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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τομπούλογλου Ιωάννης, Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος,
Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015, σε ό,τι
αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την
εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 217 του Δ. & Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ να καθίσουμε στις θέσεις μας.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης
Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία
παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ. Αντωνόπουλος
Δημήτριος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος
παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος
Ελευθέριος απών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος
παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος
παρών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
παρών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα
Γκούμα Δανάη – Εύα απούσα,

η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

παρούσα.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας παρούσα, ο κ. Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία. Κύριοι συνάδελφοι περνάμε στην Ειδική
συνεδρίαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.

Η

διαδικασία

της

Ειδικής

συνεδρίασης απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής προβλέπει
την εισήγηση του κ. Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των
Παρατάξεων και κατόπιν γίνεται ειδική μνεία για τους κοινωνικούς φορείς της
πόλης, άρα αν παρευρίσκεται κάποιος που θέλει να μιλήσει, είτε από
Συλλόγους είτε από τα Κοινοτικά Συμβούλια, θα έχουν τον λόγο. Απλώς να
ζητήσουν τον λόγο εγκαίρως για να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι θέλουν.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015,
σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου
και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ. & Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι και
αγαπητοί συμπολίτες που παρευρίσκεστε σήμερα, η νέα Δημοτική Αρχή της
«Δύναμης Πολιτών» η οποία εξελέγην το Μάιο του 2014 και ανέλαβε τα
καθήκοντά της τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, εξελέγην σε μια περίοδο που
οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν ήδη μειωμένοι κατά 60% ενώ τον
επόμενο χρόνο, κατά τη διάρκεια της θητείας μας μειώθηκαν για μια ακόμη
φορά κατά τουλάχιστον 5%, φτάνοντας αθροιστικά στο 65% από το 2010.
Την ίδια στιγμή οι ελλείψεις προσωπικού ειδικά εργατοτεχνικού
προσωπικού

δημιουργούν

σοβαρότατα

προβλήματα

στην

ίδια

την

ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών τις οποίες εμείς ως Δημοτική Αρχή και ως
Δήμος οφείλουμε να υπηρετήσουμε.
Σε μια περίοδο που ο μνημονιακός "Καλλικράτης" και οι θεσμικές
αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση, έχουν διαμορφώσει ένα πεδίο όπου είναι σχεδόν
αδύνατο κανείς πια να μιλάει για Αυτοδιοίκηση, αφού ο θεσμικός ευνουχισμός
σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία έχουν διαμορφώσει ένα ζοφερό
παρόν αλλά και μέλλον, στο βαθμό που η χώρα μας παραμένει δέσμια της
υποτέλειας των Μνημονίων.
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Σε

μια

εποχή

μάλιστα

που

οι

ανάγκες

της

κοινωνίας

παρουσιάζονται διαρκώς διογκούμενες καθώς η ανθρωπιστική κρίση χτυπά
την πόρτα των συμπολιτών μας, κάτι που απαιτεί όπως όλοι γνωρίζετε
αυξημένη παρέμβαση του Δήμου προκειμένου να σταθούμε αρωγοί στην
προσπάθεια των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
Επίσης αναλάβαμε σε μια περίοδο που κυοφορούνταν και
σχεδιάζονταν μείζονες νομοθετικές αλλά και πολεοδομικές παρεμβάσεις, που
έχουν στόχο να αλλάξουν προς το χειρότερο και να αλλοιώσουν τον
χαρακτήρα αυτής της όμορφης πόλης. Και εδώ αναφέρομαι στο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας.
Το βάρος αντίστασης σε αυτά τα σχέδια για την υπεράσπιση της
πόλης μας απέναντι σε αλλότρια προς το συμφέρον της πόλης συμφέροντα
και πολλές φορές και απέναντι και σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να
υπάρχει κάτι να χωρίσουμε, έπεσε κυρίως πάνω σε εμάς σε Κινήσεις ή
Κινήματα πολιτών και μεμονωμένα άτομα.
Συκοφαντηθήκαμε, λοιδορηθήκαμε, ακόμη και χτυπηθήκαμε για
ένα και μοναδικό λόγο: γιατί βάζουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον αυτής της
πόλης, δεν υποκύψαμε, δεν σηκώσαμε ευκαιριακές σημαίες και παραμείναμε
και παραμένουμε πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
Ταυτόχρονα όπως όλοι γνωρίζετε, γιατί τα πράγματα είναι
γνωστά μεταξύ μας, αυτή η Δημοτική Αρχή κληρονόμησε όχι μόνο οξυμένα
οικονομικά προβλήματα αλλά και διαρθρωτικά προβλήματα, που οφείλονταν
είτε σε ασταθή Διοίκηση είτε σε κακοδιαχείριση, είτε σε αδιαφορία, είτε σε
σχέση διαπλοκής που παρήγαγε διαφθορά στο Δήμο, ή όλα αυτά μαζί.


Το γεγονός είναι ότι αρκεί κανείς να διαβάσει τις εκθέσεις ορκωτών
λογιστών για τα έτη 2011 και 2013.



Αρκεί κανείς να διαβάσει τις επίμονες συστάσεις του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για συνεχείς υπερβάσεις του
ελλείμματος του προϋπολογισμού το 2014. Κάτι, το οποίο επέσειε τη
δαμόκλειο σπάθη για το Δήμο να μπει σε Μνημόνιο.



Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι σε αυτό το Δήμο ποτέ δεν εγκρίθηκαν
ισολογισμοί και απολογισμοί, κάτι το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας.
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Αρκεί

κανείς

να

αναλογιστεί

ότι

γράφονταν,

υπονοούνταν

και

χρησιμοποιούνταν ακόμη και στο δημόσιο λόγο υποψίες σκανδάλων, τα
οποία όμως ουδέποτε διερευνήθηκαν.


Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι σε αυτό το Δήμο πάνω από τα μισά δημοτικά
κτήρια ήταν αυθαίρετα.



Αρκεί κανείς να δει ότι για πολλά χρόνια υπήρχε ως δια μαγείας ένας
μόνιμος εργολάβος έργων στο Δήμο.



Αρκεί τέλος κανείς να δει ή να έβλεπε την εικόνα της πόλης προκειμένου
να διαπιστώσει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.
Αυτή σε γενικές γραμμές ήταν η αφετηρία μας και αυτό ήταν το

τεράστιο έργο της ανασυγκρότησης και ανόρθωσης το οποίο εμείς
αναλάβαμε.
Βεβαίως θα ισχυριστούν κάποιοι ότι εδώ επαναλαμβάνουμε τη
ρήση περί «καμένης γης». Εδώ δεν μας ενδιαφέρει να χρεώσουμε ευθύνες,
ούτε να κάνουμε κριτική ή αντιπολίτευση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή,
αφού ούτως ή άλλως αυτή κρίθηκε από τους πολίτες. Δεν μπορεί όμως και να
μην αποτυπώνεται η πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή η
ανόρθωση της λειτουργίας αυτού του Δήμου απαιτούσε και απαιτεί ένα τιτάνιο
έργο, με πάρα πολλές συγκρούσεις τις οποίες εμείς αναλάβαμε να φέρουμε
εις πέρας χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος.
Σε αυτή την περίοδο για το 2015 που είναι και η πρώτη μας
ουσιαστικά χρονική περίοδος το πρώτο μας έτος, ο Δήμος όχι μόνο κατάφερε
να κρατήσει όρθιες κρίσιμες δομές αλλά και υποδομές του Δήμου, αλλά
ανέπτυξε μια σειρά πρωτοβουλιών με γνώμονα τα συμφέροντα των πολλών
και πολλές φορές σε σύγκρουση με εγκατεστημένα και ισχυρά διαπλεκόμενα
συμφέροντα στο Δήμο.
Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία
έγιναν το 2015 από εμάς:
Δημιουργήσαμε ένα δωρεάν Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην οδό
Μαιάνδρου παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε συνδημότες
μας. Κάτι το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, το έχουν αγκαλιάσει οι
πολίτες και είναι πολύ θετικό το ότι έχει κρατηθεί χαμηλά και ακριβώς παρέχει
αυτά που πρέπει να παρέχει χωρίς να γίνεται ντόρος γύρω από αυτό.
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Και από το βήμα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα
Καρακώστα η οποία είναι αυτή η οποία έκανε δωρεά το συγκεκριμένο οίκημα
στο Δήμο και η οποία επίμονα μας πίεζε πριν ακόμη αναλάβουμε, να
αξιοποιηθεί ο χώρος που έκανε δωρεά στο Δήμο, γιατί πριν ήταν
αναξιοποίητος.
Μαζί με τους Δήμους Νέας Ιωνίας και Χαλανδρίου, καταρτίσαμε
ένα πρόγραμμα σίτισης και εργασιακής επανένταξης αστέγων, το οποίο ήδη
αυτή τη στιγμή τρέχει και πάει πολύ καλά.
Δημιουργήθηκε το 2015 νέο Κοινωνικό Παντοπωλείο στη Νέα
Φιλαδέλφεια, την ίδια στιγμή που ανανεώσαμε τη σύμβαση και κρατήσαμε
ανοιχτό το υπάρχον της Νέας Χαλκηδόνας.
Αναπτύξαμε πρόγραμμα δωρεάν δεκατιανού για τους άπορους
μαθητές της πόλης σε όλα τα σχολεία και της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας και αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 170 παιδιά της πόλης, στα
οποία παρέχεται δωρεάν δεκατιανό μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
Αναπτύχθηκε μια συνεργασία με Ενώσεις Παραγωγών της
Βόρειας Ελλάδας ώστε να διανέμονται τακτικά κάθε μήνα σε άπορους της
πόλης αλλά και σε σχολεία δωρεάν γεωργικά προϊόντα.
Μια φορά το μήνα καθιερώσαμε το λεγόμενο Χωριό Παραγωγών
στο πεζόδρομο του άλσους, όπου παραγωγοί όχι μεσάζοντες πωλούν πολύ
καλά προϊόντα και σε πολύ καλές τιμές. Κάτι, που έχει αγκαλιάσει ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας.
Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και άλλους
κοινωνικούς

φορείς

ξεκινήσαμε

και

ολοκληρώσαμε

και

σταθήκαμε

πρωτοπόροι στην καμπάνια αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τιμώντας και το
προσφυγικό παρελθόν και τη ιστορία του Δήμου μας «Πιάσε το χέρι μου».
Κάτι, το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο μίμησης γι' αυτό και αμέσως μετά
ακολούθησαν κι άλλοι Δήμοι τα χνάρια που ξεκινήσαμε εμείς.
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη για τη μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών στις οικίες από το 1,45 στο 1,40 € δημιουργώντας κάποιους νέους
συντελεστές για τον ηλεκτροφωτισμό όπου επιβαρύναμε αυτούς

που

μπορούν να επιβαρυνθούν, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για τη
βελτίωση των υποδομών καθαριότητας και με συνέπεια την ορατή βελτίωση
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της εικόνας της πόλης, αλλά και για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα
αυτή τη στιγμή να προσλάβουμε 25 άτομα, ύστερα από τον πρόσφατο νόμο
που ψηφίστηκε και ευτυχώς μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις
σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Αναπλάστηκαν και αδειοδοτήθηκαν οι 10 από τις 23 παιδικές
χαρές του Δήμου μας. Το καλοκαίρι του 2014 και ύστερα από το δυστύχημα
που είχε συμβεί στο Ελληνικό, στο Δήμο μας και οι 23 παιδικές χαρές ήταν
κλειστές.

Μπήκαμε

σε

ένα

προγραμματισμό

όπου

καταφέραμε

και

αναπλάσαμε και αδειοδοτήσαμε τις 10 από αυτές, ενώ στον σχεδιασμό μας
είναι μέχρι το τέλος του έτους και τις αρχές του επόμενου, να έχουν
ολοκληρωθεί οι αναπλάσεις και οι αδειοδοτήσεις των υπολοίπων.
Για πρώτη φορά τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση δίνονται δωρεάν από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.
Επαναλειτουργήσαμε

το

Εικαστικό

Εργαστήριο

στη

Νέα

Χαλκηδόνα ύστερα από πέντε χρόνια που αυτό ήταν κλειστό και αυτή τη
στιγμή απασχολεί πάνω από 100 παιδιά της πόλης μας.
Για πρώτη φορά σε αυτό το Δήμο υπήρξε μια κανονιστική
πράξη, ύστερα από δουλειά πολλών μηνών αλλά και διαβούλευσης. Μια
κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να δοθεί ένα τέλος
στην ασυδοσία και στην αυθαίρετη χρήση και καταπάτηση του κοινόχρηστου
χώρου, κυρίως από τραπεζοκαθίσματα. Και αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτελεί
προτεραιότητά μας προκειμένου να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος
και να αποδοθεί σε αυτούς που πραγματικά ανήκει, στους ίδιους τους πολίτες.
Πέρσι έγινε αγωγή και διεκδικούμε 285.000 € -και πιθανότατα να
τα πάρουμε και να ξεκινήσει η καταβολή μέσα στο 2016- που υπεξαίρεσαν
στην ουσία η Energa και η Hellas Power που ήταν δυο εταιρείες διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες είναι οι γνωστές υποθέσεις που κατακράτησαν
χρήματα που έπρεπε να αποδοθούν στους Δήμους.
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και επαναδημοπρατήθηκε και
ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016, ο νέος Παιδικός Σταθμός στη Νέα Χαλκηδόνα
στην οδό Οδυσσέως. Όταν αναλάβαμε, ο Παιδικός αυτός Σταθμός είχε
σταματήσει αρκετούς μήνες. Ήταν μια ιστορία η οποία είχε συζητηθεί
τουλάχιστον δυο ή τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διακόψαμε τη
7
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σύμβαση -που για μας υπήρχαν αν μη τι άλλο αρκετές υποψίες γύρω από
αυτό το έργο και μιας και αναφέρθηκα πριν στο γνωστό εργολάβο, ήταν ο
γνωστός εργολάβος της Αττικής Διόδου, που όλως τυχαίως είχε πάρει κι αυτό
το έργο- εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση και το έργο ολοκληρώθηκε για να
μπορεί να υποδεχτεί παιδιά από τη νέα χρονιά.
Παρ' ότι είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ τελικά ύστερα από πολύ
μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλαμε επανεντάχθηκε, ξεκίνησε αλλά και
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης σε
βασικά δημοτικά κτήρια, αξίας 800.000 €.
Από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά
ήταν απόλυτη προτεραιότητά μας η κάλυψη των κτηριακών αναγκών της
πόλης και την ανέγερση ειδικά των νέων σχολείων που είχε ανάγκη η πόλη
και εδώ αναφέρομαι στο 1ο Δημοτικό του Σπαθάρη το οποίο για οκτώ
ολόκληρα χρόνια ήταν κατεδαφισμένο -στην ουσία ήταν ανενεργό όχι
κατεδαφισμένο- και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά την ίδια στιγμή δεν
ξεκινούσε το 1ο. Σε συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς, τους
φορείς του εκπαιδευτικού Κινήματος δηλαδή γονείς και εκπαιδευτικούς και σε
αγαστή συνεργασία και με την Περιφέρεια Αττικής και με τις κτηριακές
υποδομές, αυτή τη στιγμή μπορούμε και ανακοινώνουμε ότι το νέο σχολείο
ξεκινάει και κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες βρισκόμαστε λίγες μέρες
προτού το κτηριακό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου αξίας 11
εκατομμυρίων ευρώ, ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Και εδώ μιλάμε από ό,τι
καταλαβαίνετε για δυο μείζονος σημασία έργα, τα οποία θα αλλάξουν την
εικόνα όχι μόνο την εκπαιδευτική, αλλά και συνολικά του Δήμου μας.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ασφαλτοστρώθηκαν διάφορα τμήματα του Δήμου μας. Είχαμε
βγάλει δελτίο Τύπου, αλλά περιγράφονται αναλυτικά ποια είναι αυτά, ενώ
μέσα στον επόμενο ένα με ενάμιση μήνα θα υλοποιηθεί μελέτη 850.000 € καθ'
ότι γίνεται διαγωνισμός για να ασφαλτοστρωθούν πολύ περισσότερα τμήματα
της πόλης μας.
Πλέον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων
μπορούμε να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση αυτής της ασφαλτόστρωσης θα
έχει καλυφθεί.
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Ύστερα από πολύ επίμονη προσπάθεια και συνεργασία όλων
των απαραίτητων Υπηρεσιών, αλλά και της Περιφέρειας, εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα τεχνικών έργων της Περιφέρειας πολύ κρίσιμα έργα που έχει
ανάγκη ο Δήμος μας, έργα υποδομών όχι έργα βιτρίνας, τα οποία θα δώσουν
μια ανάσα στην πόλη και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της. Εδώ
αναφέρομαι στα αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Σκρα, που αυτή τη στιγμή
εμείς εκπονούμε την τελευταία – συμπληρωματική μελέτη προκειμένου να
ξεκινήσει το έργο, την οριοθέτηση και την ανάπλαση του Ποδονίφτη που αυτές
τις μέρες πέρασε πάλι μια τελευταία μελέτη που χρειαζόταν από το Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας για να προχωρήσει ένα έργο αξίας 6,5
εκατομμυρίων σχεδόν που θα οριοθετήσει και θα αναπλάσει τον Ποδονίφτη
από το ύψος της Χαλκίδος μέχρι την οδό Παπαναστασίου να το πω χονδρικά,
για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου, την επισκευή
αύλιων χώρων σχολείων και έργα ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία και τα
λοιπά.
Επίσης από το 2015 έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Τεχνικής
Υπηρεσίας αλλά και της Κοινωνικής Υπηρεσίας προκειμένου να αποκτήσει η
πόλη ένα κέντρο των ΚΔΑΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες στην οδό Παλαμά εξ
ου και το γεγονός ότι φέραμε πριν από λίγο το θέμα της μεταβίβασης
προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει στο ΕΣΠΑ μια πρόταση προκειμένου να
αποκτήσουμε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.
Επαναλειτουργήσαμε
Φεστιβάλ

του

Σεπτεμβρίου.

ύστερα

Ενώ

για

από

χρόνια

πρώτη

φορά

το

Πολιτιστικό

ξεκινήσαμε

και

καθιερώσαμε διήμερο πέρσι – τριήμερο φέτος Φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών προκειμένου να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι με πολύ μεράκι
αφιερώνουν την ψυχή τους και παράγουν ένα σπουδαίο πολιτιστικό έργο,
αλλά και να αναδείξουμε την ίδια την πόλη και την χορευτική της παράδοση.
Αναπλάστηκε από την αρχή ένα εγκαταλελειμμένο γήπεδο
ποδοσφαίρου 5x5 το οποίο υπήρχε στην οδό Μακρυγιάννη προκειμένου να
μπορούν τα παιδιά της πόλης και ειδικά της Νέας Χαλκηδόνας και ο
Χαλκηδονικός Σύλλογος να αθλούνται.
Ξεκίνησε το προηγούμενο έτος η κατεδάφιση των αυθαίρετων
κτισμάτων που ήταν μια ιστορία πολλών δεκαετιών μέσα στο άλσος. Την ίδια
στιγμή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν μια σειρά από
9
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μελέτες αξίας περίπου 600.000 € για την αναβάθμιση των υποδομών του
άλσους και περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να εγκριθεί πλέον
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάπλαση του άλσους, με
παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε μαζί με την ανέγερση ενός νέου Δημοτικού
αναψυκτηρίου σε ένα με ενάμιση χρόνο από τώρα το άλσος μας να είναι ένας
πόλος αναψυχής που θα τον χαίρονται όχι μόνο οι δημότες και οι κάτοικοι της
πόλης μας αλλά συνολικά όλου του λεκανοπεδίου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος και αυτό ήταν κι ένα από τα πολύ κρίσιμα ζητήματα που
μας απασχόλησε και είχαμε την τόλμη να ανοίξουμε πράγματα τα οποία
υπήρχαν στο αρχείο και εδώ αναφέρομαι σε υποθέσεις που είχαν οσμή
σκανδάλων ή διαφθοράς και όλα αυτά ήταν θαμμένα τα προηγούμενα χρόνια,
ή μπορεί να αποτελούσαν αντικείμενο μικροπολιτικής, χτυπημάτων κάτω από
τη μέση, πιθανό και εκβιασμών, με στόχο να εμπεδώσουμε ένα κλίμα
διαφάνειας, ένα κλίμα εμπιστοσύνης στο Δήμο και να τερματιστούν οι σχέσεις
διαπλοκής οι οποίες υπήρχαν στο Δήμο.
Όσον αφορά το οικονομικό, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς
θέλω να δώσω ένα στοιχείο γιατί πολλές φορές παρ' όλο που είναι
πολυσέλιδες και πολύ αναλυτικές οι εκθέσεις που υπάρχουν από τις
Υπηρεσίες και εδώ φαίνεται και όλη η δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο
διάστημα

