διαγραφή.  Επισυνάπτονται  η  σχετική 

καρτέλα χρεώστη της επιχείρησης.

Με  ψήφους  14  έναντι  4  αποχών  των  κ.κ.  Τσιβρά,  Φουντά, 

Χρονόπουλου,  Κυριακόπουλου,  εγκρίνει  τη  διαγραφή  ποσών 

1.819,66  €,  344,56  €,  837,04  €  και  75,81  €  δημ.τέλους  2%  &  0,5% 

και  προστίμων  ετών  2008  και  2009  αντίστοιχα  που  αφορά  την 

Καλαθάκη  Αικατερίνη,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

εισήγηση.

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3
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ΘΕΜΑ 30      ο         

Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχειρήσεις,  καταστήματα  

και επιτηδευματίες που έχουν τοποθετήσει  παράνομες ενδεικτικές  

επιγραφές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Σταυρούλιας έχει  το λόγο.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Δήμαρχε,  όπως  γνωρίζουμε  βάσει  του 

Ν.2946/2000  η  επιβολή  προστίμων  γίνεται  σε  πινακίδες  οι  οποίες  δεν 

τηρούν κάποιες προϋποθέσεις.  

Από  το  Σώμα  πρέπει  να  καθοριστεί  το  ύψος  του  προστίμου.  Το 

ύψος  του  προστίμου  κυμαίνεται  από  586,94  €  έως  5.869,40  €. 

Προτείνω να επιβληθεί  στους παραβάτες το πρόστιμο των 586,94 €.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία Ευσταθιάδου στο μικρόφωνο για να σας ακούω.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ανά πινακίδα;

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Ανά πινακίδα,  ανά παραβάτη.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Προτείνετε.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Το πρόστιμο είναι  ανά πινακίδα,  και ανά επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Δήμαρχος έχει  το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριοι  συνάδελφοι  πιστεύω  ότι  είναι  μία  εκκρεμότητα  η  οποία 

πρέπει  να λάβει  τέλος.  Πιστεύω ότι  το Σώμα πρέπει  να κάνει  δεκτή την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  κύριοι  συνάδελφοι;  Ο  κύριος 

Κυριακόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3
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Μας  απασχόλησε  θα  έλεγα  σε  τρεις  συνεδριάσεις  το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  είχα  θέσει  και  εγώ  τις  δικές  μου 

απόψεις  σχετικά  με  το  πώς  έχει  διαμορφωθεί  και  εξελίχθηκε.  Δεν 

συμφωνώ  με  την  μονοσήμαντη  προσέγγιση  του  διαφημιστικού 

ζητήματος  στην  πόλη  γιατί  είναι  ένα  σύνθετο  φαινόμενο…συντελείται 

στην πόλη.

Είχα πει  και  άλλα ζητήματα  που  αφορούν  και  πάνω σε  οικοδομές 

για  τα  εναπομείναντα  ικριώματα  που  το  περιβάλλον  το  διαμορφώνουν 

εντελώς διαφορετικό.  Ωστόσο έχω να κάνω μία παρατήρηση.

Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  μάλλον  στην  αρχική  συνεδρίαση 

που  αναφέρεται  στο  θέμα  19  της  περιόδου  εκείνης  της  ημερήσιας 

διάταξης  του  2011,  αναφέρεται  στο  εισηγητικό  ότι  πράγματι  πάρθηκε 

αναβολή του ζητήματος.

Το  ερώτημα  ότι  πράγματι  ε ίχε  εισηγηθεί  κατά  το  εισηγητικό, 

κατά  τύπο  δηλαδή  η  Πρόεδρος,  προεδρεύουσα  ήτανε  η  κυρία 

Ευσταθιάδου  τότε,  όπου  αν  θα  μπούμε  στις  συνομιλίες  το  θέμα  είναι 

σύγχυση  αν  θα  μπούμε  λέω  δυστυχώς  δεν  έχουμε  πρακτικά  αυτή  τη 

στιγμή  είναι  διαθέσιμες  οι  ηχογραφήσεις  όμως  της  περιόδου  εκείνης,  

στις  οποίες  φαίνεται  ότι  μάλλον  η  εισήγηση  της  Διοίκησης  δεν  ήτανε  

σαφής.

