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ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνινγηζκόο πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο 2018, ζε ό,ηη
αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα (Ν.3463/06)

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 11ε Δηδηθή
πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιώ θάπνην ζπλάδειθν ή
ζπλαδέιθηζζα γηα ρξέε Γξακκαηέα. Δπραξηζηνύκε θ. Καιύβε. Παξαθαιώ λα
πάξνπκε παξνπζίεο γηα λα δνύκε αλ έρνπκε απαξηία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Γ. ΚΑΛΤΒΖ): Ο θ. Καιακπόθεο Ισάλλεο παξώλ, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθόιανο παξώλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνύζα, ν θ.
Αλησλαξόπνπινο Υξήζηνο απώλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλησλαξόπνπινο απνπζηάδεη, είλαη θαληάξνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Η θα Ρόθνπ Υαξίθιεηα απνύζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Η θα Ρόθνπ έρεη εηδνπνηήζεη θαη είλαη δηθαηνινγεκέλε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιύβεο Γεώξγηνο παξώλ, ε θα Υαξακαξά Γεσξγία
παξνύζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο Θεόδσξνο παξώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
παξώλ, ν θ. Αγγειήο Υξήζηνο απώλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο παξώλ, ε
θα Κάπνπα - Σξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλα απνύζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Η θα Κάπνπα είλαη δηθαηνινγεκέλε απνύζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ. Κνπξεκέλνο
Λάκπξνο παξώλ, ν θ. Καςάιεο Παληειήο παξώλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε
παξνύζα, ε θα Γεσξγαθά Γέζπνηλα παξνύζα, ν θ. Κνπεινύζνο Υξήζηνο
παξώλ, ν θ. Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο απώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ Ισάλλεο
απώλ, ν θ. Αξάπνγινπ Γεώξγηνο απώλ, ν θ. Πιάηαλνο Διεπζέξηνο απώλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξεο απώλ, ν θ. Κόληνο Απόζηνινο παξώλ, ν θ.
Παπαληθνιάνπ Νηθόιανο απώλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξώλ, ε θα
Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνύζα, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι απώλ, ε θα
Αγαγηώηνπ Βαζηιηθή απνύζα, ν θ. ηώξεο Νηθόιανο απώλ, ε θα Γθνύκα
Γαλάε – Δύα απνύζα, ν θ. Παπαθώζηαο Βαζίιεηνο παξώλ, ε θα Αλαγλώζηνπ
– Καξθάλε Αλησλία απνύζα.
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Η Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα παξνύζα θαη ν Πξόεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ν. Υαιθεδόλαο θ. Καηεξίλεο Γεώξγηνο
παξώλ. 17 παξόληεο, έρνπκε απαξηία, κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ηε
ζπλεδξίαζή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε, μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Να θαισζνξίζνπκε
θαη' αξράο ηελ θα Γεσξγαθά Γέζπνηλα γηα ηελ παξνπζία ηεο. Ο θ. Κόληνο έρεη
δεηήζεη θαη’ εμαίξεζε ηνλ ιόγν παξ' όιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζε απηό ην
θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο επεηδή είλαη Δηδηθή, αιιά επεηδή είλαη ην ηειεπηαίν καο
πκβνύιην ζα θάλσ κηα εμαίξεζε θαη ζα δώζσ ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Κόλην γηα δπν
ιεπηά.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηώ πνιύ θα Πξόεδξε. Καηαιαβαίλσ όηη είλαη εθηόο
θαλνληζκνύ, αιιά επεηδή είλαη ην ηειεπηαίν πκβνύιην επραξηζηώ πνιύ γηα
ηελ αλνρή ζαο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα κεηά
από πέληε ρξόληα ζπλεδξηάζεσλ, πνπ λνκίδσ όηη είρακε θαη θαιέο θαη θαθέο
ζηηγκέο εγώ θξαηάσ ηηο θαιέο ζηηγκέο, ήζεια κόλν επραξηζηίεο λα έρσ δηόηη
πέληε