από

τους

εργαζόμενους

του

Δήμου

πολλές

φορές

δεν

αποτυπώνονται με σαφήνεια κάποια στοιχεία.
Το 2015 η αύξηση των ιδίων εσόδων του Δήμου είναι 450.000 €
σε σχέση με το 2014. Το 2016 η αύξηση των ιδίων εσόδων στο εξάμηνο είναι
500.000 € πάνω σε σχέση με το 2015. Άρα μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή
με απόλυτη ακρίβεια ότι το 2016 τα ιδία έσοδα του Δήμου είναι στο 1,5
εκατομμύριο παραπάνω, από αυτά τα οποία παραλάβαμε το 2014.
Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και να πω ότι αυτό δεν
οφείλεται μόνο στην πολύ καλή δουλειά των υπαλλήλων που όντως έχουν
κάνει πολύ καλή δουλειά αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι ίδιοι
υπάλληλοι, ούτε οφείλεται σε κάποια ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία
τουλάχιστον μέχρι το 2015 δεν υπήρξε. Ίσα - ίσα υπήρξε επιδείνωση. Ούτε
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οφείλεται απλώς στο ότι ο Μιχάλης Λάλος είναι ένας πολύ καλός διαχειριστής
και ένας πολύ καλός τεχνοκράτης.
Εδώ

απαιτούνταν

για

να

έχουμε

αυτά

τα

οικονομικά

αποτελέσματα χωρίς να επιβαρύνουμε τους φτωχούς, ίσα - ίσα με στόχο να
προστατεύσουμε τους φτωχούς και τους κοινωνικά αδύναμους, απαιτούνταν
σκληρές πολιτικές συγκρούσεις προκειμένου να σπάσουμε κατεστημένα
συμφέροντα και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω για το που ακριβώς –ή
μπορεί να σας απαντήσει ο κ. Λάλος- οφείλεται αυτή η αύξηση.
Έγινε διαχειριστικός έλεγχος όπως ανέφερα και πριν για το 2011
και το 2013 και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ δυστυχώς
δεν έτυχε ποτέ του ενδιαφέροντος του τοπικού Τύπου. Ενώ δεν είχε ποτέ
εγκριθεί, δεν είχε παρουσιαστεί ισολογισμός και απολογισμός σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε δυο εκθέσεις που παρουσίαζαν πράματα και
θάματα και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είδα ποτέ ούτε στα ψιλά του τοπικού
Τύπου να γράφεται έστω και μια λέξη για το τι παρουσίασαν αυτές οι
περιβόητες εκθέσεις των ορκωτών, που δεν είχαν έρθει ποτέ στο Δήμο.
Διερευνήθηκαν ζημιογόνες υποθέσεις από τη δικαιοσύνη. Αυτή
τη στιγμή στο Δήμο μας διενεργείται έλεγχος του Σώματος Ελεγκτών
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, υπολογίζουμε ότι μέσα στις επόμενες 15
μέρες το πόρισμα των Ελεγκτών θα έχει παραδοθεί σε εμένα αλλά και στη
δικαιοσύνη προκειμένου να προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες.
Διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο που από τις τρεις υποθέσεις που διερευνά η πρώτη είναι ο έλεγχος
των οικονομικών του νεκροταφείου, η δεύτερη είναι ο έλεγχος της υπόθεσης
των εγγυητικών επιστολών και των μισθωμάτων του προηγούμενου
εκμισθωτή του κυλικείου του νεκροταφείου και η τρίτη υπόθεση αφορά την
Πρωτομαγιά του 2011. Θα βρουν δυο διακριτικά πορίσματα λόγω του ότι
πιθανό θα χαθούν κρίσιμες ημερομηνίες, η υπόθεση των οικονομικών του
νεκροταφείου θα διερευνηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Σεπτέμβριο
και μετά, αλλά οι δυο προηγούμενες εκθέσεις θα είναι ολοκληρωμένες
σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου.
Για το σύστημα των προμηθειών και τη διασφάλιση των
συμφερόντων των πολιτών και τη μείωση του κόστους νομίζω ότι έχει
11
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αναφερθεί και παλαιότερα ο Αντιδήμαρχος ο κ. Λάλος και στο πως
εξασφαλίσαμε μια πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό οδήγησε και σε
εξοικονόμηση κόστους για το Δήμο και άρα για τους ίδιους τους πολίτες.
Διεκδικήσαμε χρέη μεγαλοοφειλετών τα οποία υπήρχαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια και σε μεγάλο βαθμό παρέμεναν στο απυρόβλητο και
για πρώτη φορά βλέπουμε οφειλέτες του Δήμου να βρίσκουν χρήματα
ξαφνικά και να έρχονται να μπαίνουν σε ρύθμιση δόσεων.
Αυτά και πάρα πολλά άλλα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι
τα οποία μπορεί να τα πει αναλυτικά και ο Αντιδήμαρχος ο κ. Λάλος. Βεβαίως
εδώ θα πω ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε το αυτονόητο, το οποίο δυστυχώς
αυτονόητο

σε

αυτό

το

Δήμο

δεν

ήταν

καθόλου

αυτονόητο:

να

μηχανογραφήσουμε το Δημοτικό Κοιμητήριο. Στο Δημοτικό Κοιμητήριο δεν
υπήρχε μηχανογράφηση. Σε ένα Δήμο της Αττικής το 2016 το Κοιμητήριό του
που αποτελεί και τη βασική πηγή εσόδων δεν ήταν μηχανογραφημένο και
μπορούμε όλοι να καταλάβουμε το γιατί, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε
το γιατί δεν έγινε και βρεθήκαμε εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα και
πιστέψτε με αυτό έχει συνέπειες, είχε συνέπειες και σίγουρα έχει κι ένα θετικό
αποτέλεσμα για τα οικονομικά του Δήμου.
Όσον

αφορά

την

κοινωνική

πολιτική.

Αναβαθμίσαμε

τη

λειτουργία του ΚΑΠΗ και ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες δωρεάν
εκδρομές και εκδηλώσεις. Προσλάβαμε με συμβάσεις έργου δυο γιατρούς
προκειμένου να συνταγογραφούν δωρεάν και αυτό είναι κάτι που έχουν πάρα
πολύ μεγάλη ανάγκη οι ηλικιωμένοι προκειμένου και να μη ταλαιπωρούνται
και να μη χρεώνονται πολλές φορές κλείνοντας τηλεφωνικά ραντεβού αλλά
και πληρώνοντας.
Έχουμε προχωρήσει σε ελέγχους Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με
το «ΝΕΣΤΩΡ» για άτομα τρίτης ηλικίας. Στους Παιδικούς Σταθμούς έχουμε
παρακολούθηση των Παιδικών Σταθμών από παιδίατρο, ενώ λειτούργησε
άμεσα και άψογα και μεταφέρθηκε ο 2ος Παιδικός Σταθμός της Νέας
Φιλαδέλφειας στο νεόδμητο κτήριο επί της οδού Μαιάνδρου. Λειτούργησε
όπως ανέφερα πριν το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, ξεκινήσαμε το 2015
πρόγραμμα δωρεάν φορολογικών δηλώσεων για άπορους συμπολίτες στα
παλιά ιατρεία στο πάρκο των Μικρασιατών.
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Τέλος –και αναφέρομαι επιγραμματικά- υλοποιήσαμε δυο
επισιτιστικά προγράμματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Το ένα που είναι
με κοινοτικούς πόρους για απόρους και το άλλο με πόρους της Περιφέρειας το
λεγόμενο «Μικρό επισιτιστικό» για άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο
αστεγίας.
Όπως ανέφερα πριν στην Εκπαίδευση περίπου 150 παιδιά αυτή
τη στιγμή λαμβάνουν δεκατιανό από το Δήμο, είναι 230 (165 μαθητές στην
Πρωτοβάθμια και 65 μαθητές στη Δευτεροβάθμια), προχωρήσαμε σε
πρόσληψη επιπλέον σχολικών τροχονόμων προκειμένου να διασφαλίσουμε
την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία.
Ξεκινήσαμε το 2015 κοινωνικό φροντιστήριο προκειμένου να
καλύψουμε ανάγκες εκπαιδευτικές που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες
δομές Εκπαίδευσης με δέκα εθελοντές – καθηγητές και καθηγήτριες και εδώ
να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Γ' ΕΛΠΕ και την Ένωση των
Εκπαιδευτικών για όλη τη βοήθεια που παρείχαν και στήριξαν αυτό το έργο.
Τέλος μηχανογραφήσαμε τις δυο Σχολικές Επιτροπές. Δώσαμε
την προηγούμενη χρονιά έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη των
λειτουργικών

αναγκών

των

σχολείων,

προχωρήσαμε

μαζί

με

τη

μηχανογράφηση σε έλεγχο δαπανών των σχολείων ώστε να αποφεύγονται
και φαινόμενα κακοδιαχείρισης αλλά και να υποβοηθούνται οι ίδιοι
εκπαιδευτικοί λειτουργοί και οι διευθυντές στο έργο τους και προχωρήσαμε με
απόφαση όπως θυμάστε Δημοτικού Συμβουλίου στον οικονομικό έλεγχο της
χρήσης της 1ης Σχολικής Επιτροπής και αναμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτή
την υπόθεση.
Στον πολιτισμό λειτούργησαν 12 πολιτιστικά τμήματα αλλά και
τμήματα ερασιτεχνικής δημιουργίας. Ξεκινήσαμε και καθιερώσαμε τη σειρά
των διαδρομών με ποιητικές και λογοτεχνικές βραδιές αφιερωμένες σε
εμβληματικούς ανθρώπους της τέχνης. Όπως είπα καθιερώσαμε αλλά και
αναπτύξαμε και το ίδιο στοχεύουμε να κάνουμε και το χρόνου το
μουσικοχορευτικό οδοιπορικό στην ελληνική παράδοση.
Θεωρώ σημαντικό βεβαίως ότι ξεκινήσαμε πέρσι τον Σεπτέμβριο
του 2015 εκδηλώσεις για το παιδί και την πόλη, αφιερωμένες στα παιδιά σε
βασικές πλατείες της πόλης, το οποίο σκοπεύουμε να το κρατήσουμε, να το
13
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αναβαθμίσουμε το 2016 και τα επόμενα χρόνια προκειμένου να παρέχουμε
ευκαιρίες και δυνατότητες ουσιαστικής ψυχαγωγίας στα παιδιά της πόλης μας
που πραγματικά στερούνται στη σύγχρονη πόλη τέτοιων ευκαιριών.
Όσον αφορά τον αθλητισμό. Κρατήσαμε όλες τις εκδηλώσεις
που υπήρχαν πριν και εδώ αναφέρομαι στο λαϊκό αγώνα δρόμου «Γιώργος
Αποστολάκης» που κάποιοι εδώ μέσα με ένα αχαρακτήριστο τρόπο, με
εντελώς μικροπαραταξιακή και κοντόθωρη λογική έσπευσαν τρεις μήνες πριν
τη διεξαγωγή του να πουν ότι σκοπεύουμε να το καταργήσουμε.
Ξεκινήσαμε πέρσι τον 1ο λαϊκό αγώνα δρόμου στις γειτονιές των
προσφύγων σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Ιωνίας που ξεκινούσε από
τοπωνύμια και ορόσημα προσφυγικά του Δήμου Νέας Ιωνίας και κατέληξε σε
αντίστοιχα δικά μας και ο ίδιος θα επαναληφθεί και φέτος.
Έγινε η 1η έκθεση παλαιών και αγωνιστικών αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών με πολύ μεγάλη επιτυχία και σκοπεύουμε να επαναλάβουμε το
ίδιο και φέτος. Έγινε και ο 1ος και ο 2ος λαϊκός αγώνας δρόμου μέσα στο άλσος
με ελεύθερη συμμετοχή και πραγματικά με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Τέλος κρατήσαμε αλλά και αναβαθμίσαμε και εδώ στην
αναβάθμιση οφείλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους
που επωμίστηκαν μια πολύ μεγάλη ευθύνη και στη θητεία μας από το 2015
και μετά φιλοξένησαν στα θερινά προγράμματα ημερήσιας αθλητικής και
δημιουργικής απασχόλησης τα λεγόμενα CAMP διπλάσια άτομα από τα οποία
έπαιρνε ο Δήμος μέχρι το 2014 και μιλώ για 300 και πραγματικά να
επαναλάβω το ευχαριστώ γιατί επωμίστηκαν ένα πολύ μεγάλο φορτίο και μια
πολύ μεγάλη ευθύνη για να μπορούν αυτά τα παιδιά της πόλης να
απασχοληθούν με ένα δημιουργικό τρόπο να χαρούν, να ψυχαγωγηθούν και
να μάθουν πράγματα δυο εβδομάδες που κράτησε το CAMP.
Φτάνω στα ζητήματα όσον αφορά τα τεχνικά έργα και τι κάναμε.
Βεβαίως ήδη έχω αναφέρει κάποια σημεία τα οποία είναι διάσπαρτα στην
προηγούμενη τοποθέτησή μου.
Στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας όπως θυμάστε την άνοιξη
του 2014 ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει και προεκλογικά την πόλη
μας, με το που αναλάβαμε προχωρήσαμε σε άμεση αποκατάσταση των
βλαβών με συνεργασία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου το ένα κομμάτι και
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ένα άλλο από τις κτηριακές υποδομές και αυτό είχε ως συνέπεια την άρση της
επικινδυνότητας στο ίδιο το σχολείο.
Όπως ανέφερα πριν ολοκληρώθηκε μια εργολαβία πεζοδρομίων
η οποία έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Συντάξαμε καινούργιο μελέτη η οποία δεν
υπήρχε και προχωρήσαμε στη δημοπράτηση αλλά και την ολοκλήρωση του
έργου του Τετραγώνου 23 του Δημοτικού Κοιμητηρίου και αυτό είχαμε να
επιλέξουμε και αντισταθήκαμε σε μια λογική η οποία έλεγε «φτιάξτε τσάτρα
πάτρα 800-900 τάφους προκειμένου να ‘κονομήσει ο Δήμος», αλλά αντίθετα
επιλέξαμε να φτιαχτεί ένας χώρος του Κοιμητηρίου ο οποίος πραγματικά να
επιδεικνύει σεβασμό στους επισκέπτες αλλά και στους συγγενείς και να μην
τους αντιμετωπίζει μόνο ως πελάτες και ξεχωρίζει πραγματικά από τα
υπόλοιπα τετράγωνα του Κοιμητηρίου μας.
Όπως ανέφερα πριν τα μισά τουλάχιστον κτήρια του Δήμου ήταν
αυθαίρετα. Το 2015 τακτοποιήσαμε όλα τα κτήρια στο Δημοτικό Κοιμητήριο,
το Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας, το Πνευματικό Κέντρο της Νέας
Φιλαδέλφειας, τα κτήρια που είναι στο Τρίγωνο και μηχανογράφηση, κτήρια
αθλητικών εγκαταστάσεων, Πλαστήρα στην Κηφισού, στη Γράμμου και στην
Ηρώων Πολυτεχνείου. Αυτό είναι καλό να τα κρατάει κανένας γιατί όλα αυτά
σημαίνουν ατελείωτη προσπάθεια και πάρα πολλές εκατοντάδες ώρες
δουλειάς και από αιρετούς και κυρίως υπαλλήλους που φορτώθηκαν να τα
κάνουν όλα αυτά.
Τον 2ο Παιδικό Σταθμό της Νέας Χαλκηδόνας και διάφορα άλλα
αρκετά τα οποία θα γίνουν μέσα στο 2016 προκειμένου ο Δήμος μας να μην
έχει εκκρεμότητες με την Πολεοδομία και πληρώνει πρόστιμα.
Ασφαλτοστρώθηκαν κυρίως δρόμοι εκτός από τη Δεκελείας που
έφτασε από τη Νέα Χαλκηδόνα μέχρι το ύψος της Εθνικής Τράπεζας κυρίως
οδοί στη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ με τη νέα ασφαλτόστρωση θα ολοκληρωθεί
ολόκληρη η Δεκελείας, η οδός Πεταλά στη Νέα Χαλκηδόνα, η οδός Σοφούλη
στη Νέα Φιλαδέλφεια και μια σειρά άλλων οδών που θα φτιαχτούν από την
αρχή.
Αποπερατώθηκε αυτές τις μέρες το Βρεφονηπιακός Σταθμός στη
Νέα Χαλκηδόνα την οδό Οδυσσέως με τον τρόπο που σας εξήγησα πριν. Η
Τεχνική μας Υπηρεσία κατάρτισε μελέτη για διαμόρφωση δυο πλατειών στη
15

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Νησίδα που προϋπήρχε και στην οδό Μαιάνδρου δίπλα από τον Παιδικό
Σταθμό, θα σταθώ λίγο αργότερα στο θέμα της Νησίδας γιατί υπάρχουν και
κάποιοι κουκουλοφόροι στην πόλη οι οποίοι το πρόσωπό τους δεν το
εμφανίζουν μέρα και επιλέγουν να πάνε τη νύχτα και ξέρουμε ποιοι είναι και
δεν είναι κάτοικοι της Νησίδας. Θα σταθώ λίγο το τι έχει γίνει και που
βρίσκεται το έργο της Νησίδας, μπορώ να σας πω ότι θα ξεκινήσει πάρα πολύ
σύντομα και που βρίσκεται. Ξεκίνησε σήμερα.
Αποκαταστήσαμε κάποια πρανή στο ύψος του Ποδονίφτη και
κατασκευάσαμε ένα τοιχίο μεταξύ των οδών Αγίας Ευφημίας και Δοξάτου μετά
τις πλημμύρες του περσινού έτους. Υπογράφτηκε η σύμβαση το ’15 και
βρίσκεται σε εξέλιξη, η συμπλήρωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του
κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου του Ιωνικού «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου».
Επισκευάστηκαν πέρσι το καλοκαίρι ύστερα από σύμβαση που
υπογράψαμε και διαγωνισμό έγιναν μονώσεις ταρατσών των σχολείων, αλλά
βάφτηκαν και τα σχολεία όλα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για νέο
κτήριο ΚΑΠΗ και μπήκαν και τρεις νέες κυκλοφοριακές πινακίδες.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 του Δήμου και σύντομα
θα έχουμε την υπογειοποίηση πέντε συστάδων κάδων στην πλατεία
Πατριάρχου προκειμένου να έρθει η λύση σε ένα μείζον θέμα καθαριότητας
που υπάρχει στην κεντρική μας πλατεία.
Θα προχωρήσουμε σε υλοποίηση μελέτης ανακατασκευής
πεζοδρομίων αξίας 280.000 € και μια σειρά άλλων πραγμάτων που έχουν
ψηφιστεί στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα.
Τέλος όσον αφορά το ζήτημα της καθαριότητας και του
πρασίνου. Προχωρήσαμε το 2015 σε αγορά ύστερα από διαγωνισμό 320
πλαστικών κάδων απορριμμάτων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν
τοποθετηθεί αντικαθιστώντας παλαιότερους και ήδη στο 2016 σχεδιάζουμε να
παραγγείλουμε, βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτό το σχεδιασμό με τη Διεύθυνση
Καθαριότητας άλλους 700 κάδους ώστε πλέον μέσα στο 2016 να έχουμε
ολοκληρώσει την αντικατάσταση του 1/3 των κάδων της πόλης, δηλαδή των
προβληματικών κάδων και να έχουμε δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα.
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Παραλάβαμε ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης από δωρεά
από το Χαλάνδρι το Γενάρη του ’15, ενώ για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια
ύστερα από μια πενταετία λειτούργησε ο σταθμός μεταφόρτωσης των
απορριμμάτων, με συνέπεια να μειώνεται το καθημερινό κόστος και για
συντήρηση αλλά και για

καύσιμα των οχημάτων 40 με 50% και να

εξοικονομούμε τόνους από το τονάζ των απορριμμάτων.
Όπως ανέφερα πριν επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη
για την ανάπλαση του άλσους 800.000 € και περιμένουμε όπως είπα τη
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Φυτεύτηκαν 400 δέντρα και φυτά
σύμφωνα με την

υπάρχουσα μελέτη μέσα στο άλσος σε συνεργασία με

σχολεία της πόλης.
Αναδείξαμε τα χαρακτηριστικά των δεντροστοιχιών και των
κυπαρισσιών κατά μήκος της οδού Πίνδου και της Δεκελείας και τα αναδείξαμε
ως προστατευόμενες δεντροστοιχίες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών.
Αναπλάστηκαν τα πάρκα και της Καραγιώργη Σερβίας στη Νέα
Χαλκηδόνα με νέους χλοοτάπητες ενώ στο ίδιο το πάρκο των Μικρασιατών
στο τρίγωνο το Σεπτέμβρη του 2015 άλλαξε όλο το αρδευτικό σύστημα
τοποθετήθηκε από την αρχή, έγιναν νέες φυτεύσεις και χλοοτάπητες.
Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά παρέμειναν και στη θέση
τους και εδώ αναφέρομαι στο τι έγινε. Σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι το
2015 για μας ήταν ένα έτος κυρίως τακτοποίησης, εξορθολογισμού
λειτουργιών

