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ΘΔΜΑTA ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ πξνεγνχκελεο

Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην

ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2019-31/8/2019, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε,

ηε

δηνίθεζε

ηνπ

Γήκνπ

θαη

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 217 ηνπ Γ.& Κ.Κψδηθα (Ν. 3463/06).
2.

Απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ παξνχζαο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 1/9/2019-31/12/2019, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε,

ηε

δηνίθεζε

ηνπ

Γήκνπ

θαη

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 217 ηνπ Γ.& Κ.Κψδηθα (Ν. 3463/06).

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα
λα αξρίζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο
παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε
θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ.
Μπεξδέζεο ππξίδσλ απψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία, παξνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 27 παξφληεο θαη έρνπκε απαξηία, μεθηλάκε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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1ο – 2ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απολογιζμόρ πεππαγμένων πποηγούμενηρ Γημοηικήρ Απσήρ
για ηο σπονικό διάζηημα 1/1/2019-31/8/2019, ζε ό,ηι αθοπά
ηην οικονομική καηάζηαζη, ηη διοίκηζη ηος Γήμος και ηην εθαπμογή
ηος ππογπάμμαηορ δημοηικήρ δπάζηρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ
ηος άπθπος 217 ηος Γ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)»
«Απολογιζμόρ πεππαγμένων παπούζαρ Γημοηικήρ Απσήρ
για ηο σπονικό διάζηημα 1/9/2019-31/12/2019, ζε ό,ηι αθοπά
ηην οικονομική καηάζηαζη, ηη διοίκηζη ηος Γήμος και ηην εθαπμογή
ηος ππογπάμμαηορ δημοηικήρ δπάζηρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ
ηος άπθπος 217 ηος Γ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)»
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη πάιη ζε φινπο θαη φιεο. Γπζηπρψο έλα
πξφβιεκα δελ κνπ επηηξέπεη λα θάηζσ γηα πνιχ, ζα πξέπεη λα γπξίζσ ζην
ζπίηη, νπφηε δελ ζέισ λα ζεσξεζεί απηφ απφ θαλέλαλ σο ππνηίκεζε ηεο
δηαδηθαζίαο.

Θα κηιήζσ ιίγν, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ

ζέκαηνο, αιιά δπζηπρψο δελ ζα κπνξέζσ λα είκαη κεηά, ή δελ είκαη ζίγνπξνο
αλ ζα κπνξψ λα είκαη κεηά γηα λα απαληήζσ ζε εξσηήζεηο ή λα θάλσ κηα
δεχηεξε ηνπνζέηεζε γηα δεηήκαηα πνπ ίζσο αθνπζηνχλ.
Βεβαίσο είκαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζε επφκελν πκβνχιην είηε
γξαπηψο λα απαληήζσ ζε εξσηήκαηα ή θαη αηηηάζεηο πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ
απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Αλαγθαζηηθά ν απνινγηζκφο ηνπ ’19 ν
απνινγηζκφο ελφο έηνπο κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο φηαλ έρεη εθιεγεί κηα επφκελε
έρεη έλα δηηηφ ραξαθηήξα γηαηί ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο είλαη απνινγηζκφο
ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαηά ηα 2/3 είλαη δηθφο καο απνινγηζκφο.
Καη είλαη απνινγηζκφο ηξφπνλ ηηλά θαη ηεο πξνεγνχκελεο
ζεηείαο. Γελ ζέισ λα θάλσ ζπλνιηθφ απνινγηζκφ ηεο ζεηείαο, φκσο
αλαγθαζηηθά επεηδή αθνξά ην έηνο ’19 πνπ είλαη ην ηειεπηαίν έηνο ζην νπνίν
ήκαζηαλ ζηα ελία ηνπ Γήκνπ έρεη θη έλα ηέηνην ραξαθηήξα.
Γη' απηφ θαη πξέπεη ιίγν λα ζηαζψ ζην πνπ βξηζθφηαλ ν Γήκνο
καο φηαλ εκείο αλαιάβακε ην ηηκφλη. Θα ήηαλ ζεηηθφ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα
είλαη εδψ θαη ν νξθσηφο ινγηζηήο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη κηα
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ζεηξά απφ ζηνηρεία ηα νπνία εγψ ζα αλαθέξσ γηαηί ζέισ λα θαηαδείμσ ηη
αθξηβψο παξαιάβακε ην ’14.
Σν ’14 ν Γήκνο καο ήηαλ ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο θαη φρη ηεο
ρξενθνπίαο νπζηαζηηθά, αιιά θαη ηεο ρξενθνπίαο ηππηθά. Τπήξραλ δπν
ζπλερφκελα ηξίκελα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’14 πνπ κε βάζε ηνπο θαλφλεο
ηνπ παξαηεξεηεξίνπ πνπ ςεθίζηεθαλ ην 2013, ν Γήκνο καο έπξεπε λα κπεη
ζε Μλεκφλην αλ εθαξκνδφηαλ ν λφκνο θαη άξα ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε λα
πεξάζεη ζε ηερλνθξάηεο κε φ,ηη απηφ ζήκαηλε φζνλ αθνξά είηε κεηαθηλήζεηο
εξγαδνκέλσλ απφ ην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κηζζνινγηθφ θφζηνο
είηε ηελ απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή αχμεζε ησλ ηειψλ, πξάγκα πνπ είδακε ζε
άιινπο Γήκνπο νη νπνίνη κπήθαλ ζε Μλεκφλην.
Βεβαίσο δελ ήηαλ κφλν απηά. Γελ ππήξραλ θαηαηεζεηκέλνη
ηζνινγηζκνί γηα ηα έηε ’11, ’12 θαη ’13 κε κηιήζσ θαλ γηα ην αλ ππήξρε
ζχκβαζε κε νξθσηνχο ινγηζηέο. Γελ ππήξραλ αληίζηνηρα θαηαηεζεηκέλνη
ηζνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηα ίδηα έηε.
Τπήξραλ «θξπθέο» νθεηιέο ζηελ ΔΤΓΑΠ χςνπο 230.000 € ηηο
νπνίεο ηηο αλαθαιχςακε δπζηπρψο φηαλ κηα σξαία κέξα καο θαηάζρεζαλ ηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ην Ννέκβξε ηνπ ’14.
Τπήξρε επηκήθπλζε ησλ δαλείσλ ηνπ Γήκνπ πξάγκα ην νπνίν
θαίλεηαη θαη ζηνπο απνινγηζκνχο, ησλ δαλείσλ ηνπ Γήκνπ ην θαινθαίξη ηνπ
2013 πάξζεθε ε απφθαζε λα επηκεθπλζνχλ γηα 10 θαη 20 ρξφληα ηα δάλεηα
ηνπ Γήκνπ θαη αθνχζηε λα παγψζνπλ κέρξη ην 2015. Άξα ηελ πεξίνδν ’13, ’14
θαη ’15 ν Γήκνο καο δελ πιήξσλε γηα ηα δάλεηά ηνπ θαη βεβαίσο απηφ ζήκαηλε
παξαπάλσ θφζηνο θαη ην νπνίν μεθηλήζακε λα ην πιεξψλνπκε εκείο απφ
1/1/2016.
Σελ ίδηα ζηηγκή ππήξρε έιιεηκκα φπσο είπα θαη πξηλ 450.000 €
ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε έλαο πεπαιαησκέλνο ζηφρνο,
έλαο αζπληήξεηνο ζηφινο θαη κεγάιεο ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Δπηπιένλ κεηψζεθε ε ΚΑΠ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 5% απφ ην
2015 θαη κεηά. Καηαξγήζεθε ε απφδνζε θάπνησλ θφξσλ πνπ εηζέπξαηηαλ
φινη νη Γήκνη βεβαίσο θαη ν δηθφο καο.
Τπήξραλ νη 250.000 € νη νπνίεο κε ραξά βιέπσ φηη επηηέινπο
έξρνληαη ζην Γήκν, ήηαλ ην κεγάιν ζθάλδαιν ηεο ENERGA θαη ηεο HELLAS
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POWER αλ ζπκάκαη θαιά ηηο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είραλ απνδψζεη
αληαπνδνηηθά ηέιε ζην Γήκν θαη απηά χζηεξα απφ δηθέο καο ελέξγεηεο
θηάζακε ηψξα λα ηειεζηδηθήζεη. Γελ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε απφθαζε
αιιά έρεη ηειεζηδηθήζεη θαη ήξζαλ ηα πξψηα ρξήκαηα ζην Γήκν.
Γελ ππήξρε κεραλνγξάθεζε ζην θνηκεηήξην. ην θνηκεηήξην,
πνπ κπνξεί λα ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη θαη εζηία θαθνδηαρείξηζεο, δελ ήηαλ
θαλ κεραλνγξαθεκέλν. Μεησκέλα έζνδα ίδηα έζνδα, πέξα απφ ηελ θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε. ην θνηκεηήξην ν Γήκνο καο έθηαζε λα εηζπξάηηεη ζηε ζεηεία
καο θνληά 2 εθαηνκκχξηα, φηαλ απηφ ην νπνίν παξαιάβακε ήηαλ ζην 1.200.
Φφξνο θαηαζηεκάησλ. Αλαθαιχςακε φηη ππήξραλ αξθεηνί
θαηαζηεκαηάξρεο νη νπνίνη κπνξεί λα ρξσζηνχζαλ θαη δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ
θαη ν Γήκνο θαλνληθά ηνπο ρνξεγνχζε άδεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ, ηνπο ρνξεγνχζε παξαηάζεηο γηα ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηα
ινηπά.
Πξσηνκαγηά. 130 κε 140.000 € εηζέπξαηηε ν Γήκνο. Δλ νιίγνηο
απηφ ην νπνίν βξήθακε ήηαλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία δελ ήηαλ βηψζηκε θαη ε
νπνία είρε νδεγήζεη ην Γήκν ζε έλαλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ θαη ζε κηα ζνβαξή
εγθαηάιεηςε φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο παξνρέο πξνο
ηνπο πνιίηεο.
Σν 2019 φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζηνλ απνινγηζκφ, ε εηθφλα
είλαη πάξα πνιχ δηαθνξεηηθή. Σα έζνδα είλαη απμεκέλα θαηά ηνπιάρηζηνλ 1,5
εθαηνκκχξην ηα ίδηα έζνδα, ρσξίο απηφ λα ζήκαηλε πνπζελά θνξνκπερηηθή
πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο δεκφηεο, ίζα - ίζα. Καη απηφ ην εζηηάζακε ε αχμεζε
ησλ εζφδσλ ζπληειέζηεθε φια απηά ηα ρξφληα απφ ηξεηο θπξίσο εζηίεο πνπ
αλέθεξα θαη πξηλ: ην θνηκεηήξην, ε Πξσηνκαγηά, αιιά θαη νη εηζπξάμεηο πνπ
δελ γίλνληαλ πξηλ θαη απηφ κπνξείηε λα ην δείηε ζηνπο ίδηνπο ηνπο
ηζνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ζε ζρέζε κε εηζπξάμεηο απφ
θαηαζηήκαηα θπξίσο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Σελ ίδηα ζηηγκή ηα δάλεηα ηνπ Γήκνπ ην 2016 ελνπνηήζεθαλ φια
ζε έλα θαη κέζα απφ απηφ πεηχρακε θαη κείσζε επηηνθίνπ πνπ ζήκαηλε θαη
θνχξεκα άλσ ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ.
Απηφ φκσο ην νπνίν ζεσξψ φηη απνηειεί θαη κηα πνιχηηκε
παξαθαηαζήθε ζε έλα δήηεκα ην νπνίν αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
5
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πνιηηψλ παξ' φηη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε κέζα απφ
δαηδάινπο γξαθεηνθξαηίαο θαη λα πεξάζνπλ θαη αξθεηά ρξφληα πξνθεηκέλνπ
λα ην αληηιεθζεί ν θάζε πνιίηεο, είλαη ζην δήηεκα ηεο θαζαξηφηεηαο.
Δθεί πνπ θαηαθέξακε κε έλαλ επαλαιακβάλσ Γίθαην θνηλσληθά
ηξφπν λα καδέςνπκε ρξήκαηα θαη απηφ ην νπνίν ην Σακείν ήηαλ ειιεηκκαηηθφ
λα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ρξήκαηα ηα νπνία ζήκαηλαλ αλαβάζκηζε
ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, είηε κε ηελ αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, είηε αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε κφληκν αλζξψπηλν
δπλακηθφ.
Γηαηί ην πιεφλαζκα δελ δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
θάπνπ γηα ψξα αλάγθεο, δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα επαλεπελδπζεί θαη
λα επαλέιζεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, είηε κε θαιχηεξεο ππεξεζίεο, είηε
κεηψζεηο ηειψλ φπσο πξνρσξήζακε δπν, ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καο.
Σελ ίδηα ζηηγκή απηφ ην θάλακε θαη απηφ ην νπνίν ζαο ην έρσ
ζέζεη απφ ην θαινθαίξη είλαη φηη δεκηνπξγήζακε έλα πνιχ ζνβαξφ ππφβαζξν
γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη απηφ ζήκαηλε έλα νινθιεξσκέλν
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην.
Μαο πήξε πεξίπνπ απφ ηνλ επηέκβξε ηνπ ’14 κέρξη ηνλ Απξίιε
– Μάε ηνπ ’15 λα ζπληάμνπκε έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην φιεο ηεο πεληαεηίαο,
πξνθεηκέλνπ εθεί κέζα απφ κηα κεγάιε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, κέζα απφ
ελδειερείο παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη βεβαίσο ηηο δηθέο
καο πξνηεξαηφηεηεο λα θηηάμνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πνπ λα απνηειεί
θαη ηνλ κπνχζνπια ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ καο γηα ηελ
πεληαεηία.
Απηφ ην ζρέδην είλαη θαηαηεζεηκέλν, είλαη ςεθηζκέλν θαη ζα
πεξηκέλακε ην ίδην λα θάλεη σο νθείιεη θαη απφ ην λφκν ε ησξηλή Γεκνηηθή
Αξρή λα θέξεη δειαδή ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ φρη κφλν ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, λα αλνίμεη ηε ζπδήηεζε
ζηε θνηλσλία γηα ην ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη θαη πσο ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ν
Γήκνο καο ηα επφκελα ρξφληα.
Δθεί ζα δεη θαλέλαο φηη γηα λα θηάζνπκε ζην 2019 ππήξμε κηα
πνιχ κεγάιε δνπιεηά πνπ πνιιέο θνξέο δελ θαίλεηαη θαη ην αληηιακβάλεζηε
θαληάδνκαη θη εζείο ηψξα σο Γεκνηηθή Αξρή φηη πξνθεηκέλνπ λα θηάζεηο λα
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εθηειέζεηο θάηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πεξάζεη θαη έλαο ρξφλνο θαη δπν
ρξφληα, πνιιέο θνξέο λα πεξάζνπλ θαη παξαπάλσ ρξφληα, νπφηε ζέισ λα
ζηαζψ ζε θάπνηα πξάγκαηα.
Κνηηάμηε,

