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ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνζθνιέηνο

σηήξηνο,

Κνπηζάθεο

Μηραήι,

Γξακκέλνο

ππξίδσλ,

Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο,
εξεηάθεο Νηθφιανο.
Παξεπξίζθεηαη ν Αληηδήκαξρνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ.
Λχζζαλδξνο Γεσξγακιήο.

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Πξνέιεγρνο ηζνινγηζκνχ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019.
2. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 4ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Αίηεζε ηνπ θαθηζηηθνχ Οκίινπ Φηιαδέιθεηαο γηα κηα επηρνξήγεζε
1.000 €

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ θ. Μπεξδέζε παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
παξψλ, ν θ. εξεηάθεο παξψλ. Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή
καο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κνπ επηηξέπεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέισ λα βάισ έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζα ην έθαλα, αιιά επεηδή θαη ζπγθηλήζεθα θαη
είλαη ελδηαθέξνλ. Τπάξρεη κηα ζπκκεηνρή ηνπ θαθηζηηθνχ Οκίινπ ελφο
αζιεηή ζην παγθφζκην Δθήβσλ, ππάξρεη κηα ζπκκεηνρή ζην παγθφζκην
ηπθιψλ απφ ηνλ θαθηζηηθφ χιινγν ηεο Φηιαδέιθεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ελφο αγνξηνχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ησλ εξαζηηερλψλ επίζεο θαη εθθξεκεί κηα αίηεζε
ηνπ θαθηζηηθνχ Οκίινπ Φηιαδέιθεηαο γηα κηα επηρνξήγεζε 1.000 €. Σν βάδσ
σο ζέκα αλ ζέιεηε λα ην εηζάγνπκε θαη λα ην ζπδεηήζνπκε, ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ θαθηζηηθνχ Οκίινπ Φηιαδέιθεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη θαηά ηελ άπνςή κνπ, δελ μέξσ απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπλαδέιθνπο θαη βεβαίσο ζπκθσλψ θαη κε ηελ επηρνξήγεζε απηή ησλ 1.000
€.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, πξνθαλψο ηα 1.000 € …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη άιιν απηφ. Ο θ. Σνκπνχινγινπ βάδεη άιιν έλα ρηιηάξηθν
γηα ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν θαη γηα ηα έμνδα ηνπ παηδηνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να γίλεη 2.000 € απηφ ιέσ.

2

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 18/10/2021

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Τπάξρεη κηα επηρνξήγεζε πνπ ηξέρεη πξνο ην ΟΝΦ έλα
ρηιηάξηθν, απηφ πνπ εζχ επηθαιείζαη ηψξα θαη πξνηείλεηο είλαη άιιν έλα
ρηιηάξηθν γηα ηα έμνδα ηνπ παηδηνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα 2.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, αλ ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκέλα εγθξίλεηαη θαη ε πξφηαζε …
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δζείο δελ είζηε Πξφεδξνο θ. εξεηάθε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη δελ ππάξρεη ιφγνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ κπνξψ λα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε ζπδήηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη νκφθσλα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πιελ εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία γηα εζηθνχο ιφγνπο δελ ζπκκεηέρεη θαη νκφθσλα ην
ρηιηάξηθν απηφ λα απνδνζεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη 2.000 €. Σν έλα είλαη ε επηρνξήγεζε θαη ην άιιν
είλαη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ αζιεηψλ ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα
εθήβσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ωο επηρνξήγεζε ζα ην πεξάζεηο Κψζηα φιν, πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηα 1.000 € ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΝΦ έρνπκε έλα
ρηιηάξηθν γηα λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα ησλ ηξηψλ παηδηψλ πνπ πεγαίλνπλ ζηα
παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, 2.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ Γήκαξρε.

1ο εκηόρ ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αίηηζη ηος κακιζηικού Ομίλος Φιλαδέλθειαρ
για επισοπήγηζη 1.000 €»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αίηηζη ηος
κακιζηικού Ομίλος Φιλαδέλθειαρ για μια επισοπήγηζη 1.000 €»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ, πλην ηος κ. επεηάκη λόγυ ηηρ ιδιόηηηάρ ηος.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Πποέλεγσορ ιζολογιζμού Γήμος οικ. έηοςρ 2019»
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Πξνέιεγρνο

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

ηνπ

Γήκνπ

Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο, ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα ρξήζεο 1/1/2019
έσο 31/12/2019 πξνζάξηεκα ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
έθζεζε

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο.