και

κάποιων

διαρθρωτικών

αλλαγών

προκειμένου

να

μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δυνατότητα του Δήμου να μπορεί να
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες προς τους δημότες και αυτό φαίνεται και στις ίδιες
τις προμήθειες και τον αριθμό των προμηθειών που εκτελέστηκαν το 2015
από το Δήμο, που σχεδόν είναι διπλάσιες σε αριθμό από το 2014.
Για να κλείσω, θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν
ισχυριζόμαστε ότι έχουμε το αλάθητο ή ότι τα κάναμε όλα τέλεια, ή ότι η εικόνα
της πόλης είναι ιδανική και αυτό γιατί ούτε οι πόροι που έχουμε είναι
ανεξάντλητοι, ούτε η πόλη ήταν σε ένα επίπεδο που με δυο τρεις
παρεμβάσεις θα μπορούσε να αλλάξει άρδην.
Αυτό όμως που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι όλοι εμείς
ανεξαιρέτως όλο αυτό το διάστημα εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά και
17
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εργαστήκαμε με ένα και μοναδικό γνώμονα και ο γνώμονας ήταν και είναι το
συμφέρον του λαού της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας. Θεωρούμε πως αν
μη τι άλλο δεν έχουμε αδικήσει κάποιον, αλλά ακόμη κι αν έχουμε αδικήσει
κάποιον δεν το έχουμε κάνει ηθελημένα και σίγουρα μένουν πολύ
περισσότερα πράγματα να κάνουμε, τα έχουμε σχεδιάσει προκειμένου αυτή η
πόλη αλλά και οι πολίτες να τύχουν και βελτιωμένων υποδομών αλλά και μιας
πολύ βελτιωμένης κοινωνικής προστασίας που χρειάζονται οι κοινωνικά
αδύναμοι σε αυτή την περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Μια παρατήρηση θα ήθελα να
κάνω, γιατί πρέπει να καταγραφεί. Αναγκάζομαι να γίνω λίγο κακός αλλά
αυτός είναι ο ρόλος μου, έχουμε μια κορυφαία συνεδρίαση απολογισμού
πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για ένα ολόκληρο έτος και από τους πέντε
επικεφαλής των Παρατάξεων δεν υπάρχει κανένας, εκτός και είναι προς τιμή
του, του κ. Κόντου ο οποίος και γενικώς πάντοτε είναι παρών και πρέπει να το
τονίσω αυτό.
Γιατί είναι καλό να κάνουμε κριτική στη συμπολίτευση και
επιβάλλεται και πρέπει και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και καλά
κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Όμως έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Εγώ
σήμερα στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και σας μιλάω ειλικρινά, είναι
απαράδεκτη η εικόνα της αντιπολίτευσης από 14 άτομα που έχει,
παρευρίσκονται 4 αυτή τη στιγμή, στην κορυφαία συνεδρίαση του έτους.
Ας βάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα, ας μη βγάλω
εγώ. Εγώ πάντως θλίβομαι από αυτή την εικόνα και να μην ακούσω
δικαιολογίες εκτός του κ. Τομπούλογλου, ο οποίος προς τιμή του, με πήρε
μου εξήγησε το πρόβλημά του, τον θεωρώ δικαιολογημένα απών, κανείς
άλλος δεν επικοινώνησε μαζί μου είτε γιατί είναι πολύ αντιθεσμικοί, δεν ξέρω
τι είναι. Τους θεωρώ όλους αδικαιολόγητα απόντες.
Κάποιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι –δεν ξέρω, θα το εξετάσω στο
μέλλον- είναι απαράδεκτοι και δεν υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω
να πω συγχαρητήρια στους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης οι
οποίοι δεν είναι κανένας συνταξιούχος, αγωνίζονται για να παρευρεθούν στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στη Διοίκηση, αγωνίζονται διότι είναι μητέρες με δύο παιδιά, ή με ένα
παιδί, εργάζονται και έχω να τους πω από την εμπειρία μου αυτό το χρόνο σε
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όλους τους συναδέλφους της συμπολίτευσης συγχαρητήρια και συγχαρητήρια
φυσικά στην αντιπολίτευση σε αυτούς που παρευρίσκονται.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω τον λόγο αφορμής δοθείσης αυτού που είπες Πρόεδρε.
Διαβάζοντας τυχαία πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων, διαπίστωσα
πως αναγράφεται ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που λείπουν, λείπουν αφού
έχουν εγκαίρως ειδοποιήσει. Το λέω, γιατί δεν ξέρω από πού κι ως που
αναφέρεται αυτό στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λάθος και μπορεί να είναι δική μου ευθύνη κ. Δήμαρχε θα
το κοιτάξω έχετε δίκιο. Είναι δική μου ευθύνη που δεν το έχω κοιτάξει εκ
παραδρομής και θα σταματήσει αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σημαίνει πως όλοι δικαιολογημένα ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γι' αυτό εξήγησα για να καταγραφεί ότι εκτός του κ.
Τομπούλογλου που το πρόβλημα που μου παρέθεσε είναι απολύτως
δικαιολογημένος, δεν με ενημέρωσε κανείς άλλος ούτε επικεφαλής ούτε
δημοτικός σύμβουλος και το θεωρώ απαράδεκτο και να καταγραφεί. Και
έχουμε και συνέχεια, εγώ δεν θα το αφήσω αυτό το ζήτημα των δημοτικών
συμβούλων έτσι, ως οφείλω και εκ του κανονισμού.
Ο επικεφαλής –όχι οι επικεφαλής- ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχάς κ. Πρόεδρε νομίζω ότι η
παρατήρηση αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική αλλά μου δίνεται η ευκαιρία γιατί
έτσι ήθελα να ξεκινήσω ότι γενικότερα υπάρχει μια κακή η οποία βέβαια δεν
δικαιολογεί και η τοποθέτησή σας δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και
αντικειμενικά προβλήματα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης -γιατί αυτή
τη στιγμή είμαι ο μοναδικός επικεφαλής ο οποίος βρίσκομαι- που κι αυτοί
αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είπατε προηγουμένως ότι ειδοποιηθήκατε
αλλά δεν έχετε ειδοποιηθεί από τους υπόλοιπους.
Εγώ όμως θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Έκανε έναν
απολογισμό ο Δήμαρχος ο οποίος με σαφήνεια και με λεπτομέρεια είπε το
έργο το οποίο έχει κάνει το 2015 ο Δήμος. Εμείς γενικότερα αλλά κι εγώ
προσωπικά σαν άνθρωπος δεν είμαι άνθρωπος της καταστροφολογίας, δεν
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είμαι άνθρωπος ο οποίος μπορώ να λέω μόνο ό,τι άσχημο υπάρχει και να μην
επικροτήσω ενέργειες θετικές που είναι καλές για το κοινωνικό σύνολο και
οπωσδήποτε αναμφισβήτητα η παρουσία της Δημοτικής Αρχής από ό,τι
κατέγραψε ο Δήμαρχος υπήρχαν και θετικά σημεία.
Βέβαια εκείνο το οποίο πρέπει να τονιστεί κ. Πρόεδρε επειδή το
είπατε, είναι ότι σε καμία περίπτωση όλο το χρόνο, η απαξίωση της
αντιπολίτευσης σε σχέση με τη συνεργασία που έπρεπε να έχει με τη
συμπολίτευση, δεν υπάρχει καθόλου. Ούτε κρίνουμε ποιοι έρχονται και ποιοι
δεν έρχονται, αλλά αν δείτε σε γενικότερο πλαίσιο σε σοβαρά θέματα ήταν
απούσα η αντιπολίτευση και ποτέ εγώ προσωπικά δεν καλέστηκα σε ένα
θέμα που κρίνει η Διοίκηση ότι είναι σοβαρό, να έρθει να ακούσουν μόνο τη
γνώμη μου, την άποψή μου και τη θέση μου και να την αγνοήσουν.
Δηλαδή συνεργασία όλο τον ενάμιση χρόνο είχαμε μόνο μια
φορά με το γήπεδο της ΑΕΚ γιατί και η αντιπολίτευση είναι ένα θεσμικό
όργανο το οποίο μπορεί να συμβάλλει και από την πλευρά τη δική μας από το
«Ζούμε μαζί» οφείλω να τονίσω ένα πράγμα: ό,τι βλέπουμε ότι είναι καλό για
την πόλη και ό,τι βλέπουμε ότι αυτό προάγει την καθημερινότητα του
συμπολίτη μας το ψηφίζουμε. Ποτέ δεν βλέπουμε με πολιτικά οφέλη τι θα
ψηφίσουμε και το τι θα κάνουμε.
Θα ήθελα όμως εκτός από τη θετική εικόνα και θα φέρω κι ένα
παράδειγμα κορυφαίο για ήταν η οδοποιία η οποία έγινε στη Φιλαδέλφεια και
στη Χαλκηδόνα και ειδικότερα στη Χαλκηδόνα που το είχε πολύ μεγάλη
ανάγκη και πολλά άλλα πράγματα τα οποία καταγράφηκαν, εγώ θα ήθελα να
πω μερικά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και δεν βλέπω και να υπάρχει
ένας σχεδιασμός που θα μπορούν να γίνουν και σας παρακαλώ πολύ γιατί
πολλές φορές είναι υποτιμητική και η συμπεριφορά απέναντι στους 5 από
τους 20 με γελάκια, χλευασμούς, αδιαφορία και αποδοκιμασίες σας
παρακαλώ πολύ προσέξτε και μην κάνετε τίποτε από αυτά που θα σας πω.
Αλλά ήθελα ένα σεβασμό πάνω σε αυτά τα οποία θα πω τώρα.
Πρώτο και κύριο: όπως σας είπα συνεργασία Διοίκησης και
αντιπολίτευσης δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση έχει ένα χαμηλό δείκτη
σεβασμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω
είναι ότι αν πάμε στην καθημερινότητα του πολίτη, το πρώτο και το
βασικότερο κομμάτι είναι η καθαριότητα και το πράσινο.
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Θεσμικά και διοικητικά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από
τον Αντιδήμαρχο και το αναγνωρίζω αυτό από τον κ. Ανανιάδη. Όμως χωρίς
να υπάρχει προγραμματισμός, χωρίς να υπάρχει στόχευση, χωρίς να υπάρχει
προσωπικό, χωρίς να υπάρχουν μηχανήματα, χωρίς τα μηχανήματα τα οποία
είναι παροπλισμένα να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε για να μπορέσει να μπει
στην πόλη, μοιραία θα φθίνει η καθαριότητα στην πόλη.
Δεν είναι μάγος ο Αντιδήμαρχος με αυτό που διαθέτουμε να
μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι είναι σε πολύ άσχημη
κατάσταση η καθαριότητα και το πράσινο με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία
είναι από τη γενική πολιτική που στραγγαλίζει την Αυτοδιοίκηση και στην
οποία δεν έχω δει διεκδικητικά μια πραγματικά σκληρή αντιπαράθεση. Διότι
είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν η συμπολίτευση αυτή καθόταν στα έδρανα της
αντιπολίτευσης, θα ήταν πολύ πιο σκληρή με όλα αυτά τα θέματα τα οποία
αντιμετωπίζει ο Δήμος και η Αυτοδιοίκηση.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ένα
πρόγραμμα το οποίο πρόγραμμα να λέει ότι το 2015, το 2016 θα πάρουμε
δυο αυτοκίνητα, θα αποκαταστήσουμε, διεκδικητικά θα πάμε σε περισσότερο
προσωπικό με τα σημερινά δεδομένα αγαπητοί συνάδελφοι σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να βελτιωθεί η καθαριότητα και το πράσινο.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο ο Αντιδήμαρχος από
αυτό που κάνει μέσα στην πόλη, διότι δεν έχει τα μέσα και πρέπει εκεί να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να είναι το βασικότερο μέλημά μας
πως θα βελτιώσουμε την καθαριότητα και το πράσινο.
Είπε ο Δήμαρχος για τα πρανή. Τα πρανή, το 2015 δεν έγινε
τίποτε και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν γίνει μια μεγάλη
καταιγίδα ειδικά στο νότιο κομμάτι της Χαλκηδόνας θα έχουμε μεγάλες
καταστροφές. Επειδή σήμερα η εικόνα που παρουσιάζει όπως προείπα το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη, ήθελα να πω πάρα
πολλά αλλά δεν θα προχωρήσω θα πω πέντε πράγματα μόνο γιατί οι αριθμοί
πολλές φορές ευημερούν στα χαρτιά, παραδείγματος χάριν το υπόλοιπό μας
είναι 4,5 εκατομμύρια στο Ταμείο αλλά άμα καθίσουμε και το αναλύσουμε δεν
είναι 4,5 εκατομμύρια. Ενδεικτικά λέω ότι έχουμε 800.000 € τα οποία είναι
στην Τράπεζα, 1,5 εκατομμύριο πρέπει να είναι οι προμηθευτές, οι
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ειδικευμένες είναι περίπου 1.900.000 έχουμε περίπου 100.000 € όμως δεν
θέλω να μπω στα νούμερα.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να δώσουμε μια βαρύτητα, είναι ένα
πρόγραμμα. Εγώ λέω πάντοτε ότι είμαι στη διάθεση της Διοίκησης εάν με
κρίνετε

ικανό και αν με κρίνετε ως ένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να

συνεργαστεί και να μπορέσει να τοποθετήσει πέντε ιδέες, πέντε απόψεις,
πέντε θέσεις, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
Με το Δήμαρχο μπορεί να έχουμε μια εικόνα η οποία να είναι
πάνω απ' όλα ανθρώπινη, αλλά ουδέποτε με έχει πάρει ένα τηλέφωνο να με
ρωτήσει κάτι, να μου πει την άποψή του ή να με ρωτήσει «πως το βλέπει η
Παράταξή σου;» και όλη η Παράταξή μας το «Ζούμε μαζί» έχει τέτοιες
απόψεις και τέτοιες θέσεις, τις οποίες τις εκφράζω κάθε φορά στο Δημοτικό
Συμβούλιο, οι οποίες είναι θέσεις συνεργασίας, θέσεις με τις οποίες να
μπορέσουν να κάνουν κάτι για το καλό του κοινωνικού συνόλου, όπως
παραδείγματος χάριν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος πραγματικά έχει κάνει
σημαντικά πράγματα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό όπως είναι ο κ.
Μανωλεδάκης, τον οποίο πάρα πολλές φορές τον έχω πάρει και του έχω πει
μερικά πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε.
Θα ήθελα να πω ένα πράγμα: τα πρανή πρέπει οπωσδήποτε να
μπουν μέσα σε ένα προγραμματισμό για να δούμε τι γίνεται. Επίσης θα ήθελα
να μου πείτε ποιες είναι οι μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει και αν έχουμε
ώριμα

προγράμματα

από

τα

ευρωπαϊκά

προγράμματα,

δηλαδή

να

μπορέσουμε να ξέρουμε ότι περιμένουμε αυτό. Διότι αυτά τα έργα τα οποία
έχουμε κάνει, είναι όλα από επιχορηγήσεις είτε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είτε
οτιδήποτε δηλαδή από ίδιους πόρους δεν έχει γίνει τίποτε από πλευράς
Δήμου, αλλά αυτό όμως είναι διεκδικητικό, είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο.
Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και περισσότερα πράγματα.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα όμως να πω είναι ότι υπάρχει ένα
τεράστιο θέμα όπως το έθιξε ο Δήμαρχος, το θέμα της ΑΕΚ. Το θέμα της ΑΕΚ
δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτή τη στιγμή και να διχάζει την πόλη. Εμείς
είπαμε ένα πράγμα και το λέω για μια ακόμη φορά, χωρίς καμία σκοπιμότητα
και ξέρετε ότι με σκοπιμότητες και με λαϊκισμούς εγώ απέχω πάρα πολύ.
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Σας λέω μόνο μια κουβέντα: είπαμε ότι αν δικαιωθεί ο Δήμος θα
είμαστε με το Δήμο, αν όμως ο Δήμος δεν δικαιωθεί στο θέμα του Συμβουλίου
της Επικρατείας θα πρέπει να δώσουμε μια λύση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε
παραδείγματος χάριν τη μεταφόρτωση των σκουπιδιών. Η μεταφόρτωση των
σκουπιδιών είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα αύριο
με το θέμα και θα μας αιφνιδιάσει.
Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το πρώτο που υπάρχει είναι να
είμαστε σε μια συνεννόηση με την ΑΕΚ. Εμείς είπαμε ναι στο γήπεδο στην
ΑΕΚ, με προϋποθέσεις νομιμότητας, το ξεκαθαρίσαμε, δεν κάναμε λαϊκισμό
καθόλου πάνω στην ΑΕΚ, ούτε φανέλες φορέσαμε, ούτε καπέλα κίτρινα
βάλαμε και είπαμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για το καλό της πόλης.
Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ είναι ότι
πρέπει να γίνει μια συνεννόηση πάνω σε αυτό το θέμα γιατί το θεωρώ πάρα
πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο.
Επειδή πήρα λίγο περισσότερο ώρα γιατί είμαι ο μοναδικός σαν
επικεφαλής Παράταξης και επειδή πιστεύω ότι είναι σήμερα μια κορυφαία
μέρα, ανεξάρτητα αν είναι η πιο υποβαθμισμένη μέρα του Δημοτικού
Συμβουλίου σήμερα και από πλευράς κόσμου και ευχαριστούμε και πάλι τον
λίγο αυτό κόσμο που ήρθε, που είναι φίλοι μας και πάντοτε έρχονται –«φίλοι
μας» εννοώ του Δημοτικού Συμβουλίου- κοντά μας να ακούσουν να μας τη
γνώμη τους που συμφωνούμε ή που διαφωνούμε, αλλά όμως εγώ πιστεύω
ότι μια γενικότερη συλλογική πολιτική του Δήμου, μια γενικότερη συλλογική
πολιτική σε θέματα σοβαρά που δεν φτάνει μόνο να τα λύνει η συμπολίτευση,
μπορεί καλοπροαίρετα να συμβάλλει και η αντιπολίτευση.
Και τελειώνοντας επειδή θα έχει να πει και σημαντικά πράγματα
ο γιατρός ο κ. Ντάτσης, σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζω τίποτε αλλά
πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο όχι γι' αυτά τα οποία έγιναν, αλλά
γι' αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και έχει ανάγκη η πόλη να γίνουν και είπα
ενδεικτικά μερικά σημαντικά κομμάτια. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο. Ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω από την παρατήρηση που κάνατε εσείς κ.
Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι προηγουμένως ήταν εδώ κι άλλοι αρχηγοί των
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Παρατάξεων, ήταν ο κ. Γεωργαμλής ο οποίος έφυγε. Ήταν εδώ και
αποχώρησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ακριβώς είπα. Τι είπα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πήραν τηλέφωνο έκτακτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι να μην κάνουμε τώρα τέτοια τοποθέτηση.
Έχουμε 18 συμβούλους εδώ οι οποίοι εργάζονται και οι 18. Είναι δυνατό να
μου το λέτε αυτό;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Δεν εργάζονται και οι 18 κ. Πρόεδρε, εργάζονται και οι 33 που
είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη σας εργάζονται μόνο οι 18 και
γι' αυτό φέρετε ευθύνη για την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πού βγάζετε αυτό το συμπέρασμα κ. Σιώρη;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Φέρετε ευθύνη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ να ακούσω από πού βγάζετε το συμπέρασμα.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Την ξέρετε την ευθύνη σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις ευθύνες γενικώς δεν τις καταλαβαίνω εγώ.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Φέρετε κι εσείς ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω για την ευθύνη.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Την ευθύνη σας τη γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε μου.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Να, ορίστε εσείς που έχουμε σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο για ένα
τόσο σοβαρό θέμα για τον απολογισμό της Διοίκησής σας, ποιος είναι ο
απολογισμός και ποιος τον ακούει; Που είναι ο κόσμος; Πουθενά. Ποιος
δημότης ενδιαφέρθηκε για τον απολογισμό σας; Τίποτε. Και ξέρετε γιατί δεν
ενδιαφέρθηκε; Γιατί δεν έχετε κάνει τίποτε.
Και όταν έρχεται κάποιος και σας φέρνει αντίρρηση στα
λεγόμενά σας, αμέσως αρχίζετε τους διαπληκτισμούς. Δηλαδή τι προσπαθείτε
να κάνετε; Να υποβαθμίσετε ότι εσείς τα κάνετε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Βεβαίως θα συνεχίσω. Πολύ καλή η ομιλία του Δημάρχου μας,
πολύ ωραία τα έκανε η Δημοτική Αρχή, όλα καλά. Θα σταθώ σε τρία σημεία
γιατί την έχω γράψει σχεδόν όλη την ομιλία του.
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Θα σταθώ μόνο στη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξέρετε
ότι είναι ένα δημιούργημα της αρχής που έγινε από το συγχωρεμένο το
Δήμαρχο τον Γιώργο Αποστολάκη το οποίο βρήκατε και το οποίο που έχει
καταντήσει σήμερα; Μπορείτε να μας πείτε τι δίνει σήμερα το Κοινωνικό
Παντοπωλείο στους άπορους; Σχεδόν τίποτε, μια σακουλίτσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι τσάμπα δωροεπιταγές που χρωστάτε στον Σκλαβενίτη.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Ναι βεβαίως αυτό έχετε να πείτε κ. Δήμαρχε ότι είναι τσάμπα οι
επιταγές. Δωροεπιταγές δεν δόθηκαν ποτέ τσάμπα. Το αν υπήρχε οφειλή του
Δήμου και δεν αποδόθηκε, είναι άλλο πράγμα. Τσάμπα δωροεπιταγές δεν
δόθηκαν πουθενά και σε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σιώρη, κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Βλέπετε κ. Πρόεδρε εσείς καταντήσατε έτσι το Δημοτικό
Συμβούλιο και γι' αυτό κανένας από την αντιπολίτευση δεν κάθεται να σας
ακούσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιγά κ. Σιώρη.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Πέστε τα μόνοι σας, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σιώρη μη φωνάζετε άδικα… Ντροπή! Τι να πω… δεν
ξέρω. Συνεχίζουμε, δεν πειράζει. Είχαμε τέσσερις από την αντιπολίτευση,
αποχώρησε και ο ένας, έμειναν τρεις. Τουλάχιστον τους τρεις αυτούς τους
έχω σίγουρους.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ο ρόλος της αντιπολίτευσης όπως τον καταλαβαίνω είναι να
βοηθά, ή να αναγκάζει τη Δημοτική Αρχή σε αποδοτικότερο έργο σε όφελος
των πολιτών. Το να σαμποτάρει η αντιπολίτευση το έργο της Δημοτικής
Αρχής είναι ανόητο λάθος, γιατί έτσι αυτοσαμποτάρεται όταν έχει τύχει αυτή
τις όποιες επόμενες δημοτικές εκλογές.
Απολογισμός.