Κατέγραψα λοιπόν την εισήγηση του κυρίου Σταυρούλια.  Ναι μεν 

φέρατε  επιβολή  προστίμων,  εισηγούσασταν  όμως  να  αποσυρθεί  το 

θέμα,  στην συνεδρίαση.  Και όποιος έχει  αντίρρηση να βάλουμε και  την 

κασέτα αυτή εδώ. 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ξαναπείτε κύριε συνάδελφε τι  είπατε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Αν έχουμε  και  αντίρρηση γιατί  δυστυχώς  δεν  έχουμε  τα  εργαλεία 

με  δική σας ευθύνη,  1  χρόνος  δεν έχουμε πάρει  πρακτικά.  Έχω ζητήσει 

λοιπόν απομαγνητοφώνηση ως έχει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Επαναλαμβάνετε λίγο.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Κοιτάξτε  συνάδελφοι  για  να  είμαστε  και  απέναντί  μας  και 

ειλικρινείς.  Άκουσα ασκήθηκε  ασφυκτική πίεση  στις  Υπηρεσίες  και  με 

5 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ . Σ .  Τ ΗΣ  2 6 η ς  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 3
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βάση  την  εγκύκλιο  και  νομίζω  είχα  και  πληροφορία  τότε  είπα  και  την 

προηγούμενη  φορά  ότι  υπάρχει  και  εξέλιξη  προανακριτική  αν  υπάρχει  

με αυτή την έννοια στην Τροχαία κατ’ εντολή εισαγγελέως ή όχι .  

Αυτό  θα  πρέπει  να  μας  το  πείτε.  Το  θέμα  είναι  το  βασικό,  όταν 

εισηγείται  η  Διοίκηση  δεν  μπορεί  να  φέρνει  εισηγητικό  που  να  λέει 

επιβολή προστίμου και να μην στηρίζει  η Διοίκηση το εισηγητικό της.

Μου προξένησε  εντύπωση τότε  και  από μνήμης  θυμόμουνα  κυρία 

μάλιστα  πρέπει  να  σας  δώσω  πραγματικά  να  σας  δώσω,  να  χαρείτε 

πάρα  πολύ  καταβάλατε  πολύ  προσπάθεια  να  μετασχηματίσετε  την 

εισήγηση σε απόσυρση.

Υπάρχει  ένα  σχόλιο,  ένα  ηχητικό  ντοκουμέντο  μέσα  με  πολύ 

ενδιαφέρον  στο  οποίο  λέει  ότι  αναβάλλεται  αποσύρεται.  Δεν  ήξερα 

αυτή  την  θεωρία  ότι  αναβάλλεται  αποσύρεται.  Ήξερα  μέχρι  τώρα  όλα 

αυτά  τα  χρόνια  ότι  η  Διοίκηση  φέρνει  τα  θέματα  τα  αποσύρει  και 

χωρίς δεύτερη κουβέντα εφόσον το εκτιμήσει.

Η  αναβολή  είναι  ένα  άλλο  θέμα…το  Σώμα  ενδεχόμενα  και 

υιοθετείται  από  την  Διοίκηση.  Αυτό  αν  συζητάμε  ακόμα  ότι  η 

απόσυρση  είναι  και  αναβολή  δεν  είναι  έτσι.  Το  απέσυρε  για  τους  

όποιους  λόγους  η Διοίκηση,  εισήχθη τότε  στην συνεδρίαση να βάλουμε 

πρόστιμα,  αναπτύχθηκε ένας διάλογος.

Δεν  θα  είχε  νόημα  να  σας  πω  τελικά  τι  ακριβώς  έχω  καταγράψει 

εδώ,  ακούστηκαν  διάφορα.  Η  κυρία  Αλεξοπούλου  κατά  την  πρώτη 

συνεδρίαση  του  2011  και  βεβαίως  μετά  στο  δεύτερο  θέμα  πλέον 

εμφανίζεστε εσείς Πρόεδρε.