Τπνγξάθεηαη

απφ

ηελ

θα

Γεσξγία

πκεσλίδνπ ε νπνία είλαη εδψ, αλ ζέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βνεζήζηε καο ιηγάθη γηαηί δελ έρνπκε ηελ εκπεηξία, ηη
νπζηαζηηθά εηζάγεηαη ζήκεξα; Έλαο πξνέιεγρνο, αιιά ηη είλαη απηφο ν
πξνέιεγρνο;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δίλαη ηζνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2019. Μπνξψ λα ζαο θάλσ
κηα αλάιπζε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ ζέισ αλάιπζε, νπζηαζηηθά ν πξνέιεγρνο ηη
δειψλεη απηφ ζέισ λα κάζσ.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Σα νηθνλνκηθά ηεο ρξήζεο 2019.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα αθνινπζήζεη θαη θαλνληθφο έιεγρνο;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη απηφο είλαη ν θαλνληθφο ηαθηηθφο έιεγρνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή ιέγεηαη πξνέιεγρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάεη Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έηζη ιέγεηαη;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη, κεηά πάεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεη θαλείο λα ξσηήζεη θάηη; Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ.
Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπ έηνπο 2019 κε ην 2018 φζνλ
αθνξά ηα απνηειέζκαηα δηάζεζεο;
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Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηα έζνδα, μεθηλάκε απφ ηα
απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο, νη νπνίεο θαίλνληαη αλαιπηηθά κέζα ζηελ
έθζεζε. Σα ζπλνιηθά δειαδή νξγαληθά έζνδα ηνπ Γήκνπ ην 2019 αλήιζαλ
ζην πνζφ ησλ 12.823.342 € …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζέισ ηελ αλάιπζε, γηαηί δηαπηζηψλσ κηα δεκηά ηεο
ηάμεσο ησλ 917.074 € 415.000 € θαη θάηη ςηιά ην 2018 πνπ ζεκαίλεη φζνλ
αθνξά ηα απνηειέζκαηα ην 2018 έρνπκε ππφινηπν 3.196 θαη θάηη ςηιά θαη ην
2019 έρνπκε 2.700 ηείλεη κεηνχκελν.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δπεηδή ε δεκηά ηεο ρξήζεο 917.000 € έρνπκε κείσζε θαη
ζηα έζνδα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζηνηρεία έρνπκε γηα ην 2020;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Γηα ην ’20; Όπσο μέξεηε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πήγε
αθφκε ρεηξφηεξα ην ’20 ιφγσ ηνπ COVID, δελ είρακε νχηε Πξσηνκαγηά ην ’20
νχηε ην ’21, έρνπκε αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ζηα έζνδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σέιε δελ εηζπξάμακε.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Τπήξραλ κεηψζεηο ζηα κηζζψκαηα ιφγσ COVID ππάξρεη
κεγάιε κείσζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα ππφινηπα απφ ηη θπξίσο πξνέξρνληαη;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δίλαη βεβαησηηθνί θαηάινγνη πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέζα
ζην ’19 θαη δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη εηζπξάμεηο, αθφκε θαη κέζα ζην ’20 θαη ην
’21 δελ ππάξρνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη γηα ηα αληαπνδνηηθά;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ππφινηπν έρνπκε; Γηφηη ζηγά, ηνπο βεβαησηηθνχο
θαηαιφγνπο πνπ έρνπκε.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη έρνπλ γίλεη αξθεηνί, πάξα πνιινί κέζα ζην ’19 θαη
κέζα ζην ’20.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζρέζε αληαπνδνηηθψλ θαη βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ πνηα
είλαη;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Γελ μέξσ. Μπνξψ λα ην θνηηάμσ φκσο θαη λα ζαο
απαληήζσ εγγξάθσο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ. Μπνξείηε λα ην δείηε ηψξα;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη ηψξα. Να ην δσ ζήκεξα θαη λα ζαο απαληήζσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζεκαζία γηα ηελ Δπηηξνπή. Σν ιέσ απηφ θχξηνη
ζπλάδειθνη γηαηί πνιιέο θνξέο έρσ πεη φηη ην ζθέινο ησλ αληαπνδνηηθψλ
παξνπζίαδε θαη παξνπζηάδεη αθφκε θαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ ππφινηπν. Απφ
εθεί είλαη ηα ππφινηπα. Δπηβεβαηψζεθε απηφ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ πνπ
είρακε ππφινηπα, κεηψζεηο θαη είρακε πάιη ππφινηπα. Αιιά δελ έρνπκε ην
ζηνηρείν απηφ ηψξα γηα λα δνχκε ζε ηη αθξηβψο αλέξρεηαη, δηφηη ζήκεξα ζα
απνθαζίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο εξσηήζεηο; Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ’19 θαη γη' απηφ ζπδεηάκε
ζήκεξα, νχηε γηα ην ’18 νχηε γηα ην ’20. Ο ηζνινγηζκφο απηφο είλαη απηφο πνπ
είλαη θαη ή έρεηο θάπνηα ζηνηρεία πνπ ιεο φηη έρνπλ γίλεη αηαζζαιίεο έρνπλ
πξάκαηα θαη ζάκαηα θαη παο ζηνλ Δηζαγγειέα, ή ιεο ηνλ ςεθίδσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρεη απηφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε πνξεία θάζε ηζνινγηζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, κελ κπνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ… Κχξηε
Κνπηζάθε, επηηξέςηε κνπ ιίγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πγλψκε θ. Γήκαξρε αιιά εγψ απηή ηε ζηηγκή επεηδή έρσ
πεξάζεη πνιινχο ηζνινγηζκνχο απηή είλαη ε πνξεία ησλ ηζνινγηζκψλ. Ή ηνλ
δέρεζαη, γηαηί αλ δελ έρεηο θάηη πνπ λα ην θαηαγγείιεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ειέρζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Απηφ είλαη κηα αλάιπζε ησλ
ηζνινγηζκψλ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ηνλ ςεθίδσ σο έρεη, γηαηί είλαη ηζνινγηζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, θάπνηνο άιινο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί; Ο θ. εξεηάθεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο θαη' αξρήλ ζε φ,ηη αθνξά ζηα αληαπνδνηηθά έρνπκε
δεηήζεη απφ ηηο Τπεξεζίεο κηα αλαιπηηθή θαηά θαηεγνξία αληαπνδνηηθψλ
απνηίκεζεο ησλ εηζπξάμεσλ κέρξη ην θαινθαίξη γηα λα έρνπκε κηα εηθφλα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ησλ δαπαλψλ πξνθαλψο.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ ησλ εηζπξάμεσλ ηη παίξλνπκε απφ θάζε
θαηεγνξία γηαηί είλαη πην ζχλζεην, ππάξρνπλ πνιιέο θιίκαθεο γηα λα έρνπκε
κηα εηθφλα θαη ειπίδσ λα ην έρνπκε ζχληνκα πξηλ ηελ αληίζηνηρε ζπδήηεζε
πνπ έρνπκε δεηήζεη εδψ θαη θάπνηεο εβδνκάδεο. Ξέξνπκε φηη είλαη ζχλζεην
θαη δελ πηέδνπκε, απιψο ελεκεξψλσ ην ψκα.
Σν δεχηεξν, εγψ δελ ζπκθσλψ κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θ.
Κνπηζάθε, γηαηί αλ ήηαλ έλα ηερληθφ ζέκα δελ ζα πέξλαγε απφ έλα πνιηηηθφ
φξγαλν. Δδψ δελ θξίλνπκε κφλν ην αλ ππάξρνπλ αηαζζαιίεο ή φρη, θξίλνπκε
ηελ πινπνίεζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ, ηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία
απνηππψζεθε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζηελ πξαθηηθή
ηνπ θαη ηα ινηπά.
Έλαο ζσζηφο ηζνινγηζκφο κπνξεί λα απνηππψλεη κηα θαιή
πινπνίεζε κηαο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Δκείο απφ απηή ηελ άπνςε, φρη επεηδή
ακθηζβεηνχκε ηα λνχκεξα, φρη επεηδή ππνλννχκε φηη ππάξρεη θάπνηα
αηαζζαιία, αλ ππήξρε θάηη ζα ην ιέγακε θ. Κνπηζάθε, αιιά επεηδή
δηαθσλνχκε ζηελ πνιηηηθή ηελ νπνία απνηππψλεηαη ζηα λνχκεξα δελ έρνπκε
ςεθίζεη νχηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νχηε ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαηά ζπλέπεηα
θαηαςεθίδνπκε θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. Ννκίδσ είλαη θαζαξφ ην ζθεπηηθφ καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνπηζάθε, εγψ δελ έζεζα ηέηνηα δεηήκαηα ζηελ
θνπβέληα απηή. Όηαλ δηαβάδεηο έλα πξνυπνινγηζκφ, δηαβάδεηο ηα ζηνηρεία
πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ θαη νη αξηζκνί είλαη ακείιηθηνη.
Ο ζπγθεθξηκέλνο απνινγηζκφο έρεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ’18;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο κε καο ιέηε απηά πνπ καο είπαηε. Βιέπσ εγψ
παξαδείγκαηνο ράξηλ Οιηθά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο, δεκηέο ζην ’19
πιελ 3.839.855,13 ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ ’18 ήηαλ πιελ
1.560.474,60 €. Απηφ δείρλεη θάηη. Απηά πνπ ιέσ είλαη ζσζηά;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη εμήγεζε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ θαη βγάδνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνείπα.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ζεκαίλεη φηη θάηη πάζρεη ζηε δηαρείξηζε, θάπνπ έρνπκε
πξνβιήκαηα ζνβαξά γηα λα έρνπκε ηέηνηνπ χςνπο δεκηέο απφ έηνο ζε έηνο.
Δάλ απηφ δελ ζεκαίλεη ηίπνηα γηα θάπνηνπο, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γξεηδειηά ην εληνπίδεηε ζηα έζνδα ή ζηα έμνδα
απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Εεκηέο βιέπσ εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. Τπάξρεη εμήγεζε θ. Γξεηδειηά,
ζα ζαο πεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να πσ δπν πξάγκαηα γεληθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ’19 κηιάκε πάληα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ δπν ηξία πξάγκαηα γεληθά, ηα νπνία
αθνξνχλ ην ηη πξνθχπηεη ζε νπζία απφ απηή ηε ρξήζε. Πξψηνλ, έρνπκε κηα
δεκηά φπσο ζσζηά είπε ν θ. Γξεηδειηάο 917.074,33 € ε νπνία ζε κεγάιν
βαζκφ νθείιεηαη ζην έξγν ηνπ πξαζίλνπ ην νπνίν έθπγε απφ ιεηηνπξγηθά. Γηαηί
αλ δνχκε ηηο ζπληεξήζεηο αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο είλαη 1.010.000 € θάησ ζε
ζρέζε κε ην ’18.
Έλα δεχηεξν ζηνηρείν ην νπνίν απνηππψλεηαη απφ απηφ ηνλ
ηζνινγηζκφ, αθνξά ηηο πξσηνβεβαηψζεηο ησλ εζφδσλ νη νπνίεο δελ
εηζπξάρζεθαλ, νη νπνίεο αγγίδνπλ 1,5 εθαηνκκχξην πεξίπνπ. Γειαδή ην 2019
πξσηνβεβαηψζεθαλ