νη

εληππψζεηο

είλαη

θαιφ

πνιιέο

θνξέο

λα

δεκηνπξγνχληαη, ζηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε πνιιέο θνξέο κπνξεί λα
απαμηψλνπκε θαη λα κηιάκε ππνηηκεηηθά γηα ην έξγν ή ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
έρνπλ θάλεη θάπνηνη, φκσο εδψ αλ δηαβάζεη θαλείο ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019
ζα δεη φηη ππάξρνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθά πξνρσξήκαηα ζε ζρέζε κε ην ηη
αλάγθεο έρεη ν Γήκνο, αιιά θαη ηη πξνβιεκάησλ αληηκεηψπηδε θαη
αληηκεησπίδεη φια απηά ηα ρξφληα. Υσξίο βεβαίσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη φια
έγηλαλ ηέιεηα ή ηα θάλακε φια.
Γηαηί λα ππελζπκίζσ φηη ήκαζηαλ θαη εκείο Γεκνηηθή Αξρή ζε κηα
πεξίνδν πνπ ε ρψξα επί ηεο νπζίαο ρξενθφπεζε, φπνπ γηα πνιχ κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν ην ΔΠΑ είρε ζηακαηήζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ιφγσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηφηε δηαπξαγκάηεπζεο πνπ
ππήξρε έλαο θαηά ηελ άπνςή κνπ εθβηαζκφο απφ ηελ Δπξψπε, νπφηε θη απηφ
λα ην ζπκπεξηιάβεηε θαη ζε θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα ππήξμαλ.
κσο θαη απηφ απνηππψλεηαη θαη δελ ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα έλα ζηα έξγα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο ππνδνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη, ή ηηο λνκηθέο
ελέξγεηεο, ή ηηο ελέξγεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο φια απηά πνπ
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019, απηά λνκίδσ φηη φινη
καο είκαζηε δηαβαζκέλνη θαη έρνπκε κηα εηθφλα.
Δπεηδή

ππάξρεη

κηα

ηάζε

απαμίσζεο

πνπ

ππήξμε

ην

πξνεγνχκελν δηάζηεκα πεξί κειεηψλ, πεξί καθεηψλ ζέισ λα ζαο πσ φηη
απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε πξνίθα γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή, γηα έλα Γήκν
θπξίσο λα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κειέηεο.
Γηαηί κε βάζε ηηο κειέηεο θη απηφ ήηαλ θάηη πνπ αλαθέξζεθε
πξηλ, απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο καο αλ ζπκάκαη θαιά ηα έζνδα πνπ έρεη απφ
ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε δελ μεπεξλνχλ ηα 4 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν, είλαη θαη
ιηγφηεξα. ηαλ ην ίδην ην κηζζνινγηθφ θφζηνο είλαη θνληά ζηα 7 εθαηνκκχξηα
ίζσο θαη παξαπάλσ, άξα ν Γήκνο καο κε βάζε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ έρεη
απφ ην θξάηνο, δελ κπνξεί λα ζπληεξήζεη νχηε θαλ λα πιεξψζεη ην
πξνζσπηθφ ηνπ.
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Άξα εδψ είκαζηε αλαγθαζκέλν δπζηπρψο λα κπνξνχκε λα
αμηνπνηνχκε θαη ηελ παξακηθξή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπκε έλα έξγν γηα ηνπο πνιίηεο θαη γηα ηνλ ιαφ ηεο πφιεο καο. Απηφ
ζεκαίλεη ζρεδηαζκφο, πξνεηνηκαζία, δνπιεηά θαη θπξίσο ζεκαίλεη ψξηκεο
κειέηεο.
Άξα

ζαο

παξαθαιψ

κελ απαμηψλεηε

κηα

δνπιεηά

πνπ

ηνπιάρηζηνλ εκείο ήκαζηαλ επηπρείο θαη έρσ λα ην ιέσ αθφκε γηα ηνλ ηαχξν
Κφλην φηη άθεζε έλα έξγν ζην Γήκν ζε επίπεδν κειεηεηηθφ, πάλσ ζην νπνίν
εκείο κπνξέζνπκε θαη ην βξήθακε θαη παηήζακε. Γηαηί ην λα θάλεηο κηα κειέηε,
ζεκαίλεη ρξφλνο, ζεκαίλεη ρξήκα θαη ζεκαίλεη φηη πνιιέο θνξέο φηαλ δελ έρεηο
έηνηκεο κειέηεο ράλεηο επθαηξίεο.
Δδψ ζέισ λα ζηαζψ ζε θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ
είηε θαίλνληαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ ’19, είηε δελ θαίλνληαη. Σν 2019 είραλ
νινθιεξσζεί νη κειέηεο απφ ηε δηθή καο Τπεξεζία απφ ην Γήκν γηα ην
αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα. Τπήξρε έλα ηκήκα κειεηψλ απφ ην 2007 νη νπνίεο
βεβαίσο δπζηπρψο δελ νινθιεξψζεθαλ πνηέ θαη γηα κηα πεξηνρή πνιχπαζε
θαη ζηελ νπνία κάιηζηα πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα ππήξμε θαη λεθξφο απφ
θαξδηαθφ επεηζφδην θαηά ηε δηάξθεηα πιεκκχξαο.
Ήηαλ

απφιπηή

καο

πξνηεξαηφηεηα

λα

κπνξέζνπκε

λα

ζπληάμνπκε ηηο κειέηεο, λα νινθιεξψζνπκε ηηο ΜΠΔ πξνθεηκέλνπ λα
θηάζνπκε ζήκεξα λα έρεη δεκνπξαηεζεί έλα έξγν 3,8 εθαηνκκπξίσλ ην νπνίν
ζα δψζεη κηα ιχζε φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο
Αγίαο Μαξίλαο, αιιά θαη θεληξηθά θηάλεη κέρξη ηε Μάδεην θαη ζα ιχζεη έλα
ρξφλην πξφβιεκα ππνδνκψλ ηεο πφιεο καο.
Αλάπιαζε άιζνπο μεθίλεζε θαη ζρεδφλ νινθιεξψζεθε ζηε
δηαδηθαζία ηεο ζεηείαο καο, βεβαίσο είρε ηα πξνβιήκαηά ηεο. Αλαγθαζηήθακε
λα πξνρσξήζνπκε ζε ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ εξγνιάβν θαζ' φηη ζηελ
αξρηθή κειέηε δελ ππήξρε, πξνβιεπφηαλ ε θχηεπζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
δσνινγηθνχ θήπνπ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ζηε κειέηε κέζα ην
γθξέκηζκα.
Άξα

απηφ

δεκηνχξγεζε

παξαπάλσ

θφζηε

αιιά

θπξίσο

θαζπζηεξήζεηο ζηελ ίδηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάπιαζεο. Γεκηνπξγήζακε κηα
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πξσηφηππε κειέηε ηελ νπνία ηελ έρνπκε αθήζεη ζην Γήκν, πνπ ιέγεηαη ΒΑΚ
(ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο).
Δίκαζηε ζην 2020 θαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη πφιεηο καο θαη ε πφιε καο είλαη ε θίλεζε, είλαη ε έιιεηςε
δεκφζηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη φηη δελ ππάξρεη ρψξνο γηα πεδνχο, δελ
ππάξρεη ρψξνο γηα πνδειάηεο θαη ζα βάισ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε
φηη πνιιέο θνξέο έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε πιηθά ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην
πεξηβάιινλ.
Σν ΒΑΚ ην νπνίν εκείο θάλακε θαη ην νπνίν ην έρεηε ζηε
δηάζεζή ζαο θαη ζα έπξεπε θαηά ηελ άπνςή κνπ λα ην πξνρσξήζεηε, έξρεηαη
ζε κηα πξψηε θάζε λα δψζεη απαληήζεηο θαη λα απμήζεη ην δεκφζην
θνηλφρξεζην ρψξν ηνλ νπνίν έρνπλ νη πνιίηεο.
Βιέπνπκε κέζα φηη μεθίλεζε ε κειέηε ην ’19 γηα ην Κέληξν
Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο. Καηαθέξακε χζηεξα απφ πάξα πνιιά ρξφληα
θαη πεξηήιζε ζην Γήκν ν ρψξνο ηνπ πξψελ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ θαη
απηφ είλαη κηα παξαθαηαζήθε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε θαη λα
δεκηνπξγεζεί ζην ρψξν πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλνο αιιά ππάξρεη θαη ε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε έλα θνλδχιη ηεο ηάμεσο ησλ
200.000 € αλ ζπκάκαη θαιά γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο
Δλεκέξσζεο.
Γεκηνπξγήζακε ηε κειέηε γηα ην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, θάλακε
ηηο κειέηεο θαη κέζα ζε ρξφλν ξεθφξ δεκηνπξγήζακε άιια ηέζζεξα λέα
βξεθηθά Σκήκα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ βξεθψλ
πνπ θαιχπηνπλ νη βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηεο πφιεο καο.
Οινθιεξψζακε ηε κειέηε ηνπ ΚΑΠΖ ε νπνία είλαη έηνηκε.
Δίρακε μεθηλήζεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο αδείαο θαη είλαη
έηνηκε ψζηε λα εληαρζεί άκεζα ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη
ζεσξψ εηξήζζσ ελ παξφδσ φηη πξέπεη λα γίλεη θαη κηα ζνβαξή ζπδήηεζε ζε
επίπεδν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηα έξγα ηα νπνία πξνβιέπεη ην
«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ηη ζθνπεχεη ν Γήκνο καο λα θάλεη.
Απηή ηε ζηηγκή αλ κπνξψ εγψ λα ππνινγίζσ ζσζηά αλαινγνχλ
ζην Γήκν καο θνληά ζηα 12 εθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα
έξζεη θάπνηα ζηηγκή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο
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πξνηεξαηφηεηεο θαη πνπ αθξηβψο ζέινπκε λα πάκε θαη ηη έξγα ζέινπκε λα
εληάμνπκε ζην «Αληψλεο Σξίηζεο», ηη έξγα ζέινπκε λα εληάμνπκε ζε θάπνηα
πξφζθιεζε πνπ ζα βγεη απφ ην ΔΠΑ αιιά ην δεδνκέλν είλαη φηη απηή ηε
ζηηγκή ν Γήκνο καο έρεη έηνηκε ηε κειέηε, ψξηκε πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη
ην ΚΑΠΖ.
αο αθήζακε κειέηε γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ….
Πποβλήμαηα ζηον ήσο
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε αλνίμηε ην κηθξφθσλφ ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: … ν δαζάξρεο ν ίδηνο θαηά ηελ άπνςή κνπ δελ έδηλε
άδεηα επέκβαζεο πξνθεηκέλνπ κηα κειέηε ζε έλα ρψξν πνπ ν ίδηνο είρε
εγθξίλεη, λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη.
Βιέπνπκε ηα ερνπεηάζκαηα, ηα ερνπεηάζκαηα πνπ κπαίλνπλ
ηψξα. Σα ερνπεηάζκαηα ηα νπνία απαίηεζαλ κειέηεο, απαίηεζαλ πνιχ
ζνβαξή δνπιεηά θαη θπξίσο αγψλα γηα λα βξεζνχλ ρξεκαηνδνηήζεηο. 2,7
εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Οη παηδηθέο ραξέο, νη πνδειαηφδξνκνη θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο
ηνπ άιζνπο πνπ ππάξρνπλ θη απηά ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019 έξγα ηα νπνία
μεθίλεζαλ λα ζρεδηάδνληαη απφ ην 2016 θαη ηα νπνία έθηαζαλ λα
νινθιεξψλνληαη θαη λα πξνρσξάλε ην ’19 θαη ην ’20 ελψ ν ειεθηξνθσηηζκφο
ελ πξνθεηκέλσ ελψ έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο αθφκε δελ έρεη μεθηλήζεη.
Σν πάξθν ηνπ Σνπξαιί ζηνπο Απνκάρνπο θαη απηφ έλα έξγν ην
νπνίν ζρεδηάζηεθε, κειεηήζεθε, βξέζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν
Σακείν θαη απηφ είλαη λα μεθηλήζεη. Έρεη γίλεη δηαγσληζκφο πξηλ απφ θάπνηνπο
κήλεο θαη πεξηκέλνπκε λα μεθηλήζεη ην επφκελν δηάζηεκα.
Γελ ζέισ λα απαζρνιήζσ άιιν, βεβαίσο αληίζηνηρν έξγν ην
νπνίν δελ ζέισ λα ην αλαπηχμσ αλαιπηηθά, απιψο ζέισ λα ζηαζψ ζηηο λέεο
δνκέο πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ βξήθακε έλα Σκήκα
ηφηε ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, κάιινλ δελ