Από  τις  στιχομυθίες  των  ομιλητών  που  μιλάει  και  για  το  μίνι  ο 

κύριος  Ζορπίδης,  ο  κύριος  Μουκουβίνας  που  αναφέρεται  στις 

τράπεζες,  ο  κύριος  Δήμαρχος  που  αναφέρει  πράγματι  σε  συνεπικουρία 

του  κυρίου  για  τις  τράπεζες  που  ευθυγραμμίστηκαν  από  μόνες  τους, 

άρα το πρόστιμο ποιους αφορά.

Για  την  εγκληματική  συμπεριφορά,  για  το  τι  έγινε  στο  Χαϊδάρι 

του  κυρίου  Ζοπρίδη  το  μαγαζί  όπου  έφυγε  ταμπέλα  και  ακολούθησε 

και η φθίνουσα πορεία για το μαγαζί,  που είναι  πολύ…

Συνάδελφοι  θέλω να είμαστε σοβαροί  ότι  η  Διοίκηση δεν στήριξε 

το  εισηγητικό  της.  Το  άφησε  να  εξελιχθεί  όπως  έχει  αυτό  σήμερα.  Δεν 

στήριξε  για  τους  όποιους  λόγους  η  Διοίκηση ο  εισηγητικό της.  Άρπαξε 

την  ευκαιρία  της  αναβολής  ενώ…το  εισηγητικό  της  μέρος,  για  να 
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ξεκαθαρίζουμε  δηλαδή  γιατί  αυτά  φαίνονται  από  εδώ  δεν  τα  λέω  εγώ,  

εντάξει;  

Αν  τώρα  μας  φέρατε  μία  εισήγηση  με…για  προφανή 

νομιμοποιητικό  λόγο  ότι  ε ίναι  επιβολή  προστίμων  για  να  μας  την 

επιβάλει  η  Πρόεδρος  την  απόσυρση  κύριε  Αντιδήμαρχε  αυτό  δεν 

νομιμοποιεί  σε καμία περίπτωση.

Πράγματι  πάρθηκε  αναβολή  σε  αυτό  να  είστε  σίγουρος.  Έτσι 

είναι  τα  πράγματα.  Στην  δεύτερη  συνεδρίαση  λοιπόν  πάλι  κατά  τον 

ίδιο  τρόπο  όπου  γίνεται  η  παράταξη  για  τους  όποιους  λόγους  έγινε 

επίκληση. 

Υπάρχει  ένα  σοβαρό  θέμα  λοιπόν  που  η  Διοίκηση  πρέπει  να 

εφαρμόσει  το  νόμο.  Τώρα  καλώς  ή  κακώς  ή  όχι  εμείς  μετά  από  αυτή 

την  ολιγωρία  σε  όλα  αυτά  τα  θέματα  που  θυμάμαι  και  από  μνήμης  το 

θέμα  του  Μπουρναζίου,  δεν  θέλουμε  να  καταστούμε  συμμέτοχοι  σε 

πράγματα που αν μη τι  άλλο μπορεί  να οδηγήσουνε σε άλλα πράγματα. 

Εμείς  θα  αποχωρήσουμε.  Θεωρούμε  την  ευθύνη  κυρίαρχα  έχει  η 

πλειοψηφία  να  την  επιβάλει .  Βλέπω  σήμερα  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  δυο  

φορές  η  ίδια  η  πλειοψηφία  δεν  παρίσταται  για  τους  όποιους  λόγους,  

κατά  συνέπεια  λοιπόν…ένα  ζήτημα  που  κατεξοχήν  είναι  καθαρά  θέμα 

της Διοίκησης…, αποχωρούμε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι,  εάν θα είναι  παρούσα και  η Διοίκηση όπως στα άλλα θέματα 

που…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Σας  ακούσαμε  με  προσοχή,  θα  μας  πείτε  και  τη  θέση  σας  στο 

συγκεκριμένο ζήτημα;

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Εμείς  αποχωρούμε  ωστόσο  διότι  είναι  η  δεύτερη  φορά  που  δεν 

μπορεί  να…και κύριε Δήμαρχε θα πρέπει  να ασχοληθείτε…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ξέρετε  όμως  εμείς  δεν  έχουμε  την  πολυτέλεια  τι  δική  σας  να 

αποχωρήσουμε,  τη  θέση  σας  να  ακούσουμε  γιατί  μας  ενδιαφέρει  και 

θέλουμε να την συνυπολογίσουμε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Θεωρώ  ότι  η  αποχώρησή  σας  επιβαρύνει  αυτό  που  επικαλείστε 

κύριε συνάδελφε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγνώμη για να καταλάβω αποχωρείτε με την παράταξη; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Αποχωρείτε  κύριε  Κυριακόπουλε  για  να  ξέρω  τι  είπατε; 

Αποχωρείτε.  Ο κύριος Λύκος έχει  το λόγο.  