Πρώτα

απολογισμός

της

λειτουργίας

του

Δημοτικού Συμβουλίου. Διαβάσαμε πως έγιναν 22 συνεδριάσεις και πάρθηκαν
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293 αποφάσεις. Χρήσιμο θα ήταν να γνωρίζει και η πόλη το ποσοστό των
συνεπών δημοτικών συμβούλων με όποιο τρόπο θέλετε παρουσιάστε το,
αλλά μη μένετε στα λόγια.
293 αποφάσεις. Πόσες από αυτές ήταν ομόφωνες, πόσες ήταν
με πλειοψηφία και

πόσες αποφάσεις τροποποίησαν τις αντίστοιχες

εισηγήσεις μετά από εισήγηση μέλους ή μελών της αντιπολίτευσης; Για το
τελευταία ξέρω. Ή καμία ή σχεδόν καμία. Και αυτό βέβαια φανερώνει πως είτε
η αντιπολίτευση είναι ανικανότατη και η συμπολίτευση πλέον ικανότατη, ή η
Δημοτική Αρχή διακατέχεται από το σύνδρομο «Τα ξέρω όλα» με ό,τι
οδυνηρές συνέπειες μπορεί να έχει το φαινόμενο για το δημότη.
Και πάμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ήρθαν τα θέματα άνοιξα να τα
διαβάσω, το κάνω συνήθως, μου ζήτησε μάλιστα ένας φίλος να του τα
τυπώσω,

μαζεύω από εδώ μαζεύω από εκεί, κάπου 200 σελίδες. Λέω

«παραείναι πολλά για να τα δούμε». Τι να κάνω.. τι να κάνω… λέω «θα πάω
λίγο πιο πίσω». Για τα πολλά που έχουν γίνει συμφωνούμε, τα πιο πολλά από
αυτά ήταν δουλειά που έπρεπε να γίνει και αλίμονο να λέμε στον καθένα
«μπράβο» όταν κάνει τη δουλειά του. Γιατί το φυσικό είναι να κάνει τη δουλειά
του.
Λέω «ας πάω λίγο πιο πλάγια… να πάω να βρω τι έλεγαν και να
τους θυμίσω τι από αυτά δεν έχει γίνει». Θα μου πεις «θα γίνει τον πρώτο
ενάμιση χρόνο;». Εντάξει δεν θα γίνει τον πρώτο ενάμιση χρόνο, αλλά μερικά
από αυτά για να μη ξεχαστούν τα τέσσερα χρόνια, να τα θυμίσω τουλάχιστον
μήπως γίνουν τα επόμενα δυο χρόνια.
Πήρα την εκλογική διακήρυξη τη δική σας. «Διεκδικούμε να
καταργηθεί ο αναποτελεσματικός γραφειοκρατικός "Καλλικράτης"» και αμέσως
μου ήρθε στο μυαλό αυτό που κουβεντιάσαμε πριν στο προηγούμενο
Συμβούλιο: όταν καταργούμε την Κοινωφελή, ή σχεδιάζουμε, δεν φτιάχνουμε
ένα Δήμο πιο υπερσυγκεντρωτικό; Και όσο πιο μεγάλο είναι ένα όργανο, τόσο
λιγότερο ευέλικτο είναι κατά τη γνώμη μου.
«Αγωνιζόμαστε για μια άλλη Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη
συμμετοχή των πολιτών στο επίκεντρο» αυτό μάλλον θα το δούμε στο δεύτερο
μισό της θητείας γιατί μέχρι τώρα δεν το έχω νιώσει να γίνεται.
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«Το άλσος εγκαταλείφθηκε, το ίδιο και ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, το
Ηρώδειο Πάρκο, το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής» δηλαδή τώρα έχουν
παραλειφθεί; Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Σχεδιάζεται. Αν μείνουμε στα σχέδια
κακώς, αν υλοποιήσουμε εντάξει.
«Η εικόνα της πόλης έχει υποβαθμιστεί στο σύνολό της από την
έλλειψη καθαριότητας», γράφατε. Κύριοι, οι λόφοι των σκουπιδιών πάνω από
τους κάδους στην πλατεία Πατριάρχου, πεισματικά παραμένουν. Για εμένα
αδιανόητο η βιτρίνα της πόλης που είναι η πλατεία Πατριάρχου, με όποια
συμμετοχή στην βρώμα έχουν οι επαγγελματίες της περιοχής, να το αφήνουμε
να γίνεται έτσι. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος.

Να αλλάξουν τα

δρομολόγια των αυτοκινήτων; Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορείς να βλέπεις
Κυριακή πρωί τους λόφους εκεί πάνω.
Ακόμη δεν έχετε θεσπίσει κανόνες που είχατε τάξει, «… τους
κανόνες δεοντολογίας και κοινωνικής λογοδοσίας για όσους αναλαμβάνουν
θέσεις ευθύνης». Μη μας πει κάποιος ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι μέσα
στην κοινωνική λογοδοσία. Όχι αυτό γίνεται πάντα εδώ και πάρα πολλά
χρόνια.
Ακόμη

βέβαια

δεν

έχετε

καθιερώσει

τα

υποσχόμενα

δημοψηφίσματα για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την πόλη. Προσωπική
μου σκέψη: στο θέμα ΑΕΚ θα μπορούσατε να τολμήσετε ένα δημοψήφισμα
και όχι να χρησιμοποιείτε το θέμα είτε εκούσια είτε ακούσια σαν καπνογόνο
αποπροσανατολισμού.
Ακόμη είχατε τάξει τη δημιουργία υποδομών στήριξης των
μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό το περιμένουμε να γίνει, μακάρι να γίνει. Και
ακόμη δεν έχουμε φροντίσει κάτι άλλο που έχετε τάξει, «… να αναδείξουμε το
δασικό χαρακτήρα του άλσους», δεν έχουμε φυτέψει στις Ζώνες πρασίνου
της εθνικής οδού και δεν προστατεύουμε τον Κηφισό και τον Ποδονίφτη.
Και αφού είδα αυτά, λέω να πάρω και λίγο δυο τρία κείμενα που
ήταν στο πρόγραμμα. Δυο τρία θα πάρω από αυτά είναι πολλά… Και εσείς οι
ίδιοι, αν θέλετε κι εμείς όταν γράφεται ένα προεκλογικό πρόγραμμα, νομίζω τις
πιο πολλές φορές κι αυτός που το γράφει ξέρει ότι αυτά δεν θα γίνουν, αλλά
αφού τα γράψατε θα τα ακούσετε.
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«… Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική δεν έχουν αξιοποιηθεί
ακόμη οι ανεκμετάλλευτες πηγές χρηματοδότησης, δεν έχει δημιουργηθεί
κοινωνικό ΚΕΠ και δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ο κοινωνικός χάρτης της
πόλης» και δεν έχω διαπιστώσει πουθενά να υπάρχει υπηρεσία ΕΝΕΡΓΟΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι διαβασμένος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Καλύτερα από τους περισσότερούς σας. Από το να διαβάσω
200 σελίδες καλύτερα να διαβάσω 10 που είναι πιο χρήσιμες και πιο
ουσιαστικές.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είχα ετοιμάσει άλλη μια παρατήρηση που έκρινα να μην την
κάνω, τώρα με προκάλεσες και θα την κάνω κι αυτήν. Γυρεύοντας πήγες!
Δεν λειτουργεί υπνωτήριο, δεν λειτουργεί Συμβούλιο ένταξης
μεταναστών, δεν λειτουργεί συμβουλευτικός Σταθμός πρόληψης κατά των
ναρκωτικών.
Στην Εκπαίδευση κάπου έγραφε 6 και 2 σχολικές Επιτροπές,
δηλαδή 8, 6 στη Φιλαδέλφεια και 2 στη Χαλκηδόνα. Από ό,τι ακούω είναι 2.
Και το τάξιμο ήταν «… εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής σίτισης στους
μαθητές» όχι δεκατιανό μόνο στους απόρους. Αν γι' αυτό φτάνουν τα χρήματα
που έχουμε δεκτό, αλλά άλλο είπατε.
Οικονομικά. Ένας Δήμος ξέρουμε τα έσοδα που έχει, δηλαδή
έχει έσοδα από το νεκροταφείο, από το χαρτζιλίκι που δίνει το κράτος γιατί για
εμένα η επιχορήγηση είναι χαρτζιλίκι. Αν μαζέψει κάποιος τα έσοδα που
μαζεύει το κράτος από τους δημότες, το ποσό που δίνει πίσω στο Δήμο για να
λειτουργήσει, μικρό χαρτζιλίκι είναι. Και τρίτον οι δημοτικοί φόροι τα
ανταποδοτικά.
Με αυτά τα τρία και μόνο ένας σύγχρονος Δήμος δεν μπορεί να
πάει πουθενά. Στο μέλλον τι θα γίνει; Προετοιμαζόμαστε για τη μελλοντική
λειτουργία του Δήμου; Αν αύριο το πρωί ψηφιστεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους Δήμους –
ακούγεται πολύ- τι θα κάνουμε εμείς; Θα περιμένουμε πρώτα να ψηφιστεί και
μετά θα δούμε τι θα κάνουμε; Είναι ένα σενάριο που κυκλοφορεί να παίρνει ο
Δήμος το ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα πρόστιμα η Περιφέρεια.
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Πως θα αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου μας; Με ποιο τρόπο;
Όσο περισσότερα έχει ο Δήμος μας τόσο περισσότερες λειτουργίες έχουμε
στον πολίτη. Από ό,τι θυμάμαι πέρσι 75.000 μας περίσσευαν από όλα αυτά τα
εκατομμύρια να κάνουμε κάτι. Ανοίξαμε το 23, έφυγαν κι αυτά από τα λίγα
που ξέρω.
Πολλές φορές μέλη της συμπολίτευσης –επειδή δεν το
πολιτικοποιήσαμε καθόλου, θα το κάνω εγώ λίγο και ερασιτεχνικά- ακούγονται
επίσημα να σχολιάζουν σχετικά με την κεντρική εξουσία πως παρασύρθηκαν
και πως έχουν γρήγορα αντανακλαστικά όταν κάτι δεν τους ικανοποιεί
πολιτικά, κομματικά ή ακόμη και ευκαιριακά σε μια διεκδίκηση.
Ξέρετε, εκτός από το «… τρεις, πριν αλέκτωρ λαλήσει» υπάρχει
και η διαδικασία της τιμωρίας σε όσα μέλη πληρώματος εγκαταλείπουν το
πλοίο με το πρώτο SOS. Θέλετε – δεν θέλετε είσαστε πληρώματα. Ήσασταν
τουλάχιστον. Όχι επιβάτες. Το πλήρωμα οφείλει πρώτα να προσπαθήσει να
αποτρέψει το ναυάγιο και αν δεν το πετύχει, τότε να βοηθήσει να σωθούν όσο
γίνεται περισσότεροι επιβάτες και στο τέλος να το εγκαταλείψουν. Όσοι την
κάνουν πρώτοι και δεν πνιγούν οι ίδιοι, ο νόμος τους τιμωρεί μετά και στην
περίπτωσή μας ο λαός ξέρει τι κάνει.
Τώρα μιας και είμαστε μεταξύ μας εδώ εμείς κι εμείς, νομίζω
πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε -ας μη το έχει τάξει κανένας να το
σκεφτούμε

λίγο-

να

δημιουργήσουμε

ένα

σταθερό,

αξιοπρεπή

και

εξοπλισμένο χώρο για τις συνεδριάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο
και των άλλων Επιτροπών.
Μια αρχή θα μπορούσε να γίνει ως εξής: αφού βρεθεί ο χώρος,
διαβάζω αυτές τις μέρες πως θα αμειφθούμε, σε κάθε Συμβούλιο θα
παίρνουμε το 1/100 του

μισθού του Δημάρχου Αθηνών 40-50 €. Εγώ

προτείνω να μην πάρουμε δραχμή όλοι μας από όλα αυτά τα χρήματα –αν
βγουν- να μπουν σε ένα πουγκί και αφού βρεθεί ο χώρος να εξοπλιστεί, να
έχει ο καθένας μπροστά του την οθόνη του, με ένα Δίκτυο όλοι μαζί.
Έκατσα προχθές και έκανα ένα ξεκαθάρισμα στο σπίτι μου. Δεν
τα τυπώνω όλα τυπώνω πολύ λίγα γι' αυτό τον ενάμιση χρόνο λοιπόν γέμισα
μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών. Δεν θα είχα κανένα από αυτά τα χαρτιά να
βάλω μέσα στην σακούλα, αν δουλεύαμε πιο σύγχρονα. Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον
λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Από πού ξεκινήσει κανείς με όλα αυτά τα οποία
ακούστηκαν. Και το λέω αυτό, διότι το λέει ένας άνθρωπος που όχι μόνο τα
τελευταία δύο χρόνια της δικής σας Διοίκησης αλλά και στα 35 μου χρόνια ως
δημοτικός σύμβουλος και θα το τονίσω αυτό το πράγμα γιατί μπορεί να
ελεγχθεί, εκτός από δυο μέρες ασθενείας μου και η ασθένειά μου είναι αυτό
που ακούτε γιατί έχω χειρουργηθεί τρεις φορές, δεν έχω λείψει σε κανένα
Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια.
Διότι πρέπει ο καθένας από εμάς για όλους μας –για τον εαυτό
μου το λέω πρώτα- να έχει συνείδηση. Είναι θέμα συνείδησης του καθενός
μας, το λέω εγώ αυτό για τον εαυτό μου. Πραγματικά ακούστηκε η εικόνα αυτή
την οποία παρουσιάζει η αντιπολίτευση σήμερα και όχι μόνο οι επικεφαλής
γενικότερα η αντιπολίτευση, είναι απαράδεκτη.
Δεν ξέρω αν φέρνει η Διοίκηση την ευθύνη ή ποιος τη φέρνει,
αλλά είπα ότι είναι στη συνείδηση του καθένα και σήμερα μια τέτοια μέρα,
κάθε χρόνο μια φορά, που ακούγονται τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής,
είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ. Είμαστε θεσμικοί, μας ψήφισε ο
κόσμος και θα πρέπει τουλάχιστον να τον τιμούμε σε αυτό και να είμαστε
παρόντες. Είμαστε απαράδεκτοι λοιπόν για όλους τους απόντες και δεν μιλώ
για τους δικαιολογημένους, γιατί πολλές φορές όλοι μας μπορεί να είμαστε σε
μια τέτοια θέση που να είμαστε απόντες. Κλείνω το θέμα αυτό.
Έρχομαι στα πεπραγμένα του 2015. Ακούγοντας τον κ.
Δήμαρχο σε όλα αυτά που είπε και επειδή δεν είμαι από τους ανθρώπους
που μηδενίζουν τα πάντα, γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό και γιατί καμία
Δημοτική Αρχή δεν είναι μηδενικό, κάτι κάνει. Οπωσδήποτε κάτι κάνει.
Εγώ θα ήθελα να επισημάνω συγκεκριμένα πράγματα, εννιά
συγκεκριμένα πράγματα θα πω. Μπορεί στο προηγούμενο Συμβούλιο και σε
άλλα Συμβούλια να έχω κάνει τα ίδια ερωτήματα, αλλά δεν έχω πάρει
πειστικές απαντήσεις.
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί
συνδημότες και συνδημότισσες, δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες επί της
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λογοδοσίας του Δημάρχου την οποία αν κάποιοι άσχετοι με την πόλη μας την
άκουγαν, θα νόμιζαν ότι βρισκόμαστε σε κάποια ιδανική πόλη της Ελβετίας.
Επί των ημερών σας κ. Δήμαρχε –το είπα και στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο- γκρεμίσατε το στολίδι της Νέας Φιλαδέλφειας και του
άλσους μας, τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ. Και γκρεμίστηκε όχι μόνο το παράνομο τμήμα
του, αλλά και τα 100 νόμιμα τετραγωνικά τα οποία θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν και να αποφέρουν έσοδα στο Δημοτικό μας Ταμείο.
Γιατί κ. Δήμαρχε το γκρέμισμα και μάλιστα τα ξημερώματα; Είχε
τόσα πολλά έσοδα ο Δήμος ώστε να μας περισσεύουν τα 100 νόμιμα
τετραγωνικά του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ;
Το Ηρώδειο Πάρκο. Ένα έργο πρωτοποριακό του Νίκου
Παπαμικρούλη στη Νέα Χαλκηδόνα από το 2012, ρήμαξε και ρημάζει
καθημερινά. Τι κάνατε τη χρονιά που πέρασε για να το αξιοποιήσετε, ώστε να
εισπράξει ο Δήμος έσοδα από την ενοικίασή του; Απαντώ εγώ: τίποτε.
Το κτήριο της συμβολής των οδών Μαραθώνος και Κρήτης στη
Νέα Χαλκηδόνα, η οικία Σοβατζόγλου η οποία επίσης μας παρέδωσε ο Νίκος
Παπαμικρούλης γιατί παραμένει αναξιοποίητη; Μια άλλη πηγή εσόδων το
Δημοτικό κυλικείο του Κοιμητηρίου δεν μπόρεσε ακόμη να αποδώσει τα
αναμενόμενα στο Δημοτικό μας Ταμείο.
Ο Δήμος επί ημερών σας πλήρωσε μια ιδιωτική εταιρεία για να
συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανέγερση του
γηπέδου της ΑΕΚ. Ήρθε η Κυβέρνησή σας, αυτή που σας υποστήριξε για να
εκλεγείτε Δήμαρχος, αλλά και η φίλη σας Περιφερειάρχης Αττικής η κα Ρένα
Δούρου που απέρριψαν τις απόψεις σας και τις έριξαν κυριολεκτικά στον κάδο
των αχρήστων.
Και ερωτώ κ. Δήμαρχε: γιατί μετά από όλα αυτά δεν σέβεστε την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και τις αποφάσεις της
Περιφέρειας Αττικής και της δικής σας Κυβέρνησης και πολεμάτε ακόμη την
ΑΕΚ; Τι κρύβεται πίσω από αυτό τον πόλεμο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα παίρνω από τον Μαρινάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ!
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Δήμαρχε να δέχεστε την κριτική, σας ακούσαμε με
προσοχή κ. Δήμαρχε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, συνεχίστε κ. Αντιπρόεδρε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν πειράζει, ας γίνονται οι διακοπές εγώ θα πω αυτά
που πρέπει να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας προφυλάσσω εγώ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Η καθαριότητα στην πόλη βρίσκεται σε οριακά επίπεδα.
Αν και βρήκατε ανανεωμένο εξοπλισμό που φρόντισε γι' αυτό ο Σταύρος
Κόντος, η Παράταξή σας πολέμησε τον Σταύρο Κόντο με τη μεταφόρτωση
των απορριμμάτων που καθιέρωσε εκείνος αλλά εσείς ως Δημοτική Αρχή τη
διατηρήσατε και την αξιοποιείτε στο έπακρον.
Οι δημότες παραπονούνται γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα
Χαλκηδόνα επί των ημερών σας το πράσινο που καλύπτει το 25% της
επιφάνειας του Δήμου μας δεν το αξιοποιείτε, δεν το περιποιείστε, δεν το
ανανεώνετε. Παρά τις προεκλογικές σας εξαγγελίες ότι θα προστατεύσετε το
δημόσιο χαρακτήρα της καθαριότητας και του πρασίνου, εσείς προσλάβατε
ιδιωτικό συνεργείο βάζοντας από την πίσω πόρτα της ιδιωτικοποίησης τον
καιρό αυτό των δραστηριοτήτων του Δήμου μας.
Και μια ερώτηση: επειδή εμφανίζεστε ως υπερασπιστές του
άλσους μας, αξιοποιήσατε τη μελέτη που βρήκατε από τον Σταύρο Κόντο για
την ανάπτυξη της προστασίας του άλσους μας; Προκαλεί εντύπωση παρά τις
εξαγγελίες σας για λαϊκές Συνελεύσεις και συμμετοχή των δημοτών με
γνωμοδοτικό και αποφασιστικό χαρακτήρα στη Διοίκηση του Δήμου; Ο
κόσμος αδιαφορεί με κορυφαίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα την απουσία
των δημοτών σήμερα από τις συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η
σημερινή εικόνα το επιβεβαιώνει.
Προβληματιστείτε κύριοι της Διοίκησης γιατί ο κόσμος γυρνά την
πλάτη στη Δημοτική Αρχή και απέχει συστηματικά από τις δραστηριότητές
της. Δεν θα μπορούσα με τη σημερινή ευκαιρία να μην επισημάνω ότι το
σύνολο του προσωπικού του Δήμου μας, αλλά και των φορέων του,
καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες υπηρετώντας το δημότη παρά τις άδικες
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μειώσεις αποδοχών που έχει υποστεί και παρά την έλλειψη προσωπικού που
του επιβάλλει έτσι να εντατικοποιηθούν οι δικές τους προσπάθειες.
Τελειώνοντας λυπάμαι που είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι
η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά χαμένων ευκαιριών για την πόλη μας τη
Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα που γεννήθηκα και που ζούμε. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Θα περιοριστώ στο κομμάτι ευθύνης
στο οποίο αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Έχω ξαναπεί και σε παλαιότερες
συνεδριάσεις ότι εάν θέλεις κάποιον πραγματικά να τον τοποθετήσεις σε μια
βραδυφλεγή βόμβα η οποία ονομάζεται «περιβάλλον», τον τοποθετείς εκεί και
δεν το λέω επί προσωπικού, το λέω για την κάθε Δημοτική Αρχή.
Με λύπη διαπιστώνω από κάποιους ομιλητές όχι από όλους, την
ευκολία με την οποία μπορούμε να καταλήγουμε σε συμπεράσματα ότι
βρωμάει η πόλη, ότι η πόλη δεν βλέπεται, ότι η πόλη είναι χάλια και τα λοιπά.
Θα συνιστούσα στους περισσότερους να επισκέπτονται καλύτερα όμορους
και διπλανούς Δήμους πολύ μεγαλύτερους με πολύ μεγαλύτερη οικονομική
ευχέρεια στα ανταποδοτικά, για να δουν λίγο ποια είναι η συγκριτική διαφορά
ανάμεσα στα έτη ’14, ’15 και ’16.
Θα πω με απλά λόγια πέντε πράγματα. Άκουσα με προσοχή
τους περισσότερους, άκουσα για βουνά από σκουπίδια, άκουσα για άλσος
που φυτοζωεί και διάφορα άλλα τέτοια, άκουσα για μηδενική χρονιά το ’15,
άκουσα ότι στο πράσινο δεν έχει γίνει τίποτε. Θα τα πάρω με τη σειρά.
Επειδή εκτός από κάποιους συναδέλφους υπάρχουν και όψιμοι
φωτορεπόρτερ στην πόλη οι οποίοι κυνηγούν το ρεπορτάζ ενός ή δυο κάδων
που μπορεί να ξεχειλίσουν ενώ στην πόλη υπάρχουν 2.500 κάδοι αλλά
βλέπουμε συνέχεια μια συγκεκριμένη φωτογραφία, μια συγκεκριμένη
φωτογραφία ενός τεταρτημόριου της πλατείας γιατί δεν έχουν το θάρρος και
το θράσος να πάνε ούτε από την απέναντι πλευρά της πλατείας για να
ελέγξουν.
Αλήθεια συνάδελφοι και συναδέλφισσες ξέρουμε όλοι ποιες
επιχειρήσεις είναι μπροστά από τον πεζόδρομο της Σάρδεων, ξέρουμε ποιοι
δημιούργησαν τον πεζόδρομο στη Σάρδεων, ξέρουμε ποιοι δεν έκαναν
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αποτμήσεις στην Εθνικής Αντιστάσεων και στη Βρυούλων, ξέρουμε ποιοι
έβαλαν