ρξόληα

εκπινπηίζηεθα

ζε

πνιιά

πξάγκαηα

ζρεηηθά

κε

ηελ

Απηνδηνίθεζε, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν όηη πξνζπαζήζακε πάξα πνιύ λα
θέξνπκε ην θαιό γηα ηνλ ζπλδεκόηε καο θαη γηα ηνπο δεκόηεο καο.
Δγώ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιύ ηνλ θόζκν ν νπνίνο
καο επέιεμε, ελλνώ ηελ Παξάηαμή καο, λα βξεζνύκε εδώ. Να επραξηζηήζσ
ηδηαίηεξα ηνλ ζπληδξπηή ηεο Παξάηαμήο καο ηνλ θ. Νηάηζε, ηνλ θ.
Παπαληθνιάνπ αιιά θαη ηνλ θ. Μπόβν ν νπνίνο παξ' όιν όηη δελ ήηαλ εδώ,
ήηαλ θνληά ζηελ Παξάηαμε, ηελ θα Έιζα Παπαγεσξγίνπ, όια ηα κέιε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηε Γηνίθεζε θαη ηελ αληηπνιίηεπζε, ηδηαίηεξα ηνλ θ.
Γήκαξρν, ν νπνίνο πξαγκαηηθά είρε κηα ζπλεξγαζία ε νπνία ήηαλ άςνγε.
Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ είλαη όηη νη εξγαδόκελνη ηνπ
Γήκνπ καο έδσζαλ όια ηα εθόδηα λα εξρόκαζηε παλέηνηκνη εδώ θαη ηνπο
επραξηζηνύκε πάξα πνιύ, όινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο ζην δηάζηεκα απηό ην
νπνίν έθαλαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο.
Σελ ςπρή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν νπνίνο ήηαλ ν θ.
Πιέζζαο ν νπνίνο καο έδηλε πάληνηε όια ηα ζηνηρεία, ην Πξνεδξείν ην νπνίν
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είρε κηα πάξα πνιύ θαιή ιεηηνπξγία θαη λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιύ θαη
γηα ηνλ ζεβαζκό πνπ έδεημα θαη εγώ πηζηεύσ απέλαληη ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην, αιιά θαη εζείο πξνζσπηθά ζην πξόζσπό κνπ. αο επραξηζηώ
πνιύ θ. Γήκαξρν, ζαο επραξηζηώ όινπο, λα είζηε θαιά. Ίζσο κε πνιινύο λα
κελ μαλαβξεζώ, αιιά λνκίδσ όηη ήηαλ κηα πνιύ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία
σο πξνο ην θαιό ησλ δεκνηώλ. Απηό πξνζπάζεζα πάξα πνιύ θαη ππήξραλ
θαη ζηηγκέο πνπ εκείο δελ ζπλεγνξήζακε θαη δελ βξεζήθακε θνληά ζε
απνθάζεηο θαη ηηο απνδνθηκάζακε, αιιά λνκίδσ όηη γεληθόηεξα θξαηάσ πάξα
πνιύ ζεηηθά.
Δύρνκαη νιόςπρα ζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή, ζην λέν Γήκαξρν ζην
λέν Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ζε όινπο ην θαιύηεξν γηα ηελ επηηπρία ηνπ Γήκνπ
καο. αο επραξηζηώ πνιύ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Κόλην, ζπλερίδνπκε κε ην κνλαδηθό ζέκα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απολογιζμόρ πεππαγμένων Γημοηικήρ Απσήρ έηοςρ 2018,
ζε ό,ηι αθοπά ηην οικονομική καηάζηαζη, ηη Γιοίκηζη ηος Γήμος
και ηην εθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ δημοηικήρ δπάζηρ, ζύμθωνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 217 ηος Γ.& Κ. Κώδικα (Ν.3463/06)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιόγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα ζε όινπο θαη όιεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη'
αξράο ηνλ θ. Κόλην γηα ηα θαιά ηνπ ιόγηα. Η ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε έρεη κηα
ηδηαηηεξόηεηα κε ηελ έλλνηα όηη είλαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ κε ηελ παξνύζα ζύλζεζε θαη εκνύ σο Γεκάξρνπ αιιά θαη ησλ
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ νη πεξηζζόηεξνη δελ ζα βξίζθνληαη ζην επόκελν
Γεκνηηθό πκβνύιην.
Να ζαο επραξηζηήζσ θαη' αξράο όινπο γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ
είρακε θαη γηα ηηο θόληξεο θαη ηηο δηαθσλίεο, παξ' όια απηά ζεσξώ πσο ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ήηαλ κηα δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε ηνπιάρηζηνλ
όζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηνπ θ. Κόληνπ, ζεσξώ πσο όιεο νη πξνηάζεηο θαη νη
θόληξεο πνιιέο θνξέο ήηαλ από κηα ζθνπηά ηνπ λα βνεζεζεί ν Γήκνο θαη ην
θνηλό ζπκθέξνλ θαη απηό καο έθαλε όινπο θαιύηεξνπο.
4

