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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017, 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: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, ξεκινάμε τη
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Παρακαλώ ένα συνάδελφο για
χρέη Γραμματέα. Η κα Αναγνώστου. Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε
παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ.
Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ.
Πάνος Γεώργιος 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 απούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών,
ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ.
Τομπούλογλου Ιωάννης απών δικαιολογημένος, 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 απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος απών δικαιολογημένος.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα παρούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
απών. Είμαστε 17 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
14η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε αρκετές απουσίες

2

η

14 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 18/7/2018

οι περισσότερες είναι δικαιολογημένες και από επαγγελματικούς και από
οικογενειακούς λόγους, εν πάση περιπτώσει είμαστε προς το τέλος της
περιόδου, έχουμε άλλη μια συνεδρίαση την άλλη Τετάρτη για να το θυμάστε
συνάδελφοι και είναι και σημαντική, έχουμε αρκετά θέματα.
Σήμερα

έχουμε

όπως

γνωρίζετε

όλοι

τον

απολογισμό

πεπραγμένων του ’17 είναι ειδική συνεδρίαση οπότε ξεκινάμε με τον κ.
Δήμαρχο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κατερίνης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017,
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: Έχω ετοιμάσει μια αναλυτική εισήγηση όσον αφορά τον
απολογισμό πεπραγμένων, δυστυχώς η σημερινή εικόνα κυρίως όσον αφορά
την παρουσία δημοτικών συμβούλων νομίζω ότι δεν μου επιτρέπει να είμαι
τόσο αναλυτικός, χωρίς βεβαίως να υποτιμώ τους παρόντες και τις παρούσες
δημοτικούς συμβούλους, αλλά θεωρώ πως συνολικά όσον αφορά τον θεσμό
του Δημοτικού Συμβουλίου ως το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων και το
μοναδικό στην ουσία αποφασιστικό όργανο, το ανώτερο στο Δήμο, θεωρώ ότι
υπάρχει μια σοβαρή υποτίμηση.
Αν είναι από την πλευρά της κοινωνίας δικαιολογημένη σε
αρκετά μεγάλο βαθμό, θεωρώ πως αυτό δεν μπορεί να ισχύει για τους ίδιους
τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είτε δεν έρχονται, είτε πολλοί οι
παρουσίες τους είναι α λα καρτ, επιλέγοντας θέματα τα οποία κατά την άποψή
μου έχουν συνεννοηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ντόρος, να βγει μια
φωτογραφία, ένα video, να γραφτεί ένα καταγγελτικό άρθρο.
Άρα παρ' όλα αυτά θα τιμήσω την παρουσία των δημοτικών
συμβούλων των παρισταμένων. Στα χέρια σας σήμερα έχετε ένα αναλυτικό
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υπηρεσιακό απολογισμό, που είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς όχι
μόνο των υπαλλήλων του Δήμου και τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα
πολύ γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς την εργασία τους,
χωρίς τη στήριξή τους και τους ευχαριστούμε κυρίως για την προσπάθεια που
καταβάλλουν ώστε ο Δήμος μας να διαθέτει όπως φαίνεται και από τον
απολογισμό ένα δεδομένων των συνθηκών υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε
αρκετούς τομείς, αλλά και όλους τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής οι
οποίοι εργάστηκαν σκληρά για να φέρουν αυτό το πρόγραμμα εις πέρας κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες; Είναι κατ' αρχάς αυτό
που δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε για να μην το συνηθίσουμε,
είναι αρκετά μειωμένη κρατική χρηματοδότηση η οποία από το ’10 είναι κοντά
στο 70% μειωμένη ώστε να μην είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία λαμβάνει ο
Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, τις ανάγκες των
πολιτών δηλαδή όχι τις εσωτερικές ανάγκες, την ίδια στιγμή που η χώρα
παράγει πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
Εδώ να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας λαμβάνει μια
επιχορήγηση των 332.000 € το μήνα, όταν λάμβανε πριν μια δεκαετία
περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ποσό, το οποίο δεν φτάνει ούτε για αστείο
για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή που όλοι οι Δήμοι και ο
Δήμος μας αντιμετωπίζονται σα να είναι ανώνυμες εταιρείες και όχι ως
Κοινωφελείς Οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες.
Δηλαδή να φανταστείτε ότι πληρώνουμε φόρο εισοδήματος,
ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι και φορολογία στις σχολικές Επιτροπές. Οι σχολικές
Επιτροπές φορολογούνται κανονικά γιατί έχουν έσοδα από τα κυλικεία που
νοικιάζουν στα σχολεία.
Οι συνθήκες την ίδια στιγμή εκτός από το οικονομικό που και ο
θεσμικός ευνουχισμός και ο γραφειοκρατικός εναγκαλισμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και η εφαρμογή των Μνημονίων σε όλα τα επίπεδα της
τοπικής Διοίκησης έχει συρρικνώσει οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας και
αυτενέργειας που είχε κατακτήσει στο παρελθόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθιστώντας αναγκαστικά όλες οι Δημοτικές Αρχές σε πολύ μεγάλο βαθμό
managers που παρακολουθούμε λογιστικά στοιχεία και δείκτες.
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Συνθήκες που η πολιτεία στο όνομα της ανάπτυξης μπορεί να
αφήνει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας στο έλεος των επιχειρηματικών
συμφερόντων

και

ως

παιδία

αχόρταγης

δράσης

επιχειρηματικών

συμφερόντων. Βλέποντας και παρακολουθώντας αμέτοχη να εφαρμόζεται ο
νόμος της ζούγκλας και η πόλη μας είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό
παράδειγμα σε αυτό.
Να θυμίσω μιας και συζητάμε για τον απολογισμό του 2017 ότι η
πόλη μας ήταν για μήνες πολιορκημένη με επιθέσεις σε μέλη της Δημοτικής
Αρχής, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο οποίος προπηλακίστηκε πέρσι τον Φλεβάρη αν θυμάμαι καλά,
από ομάδα φερόμενων οπαδών.
Είχαμε επιθέσεις σε πολίτες, είχαμε εκδίωξη συλλογικοτήτων
από το χώρο τους, συλλογικοτήτων που ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί
κανείς μαζί τους προσέφεραν με την άποψή τους, με τη δράση τους στα κοινά
της πόλης, αλλά ξεκίνησε κι ένα γαϊτανάκι μηνύσεων και αγωγών σε αιρετούς
και υπαλλήλους. Κάτι που ξεκίνησε πέρσι και συνεχίζεται αδιάκοπα και φέτος,
φανερώνοντας τους πραγματικούς σκοπούς όσων είναι πίσω απ' όλα αυτά τα
γεγονότα.
Υπό αυτή την έννοια εγώ θεωρώ πως το 2017 ήταν μια χρονιά
που η δημοκρατία στην πόλη μας δέχτηκε ένα σοβαρό πλήγμα. Γιατί μπορεί
να μην αφορά την πλειοψηφία των ανθρώπων και θα συμφωνήσω σε αυτό,
αλλά έστω και μία φωνή να φιμώνεται ή κι ένας άνθρωπος να δέχεται
επίθεση, αυτό είναι πλήγμα κατά της δημοκρατίας.
Σε αυτές τις συνθήκες εμείς έχουμε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια
την ευθύνη για να πάμε την πόλη μας ένα βήμα μπροστά, να κρατήσουμε
όρθιες

τις

υπάρχουσες

δομές,

να

συντηρήσουμε

υποδομές,

να

δημιουργήσουμε νέες υποδομές τις οποίες έχει ανάγκη ο λαός της πόλης μας.
Και

τα

παραπάνω

δεν

είναι

αποτέλεσμα

απλώς

ενός

αθροίσματος ενεργειών που θα περιγράψω, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας
σκληρής και επίπονης δουλειάς. Είναι και αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία
δεν είναι ουδέτερη, αλλά βάζει στο επίκεντρό της τις ανάγκες των πολλών, της
λαϊκής

πλειοψηφίας,

των

εργαζομένων,

των

ανέργων,

αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων της πόλης μας.
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Μιας πολιτικής η οποία πολλές φορές μας οδήγησε σε
σύγκρουση και μας οδηγεί καθημερινά με οργανωμένα συμφέροντα στο Δήμο
και εκτός Δήμου και κάθε λογής οργανωμένο σύστημα διαπλοκής και
διαφθοράς που μην ξεχάσουμε ότι τον Δήμο μας τον έφερε το 2014 όταν
αναλάβαμε σε μια κατάσταση ένα βήμα πριν την χρεοκοπία και την υπαγωγή
σε καθεστώς Μνημονίου.
Δυσκολίες όμως που εμείς έχουμε την τόλμη να πούμε ότι
σταθήκαμε να τις αντιμετωπίσουμε και θεωρούμε πως έχουμε παράξει ένα
σημαντικό έργο. Θεωρώντας πως έχουμε σταθεροποιήσει κατ' αρχήν τη
λειτουργία του Δήμου η οποία ήταν υπό αίρεση την προηγούμενη τετραετία.
Έχουμε προχωρήσει σε ωριμάσεις έργων, στην ουσία χαράζοντας στρατηγικά
έργα και υποδομές τις οποίες χρειάζεται ο Δήμος προκειμένου να έχουν μπει
όλα αυτά σε μια τροχιά προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των
ανθρώπων της πόλης.
Δεν θα τα πω όλα αναλυτικά, θα αναφερθώ σε κάποια που τα
θεωρώ σημαντικά, μιας και θεωρώ ότι και οι Αντιδήμαρχοι θα αναφερθούν σε
αυτά.
Προετοιμάστηκε το 2017 αν δείτε στα στοιχεία όλη η υποβολή
του φακέλου και οι μελέτες προκειμένου ο Δήμος μας πριν από 15 μέρες να
λάβει ένα ποσό χρηματοδότησης 2,3 εκατομμυρίων για την ανάπλαση του
πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου.
Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος μας την επόμενη τριετία θα
αποκτήσει ένα μεγάλο πολυχώρο πολιτισμού σαν κι αυτό που θα ζηλεύουν
άλλες περιοχές της Αθήνας και για τον οποίο υπάρχει πραγματική μεγάλη
έλλειψη, δεδομένης και της πολύ μεγάλης πολιτιστικής αλλά και καλλιτεχνικής
δραστηριότητας που υπάρχει στην πόλη μας και το θεωρώ πάρα πολύ
σημαντικό και όχι μόνο του Στρατιωτικού Εργοστασίου αλλά και του
περιβάλλοντος χώρου.
Το 2017 εντάχθηκε η πράξη για τη δομή σίτισης και του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και άρα έχουμε ένα ενισχυμένο Κοινωνικό
Παντοπωλείο και μια δομή σίτισης η οποία πραγματικά εξασφαλίζει αυτή τη
στιγμή μια αξιοπρέπεια σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες, σε ανθρώπους οι
οποίοι έχουν χτυπηθεί από την κρίση.
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Προετοιμάστηκε πέρσι έγιναν όλες οι μελέτες και οι διαδικασίες
γιατί πολλές φορές βλέποντας αποσπασματικά τα πράγματα δεν μπορείς να
αντιληφθείς ένα έργο, την προετοιμασία του και την έναρξή του και την
υλοποίησή του η οποία μπορεί να εντοπίζεται σε τρία διαφορετικά χρόνια και
τέσσερα πολλές φορές.
Ξεκινήσαμε

ένα

σημαντικό

έργο

υποδομής

Δημοτικού

Νεκροταφείου για να αντιμετωπίσουμε την ντροπή που υπήρχε να πέφτουν
τα λύματα στον Κηφισό. Αυτό το έργο δημοπρατήθηκε πέρσι, ολοκληρώνεται
φέτος σε ένα δυο μήνες από τώρα. Πάλι ξεκινήσαμε πέρσι που έγινε ο
διαγωνισμός η κατασκευή των θέσεων στάθμευσης και των ποδηλάτων.
Αν θυμάστε, την εικόνα μιας πλατείας τραγικής που δεν
μπορούσε να περάσει άνθρωπος και αυτή τη στιγμή ακόμη και οι μεγαλύτεροι
πολέμιοι αυτού μπορούν να πάνε Παρασκευή και Σάββατο που η πόλη είναι
πλημμυρισμένη και να δουν πως η πλατεία είναι άδεια και πως οι θέσεις
στάθμευσης έχουν πραγματικά ωφελήσει στο να αλλάξει μια εικόνα.
Δημοπρατήθηκε πέρσι και ξεκίνησε φέτος και ολοκληρώνεται
στο επόμενο διάστημα το έργο της ανάπλασης του άλσους με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη αν περπατήσατε μια βόλτα στο άλσος θα δείτε
σημαντικά έργα να έχουν ήδη υλοποιηθεί, χιλιάδες δέντρα και φυτά έχουν ήδη
φυτευτεί, έχουν φτιαχτεί δρομάκια, έχουν φτιαχτεί είσοδοι και μάνδρες στο
άλσος και πραγματικά είναι μια εξαιρετική δουλειά η οποία θα αναβαθμίσει το
άλσος μας.
Η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων κι αυτή ξεκίνησε
πέρσι, έγινε ο διαγωνισμός αν θυμάστε, ήταν επανάληψη προηγούμενου
διαγωνισμού τον οποίο είχαμε ακυρώσει θεωρώντας πως είναι ύποπτος
συστήματος και τον επαναλάβαμε, τοποθετήθηκαν και από σήμερα ξεκίνησε η
λειτουργία τους.
Να ενημερώσω εδώ ότι η λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει ομαλά
γιατί αυτοί οι κάδοι μαζεύονται από τα μικρά τα πρεσάκια τα λεγόμενα πρέσα.
Τα πρεσάκια είναι για μέσα στην πόλη, δεν αντέχουν να πάνε μέχρι τη
χωματερή. Ήταν συνυφασμένα τα μικρά πρεσάκια με τη λειτουργία του
σταθμού μεταφόρτωσης και ο σταθμός μεταφόρτωσης αυτή τη στιγμή δεν
λειτουργεί. Οπότε το να βγάζουμε μεγάλα απορριμματοφόρα για να
7
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μαζεύουμε έχει μια τεχνική δυσκολία την οποία όμως σιγά - σιγά και σε
συνεργασία και με καταστηματάρχες της περιοχής την

ξεκινήσαμε από

σήμερα.
Δημοπρατήσαμε πέρσι και ολοκληρώσαμε φέτος το έργο της
επισκευής αύλιων χώρων σε τρία Δημοτικά της πόλης. Πέρσι δημοπρατήθηκε
και γίνεται αυτή τη στιγμή το έργο της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών
πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων.
Πέρσι κατατέθηκε η μελέτη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και πήραμε
χρηματοδότηση και είμαστε λίγο πριν την υπογραφή σύμβασης τώρα όσον
αφορά το δίκτυο ποδηλατοδρόμων και την αλλαγή των παιδικών χαρών και
του φωτισμού led στο άλσος.
Πέρσι έγιναν οι τεχνικές μελέτες αλλά και οι ακουστικές, για την
τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών –
Λαμίας ενός πολύ σοβαρού έργου για ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο
απασχολεί χρόνια κατοίκους οι οποίοι είναι πάνω στην εθνική οδό και δεν
είναι τοποθετημένα ηχοπετάσματα.
Θέλω να σας ενημερώσω σήμερα ότι ο Δήμος μας εντάχθηκε
χτες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 2.830.000 € και το έργο θα
δημοπρατηθεί άμεσα, τις επόμενες μέρες. Άρα στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 25, θα γίνει νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του
Τεχνικού Προγράμματος και θα εντάξουμε το ποσό των 2.830.000 € αλλά και
τον τρόπο εκτέλεσης προφανώς μέσα από διεθνή διαγωνισμό ώστε να πάρει
κι αυτό το έργο το δρόμο του.
Πέρσι ολοκληρώθηκε στις αρχές του χρόνου η σύνταξη όλων
των μελετών, κάτι που εμείς αποδεχτήκαμε εμείς προτείναμε στην Περιφέρεια
παρ' όλο που δεν είναι αρμοδιότητά μας προκειμένου να προχωρήσει το
αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Σκρα.
Υπήρξε ένα μεγάλο μπρος – πίσω με αυτή τη μελέτη που κακώς
την κάναμε εμείς και το λέω εδώ δημόσια, εμείς το κάναμε για να βοηθήσουμε
και

αντιμετωπιστήκαμε

από

τις

Υπηρεσίες της

Περιφέρειας

με

μια

γραφειοκρατική αντίληψη αλλά μπορώ να πω ότι στο 1ο δεκαπενθήμερο του
Σεπτέμβρη το έργο αυτό δημοπρατείται. Έχει μπει ήδη ως θέμα στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και στο πρόγραμμα εκτελεστέων
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έργων της Περιφέρειας και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δημοπρατείται
στο 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη. Μπορεί και νωρίτερα.
Επίσης κάτι που είναι σημαντικό, κάποιοι από την Οικονομική
Επιτροπή έχουν μια εικόνα, ο Απόστολος τουλάχιστον έχει, ολοκληρώσαμε
πέρσι τη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την προώθηση της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Μας έχει
παραδοθεί μια κατά την άποψή μου εξαιρετική προμελέτη που είναι ένα
σημαντικό εργαλείο που πραγματικά αν το βάλουμε μπροστά, έχουμε τα
χρήματα αλλά και τη διάθεση πραγματικά νομίζω ότι

μπορεί να αλλάξει

οριζόντια την εικόνα της πόλης.
Πέρσι ολοκληρώσαμε τις μελέτες για το ΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή το
ΚΑΠΗ είναι έτοιμο από άποψη μελετών, έχουν παραδοθεί οι μελέτες και αυτό
το οποίο μένει είναι να βγει η άδεια ανέγερσης και φυσικά να υπάρξει
χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην ανέγερση νέου
ΚΑΠΗ.
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες πέρσι για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ το νέο
αναψυκτήριο. Εδώ κινηθήκαμε όχι απλώς με το πνεύμα του νόμου,
κινηθήκαμε με το γράμμα του νόμου προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει
ένα αναψυκτήριο το οποίο θα δώσει και παραπάνω ζωή στο άλσος θα
εξυπηρετήσει ένα κόσμο ο οποίος καθημερινά το επισκέπτεται και την ίδια
στιγμή θα τραβήξει κι ένα νέο κόσμο ο οποίος θέλει να απολαμβάνει το ποτό
του, τον καφέ του, το αναψυκτικό του σε ένα πανέμορφο περιβάλλον.
Εδώ πρόκειται περί ενός μεγάλου σκανδάλου, πολιτικού
σκανδάλου που με το τσαμπουκά με το στανιό –το λέω έτσι και να καταγραφεί
στα πρακτικά- κάποιοι αρνούνται να μας χορηγήσουν άδεια και μπορώ να σας
πω ότι είναι σχεδιασμένο και πλέον το μόνο που μας μένει είναι να
ακολουθήσουμε κάθε ένδικο μέσο για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
Κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να γίνει ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ σε
αυτή τη θητεία, υπάρχει μια μεγάλη πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα,
κάποιοι μας το αρνούνται γιατί δεν θέλουν να χρεωθεί η παρούσα Δημοτική
Αρχή ένα έργο που θα το αγαπήσει και το έχει ανάγκη όλη η πόλη.
Ολοκληρώθηκε, επειδή με ρώτησε ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Χαλκηδόνας γιατί έχουμε τα γηπεδάκια έξω από το 3 ο Διοικητικό
9
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είναι εγκαταλελειμμένα, να πω ότι τα γηπεδάκια είναι εγκαταλελειμμένα γιατί
πρόκειται να αποξηλωθούν το επόμενο διάστημα. Είμαστε στη διαδικασία του
ΣΥΠΟΘΑ έχουν

ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο είναι το 3 ο Διοικητικό το

οποίο είναι στην Πλαστήρα δεξιά, που αν δείτε έχει δυο γηπεδάκια. Ένα
ποδοσφαίρου κι ένα μπάσκετ τα οποία είναι παρατημένα, εκεί είναι που
κάναμε τροποποίηση του ρυμοτομικού της περιοχής προκειμένου να
εντάξουμε ένα νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Είναι η περιοχή στη βόρεια Φιλαδέλφεια που δεν έχουμε
ιδιόκτητο Παιδικό Σταθμό, ήμασταν στο ΣΥΠΟΘΑ προχθές ήμουν κι εγώ
παρών, προκειμένου να πάρει απαλλαγή από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
δεδομένου ότι την έχει συντάξει η Υπηρεσία τη μελέτη.
Πέρσι ήταν και η χρονιά που ξεκίνησε η εγγραφή του
Κτηματολογίου. Δεν θέλω να σταθώ στην περιουσία του Δήμου συνολικά,
απλώς θέλω να σταθώ σε μερικά ζητήματα.
Πρώτον, οικία Σοβατζόγλου. Στην οικία Σοβατζόγλου υπάρχει
ένα καθεστώς που ο Δήμος μας έχει γύρω στο 80% και έχοντας το 80% δεν
μπορούσε να παρέμβει γιατί είναι εξ αδιαιρέτου. Πήγαμε στα Δικαστήρια και
έχουμε πάρει απόφαση Πρωτοδικείου και ο Δήμος έχει ξεκινήσει όλες τις
ενέργειες και μπορεί να παρέμβει. Αυτό ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία
που όμως μας δίνει τη δυνατότητα πλέον ύστερα από χρόνια να πάμε να
κάνουμε παρέμβαση στην οικία Σοβατζόγλου.
Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Το πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής δεν ανήκε στο Δήμο. Ο Δήμος ενώ όλα αυτά τα χρόνια είχε χρήματα,
ένα κονδύλι της τάξεως των 120.000 € αν θυμάμαι καλά από την Περιφέρεια
Αττικής, δεν μπόρεσε ποτέ να το αξιοποιήσει γιατί δεν είχε τίτλους ιδιοκτησίας.
Καταφέραμε με προσφυγή στο Κτηματολόγιο και το πήραμε.
Οδός Θεσσαλονίκης και Σελεύκιας λίγο πιο πίσω, οικόπεδο το
οποίο είχε προκύψει από τη μετατόπιση των γραμμών της κοίτης του
Κηφισού, το οποίο παρανόμως το είχαν καταπατήσει, ο Δήμος το διεκδίκησε
στη θητεία μας δικαστικά και κατάφερε και το κέρδισε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή
έχει ένα οικόπεδο προσθέσει στην περιουσία του, ενός στρέμματος.
Όσον αφορά τα δικαστικά ζητήματα, θέλω να σας πω τα πιο
κύρια που θεωρώ εγώ πιο κύρια. Είναι τα εξής: υπήρξε και η νομική πια
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επικύρωση του κλεισίματος των οίκων ανοχής. Ήταν απορριπτικές οι
αποφάσεις που έβγαλαν τα Δικαστήρια σε ένδικα μέσα που κατέθεσαν οι
ιδιοκτήτες, άρα κλείσαμε με αυτή την υπόθεση.
Επίσης ο μεγάλος οφειλέτης του Δήμου από το κυλικείο πρώην
μισθωτής καταδικάστηκε δυο φορές, μια για πέντε μήνες για καταδολίευση
δανειστή και καταδικάστηκε σε δεύτερη δίκη με επτά μήνες για ρευματοκλοπή.
Δεν θέλω να πω περισσότερα, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει
παραπεμφθεί σε τριμελές κακουργιοδικείο με απόφαση του Συμβουλίου
Εφετών. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγες μέρες για την υπόθεση των
εγγυητικών επιταγών. Άρα υπάρχει μια τρίτη σοβαρή υπόθεση.
Όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει
ήδη μια πολύ σοβαρή δουλειά και φαίνεται αυτό και όσον αφορά τον
απολογισμό, μπορώ όμως κοιτώντας τον απολογισμό να εστιάσω στο ότι είναι
αδιανόητο στην πόλη μας να έχουν καταγραφεί μέσα στη χρονιά του ’17 μόνο
έξι παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου.
Έξι παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου τις γράφω εγώ σε μία
ώρα, αν βγω έξω και περπατήσω. Και για να είναι έξι όλη τη χρονιά, σημαίνει
πως εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε γιατί δεν μπορεί
μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται με τα μάτια των ανθρώπων, να φτάνει
εδώ ο αριθμός έξι. Το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μικρό και δεν συνάδει με
την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι κάτοικοι και επισκέπτες σε αυτή την
πόλη.
Θεωρώ σημαντική παρέμβαση που ξεκίνησε το 2017 για πρώτη
φορά την δωρεάν φιλοξενία παιδιών του Δήμου σε δωρεάν κατασκήνωση,
θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι για μια ακόμη χρονιά κρατήσαμε τους
Παιδικούς Σταθμούς δωρεάν.

