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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20.07.2021 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ∆.Σ. για την πληρωµή των εξόδων διατροφής και µετακίνησης 

ενός µέλους µας για την συµµετοχή του στο Επιστηµονικό Συνέδριο για 

Αιρετούς, Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονοµικής ∆ιοίκησης ΟΤΑ, 

Κόρινθος 2-4 Ιουλίου 2021. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την αγορά φωτοτυπικό-

εκτυπωτή. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την ανανέωση των       

                  υπηρεσιών µαζικής αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email )        

                  και υποστήριξη της  

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την επισκευή του      

κλιµατιστικού στα γραφεία του Συλλόγου 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7Ο : Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο Κο Γαλάνη Κων/νο για το χώρο εργασίας                         

του συλλόγου για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 8 O  :Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την πληρωµή του Κο  
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                 Παπαδόπουλου Παύλου για την υπηρεσία λήψης και τήρησης                        

                 αντιγράφων ασφαλείας (backup) του site µας sedpeiraia.gr 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε. 20/07/2021 σήµερα, βάσει του άρθρου 30 παρ. 1 του 

καταστατικού µας, σας προσκαλούµε για τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Συλλόγου µας που θα γίνει δια τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της 

δηµόσιας υγείας, γιατί είµαστε 11µελές, το Συµβούλιό µας. Έχει ήδη, το ήδη 

υπάρχον, αυτό που γίνεται σήµερα, έχει πάρει δυο αναβολές για λόγους 

προσωπικούς δικούς µου. Να πάµε τώρα στους παρόντες. Παρόντες είναι ο 

Γαλάνης Κωνσταντίνος που σας µιλάω, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κούβαρης Γεώργιος είναι απών, έχει κανονική άδεια. Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος, τώρα προσπαθεί να συνδεθεί. Καπετανάκος Ιωάννης είναι µε 

άδεια. Καραµολέγκος ∆ηµήτρης είναι παρών. Κοντογιάννη ∆ικαία είναι 

παρούσα. Παυλάκος, προσπαθεί λέει... Φάνηκε και ο κ. Φερεντίνος. Πάµε 

παρακάτω. Μόνο ο κ. Παυλάκος ακόµα δεν έχει συνδεθεί.  

 

1ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση ∆.Σ. για την πληρωµή των εξόδων διατροφής και µετακίνησης 

ενός µέλους µας για την συµµετοχή του στο Επιστηµονικό Συνέδριο για 

Αιρετούς, Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονοµικής ∆ιοίκησης ΟΤΑ, 

Κόρινθος 2-4 Ιουλίου 2021. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλαβε µέρος το µέλος µας και διευθυντής ο κ. Χασάς ∆ηµήτριος. 

Το λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. 

Θα πρέπει να κανονίσουµε αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης, που έχει τις ωραίες τις 

ιδέες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, αυτή την εβδοµάδα. Ή Πέµπτη ή Παρασκευή, από τώρα. ∆εν 

αφήνουµε να αιωρείται. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ωραία. Το συγκεκριµενοποιούµε. Λοιπόν. Το θέµα 1ο αφορά 

την έγκριση της δαπάνης η οποία έγινε από τον συνάδελφο τον Χασά τον 

∆ηµήτρη για την παρουσία του στο Συνέδριο στο οποίο πήγε. Το ύψος των 

χρηµάτων είναι 200€. Ζητώ έγκριση για τη δαπάνη αυτή. Αν κάποιος διαφωνεί, 

να τοποθετηθεί.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: …έπρεπε να πάει... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται και είναι µεγάλο γεγονός ότι ήταν κάποιος από το 

∆ήµο του Πειραιά και συµµετείχε σε αυτό το Συνέδριο, που ήταν από όλη την 

Ελλάδα. Εγκρίνεται. 