την

υπογραφή

τους

για

να

πάρουν

άδειες

υγειονομικού

ενδιαφέροντος, ξέρουμε ποιοι απαρτίζουν τα συλλογικά όργανα που δίνουν
άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Καμία πρόταση και κανένας σχεδιασμό δεν άκουσα από
κανέναν. Σας είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι δημοπρατείται… αύριο
είναι η τελευταία μέρα για την υπογειοποίηση συστημάτων 150.000 € μόνο για
την πλατεία Πατριάρχου και ταυτόχρονα έχουν κρατηθεί κάδοι για να γίνει
πύκνωση

δικτύου

στις

πρασιές

των

καταστημάτων

που

παράνομα

καταλαμβάνουν και βγάζουν τραπεζοκαθίσματα.
Να δούμε σε ένα μήνα αν θα ξεχειλίζουν τα τέσσερα καδάκια
που έχω βαρεθεί να βλέπω τις φωτογραφίες τους. Αλλά σε καμία άλλη γωνιά
της πόλης δεν είδα να ξεχειλίζει κάδος και κανείς δεν το λέει αυτό το πράγμα.
Διότι το ’14 υπήρχαν βουνά σε πάρα πολλά σημεία της πόλης διότι δούλευαν
μόνο δυο απορριμματοφόρα.
Να σας πω για να καταλάβετε λίγο ότι η καθαριότητα είναι λευκά
και ανθρώπινο δυναμικό, τα ανείσπρακτα από δημοτικά τέλη σήμερα που
μιλάμε, πλησιάζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι χρήματα που
λείπουν από την καθαριότητα και αυτή η Δημοτική Αρχή δεν αύξηση το
δημοτικό τέλος στα νοικοκυριά, το μείωσε. Αλλά δεν το ακούμε από κανέναν.
Ακούμε ευχολόγια μόνο, προτάσεις δεν ακούμε.
Άκουσα ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την καθαριότητα για
τα επόμενα έτη και ότι δουλεύουμε με τα μηχανήματα του κ. Κόντου. Λες και
δεν γνωρίζουν ότι έχουμε παραγγείλει ένα νέο σάρωθρο 250.000 €. Λες και
δεν έχουμε προσθέσει δυο οχήματα ανακύκλωσης στην καθαριότητα, λες και
δεν έχουμε δώσει πάνω από 300.000 € για συντηρήσεις τον ενάμιση χρόνο.
Κατά τα άλλα δουλεύουμε με τον εξοπλισμό που μας άφησε ο κ. Κόντος, τον
οποίο εξοπλισμό ξέχασαν να μας πουν οι της απελθούσας Διοίκησης πως το
διέλυσαν, ξέχασαν να μας πουν για τα πρόστιμα των 15.000 € που τα
αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν χωρίς πινακίδες. Δεν ακούσαμε κουβέντα γι'
αυτά.
Δεν ακούσαμε ένα «μπράβο» στο ότι αξιοποιεί την ευκαιρία και
παίρνει 26 άτομα μόνιμο προσωπικό. Δεν είδαμε μια φωτογραφία για ένα
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καινούργιο κάδο στην πόλη, που έχουν μπει 330 και έχουμε παραγγείλει
άλλους 500. Δεν ακούσαμε ένα «μπράβο» για το ότι τα ανταποδοτικά έχουν
κέρδος μέσα σε αυτή τη δυσχέρεια.
Δεν μας είπε κανένας πόσα άτομα πριν τη συγχώνευση των δυο
Δήμων του "Καλλικράτη" προστέθηκαν στην καθαριότητα του Δήμου
Φιλαδέλφειας από τον πρώην Δήμο της Νέας Χαλκηδόνας. Δεν το έχω
ακούσει ποτέ εδώ μέσα όσες αλλαγές ειδικοτήτων έγιναν από το
εργατοτεχνικό
προστέθηκαν

προσωπικό
στο

του

σχεδιασμό

πρώην
της

Δήμου

καθαριότητας

Χαλκηδόνας,

πόσοι

του

Δήμου

πρώην

Φιλαδέλφειας.
Οι υπηρεσίες σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες της κάθε φοράς
και εγώ θεωρώ ότι με τα βήματα τα οποία γίνονται η καθαριότητα το ’17 θα
δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Ήδη υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Ο μηδενισμός
δεν μου αρέσει από κάποιους, όχι από όλους.
Για το πράσινο. Μπορώ να πω ότι όντως το πράσινο
καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης, μπορεί να είναι και
περισσότερο από 25% στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κοπελούσος αν δεν κάνω
λάθος. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους όμως ότι ο αριθμός επισκεψιμότητας της
πόλης λόγω της ανάπτυξης των καταστημάτων, αυξάνεται με ραγδαίους και
επικίνδυνους ρυθμούς.
Το αστικό απόρριμμα η επισκεψιμότητα στα πάρκα και όλα
αυτά, αλλοιώνουν την εικόνα της πόλης. 15.000 κόσμος επισκέπτεται την
πόλη το λιγότερο το Σαββατοκύριακο. Λέω σε φίλους καμία φορά ότι αν
πετάξουν όλοι από μια γόπα ή από ένα χαρτάκι από τσίχλα, έχεις μαζέψει
πάνω από 100 με 200 κιλά μόνο στην πλατεία». Αυτό, πρέπει να το δούμε
όλοι μαζί αλλά είμαι ανοιχτός να ακούσω προτάσεις.
Εμείς προχωράμε σε υλοποίηση πρότασης. Τον πρώτο πιλοτικό
υπόγειο σταθμό απορριμμάτων τον κάνουμε εκεί. Θέλετε να δούμε λίγο την
εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας; Επειδή οι επιχειρήσεις τα φέρνουν
δύσκολα σήμερα, θέλετε να πάμε λίγο να δούμε πως μπορούμε να ελέγξουμε
αν οι επιχειρήσεις κάνουν σωστή διαχείριση απορριμμάτων; Θέλετε να
βγάλουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τις άδετες σακούλες με τα
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σουβλάκια στην

πλατεία; Πείτε μας, θέλετε; Μας είναι πολύ εύκολο να

αρχίσουμε να κόβουμε κατά ριπάς πρόστιμα. Πανεύκολο μας είναι.
Έχετε διαβάσει ποτέ τον κανονισμό καθαριότητας συνάδελφοι
και συναδέλφισσες; Ξέρετε την υποχρέωση που έχουν τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος; Πόσοι αλήθεια από αυτούς που ανακυκλώνουν
τα τηγανέλαιά τους και δεν τα πετούν στα πεζοδρόμια και στα φρεάτια; Πόσοι
δένουν τις σακούλες των απορριμμάτων; Πόσοι συμπιέζουν τα υλικά
ανακύκλωσης; Θα μου πει κάποιος;
Άκουσα και τον κ. Ντάτση και μου κάνει εντύπωση γιατί εκτιμώ
πολλές φορές τις τοποθετήσεις του, να πυκνώσουμε –λέει- τα δρομολόγια ή
να ξαναδούμε τα δρομολόγια του Σαββατοκύριακου. Μαζεύουμε δυο φορές το
Σάββατο και μια φορά την Κυριακή. Μήπως για δέκα επιχειρήσεις πρέπει να
μαζεύουμε κάθε μία ώρα; Και με ποιο προσωπικό; Πόσες φορές πρέπει να
βγάλουμε τα απορριμματοφόρα στην πλατεία; Δέκα φορές τη μέρα; Επειδή
κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά; Και ξέρουμε ποιοι βρωμίζουν την
πλατεία, να τα πούμε ξεκάθαρα λοιπόν και να μου υποδείξετε σε κάποιο άλλο
σημείο της πόλης βουνά με σκουπίδια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχο για την
πλατεία. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη λιτανεία της εικόνα της Αγίας
Τριάδας ντραπήκαμε από τη μυρωδιά στους δρόμους.
Δεύτερον τη γέφυρα της Αγίας Ευφημίας την έχει επισκεφθεί
ποτέ κανένας; Η μισή ανήκει στην Αθήνα και η άλλη στη Νέα Χαλκηδόνα. Εγώ
έχω και φωτογραφίες γιατί περνάω και πηγαίνω στο πατρικό μου σπίτι, είναι
ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο η πλατεία, είναι σε πολλά
σημεία που είναι βρώμικα, που υπάρχουν βρωμιές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ
όλους τους συντρόφους μου, αιρετούς και μη, οι οποίοι στο βαθμό που
μπόρεσε ο καθένας και μέσα σε δύσκολες συνθήκες έχουν βοηθήσει έως
σήμερα σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που αναλάβαμε.
Κάποιοι μίλησαν για αυτονόητη δουλειά που η κάθε Δημοτική
Αρχή πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε
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μπράβο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά δυστυχώς σε αυτό το σύστημα που
ζούμε, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου.
Γιατί να σας ρωτήσω κάτι; Δεν είναι αυτονόητο ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει
να έχει στέγη; Δεν είναι αυτονόητο ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να σιτίζεται να
έχει φαγητό; Δεν είναι αυτονόητο ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να εργάζεται;
Δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά; Το ότι είναι αυτονόητο σημαίνει ότι ισχύουν
κιόλας;
Και για να πάμε και στην πόλη μας. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή
αυτά τα αυτονόητα που προαναφέρθηκαν γίνονταν; Δεν το νομίζω. Και
κάποιος θα ρωτήσει: είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή από ό,τι έχουμε κάνει
έως τώρα; Εγώ θα πω φυσικά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι όμως
επειδή είμαστε άπειροι, όχι γιατί όντως κάναμε λάθη ή κάναμε παραλείψεις,
όχι γιατί υπάρχουν οι αντικειμενικές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά
γιατί ούτως ή άλλως εμείς δεν θα ήμασταν ποτέ ευχαριστημένοι ως
διαχειριστές και δεν θα ήμασταν ποτέ ευχαριστημένοι ως καλοί διαχειριστές ή
τίμιοι

διαχειριστές

όπως

θέλετε

μπορείτε

να

το

πείτε,

διότι

εμείς

οραματιζόμαστε και παλεύουμε ο καθένας είτε προσωπικά από τη στάση της
ζωής του είτε συλλογικά, για μια άλλη κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με
αυτή.
Και αν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία με τις εκλογές και το
Δήμο, δεν μπήκαμε ούτε για να βγάλουμε λεφτά, ούτε για να πάρουμε
αξιώματα ούτε για να γίνουμε κάποιοι, ούτε γιατί δεν είχαμε τίποτε καλύτερο
να κάνουμε στο σπίτι μας. Το κάναμε γιατί το είδαμε ως πεδίο για μια πολιτική
μάχη, η οποία θα μας φέρει έστω ένα εκατοστό πιο κοντά σε αυτό που εμείς
οραματιζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Η κα Γαλαζούλα με κάλυψε γιατί ο εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο, πραγματικά. Προσπαθήσαμε και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς
να δώσουμε και την ψυχή μας και όσες γνώσεις είχαμε χωρίς την εμπειρία
άλλων παλαιότερων, στον τομέα του ο καθένας να κάνει αυτά που μπορούσε.
Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, είμαι σίγουρη ότι
μπορούμε καλύτερα. Όμως εδώ μιλάμε για τα πεπραγμένα ενός χρόνου.
Μέχρι να καταλάβουμε το τι γίνεται μέσα στο Δήμο, πέρασε ένα εξάμηνο μη
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σας πω ένας χρόνος. Το ότι βρήκαμε εργαζόμενους οι οποίοι είχαν
τοποθετηθεί με ρουσφέτια σε διάφορα τμήματα, τα οποία δεν ήταν ούτε
γνώστες του τμήματος, ούτε είχαν και τα τυπικά αλλά ούτε και τα ουσιαστικά
προσόντα.
Όταν τρώγαμε ώρες να εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους,
σκέφτομαι τώρα την κα Εξάρχου πόσες ώρες έτρωγε να εκπαιδεύει την
υπάλληλο του Δήμου, πόσους υπαλλήλους αλλάξαμε που δεν γνώριζαν τα
πράγματα.
Για τον σχεδιασμό που είπατε. Εμείς θέλουμε ο σχεδιασμός μας
να γίνει και τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά ίσως στο σχεδιασμό μας
βρίσκονταν κάποια πράγματα που τότε δεν είχαμε την εμπειρία να τα δούμε.
Είπατε για τις έξι Σχολικές Επιτροπές. Καμία φορά η ζωή δείχνει ότι μπορεί να
δεις τον στόχο σου, να δεις αν είναι σωστό και να τον επαναπροσδιορίσεις.
Εγώ στον τομέα αυτό τον έχω πραγματικά επαναπροσδιορίσει και είναι άλλη
συζήτηση αυτή που θα τη δούμε αργότερα.
Συμφωνώ πάρα πολύ γι' αυτό που είπατε για τον πιο σύγχρονο
τρόπο δουλειάς. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε αυτό και η μεγάλη έλλειψή
μας είναι ότι ενώ κάνουμε πολλά πράγματα εσείς δεν τα μαθαίνει και δεν τα
μαθαίνει και ο κόσμος και αυτό είναι δική μας έλλειψη. Είναι ότι εμείς δεν
έχουμε ένα γραφείο Τύπου σωστό, ένα γραφείο Τύπου που να μπορεί να
βοηθάει και εμάς όχι μόνο εσάς σαν αντιπολίτευση και τον κόσμο για να
γνωρίζει τι έχουμε κάνει. Και σε αυτό καταλογίζω στη Διοίκησή μας μεγάλη
έλλειψη στο ότι δεν μεταφέρεται πραγματικά όλη η δουλειά που γίνεται. Γιατί
είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρω αν θα κάτσει ο κόσμος να δει. Ο κόσμος μπαίνει –
βγαίνει και κοιτάει τι έχει στην πόρτα του μπροστά, ούτε διαβάζει, ούτε τα
facebook διαβάζει, ούτε τα site διαβάζει και εκεί έχουμε έλλειψη στο πως το
πληροφορούμε με ποιο τρόπο θα το πληροφορήσουμε.
Επίσης

θα

ήθελα

να

επισημάνω

ότι

η

παρουσία

της

αντιπολίτευσης, δεν μιλάω για όλη την αντιπολίτευση, είπαν κάποιοι στις
ομιλίες τους ότι «δεν μας βοηθήσατε» ότι ήθελαν να βοηθήσουν αλλά εμείς
δεν δεχτήκαμε δεν έγινε η συνεργασία.
Εγώ έχω το παράδειγμα των Σχολικών Επιτροπών. Όταν είπαμε
να μπείτε και σε άλλες Επιτροπές δεν δεχτήκατε. Εκεί που χρειαζόταν δουλειά
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και βοήθεια με την εμπειρία που είχατε περισσότερο ίσως, δεν ήρθατε να
βοηθήσετε, ούτε ήρθατε να κάνετε προτάσεις. Εγώ περίμενα και προτάσεις να
γίνουν σε πολλά πράγματα.
Όταν τρως κριτική, πρέπει ο άλλος εκτός από την κριτική να
κάνει και προτάσεις. Και δεν άκουσα προτάσεις παραδείγματος χάριν να
πάρουμε ιδιωτικά συνεργεία στην καθαριότητα ή να μην πάρουμε; Μήπως
μπορούμε να έχουμε και τα δύο; Η κριτική γίνεται σκέτη. Αν την κάναμε κι
εμείς κακώς κάναμε και την κάναμε. Εγώ δεν λέω ότι αν γίνεται η κριτική από
εμάς είναι σωστό. Αλλά τα χρόνια αυτά τα «ανέμελα» έχουν τελειώσει.
Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν να φάνε, υπάρχουν συμπολίτες
μας που δεν έχουν δουλειά.
Άρα έχουν σφίξει για όλους τα πράγματα και πρέπει να σφίξουν
και για μας, εγώ νομίζω ότι έχουν σφίξει και το δείχνουμε και προσπαθούμε
όσο μπορούμε και με τα λάθη και τις αδυναμίες μας, αλλά πρέπει να σφίξουν
και για την ίδια την αντιπολίτευση και εκεί θα είναι η βοήθειά της αν θέλει να
βοηθήσει τη Φιλαδέλφεια, ή το κάνει για αντιπολιτευτικούς λόγους.
Για τον Οργανισμό ένα μόνο λέω, ότι πετάχτηκε στο Δήμο χωρίς
καμία βοήθεια, μας πέταξαν έναν Οργανισμό έτσι και μας είπαν «πάρτε τον
τώρα». Το διέλυσαν το καλοκαίρι του ’14 και τον Σεπτέμβριο του ’14
αναλαμβάνουμε. Όλα μαζί! Με συγχωρείτε, ήταν εύκολο αυτό δηλαδή; Εγώ
δεν ήξερα όταν ανέλαβα τι είναι αυτός ο Οργανισμός. Δεν θέλω να προσθέσω
τίποτε άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Ρόκου, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν είχα σκοπό να μιλήσω γιατί θεωρώ ότι μέσα σε
τέσσερις τοίχους δεν είναι απαραίτητο να υπερασπίσεις το έργο που έχεις
κάνει σα Δημοτική Αρχή. Ο κόσμος έχει μάτια βλέπει και θα κριθούμε και
κρινόμαστε κάθε μέρα, είτε αρνητικά είτε θετικά, είτε και τα δύο ανάλογα την
περίπτωση.
Πήρα τον λόγο γιατί θέλω να απαντήσω στο φίλο μου τον
Χρήστο, θέλω να απαντήσω γιατί είπε ανακρίβειες. Δεν θα κουραστώ να λέω
και το έχω πει κι άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και όσες φορές το
αναφέρετε θα παίρνετε την ίδια απάντηση, ίσως να μη θέλετε να το
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καταλάβετε ή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, ή κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις
Χρήστο.
Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ήταν 100% παράνομος. Δεν υπήρχε νόμιμο
τμήμα του το οποίο θα μπορούσε να διατηρηθεί. Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έπρεπε να
κατεδαφιστεί εξ ολοκλήρου για να σβηστεί ένα δυσβάστακτο πρόστιμο και έχει
σβηστεί το μισό αυτή τη στιγμή και γίνεται προσπάθεια για το άλλο μισό.
Χρήστο δεν θέλεις να το καταλάβεις, ή κάνεις πως δεν το
καταλαβαίνεις, ή προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Κάθε φορά που
θα με προκαλείς θα σου απαντώ τα ίδια. Κασέτα είναι αυτό που έχω βάλει,
νομίζω πριν δυο Δημοτικά Συμβούλια είχα ξαναπεί τα ίδια πράγματα.
Δεν είμαστε