Κάτι το οποίο είναι δέσμευσή μας και το

τηρούμε βάζοντάς το σε απόλυτη προτεραιότητα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι πέρσι ξεκίνησε τη λειτουργία
της η χορωδία του Δήμου ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, κάτι που έχει
αγκαλιαστεί από πολύ κόσμο κι έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά σε όλους τους
συμμετέχοντες.
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Θέλω να σταθώ στη δράση του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και κυρίως σε δυο
δράσεις: στην καταγραφή της προφορικής ιστορίας της πόλης που είναι μια
πραγματικά εξαιρετική πρωτοπόρα και ριζοσπαστική δουλειά που έχει μπλέξει
όχι μόνο ένα επιστημονικό δυναμικό αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους της
πόλης, αλλά και την ίδια την καταγραφή επιστημονικά της ιστορίας μέσα απ'
όλο το αρχειακό υλικό του Δήμου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Γκούμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως επίσης θεωρώ πως ήταν μια πολύ πρωτοπόρα δράση
που ξεκίνησε το ’17 και ήταν τα φιλοσοφικά σεμινάρια στα οποία πραγματικά
συμμετείχαν πάνω από 1.000 άτομα με ένα κοινό το οποίο αδιαλείπτως
συμμετείχε, παρακολουθούσε αλλά και συνδιαλεγόταν, δεν ήταν απλός
παθητικός παρατηρητής.
Το

’17

ολοκληρώθηκαν

μια

σειρά

ενεργειών

για

τις

αδειοδοτήσεις, ολοκληρώθηκαν μελέτες αλλά και μια σειρά από εγκρίσεις που
ζητούσαμε, προκειμένου να φτάσουμε να πάρουμε χρήσεις γης αλλά και μια
σειρά από άλλα έγγραφα τα οποία απαιτούνταν για τη μεταφορά του
αμαξοστασίου

και

τη

λειτουργία

ενός

πρότυπου

κέντρου

διαλογής

ανακυκλώσιμων υλικών και πράσινου σημείου.
Δυστυχώς βέβαια αυτό από ό,τι είδατε δεν άρκεσε προκειμένου
να πάρουμε παράταση. Αν είχαμε κανένα μαγαζί, μπορεί να την παίρναμε και
‘κονομάγαμε. Αλλά για να μαζεύουμε τα σκουπίδια, δεν μας την έδωσαν.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο ξεκίνησε πέρσι τη δράση του και αυτή
τη στιγμή έχει πάνω από 200 ωφελούμενους οι οποίοι παίρνουν φάρμακα
δωρεάν γιατί μπορεί μεν να καλύπτονται οι ανασφάλιστοι αλλά υπάρχει και το
ποσοστό συμμετοχής. Και η συμμετοχή πολλές φορές για ανθρώπους οι
οποίοι δεν έχουν …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα, αν διαφωνείς να το πεις. Υπάρχει συμμετοχή στα
φάρμακα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα παίρνουν από το Νοσοκομείο και δεν πληρώνουν
συμμετοχή. Οι ανασφάλιστοι τα παίρνουν από τα Νοσοκομεία και δεν
πληρώνουν συμμετοχή.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει άρα έχουμε μπαταχτσήδες, άρα εξυπηρετούμε 200
μπαταχτσήδες στο Διοικητικό Φαρμακείο οι οποίοι βαριούνται να πάνε,
εντάξει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το έχω ζήσει και αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίστηκε και το ’17 το δεκατιανό σε πάνω από 200 μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το ’17 ξεκίνησε δωρεάν
διανομή φρούτων στα σχολεία αλλά και πρόγραμμα δωρεάν φαγητού σε όλα
τα Δημοτικά σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Πέρσι δημοπρατήθηκε το Ηρώδειο Πάρκο, αναμέναμε να
ξεκινήσει πέρσι, δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που απαιτούνταν από τον
μισθωτή, επαναδημοπρατήθηκε φέτος και μέχρι τις 10 Αυγούστου θα έχει
ξεκινήσει τη λειτουργία του, το Ηρώδειο Πάρκο.
Θέλω να σταθώ τέλος σε δυο τρία πράγματα ακόμη. Το πρώτο
είναι ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, ύστερα από μια δεκαετία ο Δήμος
παρουσιάζει ένα θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Στη θητεία
μας συνολικά ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων είναι πάνω από 40 οι
μόνιμες προσλήψεις παραπάνω σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις.
Για το 2017 είναι 19 άτομα μόνιμου προσωπικού που
προσλήφθηκαν και οι συνταξιοδοτήσεις ήταν 5 άρα αυτό οφείλεται σε μια
πολιτική άποψη και κατεύθυνση δική μας να μπορέσουμε να ενισχύσουμε
πάγιες ανάγκες του Δήμου που μπορούν να καλυφθούν μόνο με σταθερή και
μόνιμη εργασία.
Κλείνω λέγοντας πως τον Οκτώβρη του ’18 σε τρεις μήνες από
τώρα θα έχει ολοκληρωθεί το 1ο Δημοτικό του Σπαθάρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θα λειτουργήσει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως θα λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή είπατε από τον Οκτώβρη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα λειτουργήσει από τον Οκτώβρη, θα λειτουργήσει από τον
Δεκέμβρη αυτό το βρίσκουμε, αλλά θα λειτουργήσει. Θα είναι παραδομένο,
εξοπλισμένο και θα λειτουργήσει.
Επίσης μπορώ να σας πω ότι σε λίγες μέρες θα γίνει η
θεμελίωση του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου που πραγματικά αποτελεί τον
13
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καρπό μιας προσπάθειας πολλών χρόνων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, του
γονεϊκού Κινήματος αλλά και της Δημοτικής Αρχής που και με τη συνδρομή
βεβαίως και της Περιφέρειας Αττικής που έδωσε τα χρήματα και άκουσε σε
αυτή την περίπτωση ένα πολύ Δίκαιο αίτημα όλης της τοπικής κοινωνίας.
Άρα νομίζω καλό θα είναι να πάρουν τον λόγο οι Αντιδήμαρχοι
να καταθέσουν πιο εξειδικευμένα πράγματα που εγώ αγνόησα για να γνωρίζει
το Δημοτικό Συμβούλιο πως κινηθήκαμε το ’17 γιατί πολλές φορές δεν
ταυτίζεται ο υπηρεσιακός απολογισμός με τον πολιτικό απολογισμό έχουν
διαφορές και κυρίως κενά.
Για να κλείσω, θεωρώ πως και το 2017 κινηθήκαμε καθημερινά
αντιμέτωποι με μια σειρά προβλημάτων, αγωνιστήκαμε για τη λύση αυτών
των προβλημάτων πάντα με γνώμονα και αποκλειστικό κριτήριο τα
συμφέροντα του λαού της πόλης.
Θεωρώ πως το 2017 ήταν μια γόνιμη χρονιά όσον αφορά
τουλάχιστον την αναβάθμιση και την ωρίμανση έργων για το Δήμο, την ίδια
στιγμή βεβαίως που όπως είπα και πριν ήταν και μια χρονιά που η
δημοκρατία στην πόλη μας δέχτηκε ένα πλήγμα.
Αν θέλετε να σταθώ στα αρνητικά μπορώ να τα πω στο
κλείσιμο. Πράγματα που δεν κάναμε καλά, πράγματα που δεν προλάβαμε να
κάνουμε, πράγματα στα οποία αποτύχαμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους Αντιδημάρχους.
Επί της διαδικασίας νομίζω ότι είναι λογικό να δώσουμε τον λόγο στους
Αντιδημάρχους να είναι ουσιαστικοί και περιεκτικοί και μετά να κάνουμε τις
ερωτήσεις συνολικά, εάν θέλει να απαντήσει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος
και τα λοιπά. Δεν έχετε αντίρρηση φαντάζομαι.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Δεν υπάρχει θέμα, απλώς επειδή
αναφέρθηκε σε ένα θέμα, διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε τον λόγο, πέστε την ερώτησή σας.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Αναφερθήκατε στον πρώην μισθωτή του
κυλικείου ποινικά ότι καταδικάστηκε και έχουμε συνέχεια για το ακίνητο που
είχαμε βρει ότι είχε μεταβιβαστεί και γι' αυτό κατηγορήθηκε για καταδολίευση
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δανειστών, γνωρίζετε αν έχουμε κάνει διάρρηξη του συμβολαίου; Αν έχουμε
προχωρήσει; Περιμένουμε κάποια απόφαση; Πρέπει να ξέρετε προφανώς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περιμένουμε την απόφαση σε αυτό για τη διάρρηξη της γονικής
παροχής.
Α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

–

ΚΑΡΚΑΝΗ:

Αυτή

που

είχαμε

βρει

στο

Υποθηκοφυλακείο. Άρα περιμένουμε απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε να προηγηθεί το Δικαστήριο όσον αφορά την
καταδολίευση, προκειμένου να προχωρήσει η διάρρηξη της γονικής παροχής.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Αυτό τίποτε άλλο, ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περιμένουμε απόφαση και σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχω να πω τα λιγότερα γιατί εμείς δίνουμε
καύσιμο στις Υπηρεσίες για να παρέχουν υπηρεσίες και να εκτελούν έργα. Να
ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στον προϋπολογισμός του 2017 εκτελέστηκε και
έγιναν επτά αναμορφώσεις στην πορεία της χρονιάς, πράγμα που δείχνει οι
επτά αναμορφώσεις είναι λίγες για ένα ετήσιο προϋπολογισμό Δήμου.
Αυτό σημαίνει ότι πήγαμε καλά όσον αφορά τις προβλέψεις μας
δεν είχαμε τα απρόοπτα που έχουμε φέτος και μας έχουν φέρει στη θέση να
είμαστε κάθε εβδομάδα με προϋπολογισμό στις απίθανες καταστάσεις τις
οποίες ζει η πόλη μας τους τελευταίους μήνες.
Όσον αφορά τις δαπάνες που κάναμε αυτές έγιναν με 2.317
χρηματικά εντάλματα τα οποία ήταν συνολικού ποσού 17.656.089 €. Δεν
αξίζει να αναφερθώ τώρα σε κόστη όπως το αναλύουμε στον προϋπολογισμό
ανά Υπηρεσία διότι δεν βγαίνει κανένα νόημα από εκεί.
Να πούμε ότι τα έσοδα του Δήμου για μια ακόμη χρονιά
αυξήθηκαν εξαιρώντας τα έσοδα από το Κοιμητήριο, τα υπόλοιπα ίδια έσοδα
είχαν μια αύξηση περίπου 340.000 € σε σχέση με το 2016. Αυτό
αποτυπώθηκε έτσι κι αλλιώς όταν κάναμε τον προϋπολογισμό του ’18 που
ήταν πιο υψηλό το όριο στο οποίο μπορούσαμε να φτάσουμε.
Καταρτίστηκαν και οι 318 νέοι χρηματικοί κατάλογοι ύψους
863.000 € αυτό δείχνει ότι έχουμε μια καλή λειτουργία και ότι έχει
αποκατασταθεί πλέον η λειτουργία του Δήμου και αυτό φαίνεται… Ο
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κυριότερος δείκτης που δείχνει την καλή λειτουργία θεωρώ μιας Διεύθυνσης
Οικονομικών, είναι η ταχύτητα με την οποία λειτουργούν οι μηχανισμοί
είσπραξης των εσόδων. Χωρίς να έχουμε κάνει καμία αύξηση εσόδων, κάθε
άλλο.. μειώσεις κάναμε εννοώ τελών, καταφέραμε να έχουμε αυτό το
αποτέλεσμα.
Επίσης είχαμε μια πολύ καλή είσπραξη στο πανηγύρι της
Πρωτομαγιάς εισπράξαμε το ποσό των 310.575 €. Φέτος βέβαια πήγαμε
ακόμη καλύτερα, πήγαμε 320.000 € παραπάνω δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό
τώρα, έναντι παλαιοτέρων ετών που θυμόμαστε τα 140 και τα 150 χιλιάρικα
που εισέπραττε ο Δήμος, το να το έχουμε υπερδιπλασιάσει νομίζω είναι και
μια παρακαταθήκη για το μέλλον εγώ θα πω σαν πολίτης. Δεν θέλω να δω
κάποια Διοίκηση, τη δική μας ή άλλη οποιαδήποτε στο μέλλον, να επιστρέψει
ξανά σε εισπράξεις την Πρωτομαγιά της τάξεως των 150 των 180.000 €. Αυτά
συγνώμη, αλλά κρύβουν φαινόμενα διαφθοράς από πίσω. Δεν γίνεται… Η
Δεκελείας έχει συγκεκριμένο μήκος. Μη γελάτε, έτσι είναι τα πράγματα!
Όσον αφορά τα νέα καταστήματα για να δώσουμε και κάποιες
απαντήσεις σε κάποιους που λένε πόσο νεκρή είναι η πόλη μας και πόσο θα
αναβαθμιστεί στο μέλλον με τις επενδύσεις που έρχονται. Επειδή το 2017
ήταν η χρονιά που καταργήθηκε η αδειοδότηση από το Δήμο, προλάβαμε να
βγάλουμε μόνο 8 νέες άδειες καταστημάτων.
Όμως χορηγήσαμε 40 νέες γνωστοποιήσεις, μας έγιναν 40 νέες
γνωστοποιήσεις, δηλαδή 40 νέα καταστήματα άνοιξαν εκτός από τα 8
(40+8=48) και έγιναν και 68 μεταβολές γνωστοποιήσεων, δηλαδή ένας
μεγάλωσε την επιχείρησή του για παράδειγμα. Αυτό δείχνει ότι για άλλη μια
χρονιά αν δεν είμαστε πρωταθλητές, είμαστε μέσα στους δυο τρεις Δήμους
στην Αττική, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Στο Τμήμα Προμηθειών υλοποιήθηκαν, υπογράφηκαν 468 νέες
συμβάσεις προμηθειών υπηρεσιών και εργασιών εκτελέστηκαν αντίστοιχα
τόσες μελέτες, ο αριθμός 468 είναι πολύ μακριά από το 120 που παραλάβαμε
το 2014, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τετραπλασιάσει την παραγωγικότητα
στις προμήθειες.
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Και όλα γίνονται με διαδικασίες. Στη δική μας τη θητεία δεν
υπάρχουν

δαπάνες

χωρίς

συμφωνητικά,

χωρίς

διαδικασίες,

χωρίς

διαγωνισμούς και γι' αυτό και μπορούν και αποτυπώνονται για να το πω
καλύτερα. Γιατί δαπάνες πάντα γίνονταν και περισσότερες.
Το 2017 έγινε κάποια δουλειά στο Τμήμα Αποθήκης. Το Τμήμα
Αποθήκης εγώ θα πω ότι είναι το πιο δύσκολο σημείο που έχει να διαχειριστεί
ο Δήμος για το παρόν και το μέλλον. Είναι μάλιστα το σημείο στο οποίο θα
στοχεύσουμε για το επόμενο διάστημα να βελτιώσουμε. Είναι απαραίτητο
αυτό, το πρόβλημα αυτό το έχουν όλοι οι Δήμοι, κανένας Δήμος δεν τηρεί
αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση όπως οφείλει και από τη νομοθεσία. Και
αυτό το πρόβλημα υπάρχει διότι δεν υπάρχουν σωστά μηχανογραφημένες
αποθήκες και οργανωμένες.
Μπορεί εσύ στο πρόγραμμά σου μέσα να βλέπεις ότι έχει 500
κούτες χαρτί και να μην έχει χαρτί η Υπηρεσία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει
κάποια στιγμή…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να γίνει. Άμα δεν κάνεις το δελτίο
εξαγωγής μέσα στο σύστημα και έχεις να το κάνεις πέντε χρόνια, μια χαρά
γίνεται. Δηλαδή νομίζω ότι το βάρος της Οικονομικής Υπηρεσίας για το
επόμενο διάστημα πρέπει να πέσει στην οργάνωση επιτέλους του Τμήματος
Αποθήκης για γίνονται και σωστές προμήθειες, να ξέρεις και τι χρειάζεσαι.
Γιατί όλα τώρα γίνονται κατά απαίτηση των Υπηρεσιών «μου
λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, θέλω το άλλο», εκεί βασιζόμαστε για να
διαπιστώσουμε την ανάγκη μιας προμήθειας.
Το Τμήμα Ταμείου μας έδωσε τα στοιχεία τα οποία είναι ότι στον
απολογισμό

του

2017

βεβαιώθηκαν

πάνω

από

30

εκατομμύρια,

εισπράχθηκαν κάτι λιγότερο από 25 εκατομμύρια ευρώ και πληρώθηκαν
όπως είπα πριν και στα εντάλματα 17.656.000 €. Εκεί προέκυψε ένα αρκετά
μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο για το 2018 το οποίο ήταν στα 7.189.000 € το
οποίο καλείται να καλύψει υποχρεώσεις είτε που δεν πληρώθηκαν μέσα στο
’17, είτε καινούργιες που θα αναλάβουμε και αναλαμβάνουμε ήδη στο ’18.
Και να περάσουμε τέλος για να μην κουράσω άλλο στο Τμήμα
Κοιμητηρίου.

Το

Τμήμα

του

Κοιμητηρίου
17
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σταθεροποιηθεί σε κάποιο σημείο από το 2016 που έχει αποκατασταθεί η
λειτουργία

του

με

τα

γνωστά

τις

περιπέτειες

που

είχαμε

και

τη

μηχανογράφηση που από το ’16 λειτουργεί κανονικά.
Η μηχανογράφηση θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό βαθμό και
μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Γιατί όταν ξεκινάς να λειτουργείς ένα νέο
σύστημα τέτοιο, τον πρώτο χρόνο είχαμε αρκετά προβλήματα που ήταν το
2016. Το 2017 βελτιώθηκαν αυτά και το ’18 είμαστε πλέον με κάποιες
διορθώσεις που έχουν γίνει και από τη συμβεβλημένη εταιρεία σε ένα πολύ
καλό σημείο που μπορούμε πλέον να ασκούμε και τον έλεγχο που θα θέλαμε
μέσα στην Υπηρεσία.
Φανταστείτε ότι όταν ήρθε το Ελεγκτικό Συνέδριο να κάνει
διαχειριστικό έλεγχο στο νεκροταφείο για τα έτη από το 2011 αν θυμάμαι καλά
μέχρι το ’15, η Υπηρεσία δεν είχε αρχεία για να του χορηγήσει, δηλαδή
ζητούσαν «Πείτε μου πόσες ταφές κάνατε…» και δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν με
μπακαλίστικο τρόπο, δηλαδή μια κατάσταση που δεν τιμούσε κανέναν τέλος
πάντων, αλλά βρισκόμαστε πλέον στη θέση να είναι αυτά όλα καταχωρημένα
μέσα σε εφαρμογές, να μπορεί να δώσει και ο υπάλληλος μια σωστή εικόνα
της κατάστασης.
Τα έσοδα του Νεκροταφείου ανήλθαν στο 1.683.000 € πάνω
από 300.000 € διαφορά από αυτά που εισπράτταμε μέχρι το 2015. Δεν έχει
νόημα τώρα νομίζω να αναφερθώ σε επιμέρους έσοδα του Νεκροταφείου,
απλά το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετώπισαν στο Τμήμα Κοιμητηρίου ήταν
η οργάνωση των αρχείων τους για τους οικογενειακούς τάφους, όπου εκεί
πραγματικά υπήρχε και υπάρχει και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε πολλά
νεκροταφεία, ήταν προβλήματα που νομίζω θα πρέπει να τα ξέρουμε, να
έχουμε μια εικόνα.
Ο οικογενειακός τάφος είναι κάτι το οποίο αν τηρείται σωστά
αρχείο με τον καιρό χάνεται η γνώση μας για το τι έχει μέσα. Δηλαδή υπήρχαν
περιπτώσεις που θεωρούσες ότι είχες κενοτάφιο και υπήρχε μέσα θαμμένος
τον οποίο ψάχναμε μετά να διαπιστώσουμε ποιος είναι. Υπήρχαν τέτοιες
καταστάσεις και αυτό έχει αρχίσει και αποκαθίσταται σταδιακά.
Όπως είπα πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο με την
εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά τη μηχανογράφηση του Κοιμητηρίου
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έχουν αποκατασταθεί οι περισσότερες, το 90% θα έλεγα των δυσλειτουργιών
που υπήρχαν και νομίζω ότι εδώ κλείνω την εισήγησή μου και δίνω τον λόγο
στους υπόλοιπους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επειδή υπάρχει μια υποχρέωση μετά και δεν ξέρουμε πόσο
θα τραβήξει ο χρόνος λέω να δώσουμε τον λόγο στην κα Παπαλουκά γιατί
ακολουθεί μια εκδήλωση από όσο ξέρω. Καλό είναι να μιλήσει εν πάση
περιπτώσει μήπως χρειαστεί να φύγει, γι' αυτό το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι έχουμε αυτή τη στιγμή μια
εκδήλωση η οποία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας την προηγούμενη
εβδομάδα και έπρεπε να γίνει σήμερα. Είναι στις 9 οπότε όποιος τελειώσει
εγκαίρως θα πάει. Είναι στην πλατεία Γεννηματά στην περιοχή Ειρήνης στη
Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια εκδήλωση για παιδιά και όχι μόνο, ένα show με
φούσκες και διαδραστικά παιχνίδια.
Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα ήθελα να αναφερθώ στα
κεντρικά σημεία της χρονιάς που πέρασε όσον αφορά τον πολιτισμό, την
παιδεία και τον αθλητισμό εν μέρει, αν και θα ήθελα να μιλήσει γι' αυτό και ο κ.
Μανωλεδάκης ως εντεταλμένος αθλητισμού αν θέλει στη συνέχεια.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στις σχολικές Επιτροπές
οι οποίες όπως όλοι γνωρίζετε λειτουργούν άψογα. Έχουμε κάνει εξαιρετική
δουλειά