πεξίπνπ

1,5

εθαηνκκχξην

επξψ,

ηα

νπνία

δελ

εηζπξάρζεθαλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όιν ην πνζφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όιν ην πνζφ. Καη έλα ηξίην, πνπ λνκίδσ φηη βνεζάεη ιίγνο
ην λα έρνπκε κηα εηθφλα, είλαη φηη νπζηαζηηθά ηα δηαζέζηκα, πνπ είλαη ε εηθφλα
καο ζε φ,ηη λα θάλεη κε ηα νηθνλνκηθά, είλαη κεησκέλα θαηά 1.460. ε ηξία
ζεκεία νπζηαζηηθά εθεί απνηππψλεηαη ε ρξήζε ηνπ ’19.
Γηα ην ’20 φηαλ έξζεη ε ψξα ζα θάλνπκε ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε,
ε νπνία βέβαηα ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ COVID κέζα ζε απηφ, ε αιήζεηα είλαη
φηη είλαη ν ηειεπηαίνο ρξφλνο ζηελ πξν COVID επνρή, ζε θάζε πεξίπησζε
φκσο έρνπκε έλα έιιεηκκα πεξίπνπ ζην εθαηνκκχξην, έρνπκε 1,5 εθαηνκκχξην
αλείζπξαθηα πξσηνβεβαησκέλα γηα ην ’19, δελ πάσ ζηηο πξνεγνχκελεο
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ρξήζεηο ηνπ ’18 ή ηνπ ’17 κε απνηέιεζκα ελ ησ ζπλφισ λα έρνπκε κηα κείσζε
ζην ρξεκαηηθφ δηαζέζηκν θαηά 1.460.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα ην θιείζνπκε, γηαηί έηζη θη αιιηψο έρνπκε κηα εηθφλα φινη
καο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί βηαδφκαζηε λα ην θιείζνπκε; Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ
απηφ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ζα πάκε ζην Γ.. θ. Γξεηδειηά έηζη θη αιιηψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε λα κε ην ζπδεηάκε, λα ην ζηείινπκε ζην Γ.. λα
ηειεηψλνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνθαζηζηηθφο ζηνπο ηζνινγηζκνχο πάληα είλαη ζηε ινγηθή φηη
ςεθίδεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί βηαδφκαζηε; Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ
πνξεία ηνπ Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ βηάδνκαη θαζφινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο ηα ιέκε απηά γηαηί απφ ρξφλν ζε ρξφλν πάκε απφ ην
θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Γηφηη δελ έρεη θακία ζρέζε ην έμνδν ηνπ πξαζίλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάζε Γεκνηηθή Αξρή δχλαηαη λα δηαζέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο
φπσο απηή κε ην πξφγξακκά ηεο έρεη ςεθηζηεί απφ ηνλ ιαφ. Δπνκέλσο ηελ
επηινγή Βαζηιφπνπινπ πνπ πιήξσζε ην πξάζηλν απφ ηα ιεηηνπξγηθά, δελ
είλαη νχηε παξάλνκν, νχηε αλήζηθν νχηε νηηδήπνηε άιιν. Απφ εθεί έθξηλε, γηαηί
ήζειε λα βειηηψζεη ην πξάζηλν. Απηφ, δελ ζεκαίλεη φηη ηα δηαζέζηκά καο απφ
ρξφλν ζε ρξφλν πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Γηφηη είλαη κηα δηαθνξά 1,5
κε 3.800.
Να ξσηήζσ ηελ θα πκεσλίδνπ πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. Όηαλ ιέηε
1,5 εθαηνκκχξην βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο, κήπσο είλαη θαη ηνπ λεθξνηαθείνπ
εθείλν πνπ ρξσζηάλε θάπνηνη κέζα;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δλλνείηε ηνπ Κνπξή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξσηνβεβαηψζεθαλ απηά.
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Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ:

Απηά είλαη θαηάινγνη πνπ κπνξεί λα είλαη θαη

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, είλαη θαη πξνεγνχκελεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ίγνπξα είλαη πξνεγνχκελεο. Απηά έξρνληαη απφ ρξφλν ζε
ρξφλν, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνίεζε απφ ην ’18 ζην ’19.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Αλ δείηε, κεγάιε αιιαγή ππάξρεη ζην πνζφ ησλ
πξνβιέςεσλ γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο απφ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Γειαδή ελψ
ην 2018 ήηαλ 1.264.880 € κέζα ζην ’19 ε πξφβιεςε πήγε 3.002.491.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ιφγνο;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όηη θάλακε ηε ζσζηή πξφβιεςε γηα θάπνηνπο θηλδχλνπο
πνπ πεξηκέλνπκε δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αλ ηη δειαδή;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Απφ απνδεκηψζεηο, πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο, επηζθαιείο
απαηηήζεηο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, δειαδή απφ νθεηιέηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη νθεηιέηεο πάληα ππάξρνπλ. Πξέπεη λα είλαη θάηη ρνληξφ
γηα λα θηάλεη απηά ηα λνχκεξα.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Καη γηα ην πξνζσπηθφ θαη γηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο
πέξα ηεο πεληαεηίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ην πξνζσπηθφ, ηη.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Τπάξρνπλ θάπνηα δηθαζηηθά, δηεθδηθήζεηο, κηζζνδνζίεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ πιεξψζακε ην ’19 δειαδή;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη κέζα ζην ’19 γίλεηαη πξφβιεςε γη' απηά. Οη απνθάζεηο
ζα ηειεζηδηθήζνπλ κεηά απφ ην ’20, ην ’21.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά, έρνπκε ηφζεο δίθεο κε ην πξνζσπηθφ καο;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη δελ είλαη κφλν ην πξνζσπηθφ ζαο ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πνηνο άιινο;
Γ.

ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ:

Δίλαη

δηάθνξεο

θαηαβάιινπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αλ ηη.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 1,5 εθαηνκκχξην απνδεκηψζεηο;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη δελ είλαη 1,5 εθαηνκκχξην κφλν απνδεκηψζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αλ ηη. Γηα πέζηε καο εθηφο πξνζσπηθνχ.
Γ.

ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ:

Ο

Γήκνο

ζρεκαηίδεη

πξφβιεςε

απνδεκίσζεο

πξνζσπηθνχ, θαηαβάιιεηαη ζην πξνζσπηθφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ θαη κφληκν πξνζσπηθφ πνπ έρεη επηιέμεη σο αζθαιηζηηθφ θνξέα ην
ΗΚΑ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη ην έλα.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δίλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν λα πξνβιέςεη έλα πνζφ
γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ. Δίλαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθθξεκνχλ,
είλαη πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο, απνδεκηψζεηο, δηάθνξα. Μπνξψ λα ζαο θάλσ
αλάιπζε αλ ζέιεηε ζε απηά ηα πνζά θαη λα ζαο ηε ζηείισ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζεκαζία λα ην μέξνπκε απηφ γηαηί είλαη θεθαιαηψδε
απηά ηα πνζά. Γελ είλαη έλα κηθξφ πνζφ λα πνχκε «θηάλνπκε εθεί».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ ην εμήο: δελ είπε θαλέλαο φηη
ήηαλ παξάλνκε ε δαπάλε γηα ην πξάζηλν, παξ' φια απηά απνηππψλεηαη
πιένλ γιαθπξά κε αξηζκνχο ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο ζρεδφλ δεκηνχξγεζε ηε δεκηά ηνπ έηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί έρνπκε δεκηά 917.000 € γηα έλα έξγν πνπ θφζηηζε
1.200 απφ θαζαξά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ην ιέηε απηφ «έρνπκε κηα δεκηά 917.000 γηαηί καο
θφζηηζε εθείλν». Απφ πνχ πξνθχπηεη απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί αλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ
ηα ιεηηνπξγηθά, ππήξρε κηα ρξεκαηνδφηεζε ή ζηελ ηειηθή δελ είρε απηή ηελ
έθηαζε, δελ ζα είρακε απηή ηε δεκηά. Απηφ ιέσ.
Δπίζεο

λα

μεθαζαξίζσ

ην

εμήο:

μαλαιέσ

φηη

ηα

πξσηνβεβαησκέλα γηα ην ’19 είλαη 1,5 εθαηνκκχξην. Ο Κνπξήο δελ
πξσηνβεβαηψζεθε ην ’19 είλαη επηπιένλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξέπεη λα έξρεηαη απφ ην παξειζφλ.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έξρεηαη απφ ην παξειζφλ. Απηφ ην λνχκεξν δελ είλαη 1,5
εθαηνκκχξην, είλαη πεξίπνπ 6.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση 6;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 6 εθαηνκκχξηα είλαη πεξίπνπ ην πνζφ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μαο νθείιεη ν Κνπξήο 6;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη ν Κνπξήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 6 εθαηνκκχξηα είλαη νη αλείζπξαθηεο βεβαησκέλεο πνπ
αθνινπζνχλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 1,5 εθαηνκκχξην είλαη κφλν ηνπ ’19 ηα
πξσηνβεβαησκέλα δειαδή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθεί ππάξρεη πξφβιεκα. Γελ κπνξεί ν Γήκνο λα
εηζπξάμεη απηά πνπ ηνπ ρξσζηάεη ν θφζκνο. Γελ μέξσ αλ είλαη δίθαηεο νη
νθεηιέο, αιιά ππάξρεη πξφβιεκα. Γελ έρεηε εηζπξαθηηθφ κεραληζκφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εδψ ηψξα εμεηάδνπκε ην ’19.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη ζπγλψκε. Αλ θαηάιαβα θαιά ν θ.
Γξεηδειηάο είπε ην εμήο: απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά ζα κπνξνχζε
απηά ηα έμνδα λα γηλφηαλ θάπνπ αιινχ, δειαδή δελ ζα πήγαηλαλ ζην
πξάζηλν, ζα πήγαηλαλ ζηηο βηβιηνζήθεο, ζρνιεία. Άξα ζα γηλφηαλ έηζη θη
αιιηψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα είλαη ιεηηνπξγηθφ ην θφζηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα δελ κπνξεί απφ εθεί λα πξνθχπηεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ πξνθχπηεη απφ εθεί ζε θακία πεξίπησζε, δελ ππάξρεη
αηηηψδεο ζπλάθεηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ αλ ην εξκήλεπζα ζσζηά απηφ πνπ είπαηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα. Να πσ θάηη θα
πκεσλίδνπ, κέζα ζην ’19 ηη εηζπξάμακε απφ βεβαησκέλνπο θαηαιφγνπο; Γηα
λα δνχκε θαη ηε ξνή απηψλ ησλ πξαγκάησλ.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην 2019 πξνθχπηεη φηη ζηελ
ελ ιφγσ ρξήζε πξσηνβεβαηψζεθαλ έζνδα γηα ηέιε 2019 θαη πξνεγνχκελσλ
εηψλ 1.643.359,20 €. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εηζπξάμεηο επί απηψλ ζηε ρξήζε
ηνπ ’19 156.000 €.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή θνληά ζην 10%;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 1.500 είπαηε θαη εηζπξάμακε 160.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ηη έρεη ζπκβεί δειαδή; Έρεη θηλεζεί ε
δηαδηθαζία;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δλλνείηε απφ ηνπο θαλνληθνχο θαηαιφγνπο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λεο 1,5 εθαηνκκχξην πξνέθπςε εθείλν ην έηνο, αιιά
έξρνληαη θη άιια απφ ην παξειζφλ. ε θάζε πεξίπησζε, δηφηη απηφ είλαη ην
10% επί ηνπ 1.600 έηζη δελ είλαη; Μέρξη ηα 6 εθαηνκκχξηα πνπ ιέεη ν θ.
Κνζθνιέηνο δελ είλαη νχηε ην κηζφ ηα εθαηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ αθνξά ηα βεβαησκέλα ηνπ ’19 156.000.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη ζεκαζία. εκαζία έρεη φηη καο νθείινπλ 6
εθαηνκκχξηα ζπλνιηθά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πεξίπνπ λαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ απηά εηζπξάμακε εκείο κφλν 160.000 €.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ’19.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’19. Γηα ην ’19 κηιάκε. Ρσηψ: έγηλαλ ελέξγεηεο θαη απηφο
είλαη ν ξφινο ηεο Οηθνλνκηθήο, πξνο πάζα άιιε θαηεχζπλζε πνπ καο
νθείινπλ; Καη θαηέιεμαλ αλαπνηειεζκαηηθέο; Ση έρεη γίλεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν αλ έγηλαλ ελέξγεηεο ην ’20 ή ην ’21 ζα πξνθχςεη απφ ηηο
αληίζηνηρνπο ηζνινγηζκνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’19 ηη έγηλε γηαηί καο ρξσζηάλε 6 εθαηνκκχξηα, αθήζηε ην
1.600 δελ καο ρξσζηάλε κφλν ην ’19, καο ρξσζηάλε ην ’18, ην ’17 θαη ηα
ινηπά. Μέζα ζην ’19 πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ πέξα ησλ 160.000 € πνπ
εηζπξάμακε; Απηνί καο εμφθιεζαλ, ηειεηψζακε. Έρνπκε φινπο ηνπο άιινπο.
Ση έθαλε ε Αληηδεκαξρία πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ είλαη πνιηηηθή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηράιε, εγψ δελ έβαια νλφκαηα. Δγψ βάδσ εκεξνκελία
2019.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη αιιά απηά πνπ ιέηε φια είλαη ζσζηά. Δίλαη κέζα απφ