Ελβετία,

δεν παρουσιάζουμε το

Δήμο της

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας σαν Ελβετία γιατί αν ήμασταν Ελβετία ένας
Δήμος της Ελβετίας θα είχε και το απαραίτητο προσωπικό, θα είχε τις
απαραίτητες υποδομές και θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερο έργο.
Αυτό το έργο που έχει παραχθεί μέσα σε αυτό το χρόνο, είναι τεράστιο για τον
κόσμο που έχουν οι Υπηρεσίες μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας και αυτούς που δουλεύουν στα γραφεία και αυτούς που
δουλεύουν ιδιαίτερα στο δρόμο σε δύσκολες συνθήκες που θεωρώ ότι στο
100% των δυνατοτήτων τους κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αυτά τα έργα
που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, σε αυτά τα έργα που έχουμε
προετοιμάσει, σε αυτά τα έργα που δημοπρατήθηκαν και γίνονται μέσα στο
’16 στο ’17 και σε όλο τον σχεδιασμό για την πενταετία. Δεν υπάρχει
δυνατότητα μέσα από αυτές τις Υπηρεσίες αυτό τον κόσμο να παραχθεί
μεγαλύτερο έργο. Το υπογράφω.
Φίλε μου Χρήστο, δεν πολεμάμε την ΑΕΚ, δεν πολεμήσαμε ποτέ
την ΑΕΚ. Πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με μια προσφυγή για το
εδαφικό, δώσαμε ελάχιστα χρήματα για να τεκμηριώσουμε μια άποψη για τη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπερασπιζόμαστε αυτά που λέγαμε
προεκλογικά ένα γήπεδο το οποίο να σέβεται την πόλη και υπερασπιζόμαστε
την πόλη μας. Δεν πολεμάμε την ΑΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καλαμπόκη, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θέλω να αναφερθώ σε καλύτερα
αποτελέσματα που είχαν έρθει στα οικονομικά μας το ’15 σε σχέση με το ’14
γιατί αυτά είναι απολογιστικά στοιχεία έχουν αναφερθεί πολλές φορές. Εμείς
κάναμε ένα σχεδιασμό, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τις Υπηρεσίες να
βάλουμε κάποιες διαδικασίες μέσα από τις οποίες ήρθαν αυτά τα
αποτελέσματα με πολύ δουλειά των υπαλλήλων του Δήμου που εργάστηκαν
υπερωριακά χωρίς να αμείβονται.
Εδώ να δηλώσω ότι οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου εργάζονται υπερωριακά χωρίς να αμείβονται τις υπερωρίες τους,
εκτός από την περίπτωση της Πρωτομαγιάς. Και αν μη τι άλλο αξίζουν τον
σεβασμό μας και ένα ευχαριστώ από εμάς σα Διοίκηση.
Στο ’16 μάλιστα τα αποτελέσματα της οργάνωσης και της
δουλειάς που έγινε το ’15 φαίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα στο ’16 και θα τα
δούμε ποια είναι στο τέλος όταν έρθει ο απολογισμός αυτού του έτους, διότι
το χειρότερο πράγμα και το

μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι πέρασε

τουλάχιστον μια τετραετία όπου είχαμε ξεχάσει τις υποχρεώσεις στο Δήμο σαν
Οικονομική Υπηρεσία και ταυτόχρονα τις ξέχασαν και οι πολίτες τις
υποχρεώσεις τους. Και όταν λέω «ξέχασαν τις υποχρεώσεις τους» είναι
λογικό όταν δεν σου έρθει ένα χαρτί μια ειδοποίηση για κάτι, δεν λέω ότι έχεις
πρόθεση αλλά κάτι θα ξεχαστεί και δικαίως θα έρθεις μετά από δύο ή τρία
χρόνια και θα πεις «μα γιατί αυτό έχει πρόστιμο και είναι αυξημένο;».
Αυτό συνέβαινε για κάμποσα χρόνια στο Δήμο μας: δεν
λειτουργούσε τίποτε, υπήρχαν κακομαθημένοι επαγγελματίες στην πόλη οι
οποίοι ξεχνούσαν λεφτά που εισπράττουν για το Δήμο να τα αποδώσουν στο
Δήμο, αυτό κι αν είναι περίεργο. Όπως εισπράττεται το ΦΠΑ και το αποδίδεις
το ΦΠΑ, εισπράττεται και ο δημοτικός φόρος και τον αποδίδεις στο Δήμο.
Υπάρχει περίπτωση καταστήματος που χρωστάει πάνω από 150.000 €
Δημοτικό φόρο.
Κάποια στιγμή είχε αναφερθεί ο κ. Σιώρης αλλά έφυγε ότι όλο
αυτό που κάναμε εμείς οι κινήσεις με συνεννόηση με τη ΔΟΥ που πήραμε τις
καταστάσεις ήταν περιττό, διότι στη Χαλκηδόνα –λέει- το είχαν λύσει το
πρόβλημα με κάτι επιστολές που έστειλαν στους καταστηματάρχες. Εγώ
έκατσα και είδα από τον καιρό του κ. Αποστολάκη και δεν είχε πληρώσει
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κανένας. Πως το είχαν λύσει; Έστειλαν τις επιστολές; Και τι έγινε; Πήγαν να
πληρώσουν; Από το 2005 χρωστούσαν. Ποιος είχε πληρώσει; Κανείς.
Εδώ δηλαδή αναφέρονται ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και
ότι εμείς τα μπλέκουμε τα κάνουμε περίπλοκα. Δεν είναι καθόλου απλά και
καθόλου περίπλοκα. Υπάρχουν επαγγελματίες της πόλης που δεν είχαν κάνει
ούτε δήλωση στην Εφορία. Όχι σε εμάς, στην Εφορία. Δεν είναι καθόλου
απλά τα πράγματα.
Και το να ασκείς έλεγχο, φανταστείτε πόσες Υπηρεσίες έχει το
κράτος, τις ΔΟΥ, την Οικονομική Αστυνομία, την Εφορία και δεν μπορεί να
ασκήσει έλεγχο, φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να το κάνει ο Δήμος για να
μαζέψουμε τα έσοδά μας.
Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση θα αναφερθώ σε ένα
ποιοτικό στοιχείο μόνο που έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή τα
ψάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολλά λέμε για το Δημοτικό Συμβούλιο
και αν έχει ή αν δεν έχει απαξιωθεί, να δούμε εδώ πόσο είχε απαξιωθεί σε
προηγούμενες Διοικήσεις και σε προηγούμενα έτη το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γιατί θα αναφέρω ένα δυο παραδείγματα για να ξέρουμε με τι
ασχολιόταν το Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια και με τι
ασχολείται στις δικές μας μέρες. Στις δικές μας μέρες ασχολήθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο με θέματα διαμόρφωσης της ζωής στην πόλη με το ρυθμιστικό
σχέδιο το οποίο φέρνει τα πάνω – κάτω στην πόλη μας, με κανονιστικές που
θα βάλουν τάξη σε πολλά πράγματα είτε αυτά έχουν να κάνουν με τους
κοινόχρηστους

χώρους,

με

την

καθαριότητα,

προσπαθήσαμε

να

οργανώσουμε κάποια πράγματα.
Παλαιότερα να θυμίσω ότι το 2010 και το 2011 έγιναν τέσσερα
Δημοτικά Συμβούλια για να ιδρυθεί οίκος ανοχής. Τέσσερα Δημοτικά
Συμβούλια! Να πω ποιο είναι το αρνητικό: το Μάρτιο του 2010 έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για ίδρυση δύο οίκων ανοχής που θα είναι
απόστασης 300 μέτρα από σχολείο και από Εκκλησία, να μειωθεί η απόσταση
που ίσχυε μέχρι πρότινος και δεν μπορούσε να ιδρυθεί οίκος ανοχής. Αυτή
είναι η εισήγηση της Διοίκησης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο μη διακόπτετε.
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Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έλα όμως που διαφωνούν οι δημοτικοί
σύμβουλοι και δεν περνάει αυτό και περνάει η απόφαση για 200 μέτρα. Σε
πείσμα του Δημοτικού Συμβουλίου ξανάρχεται η Διοίκηση το Δεκέμβρη του
2010. Επιμονή 300 μέτρα η απόσταση. Έρχεται και βγαίνει x στην ψηφοφορία
αυτή τη φορά. Να το ξαναλλάξουμε σε εννιά μήνες γιατί δεν ξέρω τι άλλαξε,
προφανώς δεν μας άρεσε η προηγούμενη κανονιστική γιατί πρόκειται για
κανονιστική δεν μας άρεσε και έρχεται x η ψηφοφορία. Και γίνεται μετά το ’11
νέα ψηφοφορία και πάνε κιόλας δημοτικοί σύμβουλοι και προσφύγουν κατά
της απόφασης που πήρε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο το ’11 στη νέα
ψηφοφορία
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο σας παρακαλώ.
Μ. ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ’11 στη νέα ψηφοφορία αυξήθηκε ξανά η
απόσταση και πάνε και προσφεύγουν οι δημοτικοί σύμβουλοι…. Μισό λεπτό
είναι ασχολίες που ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημοτικοί
σύμβουλοι και εδώ κατηγορούμαστε ότι πήγαμε κόντρα στην ΑΕΚ. Να πούμε
με ποιους δεν πήγαμε μαζί.
Προσέφυγαν δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με τον υπεύθυνο του
οίκου ανοχής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να ακυρώσουν και
τελικά ακύρωσαν εκείνη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πρόεδρε,
για να καταλάβουμε λίγο εδώ μέσα τι γινόταν.
Να πάω και σε άλλα παραδείγματα; Άρσεις απαλλοτριώσεων. Τι
χρεία

είχε

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

πάρει

απόφαση

για

άρση

απαλλοτριώσεων επί γης η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη, δεν ξέραμε αν
υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, αν έχουν ελεγχθεί ποτέ ή τι είναι γίνει. Τι να
αναφέρουμε; Τη MAVA; Την πλατεία Γεννηματά;
Προστατεύτηκε το δημόσιο συμφέρον; Από εμάς θεωρώ ότι
προστατεύτηκε.

Πήγαμε

να

προστατεύσουμε

το

άλσος,

πήγαμε

να

προστατεύσουμε ακόμη και την ΑΕΚ την ίδια πήγαμε να προστατεύσουμε
γιατί αναφέρθηκε το θέμα της ΑΕΚ, τη στιγμή που ξεπουλούσαν άλλοι τα
πρανή του Κηφισού, σε παλαιότερα Δημοτικά Συμβούλια σε καταπατητές που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχουν περιουσίες από μια κληρονομιά ενός που
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δεν ξέρουμε ο αρχικός τίτλος από ποιον έχει ελεγχθεί τελικά. Αυτά γίνονταν με
τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή αυθαίρετα;
Ένα πράγμα που έκανε αυτή η Διοίκηση -χιλιάδες λάθη μπορεί
να έχει κάνει και χιλιάδες καλά- και ήταν ο στόχος της ήταν ότι δεν
απασχόλησε τον κόσμο με μικροσυμφέροντα και υπερασπίστηκε το δημόσιο
συμφέρον. Και αυτό είναι το πιο βασικό και αυτό είναι νομίζω η προμετωπίδα
μας και η κορωνίδα του έργου μας σε αυτό το έτος, το 2015. Τα υπόλοιπα
είναι λεπτομέρειες, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ομιλητής υπάρχει;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται ερωτήσεις τώρα κα Αναγνώστου, κάνατε ερωτήσεις
προηγουμένως δεν είναι δυνατό να κάνετε ερωτήσεις συνέχεια. Η κα
Χαραμαρά έχει τον λόγο.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά, θέλω να κάνω μια
δυο παρατηρήσεις σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση με αυτά που
ακούστηκαν δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή λέμε τι γίνεται, δεχόμαστε μια κριτική
και θέλω να πω κάποιες παρατηρήσεις πάνω στην κριτική που δεχόμαστε.
Θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Ο κ. Κοπελούσος είπε ότι είναι 35
συναπτά έτη δημοτικός σύμβουλος και δεν λείπει κιόλας στις συνεδριάσεις,
οπότε αυτό σας δίνει ένα ακόμη επιπλέον βάρος ευθύνης να παρακολουθείτε
το τι συμβαίνει και το τι λέγεται μέσα στις συνεδριάσεις γιατί θεωρώ ότι δεν
έχουμε την πολυτέλεια -αυτό και για μελλοντική χρήση- να κουβεντιάζουμε
πράγματα τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί και να τα κουβεντιάζουμε σα να μην
έχουν καν συζητηθεί.
Δηλαδή ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ είναι κάτι το οποίο που φάγαμε τόσες
ώρες όταν ήταν η ώρα του να το ψηφίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Από
όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές ακούστηκαν και έγινε μια εκτενής
συζήτηση δεν μπορούμε να ξαναρχόμαστε μετά από κάποιο διάστημα και να
ακούμε μια τοποθέτηση πάνω στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ σα να μην έχει καν
προηγηθεί μια δίωρη συζήτηση πάνω στο θέμα. Είναι χάσιμο χρόνου πιστεύω
και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σηκώνουμε, γιατί
αύριο θα έχουμε κι άλλα πράγματα στα Δημοτικά Συμβούλια και δεν
μπορούμε να επαναλαμβανόμαστε.
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Ο κ. Ντάτσης είπε κάποια στιγμή ότι δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε
το άλλο δεν έγινε το παρακάτω. Δεν διαφωνώ, όπως είπε και η κα Γαλαζούλα
και με κάλυψε πάρα πολύ, πάντα θα υπάρχουν πράγματα. Αλλά το θέμα είναι
αν μπορούμε να κάνουμε x πράγματα, ας πούμε ένα νούμερο 350 πράγματα
που μπορούμε να κάνουμε και έγιναν τα 300 και έμειναν τα 50, μπορούμε να
επιλέξουμε από ποια πλευρά το βλέπουμε. Αν θα το δούμε ότι έγιναν τα 300
και λέμε ότι δεν έγιναν τα 50, ή καθόμαστε και λέμε μόνο «δεν κάνατε 50
πράγματα που θα μπορούσατε να τα κάνετε», εντάξει είναι κι αυτός ένας
τρόπος να κρίνεις τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο; Όχι. Να πω κι εγώ δυο
λόγια, όσον αφορά την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου θα μιλήσω στον
τομέα που πρέπει να απολογηθώ. Όπως ο κ. Κοπελούσος έχει 35 χρόνια
δημοτικός

σύμβουλος

παρακολουθώ

Δημοτικά

Συμβούλια

από

τη

μεταπολίτευση και μετά και μπορώ να πω ότι η ποιότητα αυτού του Δημοτικού
Συμβουλίου και σε επίπεδο διαλόγου και σε επίπεδο αντιπαράθεσης και
πολιτισμού και «το πολιτισμού» το βάζω με τρία αστέρια γιατί το προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο ήταν από τα χειρότερα που έχουν περάσει στην Ελλάδα
και σας το λέω μετά βεβαιότητος αυτό.
Επειδή κάποιοι μίλησαν για πλοία και για καράβια και ποιοι
φεύγουν πρώτοι ποιοι φεύγουν δεύτεροι, που πάνε και τα λοιπά ας κοιτάξουν
κάποιοι και τα δικά τους καράβια γιατί παρθενογένεση δεν υπάρχει. Όλοι εδώ
μέσα έχουμε μια ιστορία, όλοι έχουμε στηρίξει και θα απολογηθούμε γι' αυτά
που στηρίξαμε, δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι υπάρχουν μη ενταγμένοι. Κανείς
δεν είναι ανεξάρτητος από εδώ μέσα, κανένας, ποτέ δεν υπήρξε ανεξάρτητος
στη σκέψη, στη βούληση όλοι κάπου έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Για να μην
κοροϊδεύουμε την κοινωνία εδώ μέσα υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Σοσιαλιστές
και Κομμουνιστές, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και αρχίζουμε ποιος
έφυγε από το πλοίο, ποιο πλοίο έφυγε πρώτο ποιο έφυγε δεύτερο, ας
κοιτάξουμε και τα πλοία που ήμασταν τόσα χρόνια κάποιοι, γιατί πολλά
ακούγονται.
Άρα το επίπεδο θεωρώ εγώ όσον με αφορά το επίπεδο του
Δημοτικού Συμβουλίου σε επίπεδο προβληματισμού και πολιτισμού ήταν
πάρα πολύ καλό, εκτός πολύ μικρών εξαιρέσεων πολύ μικρών πραγματικά
που συμβαίνουν σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια μια ένταση και τα λοιπά.
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Την παρατήρησή μου περί την αντιπολίτευση την έκανα στην
αρχή οπότε δεν χρειάζεται να προεκταθώ.
Επί του απολογισμού πεπραγμένων. Ήταν τόσο αναλυτικός ο κ.
Δήμαρχος και μετέπειτα οι Αντιδήμαρχοι που έχουν τα ηνία της Διοίκησης που
θα είναι περιττό να μπω εγώ σε λεπτομέρειες, όμως επί της ουσίας και σε
παραγράφους μόνο να πω ότι ποιος δεν γνωρίζει ότι δεν παραλάβαμε Δήμο.
Εμείς δεν παραλάβαμε Δήμο, εμείς παραλάβαμε χάος. Έχει
κανένας κάποια αντίρρηση; Δεν γνωρίζει; Θέλει να του τα πούμε αναλυτικά;
Θέλει να του τα γράψουμε σε παραγράφους; Δεν υπήρχε Δήμος αυτό που
παραλάβαμε. Όταν μπήκε ο Βασιλόπουλος στο Δημαρχείο δεν βρήκε Δήμο.
Δήμος δεν υπήρχε. Γιατί κάνουν κάποιοι πως δεν το καταλαβαίνουν; Και
κάποιοι οι οποίοι τώρα κρύβονται ανήκαν στην προηγούμενη Διοίκηση,
έκαναν τις επιλογές της κας Αποστολάκη αυτοί ευθύνονται που έγινε η
επιλογή της κας Αποστολάκη, αυτοί ευθύνονται