όσον

αφορά

την

τακτοποίηση

οικονομικών

ζητημάτων

και

ατασθαλιών του παρελθόντος και είμαστε στην ευτυχή θέση να μπορούμε να
διεκπεραιώνουμε όλα τα αιτήματα των σχολείων, να μπορούμε να φέρουμε εις
πέρας όσα μας ζητούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και γι' αυτό θα ήθελα να
ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη και τους Προέδρους των δυο
σχολικών Επιτροπών για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνουν σε αυτό
τον τομέα.
Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν
ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να αποτελούν κεντρικό
κορμό του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου μας, θα ήθελα να
αναφερθώ ασφαλώς στο τριήμερο μουσικοχορευτικό οδοιπορικό στην
ελληνική παράδοση, το οποίο για 4η χρονιά φέτος διοργανώθηκε με πολύ
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μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών των τμημάτων του
Δήμου μας που είναι περισσότερα από 800 άτομα, αλλά και φιλοξενούμενων
χορευτικών ομάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Ο

εορτασμός

της

Πρωτομαγιάς

όπως

κάθε

χρόνο

πραγματοποιήθηκε ανταποδοτικά ουσιαστικά στα πολύ αυξημένα έσοδα τα
οποία υπάρχουν λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών.
Ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης διοργανώθηκε επίσης με πολύ
μεγάλη επιτυχία δίνοντας έμφαση στις παιδικές εκδηλώσεις στις γειτονιές που
αποτελούν πλέον ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θεσμό για τις οικογένειες
της πόλης μας που ανυπομονούν κάθε Σεπτέμβρη να συμμετάσχουν σε αυτές
τις εκδηλώσεις πάρα πολύ μαζικά.
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν με
μεγάλη επιτυχία. Το καλοκαίρι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη δουλειά των
ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων που λειτουργούν στην πόλη μας εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, αλλά που θεωρώ ότι στις μέρες αυτής της Διοίκησης
έχουν πραγματικά αμέριστη στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να
ξεδιπλώσουν το καλλιτεχνικό ταλέντο των συμπολιτών μας που συμμετέχουν,
χωρίς να έχουν το άγχος της οικονομικής διαχείρισης, του να πληρώσουν
διάφορα έξοδα τα οποία είναι και αρκετά για να κάνουν τις παραστάσεις τους.
Όλα αυτά τα επωμιζόμαστε εμείς ως Δήμος και έτσι τους δίνουμε τη
δυνατότητα να εκφράζονται μέσα από το ερασιτεχνικό θέατρο.
Πέρα από αυτές τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις θα ήθελα να
αναφερθώ και στο θερινό πρόγραμμα ημερήσιας αθλητικής και δημιουργικής
απασχόλησης, το οποίο επίσης έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια με πάρα
πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι γινόταν και στο παρελθόν. Θέλω να πω με
αυτό ότι υπήρχαν περίοδοι στο παρελθόν που διοργανώνονταν αντίστοιχη
δράση, αλλά οι γονείς έπρεπε να πληρώνουν αντίτιμο όπως γίνεται και σε
πολλούς άλλους Δήμους.
Παρά

τις

δυσκολίες

της

εποχής

και

την

φοβερή

υποχρηματοδότηση η οποία υπάρχει, έχουμε καταφέρει βασισμένοι στη
δουλειά των ίδιων των εργαζομένων του Δήμου να έχουμε ένα πρόγραμμα το
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οποίο είναι απολύτως δωρεάν για τα παιδιά της πόλης μας και με πάρα πολύ
μεγάλη συμμετοχή.
Την περσινή χρονιά συμμετείχαν για παράδειγμα πάνω από 400
παιδιά και έτσι πάνω από 400 οικογένειες της πόλης μας χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση ήξεραν ότι τα παιδιά τους την περίοδο του
καλοκαιριού που οι γονείς εργάζονταν, είχαν μια ποιοτική δραστηριότητα κατά
τη διάρκεια της ημέρας.
Όσον αφορά υποδομές του πολιτισμού. Το Εικαστικό Εργαστήρι
του Δήμου μας συνεχίζει τη λειτουργία του έχοντας ακόμη ένα Τμήμα πέρσι,
συγκεκριμένα το Τμήμα Γλυπτικής Πηλοπλαστικής για το οποίο είχαν μπει οι
βάσεις από την προηγούμενη Αντιδήμαρχο και πέρσι έφτασε η στιγμή για να
μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό με την πρόσληψη της γλύπτριας η οποία
διδάσκει στο Τμήμα και συνεχίζουν βέβαια να λειτουργούν τα Τμήματα
Ζωγραφικής και Ασπρόμαυρης αναλογικής φωτογραφίας, με εκατοντάδες
συμμετέχοντες οι οποίοι δίνουν ζωή σε αυτό το πραγματικά σπουδαίο
εγχείρημα του Εικαστικού Εργαστηρίου.
Εκτός των άλλων την περσινή χρονιά είχαμε ακόμη μια ίδρυση
Τμήματος που υπαγόταν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, αναφέρομαι
στην ίδρυση της Παιδικής Θεατρικής Σκηνής. Ο Δήμος μας δεν είχε Παιδική
Θεατρική Σκηνή, για πρώτη φορά ιδρύθηκε αυτό το Τμήμα και μάλιστα
παρουσίασαν την περσινή χρονιά δυο παραστάσεις, τις πρώτες τους δυο
παραστάσεις και επίσης η συμμετοχή σε αυτό το Τμήμα είναι δωρεάν.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται σε όλα
αυτά τα Τμήματα του πολιτισμού, όπως είναι το Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού,
το Τμήμα Σωματικού Θεάτρου, το Εργαστήρι Πλεκτικής, η ενισχυτική
διδασκαλία σε ξένες γλώσσες, τα μαθήματα χορού που πιάνουν από τους
παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς που όπως σας είπα έχουμε πάνω από
800 άτομα συμμετέχοντες μαθητές έως και σύγχρονους χορούς που για
πρώτη χρονιά είχαμε πέρσι, χορούς latin και ευρωπαϊκούς με επίσης πολύ
μεγάλη συμμετοχή.
Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε όλες αυτές τις
δράσεις και να τις κάνουμε ακόμη πιο σημαντικές. Θεωρώ ότι η Διοίκησή μας
βάζει σε προτεραιότητα τον πολιτισμό, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο
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είναι σε δεύτερη

μοίρα σε σχέση με άλλους τομείς, θεωρούμε ότι είναι

κομμάτι κι αυτό της κοινωνικής πολιτικής ειδικά σε μια περίοδο όπου όλος ο
κόσμος πιέζεται και πολλές φορές αναγκάζονται οι οικογένειες να κόψουν
πράγματα που αφορούν την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, όταν μπορείς
μέσα από το Δήμο να παράσχεις όλα αυτά τα πράγματα με τρόπο που είναι
υψηλού επιπέδου αλλά και μπορεί ο καθένας να συμμετέχει ανεξάρτητα από
την οικονομική του κατάσταση θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ
σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ την Ευτυχία μαζί συνεργαζόμαστε άψογα,
να αναφερθούμε τώρα στις αθλητικές εκδηλώσεις.
Μπορεί να νιώθω περήφανος. Έχουμε καθιερώσει πάρα πολλές
αθλητικές εκδηλώσεις, βρήκαμε σχεδόν τελειωμένο το αγώνα προς τιμή του
Δημάρχου του Γιώργου Αποστολάκη και τον αναβαθμίσαμε. Έχει γίνει θεσμός
πια για την πόλη μας, είναι η 4η φορά που τον διοργανώσαμε, έχει φτάσει να
έχει από 400 μέχρι 450 συμμετοχές σταθερά πλέον. Έχει ηλεκτρονική
χρονομέτρηση και είναι ένας αγώνας που κατά γενική ομολογία όσων
λαμβάνουν μέρος σε αυτόν, είναι άψογος και όλα αυτά δωρεάν.
Είμαστε δυο Δήμοι μόνο στην Ελλάδα που προσφέρουμε ό,τι
προσφέρουμε και το κυριότερο ηλεκτρονική χρονομέτρηση που είναι και η
πλέον κοστοβόρα. Η Νέα Ιωνία και εμείς είμαστε οι μόνοι που προσφέρουμε
δωρεάν αυτή την παροχή.
Σε συνεργασία με τη Νέα Ιωνία καθιερώσαμε ένα νέο αγώνα 10
χιλιομέτρων επί δημοσίας οδού μεταξύ των δύο πόλεών μας, τον αγώνα στις
γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων. Κι αυτός με τεράστια επιτυχία, έχει
γίνει θεσμός πλέον, σε αυτόν είναι ακόμη μεγαλύτερες οι συμμετοχές γιατί
είναι μεταξύ των δύο πόλεων, όπου ξεπερνάνε τις 500 συμμετοχές.
Φέτος σε συνεργασία με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ διοργανώσαμε
και τα 10 χιλιόμετρα επί της Δεκελείας προς τιμή του μεγάλου πρωταθλητή
Ελλάδας και πρωταθλητή της ΑΕΚ του Γιώργου Παπαβασιλείου. Επίσης με
την ΑΕΚ έχουμε καθιερώσει και είναι επίσημος αγώνας που μετράει στο
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πρωτάθλημα

Ελλάδας

τον

ποδηλατικό

γύρο

της

Φιλαδέλφειας,

το

Κριτέριουμ «Γεώργιος Τρανόπουλος», όπως ονομάζεται.
Έχει γίνει θεσμός η έκθεση παλαιών αυτοκινήτων και φέτος
διοργανώσαμε και το Ράλι Αντίκα με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία
Πατριάρχου.
Επίσης διοργανώσαμε και έκθεση φέτος για πρώτη φορά
παλαιών μοτοσυκλετών. Έχουμε κάθε χρόνο καθιερώσει με ψυχή το
«Δημήτρη Ζέττο» το διαδημοτικό τουρνουά ποδοσφαίρου όπου φέτος έλαβαν
μέρος εκτός από τις δικές μας ακαδημίες του Δήμου, οι Ακαδημίες του
ΑΤΤΑΛΟΥ και του ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΥ, όπως επίσης και οι ακαδημίες του
Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού και του Δήμου Αχαρνών.
Επίσης το τουρνουά της ΦΑΙΑ, με τον Ιωνικό το τουρνουά που
διοργανώνει ο Ιωνικός και γενικά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ
υψηλό επίπεδο τις αθλητικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας.
Μια παράλειψή μας που είπε και ο Δήμαρχος. Πάλι φέτος δεν
κατορθώσαμε να διοργανώσουμε αυτό που σχεδιάζουμε και αυτό που το
θέλω το 3on3 το μπάσκετ, παράλειψή μας αδυναμία μας, το δέχομαι.
(Διαλογικές συζητήσεις - Κλειστά Πρακτικά)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αυτά θα τα πω στον απολογισμό της Τεχνικής
Υπηρεσίας. Άμα κάνεις υποδομές, γιατί έχει υποδομές ο ΑΤΤΑΛΟΣ και το
λένε οι άνθρωποι έχουν χώρο πια υψηλών προδιαγραφών να γυμνάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τον απολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας θα τον κάνει ο κ.
Καλαμπόκης και ο κ. Μανωλεδάκης, έτσι είναι το σωστό τα τεχνικά έργα
μπαίνουν υποδομές, μπαίνουν μελέτες αλλά έρχονται στην πορεία και
εξελίσσονται και γίνονται άρα το σωστό και το έντιμο είναι να μιλήσουν οι
πρώην Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό
απολογισμό για την Τεχνική Υπηρεσία. Περάσαμε τρεις Αντιδήμαρχοι από την
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Τεχνική Υπηρεσία, είχαμε και έχουμε μια αγαστή συνεργασία και ευχαριστώ
τον Νίκο που δίνει τον λόγο στον Γιάννη και σε εμένα.
Δεν θα ασχοληθώ να σας λέω έργα κούφια έτσι όπως τα
γράφουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν έχει νόημα να σας πω πόσα
φρεάτια ξεβουλώσαμε, πόσες σχάρες βάλαμε στα φρεάτια ή πόσους τοίχους
βάψαμε στα σχολεία.
Για εμένα μια πετυχημένη Δημοτική Αρχή ως προς το τεχνικό της
έργο ή και γενικότερα είναι όταν συντηρεί τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και
τα κτήρια στο Δήμο και είναι πολύ πετυχημένη αν κατορθώνει να αφήνει και
κάτι καινούργιο για τις επόμενες γενιές.
Θεωρώ πως συνδυάσαμε και τα δύο. Πραγματικά ο Δήμαρχος
με κάλυψε σε πολλά σημεία, είπε έργα υποδομών που είναι σταθμός για το
Δήμο μας. Δεν θα τα επαναλάβω για να μην τρώω το χρόνο σας. Όμως θα
αναφερθώ σε κάποια που δεν είπε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν:
Ασφαλτοστρώσεις. Χρόνια είχαν να γίνουν, πολλά χρόνια
δεκαετίες ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο μας. Κατορθώσαμε στη θητεία μας να
ασφαλτοστρώσουμε όλη τη Δεκελείας από την διασταύρωση με τη Χαλκίδος
μέχρι τη Φωκών. Από εκεί και πάνω η Δεκελείας δεν είναι δημοτικός δρόμος
είναι περιφερειακός και γι' αυτό δεν έχουμε συνεχίσει πάνω από τη Φωκών.
Ασφαλτοστρώσαμε

στη

Νέα

Χαλκηδόνα

την

Εθνικής

Αντιστάσεως και την Περικλέους. Στη Φιλαδέλφεια ασφαλτοστρώσαμε την
Αγία Τριάδος, την Επταλόφου, τη Σάββα Σταματιάδη, την Σοφούλη, την
Κρεστένης

και

έχουμε

έτοιμη

μελέτη

σε

λίγες

μέρες

θα

αρχίσει

προϋπολογισμού 800.000 € για να συνεχίσουμε και να είναι σχεδόν
καλυμμένη όλη η πόλη όταν θα έχουμε τελειώσει τη θητεία μας.
Με ενέργειές μας η Περιφέρεια ασφαλτόστρωσε και την Πίνδου
μέχρι το Νεκροταφείο διότι η Πίνδου είναι διαδημοτικός δρόμος και είναι στη
δικαιοδοσία της Περιφέρειας αλλά πιέσαμε, κάναμε ενέργειες και γι' αυτό.
Αύλειοι χώροι σχολείων. Αναμορφώσαμε τους χώρους στο 2ο
Δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας, στο 3ο Δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας,
στο 3ο νηπιαγωγείο της Νέας και στο 6ο Δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Πεζοδρόμια. Ήταν χρόνια να γίνουν πεζοδρόμια στην πόλη μας.
Ξεκινήσαμε να πεζοδρομούμε δρόμους και όχι σύμφωνα με τα αιτήματα των
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πολιτών, τα οποία είναι πολλά και επιλέξαμε να κατασκευάσουμε τα
πεζοδρόμια σε δρόμους για να μην κατηγορηθούμε ότι κάναμε ρουσφέτια –
επιτρέψτε

μου

την

έκφραση-

και

ευνοήσαμε

κάποιους

που

τους

συμπαθούσαμε και αδικήσαμε κάποιους που δεν συμπαθούσαμε. Κάνοντας
ολόκληρους δρόμους νομίζω ότι έχουμε αποφύγει να κατηγορηθούμε για κάτι
τέτοιο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Παπαλουκά.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ανακαινίσαμε λοιπόν τα πεζοδρόμια στη Νέα
Χαλκηδόνα σε όλο το μήκος της Πεταλά και από τις δυο μεριές.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Ανακούς από το ύψος της
διασταύρωσης με την Βρυούλων μέχρι τη διασταύρωση με την Ντιάνων και
από τις δύο μεριές και το ίδιο για τη Γεωργίου Παπανδρέου από τη συμβολή
της με τη Βρυούλων μέχρι τη διασταύρωσή της με Ντιάνων. Αυτά ήταν με
εργολαβία.
Τα δικά μας συνεργεία έχουν κάνει σε διάφορα σημεία της
πόλης παρεμβάσεις. Ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω στη Δεκελείας στη
διασταύρωση με την Ελευθερίου Βενιζέλου, στον πεζόδρομο της Δεκελείας,
στη Δεκελείας στο ύψος της Τράπεζας Πειραιώς, στην Αφων Γεωργιάδη από
τη διασταύρωσή της με τη Δεκελείας μέχρι τη διασταύρωση με την Πίνδου
από την πλευρά που είναι το κτήριο που τώρα στεγάζεται το ΚΕΠ και η
Δημοτική Αστυνομία.
Κάποιες

μελέτες

που

τις

θεωρώ

παρακαταθήκες,

είναι

τελειωμένες μελέτες και τις θεωρώ παρακαταθήκες για τη συνέχεια, είτε από
εμάς, είτε από όποια Δημοτική Αρχή προκύψει στις επόμενες δημοτικές
εκλογές.
Ολοκληρώθηκε

η

μελέτη

για

το

κτήριο

του

πρώην

μετεωρολογικού σταθμού, όπου φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο
κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ολοκληρώθηκε νομίζω το είπε ο
Δήμαρχος στην ομιλία του, η μελέτη που μας ταλαιπώρησε για τον
συλλεκτήρα 7 στη Σκρα, είναι ένα τεράστιο έργο υποδομής, το οποίο θα
δημοπρατηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο από ό,τι μας έχει διαβεβαιώσει η
Περιφέρεια στην τελευταία συνάντηση που κάναμε. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη
για το κτήριο όπου ήταν η πρώην Στρούγκα, όπου θα γίνει το ΚΑΠΗ.
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Ανακαινίσαμε τον Παιδικό Σταθμό της Κάλβου το ’17 αυτά
νομίζω και αν έχω ξεχάσει κάτι οι άλλοι δύο Αντιδήμαρχοι μπορούν να
συμπληρώσουν ό,τι θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τα έχουν πει τα έχουν καλύψει όλα, το θέμα είναι ότι το
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 έβαλε όπως είπε και ο κ. Μανωλεδάκης την
παρακαταθήκη για να δρομολογηθούν μεγάλα έργα και μεγάλες παρεμβάσεις,
ανέφερε αρκετά από αυτά.
Κάποια από τα έργα που είχαν γίνει οι μελέτες του ’17
υλοποιούνται το ’18 και τελειώνουν, τα βλέπετε στην πόλη συστήματα
υπόγειων κάδων, parking μηχανών στην πλατεία Πατριάρχου, είναι μελέτες
προηγούμενων ετών και διαγωνισμοί που υλοποιούνται στο 1ο εξάμηνο.
Οι μελέτες για τις νέες οδοποιίες που είναι ένα σεβαστό ποσό
των 800.000 € και γενικά όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει και
εγγράφονται στους προϋπολογισμούς για τα ηχοπετάσματα 2.800.000 €
πράγματα που έρχονται και είναι μια δουλειά δύο και τριών ετών, δεν είναι μια
δουλειά ενός τριμήνου – τετραμήνου.
Θεωρώ ότι αυτό δεκάμηνο είναι κομβικό για να τελειώσουμε και
να παραδώσουμε τα έργα και να κλείσουμε ένα κύκλο παρεμβάσεων στην
πόλη στα μέτρα και στα σταθμά που μπορούσαμε να τα κάνουμε στη διάρκεια
μιας δύσκολης θητείας, κατά την προσωπική μου άποψη με εξωγενείς
παράγοντες που δυσκόλευαν και υπονόμευαν το έργο της Δημοτικής Αρχής.
Δεν είναι δικαιολογία αυτό αλλά δεν είναι και το πιο ασφαλές
πολιτικό περιβάλλον και ο ίδιος ο "Καλλικράτης" με όλα αυτά τα οποία
χρειάζονται και απαιτούνται ούτως ώστε να φτάσεις σε ένα σημείο να βάλεις
συνεργεία να δουλέψουν και να παραδώσουν στους χρόνους που
απαιτούνται.
Θεωρώ ότι είναι και αρκετά άλλα τα οποία αναφέρονται στον
απολογισμό των Υπηρεσιών και κλείνω με την ευχή ότι τα δυο μεγάλα έργα
που στη θητεία μας, με δικές μας παρεμβάσεις θα σηματοδοτήσουν την
ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων, είναι η ολοκλήρωση του Σπαθάρη και
φυσικά οι γρήγορες διαδικασίες για ανέγερση του 3ου Γυμνασίου και 3ου
Λυκείου. Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Συγνώμη, παρέλειψα και δεν ήθελα να μην το
αναφέρουμε, κάποια σημαντικά έργα ακόμη ήταν οι αθλητικές υποδομές γιατί
το είπε ο Απόστολος και δεν αναφέρθηκα.
Αφού επί θητείας του Γιάννη Καλαμπόκη ανασκευάσαμε
πλήρως το γήπεδο της Χαλκηδόνας το 5x5 φέτος το ’17 δηλαδή,
ανακατασκευάσαμε πλήρως και το 7x7 της Καμινάδας που κάνει χρήση ο
ΑΤΤΑΛΟΣ και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, ξεκίνησε η εργολαβία και
σε λίγες μέρες τελειώνει, της ανακατασκευής του 5x5 στη συνοικία Ειρήνη
στον Περισσό. Μετατρέπουμε με την ίδια εργολαβία το εγκαταλελειμμένο
γήπεδο μπάσκετ στο κάτω Κουκλάκι στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως το
μετατρέπουμε κι αυτό σε 5x5 και κατασκευάζουμε ένα καινούργιο 5χ5 στη
Νησίδα. Έχουμε πιάσει δηλαδή τα δυο άκρα της πόλης, όπου δεν είχαν
αθλητική υποδομή και δημιουργούμε κι εκεί από ένα αθλητικό κέντρο.
Επίσης ένα άλλο σημαντικό: τελειώσαμε την ενεργειακή
αναβάθμιση του ΙΩΝΙΚΟΥ ως προς την μηχανολογική του εγκατάσταση,
ανακατασκευάστηκε πλήρως η μηχανολογική του εγκατάσταση, έχουμε πια
θέρμανση στον ΙΩΝΙΚΟ με φυσικό αέριο που είναι και καλύτερα ως προς τα
χρήματα που σπαταλούσαμε για να θερμάνουμε το κλειστό γυμναστήριο με
πετρέλαιο, αλλά κυρίως συμβάλλουμε και στη λιγότερη μόλυνση του
περιβάλλοντος.
Στα σχέδιά μας είναι ότι έχουμε έτοιμη μελέτη και για την
αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου φωτισμού της κύριας κλειστής αίθουσας
του γυμναστηρίου και το λέω με επιφύλαξη τώρα, αλλά έχω βάσιμες ελπίδες,
αύριο έχω μια συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το Γενικό
Γραμματέα και τον σύμβουλό του.
Προσκομίζοντάς τους τη μελέτη που έχουμε έτοιμη, έχω βάσιμες
ελπίδες ότι πιθανό να χρηματοδοτηθούμε κιόλας. Διότι υπάρχει πρόγραμμα
που τρέχει. Αύριο θα ξέρουμε τέλος πάντων, ή στις επόμενες μέρες.
Επίσης σημαντικό κι αυτό και να πάτε όσοι δεν έχετε πάει,
ανακαινίσαμε το Πνευματικό Κέντρο «Αθανάσιος Διάκος». Έχει πια μια πολύ
καλή βιβλιοθήκη, αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα να δείτε και πάλι
συγνώμη για τον χρόνο που σας κράτησα έτσι, αλλά νομίζω ότι είπα
27

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

πράγματα που ήταν ενδιαφέροντα και δείχνουν ότι όσες δυσκολίες κι αν
συναντήσαμε, κάτι κάναμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Ε. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα κάνω μια επιγραμματική
αναφορά όσον αφορά νέες δομές και νέες υπηρεσίες, δεν θα ήθελα να
κουράσω και να αναφερθώ σε όλες αυτές τις υπηρεσίες και τις δομές που
προϋπήρχαν και πραγματικά προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε σε ένα καλό
επίπεδο και να τις ενισχύσουμε.
Θα πω επιγραμματικά ότι για τη Διεύθυνση Προσχολικής
Αγωγής