 

2ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήθελα να σας έλεγα, την ενηµέρωση την κάνω εγώ, ήθελα να 

σας έλεγα κάποια άλλα τα οποία... Αυτή τη στιγµή προέχει η τροποποίηση του 

Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. Την προηγούµενη 

Τετάρτη, έχει γίνει µια τροποποίηση Οργανισµού, την οποία το µάθαµε 

τελευταία στιγµή. Ζητήσαµε τα δικαιολογητικά, όχι τα δικαιολογητικά, ζητήσαµε 

την εισήγηση από το ∆ήµαρχο, από τη ∆ηµοτική Αρχή, για να δούµε τι 

εισηγείται, τι δεν εισηγείται, µάθαµε, µας την έδωσε προς στιγµή τη µέρα που τη 

ζητήσαµε και την ώρα, µετά από λίγο µας την έστειλε η κα Ζηλάκου. Και είδαµε, 

έγινε τροποποίηση του Οργανισµού, γίνεται µια καινούρια ∆ιεύθυνση, 

αυτοτελής ∆ιεύθυνση, η ΟΧΕ, που έπρεπε για µας να υπάρχει η ΟΧΕ, να γίνει 

∆ιεύθυνση, γιατί αυτή τη στιγµή είναι η µεγαλύτερη ∆ιεύθυνση στο ∆ήµο µας, 

γιατί είναι αυτή που παίρνει ένα τεράστιο ποσό κάθε χρόνο, που φέρνει στα 

ταµεία, από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα µε αυτή τη ∆ιεύθυνση γίνονται και 

τρία τµήµατα, που δεν υπήρχαν, και άρα γίνεται και διευθυντής, καινούριος 

διευθυντής θα µπει εκεί, και καινούριοι προϊστάµενοι, και θα την επανδρώσουν 

φυσιολογικά µε καλούς υπάλληλους από διάφορες υπηρεσίες, τους 

υπάλληλους δεν έχουµε... Γίνεται µια τροποποίηση την οποία, που ήταν 

πρώτα, πώς λέγεται η ∆ιεύθυνση αυτή; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το 4.12, έτσι δεν είναι; Σε αυτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αυτή τη ∆ιεύθυνση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Έχει Εξωστρέφεια στο τµήµα αυτό, Εξωστρέφειας, 

Τουρισµού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι το τµήµα, τη ∆ιεύθυνση πώς λέγεται πες µου. Τη ∆ιεύθυνση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτάκι άµα µου δώσεις χρόνο, θα στο βρω. ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, γι' αυτό µιλάµε, έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Εξωστρέφειας και 

Τουρισµού.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εκεί, κοιτάτε. Να το πιάσουµε από την αρχή. Εµείς 

είµαστε πάντοτε, και σαν Σύλλογος, και η θέση µας είναι καταγεγραµµένη εδώ 

και πολύ καιρό, όντως πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ν γίνει εκσυγχρονισµός του 

Οργανισµού µας, γιατί είναι πριν είκοσι χρόνια ο Οργανισµός. Ήµασταν κατά 

τότε που είχε γίνει µια διαβούλευση µε τον γενικό, πριν δυο χρόνια, ήµασταν 

κατά, γιατί στην κατάργηση τµηµάτων, πολλών τµηµάτων που ήθελε να γίνει και 

συγχώνευση των ∆ιευθύνσεων, γιατί ήταν κατά των συναδέλφων µας, δηλαδή 

θα χανόντουσαν θέσεις διευθυντών, θα χανόντουσαν θέσεις προϊσταµένων, και 

έτσι είχαµε εκφέρει τότε βάσιµες αντιρρήσεις και σας είπα και γιατί ήµασταν. 

Όµως, στο καινούριο που µας ήρθε τώρα ο Οργανισµός, που ψηφίστηκε την 

Τετάρτη, στην παράγραφο 2 της ∆ιεύθυνσης που ανέφερε η ∆ικαία, γιατί δεν το 

έχω µπροστά µου, ήρθα γρήγορα και δεν τα πήρα... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αν θέλετε εγώ ξαναµπαίνω... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το διαβάσεις, µπες να το διαβάσεις. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε, δυο λεπτά να ολοκληρώσω και θα πεις. Ήµαστε κατά. 

Το οποίο, που λέει µε λίγα λόγια, να σας το διαβάσει και ακριβώς η κα 

Κοντογιάννη, το οποίο λέει ότι αν δεν υπάρχει κόσµος, θα µπορούµε µε 

σύννοµες λέει ενέργειες, να παίρνουµε κόσµο. ∆ηλαδή κόσµο, ιδιώτες. Να τον. 