ε

11 ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ – 24/7/2019

Γπζηπρώο δελ ζα είζηε θ. Κόλην ζην λέν Γεκνηηθό πκβνύιην θαη
πξαγκαηηθά ε θσλή ζαο, κηα θσλή θαη' αξράο έληηκε, εζηθή θαη πάληα κε
γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ ζα ιείςεη, δπζηπρώο.
Με βάζε απηή ηελ ηδηαηηεξόηεηα εξρόκαζηε ζήκεξα, όηαλ ζε έλα
κήλα αλαιακβάλεη ε θαηλνύξγηα Γηνίθεζε λα θάλνπκε ηνλ απνινγηζκό ηνπ
2018 θαη ηνπ ρξόλνπ ηέηνηα επνρή πάιη ζα ζπδεηάκε κε ηελ επόκελε Γεκνηηθή
Αξρή ηνλ απνινγηζκό πεπξαγκέλσλ ηνπ 2019.
Δίλαη απηά ηα πεξίεξγα, ηα παξάηαηξα ηα νπνία έρεη ν λόκνο.
πσο θαη λα έρεη, πέξα από ην αλαγθαζηηθό ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο έρεη
ζηαιεί έλαο αλαιπηηθόο απνινγηζκόο από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ
πεξηιακβάλεη αθξηβώο ό,ηη ελέξγεηεο, δξάζεηο, σξηκάλζεηο έξγσλ, ππεξεζηώλ,
δηαδηθαζηώλ έγηλαλ ζην Γήκν κέζα ζην 2018, είηε αθνξά ηελ Σερληθή
Τπεξεζία είηε θνξά ηε Ννκηθή Τπεξεζία ζε ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδεηαη, ηελ
παηδεία, ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ αζιεηηζκό, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Τπάξρεη κηα αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηελ νπνία έρεηε
ζηα ρέξηα ζαο από ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα. Δγώ γηα λα κελ επαλαιάβσ
όια όζα είλαη γξακκέλα κέζα ζηνλ απνινγηζκό πεπξαγκέλσλ, ζα ήζεια λα
ζηαζώ ζε