που διέλυσαν την

προηγούμενη Δημοτική Αρχή και αυτοί ευθύνονται… Κάποιοι, όχι όλοι,
ξέρουμε ποιοι είναι. Και τώρα έχουν έρθει όλοι από παρθενογένεση.
Επιγραμματικά λοιπόν ποιος μπορεί να αρνηθεί το τιτάνιο έργο
που έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή, σε όλους τους τομείς. Στα οικονομικά; Τα
στοιχεία τα οποία έχει παραθέσει κατά καιρούς ο κ. Λάλος και επειδή στον
τομέα του απολογείται με νούμερα, είναι καταπέλτης τα νούμερα. Τα νούμερα
τα οποία κατέχει στα χέρια του ο κ. Λάλος με την προσωπική του προσπάθεια
τη δική του, ολόκληρης της Παράταξης και του κ. Δημάρχου, τα στοιχεία που
έχει στα χέρια του είναι καταπέλτης, μιλάνε από μόνα τους, δίνουν
φωτογραφία του παρελθόντος. Δεν μπορεί κανείς να τα διαψεύσει.
Οι υπόλοιποι Αντιδήμαρχοι έχουν κάνει ένα τεράστιο έργο στην
καθαριότητα φαίνεται η διαφορά, φαίνονται οι ελλείψεις, στην κοινωνική
πολιτική επίσης φαίνονται αυτά που έγιναν, φαίνονται και οι ελλείψεις και στον
αθλητισμό επίσης. Όμως εμείς και εγώ είμαστε από αυτούς που περιμένουμε
κάποια στιγμή που δεν θα υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα, θα υπάρχει μια
κοινωνία η οποία δεν θα σιτίζει σε συσσίτια τον κόσμο. Αυτό είναι ντροπή
μας! Διαχειριζόμαστε συσσίτια! Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε;
Να έχουμε ανθρώπους… και συζητάμε τι σάντουιτς θα τους φτιάξουμε του
ενός ευρώ ή του μισού ευρώ, δηλαδή είναι αδιανόητη η δυστυχία που
διάγουμε σε αυτή τη διαδικασία σαν πολιτικά όντα. Και το όνειρό μας είναι
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πραγματικά να μην υπάρχουν ποτέ συσσίτια. Είναι ντροπή μας να υπάρχουν
άνθρωποι χωρίς σπίτια, να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχούν.
Αυτό είναι το όνειρό μας, προς αυτή την κατεύθυνση
προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε στο μικρό μετερίζι που έχουμε αναλάβει και
νομίζω ότι τουλάχιστον στα μεγάλα και ουσιώδη ζητήματα γιατί μπορεί να
είχαμε παραλείψεις, μπορεί να κάναμε λάθη, μικρά λάθη σε καμία περίπτωση
ποτέ δεν κάναμε κάποια σοβαρά λάθη για τα συμφέροντα της πόλης.
Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε το κύριο την προμετωπίδα όπως είπε ο κ.
Λάλος προηγουμένως που είναι το δημόσιο συμφέρον και έχουμε κάνει
πράγματα σοβαρά, χειροπιαστά και αυτά θα μας βαθμολογήσουν πιστεύω
στους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ δεν θέλω τίποτε άλλο.
Αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, να κλείσει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όντως όπως ειπώθηκε προηγουμένως η σημερινή συνεδρίαση
δεν τυγχάνει δυστυχώς της δέουσας δημοσιότητας και φαίνεται και στην ίδια
την προσέλευση και τη συμμετοχή του κόσμου, βέβαια είναι και ο χρόνος
μέσα Ιουλίου κοντεύουμε, είναι το γενικότερο κλίμα μη συμμετοχής των
πολιτών μη το ξεχνάμε αυτό το πράγμα αυτό είναι πολύ πέρα από τη
Δημοτική Αρχή, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό είναι κι ένα δείγμα αν και πως
εμείς έχουμε κεντρίσει τους πολίτες, ή αν αυτές οι διαδικασίες είναι ελκτικές
για τον κόσμο να συμμετέχει. Είναι και ο χώρος… είναι πολλά.
Επιτρέψτε μου βεβαίως να πω όμως ότι αυτό δεν είναι μόνο
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Η ποιότητα μιας δημοκρατίας δεν είναι ευθύνη
μόνο της εξουσίας, είστε μέρος αυτού που λέμε πολιτικό σύστημα και εσείς και
άρα κι εσείς έχετε το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί στο αν και πως οι
πολίτες συμμετέχουν στα κοινά και δη σε τέτοιες θεσμικές διαδικασίες.
Φυσικά έχουμε κι εμείς ευθύνη αλλά θέλω να πω στην κριτική
και ειδικά όταν αυτή είναι απαξιωτική, επιστρέφει και σε αυτόν που την
εκτοξεύει.
Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι δεν
ισχυριστήκαμε ούτε ισχυριζόμαστε ότι έχουμε το αλάθητο και λάθη έχουμε
κάνει αλλά θεωρώ ότι αντιμετωπιζόμαστε γιατί μπήκε το παράπονο η κριτική
του κ. Κόντου ότι δεν έχουμε μπει σε διάλογο πολλές φορές για διάφορα
θέματα.
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Κατ' αρχάς θεωρώ ότι η ίδια η διαδικασία του διαλόγου είναι
αυτό το Συμβούλιο και εμείς πολλές φορές έχουμε υιοθετήσει προτάσεις και
αν θέλετε μπορώ να ανατρέξω να βρω ποιες είναι αυτές που έχουμε
συμφωνήσει με τμήματα της αντιπολίτευσης, αλλά από εκεί και πέρα όταν
βρισκόμαστε να απαξιώνεται μια ολόκληρη δουλειά είτε άμεσα είτε έμμεσα, με
συγχωρείτε οφείλουμε κι εμείς να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν
έχουμε περάσει μέσα από χίλια μύρια κύματα, όταν δίνουμε καθημερινές
μικρές και μεγάλες μάχες προκειμένου αυτή η πόλη να σταθεί όρθια στα
πόδια της σε μια συνθήκη που αν μη τι άλλο δεν είναι ευνοϊκή συνολικά για τη
χώρα, θεωρώ πως αδικούμε τους εαυτού μας όταν αναφερόμαστε με τέτοιους
χαρακτηρισμούς.
Και τι θέλω να πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Ο κ. Κόντος ανέφερε
και επειδή μου αρέσει να κρατάω τις διατυπώσεις, είπε «υπάρχουν και θετικά
στοιχεία στον απολογισμό». Άρα κατά τον Απόστολο ο απολογισμός είναι
αρνητικός αλλά υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Άρα εξ αρχής υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ και η αντιπαράθεση δεν είναι
ανάγκη να είναι λεκτική, είναι επί της ουσίας.
Όταν μια Παράταξη της αντιπολίτευσης την οποία σεβόμαστε
απόλυτα έρχεται στη διαδικασία του απολογισμού και λέει ότι «υπάρχουν και
θετικά στοιχεία», τα οποία φυσικά δεν εντοπίζει ποια είναι αυτά τα θετικά
στοιχεία, υπάρχει θέμα. Είμαστε απέναντι εξ αρχής. Ξέρεις γιατί Απόστολε;
Γιατί εγώ παρουσίασα εδώ 150 σημεία (150 μετρημένα!) του τι έκανε αυτή η
Δημοτική Αρχή….
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Είπες επί

λέξει

«υπάρχουν και θετικά

στοιχεία στον

απολογισμό».
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει μια συνέχεια και θετικά και αρνητικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι είπες «υπάρχουν και θετικά».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κόντο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, να περιμένω την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών
γιατί τα πρακτικά τα δικά μου πιθανό να μην είναι σωστά. Θα
απομαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά να δούμε τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά εγώ
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σημείωσα επί λέξει … Εγώ είπα ότι η δική σου τοποθέτηση Απόστολε, μας
έθεσε απέναντι και δεν είναι συναισθηματικό αυτό είναι πολιτικό.
Όταν έρχεται ο επικεφαλής μιας Παράταξης με τον πλέον
επίσημο τρόπο και λέει «υπάρχουν και θετικά στοιχεία» χωρίς να αναφέρει
έστω και ένα θετικό …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δεν ανέφερα την οδοποιία;
Δεν ανέφερα την προσπάθεια του Δημάρχου ….;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κόντο δεν θα σας δώσω τον λόγο τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί εξανίστασαι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί δεν λες την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κόντο δεν θα σας δώσω τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σε άκουσα με πολύ προσοχή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κόντο, δεν θα σας δώσω τον λόγο σε καμία
περίπτωση. Διακόπτετε το Δήμαρχο και δεν το επιτρέπει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει συγνώμη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια ανάγκη για αντιπολίτευση που
πολλές φορές μας ωθεί σε πράγματα Απόστολε, που πιθανό ούτε εμείς οι
ίδιοι τα πιστεύουμε παρ' όλα αυτά εγώ μένω σε αυτά τα οποία ειπώθηκαν.
Πάμε λοιπόν στα συγκεκριμένα. Πράγματα που δεν έγιναν και
δεν υπάρχει σχεδιασμός να γίνουν. Στην καθαριότητα –είπες- και το πράσινο.
Δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει καμία στοχοθεσία και δεν
υπάρχουν και νέα υλικά και εργαλεία πάνω στα οποία εμείς θα πάμε να
βελτιώσουμε την πολύ άσχημη κατάσταση της καθαριότητας και του
πρασίνου. Ευτυχώς έχω μάθει από μικρός να κρατάω σημειώσεις και έμαθα
να διαβάζω και «Καθημερινή» ως αριστερός, από μικρός επίσης.
Λοιπόν αν υπάρχει προγραμματισμός στην καθαριότητα. Στην
καθαριότητα το πρώτο πράγμα που κάναμε, είναι στα 11 οχήματα της
καθαριότητας να πάμε να τα επισκευάσουμε. Γιατί όταν αναλάβαμε, δούλευαν
τα 2,5 και δεν θα κουραστώ να το λέω, δούλευαν τα 2,5. Δούλευαν δυο
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οχήματα, μια βαρέλα και ένα της ανακύκλωσης και άλλο ένα, το οποίο ήταν
ανάριθμο, δεν είχαν φροντίσει από το 2008 να του βγάλουν πινακίδες και η
αλήθεια είναι αδήριτη.
Άρα εμείς προχωρήσαμε και επισκευάσαμε πρώτα απ' όλα όλο
το στόλο του Δήμου γιατί αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε δεν ήταν μόνο
τα σκουπίδια στους δρόμους, ήταν να μαζεύονται τα απορρίμματα από τους
κάδους και τα απορρίμματα από τους κάδους άρχισαν να μαζεύονται
καθημερινά από Γενάρη μήνα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Άρα όποιος
λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην καθαριότητα, θα μιλάει για τους δρόμους ή
για τις πλατείες. Το σκουπίδι μαζεύεται από παντού, γιατί παλαιότερα δεν
μαζευόταν. Άρα όποιος δεν εντοπίζει τη διαφορά, με συγχωρείτε ή δεν ξέρει ή
λέει ψέματα.
Το σκουπίδι μαζεύεται από τους κάδους και μαζεύεται γιατί τα
οχήματα τα οποία ήταν ασυντήρητα και άρα αυτοί οι οποίοι λένε ότι υπάρχει
ένας καινούργιος στόλος, να πω πρώτον ότι ο στόλος δεν είναι καινούργιος
γιατί όσοι ξέρουν από μηχανολογικά ξέρουν ότι η μέση διάρκεια ζωής των
οχημάτων είναι τα 8 χρόνια και άρα τα οχήματά μας μπορεί να ήταν
καινούργια στην προηγούμενη δημοτική θητεία στην απελθούσα, αλλά πλέον
όταν παραλάβαμε εμείς δεν είναι καινούργια και όταν έχει μεσολαβήσει μια
τετραετία που δεν έχουν συντηρηθεί και δεν έχουν συντηρηθεί όχι γιατί δεν
υπήρχαν λεφτά αλλά γιατί επιλέγονταν συγκεκριμένοι εργολάβοι και
προμηθευτές, πρόσωπα τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε κι εσείς και αυτό
είχε ως συνέπεια να μη συντηρούνται σωστά τα οχήματα. Άρα αυτό λύθηκε.
Πάμε

παραπέρα.

Ο

σταθμός

μεταφόρτωσης

εγκατεστημένος στο άλσος δεν λειτουργούσε.

Και

που

ξέρετε γιατί

είναι
δεν

λειτουργούσε ο σταθμός μεταφόρτωσης; Γιατί κατά την αγορά του…. Μάλλον
στην πραγματικότητα δεν αγοράστηκε ποτέ, μας παραχωρήθηκε μετά ως
τμήμα της αποπληρωμής του leasing των απορριμματοφόρων και πιέσαμε
εμείς να μας παραχωρηθεί μιας και τον είχαμε ήδη χρυσοπληρώσει τον
προμηθευτή, αυτός λοιπόν ο σταθμός για να λειτουργήσει χρειάζεται δυο
βασικά πράγματα. Το ένα το είχαμε: νταλίκες. Δεν είχαμε το άλλο όμως:
οδηγό Ε' κατηγορίας. Για να οδηγηθεί μια νταλίκα χρειάζεται οδηγούς Ε'
κατηγορίας και αυτός ο Δήμος δεν είχε οδηγό Ε’ κατηγορίας.
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Αυτό που τώρα έρχονται κάποιοι και λένε ότι «τον βρήκατε
έτοιμο» έπρεπε να συντηρηθεί, έπρεπε να επισκευαστεί και έπρεπε να
βγούμε στην πιάτσα για να μπορέσουμε σε συνθήκες που δεν μπορούν να
γίνουν προσλήψεις να τσιμπήσουμε από άλλο Δήμο μέσα σε μια εβδομάδα
που είχαμε με την κινητικότητα τον Σεπτέμβρη του ’14, που ήταν ένα
δεκαήμερο τέλος Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη να βρούμε οδηγό Ε'
κατηγορίας για να ξαναλειτουργήσει ο σταθμός και να εξοικονομήσει χρήματα
ο δημότης.
Εσείς το θεωρείτε ότι δεν τρέχει και τίποτε. Εντάξει εμείς
θεωρούμε ότι το να λειτουργεί ο σταθμός τον οποίο δεν τον αγοράσαμε εμείς
αλλά τον θέσαμε σε λειτουργία. Άμα ήταν τόσο απλό, ας το λειτουργούσαν και
οι προηγούμενοι. Εμείς αυτό μπορέσαμε και κάναμε και το κάναμε.
Αγοράστηκαν 300 τόσοι κάδοι, δηλαδή έχουν αλλάξει αυτή τη
στιγμή στην πόλη 400 κάδοι. Απορώ πως το προσπερνάτε τόσο εύκολα, όταν
είχαν να αγοραστούν έξι χρόνια τουλάχιστον κάδοι στο Δήμο και υπάρχει
όπως σας είπα πλάνο και προγραμματισμός, σας το είπα και εισηγητικά
κιόλας παρ' όλο που είναι απολογισμός και δεν είναι σχεδιασμός, σας είπα ότι
το 2016 θα γίνει διαγωνισμός για τουλάχιστον 600 κάδους. Ο στόχος μας είναι
το 1/3 των κάδων που αυτοί είναι προβληματικοί να αλλάξει μέσα στο 2016.
Έχει επισκευαστεί και έχει μπει σε λειτουργία παρ' όλο που
έχουμε πρόβλημα με έλλειψη οδηγών και εδώ δεν θέλω να αναφερθώ σε
προηγούμενη Δημοτική Αρχή ή σε προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, ξέρετε
γιατί; Γιατί όταν γίνεται μια επένδυση σε στόλο και υπηρεσίες καθαριότητας
πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και οδηγοί. Ο διαγωνισμός το 2009 με βάση
τον οποίο εμείς τώρα ενεργοποιήσαμε γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να
ενεργοποιήσουμε έχει την πρόσληψη 25 ατόμων. Θέλετε να μάθετε πόσους
οδηγούς θα έχει; Ούτε έναν.
Υπάρχει διαγωνισμός του ΑΣΕΠ του ’09 όχι τώρα, ο οποίος δεν
έχει ούτε έναν οδηγό. Και αναρωτιέμαι: εκτίμηση, πρόβλεψη, σχεδιασμός δεν
υπήρχε; Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν
μπορούμε να προκηρύξουμε θέσεις, εμείς θα καλύψουμε το κενό αυτό
παίρνοντας 8μηνήτες συμβασιούχους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
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Αλλά εγώ λέω σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού ποιος θα οδηγεί
τα οχήματα; Τα σάρωθρα ποιος θα τα οδηγεί; Θα τα οδηγεί ο Αντιδήμαρχος ή
ο εργάτης καθαριότητας;
Άρα θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει σχεδιασμός, ο οποίος ήταν
συνδυαστικός. Δηλαδή να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ανταποδοτικά για
τους πολίτες, να αυξήσουμε –που αυτό είναι πολιτική- για τις Τράπεζες και τα
σούπερ μάρκετ και άρα να μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τα
απολογιστικά στοιχεία του εξαμήνου ότι είμαστε 130.000 € πάνω στα
ανταποδοτικά για να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις και σε προσωπικό και
σε αναβάθμιση των υποδομών: κάδοι, σάρωθρο. Και δεν ξέρω γιατί το
προσπερνάτε, ο Δήμος δεν θυμάμαι ποτέ να είχε μεγάλο σάρωθρο και εμείς
έχουμε βάλει και έχει βγει ο διαγωνισμός για ένα μεγάλο σάρωθρο 250.000 €
το οποίο δεν είχε ποτέ η πόλη. Τόσο απλά τα θεωρούμε αυτά; Το οποίο
βέβαια μετά θα ψάχνουμε να βρούμε οδηγό να το οδηγήσει, αλλά δεν έχει
σημασία. Εμείς κάνουμε αυτή την αναβάθμιση.
Και προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που κάναμε από κοινού
μαζί με τη Διεύθυνση Καθαριότητας έχουμε βάλει ένα προγραμματισμό για
αγορά νέων απορριμματοφόρων, ’16, ’17, ’18. Και εδώ, επειδή δεν θέλω να
κρυβόμαστε είναι πολύ απλό αυτή η Δημοτική Αρχή αυτή η πλειοψηφία να
συνεδριάσει μια ωραία νύχτα και να φέρει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ένα
δάνειο 2 εκατομμυρίων ευρώ και να πει «εγώ αυτομάτως αλλάζω την επόμενη
μέρα όλο το στόλο καθαριότητας». Θα είστε σύμφωνοι κ. Κόντο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μου κάνεις ερώτηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρητορικό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε προς το Προεδρείο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή μου επιτίθεσαι τώρα; Τι είναι αυτό το πράγμα; Αν θέλεις
να μου κάνεις τέτοια ερώτηση, πάρε με τηλέφωνο …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός και δεν το καταλαβαίνετε
και νομίζετε ότι επιτίθεμαι, ο οποίος πάει κλιμακωτά χωρίς να επιβαρύνει το
δημότη καθόλου, να αγοράσει και κάδους, να φτιάξει και τα οχήματα, να
ανανεώσει τον στόλο χωρίς να αναγκαστούμε να πάρουμε κανενός είδους
δάνειο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός να μπορούμε δηλαδή από τα ίδια τα
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ανταποδοτικά να αλλάξουμε τις υποδομές και να αναβαθμίσουμε τις
υπηρεσίες και τέτοιος σχεδιασμός υπάρχει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είσαι Διοίκηση και αποφάσισε ό,τι θέλεις να κάνεις. Τίποτε άλλο
δεν σου λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω αποφασίσει και το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να το κάνεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω αποφασίσει ότι δεν πρόκειται ο Δήμος να πάει να πάρει
δάνειο αυτή τη στιγμή, κοιτάει να κάνει καλύτερη διαχείριση των οικονομικών
του προκειμένου να αποφύγει δανεισμό για τις αλλαγές που χρειαζόμαστε
στην καθαριότητα.
Για τα πρανή του Κηφισού. Τα πρανή του Κηφισού είναι ευθύνη
της Περιφέρειας. Και εγώ από το γραφείο Δημάρχου και ο κ. Καλαμπόκης από
την Τεχνική Υπηρεσία έχουμε στείλει τουλάχιστον πέντε επιστολές και
υπηρεσιακά έγγραφα στην Περιφέρεια και στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και είναι στη φάση δημοπράτησης. Τους έχουμε φέρει προ των
ευθυνών τους ότι πρέπει το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί πριν έρθει
ο επόμενος χειμώνας. Πιέζουμε όσο μπορούμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι
αρμοδιότητά μας.
Εμάς βεβαίως μας ενδιαφέρει και τρέχουμε γι' αυτό το πράγμα
αλλά δεν είναι κάτι, το οποίο περνάει δυστυχώς από το χέρι μας. Εκεί
βρισκόμαστε με τα πρανή του Κηφισού.
Μελέτες έτοιμες για ΕΣΠΑ. Έχουμε μια μελέτη του ΚΑΠΗ,
έχουμε δεύτερη μελέτη που ετοιμάζουμε για Βρεφονηπιακό Σταθμό, τη μελέτη
για το άλσος την έχουμε βρει, έχουμε τέσσερις μελέτες που καταθέσαμε τώρα
που υποβάλλαμε στο ΕΣΠΑ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε
ένα σχεδιασμό για μια πολύ μεγάλη μελέτη για τη διαχείριση των
απορριμμάτων για την υποβολή πρότασης μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη όπως
ορίζει και η σχετική πρόσκληση.
Σχεδιάζουμε μελέτη για ΚΔΑΠ ΑμεΑ το ψηφίσαμε και σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι ο Δήμος αφιέρωσε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου
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μελέτες που υπήρχαν, να μπουν στο ΕΣΠΑ. Τα δυο σχολεία που όταν ο
συνολικός προϋπολογισμός των κτηριακών υποδομών για όλη τη χώρα είναι
50 εκατομμύρια ευρώ και τα 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή διατίθενται για τη
Νέα Φιλαδέλφεια, με συγχωρείτε εδώ πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε
πάρει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά μέχρι στιγμής τι ΕΣΠΑ τρέχουν.
Για το Παντοπωλείο αναφέρθηκε ο κ. Σιώρης ότι το έχουμε
διαλύσει. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου αυτό γιατί από την αρχή είπα ότι
αυτή τη στιγμή ο Δήμος τρέχει δυο προγράμματα που όχι μόνο δεν μείωσε
αλλά αύξησε τον προϋπολογισμό του για τα Παντοπωλεία, την ίδια στιγμή
που έχουμε υπαχθεί σε δυο προγράμματα της Περιφέρειας και αυτά τα οποία
παίρνουν οι πολίτες για τα οποία πραγματικά δημιουργείται μια πολύ μεγάλη
κινητοποίηση στο Δήμο προκειμένου να γίνει ένας συντονισμός μεταφοράς
των πραγμάτων και με τη βοήθεια πολλών αλληλέγγυων και εθελοντών που
δίνουν και την ψυχή τους για να μπορέσουν να φτάσουν αυτά τα τρόφιμα
στους δικαιούχους, το θεωρώ αν μη τι άλλο αδικία, δηλαδή το ότι το
Παντοπωλείο έχει αναβαθμιστεί.
Αυτό το οποίο είπα είναι ότι συντηρήσαμε, κρατήσαμε το
Παντοπωλείο της Νέας Χαλκηδόνας -εκτός κι αν έχω ξεχάσει τα ελληνικά- και
δημιουργήσαμε κι ένα νέο, παρέχοντας περισσότερα πράγματα και αντ' αυτού
κατηγορηθήκαμε ότι δεν αναφερθήκαμε στο ότι το έφτιαξε κάποιος άλλος.
Φυσικά και το έφτιαξε κάποιος άλλος γι' αυτό και είπα το κρατήσαμε. Αλλά
είναι σημαντικό κάτι να το κρατάς και να το αναβαθμίζεις.
Για τα υπόλοιπα, δεν θα μπορέσω να κρατηθώ από το να κάνω
ένα σχόλιο. Εδώ είναι ο κ. Λάλος να μας πει κάποιοι για να κάνουν
προσωπική, πελατειακή πολιτική για τους ψηφοφόρους και τους πολίτες και
το λαό της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας ξέρετε πως το λένε μεταξύ τους;
«Τα πελατάκια μου». Το τοπικό σύστημα εξουσίας τους ψηφοφόρους και τους
πολίτες τους αντιμετωπίζει ως «τα πελατάκια του»!
Κάποιοι πήγαιναν στο Σκλαβενίτη –και το λέω εδώ να
καταγραφεί στα πρακτικά και αν θέλει κάποιος ας με διαψεύσει- και στο
Τροφίνο και έλεγαν «φέρε μου εμένα δωροεπιταγές να μοιράσω Χριστούγεννα
και Πάσχα στα πελατάκια μου». Και ο Σκλαβενίτης και ο Τροφίνο που να ξέρει
τώρα ότι δεν υπάρχουν ούτε αποφάσεις συλλογικών οργάνων, ούτε