Μπήκες; Ο Παυλάκος. Θα πρέπει να βάλει όµως και το µικρόφωνο ή την 

κάµερα. Εντάξει, µπορεί να µας ακούει. Συµµετέχει και ο κ. Παυλάκος πλέον 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Είναι ο guest 63. Τι έλεγα; Έλεγα ότι αυτό και µόνο 

που αναφέρει, εµείς είµαστε ρητά και κατηγορηµατικά, το έχουµε δηλώσει πάρα 

πολλές φορές, είµαστε υπέρ του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των 

υπηρεσιών. Να µου πείτε, φτάνουν οι συνάδελφοι; Όχι, δεν φτάνουν οι 

συνάδελφοι. Όµως, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα πιέσουµε, θα παίρνουµε µε 

συµβάσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν µπορεί, γεια σας κ. Παυλάκο. Το 

µικρόφωνό σας ανοίξτε κ. Παυλάκο. Το µικρόφωνό σας. ∆εν µιλάει, του έχουν 

απαγορέψει να µιλάει. Όπως δήλωσα πριν, κάναµε µια συνάντηση την 

τελευταία µέρα, κάτι ώρες πριν εισαχθεί στο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

εγώ, η κα Κοντογιάννη και ο κ. Κούβαρης, την Τετάρτη το µεσηµέρι, και 

δηλώσαµε την αντίθεσή µας στο ∆ήµαρχο, για αυτή τη συγκεκριµένη τη δεύτερη 



 

8 

 

παράγραφο που είναι, ακόµα δηλώσαµε την αντίθεσή µας, ότι θα έπρεπε να 

είχε αποσταλεί η τροποποίηση του Οργανισµού, τουλάχιστον τέσσερις - πέντε 

µέρες, να έχουµε προλάβει, να τον έχουµε δει, να έχουν ερωτηθεί τα τµήµατα. 

Όπως στην ΟΧΕ, η ΟΧΕ που πέρασε, η ∆ιεύθυνση της ΟΧΕ, που είναι 

αυτοτελής, έγινε µε εισήγηση της Υπηρεσίας. Γιατί µιλήσαµε µε τις Υπηρεσίες 

αυτές. ∆ηλαδή από την Τρίτη που το πήραµε τα χέρια µας µέχρι την Τετάρτη, 

κάναµε επαφές να δούµε τι έχουν δηλώσει οι Υπηρεσίες, και είναι και µια 

τροποποίηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, που αλλάζουν τα τµήµατα, 

γίνονται άλλα πιο µεγάλα τµήµατα, γίνεται ένα καινούριο τµήµα, άρα θα 

υπάρχουν θέσεις για το καινούριο τµήµα και προϊσταµένου, το οποίο είµαστε 

θετικοί, εντάξει, λείπουν κάποιες αρµοδιότητες, τις οποίες, αν µας είχε 

αποσταλεί, θα τα είχαµε επισηµάνει, και πιστεύω εδώ, γιατί δεν είναι της 

καθαριότητας, δεν ήταν και ουσιώδη, πάρε και µια αρµοδιότητα από εκεί, 

πήγαινέ την εκεί, δεν θα υπήρχε δηλαδή αντίθεση σε αυτό το πράγµα. Η 

αντίθεσή µας είναι σε ένα σηµαντικό και βάσιµο γεγονός, το οποίο πέρασε 

δυστυχώς, γιατί ψηφίστηκε. Και είναι τέτοια η σπουδή, το οποίο έρχεται ας 

πούµε και στο αυριανό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, για να το περάσουν, για να το 

τελειώσουν για να το στείλουν γρήγορα στην Αποκεντρωµένη, να εγκριθεί από 

την Αποκεντρωµένη, να πάει ΦΕΚ και να γίνει τροποποίηση του Οργανισµού. 

Εµείς αύριο, που είναι εκπρόσωπός µας η κα Κοντογιάννη, θα το 

καταψηφίσουµε αυτό το συγκεκριµένο πράγµα, το οποίο, θα της δώσω τώρα 

της κα Κοντογιάννη το λόγο, να σας αναφέρει στο συγκεκριµένο, στην 

παράγραφο 2 το τι λέει, και µετά όποιος θέλει, κάνει ερωτήσεις σε µένα, στην κα 

Κοντογιάννη. Το λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Η παράγραφος 2 που θα διαβάσω τώρα, έχει ήδη 

τροποποιηθεί µετά από εισήγηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, µετά από εισήγηση δικιά µας, έχει τροποποιηθεί αλλά 

παραµένει πάλι αυτό που αφήνεται αίωρο, ο ιδιώτης. Άρα διάβασέ το. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν. Η δεύτερη παράγραφος. «Επίσης υλοποιεί δράσεις 

που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, που 

αφορούν θέµατα αρµοδιότητάς της. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από 