θάπνηα πξάγκαηα,

απηά

πνπ

ζεσξώ πην

ζνβαξά

πνπ

πινπνηήζεθαλ ή ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ην 2018.
Ξεθηλώληαο από ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ηαπηόρξνλα ηεο παηδείαο, ζεσξώ κηα ζεκαληηθή ηνκή ηελ
πινπνίεζε από απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή, ηε κνλαδηθή Γεκνηηθή Αξρή ζηνλ
Κεληξηθό Σνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν Γήκνο, ηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή
πξνζρνιηθή αγσγή.
Με ην κέηξν απηό από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο έσο θαη πέξζη
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ε νπνία
ήηαλ έλα πάγην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηνπ Γνλετθνύ Κηλήκαηνο
αιιά θαη ηεο Αξηζηεξάο ζα πξνζέζεηα εγώ, κπόξεζαλ ζην Γήκν καο θαη
εληάρζεθαλ 100 παξαπάλσ παηδηά ζην δεκόζην δσξεάλ εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα, είηε κηιάκε γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή ην Νεπηαγσγείν, είηε κηιάκε
γηα ζέζεηο Βξεθηθώλ ηαζκώλ.
Να ζπκίζσ όηη όηαλ αλαιάβακε ν Γήκνο ιεηηνπξγνύζε έλα
βξεθηθό ηκήκα. Απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν καο ππάξρνπλ πέληε βξεθηθά
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ηκήκαηα κε ζπλέπεηα ν Γήκνο καο λα κπνξεί λα απνξξνθά ζε κηα επνρή πνπ
ππάξρεη θηώρεηα, αλεξγία θαη όηαλ εξγάδνληαη νη γνλείο λα ππάξρεη κεγάιε
έιιεηςε ρξόλνπ, ππάξρεη απηή ε αληίθαζε, λα κπνξνύκε λα έρνπκε δσξεάλ
θαη πςειήο πνηόηεηαο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο.
Απηό όζνλ αθνξά ην ζεκειηώδεο, ην νπνίν πινπνηήζακε πέξζη
θαη ηνπιάρηζηνλ παξά ηηο αλεζπρίεο καο βιέπσ όηη θαη ε λέα Κπβέξλεζε δελ
ζα ην πάξεη πίζσ, παξ' όηη έηζη ιεγόηαλ.
Σν δεύηεξν. Θεσξώ όηη κπήθαλ ηα ζεκέιηα πέξζη γηα έλα πνιύ
ζεκαληηθό έξγν ην νπνίν είλαη ην ηξαηησηηθό εξγνζηάζην. Σν ηξαηησηηθό
εξγνζηάζην ύζηεξα από πξνζπάζεηεο, μέξεηε πνιιέο θνξέο ζην ραξηί
κπνξείηε λα δείηε ηξεηο ιέμεηο ή δπν ζεηξέο γηα έλα έξγν, αιιά από πίζσ
κπνξεί λα ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα πνιιώλ εηώλ γηα λα γξαθηεί ζε έλα
θνκκάηη ραξηί θαη λα απνηππσζεί ζε ηξεηο ζεηξέο.
Σν ηξαηησηηθό εξγνζηάζην ην νπνίν είλαη έλαο ρώξνο ν νπνίνο
θη εκείο θάλακε παξεκβάζεηο πινπνηώληαο πάιη ηόηε κηα ρξεκαηνδόηεζε πνπ
ιάβακε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ ην 2016 θαη πινπνηήζακε
παξεκβάζεηο ζε κηα ζεηξά από θηίξηα αιιά θαη ρώξνπο άζιεζεο ζην Γήκν
καο, ύζηεξα από πξνζπάζεηεο εηώλ θαη ώξηκεο κειέηεο νη νπνίεο θαηαζέζακε,
ν Γήκνο έιαβε πέξζη ρξεκαηνδόηεζε άλσ ησλ 2,1 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ
επξώ πξνθεηκέλνπ λα θηηαρηεί έλαο ζαπκάζηνο πνιηηηζηηθόο πνιπρώξνο, έλα
θύηηαξν πνιηηηζκνύ όρη κόλν γηα ηε Υαιθεδόλα αιιά γηα ηελ επξύηεξε
πεξηνρή.
Αύξην κάιηζηα πεξλάεη θαη ΤΠΟΘΑ σο ην ηειεπηαίν βήκα
πξνθεηκέλνπ ην έξγν ηελ επόκελε πεξίνδν λα δεκνπξαηεζεί. Δίλαη έλα έξγν
ην νπνίν ην μεθηλήζακε, ην σξηκάζακε θαη ζα είκαζηε εδώ πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ νκαιή, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ηνπ πινπνίεζε.
Δπίζεο έλα έξγν πνπ πέξζη δξνκνινγήζεθε ύζηεξα από πνιιά
ρξόληα πξνζπαζεηώλ θαη ην νπνίν δελ ππάξρεη κέζα, είλαη ην αληηπιεκκπξηθό
έξγν ζηελ νδό θξα. Τπάξρεη κηα πεξηνρή ε νπνία όπσο γλσξίδεηε εδώ θαη
πάλσ από 30 ρξόληα αληηκεησπίδεη πιεκκπξηθό πξόβιεκα θαη ύζηεξα από
πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα δπζηπρώο
ζεσξώ όηη αλαιάβακε έλα πνιύ κεγαιύηεξν κεξίδην επζύλεο από απηό πνπ
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καο αλαινγεί θαηαξηίδνληαο εκείο ηηο κειέηεο, παξ' όηη απηό ήηαλ αξκνδηόηεηα
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Καηαθέξακε θαη ύζηεξα από ρξόληα πξνζπαζεηώλ ην έξγν
εληάρζεθε