ηνλ ηζνινγηζκφ ηελ πνιηηηθή πνπ έθαλε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα κνπ ιεο φηη ην ’20 πνπ είζηε εζείο φηη επί ησλ 6
εθαηνκκπξίσλ, δελ μέξσ 5,5 πφζν ζα έρνπκε θηάζεη, θάλαηε ελέξγεηεο
εηζπξάμακε πάιη έλα 10% θαη ζα ξσηάσ πάιη: ηη έγηλε επί ησλ ππνινίπσλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να παξέκβσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ξσηάσ ην ’19 ηη έγηλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο ν κεραληζκφο πνπ ζηήζεθε απφ ηνλ θ. Σάθα θαη
πνπ βεβαίσο ινηδνξήζεθε απφ πνιινχο, ήηαλ έλαο κεραληζκφο πνπ
ελεξγνπνηήζεθε θαη είρε αξρίζεη λα έρεη απνηέιεζκα κέρξη πνπ πξνέθπςε ν
COVID, απεπζχλνκαη ζε φια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Με απνηέιεζκα θαη ηα δεκνηηθά ηέιε λα αξρίζνπλ λα
αθπξψλνληαη ζην κέγηζην βαζκφ, ζπλ ηηο δπν Πξσηνκαγηέο πνπ δελ
εηζπξάμακε. Αιιά φπσο πνιχ ζσζηά ιέρζεθε θ. Γξεηδειηά, απηφ ζα
απνηππσζεί ην ’20. Σν φηη ελεξγνπνηήζεθε έλαο κεραληζκφο απφ ην
νηθνλνκηθφ επηηειείν θαη απφ ηνλ θ. Σάθα, είλαη δεδνκέλν θαη κάιηζηα είραλ
αξρίζεη θαη ππήξραλ αληηδξάζεηο γηαηί ζηέιλνπκε πξνζσπηθά ζεκεηψκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο κίιαγε; Απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρεη ν Σάθαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ιέσ ζηε ινγηθή ηεο ππνηίζεηαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηαηί
λα πηέδνπκε θαη γηαηί λα ζηέιλνπκε πξνζσπηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο νθεηιέηεο.
Έρσ ηελ εληχπσζε φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζή καο θαη ηε βνχιεζε πνπ
είρακε λα εηζπξάμνπκε, ε πεξίνδνο ηνπ COVID ζα είλαη κηα πεξίνδνο ε νπνία
ζα απνηππσζεί εχγισηηα θαη αλάγιπθα ην ’20.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο ην παξφλ ζαο ην ιέσ ππεχζπλα μέξσ φηη αξρίζακε λα
θηηάρλνπκε θαηαιφγνπο νθεηιεηψλ θαη απφ θνξείο κεγαιχηεξνπο θαη απφ
Οξγαληζκνχο, αιιά θαη απφ ηδηψηεο ηέηνηνπο πνπ ήηαλ πξσηφγλσξν γηα
φζνπο έρνπκε αζρνιεζεί κε ηα θνηλά, ζειίδεο επί ζειίδσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα ηειεπηαία εξψηεζε. ήκεξα γηα λα δνχκε πνπ
βξηζθφκαζηε ηη ηακεηαθά δηαζέζηκα έρνπκε θα πκεσλίδνπ; Γηα λα μέξνπκε
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πσο ιεηηνπξγνχκε, παίξλνπκε εδψ απνθάζεηο, παίξλνπκε απνθάζεηο, πνπ
βξηζθφκαζηε;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: 2.500.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα νπνία πεξίπνπ αλαιχνληαη πσο; Λεηηνπξγηθά; Ση είλαη
απηά;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Λεηηνπξγηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όια ιεηηνπξγηθά; Γελ έρεη εηδηθεπκέλα…;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Δλλνείηε ηακεηαθέο θαηεγνξίεο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, βέβαηα.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Όρη αλάιπζε ηέηνηα δελ έρσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αχξην αλ ζειήζεη ν Γήκνο λα ραιάζεη 100-200.000 € γηαηί
βνχιηαμε ε Γεθειείαο, έρεη ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα κπνξεί λα ην θάλεη ή
είλαη εηδηθεπκέλα θαη δελ κπνξεί λα ηα αθνπκπήζεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ηα έρεη. Μπνξεί λα κελ μέξσ εγψ πφζα κπνξεί λα
αληηζηνηρνχλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ηακεηαθφ δηαζέζηκν είλαη κηα πξφζζεζε ηαθηηθψλ θαη
θάπνησλ εηδηθεπκέλσλ. Όια απηά είλαη 2.500.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δχινγα ξσηάεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ιέεη: αλ αχξην έρνπκε κηα
έθηαθηε αλάγθε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα; Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, ρσξίο λα
μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή πφζα είλαη απηά πνπ κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πφζα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ηψξα ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηηξέςηε κνπ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θ. Γξεηδειηά ιέσ ηψξα ε θα πκεσλίδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαδείγκαηνο ράξηλ έρεη γίλεη ληφξνο αλά ην παλειιήλην γη'
απηφ ην ζρνιείν, πνπ έρνπλ γίλεη κηα ζεηξά ιάζε, παξαιείςεηο, επηθαιχςεηο
θαη ηα ινηπά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ην ’99.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ην 1821. Καη ελδερνκέλσο αχξην λα έξζεη ε Σερληθή
Τπεξεζία θαη λα πεη «γηα λα πξνιάβσ άιια ζπκβάληα ζην κέιινλ, πξέπεη λα
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θάλνπκε άιθα, βήηα, γάκα, ηα νπνία θάλνπλ 100-200.000 €». Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα απηνί θχξηνη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε θα πκεσλίδνπ εζείο πνπ ρεηξίδεζηε;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζπλνιηθά ζε είπα. Αλ ζέιεηε
αλάιπζε κπνξψ λα ηε βξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ ηελ αλάιπζε, γηαηί ε αλάιπζε έρεη ζεκαζία. Γηαηί άκα
είλαη 500.000 € γηα ην ΚΑΠΖ, 800.000 € γηα ην άιζνο θαη είλαη εηδηθεπκέλα, δελ
κπνξνχκε λα ηα αθνπκπήζνπκε, ή νη κηζζνδνζίεο θαη ηα ινηπά. Μπνξείηε
απηφ λα καο ην θέξεηε ζε πέληε ιεπηά;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη κπνξψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη, εγψ ηειείσζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα θξαηεζεί πξνο ην παξφλ απηφ ην ζέκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο ην θξαηήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κξαηείηε ην ζέκα πξνο ην παξφλ κέρξη λα θέξεη ε θα
πκεσλίδνπ ηα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα θαη πεξλάκε ζην 2 ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 4η αναμόπθυζη
πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζα πείηε θάηη ή ε αλακφξθσζε απηή έρεη λα
θάλεη κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ αθνξά ηνλ θ. Γεσξγακιή;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεκέξα ζε φινπο. Δγψ δελ είκαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή απιά ζαλ Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κπνξψ λα εμεγήζσ
νξηζκέλα πξάγκαηα.
Έρεη