το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε µε σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης είτε µε άλλη διαδικασία, πχ, προγραµµατική σύµβαση, δωρεά, 

σύµβαση µίσθωσης έργου κλπ. Για το σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες 
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µελέτες και µεριµνά για όλα τα θέµατα που άπτονται της σύναψης και 

υλοποίησης των πάσης φύσεως συµβάσεων». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το καταλάβαµε; Το καταλάβαµε. Η µίσθωση έργου που λέει, είναι 

αυτά που σας λέω. Ή σε εταιρείες. Εκεί εµείς δηλώσαµε τότε µε το ∆ήµαρχο την 

αντίθεσή µας. Μίλησε µπροστά µας, πήγε τηλέφωνο την κα Ζηλάκου ότι θα το 

τροποποιήσει, το τροποποίησε λίγο καλύτερα, έβγαλε και κάποιες λέξεις που 

ήταν προηγούµενες. Η οποία πάλι, δεν µας αφήνει, δεν είµαστε σύµφωνοι µε 

αυτό, γιατί αφήνεται η πόρτα, ότι άµα δεν έχει... Τι λέει αυτό; Ότι άµα δεν έχει 

κόσµο, θα µπορεί να το δίνει σε διάφορες εταιρείες, θα µπορεί να κλείνει 

συµφωνίες µε ιδιώτες µε µπλοκάκια, µίσθωση έργου, και πάει λέγοντας. Εµείς 

γι' αυτό το λόγο που σας ανέφερα πριν, δηλώνουµε ρητά και κατηγορηµατικά 

την αντίθεσή µας. Αυτά. Θέλει κάποιος να πει κάτι, οτιδήποτε, να ρωτήσει; 

Ωραία.  

 

3ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό να βρω τις αιτήσεις. Είναι: ∆ηµόπουλος Εµµανουήλ, 

από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Ουσταµπασίδης Γεώργιος από την 

παρκοτεχνία. Καρπέτης Σταύρος από την παρκοτεχνία. Ζερβάκης Γεώργιος 

από την παρκοτεχνία. Ο Ζερβάκης Γεώργιος, θέλω να υπενθυµίσω εδώ στο 

Σώµα, ότι είναι αυτός που µε ενέργειες του Συλλόγου µας καταφέραµε, ενώ η 

Οικονοµική Επιτροπή είπε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση δικαστηρίου 

που τον έκανε αορίστου, και µετά από παρέµβασή µας, αυτός ο άνθρωπος θα 

γίνει αορίστου χρόνου στο ∆ήµο Πειραιά. Τουτουτζιδάκη Άρτεµις – Παρασκευή, 

η οποία είναι από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Σπατιώτη Παρασκευή, που 

είναι από την καθαριότητα. Στεφανίδη Σοφία, από την καθαριότητα. Χατζάρας 

Μιχαήλ από την καθαριότητα. ∆ράκος Τσιάµπουλας από την καθαριότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ένας είναι ο ∆ράκος στο ∆ήµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά τα γράµµατα δεν µπορώ να τα καταλάβω. Τσακνή; Τσακίρη; 

Τσακλή; Τσαγκίνη; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάπως έτσι Πρόεδρε, προχώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο, Αθανασία, είναι από την καθαριότητα. Ρίτας 

Αναστάσιος από την καθαριότητα. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Γκούγια Αθανασία του Σπυρίδωνος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι είναι; Γκούγια; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Γκούγια Αθανασία του Σπυρίδωνος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κανένα από Τσακνή που έλεγα. Είναι Γκούγια Αθανασία. 

Εγκρίνονται; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγκρίνονται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται. 

 

4ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την αγορά φωτοτυπικό-εκτυπωτή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για το θέµα αυτό θα σας κάνω µια αναδροµή, σχετικά µε το 

φωτοτυπικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγµή στο Σύλλογο. Το συγκεκριµένο 

φωτοτυπικό αγοράστηκε πριν τέσσερα ή πέντε χρόνια... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν έξι χρόνια. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: ...ναι, ήταν µεταχειρισµένο. Αυτή τη στιγµή έχει περάσει η 

τεχνολογία του, ανταλλακτικά υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολα να βρεθούν, αυτό 

έχει αρχίσει και ζητάει συνέχεια επισκευές και τα έξοδα συντήρησής του είναι 

αρκετά, γι' αυτό θα πρέπει να πάρουµε µια γενναία απόφαση, να κάνουµε 

αγορά ενός καινούριου, αξιόπιστου φωτοτυπικού, το οποίο θα είναι 

παρακαταθήκη για το Σύλλογο για τα επόµενα πέντε, έξι, επτά, οκτώ χρόνια. 