ήηαλ θαλ Σκήκα θνηλσληθήο

πνιηηηθήο, ήηαλ 60 ππάιιεινη απφ ηνλ πξψελ Δληαίν Φνξέα, «πεηακέλνη» ζε
έλα

Σκήκα

αζιεηηζκνχ,

πνιηηηζκνχ

θαη

θνηλσληθήο

πνιηηηθήο

ρσξίο

αλζξψπνπο. Καηαθέξακε φια απηά ηα ρξφληα θαη δεκηνπξγήζακε είηε κε
πξνζιήςεηο, είηε κε κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ αιιά θπξίσο ηεηξαπιαζηάδνληαο
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα κπνξέζνπκε λα
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ζηαζνχκε πξαγκαηηθά δίπια φζν κπνξνχζακε βεβαίσο ζε φζνπο έρνπλ
αλάγθε.
Κιείλνληαο δελ ζεσξψ φηη βεβαίσο ηα θάλακε φια ηέιεηα. Οχηε
ήξζα εδψ λα ππεξαζπηζηψ φηη φια ήηαλ θαιψο θακσκέλα. Αιιά είκαη εδψ λα
ππεξαζπηζηψ ην έξγν ην νπνίν θάλακε ην νπνίν ζεσξψ φηη δελ κπνξεί λα ην
ακθηζβεηήζεη θαλείο θαη ην νπνίν θαηά ηελ άπνςή κνπ απνηειεί θαη κηα
παξαθαηαζήθε θαη κηα πξφθιεζε γηα ζαο λα κπνξέζεηε λα ην ζπλερίζεηε λα
κπνξέζεηε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία δξνκνινγήζακε εκείο φρη κφλν ζε
επίπεδν δηαθεξχμεσλ ή ζθέςεσλ ή πξνζέζεσλ, αιιά θαη ζε επίπεδν
εληαγκέλσλ έξγσλ κε έηνηκεο ρξεκαηνδνηήζεηο.
Καη εδψ ζα ζηαζψ πνιχ ζηα 10,3 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ
ππάξρνπλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία
θέληξνπ δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Γηαηί ζσζηά είπε ν θ. εξεηάθεο
πξηλ φηη ππάξρεη κηα θνξνκπερηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πγεηνλνκηθή
ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ην θφζηνο απμήζεθε ζην Γήκν καο θαηά πνιχ.
ρη κφλν ζην Γήκν καο, αιιά ζε φινπο ηνπο Γήκνπο.
Ο κνλαδηθφο ηξφπνο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
πνιηηψλ αιιά θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθφο, είλαη λα κπνξέζεη ν Γήκνο καο λα
πξνρσξήζεη ζηαδηαθά θαη αμηνπνηψληαο φια απηά ηα ρξήκαηα γηα λα είκαζηε
έλαο Γήκνο ν νπνίνο φρη κφλν δελ πιεξψλεη γηα λα ζάςεη ηα ζθνππίδηα ηνπ
ζηε Φπιή, αιιά λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε έλαο Γήκνο πξφηππν ν νπνίνο ζα
κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζε αλαθχθισζε ζηελ πεγή, ζα κπνξέζεη λα
δεκηνπξγήζεη έλα ΚΓΑΤ κέζα απφ ην νπνίν ζα κπνξεί ν Γήκνο καο λα έρεη
θαη κεγάιν φθεινο κε δεκφζην ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεκάλεη θαη
κηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη κηα εμνηθνλφκεζε
φζνλ αθνξά ηα ηέιε.
Απηά ήζεια λα ζαο πσ. Δπεηδή έρσ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα θαη
πξέπεη λα επηζηξέςσ ζπίηη, ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλδεζψ ζε ιίγν, νπφηε ζα
θξνληίζσ λα πιεξνθνξεζψ γηα φ,ηη ηνπνζεηήζεηο ππάξμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα
κπσ ιίγν αξγφηεξα αλ ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζψ μαλά. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Να νινθιεξψζνπκε ην ’19
κε ηηο δηθέο καο ηνπνζεηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη κηα ζπλνιηθή
ηνπνζέηεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Θα έιεγα λα ζπλερίζεηε εζείο λα νινθιεξψζεηε ην ’18
νχησο ψζηε κεηά λα ηεζνχλ εξσηήζεηο, λα πξνιάβεη θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο λα
πάεη ζπίηη λα ζπλδεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ έρνπλ αληίξξεζε νη ζπλάδειθνη …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μα λνκίδσ φηη είλαη φινο ν ρξφλνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκθσλνχκε, ινγηθφ είλαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να δεηήζεηε θ. Αλεκνγηάλλε πνηνη ζέινπλ λα κηιήζνπλ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη λα δεηήζσ, αιιά λα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Γήκαξρνο λα
καο δψζεη απφ ηνλ 9ν κέρξη ηνλ 12ν λα ηνπνζεηεζεί θαη κεηά λα πάξνπλ νη
ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη – ζπλάδειθνη ηνλ ιφγν.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θα ήζεια πξηλ ηνπνζεηεζψ θαη
αλαθεξζψ ζηνπο 4 κήλεο ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπ ’19 ζε απηή ηε ζεκεξηλή εηδηθή
απνινγηζηηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα ήζεια λα έρνπκε θνηλφ, γηαηί απηφ ηνλ ιφγν
έρεη κηα ηέηνηα ζπλεδξίαζε, δπζηπρψο νη ζπλζήθεο δελ καο ην επηηξέπνπλ, ζε
θάζε πεξίπησζε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο πνπ
δνπιεχνπλ 365 κέξεο ην ρξφλν γηα λα κπνξνχκε εκείο σο αηξεηνί λα
ζπκκεηέρνπκε ζε απηέο ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη είηε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ
θ. Βαζηιφπνπινπ, είηε ε δηθή καο λα θάλεη ηα νξάκαηά ηεο πξαγκαηηθφηεηα, λα
κπνξεί λα ηα πινπνηεί.
Σν έξγν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη ην δηθφ καο είλαη απνιχησο
ηαπηφζεκν. Γήκνο θαη εξγαδφκελνη

είλαη αιιειέλδεηνη, είλαη έλλνηεο

ηαπηφζεκεο. Οη Γεκνηηθέο Αξρέο έξρνληαη, παξέξρνληαη αιιά νη ππάιιεινη, νη
εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ κέλνπλ εδψ θαη παξάγνπλ.
Με δηάινγν, ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία πηζηεχσ φηη ε κεραλή
ηνπ Γήκνπ κπνξεί θαη ζα δνπιεχεη φιν θαη θαιχηεξα.
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Σν 2019 αγαπεηνί ζπλάδειθνη ήηαλ ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ν
ιαφο ηεο πφιεο, καο αλέδεημαλ σο Γεκνηηθή Αξρή κε έλα επξχ πνζνζηφ, θαη
θαηά ηελ πξψηε θαη θαηά ηελ δεχηεξε Κπξηαθή.
Οη πξνζδνθίεο ζα έιεγα πσο ήηαλ θαη είλαη ζαθέζηαηα κεγάιεο.
Μαο επηβξάβεπζαλ κε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη επειπηζηψ φηη νη θαιχηεξεο
κέξεο ζηα γεγνλφηα ηεο πφιεο, ζηα δξψκελα ηεο πφιεο είλαη κπξνζηά καο,
είλαη απνιχησο ππαξθηέο, δεδνκέλεο θαη πινπνηήζηκεο.
Ο θ. Βαζηιφπνπινο θπζηθά αλέδεημε ηηο πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπ,
αλεμάξηεηα απφ απηή ηελ παξαθαηαζήθε πνπ ιέεη πσο άθεζε, γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ γλσξίδεη ν θφζκνο, πνπ γλσξίδνπλ νη δεκφηεο, πνπ γλσξίδεη ε
δεκνθξαηία ηνπνζέηεζε ηε «Γχλακε ησλ πνιηηψλ» ζηα έδξαλα ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Πξνζσπηθά γλσξίδεηε ηελ πνιηηηθή κνπ δηαδξνκή, είλαη ε πξψηε
θνξά πνπ ζπκκεηέρσ ζην απηνδηνηθεηηθφ γίγλεζζαη θαη φπσο φινη έρνπλ
αληηιεθζεί κέρξη ζήκεξα δελ έρσ θακία πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε κε θαλέλαλ
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Γελ έρσ κάζεη λα θηλνχκαη
αληηπαξαζεηηθά θαη εθδηθεηηθά ή επηζεηηθά, δελ έρσ κάζεη ζηε δσή κνπ λα
θηλνχκαη ζε απηφ ην πιαίζην θαη δελ πξφθεηηαη λα ην θάλσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηθήο κνπ ζεηείαο.
Γελ θξηζήθακε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, νχηε απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, νχηε απφ ηνλ θ. εξεηάθε, νχηε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, ζεσξψ
πσο ππάξρνπλ θάπνηεο αθξαίεο ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα
παξνπζηάζνπλ ηε κέρξη ηψξα δηθή καο ζηξεβιή εηθφλα. Θα ινγνδνηήζνπκε
ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο. Γνπιεχνπκε φκσο φινη, δνπιεχνπκε σο Γεκνηηθή
Αξρή κέξα θαη λχρηα θαη πηζηεχσ πσο ε νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ε
εηθφλα, ε βηηξίλα ζα απνηππσζεί ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο.
Γλσξίδνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, γλσξίδνπκε θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο

ηεο

γξαθεηνθξαηίαο.

Απηφ

φκσο

καο

επηηξέπεη

λα

αληηκεησπίζνπκε ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο. Γλσξίδνπκε πνηα είλαη
ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη νη δπλαηφηεηέο καο, γλσξίδνπκε θαη ηα
ειαηηψκαηά καο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο ζέηνπκε πην αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο,
θηιφδνμνπο αιιά θαη εθηθηνχο νη νπνίνη φρη κφλν πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε
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ηηο αλάγθεο θαη ηα φλεηξά καο αιιά θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη κηα Γεκνηηθή
Αξρή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε απηνχο ηνπο ζηφρνπο.
Πηζηεχνπκε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Αλ θάπνην project, αλ θάπνηνο
ζηφρνο καο δελ πεηχρεη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα επσθειεζνχκε απφ ηηο
εκπεηξίεο πνπ ζα έρνπκε απνθηήζεη απφ ηελ πηζαλή απνηπρία, ψζηε λα
ζέζνπκε λένπο ζηφρνπο πην εθηθηνχο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα καο.
Ξέξνπκε πνην είλαη ην δπλακηθφ καο, μέξνπκε θαη ηηο αδπλακίεο καο θαη δελ
μερλάκε πνηέ φηη απηνχο ηνπο ζηφρνπο πξέπεη λα ηνπο επζπγξακκίδνπκε κε
ηελ αξρηθή απνζηνιή ηεο νκάδαο.
Ζ θξίζε πνπ πεξλάκε είλαη κηα θαιή αξρή, είλαη κηα θαιή
επθαηξία γηα αιιαγέο θαηεχζπλζεο, γηα κάζεζε θαη θπζηθά γηα αλάπηπμε.
Ξέξνπκε πνπ ζέινπκε λα πάκε θαη πξέπεη λα ππελζπκίζσ πσο νη ήηηεο είλαη
κέξνο ηνπ αγψλα καο θαη δελ απνηεινχλ θακία πεγή ελνρήο, θακία πεγήο
αλεζπρίαο.
Βιέπνπκε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο άιιεο Παξαηάμεηο κε
αληηθεηκεληθφηεηα. Πξνζπαζνχκε λα επηθεληξσζνχκε ζηηο ζεηηθέο πηπρέο
απηήο ηεο «αληηπαξάζεζεο» θαη ζα αθνπζηεί νμχκσξν αιιά καο ελδηαθέξεη λα
απνιαχζνπκε δεκηνπξγηθά απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο.
Γελ πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχκε απφ ηνπο ζηφρνπο καο, ζα
επηκείλνπκε αιιά ζα ην θάλνπκε πάληα κε ζεβαζκφ ζηνπο πνιηηηθνχο καο
αληηπάινπο θαη ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ληψζνληαο παξάιιεια ην ξεχκα ηεο
επνρήο δελ ζα πάκε θφληξα, ζα θηλεζνχκε καδί ηνπ.
Ση θάλακε ινηπφλ ζε απηνχο ηνπο 4 πξψηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο
καο; ε πνιιά απφ απηά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο ελλνείηαη πσο ηα
ππεξζεκαηίδσ γηαηί θπζηθά κηα Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα, ζα
αλαθεξζεί ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, ζα
αλαθεξζεί θαη ζε απηφ ην θνκκάηη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ καο έρεη
απαζρνιήζεη πάξα πνιιέο θνξέο ζε πάξα πνιιέο ζπλεδξηάζεηο. ιε ε
πξνζνρή καο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη πξνο ην παξφλ ε βειηίσζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε.
ηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο αλαθχθισζεο θαη ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ κπνξεί λα ελνριείηαη κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο, εζηηάζακε
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απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο δηνίθεζήο καο, εζηηάδνπκε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα
ην θάλνπκε, ζα ζπλερίζνπκε λα εκκέλνπκε ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο.
Θα πνπλ φινη «Μα, απηφ είλαη απηνλφεηε ππνρξέσζε». Γελ
δηαθσλψ, αιιά ζα ήζεια πάξα πνιχ λα ζπγθξηζεί ε εηθφλα ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ κε ηελ εηθφλα πνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή απηφ ην παλέκνξθν πξνάζηην.
Δπηδεηάκε φινη φπσο είπε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ην ηδαληθφ. Θέινπκε λα ζπγθξηζνχκε κε ην πξφζθαην
παξειζφλ. Απζηεξά; Απζηεξά! Γελ είκαζηε εδψ γηα ηα εχθνια.
ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ
αληίζεηεο γλψκεο κεηψζακε ηα Γεκνηηθά Σέιε γηα δεκφηεο θαη Δπηρεηξήζεηο.
Ήκαζηαλ θαζ' νδφλ, ήκαζηαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα ηα κεηψζνπκε θη άιιν
φπσο