είχαμε

τη

λειτουργία

δυο

νέων

βρεφικών

τμημάτων

δημιουργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Το ένα στο 2

ο

που

Βρεφονηπιακό

σταθμό στη Μαιάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια και το άλλο στην Οδυσσέως
στον 3ο στη Νέα Χαλκηδόνα, τα οποία μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν 18
βρέφη.
Ξεκινήσαμε
λογοπαιδικές

να

αξιολογήσεις

καθιερώνουμε
προσπαθώντας

δράσεις
για

όπως

την

είναι

πρόληψη

οι
από

επαγγελματίες λογοπαιδικούς στα παιδάκια από 3 και άνω. Και εδώ θέλω να
ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κ. Καλύβη Δημοτικό σύμβουλο για την
προσωπική εργασία την οποία έκανε και τη συνεργασία την οποία είχαμε.
Κάναμε σύμβαση έργου με παιδοψυχολόγο με ειδικότητα στη
σχολική ψυχολογία, η οποία παρέχει υπηρεσίες και στήριξη τόσο στις
παιδαγωγούς για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά και στους
γονείς αλλά και στα ίδια τα παιδιά.
Καθιερώσαμε επίσης τις θεατρικές παραστάσεις να είναι πλέον
δωρεάν χωρίς καμία συμμετοχή των γονέων και διαμορφώθηκε ένα κοινό
ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής από την παιδίατρο για όλους τους Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, το οποίο επίσης δεν υπήρχε.
Τέλος ξεκινήσαμε μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης και
εκπαίδευσης του προσωπικού της προσχολικής αγωγής ξεκινώντας με την
εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Έγινε μια ειδική ημερίδα για παροχή
πρώτων βοηθειών για παιδιά νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.
Όσον αφορά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής πάντα για
νέες δομές και δράσεις και υπηρεσίες έχουμε τη δημιουργία του 2 ου
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Κοινωνικού Παντοπωλείου τα πλαίσια λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος.
Ταυτόχρονα έχουμε μια αναβάθμιση και στην ποσότητα αλλά και
στην ποιότητα των τροφίμων που οι συμπολίτες μας λαμβάνουν. Έχουμε τη
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας το οποίο έδειξε ότι πραγματικά είναι μια
υπηρεσία που την είχε ανάγκη ο κόσμος και έχει αποσυμφορηθεί πολύ και η
Κοινωνική Υπηρεσία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πρώτους 3,5 μήνες με το που
ξεκίνησε και χωρίς ιδιαίτερη διαφήμιση για να το γνωρίσει ο κόσμος
εξυπηρετήθηκαν πάνω από 250 άτομα τα οποία διασυνδέθηκαν με όλες τις
κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα του Δήμου μας αλλά έλαβαν και
εξυπηρέτηση στο ίδιο το Κέντρο Κοινότητας με συνεδρίες με την ψυχολόγο.
Έχουμε

επίσης

για

πρώτη

φορά

δωρεάν

παιδικές

κατασκηνώσεις και εδώ θα ήθελα να το διευκρινίσω γιατί όταν το είχα
αναφέρει ξανά σε ένα σχετικό άρθρο υπήρξε μια κριτική ότι δεν ισχύει αυτό και
ότι και παλαιότερα πήγαιναν τα παιδιά του Δήμου μας δωρεάν, είναι πρώτη
φορά που το κάνει ο Δήμος. Διότι παλαιότερα, όπως ενημερώθηκα από τις
Υπηρεσίες γιατί κι εγώ δεν το γνώριζα οι Υπηρεσίες με ενημέρωσαν, κάναμε
μέσω του Δήμου Αθηναίων ή μέσω του Δήμου Νέας Ιωνίας οι οποίοι έχουν τις
δικές τους κατασκηνώσεις και ουσιαστικά έπαιρναν κάποια ελάχιστα παιδιά
του Δήμου, εφόσον είχαν κενές θέσεις και μας εξυπηρετούσαν. Δεν έκανε
δηλαδή ο ίδιος ο Δήμος αυτή την παροχή.
Καθιερώσαμε τη δράση αλσοπαιδειές για ηλικιωμένους και ΑμεΑ
που είναι μια δράση που έγινε και φέτος και θέλουμε να συνεχιστεί μέσα στο
άλσος με αγωνίσματα και παιχνίδια για τα μέλη του ΚΑΠΗ αλλά όχι μόνο,
όπως είπαμε και για άτομα ΑμεΑ.
Όσον αφορά το ΚΑΠΗ θέλω εδώ να πω ότι πλήθυναν οι δράσεις
που αφορούν την ενημέρωση για θέματα προαγωγής της υγείας και
πραγματικά είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε και αύξηση στις εγγραφές των
μελών πάνω από 200 νέα μέλη εγγράφησαν μέσα στο 2017.
Τέλος έγινε και όλη η προετοιμασία για τη δημιουργία των
ΤΟΜΗ που αφορά στην ανεύρεση χώρων και την παραχώρηση των χώρων
γι' αυτό τον σκοπό.
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Δεν θα ήθελα να σταθώ σε άλλα πράγματα, να πω κλείνοντας
ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Δήμαρχο αλλά και όλη τη
δημοτική ομάδα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου για να
αναλάβω αυτή τη θέση.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο
τον κ. Κουμαριανό για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε στη
μετάβαση αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς μου, ο οποίος με
βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα στην προσαρμογή και στην ενημέρωση
όσον αφορά θέματα της Υπηρεσίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπαλλήλους της
Κοινωνικής Υπηρεσίας και να πω ότι γίνεται μια καθημερινή προσπάθεια με
ιδιαίτερο ζήτημα από τους ανθρώπους αυτούς για να στηριχθούν οι
συμπολίτες μας να κρατήσουμε όρθιους τους συμπολίτες μας σε αυτό τον
πόλεμο ο οποίος τους γίνεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ξέρουν τους ανθρώπους με τα μικρά
τους ονόματα, οι οποίοι προσέρχονται στην Υπηρεσία και είναι συγκινητικό
αυτό. Μόνο από το ΚΕΑ έχουμε 500 ωφελούμενους και αντιλαμβάνεστε ότι
μόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται συνεχώς, μόνο αυτοί οι
άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια καθημερινή στήριξη αντιλαμβάνεστε το φόρτο
της εργασίας που έχουν οι κοινωνικοί επιστήμονες.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους εθελοντές
εντός και εκτός Παράταξης της «Δύναμης Πολιτών» οι οποίοι βοηθούν πάρα
πολύ με τον προσωπικό τους χρόνο, με την προσωπική τους προσπάθεια
χωρίς κανένα όφελος, παρά μόνο την ευχαρίστηση που νιώθουν μέσα από
την αλληλεγγύη που δείχνουν, όπως είναι η ομάδα του Χωριού παραγωγών,
οι εθελοντές του ΚΨΣ (Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης), ο εθελοντής
λογιστής μας που μας κάνει τις δωρεάν φορολογικές δηλώσεις και πάρα
πολλούς άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αντιδήμαρχο, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον
λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα, θα κοιτάξω να είμαι όσο το
δυνατό πιο σύντομος. Θα ξεκινήσω από τη Διεύθυνση Πρασίνου, η οποία
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είναι επιφορτισμένη με τα κλαδέματα, με τα ξεχορταριάσματα, με το κομμάτι
της πυροπροστασίας, με το κομμάτι των αδέσποτων του φιλοζωϊκού.
Το

2017

από

την

Υπηρεσία

Πρασίνου

ανανεώθηκε

ο

χλωροτάπητας και φυτεύτηκε στην οδό Περικλέους και Εθνικής Αντιστάσεως
αυτό που ο κόσμος το ξέρει ως πλατεία Μόσχου, η παιδική χαρά στο
Σπαθάρη, η Νησίδα στην Πλαστήρα το Jumbo, η συμβολή των οδών Αγίας
Τριάδος και Επταλόφου ΠΙΚΠΑ, η οδός Κιουταχείας που είναι στην
Πατριάρχου Κωνσταντίνου στα σύνορα της πόλης και η οδός Αχαρνών και
Αγίων Αναργύρων, επίσης στο κάτω μέρος της Δεκελείας.
Υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε
και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπω στη διαδικασία να τα αναφέρω. Στο
τμήμα του άλσους το 2017 ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης το πρόγραμμα
της Περιφέρειας που αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, ήδη έχει πάρει σάρκα και
οστά από τις ταμπέλες, όποιος κάνει μια βόλτα μέσα στο άλσος θα το δει,
είναι ζωντανό είναι εκεί και σαν αποτέλεσμα το τέλος θα είναι πάρα πολύ
όμορφο.
Επίσης όλο αυτό το διάστημα το προσωπικό του άλσους έκανε
περιφρούρηση

πυροπροστασία, να χτυπήσω ξύλο δεν αντιμετωπίσαμε

κανένα σοβαρό πρόβλημα το 2017 και φέτος το 2017 πιστεύω ότι θα πάμε
ακόμη καλύτερα γιατί καταφέραμε και πήραμε τους τριμηνήτες που τελικά θα
είναι τετραμηνήτες και βγήκε και το ΦΕΚ της μισθοδοσίας και πια η φύλαξη
του άλσους θα είναι σε 24ωρη βάση. Γιατί μέχρι πέρσι ήταν μέχρι τις 10 η
ώρα το βράδυ και από τη Δευτέρα ξεκινάει η 24ωρη φύλαξη.
Μέσα στο άλσος έγιναν διάφορες δράσεις. Δράσεις με σχολεία,
δράσεις με μετανάστες, δράσεις με την Πρεσβεία του Μπαγκλαντές πέρσι και
έγιναν φυτεύσεις. Το ίδιο και σε σχολεία και σε περιβαλλοντικές ομάδες
σχολείων, το Πράσινο ήταν πάντα εκεί, πάντα συμμετείχε, πάντα υπήρχε η
συνδρομή από τους γεωπόνους του Πρασίνου και τους εργαζόμενους και
οποιαδήποτε φυτά μας ζητούσαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση τους τα
προσφέραμε δωρεάν.
Στα πλαίσια των αδέσποτων. Το 2017 στο ΔΕΚΕΠΑΖ πήγαν 23
αδέσποτα σκυλιά τα οποία εμβολιάστηκαν, στειρώθηκαν, έγινε έλεγχος
επιθετικότητας και όλα αυτά πάντα με τη βοήθεια της Φιλοζωικής που έχουμε
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στην πόλη μας. Πραγματοποιήθηκαν 193 υιοθεσίες, 161 σκυλιά και 32 γάτες.
Επίσης για πρώτη φορά το 2017 ξεκίνησε η στείρωση με κτηνίατρο για τις
γάτες κι έτσι καταφέραμε και στειρώσαμε 40 γάτες, η οποία στείρωση
συνεχίζεται και το 2018.
Δόθηκαν χρήματα για ζωοτροφές και ο διαγωνισμός ήταν
πετυχημένος γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν καταφέραμε να βρούμε
προμηθευτή και έτσι καλύπταμε τη δαπάνη για τη διατροφή των αδέσποτων
που είναι μέσα στο καταφύγιο που έχουμε.
Η ομάδα του Πρασίνου συμμετείχε στην Ημέρα Περιβάλλοντος
που έγινε το 2017 στο άλσος στη λίμνη, με συμμετοχή παιδιών και σχολείων.
Όπως σας είπα συμβουλευτική υποστήριξη στα σχολεία και κάπου εδώ
κλείνω με το κομμάτι του Πρασίνου.
Θα συνεχίσω τώρα με το κομμάτι της καθαριότητας. Για το 2017
για εμένα η σημαντικότερη επιτυχία που είχαμε ήταν η αύξηση κατά 153% στις
ποσότητες που στέλνουμε στην ΕΜΑΚ. ΕΜΑΚ είναι Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, είναι εκεί που πάμε τα πράσινα, δηλαδή
κλαδέματα και τα λοιπά. Όταν πηγαίνουμε πράσινα, δεν πληρώνουμε. Αν
σκεφτείτε ότι ο τόνος στα σκουπίδια είναι 44 € οτιδήποτε πάμε στην ΕΜΑΚ
είναι μείον 44 € το σκουπίδι, δηλαδή όσοι τόνοι πάνε στην ΕΜΑΚ δεν
πληρώνονται στα σκουπίδια.
Δεν είναι ο τελικός στόχος αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή και
προσπάθεια που από τα 100 δρομολόγια και 253 τόνοι ενώ το 2016
αντίστοιχα ήταν 100 τόνοι.
Ταυτόχρονα πολύ σημαντικό για το 2017 και μάλιστα δεν
υπάρχει στα πεπραγμένα είναι η συμμετοχή μας στο BUS. Το BUS είναι το
Benefit Us you Save είναι η ανακύκλωση το πιλοτικό πρόγραμμα που είναι
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διαβαλκανικό το οποίο
ήδη έχει δρομολογηθεί και θα προχωρήσουμε σε ανακύκλωση αλουμινίου και
πλαστικού στην πόλη πιλοτικά και το σημαντικό δεν είναι αυτό καθαυτό η
φωτοβολίδα του πιλοτικού προγράμματος είναι ότι θα φτιαχτεί ένας πυρήνας
από πολίτες που θα ανακυκλώνουν στην πόλη και αυτός ο πυρήνας θα είναι
το πρώτο κομμάτι ανθρώπων που θα μπορείς να εκμεταλλευτείς αν θέλεις
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αμέσως μετά, γιατί αυτό σκεφτόμαστε, να προχωρήσουμε σε ανακύκλωση
οργανικών.
Θα

είναι

ένα

κομμάτι

πολιτών

που

στην

πράξη

θα

ανακυκλώνουν και θα λειτουργήσει και ανταποδοτικά. Ο καινούργιος νόμος
που θα ψηφιστεί ο "Κλεισθένης" να είμαστε ευέλικτοι στα ανταποδοτικά και να
χωρίζουμε κατηγορίες με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,

δηλαδή το

Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση και στους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να κάνει μια έκπτωση στα δημοτικά τέλη.
Εδώ θα πρέπει να σας κάνω μια ενημέρωση, ξέρετε ότι η
καθαριότητα αυτό το διάστημα περνάει τις πιο δύσκολες ώρες της τα
τελευταία 30 χρόνια και τις πιο δύσκολες μέρες της. Αυτή τη στιγμή και νιώθω
την ανάγκη να το κάνω ανεξάρτητα ότι είναι ο απολογισμός του ’17 έχουμε
στο δρόμο τέσσερα απορριμματοφόρα για σκουπίδια που δουλεύουν σε δύο
βάρδιες από σύνολο επτά, το πέμπτο είναι χαλασμένο και τα άλλα δύο τα
μικρά που προϋποθέτουν το σταθμό μεταφόρτωσης για να λειτουργήσουν,
γιατί οι κάδοι που παίρνουν δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι τα μικρά
που έπαιρναν το κέντρο και θα λειτουργούσαν και τους υπόγειους κάδους.
Και έχουμε και τα τρία απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης τα
οποία λειτουργούν κανονικά.
Εδώ θα πρέπει να σταθώ στους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή η
καθαριότητα λειτουργεί πραγματικά με την ψυχή των εργαζομένων.
Καταθέτουν καθημερινά ψυχή αυτοί οι άνθρωποι έχουν τον απόλυτο σεβασμό
μου, είμαι μαζί τους από το πρωί μέχρι το απόγευμα και όλοι θα πρέπει να
σταθούμε δίπλα στους συγκεκριμένους εργαζόμενους.
Αυτό που βλέπετε η καθημερινότητα που ίσως σε πολλούς
φαίνεται ότι η πόλη λειτουργεί φυσιολογικά, εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι και
το ζω είναι λίγο υπεράνθρωπο έως πολύ. Αν σκεφτείτε ότι κάνουμε διαλογή
επί τόπου τα κλαδιά από τα ογκώδη και από τα μπάζα, γιατί δεν έχουμε την
αλάνα που τα συγκεντρώναμε και τα πηγαίναμε ούτως ώστε να τα χωρίσουμε
και να τα πάμε εκεί που πρέπει να πάνε, καταλαβαίνετε ότι σε ένα σημείο που
έχει μπάζα, κλαδιά και ογκώδη θα πρέπει να πάει το φορτηγό τρεις φορές. Τη
μία φορά να πάει να μαζέψει τα μπάζα, την άλλη φορά να πάει να μαζέψει τα
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ξύλα τα ογκώδη και την τρίτη φορά να πάει να μαζέψει τα πράσινα. Αυτό
ζούμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
Ήρθε βέβαια και η ιστορία με τον ΧΥΤΑ και μας αποτελείωσε για
ένα διάστημα και ξαναλέω και πάλι ότι ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την
καθαριότητα στην πόλη και όποιο αποτέλεσμα υπάρχει, εγώ βγάζω το καπέλο
σε αυτούς τους εργαζόμενους, τους επόπτες, τους Προϊσταμένους, τους
Διευθυντές, όλη αυτή η ομάδα της καθαριότητας.
Αυτά από την καθαριότητα και πάω τώρα στον ηλεκτροφωτισμό.
Και