Επίσης, είναι κατάλληλη περίοδος να κάνουµε µια τέτοια αγορά, γιατί τα έξοδα 

του Συλλόγου πέραν των βασικών εξόδων, µας επιτρέπουν να κάνουµε µια 

τέτοια αγορά. Γι' αυτό ζητάω έγκριση για την αγορά του φωτοτυπικού, το οποίο, 

να ενηµερώσω, επειδή έχει γίνει και µια έρευνα αγοράς, ένα αξιόπιστου τύπου 

Konica – Minolta όπως ήταν αυτό εδώ, αλλά πιο εξελιγµένο, θα κοστίσει γύρω 

στα 2.500€. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε, θα πάρουµε τρεις 

προσφορές για το συγκεκριµένο µοντέλο, και όποια θα είναι η πιο οικονοµική, 

αυτήν και θα επιλέξουµε. Ζητώ λοιπόν έγκριση για την αγορά φωτοτυπικού 

µηχανήµατος σε αντικατάσταση αυτού που έχει γεράσει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάµε λίγο στην έγκριση, θα σας κάνω... Κοιτάτε, αυτό το 

φωτοτυπικό, όταν αναλάβαµε το Σύλλογο, δεν υπήρχε φωτοτυπικό, υπήρχε ένα 

πολύ παλιό, το οποίο το κάναµε και δωρεά, είχαµε πάρει απόφαση και το 

κάναµε δωρεά στους φύλακες. Το οποίο και πάλι αυτό δεν πρέπει να 

λειτουργεί. Θέλω να πω κάτι άλλο. Τον κ. Καλογερόγιαννη τον χάσαµε. Το 

πήραµε, επειδή όταν αναλάβαµε υπήρχαν πιο σηµαντικά προβλήµατα, πήραµε 

ένα µεταχειρισµένο, που ήταν στα τρία – τέσσερα χρόνια. Το πήραµε 

µεταχειρισµένο και είχαµε δώσει τότε 1.200, 1.300€, δεν θυµάµαι πόσο ήταν.  

Μετά από έξι χρόνια, το συγκεκριµένο µηχάνηµα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. 

Ούτε από πάνω για να τραβάει, ούτε από κάτω που έχουµε το πρόβληµα τώρα, 

δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, έχουν έρθει µέχρι τώρα δυο – τρεις εταιρείες, και 

λένε το ίδιο. Μπαίνοντας στη συζήτηση τώρα µεταξύ µας, που είµαστε εδώ 

πέρα µε τον κ. Φερεντίνο, µε τον κ. Κούβαρη, µε την κα Κοντογιάννη, λέµε, άµα 

πάρουµε ένα µεταχειρισµένο, θα είναι πάλι, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια για να 

πέσει η τιµή, µπορεί να είναι και πέντε χρόνια, και µετά από άλλα πέντε χρόνια 

πάλι δεν θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Γιατί αυτό συµβαίνει πλέον και µε τους 

Η/Υ, και µε τους εκτυπωτές και µε τα σκάνερ. Περνάει η τεχνολογία τους, και η 

εταιρεία τι κάνει; Βγάζει καινούρια.  

Άρα, έχουµε κάνει µια έρευνα, αλλά ακόµα δεν την έχουµε τελειοποιήσει. Άρα, 

καλύτερα να πάµε σε µια αγορά καινούριου, για να το έχουµε µπροστά µας για 

δέκα, έντεκα χρόνια, παρά να πάµε σε λύση να πούµε µεταχειρισµένου, να 

πληρώσουµε 1.200, 1.300€, και να το έχουµε µετά, ανάλογα τι µοντέλο θα είναι, 

για πέντε χρόνια; Για έξι χρόνια; Και επειδή υπολειτουργούν όλοι οι σύλλογοι 

της χώρας λόγω Covid και δεν υπάρχουν πολλά έξοδα και µαζεύτηκε κάποιο 

χρηµατικό ποσό, λέγαµε να επενδύσουµε σε ένα καινούριο πολυµηχάνηµα, 

γιατί αυτό είναι πολυµηχάνηµα, δεν είναι µόνο φωτοτυπικό. Είναι σκάνερ, είναι 

fax, είναι, όλα γίνονται από εκεί. Βγάζουµε Α3. Έχουµε βγάλει χιλιάδες 

φωτοτυπίες. ∆ηλαδή δεν υπάρχει υπηρεσία στο ∆ήµο να έχει βγάλει τέτοια. 