είρακε

δεζκεπηεί

ζηελ

πξψηε

καο

εθείλε

ζπλεδξίαζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ’20.
Γελ μέξσ αλ ζα θαηαθέξνπκε λα ην θάλνπκε γηαηί γλσξίδεηε
πνιχ θαιά φηη ππάξρνπλ δηαθπγφληα έζνδα θαη δελ κηιάσ κφλν γηα ηελ
Πξσηνκαγηά, κηιάσ γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, κηιάσ γηα δεκφηεο πνπ
πιήηηνληαη, γηα επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη. Θα δνχκε πσο ζα κπνξέζνπκε
λα θξαηεζνχκε ζε έλα ηέηνην επίπεδν, ψζηε λα κελ ηνπο ηξαπκαηίζνπκε
πεξηζζφηεξν, λα κε ηξσζεί πεξηζζφηεξν ε επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο.
Τπήξμαλ αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο καο θαηά ην πξψην 4κελν
ηεο ζεηείαο καο, κε θνξείο, ππνπξγνχο, ζηειέρε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο
θπβέξλεζεο, νξηζκέλνη ην εηξσλεχηεθαλ απηφ, εηξσλεχηεθαλ ηηο ζπλαληήζεηο
απηέο ιέγνληαο πσο είλαη κφλν γηα ην ζεαζήλαη θαη γηα ηηο θσηνγξαθίεο. αο
ζπκίδσ πσο 40 ρξφληα δελ έρσ αλάγθε νχηε απφ θσηνγξαθίεο, νχηε απφ
εμψθπιια, νχηε απφ ζπλεληεχμεηο. Πνιιέο θνξέο ην ηειέθσλν θάζε εβδνκάδα
ρηππάεη εδψ γηα λα βγαίλσ ζε δηάθνξεο εθπνκπέο θαη ην απνθεχγσ. Πξνηηκψ
φπσο πέξαζα θάησ απφ ηα ξαληάξ ζε φιε απηή ηελ πνξεία θαη ηε ζεηεία ηεο
θαξηέξαο κνπ ησλ 40 ρξφλσλ, λα ην θάλσ θαη ηψξα θαη λα κπσ ζε κηα
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο.
κσο απηέο νη ζπλαληήζεηο ππνγξάκκηζαλ ηηο πξνεγνχκελεο
κειέηεο θαη ηηο επηηάρπλαλ, ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά
γέλλεζαλ θαη θαηλνχξγηεο. Καη δελ κηιψ κφλν γηα ηηο κειέηεο πνπ άθεζε ν θ.
Βαζηιφπνπινο, αιιά κηιάσ θαη γηα ηελ 3εηή λνκηκνπνίεζε ηνπ ηαζκνχ
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Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ, γηα ην γεγνλφο φηη πάλσ ζην ηξαπέδη ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο είλαη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ, είλαη ην
θιεηζηφ γήπεδν ηνπ «Μπαιφλη» πνπ εηνηκάδνπκε γηα ηε Γσδεθαλήζνπ. Δίλαη
ρίιηα δπν πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ην ’20, απφ ην Γεθέκβξε ηνπ ’20 θαη εδψ
θαη δελ ζέισ λα επεθηαζψ.
ηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ πνπ είλαη θαη ν ρψξνο κνπ.
Παξνπζηάζακε κηα δηαθήξπμε γηα ηνλ Πνιηηηζκφ, κηα νκπξέια πνπ ζα
πεξηειάκβαλε φιεο ηηο δξάζεηο, φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
πνιηηηζκνχ. Παξαιάβακε απφ ηελ θα Παπαινπθά έλα αμηφινγν έξγν ην νπνίν
ην δηαηεξήζακε θαη πξνζπαζνχκε θαη ην έρνπκε θαηνξζψζεη ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ έρσ εγψ απηή ηε ζηηγκή ζηα ρέξηα κνπ πνιιά αηηήκαηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη δεκφηεο ζε απηά ηα
εζεινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε ηεο δσγξαθηθήο,
θεξακηθήο, αγγεηνπιαζηηθήο θαη ζηνλ ηνκέα βεβαίσο ηνπ αζιεηηζκνχ.
Να ζπκίζσ φηη ηηο πξψηεο κέξεο θαηαδείμακε ηελ πξφζεζή καο
λα κελ πεξηνξηζηνχκε ζε ιατθίζηηθα –δελ κηιάσ γηα ην ιατθφ γηαηί ην ιατθφ
είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ ζηνηρείν πνιηηηζκνχ- ζηνηρεία κεγάιεο βεληάιηαο θαη
απνδνρήο απφ ηνλ θφζκν θαη έλα πξψην δείγκα ήηαλ ε ζπλαπιία κε ηελ
ζπκθσληθή νξρήζηξα ηεο ΔΡΣ ζηε ιίκλε ηνπ άιζνπο, ηελ νπνία
παξαθνινχζεζαλ εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο, πξνθαλψο θη εζείο.
Αλάινγεο εθδειψζεηο έγηλαλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ ζην άλακκα ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Γέληξνπ θη άιιεο πνιιέο
πνπ πξνγξακκαηίζακε αιιά δπζηπρψο αθπξψζεθαλ κεηά ην Μάξηε, δελ
κπνξέζακε λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ ζέιακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πάζρα.
ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ παξαιάβακε ηνλ θαζηεξσκέλν ιατθφ
αγψλα πνπ ζπλδηνξγαλψλνπκε κε ην Γήκν ηεο Νέαο Ησλίαο ζηηο «γεηηνληέο
ησλ πξνζθχγσλ Μηθξαζηαηψλ»κε πνιχ κεγαιχηεξε πέξζη ζπκκεηνρή.
Σελ Κπξηαθή αλ ζπκάκαη θαιά ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ δηνξγαλψζακε
κε εμαηξεηηθή επηηπρία θαη ξεθφξ ζπκκεηνρψλ απηφ ηνλ αγψλα πνπ ζαο είπα
ηνπ αλψκαινπ δξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο ζην άιζνο ηεο πφιεο καο θαη κε
πξφηαζε δηθή καο κεηνλνκάδεηαη ζε «Γξφκνο Γηψξγνπ Παπαβαζηιείνπ» ηνπ
αείκλεζηνπ πξσηαζιεηή βαιθαληνλίθε θαη παλεπξσπατθφ ληθεηή ησλ ζηίπι.
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ηνλ ηνκέα
πξνπαξαζθεπαζηηθέο

ηεο Παηδείαο

ελέξγεηεο

πνπ

θάλακε

φιεο ηηο απαξαίηεηεο

απαηηνχληαλ

πξνθεηκέλνπ

λα

ηνπνζεηεζεί φζν πην γξήγνξα γίλεηαη ε πξνθαηαζθεπαζκέλε αίζνπζα ζην
ρψξν ηνπ 2νπΝεπηαγσγείνπ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη πηέδνπκε κέζσ ησλ
επαθψλ πνπ έρνπκε κε ηηο ΚΣΤΠ γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή παξάδνζε ηνπ
ζρνιηθνχ

ζπγθξνηήκαηνο

ηνπ

3νπ Γπκλαζίνπ

–

Λπθείνπ

ηεο

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο.
ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηήζακε γηα
πξψηε θνξά ζην δήκν καο δσξεάλ αληηγξηπηθφ εκβνιηαζκφ. Δλνπνηήζακε ηηο
αηηήζεηο γηα ηα δσξεάλ πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ καο, ψζηε λα κελ
ηαιαηπσξνχκε ρσξίο ιφγν ηνπο σθεινχκελνπο. Γειαδή έλαο σθεινχκελνο
θαηαγξάθεηαη ζε κηα ιίζηα δελ ρξεηάδεηαη λα πεγαηλνέξρεηαη κε ηα ραξηηά ηνπ
θαη ηα αηηήκαηά ηνπο πξνθεηκέλνπ γηα ην ζπζζίηην ή νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηνλ
σθεινχκελν.
15 θαη ηέινο Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηήζακε έλα θιηληθφ καο
έξγν καο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Τγείαο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. ηηο 16
Γεθέκβξε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δξάζε πξφιεςεο γηα ηνλ Γηαβήηε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜΚΔ «Με νδεγφ ηνλ Γηαβήηε» κε ην magic diabetes bus
λα δηελεξγεί δσξεάλ εμεηάζεηο γιπθφδεο, ελεκέξσζε γηα ηνλ ζαθραξψδε
δηαβήηε θαη βεβαίσο νξγαλψζακε πάξα πνιιέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα
παηδηά θαη βεβαίσο ηψξα πηα ην γλσξίδεηε είκαζηε ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε
ηελ ΔΑΜΔΑ.
Γελ ζέισ λα αλαθεξζψ ηη κπνξέζακε ηη πξάμακε ηνπο πξψηνπο
έμη κήλεο ηνπ 2020 γηα ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, κηα παλδεκία πνπ δελ
έηξσζε κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν ηε ρψξα, αιιά θαη ζε πιαλεηηθφ, ζα ην θάλσ
απηφ ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ ’20 αιιά ζέισ λα ζπκίζσ φηη δπν θαλάιηα ην Mega
θη άιιν έλα πνπ δελ ζπκάκαη πνην ήηαλ, αλαθέξζεθε φηη ηα αληαλαθιαζηηθά
ηνπ Γήκνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ ζηελ πξψηε γξακκή ησλ Γήκσλ πνπ
παξνπζίαζαλ αληαλαθιαζηηθά θαη κηα εμαηξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο
ηνπ θνξσλντνχ επαλαιακβάλσ γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο.
ηνλ ηνκέα ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ δεκνπξαηήζακε ηε κειέηε
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ, ηελ νπνία παξαιάβακε
βεβαίσο, γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε πνιηηηζηηθφ θέληξν θαη κεηά απφ
αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε κε ην ΚΔΤΠΟΘΑ θαηνξζψζακε λα
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εμαηξεζνχκε απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ειέγρνπ, πξάγκα πνπ ζα
καο πήγαηλε ηνπιάρηζηνλ δπν ηξία ρξφληα πίζσ.
ηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο έξγσλ ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα
αλαθεξζεί ν θ. Λέθθαο σο πξνο ην «Αληψλεο Σξίηζεο», δελ μέξσ απφ πνχ
πξνθχπηεη ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηα 12 εθαηνκκχξηα, είκαζηε ίζσο ν κνλαδηθφο
Γήκνο πνπ απηή ηε ζηηγκή θαηαζέηνπκε ηνπιάρηζηνλ 9 πξνηάζεηο ζε 9 απφ ηηο
πξνθιήζεηο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο».
Σνλ επηέκβξε, ζρεδφλ 10-15 κέξεο αθ' φηνπ είρακε αλαιάβεη
ππνβιήζεθε αίηεζε γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ην wi fi 4 EU θαη ην Γεθέκβξε ηνπ 2019 εληάρζεθε ζην
πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ γηα λα αλαβαζκίζνπκε κε κηα ρξεκαηνδφηεζε
χςνπο πεξίπνπ 700.000 € γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ
«Εαραξίαο Αιεμάλδξνπ – Ησληθφο».
Ζ έληαμε ζε έξγα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ καο
ζπλερίζηεθαλ κε απμεηηθνχο ξπζκνχο κέζα ζην ’20 απηά ζα γίλνπλ νξαηά
βεβαίσο κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο γηαηί κηιάκε γηα ην πξφγξακκα
ΦΗΛΟΓΖΜΟ, είηε γηα ην Πξάζηλν Σακείν, είηε γηα ην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο» φπσο ζαο είπα, επηγξακκαηηθά αλέθεξα φια απηά, ζα αλαθεξζνχλ
εθηελέζηεξα ίζσο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππφινηπα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, νη
αξκφδηνη Αληηδήκαξρνη θαη νη φπνηνη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ
ηε ζπλεδξίαζε απηή.
Δπαλαιακβάλσ φηη ππάξρεη ζρέδην, ππάξρεη φξακα, ππάξρεη
πξνγξακκαηηζκφο, ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ νκνινγψ φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο
εθηξνρηάδνληαη ιίγν ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα, αιιά είκαζηε
πεπεηζκέλνη φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο φηη είκαζηε κηα πάξα πνιχ θαιή
νκάδα θαη ζα θαηαθέξνπκε πνιχ ζχληνκα λα βειηηψζνπκε ην Γήκν ζε φινπο
ηνπο ηνκείο επζχλεο πνπ αθνξνχλ βεβαίσο πξψηα θαη θχξηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηα.
αο ζέινπκε ζπκκάρνπο ζε απηφ. Έρνπκε δείμεη φηη είκαζηε εδψ
γηα ζπλεξγαζίεο, δελ είκαζηε εδψ γηα αληηπαξαζέζεηο θαη φπσο εκείο έρνπκε
ππνζηεξίμεη νηηδήπνηε παξαιάβακε, έρνληαο ζαλ πξνκεησπίδα φηη ν Γήκνο
έρεη ζπλέρεηα, δελ έρεη θαλέλα ιφγν ν δεκφηεο λα πθίζηαηαη –φπσο έιεγε θαη ν
Μπξερη «φηαλ καιψλνπλ ηα βνπβάιηα ζην βάιην, ηελ πιεξψλνπλ ηα
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βαηξάρηα», δελ ζέινπκε ζε θακία πεξίπησζε λα ηξσζεί ν Γήκνο, λα ηξσζεί ν
δεκφηεο απφ ηηο δηθέο καο

κηθξνπνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο. Δπραξηζηψ θ.

Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πάξηε ηνλ ιφγν θαη κεηά ζα
γπξίζνπκε ζηνλ θ. Γξεηδειηά.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ –

ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Χξαία.

ήκεξα

έρνπκε

νπζηαζηηθά λα αληηκεησπίζνπκε έλα ζέκα αιιά κε δπν ζθέιε ζηελ νπζία: ηελ
πεξίνδν ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πνπ ήηαλ ην 1ν νθηάκελν ηνπ 2019 θαηά ην
νπνίν εκείο σο Γεκνηηθή Παξάηαμε απνπζηάδακε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
δελ ήκαζηαλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην 1 ν ηεηξάκελν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
θ. Βνχξνπ απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ έσο 31/12/2019.
Θα πξέπεη λα ζηαζνχκε θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ
έζησ θη αλ εκείο δελ ήκαζηαλ Γεκνηηθή Αξρή.
Θα πξέπεη λα επηζεκάλσ έλα δπν βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα
αζθήζνπκε ηελ θξηηηθή καο. Ζ θξηηηθή καο αλάγεηαη θπξίσο ζην φηη ην κεγάιν
έξγν πνπ γίλεηαη ζηελ πφιε θαη αθνξά ηελ αλέγεξζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ ην
νθηάκελν απηφ έγηλε –φπσο θαη ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα- εξήκελ
ηνπ Γήκνπ.
Σν

νθηάκελν

πνπ

δηαλχζακε

κε

ηε

Γηνίθεζε

ηνπ

θ.

Βαζηιφπνπινπ φζνλ αθνξά ηελ αλέγεξζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ πνπ είλαη
θαηά ηε γλψκε καο ην κεγάιν θαη θνξπθαίν έξγν πνπ ζπληειείηαη ζην Γήκν
καο, ν Γήκνο ήηαλ απψλ απφ απηά ηα νπνία πξνγξακκαηίζηεθαλ, απψλ απφ
απηά ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη θαη δελ ηα δηεθδίθεζε θαη απψλ θαη
απφ απηά πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη δελ ηα αμηνπνίεζε.
Καη εμεγνχκαη. Δθφζνλ πιένλ ήηαλ βέβαην φηη ην γήπεδν
πξνρσξάεη θαη ε αλέγεξζή ηνπ είλαη πιένλ έλα γεγνλφο ην νπνίν φιεο νη
Παξαηάμεηο, φια ηα πνιηηηθά Κφκκαηα εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΚΚΔ, είραλ ςεθίζεη
θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ε θα Γνχξνπ είρε θάλεη ηηο
γλσζηέο παξεκβάζεηο, ηηο πξσηνθαλείο παξεκβάζεηο λα δίδεηαη άδεηα, λα
γθξεκίδεη κηα ηδησηηθή εηαηξεία εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, παξάλνκεο κελ αιιά
επί 30-40 ρξφληα ιεηηνπξγνχζεο
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Πποβλήμαηα ήσος
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ θαιφ είλαη λα θιείζεηε ην video έζησ
θαη λα κε ζαο βιέπνπκε γηα λα έρεηε θαιχηεξν ήρν θαη αλ κπνξείηε λα
ζπλδεζείηε ελζχξκαηα κε θαιψδην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία θιείλσ ην video θαη κε
αθνχηε κε ηνλ ήρν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη θπζηθά φρη κφλν δελ
δηαπξαγκαηεχηεθε θάπνηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ν
Γήκνο, αιιά θαη ηα 10 εθαηνκκχξηα θαη πιένλ ηα νπνία δφζεθαλ γηα ηε
κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο

παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά ζηα

ζπξηάξηα ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη ρσξίο φρη κφλν λα έρνπλ
αμηνπνηεζεί, αιιά θαη ρσξίο λα έρεη ππάξμεη ν νπνηνζδήπνηε ζρεδηαζκφο γηα
λα κπνξέζνπλ απηά ηα ρξήκαηα λα αμηνπνηεζνχλ. Με απνηέιεζκα ζήκεξα λα
αλαδεηεί ν θ. Κνπηζάθεο «γεσγξάθν», έηζη καο είπε ζε πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απφ ηα ρξήκαηα απηά.
Ο θ. Βαζηιφπνπινο θαηά ηε γλψκε κνπ ιεηηνχξγεζε ζαθψο ηελ
πεξίνδν εθείλε θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαη νπζηαζηηθά επέηξεςε
ζην λα έρνπκε κηα αλάπηπμε ηνπ γεπέδνπ ρσξίο ε πφιε λα σθειεζεί ην
παξακηθξφ, ρσξίο θαλέλα αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο.
Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηα δεκνηηθά ηέιε
πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ κεησζεί, δηφηη ην πιεφλαζκα ην απνδεηθλχεη απηφ φρη
απηφ πνπ ιέσ εγψ, δελ κεηψζεθαλ. Γλσξίδακε πάξα πνιχ θαιά πνηα είλαη ηα
έμνδα. Σα έμνδα θαη ηα έζνδα είλαη αληηζηαζκηζηηθά φπσο μέξνπκε θαη
αληαπνδνηηθά. Δθεί δελ ππήξμε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Μηα γελλαία
κείσζε, ηελ νπνία έπξεπε λα θάλεη θαη ε επφκελε Γηνίθεζε πνπ θπζηθά δελ
ηελ έθαλε ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε λα ηελ θάλεη.
Απηά φζνλ αθνξά ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζε πνιχ γεληθέο γξακκέο.
Απφ εθεί θαη πέξα ηψξα έξρνκαη ζηελ πεξίνδν πνπ εκείο ήκαζηαλ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ηεηξάκελν πνπ ν θ. Βνχξνο κεηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπ
κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ιηγάθη λνκίδσ ζηα Βξηιήζζηα ήηαλ θ. Γήκαξρε,
δελ ζπκάκαη πνπ είραηε εθδειψζεη ππνςεθηφηεηα θάπνηα ζηηγκή ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηέ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θ. Σνκπνχινγινπ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη ήζαζηαλ ππνςήθηνο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηα Βξηιήζζηα. Κάλσ ιάζνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηέ θ. Σνκπνχινγινπ, πνηέ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζπλέβε απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν ζηε Βνπιή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ λνκίδσ λα θάλσ ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάλεηε φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ δεη θάηη αθίζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάλεηε ιάζνο ήηαλ γηα έξγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καισζνξίδνπκε ηνλ θ. Γήκαξρν
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ γηα θάπνην έξγν πνπ ζα έπαηδα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη έρσ ηελ αθίζα πνπ βιέπσ
ζαο έρνπλ καδί κε ηνλ θ. Πξσηφπαπα θαη ιέλε φηη είζηε ζηα Βξηιήζζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηέ θ. Σνκπνχινγινπ. Πξνθαλψο ζα είλαη ε Β Αζελψλ πνπ
θαηεβαίλακε σο ππνςήθηνη βνπιεπηέο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη, σξαία. Δπνκέλσο θ.
Γήκαξρε καο ήξζαηε κε ηελ ςήθν ηνπ ιανχ θπζηθά, ηελ 1 ε επηεκβξίνπ γηα
λα δηνηθήζεηε ην Γήκν καο θαη ηη θάλαηε; Σν πξψην πνπ θάλαηε, ήηαλ λα
ζπκπηχμεηε θάπνηεο ζπκκαρίεο νη νπνίεο δηαιχζεθαλ, δηφηη θπζηθά ήηαλ
ζπκκαρίεο φπσο είρακε θαηαγγείιεη ρσξίο αξρέο, αιιά «ζνπ δίλσ – κνπ
δίλεηο, παίξλσ – παίξλεηο, παίξλεηο ηε ζέζε ηάδε – κνπ δίλεηο ηνπο ςήθνπο
ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ» κηα ζπκκαρία κε ηνλ θ. Γξεηδειηά ηελ νπνία κεηά
απφ έμη κήλεο δηαιχζαηε αιιεινθαηεγνξνχκελνη. Καη κε ηε ζπκκαρία απηή
απνθιείζαηε φιε ηελ ππφινηπε αληηπνιίηεπζε απφ ηελ παξακηθξή ζέζε,
αθφκε θαη ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπή, ζην Π.Π.Η.Δ.Γ., ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε, ζε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή πνπ ζα έπξεπε θαη βάζεη ηνπ λφκνπ
ζπκκεηέρεη θαη ε αληηπνιίηεπζε, πξνηηκήζαηε λα έρεηε ηνλ ζπκπνιηηεπφκελν
πξνζσξηλά βεβαίσο κε εζάο θ. Γξεηδειηά θαη λα απνθιείζεηε φιε ηελ
ππφινηπε αληηπνιίηεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εκψλ.
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Απηφ αθξηβψο δείρλεη ηε δεκνθξαηηθή ζαο επαηζζεζία, απηή ε
ελέξγεηα θαη κφλν δείρλεη ηελ επαηζζεζία ζαο θαη είλαη ζην δηάζηεκα ην νπνίν
ζαο θξίλνπκε ζήκεξα φζνλ αθνξά ηνλ απνινγηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζαο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα εθηφο ηνπ φηη ππήξμε απηή ε
ζπκκαρία ε νπνία δηαιχζεθε νπζηαζηηθά ελ ηε γελέζεη ηεο, πξέπεη λα πνχκε
φηη θαλέλα έξγν δελ ζρεδηάζαηε ζην ηεηξάκελν απηφ, νχηε δηεθδηθήζαηε θαλ.
Καη πξέπεη λα ζαο πσ εθεί θαη’ αληηπαξάζηαζε ην ηη έρνπλ θάλεη νη γεηηνληθνί
Γήκνη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ηεο Μεηακφξθσζεο, ηεο Νέαο Ησλίαο πνπ
πξαγκαηηθά ην ηεηξάκελν απηφ, ην 1ν ηεηξάκελν ηεο Γηνίθεζήο ηνπο φρη κφλν
ζρεδίαδαλ επί ράξηνπ, αιιά ήδε έρνπλ πάξεη έξγα ηα νπνία είλαη ζηε
δηαδηθαζία ησλ κειεηψλ ή αθφκε θαη ηεο δεκνπξάηεζεο απφ ην 1 ν ηεηξάκελν
ηεο Γηνίθεζήο θαη αλαθέξνκαη Νέα Ησλία, Μεηακφξθσζε, Αγίνπο Αλαξγχξνπο.
Απηφ δελ ζπλέβε κε εζάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να καο ηα πεη πνηα είλαη απηά ηα έξγα. ρη ζεσξίεο, λα καο
πείηε πνηα ηα έξγα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ άιιε κεξηά βεβαίσο θαη
ζπλερίζαηε ηελ πνιηηηθή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ …
Πποβλήμαηα ήσος
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο ράζακε πάιη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: … ηα ζπλνδά έξγα ηα νπνία ζα
επηηξέςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο ράζακε γηα ιίγν, ηψξα αθξηβψο
ην ζεκείν δελ ην ζπκάκαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη ζπλερίζηεθε κε ηνλ θ.
Βνχξν ε πνιηηηθή ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ φζνλ αθνξά ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Γηφηη
ε Γηνίθεζε …
Πποβλήμαηα ήσος
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δπζηπρψο έρεηε πξφβιεκα κε ηε
ζχλδεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: … ρσξίο λα μέξνπκε φηη
ππάξρεη θη άιιε δπλαηφηεηα δηαδηθαζίαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ ζαο αθνχγακε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ζπλερίζσ ή φρη;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζπλερίζεηε κηα πξφηαζε πξηλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη φζνλ αθνξά ην γήπεδν
ηεο ΑΔΚ ε Γηνίθεζε απηή απεδείρζε φηη δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νχηε θαλ ηα
ζπλνδά έξγα θαη αλαθέξνκαη ζην εμήο: γηαηί θαζπζηεξεί ε ππνγεηνπνίεζε ε
ήδε αλαηεζείζα ζε εξγνιάβν; Γηφηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο
πξάμεο εθαξκνγήο ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Δίκαζηε αθφκε ζηελ αξρή.
Καη εξσηψ: γηαηί δελ δψζακε ρξνλνδηάγξακκα ζηελ Πεξηθέξεηα
γηα λα μέξεη ε Πεξηθέξεηα –απφ ηελ νπνία δεηήζεθε θαη παξάηαζε απφ ηνλ
εξγνιάβν- πφηε ζα νινθιεξσζεί ε πξάμε εθαξκνγή θαη πνην είλαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ απηψλ;
Γεχηεξν εξψηεκα. Γηα πνην ιφγν δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκε
νχηε θαλ ε κειέηε ηεο 2εο ππνγεηνπνίεζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε Υξπζνζηφκνπ
κχξλεο; Πνπ καο είπε ν θ. Γήκαξρνο θάπνηα ζηηγκή φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ
Αγία Σξηάδα. Κακία ζρέζε κε ηελ Αγία Σξηάδα δελ έρεη λα θάλεη ε
Υξπζνζηφκνπ κχξλεο. Ζ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο είλαη κηα απηνηειήο
ππνγεηνπνίεζε, δεχηεξε ππνγεηνπνίεζε ε νπνία είρε πξνβιεθζεί ζηελ
πξψηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καη πάιη ζαο ράζακε θ. Σνκπνχινγινπ δελ μέξσ αλ κε
αθνχηε.
Πποβλήμαηα ήσος
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ αλ κε αθνχζαηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ζαο αθνχζακε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη πνηα είλαη ηα
αληηζηαζκηζηηθά νθέιε, ζε ηη ζα σθειεζεί ν Γήκνο ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ
αλέγεξζε ηνπ γεπέδνπ; Ση ζα πάξεη ν Γήκνο; Θα πάξεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ
ηα έρνπκε ζπδεηήζεη; …. Ή απιψο ζα παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα; Οχηε απηφ
καο ην έρεηε πεη.
Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηεηξακήλνπ
πνπ δηνηθήζαηε, ζειήζαηε λα θάλεηε ην απαξάδεθην λα απνιχζεηε ζηελ νπζία
ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ΔΣΗΑ θαη εθεί βεβαίσο αληηκεησπίζαηε επηπρψο ηε
ζπκπεξηθνξά δηθψλ ζαο αλζξψπσλ θαη ζέισ λα επηζεκάλσ ηε ζπκπεξηθνξά
23