54

η

12 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 13/7/2016

Συμβουλίων, ούτε Οικονομικών Επιτροπών και όντας αφελείς έχοντας μια
σχέση εμπιστοσύνης ότι είναι αιρετοί όλοι αυτοί, τα έδιναν.
Έτσι Κοινωνικό Παντοπωλείο να μοιράσω και χαβιάρι! Αν ήταν
έτσι, θα μοιράζαμε και χαβιάρι, θα πηγαίναμε και θα λέγαμε «δώσε μας και θα
στα φέρω» και να τα αφήσουμε στους επόμενους. Αν αυτό το θεωρούμε
σοβαρή συγκρότηση Παντοπωλείου, τι να πω. Γιατί δεν δημιουργεί ούτε δομή,
ούτε υποδομή και γίνεται με δανεικά, τσάμπα για τα πελατάκια. Μακριά από
εμάς αυτά.
Άλσος, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, Ηρώδειο Πάρκο, Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής. Κώστα, στο θέμα του άλσους γιατί εσύ το έβαλες είσαι βιαστικός.
Είσαι βιαστικός, γιατί τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Μην ξεχνάς ότι στο
θέμα

του

άλσους

αναγκαστήκαμε,

ήταν

υποχρεωτικό

για

μας

να

προσφύγουμε προκειμένου να διεκδικήσουμε να μην αποχαρακτηριστούν 6
στρέμματα δασικής έκτασης.
Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ρωτάει ο
κ. Κοπελούσος αναγκαστικά ευθυγραμμιστήκαμε όσον αφορά την έκδοση
νέου τοπογραφικού που δεν συμπεριλαμβάνει τα έξι στρέμματα δασικής
έκτασης γιατί αυτό λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν
θα μπορούσε δυστυχώς να γίνει διαφορετικά από εμάς εάν θέλουμε να
αναπλάσουμε το άλσος.
Άρα αυτό που το συνδυάζω και με την άλλη ερώτηση ότι
δυστυχώς αναγκαζόμαστε ως δημόσιος φορέας και αν θέλουμε να
αναπλάσουμε το άλσος να αναγνωρίσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, όχι αυτό που λένε κάποιοι βεβαίως για την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρα το άλσος έχει μπει σε μια τροχιά. Έχουν δρομολογηθεί
κάποια βασικά έργα και είμαστε σε ένα σχεδιασμό να προχωρήσουν όλα αυτά
τέλος ’16, αλλά μέσα στο ’17 σίγουρα.
Ο νέος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. Για το νέο ΚΕΝΤΑΥΡΟ όπως το έχω
ξαναπεί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τα είπε ο κ. Καλαμπόκης,
αλλά εδώ αναρωτιέμαι: τα λέμε εγώ και ο κ. Καλαμπόκης δεν μας ακούει
κανένας, αυτό τον ρημάδι τον απολογισμό και τη σελ. 50 που μέσα έχει η
Τεχνική Υπηρεσία τον απολογισμό της και αναφέρει για το άλσος την
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κατεδάφιση του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ και τις αποφάσεις με τις οποίες εμείς
συμμορφωθήκαμε, το διαβάζετε; Γιατί εδώ έχει αποφάσεις με τις οποίες εμείς
συμμορφωθήκαμε και δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπάρχουν 100 νόμιμα
τετραγωνικά μέτρα στα οποία εμείς θα μπορούσαμε να πατήσουμε.
Τρελαθήκαμε και πήγαμε μια ωραία νύχτα –νύχτα κιόλας, γιατί άραγε πήγαμε
νύχτα και δεν πήγαμε μέρα….- να το γκρεμίσουμε.
Ηρώδειο Πάρκο. Ακούστε, εδώ είναι ένα ενδιαφέρον θέμα αλλά
δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής ουδεμία πρόταση, δυστυχώς. Μπορώ να
περιμένω και ένα μήνα και δυο μήνες να ακούσω μια πρόταση για το Ηρώδειο
Πάρκο. Ξέρετε γιατί περιμένω πρόταση για το Ηρώδειο Πάρκο; Να σας πω
γιατί. Γιατί το Ηρώδειο Πάρκο έχει κάποια δομικά προβλήματα, που το
οδήγησαν σε κλείσιμο. Ξέρετε ποια είναι αυτά;

Το οδήγησαν σε κλείσιμο

κάποια δομικά προβλήματα. Ποια είναι τα δομικά προβλήματα του Ηρωδείου
Πάρκου;
Πρώτον,

έχει

ελάχιστο

αξιοποιήσιμο

κοινόχρηστο

χώρο.

Δεύτερον, έχει ελάχιστο στεγασμένο χώρο. Τρίτον, περικλείεται είναι μέσα σε
κατοικημένη περιοχή που βγαίνει σε σπίτια των ανθρώπων, όλα αυτά ξέρετε
που οδηγούν; Σε δυο πράγματα.
Πρώτον, κάποιος επαγγελματίας που θα το νοικιάσει, το
δουλεύει πρώτον μόνο έξι μήνες, μάξιμουμ έξι μήνες. Δεύτερον, σε αυτούς
τους έξι μήνες που δουλεύει, πρέπει να επεκτείνει το χρόνο τη διάρκεια της
ημέρας από το πρωί έως τα ξημερώματα, για να μπορέσει να το συντηρήσει.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν μπορεί να συμβιώσει, αυτό να συμβαδίσει με
τους πολίτες.
Γι' αυτό και όταν υπήρχε το Ηρώδειο Πάρκο στην τελευταία του
περίοδο, δεχόταν καθημερινά μηνύσεις γιατί δεν μπορούσαν οι γείτονες να
αντέξουν. Αν θέλετε, το δημοπρατούμε αύριο το Ηρώδειο Πάρκο για να
έχουμε ξανά τα ίδια αποτελέσματα. Έχουμε προβλέψει στο προϋπολογισμό
και στο Τεχνικό Πρόγραμμα 50.000 € για το Ηρώδειο Πάρκο, υπάρχουν τα
χρήματα να πάμε αύριο να το φτιάξουμε.
Η δυσκολία μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε μια βιώσιμη
λύση για το Ηρώδειο και εδώ ακούμε όλες τις προτάσεις, είμαστε ανοιχτοί σε
κάθε πρόταση για το Ηρώδειο, αλλά που θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις
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αντικειμενικές παραμέτρους δηλαδή ότι δεν θα πάει να εγκατασταθεί ένα
μαγαζί το οποίο είτε από τη μια θα κάνει τη ζωή των γειτόνων μαύρη, είτε θα
αναγκαστεί ο ίδιος άνθρωπος να κλείσει την επόμενη μέρα.
Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε προτάσεις. Εμείς προβλέψαμε
τα χρήματα και όμως αναζητούμε κι εμείς μια λύση σε σχέση με το πώς
μπορούμε να προχωρήσουμε.
Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής έχουμε κάνει μελέτη και εδώ
καταλαβαίνω

την

ανυπομονησία

και

εγώ

έχω

ακόμη

μεγαλύτερη

ανυπομονησία αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι
υποχρεωτικά. Για να φτιαχτεί ένα πάρκο που δεν λειτούργησε ποτέ του, εκτός
κι αν το κλείσαμε εμείς και δεν το θυμάμαι, με κάποια αυτοκινητάκια να
σαπίζουν και να είναι άχρηστα πλέον, αυτό θέλει μια μελέτη από την αρχή.
Έπρεπε να γίνει μια μελέτη από την αρχή που μια μελέτη δεν
είναι κάθεσαι και τη γράφεις σε δυο μέρες, είναι μια μελέτη. Να μπορέσει αυτή
η μελέτη να αναζητήσει χρηματοδότηση. Το κάναμε, μας έβαλε η Περιφέρεια
130.000 € και είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση που από το Τμήμα Τεχνικών
Έργων πήγε στο Τμήμα Προγραμματισμού και έχει πάει στη Νομική Υπηρεσία
και περιμένουμε να έρθει σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στο επόμενο
δίμηνο για να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση.
Εκεί είμαστε, δεν το έχουμε παρατήσει. Και αν πάτε να το δείτε,
θα δείτε ότι είναι καθαρισμένο, είναι περιποιημένο. Αυτή είναι η κατάσταση
όσον αφορά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Θέλουμε κι εμείς και
παλεύουμε το συντομότερο δυνατό να λειτουργήσει για πρώτη φορά.
Οικία Σοβατζόγλου. Η οικία Σοβατζόγλου σε ποιον ανήκει κ.
Κοπελούσο ξέρετε; Ξέρετε ότι η οικία Σοβατζόγλου δεν ανήκει εξ ολοκλήρου
στο Δήμο; Ένα κομμάτι της ανήκει σε ιδιώτη. Το ξέρετε; Γιατί καλό είναι όταν
λέμε μερικά πράγματα να έχουμε και μια γνώση, ή τουλάχιστον προτού
πιούμε και κατηγορήσουμε κάποιον για κάτι, να ρωτήσουμε.
Να σας φέρω γιατί εμείς ενώ ετοιμάζαμε μελέτη για την οικία
Σοβατζόγλου ξαφνικά η Νομική μας Υπηρεσία μας λέει εδώ ότι δεν είναι όλο
στο Δήμο και αυτό προσπαθούμε να λύσουμε, αλλά τουλάχιστον να το
ξέρουμε ότι η οικία Σοβατζόγλου δεν ανήκει 100% στο Δήμο και άρα υπάρχει
συνδικαιούχος με τον οποίο πρέπει να δοθεί λύση.
57

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δημοτικό κυλικείο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Σωστά, δεν
απέδωσε τα αναμενόμενα ξέρετε γιατί; Γιατί το τοπικό σύστημα εξουσίας αυτό
τον κύριο που χρωστάει στο Δήμο 1,5 εκατομμύριο καθημερινά στήνει
ίντριγκες και συνωμοσίες μαζί του και έχουν φτιάξει ένα κυλικείο πάνω στην
κοίτη του Κηφισού με μια Πολεοδομία να λέει «εγώ δεν ξέρω τίποτε, φταίει το
Υγειονομικό», με ένα Υγειονομικό να λέει «δεν ξέρω τίποτε, φταίει η
Πολεοδομία» και στο τέλος όλοι μαζί θα πάνε στον Εισαγγελέα και στον
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για να δούμε ποιος κοροϊδεύει ποιον.
Αλλά μην λέμε ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, όταν απ' έξω
ακριβώς ο πρώην μισθωτής ο οποίος χρωστάει στο Δήμο τα μαλλιοκέφαλά
του και κάποιοι τον συντηρούσαν, τον υπέθαλπαν, τον περιέθαλπαν, τον
περιθάλπουν, τον διαφημίζουν και ερχόμαστε μετά να κατηγορήσουμε το
Δήμο ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ποια αναμενόμενα όταν το ίδιο το
κυλικείο λειτουργούσε χωρίς άδεια όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έτρεχε
τίποτε και κατηγορούμαστε γιατί δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αιδώς!
Δεν σεβόμαστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;
Τη σεβόμαστε παρ' όλο που διαφωνούμε γιατί αναγκαζόμαστε να τη
σεβαστούμε.
Υπήρξε μια τοποθέτηση του κ. Ντάτση ο οποίος έχει μελετήσει
πολύ καλά το πρόγραμμά μας ίσως και περισσότερο από εμάς και
αναφέρθηκε για κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε προχωρήσει.
Συμφωνώ και σε αυτά είμαστε απολογούμενοι στο ότι δεν τα έχουμε
προχωρήσει και θα τα αναφέρω συγκεκριμένα.
Και για τους κανόνες δεοντολογίας και κοινωνικής λογοδοσίας,
παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έγιναν κάποια βήματα πέρσι με ένα γύρο τοπικών
συνελεύσεων. Έγιναν κάποια βήματα όσον αφορά τη διαφάνεια, ότι όλες οι
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πλέον On line και όχι μόνο οι
αποφάσεις αλλά και τα πρακτικά.
Να ενημερώσω την κα Αναγνώστου το εξής: θα ήταν ευχής έργο
για μας, θα έλυνε ένα πολύ βασικό πρόβλημα που εντόπισε και η κα Ρόκου,
δεν επιτρέπει ο Επίτροπος, ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε ένα
ευρώ δαπάνη για ενημέρωση. Γιατί κρίνουν αυτές τις δαπάνες μη νόμιμες.
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Εμείς σχεδιάζαμε εδώ και έξι μήνες να βγάζαμε ένα φυλλάδιο το
οποίο είναι οι θέσεις που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν
κρίνονται νόμιμες οι δαπάνες, γιατί; Γιατί ο πολίτης –αυτό λέει το Ελεγκτικό- ο
οποίος θέλει να ενημερωθεί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπει στο site του
Δήμου και να ενημερωθεί και άρα αυτές τις δαπάνες τις κρίνουν μη νόμιμες
και άρα δηλαδή πάει καταλογισμός μετά. Το λέω, γιατί κι εμείς εκτιμούσαμε.
Κάποιοι δηλαδή γράφουν και αναρωτιούνται και λένε «γιατί δεν
βγαίνει η παλιά εφημερίδα του Δήμου όπως έβγαινε;», δεν μπορεί να βγει.
Δεν είναι νόμιμη δαπάνη γι' αυτό κι αν δείτε και τον κωδικό του γραφείου
Τύπου του Δήμου που βάλαμε πέρσι 10.000 € ούτε ένα ευρώ δεν
δαπανήθηκε και φέτος που μπήκαν 10.000 € πάλι δεν έχει δαπανηθεί ούτε
ένα πενηνταράκι, γιατί ακριβώς είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν και να
περάσουν από το Ελεγκτικό τέτοιου είδους δαπάνες.
Υποδομές στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σωστή η
κριτική, αλλά περιμένουμε και προτάσεις στο τι μπορεί να γίνει με αυτό.
Για τις δεντροφυτεύσεις στη λωρίδα του Κηφισού αλλά και το τι
γίνεται με τον Ποδονίφτη, σωστή η κριτική, παρ' όλα αυτά να ενημερώσω ότι
και στον Ποδονίφτη και για τον Κηφισό όσον αφορά τη μόλυνση και των δυο
ποταμών, που ειδικά ο Κηφισός σε κάποιες περιόδους έχει πάρα πολύ έντονη
και αποπνικτική δυσοσμία βρισκόμαστε σε μια αναζήτηση η Τεχνική Υπηρεσία
και σε μια αλληλογραφία με την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να δούμε τι
πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε για να βοηθήσουμε το πρόβλημα. Παρ'
όλα αυτά δεκτή η κριτική.
Για το Κοινωνικό ΚΕΠ σχεδιάζεται η αίτησή μας που θα
μπορούσε να σας ενημερώσει ξεχωριστά ο κ. Κουμαριανός, θα βγει μια
πρόσκληση σύντομα από την κα Φωτίου που θα έχει κάτι σαν Κοινωνικό
ΚΕΠ. Άρα δηλαδή υπάρχει στο σχεδιασμό μας και θα κουμπώσει με μια
πρόσκληση του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για το υπνωτήριο ο κ. Κουμαριανός βρίσκεται σε μια
συνεννόηση με το Δήμο Μεταμόρφωσης για το πώς θα μπορούσαμε να
κάνουμε μαζί και να αξιοποιήσουμε μια υπάρχουσα δομή και μαζί να
υποβάλλουμε μια πρόταση στο ΕΣΠΑ.
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Για την πρόληψη για τα ναρκωτικά και για το Συμβούλιο
μεταναστών είναι ολιγωρία μας, αδυναμία μας να προχωρήσουμε και το
αποδέχομαι πλήρως και πρέπει να τα κάνουμε αυτά, να τα βάλουμε μπροστά
το επόμενο διάστημα.
Ακούστε, όλα τέλεια δεν τα κάναμε και η πόλη μας δεν έχει γίνει
Ελβετία γιατί η χώρα μας δεν είναι Ελβετία. Όταν μια χώρα έχει 28% ανεργία,
όταν μια χώρα έρχεται κάθε τρεις και λίγο το κουαρτέτο, η τρόικα, οι θεσμοί
και λένε «Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί» και κάθε τρεις και λίγο ξαναμπαίνει η
χώρα στην ύφεση, εργασιακά δικαιώματα μειώνονται, ο κόσμος προσπαθεί
αυτή τη στιγμή να σώσει τα σπίτια του, φυσικά και δεν μπορούμε να γίνουμε
Ελβετία.
Απλώς εγώ εντόπισα με βάση τις δυνατότητες τις οποίες είχαμε
το ότι μπόρεσε αυτός ο Δήμος πάτησε πιο γερά στα πόδια του την αγωνία του
τι σημαίνει να μας έρχονται κάθε μήνα όταν αναλάβαμε έγγραφα από το
Παρατηρητήριο των ΟΤΑ που καταλαβαίνετε τι είναι Παρατηρητήριο των ΟΤΑ,
το οποίο να μας λέει επί δυο συνεχόμενα τρίμηνα «έχετε υπερβεί το επιτρεπτό
του 10% του ελλείμματος» και η αγωνία η δική μου και του κ. Λάλου είναι το
πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε τα οικονομικά έτσι ώστε να μην
αναγκαστούμε όπως ο Δήμος Σαλαμίνας να πάει να του επιβληθεί Μνημόνιο,
να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, να φύγουν υπάλληλοι για να ισοσκελιστεί έτσι
ο προϋπολογισμός.
Το ξεπερνάτε, αλλά εμείς περάσαμε μέσα από αυτές τις
συμπληγάδες για να μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ο Δήμος έχει μπει και σε
μια τροχιά βιωσιμότητας και σε μια τροχιά ανάπτυξης για να μπορέσει να
σταθεί λίγο καλύτερα -«λίγο καλύτερα» γι' αυτό συζητάμε- απέναντι στις
υποχρεώσεις που έχουμε στους δημότες. Γι' αυτό συζητάμε. Ούτε Ελβετία θα
γίνουμε, ούτε Νέα Υόρκη αλλά είμαστε μια όμορφη πόλη, με ένα κόσμο που
είναι πλούσιος σε παραδόσεις, σε δεξιότητες και πραγματικά αξίζει αυτή η
πόλη να βρεθεί πολύ καλύτερα από εκεί που παραλάβαμε και γι' αυτό θα
κριθούμε.
Για να τελειώσω, θα το θεωρούσα αν μη τι άλλο άδικο στον
πρώτο χρόνο τον οποίο απολογούμαστε τώρα, να κρινόμαστε για το σύνολο
του προγράμματος που έχουμε, που πολλά πράγματα κιόλας είναι πέρα από
τις δυνάμεις μας, αλλά και να κρινόμαστε για δεκαετίες ή τουλάχιστον για μια
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θητεία προηγούμενη, η οποία μας παρέδωσε πραγματικά πάρα πολύ σύνθετα
προβλήματα.
Γι' αυτό καλοδεχούμενη η κριτική, μπορούμε να γίνουμε
καλύτεροι, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις αλλά σίγουρα αυτό που σας είπα
είναι ότι λειτουργήσαμε όλοι

μηδενός εξαιρουμένου με ένα και μοναδικό

γνώμονα: το πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και το παραμικρό
ευρώ, που θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι υπήρχαν άνθρωποι
εγκατεστημένοι από τις Σχολικές Επιτροπές μέχρι το κεντρικό Δημαρχείο σαν
τρωκτικά να παίρνουν τις προμήθειες.
Αυτό κόπηκε και δεν είναι απλό ότι κόπηκε, γιατί γι' αυτό είναι
καλύτερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου, γι' αυτό μπορεί ο Δήμος
και βγάζει ασφαλτόστρωση σε ένα μήνα 850.000 € γι' αυτό έκανε
προηγούμενη ασφαλτόστρωση με δικά μας λεφτά. Γιατί περικόπηκαν λεφτά
όχι από τις κοινωνικές παροχές, ίσα - ίσα για να αυξήσουμε τις κοινωνικές
παροχές και σε αυτό πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε αταλάντευτα αυτή την
πορεία και ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει, έχει αυτιά και ακούει και θα μας
αξιολογήσει με βάση το τι έχουμε κάνει, αλλά και το τι δεν έχουμε κάνει. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, η συνεδρίαση τελειώνει εδώ. Να
έχετε υπόψη σας κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι ότι θα έχουμε κι άλλες
συνεδριάσεις μέχρι τέλος του μήνα. Ένα ή δύο Δημοτικά Συμβούλια 20 με 27
Ιουλίου, δεν δεσμεύομαι ακριβώς για τις ημερομηνίες, περίπου εκεί.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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