Ούτε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που βγάζει. ∆εν υπάρχει. Αλλά πλέον δεν 

υπάρχουν και ανταλλακτικά.  

Εµείς, επειδή δεν έχουµε πάνω – κάτω το ακριβές ποσό, γιατί τα καινούρια είναι 

από 2.500 ως 3.500, και για να µην πάρουµε µια απόφαση, αφού δεν ξέρουµε 

το ποσό, λέµε να πάρουµε απόφαση ότι εγκρίνεται για την αγορά φωτοτυπικού, 

καινούργιου εκτυπωτή, πολυµηχάνηµα, σκάνερ κλπ, και στο επόµενο 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο θα είναι τώρα από εδώ και στο εξής, θα γίνει το 

Σεπτέµβριο, για αυτό το λόγο λέµε να πάρουµε την απόφαση και µετά να 

έρθουµε το Σεπτέµβριο που θα γίνει το νέο, να κάνουµε ενηµέρωση γενόµενης 

δαπάνης. Αυτό λέγαµε µε το φωτοτυπικό. Αν υπάρχει κάτι άλλο να το 

ακούσουµε, να το ακούσουµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πρόεδρε µε ακούτε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μίλα πιο δυνατά Παναγιώτη, δεν ακούγεσαι καλά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μήπως θα ήταν καλύτερα να ήταν πολυµηχάνηµα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολυµηχάνηµα είναι Παναγιώτη κι αυτό. Πολυµηχάνηµα, είναι 

εκτυπωτής, σκάνερ, όλα από εκεί τα στέλνουµε. Όλα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν το άκουσα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι έχεις κάνει µε τον ήχο σου Παναγιώτη, πρέπει να 

δυναµώσεις τον ήχο σου. Έχει κάτω ρυθµίσεις, άνοιξε τη φωνή και το 

µικρόφωνο που µιλάς. Έχει κάτω δεξιά στο κουµπάκι, έχει ρυθµίσεις. Ωραία. 

Εγκρίνεται η απόφαση; Ότι πρέπει να αλλάξουµε το φωτοτυπικό και να έρθει το 

πολυµηχάνηµα µάλλον, σωστά το διορθώνει ο Παναγιώτης, το πολυµηχάνηµα 

και να έρθει το Σεπτέµβριο; Εγκρίνεται. 

 

5ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την ανανέωση των υπηρεσιών 

µαζικής αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email ) και 

υποστήριξη της 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Γεια σας και πάλι. Ζητάω έγκριση για τη δαπάνη την οποία 

έχουµε κάνει, η οποία έχει να κάνει µε τα email τα οποία αγοράζουµε για να 

υπάρχει επικοινωνία µε τα µέλη µας και το συνολικό κόστος της δαπάνης αυτής 

είναι 360€, Ζητάω την έγκριση της δαπάνης. Αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, 

να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό, σας υπενθυµίζω, είναι η ετήσια ανανέωση για τα email που 

στέλνουµε καθηµερινά, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, ανάλογα τι µέρα είναι, που 

στέλνουµε σωρηδόν στα µέλη του Συλλόγου. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 
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6ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την επισκευή του      

κλιµατιστικού στα γραφεία του Συλλόγου 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάλι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το κλιµατιστικό το οποίο υπάρχει στο Σύλλογο, έχουµε δυο, 

παρουσίασε κάποια προβλήµατα. ∆εν λειτουργούσε. Αναγκαστήκαµε λοιπόν 

και φωνάξαµε τεχνικό της εταιρείας για να το δει. Του έγινε µια πρώτη 

συντήρηση, και ξεκίνησε πάλι να λειτουργεί. Η διαπίστωση η οποία έκανε ο 

τεχνικός, είναι ότι σε λίγο καιρό. Αυτό θα πάψει να λειτουργεί, γιατί είναι παλιό 

και τα έχει φάει τα ψωµιά του, να το πούµε έτσι απλά.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αρχίζει και παραπατάει. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και προηγούµενα σας 

ανέφερα το φωτοτυπικό, θα χρειαστεί οσονούπω να µπούµε πάλι σε µια 

δαπάνη αντικατάστασης του κλιµατιστικού αυτού. Προς το παρόν, ζητάω 

έγκριση για τη δαπάνη επισκευής του παλιού κλιµατιστικού, το οποίο ανέρχεται 

στο ποσό των 49,60€. Εγκρίνεται η δαπάνη; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ακούµε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αφού θα µπούµε στη διαδικασία να πάρουµε καινούργιο και 

επειδή... 