πξνζηεζεί

κηα

ηξνπνπνίεζε

ηίηινπ,

είλαη

«Οξζή

επαλάιεςε» θαη απηφ γίλεηαη γηαηί είραηε αιιάμεη ζηελ πξνεγνχκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνλ ηίηιν φζνλ αθνξά ηηο εγθεθξηκέλεο δεκνηηθέο
ζηάζεηο θαη νχησ θαζεμήο. Γίλεηαη νξζή επαλάιεςε λα ππάξρεη απηφο ν
ηίηινο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη δεκνηηθψλ ζηάζεσλ απηφ;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δίλαη δεκνηηθψλ ζηάζεσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν είρακε πεη απφ ηελ άιιε θνξά.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ναη, απιά γηα λα πιεξσζεί αλ ππάξμεη αλάδνρνο.
Τπάξρεη πεξίπησζε λα έρεη αιιάμεη ν ηίηινο, κφλν απηφ είλαη, ηίπνηε άιιν δελ
έρεη αιιάμεη θάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα άιια δχν;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Σα άιια δπν είλαη ν θσδηθφο 35 αλ δελ θάλσ ιάζνο πνπ
έρεη αλαιάβεη θάπνηεο εξγαζίεο ε Σερληθή Τπεξεζία φζνλ αθνξά ηε ιίκλε θάηη
δηνξζψζεηο, θάηη θψηα, ηέηνηα πξάγκαηα. Απηφ γίλεηαη θάζε ρξφλν, δελ έρεη
αιιάμεη θάηη, νπφηε μαλαέβαιαλ ηνπο δπν θσδηθνχο γηα λα πιεξσζεί έλαο
πξνκεζεπηήο. Απηφ.
Δίλαη νξηζκέλα πξάγκαηα φπσο θαη ζην λεθξνηαθείν, φπσο θαη
ζε άιινπο θσδηθνχο πνπ κπαίλεη ε Σερληθή Τπεξεζία. Μπνξεί λα θαίλεηαη φηη
είλαη ζην πξάζηλν, αιιά αλήθεη ζε εκάο, εκείο θάλνπκε ηηο δηνξζψζεηο, εκείο
θάλνπκε ηα πάληα, νπφηε γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα. Δίλαη έλα θνκκάηη
πνπ ην θάλνπκε εκείο γηαηί δελ ππάξρνπλ πδξαπιηθνί αιινχ παξαδείγκαηνο
ράξηλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη θαη ν θσηηζκφο εδψ κέζα;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Όρη, είλαη θάπνηα θψηα πνπ κπαίλνπλ θάησ πνπ θάεθαλ,
ηέηνηα πξάγκαηα. Έρνπλ γίλεη θάπνηεο δεκηέο, νπφηε είλαη πξνκήζεηα
ιακπηήξσλ, κφιηο κπαίλεηο κέζα δελ βιέπεηο… Γελ είλαη ηίπνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ πξνζζήθε είλαη ην πξψην πνπ δηαβάζαηε, ηα άιια ηα
είραηε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ναη ηα άιια ηα είρακε, λαη. Όρη ην 1ν, είλαη ην 3ν ην είπα
πξψην απιά γηα λα θαηαιάβνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη απηή ε ηξνπνπνίεζε εκπεξηέρεη βαζηθά
δπν ηξία έξγα. Σειεπηαία γίλακε κάξηπξεο απηήο ηεο ζενκελίαο θαη είδαηε ζε
πνιιά ζεκεία πιεκκχξηζε ν ηφπνο. Έξρεηαη κηα ηξνπνπνίεζε ε νπνία αθνξά
ιφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ 60.000 €.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ πνπ είπε ν Λχζαλδξνο ην είρακε πάξεη, δελ είλαη
θαηλνχξγην, ην είπεο γηα θαηλνχξγην.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, πξψηε θνξά έξρεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αλαθέξζεθε ν Λχζαλδξνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη επεηδή δελ αλαθέξζεθε. Όπσο μέξεηε πνιχ θαιά έρεη
ζθαθηεί απφ ηε βφξεηα κεξηά ηνπ άιζνπο θαη αλαηνιηθά, ν πεδφδξνκνο πνπ
κειινληηθά πξφθεηηαη λα γίλεη. Αλ πάεη θαλείο απφ θνληά, είλαη πάξα πνιχ
επηθίλδπλν ην ζεκείν, έρνπκε παξαδίπια έλα ζρνιείν πνπ απιίδεηαη θάζε
κέξα θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ πέξα – δψζε, πέξα φισλ άιισλ επηζθεπηψλ
εηδηθά Νενιαία πνπ είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν αλά πάζα ζηηγκή λα πέζεη
θαλέλα θαη λα ζθνησζεί. Δπνκέλσο πξέπεη εδψ λα γίλεη ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο έλα έξγν έηζη ψζηε πάληα ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ησλ
αλαβαζκψλ πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ην Γήκν καο. Γελ κηιάκε πέξα απηήο.
Ήδε ε κειέηε αλαβαζκψλ έρεη εγθξηζεί πσο ζα γίλνπλ νη
αλαβαζκνί θαη ζε πνηα έθηαζε πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ θαη πξνο ην άιζνο.
Έλα δεχηεξν ζεκείν επίζεο είλαη ηα ηζηκέληα απηφ πνπ είρε
θηηάμεη ν Κφληνο ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ησλ ζθνππηδηψλ, έλαο ηζηκεληέληνο
ηεξάζηηνο ρψξνο ν νπνίνο …
Λ.

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ:

Γήκαξρε

έρνπκε

πνιχ

κεγάιν

θφζηνο

αλ

δελ

θαηεδαθίζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο νπνίνο ρψξνο έπξεπε ήδε λα έρεη μεθαζαξηζηεί εδψ θαη
θαηξφ ηφηε πνπ γθξεκίδακε ζην άιζνο δηάθνξα πξάγκαηα, ζπλ κηα πφξηα
πέηξηλε πνπ κπαίλνπκε γηα λα πάκε γηα ην δσνινγηθφ, ε νπνία έρεη ζπάζεη
απφ ηα κεραλήκαηα. Απηά φια πξέπεη λα θαηεδαθηζηνχλ, λα απνκαθξπλζνχλ
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γη' απηφ πξνβιέπεηαη θη έλα πνζφ 37.100 €.
Δκείο σο Παξάηαμε ζα ηα ςεθίζνπκε, ζπλ ην πεξίπηεξν πνπ
είλαη κπξνζηά, ζα κεηαθηλεζεί ιίγν πξνο ηα πίζσ απέλαληη απφ ην Νν 51, έρεη
πάεη ν θ. Γεσξγακιήο θαη ζην δεζπφηε θαη έρνπκε θαλνλίζεη λα γίλεη ε
κεηαθίλεζε πξνο ην νηθφπεδν ηεο εθθιεζίαο ιίγν πξνο ηα κέζα γηα λα
ρσξέζεη θαη ην πεξίπηεξν, ππάξρεη θαη απφ εθεί έγθξηζε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να ζπκπιεξψζσ θαη θάηη αθφκε. Ζ Τπεξεζία Πξαζίλνπ
έρεη δψζεη ζρεηηθφ ραξηί φηη πξέπεη λα γίλνπλ νπσζδήπνηε απηέο νη ελέξγεηεο
γηα πεξίθξαμε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ην δηαβάζνπκε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μπνξνχκε λα ην έρνπκε απηφ ην έγγξαθν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη ζα ζην δψζσ Νίθν. Αλαθέξεη ε θα Κπξηαθή Κινθίηε:
«Σε ζπλέρεηα ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο ζην Π.Π.Ι.Ε.Δ. θαη
θαζώο κεηά επηζθεθζήθακε ην άιζνο καδί κε ην κειεηεηή, όπνπ ηελ
ώξα εθείλε έπαηδαλ παηδηά από ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζθάκκαηνο
ζα ήζεια ωο Τερληθή Υπεξεζία λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
κηαο θαη ν πεδόδξνκνο πνπ βπζίδεηαη είλαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο θαη
αλήθεη ζην Δήκν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ θάλνπλ ην
έξγν λα κπεη ζήκαλζε όηη απηά ηα ζεκεία γύξω από ην γήπεδν ζηηο
πιεπξέο πνπ γεηηληάδεη κε ην άιζνο είλαη επηθίλδπλα, ηώξα πνπ
γίλνληαη νη εθζθαθέο δηόηη δελ έρεη θακία ζήκαλζε, εθηόο από κηα
ειαθξά πεξίθξαμε θαη ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Θα πξέπεη λα
ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζην εξγνηάμην ώζηε λα κε γίλεη
αηύρεκα».
Με ιίγα ιφγηα ζπλεγνξεί θαη ε θα Κινθίηε φηη εθεί έρνπκε
πξφβιεκα θαη πξέπεη επεηγφλησο λα γίλεη ε παξέκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθείλν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο: είπε γηα ηε
κεηαθίλεζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ ζεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην, ηα έμνδα ηεο
πεξίθξαμεο ηεο εθθιεζίαο πνπ πξέπεη λα νξηνζεηεζεί πην κέζα ν ρψξνο ηεο,
ζα ηα θαιχςεη ν Γήκνο; Πξέπεη λα ηα θαιχςεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη κπεη έλα πνζφ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη αχιηνο ρψξνο ηεο
εθθιεζίαο θαη λα πξνζηαηεπηεί ε εθθιεζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή έρσ θάλεη κέρξη πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο πνπ
βξεζήθακε ηειεπηαία θνξά κε ην κεηξνπνιίηε, έρνπλ θηλεζεί απηέο φιεο νη
δηαδηθαζίεο. Πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ απέλαληη
ζηε κεηξφπνιε θαη ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηεο Αγίαο Σξηάδαο έρεη νινθιεξσζεί κεηά
απφ κηα ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε κεηαμχ κεηξφπνιεο, INTRAKAT θαη Γήκνπ.
Ση ήηαλ απηφ πνπ ππνγξάςακε; Όηη ε κεηξφπνιε παξαρσξεί ην
θνκκάηη απηφ, ε INTRAKAT κε ηε ζεηξά ηεο κπαίλεη ζε απηή ηε ινγηθή λα
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θφςεη απηφ ην θνκκάηη κε ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάπνηεο δεκηέο
θαη θάπνηεο θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ν Ναφο ηεο Αγίαο Σξηάδαο απφ ην
παξειζφλ δειαδή λα θηηάμεη ην θακπαλαξηφ, λα βάςεη ην εζσηεξηθφ ηεο
εθθιεζίαο, λα επηρνξεγεζεί ε εθθιεζία κε έλα πνζφ ή κε έλα κεραληζκφ
ςχμεο