εδώ

έχει

γίνει

μια

πολύ

σημαντική

δουλειά,

τα

παιδιά

του

ηλεκτροφωτισμού δουλεύουν με περίσσιο ενδιαφέρον για τη δουλειά τους,
έχουμε αντικαταστήσει τα προηγούμενα χρόνια από την ημέρα που
αναλάβαμε μέχρι και τώρα 6.000 φωτιστικά από τα συμβατικά, σε led.
Το 2017 αντικαταστήσαμε περίπου 1.500 –τα νούμερα που σας
λέω είναι στο περίπου- αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε ότι ήταν φωτιστικά που
έκαιγαν από 80 έως 125 watt κι έχουν αντικατασταθεί με λάμπες οικονομίας
που καίνε από 15 έως 24. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και πραγματική οικονομία
και ταυτόχρονα περισσότερο φως γιατί κάποια στιγμή επί δημαρχίας Γαϊτανά
είχε υποχρεωθεί για να κάνει εκπτώσεις να κόψει το μισό φωτισμό της πόλης.
Αυτή τη στιγμή ο φωτισμός δουλεύει ολόκληρος 100% τα παιδιά
του ηλεκτροφωτισμού βέβαια δεν ασχολούνται μόνο με τα φώτα, ασχολούνται
και με πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τους προβολείς,
που έχουν να κάνουν με τα ποτίσματα, που έχουν να κάνουν με τις
εκδηλώσεις, που έχουν να κάνουν με το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχουν να
κάνουν ακόμη – ακόμη και με το κρέμασμα των πανό για τις εκδηλώσεις που
γίνονται στο Δήμο.
Κλείνοντας και από το κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού αυτό που
θέλω να πω είναι ότι αυτές οι Υπηρεσίες που έχω την τιμή να είμαι πολιτικός
τους Προϊστάμενος έχουν ένα άχαρο ρόλο: είναι πάντα στο παρασκήνιο.
Δηλαδή όταν δείτε μια εκδήλωση, σήμερα έχει μια εκδήλωση στην πλατεία
Γεννηματά. Στην πλατεία Γεννηματά έχει περάσει το Πράσινο, πέρασε η
Καθαριότητα, είναι ένας ηλεκτρολόγος, έχουν περάσει οι Τεχνικές Υπηρεσίες
και γίνεται μια εκδήλωση.
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Αν αυτή η εκδήλωση είναι πετυχημένη θα πάρει χίλια
συγχαρητήρια το Τμήμα πολιτισμού. Αν αποτύχει γιατί μια λάμπα, ένας κάδος
δεν αδειάστηκε ή κάτι άλλο, θα πάρουν όλο το βρίσιμο το Τμήμα
Καθαριότητας και το Τμήμα ηλεκτροφωτισμού. Με αυτό θέλω να πω ότι
υπάρχουν κάποιες Υπηρεσίες που έχουν ένα άχαρο ρόλο, δηλαδή η δουλειά
τους δεν φαίνεται, τη θεωρεί κανείς ότι είναι το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι
ο κάδος το πρωί θα είναι άδειος, είναι αυτονόητο ότι η λάμπα θα ανάψει. Δεν
είναι αυτονόητο όμως, κάποιος πρέπει να δουλέψει για να ανάψει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είναι αυτονόητο ότι θα δουλέψει;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δεν είναι γιατί όταν δεν σου το επιτρέπουν φίλε
Κώστα τα ρεαλιστικά δεδομένα, δεν είναι αυτονόητο.
Κλείνοντας και πάλι νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους
εργαζόμενους και το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει όλο αυτό
το διάστημα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, έκλεισαν όλοι οι Αντιδήμαρχοι έγινε ένας κύκλος,
τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις και μετά στις υποθέσεων.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω και με τη
διαδικασία σε τοποθέτηση – ερώτηση. Βασικά θέλω να τοποθετηθώ και να
πω ουσιαστικά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε, να βάλετε και τα ερωτήματά σας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και μετά αν χρειαστεί που δεν νομίζω να ξαναμπώ μέσα στη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά θα σας ξαναδώσουμε τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
όταν μας ήρθε η πρόσκληση είχα την αγωνία να μελετήσω τις 135 σελίδες
που μου έστειλε ο κ. Πλέσσας, τον πήρα τρία τηλέφωνα είπα και στον κ.
Δήμαρχο ότι πρέπει να έρθει πράγματι μέσα στις αντιξοότητες αυτές που
υπήρχαν σχετικά με την παράδοση του φακέλου. Τον πήρα, κάθισα και τον
μελέτησα γιατί τα μελετάω, ενδιαφέρομαι γι' αυτά τα πράγματα και δυστυχώς
σας λέω δεν έχω καμία διάθεση να κάτσω να πω, τι. Κανένας νομίζω δεν έχει
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διάθεση να κάτσει να πει και να κάνει απολογισμό σε μια εικόνα η οποία έχει
μια πλήρη αδιαφορία μια γενικότερη αδιαφορία η οποία μας πληγώνει όλους.
Διότι να σας πω κάτι; Αν λέμε ότι αγαπάμε αυτή την πόλη, δεν
την αγαπάμε μόνο σα Διοίκηση, την αγαπάμε και σαν αντιπολίτευση, την
αγαπάμε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε
ανδρωθεί, έχουμε κάνει τις οικογένειές μας και πραγματικά εμένα με
απογοητεύει με αποδιώχνει αυτή η κατάσταση και δεν σας κρύβω ότι αν
έμπαινε μέσα κάποιος τώρα κι έβλεπε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε, θα
έλεγε ότι ή είναι μια Παράταξη οι οποίοι έχουν έρθει και με ηρεμία
αντιμετωπίζουν… Διότι αν σήμερα δεν ακουστούν μερικά πράγματα στα
οποία να υπάρχει μια αντιπαλότητα και διαφορετικές θέσεις, δεν υπάρχει
πρόοδος. Αν όλοι πούμε ότι όλα είναι καταπληκτικά, όλα είναι θαυμάσια, δεν
υπάρχει πρόοδος.
Πράγματι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, γιατί αν δεν
πούμε τα θετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κάτι να πούμε διαφορετικό
και να τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα και μάλιστα είχα τονίσει και στη
διαδικασία σαν υποψήφιος Δήμαρχος ότι δεν μηδενίζω κανέναν προηγούμενο
Δήμαρχο έστω και μικρό κάποιος θετικό, θα το έχει κάνει. Ανεξάρτητα αν έχει
κάνει εκατό αρνητικά, κάτι θετικό θα έχει κάνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελπίζω να μην ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ξεκινώντας να πω για τον κ. Λάλο ο
οποίος τόνισε κάτι το πολύ ουσιαστικό, χωρίς αναλυτική λογιστική δεν
μπορούμε να έχουμε εικόνα του Δήμου. Το λέμε κάθε χρόνο αυτό. Το λέμε
κάθε χρόνο, να ξέρουμε ποιες είναι οι αποθήκες, να ξέρουμε ποια είναι τα
κοστολόγια, να ξέρουμε τι έχουμε πληρώσει σε αυτές τις αποθήκες ούτως
ώστε να ξέρουμε και ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Βέβαια αν θέλουμε να τα αναλύσουμε, είχα πρόθεση να μιλήσω
αρκετά γιατί το θεωρώ κορυφαίο γεγονός τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά πιο
κορυφαίο ακόμη είναι ο οικονομικός απολογισμός τα οποία θα συνδεθούν με
τον οικονομικό απολογισμό στις 25/7 οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να
τοποθετηθούμε ξανά, και θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Λάλος
πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.
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Πρέπει ο Δήμος να λειτουργήσει με αναλυτική λογιστική σε
όλους τους τομείς, στα πάντα. Για να ξέρουμε που βρίσκεται, τι κερδίζει, τι έχει
, ποιες είναι οι αποθήκες. Είπε και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το
φανταστώ, δηλαδή παραγγέλνουμε παραδείγματος χάριν 500 λάμπες και δεν
στέλνουμε τον άνθρωπο έστω να κάνει μια απογραφή στην αποθήκη και να
μας πει ότι έχουμε 435 σε αυτά τα watt για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε; Βέβαια αυτά είναι χρονοβόρες καταστάσεις και καταλαβαίνω
ότι δυσκολεύεται, πολύ σωστά.
Τα θετικά τα ακούσαμε. Ούτε κάποιος είχε τη διάθεση να
αναφέρει ψευδή στοιχεία και πράγματι όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος
δούλεψαν πάρα πολύ όλα τα στελέχη του Δήμου αλλά και η Δημοτική Αρχή
για να μας φέρει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μας έφερε σήμερα.
Εγώ θα πάω σε αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος την περασμένη
φορά και είχε απόλυτο δίκιο. Ποιο ήταν αυτό; Κύριοι, δεν ήρθαμε εδώ για να
μας πείτε ποια έχουμε κάνει καλά, εσείς πολύ καλά κάνατε και μας τα είπατε,
εμείς είμαστε η αντιπολίτευση και θέλουμε να σας πούμε τι είναι αυτά τα οποία
έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν.
Νομίζω ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση επ’ αυτού ότι πρέπει να
μάθετε και από την αντιπολίτευση, τι είναι αυτά που πιστεύει η αντιπολίτευση
και δεν μιλάω εξ ονόματος όλων, μιλάω για την Παράταξή μας να το
ξεκαθαρίσω. Και θα τοποθετηθώ πάρα πολύ επισταμένα στον οικονομικό
απολογισμό διότι εκεί θα δούμε και τη πραγματική εικόνα, τη ρεαλιστική
εικόνα ότι ο προϋπολογισμός μας για το 2017 παραδείγματος χάριν στα
τεχνικά έργα έλεγε 5 εκατομμύρια, ο κ. Μανωλεδάκης ο οποίος ξέρει και του
το λέω ευθέως πόσο εκτίμηση του έχω γιατί είναι πολύ φιλότιμος και
προσπαθεί ξανά και ξανά, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Όμως εκτελέστηκε το
1.321.000 σε σχέση με τα 5 εκατομμύρια, βλέπω όμως ότι μέσα στο ’18
υπάρχει μια συνέχεια αυτών των έργων το οποίο δεν ερχόμαστε όμως
σήμερα εδώ να συζητήσουμε το ’18 αλλά υπάρχει μια συνέχεια η οποία είναι
ουσιαστική σε ό,τι αφορά την πραγμάτωση των 5 εκατομμυρίων και εκεί
έχουμε άλλο προϋπολογισμό.
Και θα ήθελα να τονίσω παραδείγματος χάριν ποιο είναι το
κορυφαίο γεγονός το οποίο δεν το θίξαμε καθόλου; Η MAVA. Η MAVA έχει
χυθεί αίμα στη Φιλαδέλφεια με ποτάμια τα οποία ήταν συκοφαντίες, ποτάμια
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τα οποία έλεγαν ότι δεν κινείται σωστά και δεν γίνεται και δεν θίξαμε τίποτε.
Πρέπει κύριοι να δούμε τι γίνεται με τη MAVA.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το άφησα να το θίξεις εσύ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ είπα τα θετικά Δήμαρχε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω ειρωνικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εδώ ακούστηκαν θετικά πράγματα, δεν τα μηδενίζουμε όλα να
μην πιάσουμε να λέμε «τι είναι αυτά που είπες», αλλά υπάρχουν άλλα θέματα
τα οποία τα θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να τα θίξουμε και να τα δούμε στο
μέλλον.
Διότι να σας πω κάτι; Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να μιλάω με
αθλητικούς όρους και είναι πάρα πολύ σημαντικό πως μπορούμε να δούμε,
πως μπορούμε να βελτιωθούμε σαν ομάδα και πρέπει να χτίζουμε και λιγάκι
μακρύτερα, να χτίζουμε μακροπρόθεσμα για να μπορέσουμε να δούμε πέντε
πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Για τη MAVA δεν είπαμε τίποτε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι μια
καυτή πατάτα, που έχουμε αντιμετωπίσει δεκάδες καταστάσεις αρνητικές στην
πόλη, έχουν διαπληκτιστεί σε επιθετικές θέσεις πάρα πολλοί άνθρωποι
πρέπει να δώσουμε μια θέση πως το βλέπουμε. Είχαμε βάλει και το ’16 ένα
ποσό για να είναι ανοιχτός ο κωδικός 50.000 € και κάποια στιγμή μετά
500.000 σας λέω ένα πράγμα: κάθισα και τα διάβασα αυτά, πιστεύω ότι τίποτε
άλλο δεν θέλω να μου πιστώσετε ότι είμαι τακτικός και προσέχω αυτά που
λέω, χωρίς να θέλω να θίξω ποτέ κανένα, αλλά είδα ότι πράγματι έχουν γίνει
αυτά. Έχετε φέρει εδώ τις καταστάσεις αυτές, αλλά κοιτάξτε πόσα πράγματα
εγώ βλέπω ότι χρειάζονται να τα συζητήσουμε, τα οποία δεν τα έχουμε
συζητήσει.
Τι γίνεται με την πλατεία της Ειρήνης; Αυτό είναι ένα έργο το
οποίο το έχουμε υποσχεθεί, το έχετε υποσχεθεί. Λέω «το έχουμε υποσχεθεί»
γιατί ένας πολίτης που θέλει να δει ένα έργο έρχεται και σε ρωτάει και εσένα
ανεξάρτητα που είσαι στην αντιπολίτευση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην πλατεία Ειρήνης… αυτό δεν το κατάλαβα.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή στην πλατεία Ειρήνης είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια
ανάπλαση, θα κάνουμε μια κατάσταση, το είχαμε τονίσει αυτό το πράγμα.
Δείτε το.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Φέρνω πολλά πράγματα τα οποία
δεν εκτελέστηκαν. Εδώ σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο κι αν θέλει κάποιος να μας
διαψεύσει, ήρθε ο Σύλλογος Γυναικών –αν Δήμαρχε έχεις κάτι σχετικά με την
Ειρήνης, να μου το πεις δεν έχω καμία αντίρρηση κανένα πρόβλημα- κλείσαμε
μια παιδική χαρά και το δώσαμε βιολογικό κήπο. Μέσα εκεί έχει βιολογικά
φίδια τώρα, δεν έχει τίποτε μέσα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκτίθεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο το
οποίο παλεύει εδώ μία ώρα να κάνει ένα έργο, να πάρει μια Παράταξη να πει
δέκα πράγματα και στο τέλος ερχόμαστε και γινόμαστε αστείο με το θέμα
αυτό. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
Θέλω να πω ότι εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ,
άκουσα τον κ. Λάλο όπως και όλους με πολύ μεγάλη προσοχή και πράγματι
τοποθετήθηκαν όπως πρέπει να τοποθετηθούν, όπως πρέπει να πουν σαν
Αντιδήμαρχοι σχετικά με το έργο τους, φέρνω άλλα παραδείγματα.
Η

ανάπλαση

του

δάσους.

Είχαμε

προγραμματίσει

ένα

προϋπολογισμό 820.000 € μας έκανε μια έκπτωση 64% και έγινε 220.000 €
το έργο, το έργο δεν προχωράει όπως πρέπει, βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα
«Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή κ. Κόντο που μας το λες αυτό το πράγμα;». Με
δεύτερο διαγωνισμό πήρε πάλι το θέμα της ανάπλασης του δάσους

και

έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο για εμένα δεν είναι καθόλου
ικανοποιητική η εικόνα της ανάπλασης την οποία έχουμε δώσει.
Τι είπαμε την περασμένη φορά; Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η
Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας είναι μεγάλη υπόθεση, είναι άθλος. Δεν
έχει ούτε μηχανήματα, δεν έχει ούτε εργαλεία για να μπορέσει να κινηθεί και
υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος, η Υπηρεσία, οι
υπεύθυνοι της Καθαριότητας καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες.
Πρέπει να ανανεώσουμε τον στόλο. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε
βάλει μέσα στο ’18 και μας τα επέστρεψαν και πίσω διότι λέει δεν ήταν
κατηγοριοποιημένη η προσφορά. Κάνω λάθος ή έτσι είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να σας πω ένα θετικό το οποίο πρέπει να το δούμε όμως αν θα
είναι θετικό. Πήραμε μια απόφαση 2.300.000 € σχετικά με την ανάπλαση του
Στρατιωτικού Εργοστασίου, που την κορδέλα θα την κόψετε αν είστε εσείς
στην επόμενη Διοίκηση ή θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι ένα έργο
μακρόπνοο, θα είναι των τριών ετών. Αυτό πρέπει να καθίσουμε να το δούμε,
να μην το αφήσουμε στον αέρα. Και πρέπει να δούμε ανεξάρτητα αν είναι
μέσα στο ’18 τώρα που έχει έρθει.
Για τα ηχοπετάσματα τα οποία είπατε ότι ήρθαν τώρα. Αυτό
έπρεπε να το είχαμε κοιτάξει πολύ και να πιέζαμε, βέβαια έχουμε κάνει
μελέτες πολύ πριν και τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα.
Τώρα θα σας πω δυο πράγματα. Η νότια Χαλκηδόνα εκτός από
ένα γυμναστήριο, δεν έχει …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άλλο θέλω να πω Δήμαρχε. Η Φιλαδέλφεια, ο πολιτισμός είναι
πολύ σημαντικό πράγμα που προέρχεται και από ένα μεγάλο κομμάτι που
λέγεται αθλητισμός, που είναι πολιτισμός. Δεν έχουμε στη Χαλκηδόνα κάτω
και πρέπει να βρούμε μια λύση τι θα κάνουμε, πρέπει να γίνει ένα μικρό
κλειστό γυμναστήριο να μπορούν τα παιδιά και το χειμώνα να δουλεύουν.
Έχουμε εκεί κάτι χώρους οι οποίοι πάνε στο κάτω Κουκλάκι το
οποίο μπορεί να γίνει ένα γυμναστήριο με μια χρηματοδότηση η οποία θα
είναι σημαντική. Δεν είναι ακραίο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό, ξέρετε
παίρνουμε τα παιδιά μας και τα πηγαίνουμε στο ΟΑΚΑ και θα μου πείτε και
πολύ σωστά θα μου πείτε «Κύριε Κόντο δηλαδή μας τα φέρατε όλα τα θέματα
να τα λύσουμε εμείς εδώ;». Παιδιά, δεν θα τα λύσουμε όλα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς τα πηγαίναμε στην ΑΕΚ τα παιδιά μας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε και ένα δυο άλλα πράγματα,
διότι το να κάτσω να επαναλάβω να επικροτήσω και να πω «ναι Δήμαρχε, ναι
Αντιδήμαρχοι θετικά αυτά», εμείς η δουλειά μας σαν αντιπολίτευση είναι να
εκθέσουμε να φέρουμε μπροστά στο τραπέζι θέματα τα οποία απασχολούν
την πόλη και φέρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι το εξής:
Όλοι οι Δήμαρχοι κατά το παρελθόν έλεγαν γι' αυτό το
περιβόητο κολυμβητήριο. Δεν λέμε να κάνουμε κολυμβητήριο Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων, δεν λέμε να κάνουμε χώρους μεγάλους, αλλά δεν μπορεί να
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είναι πόλη στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να μην έχει ένα
γυμναστήριο, ένα κολυμβητήριο που να μπαίνουν τα παιδιά μας μέσα και να
κάνουν αυτό που λένε πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να έχουν
μερικούς διαδρόμους και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
Δηλαδή είδα πάνω στο Δήμο Μεταμόρφωσης που έχει ένα
ανοιχτό κολυμβητήριο και πηγαίνουν τα παιδιά και είναι πάρα πολύ ωραίο.
Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε τέτοιες λύσεις. Εμένα αυτό θα με ενδιέφερε.
Τώρα πόσες αιτήσεις μπήκαν, είναι αυτές που είπατε. Πόσα πρωτόκολλα
είπαμε.
Επίσης

η

αστυνόμευση

στην

πόλη,

είναι

πάρα

πολύ

υποτυπώδης, δηλαδή εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο σκληροί, να υπάρχουν
αυτό που λέμε οι παρανομίες οι οποίες γίνονται, να έρθουμε και να τους
γράψουμε και να δημιουργήσουμε ένα δίλημμα στον πολίτη ότι «μην
παρανομείς, εμείς θα είμαστε εκεί».
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έρχομαι στην Οικονομική
Επιτροπή, ακούστε κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι πάντοτε σε εκείνο το
χώρο που είναι για αναπήρους έχει πάει κάποιος κακοήθης και έρχεται
μπροστά μου ένας με τη μαγκούρα, ο οποίος πήγαινε για να κατέβει και ποτέ
δεν τον έχουν γράψει. Εγώ δεν είμαι υπέρ να τους γράφουν ή να πάμε να
τους ρουφιανεύουμε, αλλά αυτούς πρέπει να τους παίρνουμε εκείνη την
στιγμή την άδεια, να τους παίρνουμε την πινακίδα.
Υπάρχουν κι άλλα θέματα τα οποία εγώ θα τα δω και στο
οικονομικό πλαίσιο, από την άλλη όμως δεν μπορώ να παραλείψω και να μην
πω ότι τι έγινε μια δουλειά, δεν μπορώ να παραλείψω και να πω ότι ήταν όλα
στον αέρα, όχι, έγινε μια δουλειά, έγινε μια μάχη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι
δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, αλλά το να καθόμαστε μήνες να φέρνουμε
αυτά τα 134 τα οποία είναι στοιχεία δουλειάς και στοιχεία τα οποία έχουν
αποκομιστεί από Υπηρεσίες από Αντιδημάρχους, από τους υπαλλήλους από
τον κ. Πλέσσα και όλους τους άλλους για να έρθουν και να μην έχουμε ούτε τη
διάθεση να τα πούμε και ξέρετε γιατί δεν έχουμε τη διάθεση; Γιατί δεν είναι
εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή.
Και όπως είπατε την περασμένη φορά Δήμαρχε, περισσότερο
φαίνεται που αντανακλά. Εγώ δεν είμαι να πω που, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά
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δεν μας δίνει τη διάθεση να πούμε δέκα πράγματα τα οποία να δείξουμε ότι
μας ενδιαφέρει, ότι το μελετούμε, ότι προσπαθούμε και προχωρούμε σε αυτό
που λέμε θετικό κοντά σας και όταν είναι κάτι αρνητικό θα μας βρίσκετε
απέναντι και αυτά τα οποία είπα, τα είπα με την έννοια ότι πιστεύω ότι έπρεπε
να τα είχατε θίξει και να τα είχατε δει. Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω κατ' αρχήν επειδή έλειψα δεν ξέρω αν αναφέρθηκε
από την πλευρά μας καταγγέλλουμε τον τραμπουκισμό, την επίθεση που
συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε δημοτικό υπάλληλο. Να πω επίσης ότι δεν
μας έχει απαντηθεί η ερώτηση για τα χρέη των δημοτών προς το Δήμο που
έχουμε κάνει εγγράφως.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Γκούμα με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορείτε να μας
ενημερώσετε τι έγινε με τον υπάλληλο;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τη Δευτέρα το βράδυ ήταν ένας υπάλληλος της Δημοτικής
Αστυνομίας ο οποίος φύλαγε τα οχήματα δέχτηκε επίθεση από ομάδα
ατόμων. Απλά δεν ήξερα αν αναφέρθηκε αρχικά επειδή άργησα να έρθω γι'
αυτό το ανέφερα κι εγώ.
Όσον αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων είναι προφανές
στην ουσία περιγράφει την επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης του
προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος που έχει ψηφιστεί.
Με τον "Καλλικράτη" είναι ήδη γνωστό ότι έχει μειωθεί η κρατική
χρηματοδότηση στο 60% έχει προωθηθεί η ανταποδοτικότητα στην παροχή
υπηρεσιών και η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση έχει προχωρήσει
σε διάφορες Υπηρεσίες και τομείς του Δήμου.
Εμείς με αυτό τον άξονα ερχόμαστε να κρίνουμε κι αυτό το έργο
και πραγματικά και από την παρουσίαση που έγινε για μας είναι ξεκάθαρο ότι
έγινε ένα τμήμα των έργων τα οποία τα προτείνατε και τα αναλάβατε, ή τα
βρήκατε και τα προχωρήσατε και τελικά αυτά έγιναν με εργολαβίες, έγιναν με
τρόπους που δικαιολογούν την απόλυση των εργαζομένων, τα νέα δημοτικά
τέλη που θα έρθουν στις πλάτες των δημοτών και στην ουσία την εφαρμογή
μιας πολιτικής προδιαγεγραμμένης, αντιλαϊκής την οποία στα λόγια την
καταγγέλλετε.
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Δηλαδή παρουσιάστηκαν κάποιες δράσεις κάποιες ενέργειες
κάποια έργα, κάποιες υπηρεσίες και αν τα συμπτύξουμε όλα μαζί υπάρχει μια
προσπάθεια να ωραιοποιηθούν κάποια πράγματα να φανούν κάπως
παραπάνω, επί της ουσίας όμως αυτό που άκουσα εγώ στην όλη διαδικασία
είναι άρτος και θεάματα και τελικά υλοποίηση μιας πολιτικής και τίποτε άλλο.
Δεν άκουσα τίποτε, λες και είμαστε σε μια φούσκα.
Το μόνο δηλαδή που αφορούσε το τι συμβαίνει πέρα από το να
αξιοποιηθεί ως δικαιολογία, ήταν ότι υπήρχε και η ανάγκη να γίνουν και
κάποια γεύματα. Όσον αφορά τα ανταποδοτικά που αναφέρθηκε, όταν οι
μισθοί έχουν πέσει στα μισά και η ανεργία ακόμη καλά κρατεί, δεν είναι με
πραγματική

μείωση

μια

ελάχιστη

μείωση

σε

ανταποδοτικά

και

σε

συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πέρσι είχα έρθει κατά τη γνώμη μου διαβασμένος αλλά ο κ.
Δήμαρχος μας είχε πει πως κάνουμε συμπολίτευση και πως αυτός θα έκανε
αντιπολίτευση και έτσι έκανε. Γι' αυτό σήμερα ήρθα αδιάβαστος, για τα δικά
μου μέτρα.
Δεν

μπορώ

να

αναγνωρίσω

ουσιαστικό

λόγο

για

την

πραγματοποίηση της σημερινής ειδικής συνεδρίασης. Ψάχνω να βρω για
ποιον αγώνα τιμωρηθήκαμε για να κάνουμε παιχνίδια κεκλεισμένων των
θυρών. Η λογοδοσία Δημάρχου είναι –δηλαδή οφείλει να είναι- τελετή και όχι
κρυφό σχολειό.
Για όσα έχετε κάνει μπράβο φυσικά δεν υπάρχει, απλά κάνατε τη
δουλειά σας, είτε σας αρέσει είτε όχι. Σημασία έχει τι δεν θέλατε να κάνετε ή τι
δεν μπορούσατε να κάνετε.
Μια ερώτηση που θα την έκανα στην κα Παπαλουκά, θα την
κάνω στον κ. Δήμαρχο. Την έκανα στην ίδια, απογοητεύτηκα πιο πολύ από
την απάντηση, μας είπε ότι στις Σχολικές Επιτροπές όλα είναι τακτοποιημένα
και μια χαρά. Εάν και η άλλη ενημέρωση που μας έκανε έχει την ίδια
τεκμηρίωση, κάφτα Χαράλαμπε.
Να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο. Η 1η Σχολική Επιτροπή έχει λύσει
όλες τις οικονομικές της εκκρεμότητες; Έχει λήξει τις συναλλαγές με τους
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ορκωτούς λογιστές; Έχει τακτοποιήσει το ΙΚΑ; Όχι είναι η απάντηση αλλά
αφού προκαλούμαι θα το ρωτήσω.
Οσφριζόμαστε πως ο αντίπαλος έχει και το διαιτητή, αφού
πιάσαμε το θέμα ΑΕΚ. Μια Διοίκηση οφείλει και στις πολύ άσχημες συνθήκες
να έχει έτοιμες εναλλακτικές λύσεις. Δεν περιμένει να χάσει τον πόλεμο και
μετά να δει τι θα κάνει τα θύματα. Άρα εγώ πιστεύω πως έπρεπε να υπάρχει
και δεύτερο και τρίτο σενάριο για τη διακομιδή των σκουπιδιών, πολύ πριν
αρχίσει ο αγώνας. Δεν τρώμε τα μούτρα μας και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε,
εκτός και θέλουμε αυτή την εικόνα.
Προπηλακισμοί και τα λοιπά φυσικά είναι απαράδεκτο, η
λειτουργία όμως του Δήμου οφείλει να είναι θωρακισμένη.
Δεν έχω ακούσει κανένα υποψήφιο Δήμαρχο να λέει πως θα
λειτουργήσει το Δήμο μόνο σε ιδανικές συνθήκες. Δεν είναι δυνατό τον κάθε
Δήμαρχο να μην τον πολεμάνε, όσοι έχουν χάσει οφέλη που είτε είχαν, είτε
ονειρεύονταν. Δέχεται πλήγμα η δημοκρατία, συμφωνούμε εννοείται, στην
πόλη. Όμως δεν είναι ικανός λόγος για πλημμελή λειτουργία του Δήμου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Γκούμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κανένας Δήμαρχος δεν έχει εντολή ρήξης με τον οποιοδήποτε
ιδιώτη ή δημόσιο φορέα, μέχρι να γίνει η πόλη Κούγκι. Όταν οι βλάβες είναι
μεγαλύτερες