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινχο ηνπ θ. Καξαβία ν νπνίνο κε ηε ζηάζε ηνπ δελ
ζαο επέηξεςε λα πξνρσξήζεηε ζε απηφ πνπ ζέιαηε, γηα λα νινθιεξψζεηε ηε
ξνπζθεηνινγηθή ζαο πνιηηηθή θαη λα δηνξίζεηε ηνπο δηθνχο ζαο, ζχκθσλα κε
ην ζεκείσκα πνπ ζαο επεδείθλπε ν θ. Γξεηδειηάο, ην ηδηφρεηξν ζεκείσκα πνπ
ζαο επεδείθλπε ν θ. Γξεηδειηάο κε απηνχο πνπ ζα ήηαλ λα δηνξίζεηε. Ο θ.
Γξεηδειηάο ηα έιεγε απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην είδακε πνηέ απηφ ην ζεκείσκα. Σν είδακε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ζέκα ηνπ θ. Γξεηδειηά λα
ζαο ην δείμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ην επηθαιείζηε ηφηε;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν
θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ην επηθαιείζηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν επηθαινχκαη, γηαηί ν θ.
Γξεηδειηάο ην είρε δείμεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δελ ηνλ δηαςεχζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είρε δείμεη; Σέζζεξα θχιια είρε δείμεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο δηέθνςα θ. Γήκαξρε,
παξαθαιψ ζεβαζηείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά λα ιέηε πξάγκαηα πνπ επζηαζνχλ φκσο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δγψ

ζαο

άθνπζα

κε

ζξεζθεπηηθή επιάβεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξάγκαηα πνπ επζηαζνχλ λα ιέηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ νη ιίζηεο αλέκηδαλ ην Γελάξε, δελ
αλέκηδαλ νη ιίζηεο ηνλ Γεθέκβξην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ θξηηηθή είλαη δπζάξεζηε, αιιά
ζα ηελ αθνχζεηε φκσο θ. Γήκαξρε.
Δπίζεο ζέισ λα ζαο πσ φηη φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ
αλαθξνχζαηε πξίκλα γηαηί πνιχ απιά δελ ζαο έβγαηλαλ ηα θνπθηά. Γελ ην
θάλαηε δηφηη αιιάμαηε άπνςε, είδαηε φηη ε δηαδηθαζία δελ πήγαηλε εθεί πνπ
ζέιαηε θαη αλαγθαζηήθαηε λα θάλεηε νπηζζνρψξεζε.
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Απηέο νη πξάμεηο νχηε δεκνθξαηηθέο … Παξάηαμε πνπ έρεηε
πάξεη ην 29% θαη απέλαληί ζαο είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα 60% πνπ δελ ζαο
ςήθηζε θαη ηε δεχηεξε Κπξηαθή εάλ εθιεγήθαηε, ην νθείιεηε ζηνλ θ. Γξεηδειηά
ν νπνίνο ζπλέπξαμε καδί ζαο, βγήθε ζηελ εμέδξα καδί ζαο θαη ζαο έδσζε ηε
λίθε. Γηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ην απνηέιεζκα.
Γίλεηαη

αληηιεπηφ

ινηπφλ

φηη

εκείο

δελ

κπνξνχκε

λα

ππεξςεθίζνπκε νχηε ηε ινγνδνζία ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ γηα ηνλ απινχζηαην
ιφγν φηη δελ ήκαζηαλ βεβαίσο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη βεβαίσο έρνπκε
θαη ηηο ελζηάζεηο καο γη' απηά ηα νπνία αλαθέξακε, αιιά πνιιψ δε κάιινλ ηε
ινγνδνζία

πνπ

εζείο

πξνεγνπκέλσο

καο

αλαπηχμαηε

φπσο

είραηε

ππνρξέσζε απφ ην λφκν. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ….
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ςεθίζνπκε ζήκεξα;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ςεθίδεηε, ην είπε εθ παξαδξνκήο ν θ.
Σνκπνχινγινπ, δελ ππάξρεη ςεθνθνξία.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ έρνπκε ζπλελλνεζεί ηη ζα ςεθίζνπκε, γη' απηφ ξσηάσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη δηάινγνο ζήκεξα, ινγνδνζία είλαη. Κχξηε
εξεηάθε, ζπγλψκε, έρεηε ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καλέλα ζέκα. Έηζη θη αιιηψο ην κφλν πνπ έρεη κείλεη ζηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα κεηά ηηο αιιεπάιιειεο παξεκβάζεηο ησλ Κπβεξλήζεσλ
θαη ηεο πξνεγνχκελεο αιιά θαη απηήο είλαη λα θνπβεληηάδνπκε, δελ έρεη κείλεη
θαη ηίπνηε, ηα άιια ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πάλε φια.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη αιιεπάιιειεο
Κπβεξλήζεηο,

νη

επηρεηξεκαηίεο,

νη

βνπιεπηέο

ησλ

Κνκκάησλ

ηεο

πινπηνθξαηίαο κίιαγαλ θαη μαλακίιαγαλ αλαδεηθλχνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν
ηεο Απηνδηνίθεζεο φπσο έιεγαλ θαη ησλ Γήκσλ, σο ππιψλα ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Χο δειαδή έλα καμηιάξη πνπ
ζα απνζνβεί ηνπο θνηλσληθνχο θξαδαζκνχο θαη ζα εθπαηδεχεη ηνλ ιαφ λα δεη
θαη λα επηβηψλεη κε ιηγφηεξα.
Σν 2019 ήηαλ ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα έβγαηλε ζηελ
αλαηκηθή αλάπηπμε, κάιηζηα κε κεγάια ιφγηα φηη «βγήθακε απφ ηα Μλεκφληα!»
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θαη άιια πνιιά θαη απηή ε αιιαγή ηεο θάζεο ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία
ππαγφξεπζε θαη ηελ ελαιιαγή ζηελ δηαθπβέξλεζε.
Ο ιαφο πιήξσζε βαξηά ηελ θξίζε, ην ζέκα είλαη αλ θέξδηζε
ηίπνηε απφ ηελ αλάπηπμε. Ήηαλ ην 2019 ζπκίδνπκε, πνπ ε Κπβέξλεζε
ΤΡΗΕΑ πέξαζε ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ εθβίαζε αλνηρηά
ηνπο Γήκνπο λα ζπκκνξθσζνχλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο,
ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ,

κε

απεηιή

ηελ πεξηθνπή

ηεο θξαηηθήο

ρξεκαηνδφηεζεο.
Ήηαλ εθείλε ε ρξνληά ηελ ίδηα ε Κπβέξλεζε ην κάδεςε απηφ γηα
λα εθαξκνζηεί κεηά ηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο κε έλα
πνιηηηθάληηθν ηξφπν ηνλ νπνίν ραηξέηηζε ηφηε ε Γεκνηηθή Αξρή, σο ζεηηθή ηελ
αλαζηνιή απηή. Σνλ απξνθάιππην δειαδή πξνεθινγηθφ εκπαηγκφ.
Ήηαλ ε ρξνληά πνπ απνγεηψζεθε ε θνξνιεζηεία απφ ηελ ηνπηθή
θνξνινγία ζην Γήκν καο, πνπ δεκηνχξγεζαλ απηά ηα απνζεκαηηθά, απηά ηα
δηαζέζηκα ζε κεγάιν βαζκφ καδί κε ηηο πεξηθνπέο ζε δσηηθέο αλάγθεο, φπσο
είδακε ζε πξνεγνχκελν ζέκα θαη παξαδφζεθαλ ζηελ Κπβέξλεζε.
Δίλαη ην 2019 ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Γηνίθεζε Βνχξνπ, γηα
ηελ νπνία είρε γίλεη παζαξέια ζηειερψλ θαη πιπληήξην επζπλψλ ν Γήκνο καο,
πέξαζε ηα πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα ζε Φπιή θαη Γξακκαηηθφ κε ηα ΜΑΣ θαη
ηα ρεκηθά.
Ήηαλ ην 2019 πνπ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή επηρείξεζε λα
βάιεη παξθφκεηξα ζην θέληξν ηεο πφιεο, θάησ απφ ην καλδχα ηνπ πηινηηθνχ
ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. Κάηη πνπ
ζηακάηεζε κε παξέκβαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" ε νπνία έρεη ηελ θαθή
ζπλήζεηα λα δηαβάδεη εμαληιεηηθά ηηο εηζεγήζεηο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο
10εο Απξίιε.
Δίλαη ε ρξνληά ζηελ νπνία ε εξγαηηθή Σάμε θαη ζηελ πφιε καο
πιήξσζε κε άιιν έλα λεθξφ ηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα.
Αιιά θαη ε θαηλνχξγηα Γεκνηηθή Αξρή παξακέλεη πξνζεισκέλν
ζηνλ ίδην δξφκν αλάπηπμεο φπσο θαη ε πξνεγνχκελε. ην δξφκν αλάπηπμεο
κε θξηηήξην ην θέξδνο. Γελ ζα ζηαζνχκε ζε απηφ πνπ ήδε εηπψζεθε, ζην
πξψην δείγκα γξαθήο πνπ ήηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο αληηπνιίηεπζεο πξαθηηθά
απ' φιεο ηηο Δπηηξνπέο θαη ηνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ, πιελ ησλ απφξσλ, αιιά
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έρεη κηα αμία κηα θαη εηπψζεθε λα δνχκε απηή ηε ρξνληά πνην είλαη ην πιαίζην
ηνπ Γήκνπ.
ε φιε ηελ πεξηνρή ηξέρεη κε ζρεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο ν
ζρεδηαζκφο πνπ απνηππψζεθε ην 2014 ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο,
έλαο αληηιατθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νπνίνπ κέξνο είλαη ην λέν γήπεδν θαη φρη ε
αηηία ηνπ. Με αθεηεξία φκσο απηή ηελ επέλδπζε δξνκνινγείηαη κηα κεγάιεο
έθηαζεο αζηηθή αλάπιαζε, ε κεγαιχηεξε ίζσο κεηά ην παξαιηαθφ κέησπν, ε
νπνία ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα θαηάζηαζε ρξήζεο γεο ζηελ ηηκή ηεο γεο,
αλαθαηαηάμεηο ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο, ζηξαγγαιηζκφ ησλ ΔΒΔ
θαη ηα ινηπά.
Πξνρσξά ε ππνγεηνπνίεζε Παηξηάξρνπ Ησαθείκ-Φσθψλ πνπ
φρη κφλν θνζηίδεη εθαηνκκχξηα ρσξίο λα εμππεξεηεί ηίπνηα άιιν πάξα κφλν
ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ λένπ γεπέδνπ –νχηε ην λέν γήπεδν, αιιά
κφλν ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ αμηνπνίεζε-