ζην

Σερληθό

Πξόγξακκα

ηεο

Πεξηθέξεηαο

θαη

ην

2018

νπνίν

θη

απηό

δεκνπξαηήζεθε θαη εληόο ηνπ 2019 ζα ζπκβαζηνπνηεζεί.
Δπίζεο

έλα

πνιύ

ζεκαληηθό

έξγν

ην

νινθιεξώζεθαλ όιεο νη δηαδηθαζίεο ηνπ εληόο ηνπ 2018, αθνξά ηελ
θαηαζθεπή ερνπεηαζκάησλ θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνύ. Ήηαλ κηα
πξνζπάζεηα πνιιώλ εηώλ πνπ είραλ νινθιεξσζεί κέρξη ελόο ζεκείνπ ηα
ερνπεηάζκαηα θαη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζηε Νέα Υαιθεδόλα, ππάξρνπλ
ζεκεία όπσο νη πεξηζζόηεξνη ίζσο ηα γλσξίδεηε, πνπ είλαη αθάιππηα θαη ζηε
Νέα Φηιαδέιθεηα θπξίσο ζην ύςνο ηεο εζληθήο νδνύ ζηηο εξγαηηθέο
πνιπθαηνηθίεο, αιιά θαη ζηε Νέα Υαιθεδόλα.
Με ηε κειέηε απηή ύςνπο 2,8 εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη κεηά από
πνιύρξνλε πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ αλαδήηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο αιιά θαη
έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ, ην έξγν απηό έρεη γίλεη ήδε ν δηαγσληζκόο
εληόο ηνπ ’18 πάιη θαη έρεη απνζηαιεί ν θάθεινο ζην Διεγθηηθό πλέδξην θαη
από κέξα ζε κέξα πεξηκέλνπκε ην 6ν θιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ λα
εγθξίλεη ηε δεκηνπξγία ησλ ερνπεηαζκάησλ.
Άξα

είλαη

έλα

έξγν

ην

νπνίν

θαη

απηό

ην

αθήλνπκε

παξαθαηαζήθε ζην Γήκν θαη ζα είκαζηε εδώ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ
πνξεία ηεο πινπνίεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπληνκόηεξν
δπλαηό κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν γηα ηνπο δεκόηεο καο.
Δπίζεο πέξζη μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηεο αλάπιαζεο ηνπ άιζνπο
θαη κάιηζηα ην ζπδεηήζακε δπν θνξέο ζε απηό ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Πέξζη
ππνγξάθηεθαλ νη ζπκβάζεηο γηα δπν έξγα εληόο ηνπ άιζνπο: ην πξώην έξγν
είλαη ε αλάπιαζε, ε θηινηερληθή αλάπιαζε ηνπ άιζνπο πνπ πεξηιακβάλεη
εθηεηακέλεο θπηεύζεηο δέληξσλ, θπηώλ, δηακνξθώζεηο ρώξσλ εηζόδσλ,
βξπζώλ, θξελώλ θαη κηα ζεηξά από άιια πξάγκαηα θαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ
εδάθνπο, δειαδή ρσκαηνπξγηθήο θύζεσο. Απηό ην έξγν ζα έρεη πινπνηεζεί
κέρξη 31 Απγνύζηνπ.
Δπίζεο πξόπεξζη έγηλε ν δηαγσληζκόο θαη πέξζη μεθίλεζε ε
πινπνίεζε ελόο άιινπ έξγνπ ηνπ άιζνπο πνπ γη' απηό έγηλε κηα πξνζπάζεηα
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ρξόλσλ

πνπ

αθνξά

ηε

δεκηνπξγία

λέσλ

παηδηθώλ

ραξώλ

θαη

πνδειαηόδξνκσλ. Απηό είλαη ζε εμέιημε, ήδε νη παηδηθέο ραξέο έρνπλ ζρεδόλ
νινθιεξσζεί θαη κέρξη ηέινο Απγνύζηνπ ζα έρνπλ γίλεη θαη νη πνδειαηόδξνκνη
ζην άιζνο.
Καη βέβαηα έλα ππνέξγν απηνύ ηνπ δεύηεξνπ έξγνπ πνπ ζαο
πεξηέγξαςα κε ρξεκαηνδόηεζε 700.000 € από ην ΔΠΑ είλαη ε αιιαγή ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ζην άιζνο. Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ηελ
Σερληθή Τπεξεζία θαη από ην Σκήκα Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ
πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ν ειεθηξνθσηηζκόο κέζα ζην άιζνο. Γλσξίδεηε
όινη όηη ν θσηηζκόο είλαη πνιύ παιηόο, είλαη ελεξγνβόξνο θαη ζα ππάξμεη
αληηθαηάζηαζε θαη ησλ ηζηώλ πνπ ζα κπνπλ θαηλνύξγηνη ηζηνί αιιά θαη ελόο
θσηηζκνύ ελεξγεηαθνύ.
Λέγνληαο απηό λα πσ όηη πέξζη νινθιεξώζεθε θαη ε κειέηε
ελεξγεηαθήο

αλαβάζκηζεο

ηνπ

νδνθσηηζκνύ.