 

7ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο Κο Γαλάνη Κων/νο για το χώρο εργασίας 

του συλλόγου για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ικαία, µη βιάζεσαι, είναι το επόµενο θέµα που θα βάλω. Το 

επόµενο. Έλα, το συζητάµε στο θέµα 7ο. Είναι ενηµέρωση από µένα για το 

χώρο εργασίας του Συλλόγου, για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. Επειδή 
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εδώ λίγοι ερχόµαστε πλέον, αυτό το µεγάλο, που ανέφερε για τα 45€, 44, πόσα 

ήταν, ήταν κάηκε το καλώδιο που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο, το καλώδιο 

ρεύµατος που είναι µε την κεντρική µονάδα έξω, και που έρχεται εδώ µέχρι το 

Σύλλογο. Που συνδέεται µε τη µονάδα. Αυτό που έχουµε εδώ, είναι το Fujitsu, 

το οποίο σας πληροφορώ, γιατί τότε ήµουν στο ταµείο που µπήκαν, τα πρώτα 

που µπήκαν.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι είκοσι χρόνια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι πάνω, ή το 1994 ή το 1995. Και µας είπε ο άνθρωπος αυτός 

που άλλαξε το καλώδιο, ότι δεν θα αντέξει, θα σκάσει. Όντως, δεν λειτουργεί 

τώρα. Τον ξαναφωνάξαµε αυτόν, το έφτιαξε προς το παρόν, και υπολειτουργεί, 

πότε βγάζει κανονικό αέρα, πότε βγάζει ζεστό, κρύο δεν βγάζει. Εδώ µέσα, 

όποιος έρθει, είναι η κατάσταση, δεν αντέχεται. Γιατί και το άλλο που υπάρχει 

εδώ, το παλιό, αυτό υπολειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια. Ένα άσπρο, που 

είναι επάνω από την αίθουσα. ∆υστυχώς µε τα χρόνια τα µηχανήµατα χαλάνε. 

∆υστυχώς. Τη βγάλαµε τόσα χρόνια µε αυτά τα µηχανήµατα. Θα πρέπει να 

γίνει αντικατάστασή τους 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και καλύτερα να πάρουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι το θέµα τα καλύτερα. Το θέµα είναι και το πόσο 

κοστίζουν. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και καλύτερα, και µεγαλύτερα σε BTU. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πω ένα πρόβληµα. Εδώ αυτό που το έχουµε και το κάναµε 

µεταφορά από τον τοίχο και το φέραµε πάνω... απέναντι από τα γραφεία που 

είναι, του γραµµατέα, του προέδρου, για να µπαίνει ο αέρας µέσα σε µας, δεν 

υπάρχει δύναµη. Και δεν µπαίνει ο αέρας. ∆ηλαδή, ενώ η αίθουσα τότε που 

λειτουργούσε, έπιανε ψύξη, µέσα, δεν µπορείς να δουλέψεις. Εκεί θέλει µια 

γενναία απόφαση, να µπει µια µονάδα κλιµατιστική. Που είναι αυτά που 

µπαίνουν πάνω για να µπορούν να τραβηχτούν κανάλια, και να µπουν από 

πάνω, για να µπορεί να υπάρχει κρύος αέρας στα γραφεία µέσα. Στα γραφεία, 

όχι τώρα που χάλασε, στα γραφεία δεν υπήρχε ποτέ. Ήθελα να σας την κάνω 

την ενηµέρωση, θα το ψάξουµε, γιατί εκεί µιλάµε για λεφτά, και θα πρέπει να 

βρούµε µια λύση, για να µπορούν... Εδώ πέρα, αυτό που έχει δηµιουργηθεί στο 

Σύλλογο, η ενηµέρωση σελίδας, τα email, ο άνθρωπος που τα χειρίζεται να 

µπορεί και να δουλέψει. Εγώ αποφεύγω. Ήρθα την προηγούµενη Τετάρτη, γιατί 
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αναγκαστικά ήρθα, γιατί υπήρχε το ραντεβού µε το ∆ήµαρχο, για να δηλώσουµε 