αιιά ζα επηβαξχλεη θαη

πεξηζζφηεξν ηελ πεξηνρή.
Παξάιιεια αζθείηαη ζεκαληηθή πίεζε γηα αιιαγή ρξήζεσλ γεο
ζηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ θαη ζηελ πεξηνρή κέρξη θαη ηνλ ηαζκφ ηνπ
Πεξηζζνχ, θάηη ην νπνίν πξνσζεί θαη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή κε ηα ηνπηθά
πνιενδνκηθά ζρέδηα.
πνηα επηκέξνπο έξγα έρνπλ δξνκνινγεζεί ζηελ πεξηνρή,
αθφκε θαη θάπνηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, φπσο γηα
παξάδεηγκα

ηα

έξγα

αζηηθήο

θηλεηηθφηεηαο,

πνδειαηφδξνκνη,

είηε

πξνβιέπνληαλ ζην ίδην ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αζήλαο είλαη δειαδή έλα
γιπθφ θεξαζάθη ζε κηα πηθξή αληηιατθή ηνχξηα, ή άιια φπσο γηα παξάδεηγκα
ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο δίπια ζηελ Δι Αιακέηλ ζηε Νέα Ησλία, ή ε
θπθινθνξηαθή κειέηε γηα επηιεγκέλα ζεκεία ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, γίλνληαη
κφλν θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ επέξρνληαη ή πνπ γίλνληαη.
Ήηαλ ε ρξνληά ζηελ νπνία εθθξάζηεθε –ην είπε θαη ν θ.
Γήκαξρνο κε άιια ιφγηα- κε εθθσθαληηθφ ηξφπν ε ζηήξημε ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο ζηελ Κπβέξλεζε κε ηα ζηειέρε ηεο λα γίλνληαη νκνηξάπεδνη θαη
ζπλαγειαδφκελνη κε Τπνπξγνχο, Πεξηθεξεηάξρεο, ηελ ίδηα ηελ θα Κεξακέσο
πνπ είλαη θαη δεκνθηιήο ηειεπηαία, ζπληνλίδεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή κε ηελ
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Κπβέξλεζε θαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σα είδακε
θαη ηα ζρνιηάζακε θαη κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Παηνχιε.
Ηεξαξρεί απφιπηα θαη κνλνζήκαληα φ,ηη ζπλδέεηαη κε ηνπο
ζρεδηαζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο νξέμεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ πεξηνρή,
ζηελ θαηεχζπλζε άξζεο θάζε εκπνδίνπ γηα ηε δξάζε ηνπο. Δλδεηθηηθά κφλν
λα ζηαρπνινγήζνπκε: είρακε ηελ απφιπηε θάιπςε ηεο ΗΝΣΡΑΚΑΣ κέζα ζην
άιζνο ησλ απζαηξεζηψλ. Δίρακε αιιαγέο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
απειεπζεξψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηελ εζηίαζε, φπνπ επεθηείλεηαη ε ηάζε
ζπγθέληξσζεο δελ είλαη ην ζνπβιαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο, έγηλε ε πξψηε
απφπεηξα κίζζσζεο κέξνπο ηνπ άιζνπο ζε ηδηψηε.
Γελ μεθηλάεη θπζηθά απφ ην κεδέλ. Παηάεη ζηελ αληηιατθή
δηαρείξηζε ηνπ ΤΡΗΕΑ κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνπο πεξίθεκνπο 12
εξγαδφκελνπο ζην Πξάζηλν, νη νπνίνη έρνπλ γίλεη θη απηνί ην γεθχξη ηεο Άξηαο.
Δίπε ν θ. Βνχξνο γηα ηε ζεκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ βιέπνπκε φκσο λα
πξνρσξάεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνζιήςεσλ,
φπσο θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηππηθά δήηαγε ηελ αλαπιήξσζή
ηνπο, δελ πξνέβιεπε φκσο ην αληίζηνηρν θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ελψ
ηελ ίδηα πεξίνδν δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα θπζηθά λα δίλεη εξγνιαβία 1 θαη
θάηη ςηιά, ην κηζφ πξάζηλν πξαθηηθά ηεο πφιεο ζε ηδηψηε.
Ζ ζπλέρεηα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο βγάδεη κάηη θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρεη φια απηά πνπ είπακε: ηελ εθηίλαμε
ηνπ θφζηνπο θαη πξηλ επί Βαζηιφπνπινπ θαη ζήκεξα επί Βνχξνπ, θαη απφ ηελ
άιιε ηα πξνγξάκκαηα απηά δήζελ ηεο αλαθχθισζεο πνπ εθπαηδεχνπλ
αθξηβψο ηνλ θφζκν ζε κηα λέα ινγηθή πνπ ζα πιεξψλεη εμ νινθιήξνπ ην
βάξνο απηφο θαη ζα ειαθξχλνληαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο πνιχ κεγάια
ζνχπεξ κάξθεη θαη εκπνξηθά πνπ έρνπκε ζην φλνκα φηη ζα έρνπλ
αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα.
Έρνπκε ηε κνληκνπνίεζε ηνπ κίλη ζθνππηδφηνπνπ ζην πξψελ
πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ζα ήζεια πάξα πνιχ λα έρσ ην ζρφιην ηνπ
θ. Κσλζηαληηλίδε, ν νπνίνο είρε κηα ζρεηηθή αλαθνξά πξνεθινγηθά ζην
πξφγξακκά ηνπ.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή απαληά κε ινγηθή θέξδνπο, αχμεζε ηδίσλ
πφξσλ, αχμεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο ζην ζέκα πνηνο
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ζα ρξεκαηνδνηεί. Πξνρσξά ζε θαηαζρέζεηο αιιά θαη ζε δηεπθνιχλζεηο
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο.
Τπεξαζπίζηεθε καρεηηθά ηελ επηδξνκή ζε κηθξννθεηιέηεο. ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 πνπ ςεθίζηεθε ην ’19 αξλήζεθε λα κεγηζηνπνηήζεη
ηα ηέιε ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα, δηαηήξεζε γηα παξάδεηγκα ηελ έθπησζε ηνπ
50% γηα θάηη θησρνδηάβνινπο πνπ έρνπλ επηρεηξήζεηο κέρξη θαη 6 ζηξέκκαηα
έθηαζε.
Γηαηήξεζε πνιχ ςειά ηα δεκνηηθά ηέιε παξά ην πιεφλαζκα
ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ θαη βάιε. Καη θπζηθά έλα πιεφλαζκα, ην νπνίν ην
θιεξνλφκεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε αληηιατθή πνιηηηθή θαη γη' απηφ έζηαδαλ
κέιη ζηελ παξάδνζε – παξαιαβή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
αιιά θαη ζηα πξψηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ηα ζηειέρε ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο
Αξρήο.
Παξάιιεια απμήζαηε θαηά 20% ην Γεκνηηθφ θφξν, νπζηαζηηθά
νκνινγψληαο φηη ε πνιηηηθή ζαο είλαη λα πεξάζεηε ζηαδηαθά ην ζχλνιν ηνπ
Γήκνπ ζε αληαπνδνηηθή βάζε κε αχμεζε ησλ ηνπηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ. Σα
ίδηα θαη ρεηξφηεξα κε ηηο ιεγφκελεο απαιιαγέο ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ θαη ηελ –ν Θεφο λα ηελ θάλεη!- θνηλσληθή πνιηηηθή, απφ απηφ ην
ηεξάζηην πιεφλαζκα ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ θαη βάιε πεξίζζεςαλ κφιηο 29.000
€ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 φπσο ηνλ θαηαζέζαηε ην ’19 γηα ηελ
ειάθξπλζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ.
Παξάιιεια ελψ γίλεηαη έλα πάξηη εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα θαη ην Γήκν ζηελ πεξηνρή, κεηψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζηα
ζρνιεία, γηα ην άιζνο, έρεη γίλεη γεθχξη ηεο Άξηαο εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα ε
αλάπιαζή ηνπ, ζπλερίδνπλ ζε καχξν ράιη νη παηδηθέο ραξέο. Γίλνληαη ςίρνπια
γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, εμαθαλίζηεθαλ – κεδελίζηεθαλ νη
δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζενκεληψλ θαη είλαη αλχπαξθηεο γηα ηελ
αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ζε έλα Γήκν, φπνπ ην 85% ησλ θηηξίσλ είλαη πξν ηνπ
’85 δειαδή πξηλ απφ ηνλ ζχγρξνλν αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ θαη ην 62% ησλ
θηηξίσλ ρξνλνινγνχληαη πξηλ ην 1970.
Βάιαηε ζην ζπξηάξη αξθεηά βαζηά θαη ηελ έρεηε μεράζεη ηηο
εθζέζεηο ησλ ΚΣΤΠ φπνπ κίιαγε ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάγθε κεηαζεηζκηθψλ
ειέγρσλ ζε κηα ζεηξά ζρνιεία.
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Κάλαηε επηρείξεζε λα εκπεδψζεηε σο θαλνληθφηεηα ηελ
απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Δίλαη κεηξεκέλα ζηα
δάρηπια ηα λεπηαγσγεία ζηα νπνία δελ είλαη 25ξηα ηα ηκήκαηα. Κάηη πνπ
θιεξνλνκήζαηε απφ ηελ θα Παπαινπθά θαη ην ζπλερίδεηε θη εζείο, ελψ ζα
κπνξνχζαηε λα έρεηε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ ειάθξπλζε θαη αξαίσζε ηνπ
πιεζπζκνχ.
Αθφκε θαη ε αίζνπζα γηα παξάδεηγκα ζην 2 ν λεπηαγσγείν
ζήκεξα ζα κπνξνχζε –πνπ θαηαθηήζεθε κε αγψλεο ησλ γνληψλ- κέλεη
αλαμηνπνίεηε γηαηί δελ θηλείηαη νχηε ε Γεκνηηθή Αξρή πξνο ην Τπνπξγείν γηα
λα ζπάζεη ή γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιινη δεκνηηθνί ρψξνη πνπ παξακέλνπλ
θιεηζηνί θαη ελ κέζσ παλδεκίαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ, γηα λα
αξαηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ λεπηαγσγείσλ κε ηηο αλάινγεο
πξνζιήςεηο θπζηθά.
Μέζα απφ ηηο γεληθέο αλαθνξέο ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηηο ηππηθέο
γεληθνινγίεο απνηππψλνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Απνηππψλεηαη ε
ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο αληηιατθήο θιηκάθσζήο ηεο.
Γηα παξάδεηγκα. Έρνπκε κηα ηππηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ φζνλ
αθνξά

ηνπο

δεκφηεο,

δηαηεξνχληαη

ηα

πξνζρήκαηα

θαη

πξνσζείηαη

απξφζθνπηα φιεο νη άιιεο ζηνρεχζεηο. Μηα ζπληήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ρσξίο
ηελ παξακηθξή έλδεημε βειηίσζεο πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ, θαλέλαο
εκπινπηηζκφο ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ πξνο ηνπο δεκφηεο κε εμαίξεζε ηα
εκβφιηα ηα νπνία έρεη έλα ελδηαθέξνλ πσο έγηλαλ. Υσξίο θακία πξνζαξκνγή
ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ην αληίζεην κε ππνβάζκηζε θαίξησλ ππεξεζηψλ φπσο
ηα ΚΔΠ.
Γηαρείξηζε

ηεο

θηψρεηαο.