Όζηεξα

από

πνιιέο

παξαηεξήζεηο είρε αλαηεζεί κηα κειέηε, ε κειέηε νινθιεξώζεθε θαη ε
παξαθνινύζεζή ηεο θαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη από ην Σκήκα
Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ελεξγεηαθή
εμνηθνλόκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50-60% ζηελ θαηαλάισζε πνπ έρεη απηή ηε
ζηηγκή ν Γήκνο καο.
Γπζηπρώο όιε ε δηαδηθαζία θαη ε γξαθεηνθξαηία δελ καο
επέηξεςε ην έξγν απηό λα ην νινθιεξώζνπκε, πιελ όκσο ην παξαδίδνπκε
έηνηκν, ππεξώξηκν πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ην ακέζσο επόκελν
δηάζηεκα θαη κε ηε λέα Γηνίθεζε.
Έλα ζεκείν ζην νπνίν ππήξμε κηα ηνκή ην 2018 ήηαλ ζην
θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ θαζαξηόηεηα πνπ ύζηεξα από πνιιά ρξόληα πνπ
ππήξρε κηα κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνύ, δηελεξγήζεθε ν δηαγσληζκόο ν
ιεγόκελνο 3Κ θαη ν Γήκνο καο έθαλε αηηήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα 28 πξνζιήςεηο.
Ο Γήκνο καο θαηάθεξε όια απηά ηα ρξόληα από εθεί πνπ είρε
βξεζεί ην ’15 κε 450.000 € έιιεηκκα ζηα αληαπνδνηηθά θαη δελ κπνξνύζε νύηε
λα θαιύςεη ηηο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ηνπ ην 2018 αλ δείηε είρακε θαη κηα
αληηπαξάζεζε ζπκάκαη θαιά θαη κε ηνλ θ. Κόλην αλ κπνξνύζε λα
δηθαηνινγεζεί ην πιεόλαζκα πνπ εκθαληδόηαλ ζηα αληαπνδνηηθά, πνπ ήηαλ
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1.400.000 € εκείο επηιέμακε λα θάλνπκε κηα δεύηεξε κείσζε ζηα δεκνηηθά
ηέιε ύζηεξα από απηή ηνπ 2015.
Αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα κπνξέζνπκε λα ξίμνπκε ρξήκαηα γηα
επελδύζεηο θαη ζε εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό, αιιά θαη όπσο έγηλαλ
πξνζιήςεηο ζην Γήκν καο θαη αλ δείηε ήηαλ γηα πξώηε θνξά ην 2018 πνπ
ππήξρε