Κος ΛΥΚΟΣ:

Νομίζω  κύριε  Πρόεδρε  ότι  με  τις  δηλώσεις  του  κυρίου 

Κυριακόπουλου  και  να  γραφτούν  στα  πρακτικά,  φοβίζουν  τους 

Δημοτικούς  Συμβούλους  με  δικαστήρια  και  τέτοια,  και  τέτοια  που 

υπονοεί  πάντα γι’  αυτό και η απουσία τους.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Γιατί  πράγμα κύριε Λύκο; 

Κος ΛΥΚΟΣ:

Γι’ αυτό και η απουσία τους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Και  εγώ  ως  Δήμαρχος  θέλω  να  κάνω  έκκληση  να  μην 

αποχωρήσετε και να κάτσετε να ψηφίσετε.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εντάξει  όπως νομίζετε,  να γραφτεί  στα πρακτικά.  

Κος ΛΥΚΟΣ:

…είναι  υπεύθυνος  για  την  συμπεριφορά  των  Δημοτικών 

Συμβούλων  αποκλειστικά  ο  κύριος  Κυριακόπουλος  και  ο  κύριος 

Χρονόπουλος,  αυτοί οι  δύο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία  κύριοι  αποφασίστε  ποιοι  αποχωρείτε,  ποιοι  παραμένετε 

για να μπει  το θέμα σε ψηφοφορία εφόσον έχει  τελειώσει η άποψή σας. 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε  Κυριακόπουλε  ως  Δήμαρχος  κάνω  έκκληση  να  μην 

αποχωρήσετε.  Αποχωρείτε,  λυπάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου  έχει  το 

λόγο.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…αφού  θα  αποχωρήσει  ο  συνάδελφος,  αλλά  το  τελευταίο 

διάστημα  μιλάω  στους  εναπομείναντες  συναδέλφους,  το  τελευταίο 
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διάστημα  στο  Περιστέρι  μερίδα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  της 

αντιπολίτευσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ασκεί  χρέη  εισαγγελέως 

κατά παντός επιστητού.

Έχουνε  φτάσει  σε  σημείο  να  δηλώνουν  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  και 

αυτό  δεν  εξυπηρετεί  την  δημοκρατία  ότι  φοβούνται  να  μείνουνε  μέσα 

στην αίθουσα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Μιλάω  και  για  της  αντιπολίτευσης  κύριοι.  Μιλάω  για 

Συμβούλους  της  αντιπολίτευσης.  Γιατί  ενώ  καυτηριάσατε  την  απουσία 

των  Συμβούλων  της  συμπολίτευσης  δεν  κάνατε  καμία  αναφορά  στην 

απουσία όλου του συνόλου της αντιπολιτεύσεως.

Με  το  να  κουνάμε  το  χέρι  βέβαια  δεν  έρχονται  αποτελέσματα. 

Ευχαριστώ πολύ κύριοι.  Ψηφίστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η 

κυρία Τσιώτα,  ναι .  Ο κύριος Λύκος,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι .  (…)

Με  11  θετικές  ψήφους  δεδομένου  ότι  απαιτείται  από  το  νόμο 

πάνω  από  12  ψήφους  το  θέμα  δεν  μπορεί  να  λάβει  απόφαση.  

Τουλάχιστον απαιτεί  12 θετικές ψήφους,  οπότε το θέμα δεν περνάει .
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  η 

ημερήσια  ολοκληρώνεται  και  λύεται  η  συνεδρίαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Λήξη Δημοτικού Συμβουλίου

Ώρα Λήξης 20:00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΑΡΑΦΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΞΕΝΗ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΣΙΒΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΗΛΙΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*******************

**********
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