την αντίθεσή µας για την τροποποίηση του Οργανισµού. ∆εν κάθοµαι εγώ. Θα 

µου πεις, ρε Κώστα, είσαι και χοντρός. Εντάξει. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να αδυνατίσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να αδυνατίσω, σωστά. Αλλά πάλι ιδρώνω πολύ. Τι να κάνω, δεν 

αντέχω. Να γίνω σαν τον Παναγιώτη, που έχει γίνει... Όχι, δεν ακούγεσαι. Εσύ 

Παναγιώτη, πρέπει, το εικονίδιο που είναι κάτω, που είναι ένα σαν οκτώ στα 

πλάγια, άνοιξέ το, µέσα έχει και µικρόφωνο και να ακούς. Μεγάλωσέ τα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τα έχω µεγαλώσει όλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα θέλεις µικρόφωνο φίλε. Αυτό το µικρόφωνο που έχεις 

ενσωµατωµένο στον υπολογιστή σου υπολειτουργεί, όπως δικός µου 

υπολογιστής, που είναι ο κ. Φερεντίνος εκεί. Και έχουµε πάρει άλλο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κ. Φερεντίνο, να τα εκατοστίσεις. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πολύχρονος, να τα εκατοστίσεις. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτή την ενηµέρωση ήθελα να σας κάνω. Και έτσι είναι κρίµα να 

µην µπορούµε µετά από τόσα χρόνια που φτιάξαµε µια ιστοσελίδα, που την 

παρακολουθεί, σχεδόν οι περισσότεροι σύλλογοι από όλη την επικράτεια, 

πολλά πράγµατα τα βλέπουν κι από µας. Είναι κρίµα να µην µπορούσε να 

στέλνουµε email. Είναι κρίµα να µην µπορούµε να στέλνουµε τηλεφωνικά 

µηνύµατα, γιατί ο χώρος δεν ενδείκνυται να έρθει κάποιος να δουλέψει. Αυτή 

την ενηµέρωση ήθελα να σας πω.  

 

8ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την πληρωµή του Κο 

Παπαδόπουλου Παύλου για την υπηρεσία λήψης και τήρησης 

αντιγράφων ασφαλείας (backup) του site µας sedpeiraia.gr 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος. Είναι ετήσια ανανέωση και αυτή.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Λαλίστατος ο Πρόεδρος. Έκανε εισαγωγή από την 

προηγούµενη τοποθέτησή του για το θέµα αυτό. Εγώ λοιπόν θα ζητήσω την 

έγκριση για να προχωρήσουµε τη δαπάνη των 400€, τα οποία απαιτούνται για 
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να µπορέσουµε στην ιστοσελίδα µας να έχουµε τα back up, δηλαδή τα 

αντίγραφα ασφαλείας, και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη στήριξη της ιστοσελίδας 

µας αυτής, που όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος είναι πολύ λειτουργική και πολύ 

χρήσιµη. Ζητάω την έγκριση για να προχωρήσουµε στη δαπάνη των 400€ για 

το λόγο αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Ωραία. Αν έχει κάποιος συνάδελφος να βάλει κάποιο 

θέµα, να πει οτιδήποτε, να κάνει κάποια κριτική, τον ακούµε. Ζητάει το λόγο και 

τον παίρνει. Ωραία. Λύεται η συνεδρίαση. Η επόµενη συνεδρίαση θα γίνει στο 

Σεπτέµβριο µήνα. Σας εύχοµαι να είµαστε όλοι καλά για να ξανασυναντηθούµε, 

γιατί εγώ ήµουν σε καραντίνα τόσες µέρες, σήµερα είναι η πρώτη φορά που 

ήρθα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆εν µας το είπες από την αρχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, ήταν γνωστό. Ήµουν σε καραντίνα. Μετά τη συνάντηση 

µε το ∆ήµαρχο, τρέχαµε και δεν φτάναµε που είχε κορονοϊό ο ∆ήµαρχος, και 

ήµαστε κλεισµένοι πέντε µέρες στα σπίτια µας. Για να έρθουµε, έχω κάνει τρία 

self test και ένα rapid. Χθες. Θα είναι η επόµενη είπα συνεδρίαση από τα µέσα 

Σεπτεµβρίου και µετά. Εύχοµαι να είµαστε όλοι δυνατοί και γεροί να 

ξανασυναντηθούµε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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