κηα

κεγάιε

δηαθνξά

ηζνδπγίνπ

ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη

λέσλ

πξνζιήςεσλ, θαζώο θαη αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ν δηαγσληζκόο ην 2018 γηα ηξία λέα απνξξηκκαηνθόξα
θαη ηέζζεξα θνξηεγά θαη ςεθίζηεθαλ πάιη ην 2018 θαη έγηλε ν δηαγσληζκόο
ηώξα ην 2019, 1.100.000 € ήηαλ ε πξνεγνύκελε αμία ησλ νρεκάησλ πνπ
παξαιάβακε θαη ηαπηόρξνλα έγηλε δηαγσληζκόο θαη είκαζηε πάιη ζηε θάζε ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο γηα απνξξηκκαηνθόξα, θνξηεγά, θαδνπιπληήξην,
ζάξσζξν θαη αξπάγε ηα νπνία πξόθεηηαη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο, αθνύ έρνπλ
νινθιεξσζεί νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο
λα έρνπλ παξαιεηθζεί κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο από ην Γήκν καο.
Πνιιά άιια έξγα ππάξρνπλ ηα νπνία κπνξώ λα ζαο ηα πσ
αλαιπηηθά, αιιά θαη γξαπηώο όπσο ππνζέησ ζα έρεηε δηαβάζεη. Κιείλνληαο
ζέισ λα πσ όηη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππαιιήινπο
ηνπ Γήκνπ ηνπο νπνίνπο πνιιέο θνξέο απηά ηα ρξόληα ηνπο πηέζακε, έιεγα ζε
έλα πξνεγνύκελν Γεκνηηθό πκβνύιην όηη ην έξγν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
θαη κόλν έρεη ηνπιάρηζηνλ νθηαπιαζηαζηεί ζηε δηθή καο ζεηεία.
Αλ δνύκε ηα έξγα ηε ζεηεία ’11-’14 ηελ πξνεγνύκελε ηεηξαεηία
δειαδή, ζα δνύκε όηη δελ δεκνπξαηήζεθαλ ζπλνιηθά πάλσ από 4 έξγα, ελώ
ζηε δηθή καο πεξίνδν δεκνπξαηήζεθαλ πάλσ από 30 έξγα. Άξα δειαδή θαη ν
όγθνο ηεο δνπιεηάο πνπ έγηλε θαη από απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή νθείιεηαη θαη ζε
κηα ακέξηζηε ππνζηήξημε αιιά θαη ζθιεξή δνπιεηά ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ
θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπο νπνίνπο ηνπο επραξηζηώ θαη ηνπο επραξηζηνύκε
ηδηαίηεξα γη' απηή ηελ βνήζεηα. Γηαηί ρσξίο απηνύο δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη
γίλεη έλα ηόζν ζεκαληηθό έξγν ζην Γήκν καο.
Θα ήζεια εδώ λα θιείζσ θαη λα πσ όηη από ηνλ επηέκβξε ζα
μαλαζπλαληεζνύκε νη πεξηζζόηεξνη, είηε εδώ είηε εθεί πνπ καο έρεη νξίζεη ν
ιαόο ηεο πόιεο καο σο αληηπνιίηεπζε. Δκείο ζα είκαζηε παξόληεο θαη εδώ
αιιά θπξίσο ζηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπκε ηα ζπκθέξνληα ησλ
δεκνηώλ θαη ηνπ ιανύ απηήο ηεο πόιεο. Θα είκαζηε εδώ πξνθεηκέλνπ όπνπ
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ππάξρνπλ ζεηηθά βήκαηα εκείο λα ηα ζηεξίμνπκε, αιιά όπνπ ππάξρεη κηα
ακθηζβήηεζε θεθηεκέλσλ ζε απηή ηελ θνηλσλία δπζηπρώο γηα δείγκαηα πνπ
έρνπκε ήδε δεη, πνπ αθνξνύλ άιζνο θαη ηνλ Πνδνλίθηε, ζα είκαζηε απέλαληη.
Γελ ζα είκαζηε απέλαληη κε θαθό ηξόπν, κε απνπζία από ηα
Γεκνηηθά πκβνύιηα θαη κε δηαζπνξά θεκώλ θαη κε έθδνζε εθεκεξίδσλ
ιαζπνινγίαο θαη θηηξηληζκνύ, ζα είκαζηε εδώ λα ιέκε ηελ άπνςή καο αιιά
θπξίσο ζα είκαζηε ζηελ θνηλσλία νξγαλώλνληαο ηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζεη ε ίδηα λα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληά ηεο.
αο επραξηζηώ όινπο θαη όιεο γηα ηελ πνξεία απηή, ην ηαμίδη καο
ζα ζπλερηζηεί θαη από ηε λέα ζέζε ζηελ νπνία καο όξηζε ν ιαόο απηήο ηεο
πόιεο, ηελ νπνία ζα ηηκήζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα εθθξάζνπκε ηα
ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Γήκαξρν. Θα ήζειαλ νη Αληηδήκαξρνη λα
πνπλ κηα θνπβέληα; ρη. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο, ή θάπνηνο
ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιόγν; Ο θ. Κόληνο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηώ πνιύ θα Πξόεδξε. Η ηνπνζέηεζή κνπ είλαη ζρεηηθά
κε όιν απηό ην παθέην πνπ έξρεηαη εδώ, ε ακέξηζηε ζηήξημε ηελ νπνία καο
έδσζε ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη λνκίδσ θαη εθεί δελ πξέπεη λα ην μερλάκε όηη
όιν ην θνκκάηη απηό πνπ εξρόκαζηε θαη ζπδεηνύζακε ζήκεξα, ήηαλ κε ηελ
βνήζεηα θαη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, όπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο θαη όινη
καο θαη νπσζδήπνηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Αιιά κελ μερλάκε θαη ην ζέκα ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο. αο επραξηζηώ πνιύ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε. Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο; Γελ ππάξρεη. Ωξαία, ζε
απηό ην ζεκείν ιύεηαη ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. αο
επραξηζηώ πνιύ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΚΑΦΑΛΖ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
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