από

τον

πόλεμο

παρά

από

τη

συνύπαρξη

με

τον

προστατευόμενο αντίπαλο, χρειάζεται συζήτηση και στόχευση αντιπάλων
ουσιαστική και όχι τη δημιουργία της εικόνας.
Η πολιτεία έχει εκατό φορές μεγαλύτερες ευθύνες από τον
ιδιώτη. Όμως εμείς έχουμε καταφερθεί εκατό φορές παραπάνω στον ιδιώτη
από ότι στην πολιτεία και στην Περιφέρεια. Σχεδόν μούγκα στη Στρούγκα.
Γιατί αυτό; Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη θα πρέπει να φανερωθεί.
Εκτός κι έχουμε εμείς άλλα σχέδια να εκμεταλλευτούμε κάτι άλλο. Όμως η
αλήθεια πρέπει να λέγεται.
Και πάμε τώρα στην αυτοαντιπολίτευση. Πέρσι πολύ σωστά μας
είπε ο κ. Δήμαρχος σχετικά με το πράσινο της πόλης σε αυτό το θέμα οφείλω
να πω ότι έχουν γίνει μικρά βήματα. Όμως έχει αναφερθεί στους πυλώνες της
ΔΕΗ στη νησίδα στο ότι υπήρχε μια Επιτροπή στην οποία πρώτη φορά είχα
πάει και εγώ δεν ξανακούσαμε κάτι άλλο, ούτε μας κάλεσε κανείς άλλος.
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Είχε κάνει μια συζήτηση για την Επιτροπή του Δήμου κόκκινων
δανείων, δεν άκουσα ποτέ τίποτε και είχε αναφερθεί στο προσφυγικό οικισμό
για μια Επιτροπή που είχε γίνει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια
Επιτροπή για να αρέσουμε. Γιατί ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και
θέλει πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει κάτι. Καλό καλοκαίρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι άκουσα με μεγάλη προσοχή και την
τοποθέτηση του κ. Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και γενικότερα. Εκείνο
που θέλω να επισημάνω από την αρχή είναι ότι η αντιπολίτευση δεν είναι για
να κάνει την αντιπολίτευση, είναι να ελέγχει, να ακούει.
Από τη μεριά μου νομίζω ότι

ο καθένας μας δεν πρέπει να

μηδενίζει τίποτε, οπωσδήποτε ως Δημοτική Αρχή προχώρησε, έκανε κάποια
πράγματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητα, δεν θα πούμε ότι όλα
αυτά έγιναν από τη Δημοτική Αρχή τα θετικά ή οτιδήποτε είναι αυτό και ότι δεν
είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να είναι μέσα στην καθημερινότητα σε
αυτά τα οποία να προσφέρει ως Δήμος στον πολίτη μας.
Όμως θα πρέπει από τη μεριά μας να επισημάνουμε και κάποια
πράγματα τα οποία να μην λέμε μόνο τα θετικά, αλλά να λέμε και κάποια
πράγματα και να δίνομε και εξηγήσει γιατί και πως. Γιατί το λέω αυτό. Από την
τοποθέτηση του κ. Δημάρχου συγκράτησα κάποια πράγματα. Αναφέρθηκε
στο θέμα του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ και λίγο αόριστα ήθελε να ξεπεράσει το θέμα αυτό
ως κάποιοι και τα λοιπά. Κάτι συγκεκριμένο να μάθουμε κι εμείς τι συμβαίνει
με αυτό. Γιατί και το ’17 είχαμε πει με αποφάσεις και είχαμε και όλες τις
τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου ότι ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ξεκινάει ότι ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
θα γίνει, θα κάνουμε

αυτό εκείνο και το άλλο, βεβαίως. Τι γίνεται μέχρι

σήμερα, από το ’17 που μιλάμε αλλά και μέχρι σήμερα. Ποιοι είναι αυτοί οι
κάποιοι; Αυτό είναι το ερώτημα.
Όσον αφορά το ακίνητο Σοβατζόγλου. Τέσσερα χρόνια είστε
Δημοτική Αρχή, μας μίλησε για το 80% ο κ. Δήμαρχος, τι γίνεται εκεί; Γιατί δεν
προχωράει αυτό; Τι πρέπει να κάνουμε; Τι δεν πρέπει να κάνουμε; Στα
τέσσερα χρόνια της οδός Μαραθώνος η οικία Σοβατζόγλου περιμένουμε τις
αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις περιμένουμε; Τέσσερα χρόνια τις περιμένουμε;
Και πότε θα ξεκινήσει αυτό; Πότε θα τελειώσει το θέμα αυτό;
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Όσον αφορά το θέμα του κ. Κουρή με το θέμα αυτό που υπήρχε,
τι έχει γίνει; Υπάρχουν δυο τρεις δικαστικές αποφάσεις, τι έγινε. Τα χρήματα
θα μπουν στο Ταμείο του Δήμου; Δεν θα μπουν; Πότε θα μπουν τα χρήματα
αυτά, τα οποία κάποιος έχει καταχραστεί τα χρήματα αυτά. Τι γίνεται; Θα πάνε
αιώνια αυτά τα θέματα; Κάποιες λύσεις πρέπει να δώσει η Διοίκηση, να μην το
ρίχνουμε στη δικαιοσύνη μόνο. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη βεβαίως, αλλά
θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις από τη μεριά του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρήστο συγνώμη που σε διακόπτω, έχεις να προτείνεις καμία;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ να προτείνω; Τι να προτείνω; Δεν έχω τίποτε. Τι θα
έπρεπε να κάνουμε; Θα έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι άλλο να κάνουμε είναι το θέμα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπάρχουν Νομικές Υπηρεσίες. Τι λένε οι Νομικές
Υπηρεσίες τι πρέπει να κάνουμε; Πόσο θα πάει; Πέντε, δέκα, είκοσι χρόνια για
να λυθεί αυτό; Αυτό ρωτώ. Τέσσερα χρόνια είστε Διοίκηση. Φταίνε οι
προηγούμενοι; Κακώς φταίνε οι προηγούμενοι. Οι σημερινοί τι κάνουν; Δώστε
μας κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς
συμβαίνει. Διότι ερχόμαστε εδώ λέμε αυτά που λέμε, λέω και πάλι ότι δεν
μηδενίζουμε τα πάντα ξέρουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες απ' όλες τις
μεριές και από τους εργαζόμενους και από τις Υπηρεσίες και γενικότερα
γίνονται, οπωσδήποτε τα βλέπουμε.
Έρχομαι στο θέμα που αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος των
οικονομικών που λέει από το ’16 στο ’17 είχαμε 300 χιλιάρικα επιπλέον. Από
πού προέρχονται αυτά; Από ποια κατηγορία; Πως ήρθαν τα χρήματα αυτά;
Να το γνωρίζουμε. Είπατε ότι είχαμε αύξηση 300 χιλιάρικα το έχω σημειώσει
στο οικονομικό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στα έσοδα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για τα έσοδα μιλάω. Από πού είναι αυτά τα έσοδα τα 300
χιλιάρικα που καλώς ήρθαν, μακάρι να ήταν και περισσότερα. Ή ακόμη και
100 να ήταν, από πού προέρχονται. Δεν μας δίνετε μια συγκεκριμένη
απάντηση.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … είναι τα
ανταποδοτικά.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα απαντήσετε. Τα ανταποδοτικά; Τι δουλειά έχουν τα
ανταποδοτικά κ. Αντιδήμαρχε, τέλος πάντων αφήστε το δεν έχει καμία σχέση
το ένα με το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όσον αφορά το θέμα του Στρατιωτικού Εργοστασίου που
είπε ο κ. Δήμαρχος ότι θα γίνει κάποια ανάπλαση. Από όσο μπορώ να
γνωρίζω πριν πολλά χρόνια εκεί υπήρχε μια μελέτη που ήδη ο Δήμος τότε
είχε κάνει τη μελέτη. Αυτή η μελέτη είναι συνεχιζόμενη ή θα είναι μια
καινούργια μελέτη;
Γιατί οι μελέτες αυτές γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι είναι χρήματα
και είναι χρήματα του Δήμου, είναι χρήματα των δημοτών. Κάτι καινούργιο
είναι

τώρα;

Καινούργια

μελέτη

κάνουμε;

Γιατί

παραγκωνίσαμε

την

προηγούμενη μελέτη ή γιατί δεν προσπαθήσαμε πάνω στην ίδια μελέτη; Εγώ
ρωτώ, ξέρω πολύ καλά πως ήταν και τι ήταν. Τώρα τι γίνεται, αυτό ρωτώ. Ότι
υπήρχαν μελέτες τότε.
Όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας. Βεβαίως δεν μπορούμε
να πούμε ότι δεν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τη μεριά της
καθαριότητας, όμως σήμερα η εικόνα αυτή που λέγεται καθαριότητα είμαστε
ευχαριστημένοι; Εγώ νομίζω όχι. Και δεν το λέμε εμείς αντιπολιτευτικά, εσείς
οι ίδιοι η Διοίκηση δηλαδή. Είναι ευχαριστημένοι; Όχι σας λέω. Καθημερινά
υπάρχουν παράπονα. Τι πρέπει να κάνουμε; Ας το δούμε. Είναι αυτό
εξοπλισμός ανθρώπων; Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
Πάντως δεν υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός για εμένα,
αυτό που βλέπω καθημερινά δηλαδή. Χωρίς να μέμφομαι ούτε τους
υπαλλήλους που τους βλέπετε όταν τραβάνε τους κάδους τα ξέρουμε, μην τα
λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί σαν κουτσομπολιά τα παρουσιάζουμε τώρα.
Και αυτές οι φθορές θα πρέπει εμείς οι ίδιοι, ο Αντιδήμαρχος οι
Υπηρεσίες, να ενημερώνουν τους ανθρώπους αυτούς, τους εργαζόμενους
δηλαδή είτε αυτοί είναι μόνιμοι είτε αυτοί είναι εποχιακοί, το τι πρέπει ακριβώς
να κάνουν. Διότι με ευχαρίστηση είδα που γίνονται κάποιες αλλαγές κάδων
τώρα. Βεβαίως εκεί που υπάρχουν τέσσερις κάδοι, μπαίνει ένας κάδος και
πρόβλημα υπάρχει και στους άλλους, αλλά τέλος πάντων στους τρεις μπαίνει
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κι ένας καινούργιος κάδος. Αργότερα μπορεί να γίνουν και οι υπόλοιποι με τις
δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν.
Θέλω να κλείσω και να πω ότι δεν μηδενίζω τίποτε. Αναγνωρίζω
την προσπάθεια και της Διοίκησης και κατ’ επέκταση των Αντιδημάρχων και
όλα αυτά που αναφέρθηκαν και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους οι οποίοι κι
αυτοί κάνουν τη δική τους προσπάθεια και τη δική τους μάχη.
Θα έλεγα λοιπόν μπράβο σε ό,τι έγινε δεν μπορούμε να
μηδενίσουμε, αλλά να υπάρχουν και απαντήσεις σε αυτά και μπήκαν και
ορισμένα άλλα ερωτήματα να μην τα επαναλάβω εγώ και από τον κ. Κόντο
για την οδό Ιωνίας που θέλαμε να φυτέψουμε, ο χώρος εκεί είναι να μας
πλακώσουν τις πέτρες, άμα πάμε τώρα και δούμε μια εικόνα εκεί είναι για να
γελάμε όλοι μας να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας δηλαδή.
Κλείνω, ας προσπαθήσουμε στον υπόλοιπο χρόνο που μένει η
Διοίκηση αυτή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη και τι θα συμβεί να
κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε, ώστε να αποφεύγουμε και τα
παράπονα του δημότη και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό περισσότερο και
καλύτερο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν θέλησα να κάνω ξεχωριστή αναφορά στον
απολογισμό της Κοινωφελούς επιχείρησης για το ’17 θεωρώ ότι είναι αρκετά
πλήρες το έγγραφο που έστειλε η Υπηρεσία από την Κοινωφελή Επιχείρηση,
θέλω με αφορμή τη δράση της Κοινωφελούς το ’17 να κάνω ένα πολιτικό
σχόλιο για το πώς πέρασε αυτή η χρονιά.
Μια χρονιά, που όπως είπε και Δήμαρχος ο Δήμος διοικήθηκε
και η Κοινωφελής επιχείρηση σε ένα κλίμα διαρκών εκφοβισμών και
τραμπουκισμών, ιδίως στο κέντρο της πόλης και πέριξ του δημαρχείου. Μια
χρονιά, που στιγματίστηκε από την απαξίωση όχι μόνο του Δήμου μας αλλά
και συνολικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την τροπολογία της ντροπής από
τη φερόμενη ως Κυβέρνηση των Ελλήνων.
Σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε με τη βοήθεια του Δήμου
οικονομική, πολιτική και από υπηρεσιακούς του Δήμου να κάνουμε μια μεγάλη
αύξηση του προϋπολογισμού τον οποίο τον υλοποιήσαμε στο σύνολό του.
Όταν λέω μεγάλη αύξηση το ’17 ήταν υπερδιπλασιασμός σε σχέση με την
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αρχή της θητείας το 2014. Αυτό έγινε και επειδή αυξήθηκαν οι δραστηριότητες
κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης και επειδή
ενισχύθηκαν οι υφιστάμενες δομές.
Θέλω να αναφερθώ ότι για να γίνει αυτό κάναμε αρκετές, 14
προσλήψεις στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων το ΕΣΤΙΑ και κάναμε και
προσλήψεις στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΑμεΑ και το πρόγραμμα επίσης του
ΟΑΕΔ το πλησίον συνταξιοδότησης.
Παρ' όλα αυτά η Κοινωφελής Επιχείρηση θα μπορούσε να κάνει
πολύ περισσότερα πράγματα από τα ήδη περισσότερα που έκανε εντός του
2017, πράγμα το οποίο από εδώ και πέρα είναι αδύνατο. Οι υπηρεσιακές
ικανότητες και δυνατότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης έχουν φτάσει στα
όριά τους και ο μόνος τρόπος για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες σε κοινωνική
πολιτική, πολιτισμό, αθλητισμό και γενικότερα ζητήματα επειδή έχει ευρύτατες
αρμοδιότητες η Κοινωφελή Επιχείρηση θα πρέπει να γίνει με σοβαρή στήριξη
των εργαζομένων και με προσλήψεις.
Εμείς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τους δικαστικούς αγώνες
για μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο ΚΗΦΗ.
Μιλάμε για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εδώ και
13 χρόνια και είναι με συμβάσεις χρόνο με το χρόνο ορισμένου χρόνου. Από
εδώ και πέρα οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ανάγκη δεν μπορεί να
εξυπηρετηθεί με ψέματα, δηλαδή

η Κοινωφελής Επιχείρηση και ο Δήμος

πρέπει να στηριχθούν με γενναία κρατική χρηματοδότηση και δυνατότητα για
πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ: Εγώ δεν θα πω πολλά γιατί αναφέρθηκαν οι
υπόλοιποι, απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι στο διάστημα που υπήρξα εγώ
επτά μήνες και μόνο στην Κοινωφελή κάναμε πάρα πολλές δράσεις.
Συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα εκείνου του έτους τα παιδιά, οι
υπάλληλοι

της

Κοινωφελούς

και

εγώ

προσωπικά

στηθήκαμε

στον

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και μαζέψαμε 20 καρότσια τρόφιμα, πάρα πολλά τέτοια
πράγματα. Στην πορεία έχει γίνε κάτι τέτοιο ή ξοδεύουμε μόνο τα χρήματα
του Δήμου;
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Και κάτι άλλο να ρωτήσω τον κ. Ανεμογιάννη. Βλέπω εκεί στη
γειτονιά μας ότι κλαδεύουν τώρα αυτή την εποχή τα δέντρα. Γιατί αυτή την
εποχή; Επιτρέπεται; Δεν ξέρω κ. Ανεμογιάννη θέλω να μου πείτε γιατί τα
κλαδεύουμε τώρα μέσα στο κατακαλόκαιρο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω,
μίλησαν οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Δήμαρχος, το έχω σημειώσει
πρώτο για τη Δημοτική Αστυνομία. Όντως το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας
σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι πολύ ελλιπές.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα το έργο είναι εξαιρετικό και είπα στον έλεγχο των
καταστημάτων.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Για τον έλεγχο μιλάω, συγνώμη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν μίλησες, το εννόησες.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Το εννόησα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά εγώ είπα ότι το έργο τους είναι εξαιρετικό όπως
αποτυπώνεται και στάθηκα στον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων, μην μου
αποδίδεις.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εντάξει, το συμπληρώνω εγώ κατά την άποψή μου. Συμφωνώ με
τον κ. Λάλο είναι ένα πράγμα που το παρατήρησα κι εγώ όταν ήμουν στην
αντιδημαρχία σε σχέση με τις αποθήκες. Έχουμε ένα πρόβλημα στο Δήμο,
βέβαια για να πούμε την αλήθεια εξετάζουμε τα τρία χρόνια. Σε αυτά τα τρία
χρόνια όντως είναι δύσκολο από ένα Δήμο που είχες πάρει να φτιάξεις τις
υποδομές έτσι ώστε και ψηφιακά να έχεις τα πάντα όλα και να τα βρίσκεις
εύκολα. Αυτό γίνεται και για τα αρχεία που χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή και
όμως για τα αντικείμενα. Θέλουμε κάποια πράγματα πρέπει να ψάξουμε να τα
βρούμε, δεν ξέρουμε που βρίσκονται.
Καλό θα ήταν στο μέλλον αφού θα κυλήσουν λίγο τα πράγματα
να βάλουμε ένα πλάνο ώστε να έχουμε κάποιες αποθήκες, να έχουμε έναν
αποθηκάριο. Δύο; Ακόμη καλύτερα. Με βάρδιες. Ώστε όταν χρειάζεσαι ένα
πράγμα να ξέρεις ότι είναι εκεί, σε αυτό το κτήριο βρίσκονται όλα τα πράγματα
του Δήμου να το νοικιάσουμε και να υπάρχουν τα πάντα, όπως υπάρχουν σε
μια επιχείρηση και ό,τι φεύγει να καταγράφεται. Φεύγει κάτι για να πάρει τη
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φωτογραφική μηχανή, τα καλώδια ό,τι επιστρέφεται πάει στη θέση του με
δελτία.
Για τις Σχολικές Επιτροπές. Στις Σχολικές Επιτροπές έχει γίνει
πάρα πολύ καλή δουλειά, όσον αφορά και τις σωστές καταχωρήσεις και στο
ΙΚΑ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην 1η Σχολική Επιτροπή είναι
τακτοποιημένα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … υπάρχει εκκρεμότητα
ακόμη στις δόσεις του ΙΚΑ …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Έχουν τακτοποιηθεί οι δόσεις του ΙΚΑ είναι όλα τακτοποιημένα.
Για τον ορκωτό να πω ότι έχει τελειώσει, περιμένουμε να δούμε …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχουμε τελειώσει δηλαδή εννοείτε;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Περιμένουμε μια συνάντηση μαζί του να δούμε τι καταγράψανε
και ποιος είναι ο απολογισμός τους. Αυτό περιμένουμε: τον απολογισμό τους.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση σας παρακαλώ!
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι μου γίνεται
όταν πηγαίνω εκεί.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Γιατί τι πρόβλημα υπήρχε με το ΙΚΑ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσουμε τον λόγο κ. Ντάτση, κόβετε την ομιλία του
άλλου. Σας διέκοψε κανένας όταν μιλούσατε;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Μπορεί κάποιος να ξέρει καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω τον λόγο αμέσως στον κ. Ντάτση, ήμαρτον.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ κι εγώ προσωπικά και όλοι
βέβαια το είπαν κι άλλοι εδώ τους εθελοντές απ' όλα τα Τμήματα που
συνεισέφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό Φαρμακείο, στους
Χωρίς Μεσάζοντες οι οποίοι σε λίγο θα λειτουργήσουν και με θεσμοθετημένα
γιατί δεν θα είναι μόνο στο πλαίσιο του εθελοντισμού, θα είναι σύμφωνα με
τον καινούργιο νόμο.
Επίσης φτιάξαμε όλο αυτό τον καιρό το Εικαστικό Εργαστήριο,
τη Χορωδία όλα αυτά τα πολιτιστικά τα οποία έχουν μια συνέχεια, τα οποία
δεν είναι μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα και τελειώνει την ίδια μέρα, καλό