ζέξκαλζεο,

λα

θηηαρηεί

ε

πίζσ

πιεπξά

ηνπ

ηνηρίνπ,

λα

απνθαηαζηαζνχλ νη θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί φρη απφ ηηο εξγαζίεο
επαλαιακβάλσ πξνο ηε βφξεηα πιεπξά πξνο ην άιζνο ε κηθξή πχιε.
Όια απηά, ηα έρεη ζπκθσλήζεη ε αλάδνρνο εηαηξεία πνπ θάλεη ην
έξγν κε ηε κεηξφπνιε κε ηε κεζνιάβεζε ηε δηθή καο. Ο Γήκνο δειαδή δελ
βάδεη νχηε έλα επξψ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη θζνξέο ή απηφ πνπ
ε εθθιεζία ζα ήζειε σο απνδεκίσζε.
Σν ζέκα ηνπ πεξηπηέξνπ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν έπξεπε λα είρε
ιήμεη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο γηαηί ε θαζπζηέξεζε ηεο κεηαθνξάο
θαζπζηέξεζε θαη ην έξγν. Μεηά απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν θ. Γεσξγακιήο
θαη αθνχ είραλ πξνεγεζεί δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο λα πάεη απέλαληη πξνο ην
ΠΡΟΠΟ ηνπ ίκνπ, λα πάεη απέλαληη πξνο ην Yellow Beetle. Σειηθά ην
πεξίπηεξν κεηαθέξεηαη θαηά 5 ή 6 κέηξα πξνο ηα κέζα εθεί πνπ είλαη αιιά
ζηνλ ίδην άμνλα αθξηβψο ζηελ ακβιεία γσλία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην έξγν.
Πξνζηίζεηαη ζηελ αλακφξθσζε απηή έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ
4.000 € πξνθαλψο δελ ζα καο ρξεηαζηεί γηαηί ε κεηαθνξά ζα θνζηίζεη γχξσ
ζηηο 2.500 € θαη είλαη κεηαθνξά πνπ κάιινλ βαξαίλεη ηελ εηαηξεία πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ βαξαίλεη ηελ εηαηξεία, ε εηαηξεία δεηάεη 2.500 €
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκάκαη πσο ιέγεηαη ε εηαηξεία, ελ πάζε πεξηπηψζεη. Απηφ
είλαη ην πεξηβάιινλ γχξσ απφ ην νπνίν θηλείηαη απηή ε αλακφξθσζε πνπ
θέξλεη ηψξα ε Σερληθή Τπεξεζία.
Δπηηξέςηε κνπ κηα παξέκβαζε. Μηα θαη ζπδεηάκε φια απηά θαη
επεηδή έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ ε θαηεδάθηζε ησλ ππφινηπσλ θηηξίσλ
ησλ απζαηξέησλ, πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο είρα έλα νξγηζκέλν ηειέθσλν απφ
ηνλ θ. ίκην ην δαζάξρε, φπνπ «επηηέινπο κε θνξντδεχεηε, δελ κεηαθέξεηε,
δελ θαηεδαθίδεηε.. Σν πξφζηηκν ζαο έξρεηαη θαη λα δσ πσο ζα ην βγάιεηε
απφ πάλσ ζαο!», θαη ηνπ έθαλα έλα επίζεκν έγγξαθν φηη εκείο έρνπκε θάλεη
φιεο ηηο ελέξγεηεο, μεθηλήζακε λα θαηεδαθίδνπκε, κεηαθέξακε ηηο Τπεξεζίεο
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Πξαζίλνπ ζηε ειεπθία φπνπ βάιακε ηα θαηάιιεια ISO Box, ηα δηνηθεηηθά
κεηαθέξζεθαλ ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.
Ση θαζπζηεξεί σο πξνο ηε κεηαθνξά ησλ εξγαηψλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ; Ζ ΓΔΖ θαη ε ΔΤΓΑΠ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ην
νηθφπεδν ηεο ειεπθίαο. Δπαλεηιεκκέλα έρνπκε έξζεη ζε επαθή θαη ν γεληθφο
θαη εγψ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηεο ειεπθίαο, ε εηθφλα ηειεπηαία
λνκίδσ πσο έρεη θξελάξεη ε ππφζεζε ηεο ΔΤΓΑΠ γηαηί ππάξρεη απηφ ην
πξφβιεκα πνπ είρακε ζρεηηθά κε ηελ πδαηνθινπή, καο έρεη θξελάξεη σο πξνο
ην φηη ιέεη ε ΔΤΓΑΠ μνθιήζηε κνπ απηά πνπ ρξσζηάηε, γηα λα ζαο βάισ
θαηλνχξγην ξνιφη. Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ην ειέγρνπκε θαη κέζα ζηηο
επφκελεο κέξεο ζα έρνπκε απάληεζε.
ε θάζε πεξίπησζε ζέισ λα πσ φηη ήδε νη κεηαθνξέο ζα είραλ
γίλεη θαη ήδε νη θαηεδαθίζεηο ηνπ πιηλζφθηηζηνπ θάησ ηνπ πξαζίλνπ θαη φισλ
ησλ ππνινίπσλ ζα είραλ ηειεηψζεη. Δπραξηζηψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ήζεια λα έρσ ηα ζρεηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ εδψ, δειαδή
κνπ έδσζε ν θ. Γξεηδειηάο ην έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ άιζνπο, δελ
μέξσ αλ ππάξρνπλ άιια ζρεηηθά έγγξαθα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζα κε
ελδηέθεξαλ. Όπσο ζα ήζεια λα έρσ θαη ηελ ζπκθσλία πνπ ππνγξάθηεθε
κεηαμχ κεηξφπνιεο, INTRAKAT θαη Γήκνπ ηελ νπνία πξψηε θνξά αθνχσ
εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πηζηεχσ κε ηνλ θ. Πιέζζα ζα ηα έρσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε

πάξα πνιχ, κε ηελ εθθιεζία ζαλ

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ καο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ φ,ηη απνθάζεηο θαη φ,ηη έγγξαθα αθνχζηεθαλ εδψ,
εγψ ηα ζέισ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ αθνξά θαηά πφζν ν Γήκνο εκπιέθεηαη ζε κηα νηθνλνκηθή
ζρέζε κε ηελ εθθιεζία ή κε ηελ INTRAKAT, δελ εκπιέθεηαη πνπζελά.
Λχζαλδξε ηα έρεηο θάησ φια απηά ηα ραξηηά …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίκαη κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ έζησ θαη απφ ηε
ζθνπηά ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ζέισ λα μέξσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, ππάξρνπλ απηά ηα έγγξαθα κε ππνγξαθή ηνπ
κεηξνπνιηηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γεχηεξνλ, ζεσξψ απηνλφεην φηη πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ην
πεξίπηεξν θπζηθά θαη ζεσξψ απηνλφεην φηη ην θφζηνο δελ βαξαίλεη ην Γήκν
γηαηί ε κεηαθίλεζε δελ νθείιεηαη ζην Γήκν. Γελ κπνξεί δειαδή ηε ζηηγκή πνπ
καο ιείπεη θαη ε ηειεπηαία δεθάξα λα ζπδεηείηαη θαη απηφ πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί ζπγθεθξηκέλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ άιζνπο. Δκέλα θαη' αξρήλ κε
ελφριεζε φηη είδα ην ζέκα ζε κηα αζιεηηθή ηζηνζειίδα, δελ έδσζα βάζε γηαηί
απηέο είλαη θαη ιίγν θνπηζνκπνιίζηηθεο, ζην ηη έρνπκε λα θνπβεληηάζνπκε
ζήκεξα θαη ηη έρνπκε λα ιχζνπκε, φκσο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: θαη' αξρήλ δελ
μέξσ πνην κειεηεηή αλαθέξεη ε θα Κινθίηε, πξνθαλψο ησλ πεδνδξφκσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Πξνθχπηεη ην εμήο απφ ην έγγξαθν: πξνθχπηεη ζέκα ζνβαξφ,
απηά πνπ είρακε ζέζεη θαη παιαηφηεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζηε Βνπιή
ην ΚΚΔ απφ κεξηάο θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ αλ παίξλνπλ ηα κέηξα
αζθαιείαο, πιεκκειή ζήκαλζε εξγνηαμίνπ. Πνιχ ζνβαξφ. Γηαηί πξνθχπηεη
επηθηλδπλφηεηα θαη κάιηζηα ζην δεκφζην έξγν. Γελ πξνθχπηεη απφ ην θνκκάηη
ηνπ γεπέδνπ, πξνθχπηεη ζην δεκφζην έξγν, ηνλ πεδφδξνκν, πνπ είλαη έξγν
ηεο Πεξηθέξεηαο.
Καη αθνξά κφλν ην ζέκα ηνπ ηνηρίνπ ή θαη δήηεκα αληηζηήξημεο
ην έξγν πνπ ζα γίλεη; Θέισ ινηπφλ κηα ηερληθή έθζεζε γηα λα κπνξψ λα
ηνπνζεηεζψ, γηα λα μέξσ ηη θάλνπκε. Αιιά είλαη πξνθαλέο φηη αλ έρεη
πξνθχςεη επηθηλδπλφηεηα ιφγσ ελφο έξγνπ ιφγσ ηεο βχζηζεο, ηελ νπνία έρεη
πινπνηήζεη έλα έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη δελ
κπνξνχκε εκείο λα ην θαιχςνπκε κε 60 ρηιηάξηθα. Καη ππάξρεη θαη ζέκα πσο
γίλνληαη απηά ηα έξγα.
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ επηθηλδπλφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ζπξκάηηλε
πεξίθξαμε.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Άκα

ππάξρνπλ

πιεκκειή

κέηξα

εθ

κέξνπο

ησλ

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, λα ηα ιχζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, είλαη
πνιχ ζνβαξά ζέκαηα θαη κάιηζηα κε ζήκαλζεο. Δδψ ζε εθείλε ηελ
ππνγεηνπνίεζε δελ είρε νχηε ηακπέια έξγνπ φηαλ μεθίλεζε, είλαη πάξα πνιχ
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ζνβαξφ θαη δελ κπνξνχκε εκείο λα ηα πάξνπκε πάλσ καο. Γηαηί είλαη
θαηαγεγξακκέλε πνηα είλαη ε επζχλε.
Σέινο πάλησλ εγψ ζέισ θαη κηα ηερληθή έθζεζε γηα ην ηη αθξηβψο
ζέινπκε λα γίλεη, είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα θπζηθά ππάξρεη ζέκα αζθάιεηαο
παηδηψλ φπσο εηπψζεθε θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνπ πξνέξρεηαη ε
επηθηλδπλφηεηα πξέπεη λα αξζεί, φκσο ζέισ φια ηα ζηνηρεία θαη κε βάζε απηά
επηθπιάζζνκαη λα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γη' απηφ ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο σο Παξάηαμε είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζα
αιιάμνπκε ηελ ςήθν καο, ζπλήζσο ηηο αλακνξθψζεηο δελ ηηο ςεθίδνπκε.
Απέρνπκε ή ηηο θαηαςεθίδνπκε. Δπεηδή ππάξρεη ζνβαξφηεηα ηφζν ζηελ
επηθηλδπλφηεηα ηνπ ρψξνπ γηα κηθξά παηδηά φζν θαη γηα ηελ άκεζε
απνθαηάζηαζε ησλ έξγσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, είκαζηε ζηελ θαηεχζπλζε λα
ην ςεθίζνπκε ζεηηθά.

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ηνπνζεηήζεθε είπε ππέξ, ν θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απέρσ θαη επηθπιάζζνκαη γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
εθφζνλ έρσ φια ηα ζηνηρεία.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο
Γ.. για ηην 4η αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2021» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι μια αποσή ηος κ.
επεηάκη
Πεξηκέλνπκε ηελ θα πκεσλίδνπ γηα λα καο θέξεη ηελ απάληεζε
γηα ηελ εξψηεζε πνπ έζεζε ν θ. Γξεηδειηάο. ην ζεκείν απηφ απνρσξεί ν θ.
εξεηάθεο, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζην Γ..
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδεηαη ε δηαθνπείζα ζπλεδξίαζε. Ζ εξψηεζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά ζε ζρέζε κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα. Κπξία πκεσλίδνπ ηα δίλεηε
αλαιπηηθά;
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Ναη αλαιπηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Να θαηαγξαθεί φκσο απηφ λα ην αθνχζνπκε θη εκείο.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: Με 30/9
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα: 301.776,20 €

Έθηαθηα εηδηθεπκέλα 1.531,831,39 €

Αληαπνδνηηθά 1.273.924

Σαθηηθά 1.917.677 €

χλνιν ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ κε 30/9/2021 5.027.209 €
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη επραξηζηψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όηαλ έρνπκε κέζα ζε απηφ ην πνζφ θαη ηνλ θσδηθφ 20 ηνπ
θ. Κνπηζάθε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 1.200 έρεη κπεη απηφ.
Γ. ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ: 1.273.924 €
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη άιιν εξψηεκα ή θάπνηα άιιε εθθξεκφηεηα πνπ απαηηεί
απάληεζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, ςεθίδνπκε.

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ θ. Πιέζζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά θαη θαηαγξάθνληαη 2 «παξψλ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Πποέλεγσορ ιζολογιζμού
Γήμος οικ. έηοςρ 2019» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα θχξηνη ζπλάδειθνη. Με
ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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