51

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

είναι να συνεχιστούν,

να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο και να

εξοπλιστούν ακόμη περισσότερο. Γιατί και κόσμο συγκεντρώνουν και ο
κόσμος συμμετέχει. Άλλο είναι να συμμετέχει κάποιος, ο ίδιος σε μια δράση
και άλλο είναι να τη λαμβάνει μόνο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι να ευχαριστήσω προσωπικά όλους
τους Αντιδημάρχους ιδιαίτερα αυτό τον καιρό βέβαια τον Αντιδήμαρχο
Καθαριότητας και τον προηγούμενο φυσικά γιατί καταλαβαίνω το ζόρι που
τραβάει. Όταν ήθελα να ασχοληθώ με τα κοινά αυτό που παρατηρούσα
πάντοτε, το πρώτο που παρατηρεί ένας άνθρωπος με το που βγαίνει από το
σπίτι του, είναι δυο πράγματα: η καθαριότητα και το δεύτερο που παρατηρεί
είναι το πράσινο.
Εκεί λόγω όλων αυτών των αδυναμιών προφανώς αυτό που θα
πω τώρα είναι για μελλοντικά, καλό είναι αφού τελειώσουμε και επανέλθει η
Καθαριότητα στο Δήμο σε μερικά σημεία να μπαίνουν καλαθάκια για να
μπορεί ο κόσμος αυτό που έχει στην τσέπη του να το αποθέτει κάπου.
Είπαμε για κάποιες πλατείες. Πέρασα κι εγώ από αυτές τις
πλατείες που έχουν φτιαχτεί όντως και ήταν πολύ καθαρές από άποψη
πρασίνου, αλλά ο κόσμος που πέρναγε πέταγε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε
κάτω. Και ένα καλαθάκι δεν υπήρχε. Να το κρατήσει στην τσέπη του; Μιλάμε
για Έλληνες δεν μιλάμε για Σουηδούς! Επειδή θα ήταν καλό να υπάρχουν
κάποια καλαθάκια σε κάποια μέρη ώστε να μην τα πετάει, να είναι
τουλάχιστον το καλαθάκι εκεί.
Και πάλι θέλω να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια με τον τρόπο
που πράγματι η καθαριότητα έχει πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια κι ένα
πρόβλημα που παρατήρησα κάποιος το είπε εδώ το πώς αποθέτουν οι
υπάλληλοι της καθαριότητας τους κάδους όταν τους βγάζουν.
Αποτέλεσμα αυτού που παρατήρησα εγώ είναι ότι οι κάδοι
έσπασαν την ώρα, γιατί ή τους πετάνε ατσούμπαλα, δεν ξέρω και έσπασαν τα
καπάκια τους και ήταν καινούργιοι κάδοι, είχαν μπει πριν λίγο καιρό και η
παρατήρηση ήταν ότι δεν έσπασαν από κατοίκους, έσπασαν από τους ίδιους.
Δηλαδή γρήγορα που το έκαναν, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον αλλά
επειδή το παρατήρησα να γίνεται μπροστά μου. Ίσως θέλει εκεί λίγο
προσοχή.
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Και αφού τελειώσουμε με την καθαριότητα και όλα αυτά που μας
επιβαρύνουν αυτό τον καιρό καλό θα είναι να είμαστε πιο έγκαιρο στον
καθαρισμό του πρασίνου στις πλατείες και να μην αφήνουμε τα ξερόχορτα να
αρχίσουν να μεγαλώνουν. Όσο για τα κλαδέματα έχουν μεγαλώσει τα δέντρα
και χρειάζονται κάπου – κάπου και λίγο κλάδεμα γιατί κοντεύει να γίνει
ζούγκλα σε μερικά σημεία.
Θα πρέπει να προχωρήσουμε στους κατοίκους οι οποίοι στα
άκτιστα οικόπεδα έχουν φυτρώσει αγριόχορτα και διάφορα σκουπίδια να
καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να τους χρεώνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Ρόκου, θα ήθελα κι εγώ να πω δυο λόγια.
Κατ' αρχάς επ’ αφορμή του προχτεσινού επεισοδίου εγώ προσωπικά θα
καταγγείλω τον φερόμενο σαν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, γιατί είναι
φερόμενος δεν είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διότι δεν προστατεύει
τους πολίτες εδώ και πάρα πολλούς μήνες μέσα σε αυτή την πόλη.
Το φερόμενο αστυνομικό Τμήμα όπου σε επεισόδια διαρκή μέσα
στην πόλη και οφθαλμοφανή απ' όλους τους πολίτες δεν έχει κάνει ούτε μία
σύλληψη. Αυτοί οι δυο παράγοντες με τους φερόμενους οπαδούς, εγώ δεν
λέω φερόμενους οπαδούς, εγώ λέω φερόμενους Υπουργούς, έχουν μεγάλη
ευθύνη για ό,τι έχει γίνει και δυστυχώς για ό,τι πρόκειται να γίνει.
Η πόλη ζει σε μια διαρκή ανωμαλία. Γιατί κάποιος συνάδελφος
μίλησε ότι οι Διοικήσεις δεν είναι για ιδανικές συνθήκες είναι για όλες τις
συνθήκες, σαφέστατα είναι για όλες τις συνθήκες όμως πρέπει να
αξιολογούμε ότι καμία Διοίκηση σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν έχει
αντιμετωπίσει στρατούς, διάλυση Δημοτικών Συμβουλίων, ξυλοδαρμούς,
κατάληψη εγκαταστάσεων. Κάτι που το ζούμε αυτή τη στιγμή με τον χειρότερο
τρόπο και δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί, δεν είμαι αισιόδοξος.
Και κακώς ειπώθηκε ότι δεν επιρρίψαμε ευθύνες, εκτός από τον
ιδιώτη και στην Περιφέρεια και στην Κυβέρνηση. Αυτό το κάνουμε κάθε φορά
πιστεύω, μπορεί ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο ή το δυνατότερο τρόπο,
όμως το κάνουμε.
Επίσης ακούω πάρα πολύ καιρό εδώ μέσα και δεν περίμενα να
το ακούσω από τον κ. Ντάτση, το έχω ακούσει όμως πολλές φορές από την
αντιπολίτευση ότι δεν είχατε δεύτερο ή τρίτο πλάνο για τα σκουπίδια και τα
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λοιπά. Πραγματικά κάποιος που θα το ακούσει μπορεί να προβληματιστεί
στην αρχή, όμως εδώ δεν έχουν δεύτερο και τρίτο πλάνο Κυβερνήσεις εκατό
χρόνων για τα σκουπίδια του ΧΥΤΑ. Όλη Αθήνα έχει παράνομα αμαξοστάσια
και οι Υπηρεσίες Καθαριότητας σε παράνομα κτίσματα, τα μισά δημοτικά
κτίσματα είναι παράνομα όχι του Δήμου μας, του Δήμου μας φροντίσαμε και
τα έχουμε νομιμοποιήσει σχεδόν όλα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα έχουμε τακτοποιήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Και λέγαμε και συνεχίζουμε αυτή
την ιστορία δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πλάνο. Μα τι είναι; Κανένα
αυτοκίνητο να πάμε να το παρκάρουμε ρε συνάδελφοι; Είναι δυνατό να λέτε
τέτοια πράγματα; Πραγματικά δηλαδή, δεν κοκκινίζετε που τα λέτε;
Δεύτερο και τρίτο πλάνο για αμαξοστάσιο; Τι είναι; Θέλουμε 10
μέτρα κάπου και δεν μπορούμε να τα βρούμε; Που θέλει 300 άδειες για να
φτιαχτεί αμαξοστάσιο; Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά συνάδελφοι, προς Θεού
δηλαδή. Κι αν υπάρχει! Υπάρχει χωράφι; Και γιατί δεν το προτείνατε εδώ
μέσα να το κάνουμε δεύτερο πλάνο;
Είμαστε εμείς Διοίκηση τέσσερα χρόνια και εσείς αντιπολίτευση
τέσσερα χρόνια. Πέστε μου την πρόταση που κάνατε …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να νοικιάσετε το οικόπεδο, αλλά που …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ που θα μου πεις αν νοικιάζουμε το οικόπεδο!
Βρήκες τη λύση! Ποιο οικόπεδο να νοικιάσουμε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό που λέμε ότι αγοράσαμε αλλά δεν μπορούμε ούτε να το
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας το έδωσαν να το νοικιάσουμε και δεν το πήραμε; Ξέρεις
εσύ; Πετάμε αερολογίες για να τις ακούει ο κόσμος! Δεν υπάρχει δεύτερο και
τρίτο πλάνο, υπάρχει ένα αυτή τη στιγμή το οποίο φέρει ευθύνη πολλοί
παράγοντες και ο κυριότερος. Θέλετε να τα πείτε με το όνομά τους ή
ντρέπεστε;
Το όνομα είναι: τα σκουπίδια δεν έπρεπε να έχουν κατεδαφιστεί.
Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Δεν το καταλαβαίνετε; Είναι
στοιχειώδης λογική. Και αντί να πείτε αυτό, λέτε το άλλο δεν έχουμε δεύτερη
και τρίτη πρόταση. Τι είναι; Αν είναι δυνατό δηλαδή.
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Εμείς δώσαμε τη μάχη. Χάσαμε. Χάσαμε από μια ανάλγητη
Κυβέρνηση από μια μνημονιακή Κυβέρνηση από μια διαπλεκόμενη
Κυβέρνηση που δεν θέλει να δει τα προβλήματα της πόλης. Λυπάμαι και
ανησυχώ και προβληματίζομαι και για το μέλλον της Φιλαδέλφειας σαν πόλη
κατοίκων και ανησυχώ και με τον "Κλεισθένη" για το μέλλον της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ, να ζητήσω συγνώμη για την ένταση ήταν κάτι
που δεν μπόρεσα να το ελέγξω.
Αν θέλετε να κάνω κι ένα μικρό απολογισμό αν και δεν
προβλέπεται από πλευράς του Προεδρείου της δημοτικής δουλειάς, εγώ
νομίζω ότι παρά τις αρκετές απουσίες για τις οποίες κάθε φορά με θεωρείτε
υπεύθυνο, δυστυχώς από ένα μικρό έλεγχο που έκανα διαπίστωσα ότι οι
απουσίες που λέει ο Κανονισμός από 3 περιλαμβάνουν αρκετούς δημοτικούς
συμβούλους. Άρα επιπροσθέτως είναι ένα πράγμα το οποίο είναι υπεράνω
των δυνατοτήτων και της πολιτικής μου αντίληψης να προβώ σε διώξεις
δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης οι οποίοι μονίμως απουσιάζουν.
Η σημερινή εικόνα είναι απογοητευτική, αλλά δεν είναι σημερινή,
συνήθως έχει άλλους δυο τρεις δημοτικούς συμβούλους. Φυσικά δεν μπορώ
να μην σημειώσω ότι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα ο κ.
Κοπελούσος, ο κ. Κόντος, δεν ξέρω πραγματικά από τους δύο ποιος πρέπει
να ψάξω ώρες στα αρχεία να δω ποιος είναι ο πρώτος. Είναι οι δυο πρώτοι
δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης οι οποίοι δεν έχουν σχεδόν καμία
απουσία και ακολουθεί και ο κ. Ντάτσης φυσικά. Όλοι οι υπόλοιποι να με
συγχωρείτε συνάδελφοι εάν θα καθίσετε να δείτε τις απουσίες, σας είπα ένα
ξεφύλλισμα δεν κάθισα να τα καταγράψω ίσως το κάνω κάποια στιγμή, θα
εκπλαγείτε και επίσης θα εκπλαγείτε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι όπως η κα
Γκούμα σήμερα παραδείγματος χάριν ήρθε ένα μισάωρο, είπε αυτό που ήθελε
να πει και έφυγε. Εμείς έχουμε ευθύνες και για την καλύτερη λειτουργία.
Εγώ από τη μεριά μου μπορώ να πω ότι έχω διαφυλάξει τον
διάλογο με τον καλύτερο τρόπο και ό,τι καταγγελίες που γίνονται είναι εκ του
πονηρού διότι δεν γίνονται αποδεκτές οι καταγγελίες εάν δεν αναφέρονται στο
άρθρο του Κανονισμού και τη στιγμή που υπέπεσα στο λάθος στη διεύθυνση
του λόγου και της διαδικασίας.
Εγώ πάντα προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα με καλή
συνεργασία μπορώ να πω και με τον Αντιπρόεδρο -Γραμματέα δεν τον έχω
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δει τελευταία- και δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα και τον
προηγούμενο χρόνο και νομίζω και αυτόν θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί ανεβάζετε τόσο πολύ
τους τόνους και ψάχνετε να μαλώσετε και να υπάρχει μια αντιπαράθεση. Γιατί
αυτό το πράγμα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν μπορεί να μαλώσει μαζί μου, άστον.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν τα λέμε τόσο καλά όσο τα λέτε εσείς, εσείς τα λέτε καλύτερα.
Όμως να μας ανεχτείτε, είμαστε η αντιπολίτευση, είμαστε αυτοί που είμαστε,
έτσι μπορούμε να πούμε αυτά που μπορούμε να πούμε, οπότε μη μας
μαλώνετε συνέχεια. Μας μαλώνετε συνέχεια κ. Πρόεδρε και δεν είναι ωραίο
αυτό το πράγμα που κάνετε. Γιατί; Σας μιλάει ποτέ κανένας άσχημα; Αν έχετε
μια αντιπαράθεση με κάποιο άλλον, το καταλαβαίνω. Δηλαδή γιατί το κάνετε
αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν σε συγκρούσεις;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάπου πρέπει να τα πει κι αυτός.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι σε εμάς. Ξέρετε κάτι; Αν έχω μαλώσει με τη γυναίκα μου δεν
θέλω να τα πω σε εσένα. Αυτό ήταν λάθος που είπατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ. Λοιπόν κ. Κόντο σας σέβομαι
απόλυτα, σέβομαι όλους τους δημοτικούς συμβούλους απόλυτα, θα μου
επιτρέψετε τον τόνο και τον τρόπο να τον επιλέγω εγώ, τον χρεώνομαι εγώ
και θα τον πάρω μαζί μου εγώ. Δεν απολογούμαι σε κανέναν. Ευχαριστώ. Ο
επόμενος ομιλητής;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν με έχετε συνηθίσει να μιλάτε έτσι κ. Πρόεδρε, μου κάνει
κατάπληξη. Έτσι γουστάρω και έτσι θα μιλάω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη λέξη «γουστάρω» μην την ξαναπείτε, σας παρακαλώ.
Ανακαλέστε! Ανακαλέστε! Που θα μου πείτε «γουστάρω»!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό είπατε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν το είπα κ. Κόντο, τη λέξη «γουστάρω» εγώ δεν τη
χρησιμοποιώ στα Δημοτικά Συμβούλια, μόνο όταν παίζω ποδόσφαιρο.
Ευχαριστώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, είπατε τη λέξη «γουστάρω», σας είπα να
ανακαλέσατε γιατί δεν την είπα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας ειλικρινά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πνεύμα το χρεώνομαι εγώ κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σας μιλάμε με ευγένεια, με σεβασμό
2 38 05
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η κα Αναγνώστου είπε για τα κλαδέματα και ρώτησε αν
επιτρέπεται αυτή την εποχή να κλαδεύουμε. Ναι, επιτρέπεται όλο το χρόνο να
κλαδεύουμε από τη στιγμή που το εγκρίνουν οι γεωπόνοι, υπάρχουν κάποια
δέντρα όπως είναι οι ακακίες και μέσα στο καλοκαίρι πάντα μεγαλώνουν
βγάζουν παράριζα, υπάρχουν περιπτώσεις που τα δέντρα κλείνουν ταμπέλες,
κλείνουν φανάρια, δημιουργούν προβλήματα σε σπίτια και από τη στιγμή που
το εγκρίνει ο γεωπόνος δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνεις.
Εξάλλου εμείς δεν περιμένουμε να πάρουμε καρπό από μια ελιά
ούτως ώστε να την κλαδέψουμε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Το
κλαδεύεις, γιατί πρέπει να κλαδευτεί. Όσον αφορά τους νέους κάδους, έχουμε
πάρει 550 νέους κάδους αλλά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το
σταθμό μεταφόρτωσης και τον χώρο που ήταν αποθηκευμένοι δεν μπορούν
άμεσα να αντικατασταθούν όλοι και αυτό γίνεται σταδιακά γιατί οι παλιοί κάδοι
δεν μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που έλεγα για τους κάδους είναι ότι δεν γίνεται
άμεσα

να

αντικατασταθούν,

γίνεται

με

πολύ

αργούς

ρυθμούς

και

προσπαθούμε να τοποθετήσουμε τους καινούργιους κάδους και ταυτόχρονα
να απομακρύνουμε τους παλιούς. Έχουμε μπει και σε μια διαδικασία έχουμε
βρει κάποιο προμηθευτή ούτως ώστε να επισκευάσουμε κάποιους κάδους
ούτως ώστε να μην πετιούνται και να μην ξοδεύει χρήματα ο Δήμος για
καινούργιους κάδους, να παίρνουμε καπάκια, τους μεταλλικούς κάδους να
τους επισκευάσουμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Οι περισσότεροι θέλουν καπάκια.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό λέω ότι είμαστε στη διαδικασία αυτή να πάρουμε
και ανταλλακτικά, ούτως ώστε το κόστος για τους δημότες να είναι το
ελάχιστο, να είναι το μικρότερο.
Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής: επειδή είχα την
ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας για ένα διάστημα μέχρι πρόσφατα που
ανέλαβε ο κ. Μανωλεδάκης, είναι ότι το 2017 η Δημοτική Αστυνομία πήρε από
την πόλη 40 αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πια
να μην βλέπετε πολλά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, έχει πάρει και καμία
30ρια το 2018 και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία να απομακρύνουμε
μηχανάκια από την πόλη, που είναι ένα ξεχωριστό πράγμα.
Το κάνουμε με δικά μας μέσα σε συνεννόηση με τον ΟΟΔΥ
δηλαδή συγκεντρώνονται τα μηχανάκια και ένα φορτηγό της καθαριότητας τα
μεταφέρει στο ΟΟΔΥ μετά από ένα διάστημα 15 -20 ημερών τα οποία
καταστρέφονται εκεί και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους
στη Δημοτική Αστυνομία.
Να καταδικάσω και εγώ το περιστατικό που συνέβη πριν μερικά
βράδια, βρεθήκαμε με τον κ. Μανωλεδάκη στο αστυνομικό Τμήμα όπου το
καταγγείλαμε κιόλας. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι το αμφισβήτησαν το γεγονός
και το θέτω στην κρίση σας, τέλος πάντων μικρή σημασία έχει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Υπάρχει κάποιος άλλος
συνάδελφος; Δεν υπάρχει, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα τα πιάσω ένα - ένα για να
καταλήξουμε μετά σε κάποια πράγματα. Πάμε από τα εύκολα, δεν είναι εδώ
βέβαια η κα Γκούμα να τα ακούσει, ανέφερε ότι έχει προχωρήσει η
εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου. Τι να
πω; Μιλάμε για ένα Δήμο που παρουσιάζει αύξηση των μόνιμων
εργαζομένων 20% παρουσιάζει αύξηση σε όλες τις δομές του με δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα.
Είχαμε μια συζήτηση χτες με την ειδική συνεργάτιδά μου τη
Δέσποινα Σπανούδη για το τι κίνητρα θα δώσουν, άλλοι Δήμοι που έχουν
μπει σε αντίστοιχο πρόγραμμα το «Pay Us you Save» δηλαδή αυτό το
πρόγραμμα που θα ξεκινήσουμε τώρα υπογράφουμε τις συμβάσεις για την
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ενίσχυση της ανακύκλωσης και προσπαθούσαμε να βρούμε κίνητρα όσον
αφορά κάτι υλικό από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Ξέρετε τι διαπιστώσαμε; Ότι είναι τσάμπα, ότι είναι όλα δωρεάν.
Ακόμη και το χορευτικό που ήταν 10 € το μήνα το κάναμε 20 € το χρόνο, θέλω
να πω δηλαδή ότι δεν βρήκαμε κάτι που να πούμε ότι πληρώνεις και έρχεται η
κα Γκούμα, όταν έχει αυξηθεί κατά 20% το ποσοστό των μόνιμων
εργαζομένων, όταν έχουν προγραμματιστεί κι άλλες προσλήψεις να πει για
εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση.
Σε μερικά ζητήματα σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειλικρινά. Η πολιτική
κριτική θεμιτή, αλλά να βασίζεται σε κάποια στοιχεία υπαρκτά και όχι σε ένα
φετφά που βγαίνει και έρχομαι και το αναπαράγω χωρίς να ξέρω τι πολιτική
ασκείται.
1.321.000 € είπε ο Απόστολος όσον αφορά το ’17 για το Τεχνικό
Πρόγραμμα και τα 5 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, αν εγώ έβρισκα ένα σοβαρό
πρόβλημα που διαπερνά το Δήμο αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ τα έτη ’15 και
το μισό ’16 δώσαμε μια πολύ μεγάλη έμφαση, αν παρατηρήσετε το 1 ο και το
2ο τρίμηνο του ’14 ήταν ελλειμματικά πάνω από 30%. Υπήρχαν δυο πολύ
αυστηρά έγγραφα του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ που μας απευθύνονται στο
Δήμο και στη Διεύθυνση Οικονομική και στην τότε Δήμαρχο και επεσήμαναν
ότι αν δεν ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός -η νομοθεσία λέει ότι ο
προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος- εμφανιζόταν έλλειμμα.
Τι λέει η νομοθεσία επίσης; Άνω του 10% για δυο συνεχόμενα
τρίμηνα σημαίνει αυτομάτως υπαγωγή σε Μνημόνιο. Υπαγωγή σε Μνημόνιο
το έχουμε δει σε άλλους Δήμους, σε τρεις Δήμους έχει εφαρμοστεί Μνημόνιο
και εκεί σημαίνει απώλεια του οικονομικού ελέγχου της Διοίκησης, δεν ασκεί
δηλαδή ο Δήμος Διοίκηση. Δηλαδή έρχεται ο Επίτροπος στην ουσία και σου
λέει «αυξάνω τέλη, μειώνω έσοδα» και αυτό δεν το κάνει ο Δήμος.
Άρα το μεγάλο μας άγχος εμάς για τουλάχιστον ένα – ενάμιση
χρόνο μέχρι να τα φέρουμε τα πράγματα και θα το δείτε αυτό και στους
απολογισμούς και τους ισολογισμούς που θα φέρουμε στο επόμενο
Συμβούλιο, αν θέλετε να τους συγκρίνουμε και με το τι παραλάβαμε, το
μεγάλο μας άγχος ήταν να μειώσουμε τα έξοδα και να αυξήσουμε τα έσοδα.
Το πετύχαμε.
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Όμως αυτό πηγαίνοντας πια από το ’16 και μετά που αρχίζει ο
προϋπολογισμός και έχει μπει σε μια πιο αναπτυξιακή τροχιά, το μεγάλο
πρόβλημα είναι ότι και οι Υπηρεσίες του Δήμου και η γραφειοκρατία του
Ελληνικού Δημοσίου και όλα αυτά τα σημεία ελέγχου που υπάρχουν,
καθιστούν την ίδια την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανέφικτη.
Τι εννοώ με αυτό; Αφορμής δοθείσης από αυτό που είπατε, ότι
το ’17 παρατηρείται απορρόφηση 1.321.000 από τα 5 εκατομμύρια είναι
σωστό, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά να σας θέσω ένα ερώτημα κ. Κόντο.
Κάναμε τον διαγωνισμό για τα επτά οχήματα πέρσι, έχουμε ένα χρόνο και
περιμέναμε απάντηση. Περιμέναμε να βγάλει απάντηση το Ελεγκτικό
Συνέδριο από τον προσυμβατικό έλεγχο, τέσσερις μήνες. Δηλαδή είναι
ζητήματα που είναι ανυπέρβλητα.
Εμείς είχαμε προβλέψει να πληρώνουμε και τις δόσεις. Θυμάστε
που στο προτελευταίο Συμβούλιο τα κόψαμε κιόλας και είχαμε και την
κουβέντα στην Οικονομική Επιτροπή γι' αυτό. Είναι μερικά πράγματα που
είναι πάνω και έξω από τις δυνατότητές μας.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Για τα γηπεδάκια που ξεκινήσαμε τώρα …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα γηπεδάκια κάναμε το διαγωνισμό, ξεκινήσαμε τη μελέτη
πέρσι το Μάρτιο. Δόθηκε εντολή στην Υπηρεσία να ετοιμάσει τη μελέτη, το
Μάρτιο, ξεκίνησε η μελέτη κανονικά ήταν έτοιμη και το έργο δημοπρατήθηκε
τον Ιούλιο. Τα γηπεδάκια ξεκίνησαν πριν από λιγότερο από μήνα. Άρα δηλαδή
ένα έργο που ήταν προϋπολογισμένο να εκταμιευτεί το ’17 στην
πραγματικότητα μεταφέρθηκε ως συνεχιζόμενο το ’18. Αυτή είναι η μοίρα μας.
Ότι υπάρχουν και επιμέρους στοιχεία, δηλαδή ο αριθμός των
υπαλλήλων, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, οι συνεχείς αλλαγές στη
νομοθεσία αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που όμως να σας πω ένα
παράδειγμα; Από πέρσι έως φέτος άλλαξε ο τρόπος των διαγωνισμών,
υποχρεωτικά όλοι οι διαγωνισμοί γίνονται ηλεκτρονικά.
Για να φτάσουμε να εκπαιδεύσουμε έναν ικανό αριθμό
ανθρώπων για να πάει να καταρτίσει διεθνείς ανοιχτούς ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς έπρεπε να γίνει μια μεγάλη ανακατάταξη μέσα στο Δήμο και να
τραβήξουμε προσωπικό από άλλες Υπηρεσίες, να αποδυναμώσουμε άλλες
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Υπηρεσίες,

να

εκπαιδεύσουμε

προσωπικό

για

να

μπορούμε

να

δημοπρατούμε έργα, δυστυχώς.
Γιατί όλα τα πράγματα στη χώρα γίνονται χωρίς σχεδιασμό,
χωρίς αντίστοιχη εκπαίδευση, γίνονται τσάτρα – πάτρα και αυτό έρχεται και
στην κατώτερη κλίμακα γιατί δεν ενδιαφέρονται και οι από πάνω, να το πω
έτσι, πως αυτή η πολιτική που χαράζω θα πάει στο μοριακό επίπεδο να
εφαρμοστεί και είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του προβλήματος. Δεν
ενδιαφέρονται.
Επίσης το είπα και στην προηγούμενη συζήτηση για τον
"Κλεισθένη" ότι υπάρχει ένας τεχνητός τρόπος να παράγονται πλεονάσματα,
επιμένω σε αυτό. Είναι κομμένη και ραμμένη η νομοθεσία πλέον κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού που υποχρεωτικά παράγεις πλεονάσματα και
τα μεταφέρεις από έτος σε έτος.
Η πρόβλεψη που κάνει το Υπουργείο στο συνοδευτικό έργο του
μεσοπρόθεσμου που είναι ενσωματωμένα στον "Κλεισθένη", που προβλέπει
σε τρία χρόνια 821 εκατομμύρια πλεονάσματα της Αυτοδιοίκησης, έχει να
κάνει και με αυτό: ότι δομικά πια είναι τέτοιες οι διαδικασίες που δεν θα σε
αφήνουν να

εκτελείς τον προϋπολογισμό

σου, άρα θα μεταφέρεις

πλεονάσματα στη νέα χρονιά.
Είναι συστημικό αυτό και δεν αφορά μόνο εμάς. Τα 821
εκατομμύρια δεν βγαίνουν από τη Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα, βγαίνουν απ'
όλους τους Δήμους. Δηλαδή φανταστείτε Δήμοι που το ’13 πήραν το δάνειο –
μαμούθ των 10 δις και 1 δις δόθηκε στην Αυτοδιοίκηση, φανταστείτε λίγα
χρόνια μετά αυτή η Αυτοδιοίκηση, που τόσο την κατηγορούν, να έχει παράξει
ένα 1 δις πλεονάσματα.
Αυτό με κάποιο τρόπο γίνεται. Και ένας από αυτούς τους
τρόπους είναι ότι ο τρόπος της σύνταξης της εκτέλεσης υλοποίησης
προϋπολογισμού, περνάει από χίλια μύρια κύματα και έτσι φτάνεις να μην
μπορείς να τον εκτελέσεις. Να τον εκτελείς τμηματικά και να μεταφέρεις στην
επόμενη χρονιά, συγνώμη που σας κουράζω αλλά το θεωρώ πολύ σοβαρό
αυτό. Και όλες οι Δημοτικές Αρχές είτε το βρίσκουν είτε θα το βρουν μπροστά
τους και αυτά που τώρα κατηγορούν, θα τα υποστούν και αυτοί.
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Πάμε ένα – ένα, πλατεία Ειρήνης. Κοιτάξτε, στην πλατεία
υπάρχουν δυο διακριτά πράγματα. Εκεί έχει ενταθεί η πλατεία Ειρήνης στο
πρόγραμμα που είναι στον αέρα τώρα ο διεθνής διαγωνισμός, τελειώνει 3-4
Αυγούστου έχει ενταχθεί και ανάπλαση της Αγίας Ειρήνης. Αυτό είναι ένα έργο
το οποίο ανοίγουν οι φάκελοι 4 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώνεται
όλη η διαδικασία, έχει βγει στον αέρα είναι δυο μήνες εκ του νόμου στον αέρα,
έχει δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό θα
γίνει.
Τώρα με τον Κάκαβα το πιο σοβαρό δεν είναι αυτό. Υπάρχει ένα
άλυτο θέμα εκεί δεκαετιών, που ο Κάκαβας ακόμη και τώρα επιμένει. Ο γιος
Κάκαβας επιμένει ότι ο χώρος του ανήκει έχει κερδίσει όντως κάποια
Δικαστήρια και απαιτεί από το Δήμο είτε να του δώσουμε την πλατεία, είτε να
τον αποζημιώσουμε.
Το κλείνω αυτό γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα το φέρω
στην Οικονομική Επιτροπή να το συζητήσουμε και να πάρουμε και απόφαση.
Το πιο σοβαρό με τον Κάκκαβα είναι αυτό ότι υπάρχει ακόμη μια ανοιχτή
ιστορία που τραβάει δεκαετίες που ο Κάκκαβας το θεωρεί δικό του, σου λέει
πληρώνω ΕΝ.Φ.Ι.Α., έχω κερδίσει κάποια Δικαστήρια, τα λέω εν τάχει αλλά
πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή το θέμα.
Λαχανόκηπος. Δεν προχώρησε. Τι να πω; «Ουδείς άσφαλτος»
που λέει και η Άντζελα! Εμείς αυτό θέλαμε να κάνουμε, δώσαμε το χρόνο τη
δυνατότητα, δεν προχώρησε και να σας πω την αλήθεια φέρω κι εγώ
σημαντική ευθύνη γιατί ήταν δική μου η πρόταση και η εισήγηση τότε και στον
κ. Κουμαριανό που ήταν Αντιδήμαρχο, δηλαδή ήταν δική μου ιδέα, ο
Βαγγέλης μετά το δούλεψε, το έφερε.
Έγιναν κάποιες κινήσεις τότε κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι:
πολλές φορές μην είμαστε άδικοι και να καταλαβαίνουμε. Γιατί είμαστε εύκολοι
στην κριτική αλλά δύσκολα μπαίνουν στη θέση άλλων ανθρώπων. Οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί να έχω ή εγώ ή εσείς οποιαδήποτε άποψη γι'
αυτούς, αλλά προσπάθησαν να συγκροτήσουν ένα χώρο παρέμβασης και
αυτοί οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή που τα Κινήματα, οι συλλογικότητες, η
αμφισβήτηση έχει υποχωρήσει στη χώρα πολύ. Δεν είμαστε στην περίοδο
πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι κουράζονται,
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απογοητεύονται και αποτυχαίνουν και το χρεωνόμαστε κι εμείς αυτό το
πράγμα.
Άρα εγώ μπορώ να καταλαβαίνω γιατί απέτυχε, πάμε για Plan B.
To Plan B ποιο είναι που θα υλοποιηθεί; Θα γίνει μια θαυμάσια παιδική χαρά
εκεί. Άρα δηλαδή η εισήγησή μου εμένα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι
η ανάκληση τυπικά, αλλά θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε μια θαυμάσια
παιδική χαρά εκεί. Γιατί δεν προχώρησε αυτό και αυτό οφείλουμε να το
αναγνωρίσουμε.
Ανάπλαση άλσους δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το
τεράστιο ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή είναι πράγματα που μας υπερβαίνουν.
Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η
Προϊσταμένη του άλσους και οι επιβλέποντες που είναι κάθε μέρα και
μαλλιοτραβιούνται και αυτοί και οι Αντιδήμαρχοι ώστε να μπορούν να
παρακολουθούν τουλάχιστον η σύμβαση να εκτελείται και το κάνουν και έχω
εμπιστοσύνη σε αυτό.
Ανανέωση στόλου. Απόστολε, είσαι λίγο άδικος. Γιατί έχουν ήδη
αλλάξει 400 κάδοι, στη φουρνιά που παραλάβαμε τώρα είναι 700 ή 800
μιλάμε για τους πράσινους κάδους όχι τους μπλε, οι μπλε είναι της
ανακύκλωσης. Άρα σχεδόν τους μισούς κάδους με τις προμήθειες που έχουμε
κάνει τους έχουμε αλλάξει. Το αν πλένονται είναι ένα δεύτερο πράγμα, γιατί
μπορεί ένας κάδος να είναι καινούργιος αλλά να μυρίζει.
Οχήματα. Έχουμε παραλάβει δυο οχήματα, δυο καινούργια
ανακύκλωσης, τρία οχήματα απορριμματοφόρα τώρα (πέντε) και ήδη στον
προϋπολογισμό του ’18 που θα το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
θα έρθει ο τρόπος εκτέλεσης στις 25 και αυτό το θέμα, θα έρθει ο διεθνής
διαγωνισμός για να μπορέσουμε να αγοράσουμε σάρωθρο, αρπάγη, έχουμε
πάρει καινούργια σκούπα που δεν είχε ποτέ ο Δήμος μεγάλη σκούπα.
Άρα δηλαδή στον σχεδιασμό μας η ανανέωση του στόλου
υπάρχει και προχωράει κανονικά και αυτό αποτυπώνεται. Δηλαδή σας είπα
ότι σήμερα εκδικάστηκε, την άλλη εβδομάδα περιμένουμε θετικά νέα να
παραλάβουμε τρία νέα απορριμματοφόρα και τέσσερα νέα φορτηγά.
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Και φέρνουμε και στο επόμενο Συμβούλιο όπως σας είπα
650.000 προμήθεια με δικά λεφτά όχι με δάνειο. Άρα είναι άδικο ότι δεν
υπάρχει προγραμματισμός για την ανανέωση συνολικά του στόλου.
Επίσης έχουμε προσλάβει, είμαστε ύστερα από μια δεκαετία
που έχουν γίνει παραπάνω από 20 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Ακούστε με, αν δεν υπήρχαν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δεν θα
υπήρχε καθαριότητα στην πόλη. Η εικόνα της πόλης αν γνωρίζετε από μέσα
και το τι τραβάνε οι άνθρωποι, θα καταλαβαίνατε ότι αν δεν είχαν προσλάβει
αυτά τα 20 άτομα, τώρα δεν θα κουνιόταν τίποτε. Και έχουμε σωθεί, μόνο και
μόνο επειδή έχουν γίνει αυτές οι προσλήψεις. Και οι προσλήψεις είναι κάτι
διαρθρωτικό, θα μείνουν. Δεν είναι ότι ήρθαν δυο εποχικοί και θα φύγουν.
Αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήριο συμφωνώ απόλυτα. Η
δική μου άποψη ύστερα από τέσσερα χρόνια εμπειρίας και γνώσης της πόλης
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και όλων των ζητημάτων πολεοδομικών,
χρήσεων γης και τα λοιπά, η δική μου άποψη που αυτό θα υποστηρίξω είναι
ότι ο μοναδικός χώρος που μπορεί να γίνει κάτι σωστά, νόμιμα, μελετημένα
και να μπορεί να αναβαθμίσει μια περιοχή είναι η περιοχή εδώ από πίσω.
Καθώς θα γίνουν τα σχολεία αυτά, θα απελευθερωθεί μια τεράστια έκταση
εδώ που βρισκόμαστε, για να φτιαχτεί στίβος, να φτιαχτεί κολυμβητήριο
κλειστό, αναλόγως με τις ανάγκες και οπωσδήποτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
Βεβαίως πάμε κι εμείς να καλύψουμε ανάγκες όταν… μην τα
επαναλάβω, τα είπε και ο Πρόεδρος, συμφωνώ απόλυτα, για ανάγκες μαζικής
άθλησης. Ακούστε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του αδελφού του
Λύσανδρου πρόπερσι. Τη γνωρίζεις; Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Που μέσα στη συνέντευξη αυτή λέει ο αδελφός του Λύσανδρου ότι η
Φιλαδέλφεια ήταν ένας Δήμος (η Φιλαδέλφεια, όχι η Χαλκηδόνα) ο οποίος δεν
διέθετε δημοτικό γήπεδο γιατί όλες αυτές οι ανάγκες καλύπτονταν από το
στάδιο της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει σήμερα και έχει εκλείψει με
επιλογές, πολιτικές επιλογές.
Άρα αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά το κομμάτι αθλητικών
εγκαταστάσεων και πως πάμε παραπέρα όσον αφορά τον σχεδιασμό της
πόλης.
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Κύριε Ντάτση, δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω, κατηγορήσατε
τον Πρόεδρο για επιθετικότητα, όταν εσείς μας σφάξατε με το βαμβάκι.
Μερικές φορές εγώ παρακολουθώ την Βουλή και δεν μπορώ να καταλαβαίνω
αυτή την ένταση και βλέπω ότι όσο πιο κοντά έρχονται κάποιοι, τόσο πιο
πολύ φωνάζουν και τόσο πιο πολύ κρότο δημιουργούν. Αντίθετα ο πιο
σκληρός διάλογος και αντιπαράθεση, μπορεί να γίνει πολιτισμένα.
Και εσείς το κάνατε. Ξέρετε τι είπατε; Αμφισβητήσατε ότι έχουν
κλείσει οι εκκρεμότητες του ΙΚΑ. Έχουν κλείσει, δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Δεύτερον, για τους
ορκωτούς, μερικά πράγματα με ξεπερνούν. Αυτοί οι οποίοι εισηγηθήκαμε να
μπουν ορκωτοί, ήμασταν εμείς κανείς άλλος. Και οι ορκωτοί τελειώνουν από
ό,τι ξέρω και εκκρεμεί η παράδοση του ελέγχου που έκαναν.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Πλημμελής λειτουργία του Δήμου και η δημοκρατία ως
επίφαση για δικαιολογία». Αυτό αντιλαμβάνεσαι; Ξέρεις τι σημαίνει να μην
βγαίνεις για καφέ στην πόλη σου Ιούλιο μήνα, γιατί σε κυνηγούν; Ξέρεις τι
σημαίνει να συνεννοείσαι με τους Αντιδημάρχους για το αν θα καταφέρουν να
μπουν στο δημαρχείο να δουλέψουν και αν θα καταφέρουν να βγουν;
Να το έχετε νιώσει αποκλείεται, έχετε υποψιαστεί πως μπορεί
να είναι; Που το λες ότι είναι δικαιολογία; Έχεις σκεφτεί ποτέ σε τι περιβάλλον
έχουμε λειτουργήσει; Δεν το λέω ότι φταις εσύ γι' αυτό, έχεις σκεφτεί όμως τι
σημαίνει μια Δημοτική Αρχή να λειτουργεί υπό ένα καθεστώς τρόμου; Εσύ
μπορεί να λες ότι «φταίτε εσείς», άλλο αυτό. Αλλά μη μου λες ότι είναι
δικαιολογία.
Δεν έχουμε εμείς χρεώσει τις ευθύνες στην Κυβέρνηση και την
Περιφέρεια; Δηλαδή τι θέλεις να κάνω; Να ζωστώ με εκρηκτικά και να πάω
στη Βουλή; Να πας εσύ με εκρηκτικά να στα δώσω εγώ να πας. Τι άλλο να
κάνουμε;
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Για τη Νησίδα. Για τη Νησίδα φέρεις κι εσύ μια κάποια ευθύνη
και την ευθύνη κυρίως τη φέρουν οι αρμόδιοι που έχουν μπει στην Επιτροπή,
αν τους θυμάμαι καλά είναι ο κ. Ανανιάδης και η κα Παπαλουκά, οι οποίοι
τουλάχιστον όσον αφορά τον Νίκο επειδή διατέλεσε Αντιδήμαρχος και διατελεί
και τώρα Αντιδήμαρχος και ο κ. Μανωλεδάκης, έχει γίνει μια δουλειά η οποία
έχει καταλήξει σε μερικά πράγματα, την οποία βεβαίως ποτέ δεν ενημέρωσα
για το τι δουλειά έχει γίνει, τι προοπτικές υπάρχουν, τι δυνατότητες να το
φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σας το ξανάπα και στην Εκτελεστική οφείλετε την ενημέρωση να
τη φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Δεν οφείλουν να γνωρίζουν το αν εσύ έκανες ραντεβού, το αν ο Ανανιάδης
έκανε ραντεβού, τι σας είπαν και τα λοιπά. Αυτά αφορούν εσάς και γι' αυτά
πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, συγνώμη σας τα είπα και
προσωπικά, σας τα λέω και τώρα.
Κόκκινα δάνεια, έχεις δίκιο Κώστα. Κάποιοι ενδιαφέρονται, όπως
στο Πανεπιστήμιο που καθόμασταν επί 8 ώρες να δούμε το Κόμμα να
φτιάξουμε ένα πλαίσιο, αλλά έξω να βγούμε μετά και να πίνουμε μπύρες. Δεν
λέω ότι κάποιος εδώ πέρα πίνει μπύρες, αλλά να είναι η απόφαση καλή και ας
μην υλοποιήσει κανένας. Εγώ προτιμώ να πάρω μια κακή απόφαση για τα
κόκκινα δάνεια αλλά να πάμε να στηθούμε σε ένα γραφείο και να βοηθήσουμε
πέντε ανθρώπους. Δυστυχώς έγινε έτσι όπως λες.
Για την Επιτροπή προσφυγικού έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να
έρθει. Τι συμβαίνει για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ; Για το ΚΕΝΤΑΥΡΟ τα έχουμε πει ένα
εκατομμύριο φορές. Αυτό που μένει είναι να πάμε να κάνουμε μια μήνυση
τουλάχιστον

να

τρέξουμε

κάποιους

ανθρώπους,

γιατί

αδίκως

και

καταχρηστικά δεν μας χορηγούν την άδεια.
MAVA. Η MAVA, αν διαβάσατε τον απολογισμό πεπραγμένων
έχει μέσα το δικαστικό κομμάτι έχει αναβληθεί στο ’17 δυο τρεις φορές αν
θυμάμαι καλά η εκδίκαση της υπόθεσης. Ποια υπόθεση έχει αναβληθεί ξέρετε;
Είναι η προσφυγή που κατατέθηκε από το Δήμο κατά του Προεδρικού
Διατάγματος που ερχόταν ως υλοποίηση της πρότασης του ΣΧΟΠ. Τι έλεγε η
πρόταση του ΣΧΟΠ τότε η οποία έγινε Προεδρικό Διάταγμα;
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Ότι το κομμάτι που είναι το κτίσμα μετατρέπεται σε έναν
εμπορικό χώρο και αξιοποιείται και το υπόλοιπο κομμάτι δίνεται εισφορά σε
γη και σε χρήμα στο Δήμο και διανοίγεται ο δρόμος Λάρνακος αυτό είναι το
Προεδρικό Διάταγμα. Ο Δήμος έχει προσφύγει. Εκδικάστηκε από ό,τι ξέρω
πρόσφατα και περιμένουμε την έκδοση της απάντησης.
Την ίδια στιγμή βεβαίως έχουν γίνει άλλα δυο πράγματα.
Πρώτον, η Νομική Υπηρεσία έχει κάνει έναν σχετικό έλεγχο τίτλων, βεβαίως
εκκρεμεί μια απόφαση από ένα φορέα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας,
δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, αλλά εκκρεμεί δεν μας έχουν απαντήσει τρία
χρόνια τώρα και ταυτόχρονα η MAVA έχει βγει σε δημοπρασία.
Έγινε μια πρώτη δημοπρασία βγήκε άγονη, άρα ξανά βγαίνει σε
δημοπρασία η MAVA με ένα ποσό πολύ μεγάλο από όσο ενημερώθηκα από
τη Νομική Υπηρεσία της τάξεως άνω των 30 εκατομμυρίων, αυτό γνωρίζω.
Για την οικία Σοβατζόγλου όπως σας είπα βρήκαμε το 82%
αγορασμένο το ’18 να είναι σε αγνώστους ιδιοκτήτες οι οποίοι μάλιστα είναι
και κάτοικοι εξωτερικού. Παλέψαμε χρόνια μέχρι να βρούμε την ενδεδειγμένη
νομική λύση και η ενδεδειγμένη νομική λύση την βρήκαμε τέλος πάντων,
κάναμε την νομική μας ενέργεια και καταφέραμε τουλάχιστον όχι να το
πάρουμε, αλλά να πάρουμε τη χρήση του και να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό
έγινε πολύ πρόσφατα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μια πιο αναλυτική ενημέρωση
για την οικία Σοβατζόγλου γιατί είναι πιο σύνθετο και γιατί κουβαλάει κάποια
πράγματα από το παρελθόν. Ο κύριος που αναφέρατε, ο πρώην μισθωτής
του κυλικείου του κάναμε διακόσιες κατασχέσεις και του βρήκαμε 18 ευρώ σε
όλες τις Τράπεζες και η Αντωνία γνωρίζει που ξαμοληθήκαμε παντού, βάλαμε
λυτούς και δεμένους και βρήκαμε ένα στη Ραφήνα, ένα στο Μενίδι, τα οποία
μάλιστα έχει φτάσει η υπόθεση στον Εισαγγελέα της Κύπρου γιατί αυτά
πέρασαν σε θυγατέρες και από θυγατέρες σε μια offshore.
Άρα δηλαδή το επόμενο βήμα μετά την καταδολίευση για την
καταδίκη, είναι η διάρρηξη της γονικής παροχής και μετά η επιστροφή αυτών
στο Δήμο για να τα βγάλει σε δημοπρασία, αυτό είναι, εκεί βρισκόμαστε.
Δηλαδή ο μοναδικός τρόπος για να πάρει ο Δήμος κάτι, είναι αυτός, δεν
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υπάρχει άλλος τρόπος κανένας. Αυτό προχωράει και προχωράει έτσι όπως
σας λέω. Παιδιά αν έχετε να μου προτείνετε κανένα άλλο τρόπο να βάλουμε
κανέναν να πάει να τον πιάσει να του πει «δως μου…» προχωράει έχει γίνει η
μήνυση.
Για το στρατιωτικό εργοστάσιο. Να τα πάω ένα - ένα, βγήκε μια
πρόσκληση του ΕΣΠΑ και η οποία ήταν πρώτον για ακίνητα μεγάλης
επιφάνειας παλιά, που έπρεπε να είναι από τουλάχιστον 300 τετραγωνικά
μέτρα και πάνω η επιφάνειά τους και το κριτήριο της ένταξης γιατί ήταν
συγκριτική αξιολόγηση, ήταν με χρονική σειρά ποιος πήγε και κατέθεσε
πρώτος.
Έπρεπε να έχεις μια πρόταση γενική και έπρεπε να έχεις κάποια
προμελέτη. Ακούστε, η μελέτη του ’84 είναι παλιά σε όλα της. Τώρα αν ο
μελετητής που θα αναλάβει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες θέλει να
πατήσει πάνω σε αυτή τη μελέτη, φυσικά εμείς θα την προσκομίσουμε τη
μελέτη, η μελέτη ως τέτοια όμως, μόνο και μόνο από το απογραφικό να
πάρεις, δεν κάνει. Είναι παλιά μελέτη είναι από το ’84.
Εδώ από το 2013 να σου πει ο Μανωλεδάκης ή ο Καλαμπόκης
έχουν αλλάξει πεντακόσια πράγματα και πρέπει ακόμη και μελέτη να είχες να
την

τροποποιούσες.

Φαντάσου

μελέτη

του

’84

που

είναι

μελέτη

Διαμαντόπουλου, που μπορεί να είναι εξαιρετική στη φιλοσοφία της αλλά δεν
μας έκανε όσον αφορά ….
Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν το έπιασε κανένας.
Υπάρχει ένα πράγμα που έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή το έχει ψηφίσει και
όλη η αντιπολίτευση που λέγεται προσφυγικό. Ο Δήμος μας όχι μόνο έχει
δείξει ένα πρόσωπο ανθρωπιάς, γιατί το να βγαίνουν όλοι και να λένε «οι
νησιώτες που δεν μπορούν να ζήσουν, που στοιβάζονται 10.000 πρόσφυγες
και μετανάστες σε δυο νησιά» και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα.
Ξέρετε για τι πληθυσμό μιλάμε των προσφυγών στην Ελλάδα;
55.000. 55.000 αν το διαιρέσεις με 325 που είμαστε οι Δήμοι και πάρει ο
καθένας όσους μας αναλογεί πληθυσμιακά, το νούμερο των 55.000 δεν θα
υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των
Δήμων, ακόμη και Αριστερών Δημάρχων να βγάζει την ουρά απ' έξω.
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Εγώ θεωρώ πως είναι τιμή για την πόλη μας. Την ίδια στιγμή
βεβαίως δεν είναι μόνο τιμή, φέρνει και οφέλη για την πόλη μας. Γιατί στο
Δήμο αυτή τη στιγμή και στην τοπική αγορά κυκλοφορεί πάνω από 1
εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, αν κάτσετε και το δείτε και αυτό είναι κέρδος για
την πόλη και για την ανάπτυξή της. Πολλά θέλω να πω, αλλά το κλείνω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι, την επόμενη Τετάρτη
έχουμε και το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την σεζόν αυτή και τον
Αύγουστο δεν θα έχουμε.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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