Γηα

παξάδεηγκα

νπνηαδήπνηε

πξαγκαηηθά δσξεάλ πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ππεξεζία (καζηνγξαθίεο,
ηεζη ΠΑΠ, Γεκνηηθή πγθνηλσλία, πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο)
πινπνηείηαη κε ην ζηαγνλφκεηξν, ρσξίο νπζηαζηηθή ζηήξημε πξνψζεζε θαη
ελίζρπζε, κε απφδεημε ηνπο ειάρηζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο. 45 κφλν δσξεάλ
ηεζη ΠΑΠ, 70 κφλν δσξεάλ καζηνγξαθίεο. Απηφο είλαη ν απνινγηζκφο ηνπ
2019.
Έρνπκε
πεξηνξηζκψλ

ζηε

ηελ

απειεπζέξσζε

«δηαζθεδαζηνχπνιε»
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Φηιαδέιθεηα είλαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019 λα θαηαγξαθεί ε άξλεζή ζαο
αθφκε θαη λα κπεη γηα ζπδήηεζε ε πξφηαζε ςεθίζκαηνο πνπ έθεξε ε "Λατθή
πζπείξσζε" ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηνπ ΚΔΘΔΑ πνπ
πέξαζαλ θη άιινη Γήκνη ρσξίο λα έρνπλ πξφβιεκα, ε άξλεζή ζαο λα
ςεθίζνπκε θαλνληζηηθή γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο πνπ ζα δεζκεχνπλ θαη ην
Γήκν θαη ηα σκαηεία.
Δπηδείμαηε

αιιεξγία

ζηνπο

καζεηηθνχο

αγψλεο

ησλ

εξγαδνκέλσλ. Καηαγξάθεθε ε αληεξγαηηθή ζαο ζηάζε, κε 5 θαηαγγειίεο
σκαηείνπ, 4 θαηαγγειίεο ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη κηα ηεο ΑΓΔΓΤ ζε πνιχ ιίγν
ρξφλν πνπ είζηε ζηε Γηνίθεζε.
Μέζα ζην 2019 ζε ηξεηο κήλεο δηνξγαλψζαηε δπν Γεκνηηθά
πκβνχιηα

ζε

εκέξα

απεξγίαο

νπζηαζηηθά

πεηζαλαγθάδνληαο

ζε

απεξγνζπαζία.
Γηαηεξείηε θαη ζπκβηβάδεζηε κε ην απαξάδεθην θαζεζηψο ησλ
ζπκβαζηνχρσλ θαη ηνπ αίζρνπο ηεο δήζελ θνηλσθεινχο εξγαζίαο, απηφ
εηπψζεθε. Γη' απηφ άιισζηε δελ παίξλεηε ηνπο 12 ζην Πξάζηλν θαη πεξηκέλεηε
ηνπο 8κελήηεο.
Δπηρεηξήζαηε λα θάλεηε ρξηζηνπγελληάηηθν δψξν απνιχζεηο ζην
ΔΣΗΑ, αληηκεησπίζαηε κε απεηιέο ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, αθφκε πεξηκέλνπλ
νη εξγαδφκελνη ηα ΜΑΠ. Πξνρσξήζαηε ζε δηεχξπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε
θξίζηκνπο ηνκείο θαη επηρεηξήζαηε λα εγθαηαζηήζεηε θάκεξεο ζε εξγαζηαθνχο
ρψξνπο.
Ήζαζηαλ ε πξψηε Γεκνηηθή Αξρή απ' φινπο ηνπο Γήκνπο
παλειιαδηθά πνπ ςήθηζε κηα εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, αληηδξαζηηθή πνιηηηθή
δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, ηελ νπνία παξά ιίγν λα ηελ
ςεθίζνπκε κάιηζηα ρσξίο λα ηε δηαβάζεηε.
Δίλαη γλσζηή ε άζιηα θαηάζηαζε ζηελ πξνζρνιηθή, ζηα ζρνιεία,
ε εγθαηάιεηςε πνπ θέηνο παξαπάλσ κάηη, ηέινο πάλησλ δελ ζα ζηαζψ εθεί
παξαπάλσ.
Σν 2019 ππάξρεη κηα άιιε εκβιεκαηηθή πξάμε, ηελ νπνία
ρξεψλεζηε θαη εζείο, νινθιεξψλεηε θάηη ην νπνίν μεθίλεζε ζα δηαβνχιεπζε ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, έρεη θαηαγξαθεί άιισζηε ζηα πξαθηηθά ησλ
Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ην νινθιεξψζαηε εζείο: είλαη ε αθχξσζε ηεο
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αλέγεξζεο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ σο Γεκνηηθνχ
Βξεθνλεπηαθνχ κε θξαηηθή επζχλε θαη ην μεπνχιεκα νπζηαζηηθά ηνπ
νηθνπέδνπ ζηε κεηξφπνιε γηα λα δεκηνπξγήζεη δηθφ ηεο Παηδηθφ ηαζκφ ηνλ
νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο θαη ρσξίο βξεθηθά ηκήκαηα
φπσο είρε εηπσζεί ζηε ζπδήηεζε εδψ, ηε ζηηγκή πνπ είλαη άζηεγνο νπζηαζηηθά
απφ θαηάιιειν ζηαζκφ ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο θαη ππάξρεη ηεξάζηην
έιιεηκκα ζε βξεθηθά ηκήκαηα.
Δίλαη ςέκαηα φηη ν Γήκνο ζα απνθηήζεη έλα λέν βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ.

Απιά

αληί

λα

κεηαζηεγαζηεί

ζε

θαηάιιειν

θηίξην

ν

3 νο

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ζα παξακείλεη άζηεγνο, ζα κεηεγθαηαζηαζεί εθεί ν
ηδησηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο πνπ δηαηεξεί επίζεο ζε θαηάιιειν ρψξν ε
κεηξφπνιε ε νπνία έρεη αθίλεηα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα κπνξνχζε
λα βνεζήζεη θαη λα ζπκβάιιεη, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο.
Τπήξρε φκσο θαη θάηη άιιν ζεκαληηθφ. Καηαγξάθεηαη επίζεο ην
2019 ζηνλ απνινγηζκφ ην έσιν ελφο επηρεηξήκαηνο πνπ αθνχκε ζπλέρεηα θαη
ζπλέρεηα, φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηα επεηδή δελ θάλακε
Πξσηνκαγηά ην 2020. Σν έζνδν ηνπ 2019 είλαη 236.000 € ηα κηζά απφ απηά
δειαδή πνπ έρεηε πάξεη σο έθηαθηε επηρνξήγεζε ελ κέζσ παλδεκίαο
ζήκεξα.
Τπήξρε φκσο θαη ειπηδνθφξα ζεκεία. Ήηαλ ειπηδνθφξνη νη
αγψλεο ησλ καζεηψλ, ησλ γνληψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ήηαλ ειπηδνθφξν ην
γεγνλφο φηη θάησ απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γνληψλ πηεζηήθαηε θαη βξέζεθε
ιχζε γηα ην 2ν Νεπηαγσγείν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη απνδεηθλχεηαη φηη νη
ελσηηθνί θαη καδηθνί αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ πξνβάιινπλ ηηο δηθέο
ηνπο, ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, φηαλ δελ
ζπκβηβάδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα αλαδεηθλχνπλ απηέο ηηο
αλάγθεο, κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ, λα γίλεηαη έλα ζαξξεηφ βήκα κπξνζηά, έλα
ζαξξεηφ βήκα πνπ ζήκεξα πξέπεη λα εθθξαζηεί κε πην ζαξξεηή ζπζηξάηεπζε
θαη κε ην ΚΚΔ. Απηή είλαη ε δηθή καο εθηίκεζε γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ
πεξαζκέλνπ ρξφλνπ, ζαο επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
λα μεθηλήζσ απφ θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ’19 ζηνπο
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νπνίνπο άιιαμε ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη κεηά ζα αλαθεξζψ ιίγν ζην ’19
ζπκθσλψληαο ζε έλα κέξνο κε φζα είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ πξηλ θξίλνληαο
ηελ απειζνχζα Γηνίθεζε.
Να κηιήζσ φκσο γηα ηνπο ιίγνπο κήλεο ηνπ ’19 επί ησλ νπνίσλ
είλαη θαη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζήο καο ζήκεξα. Απηφ πνπ δελ είδα λα
αλαπηχζζεηαη αξθεηά απφ ηνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο
είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη θαηά ηελ γλψκε κνπ ηε λέα Γηνίθεζε θαη ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο λέαο Γηνίθεζεο απφ ηνλ επηέκβξην θαη κεηά.
Καη κηιψ γηα ηελ πξνζπάζεηα ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο
απιήο αλαινγηθήο πνπ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ αγψλεο δεθαεηηψλ πνιιψλ
Κνκκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ αλζξψπσλ θαη αγσληζηψλ γηα πξψηε θνξά
ίζρπζε ζηε ρψξα καο.
Ζ απιή αλαινγηθή απηή έζεζε ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ν θ.
Γήκαξρνο πξφηεηλε θάπνηεο ζπλεξγαζίεο θαη απηέο νη ζπλεξγαζίεο ….
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, απνρσξεί ν θ. Γξακκέλνο
θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηέο νη ζπλεξγαζίεο θαζ' φζνλ δελ ζηεξίδνληαλ ζε
εθβηαζκνχο, ζε πξναπαηηνχκελα, ζε ζπλζήθεο δειαδή πνπ δελ ηηκνχλ θαη δελ
δείρλνπλ ζεβαζκφ ζην ζεζκφ ηεο απιήο αλαινγηθήο, απηέο νη ζπλεξγαζίεο
θάπνηεο επνδψζεθαλ θαη θάπνηεο θαηαθξεκλίζηεθαλ. Γελ πξέπεη λα
παξαπνληφκαζηε γηα θάπνηεο ζπλεξγαζίεο γηαηί ν θ. Γήκαξρνο ελδερνκέλσο
δελ πξφηεηλε ζε θάπνην ζπλάδειθν λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ. Απηφ πνπ πξέπεη
φκσο λα ζπκφκαζηε είλαη …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μαο θνξντδεχεηε θ. Κσλζηαληηλίδε, έηζη;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα ηη πξάγκαηα είλαη απηά θ. Πξφεδξε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη ζα ηνπ βνπιψλνπκε ζπλέρεηα. Μαο θνξντδεχεηε…
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ση αίζρνο είλαη απηφ; Γελ ληξέπεζηε ιηγάθη;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καζφινπ δελ ληξέπνκαη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε δελ έρεηε ηνλ ιφγν, αθήζηε ηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε λα πεη φ,ηη θαηαιαβαίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σάζν ζπλέρηζε, ν Οπζηακπαζίδεο κηιάεη δελ έρεη ζεκαζία.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γήκαξρε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζα ζαο δνζεί ν ιφγνο λα πείηε φ,ηη
ζέιεηε. πλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ πνπ δελ θαηαιαβαίλσ είλαη γηαηί πξνθαιψ ηφζν
κεγάιν εθλεπξηζκφ ζε ζπλαδέιθνπο γηα ηνπο νπνίνπο

δελ αλαθέξνκαη

θηφιαο. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θάπνηνη κηιάλε, ιεο θαη αλαθέξνκαη ζε απηνχο.
Έιενο, λα έρνπκε κηα δηάθξηζε!
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξέπεη λα αλαθέξεη ην φλνκά κνπ γηα λα απαληψ ζε
απηά πνπ ιέηε; Δίλαη αλππφζηαηα φια;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηάλλε ζε παξαθαιψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ, έρεη πάεη ε δηαδηθαζία πάξα πνιχ θαιά ζαο επραξηζηψ πνιχ φινπο,
βνεζήζηε ην Πξνεδξείν, είλαη δχζθνιε ε δηαδηθαζία αο πεη ν θαζέλαο απηφ
πνπ πηζηεχεη, απηφ πνπ μέξεη θαη απηφ πνπ θαηαιαβαίλεη θαη θξηλφκαζηε φινη.
Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Κσλζηαληηλίδε ζπλερίζηε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, ην μέξσ φηη θξηλφκαζηε φινη
είλαη δεδνκέλν. Θέισ λα επαλαιάβσ: απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε λέα Γηνίθεζε
θαηά ηε γλψκε κνπ γηα ηνπο πξψηνπο κήλεο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε
απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, απφ εκέλα θαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη' αξρήλ γηα
θάπνηεο ζπλεξγαζίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ηνλ θ. Κνπεινχζν, θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη θαη ηνλ θ. Κνπεινχζν, έρεηε δίθην θ. Γήκαξρε. Ζ
ζπλεξγαζία πνπ επνδψζεθε θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηψξα, απηφ δείρλεη αθξηβψο
ηε δηαθνξεηηθφηεηα απηήο ηεο Γηνίθεζεο απφ άιιεο Γηνηθήζεηο.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη Παξαηάμεηο ζπλέπξαμαλ απηνβνχισο θαη
ρσξίο εθβηαζκνχο θαη πξναπαηηνχκελα ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε δηθή καο
Παξάηαμε θαη εκέλα πξνζσπηθά θαη απηφ λνκίδσ φηη ηηκά ηελ πξνζπάζεηα
πνπ έγηλε απφ ακθνηέξνπο. Απηφ λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα
ηνληζηεί. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη ζηνπο Γήκνπο, είλαη ζίγνπξν φηη δελ
αθέζεθε λα θξηζεί πιήξσο ε απιή αλαινγηθή γηαηί αθξηβψο είρακε ην λφκν γηα
ηελ θπβεξλεζηκφηεηα, αλαθέξζεθε ζε απηφ θαη ν θ. εξεηάθεο ν νπνίνο
λφζεπζε ηελ απιή αλαινγηθή θαη έδσζε πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο πξάγκαηη
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ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηηο πήξε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αιιά αο
αλαξσηεζνχκε κε δεδνκέλε ηε ζχλζεζε απηή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πσο
ζα κπνξνχζε λα θπβεξλεζεί, λα δηνηθεζεί απηφο ν Γήκνο, αλ δελ ππήξρε
λφκνο θπβεξλεζηκφηεηαο γηα λα κε ζεσξεηηθνινγνχκε θαη λα κηιάκε επί ηνηο
πξάγκαζη.
Αο αλαξσηεζνχλ φινη νη θαινπξναίξεηνη ζπλάδειθνη πσο ζα
κπνξνχζε λα δηνηθεζεί απηφο ν Γήκνο, πσο ζα ππήξρε πξνυπνινγηζκφο,
πσο ζα ππήξρε Σερληθφ Πξφγξακκα αλ δελ ππήξρε ν λσζεπηηθφο λφκνο πνπ
έδσζε αξκνδηφηεηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Αλ είκαζηε εηιηθξηλείο ζα
απαληήζνπκε κφλνη καο πάλσ ζε απηή ηελ εξψηεζε πνπ θάλσ, ηε ξεηνξηθή.
Πάκε ιίγν γηα ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο δελ ζα ζαο θνπξάζσ θ.
Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Γηα ηνπο ιίγνπο κήλεο ηνπ ’19 εκείο
αλαιάβακε ηνλ επηέκβξε έρνληαο λα αληηκεησπίζνπκε αηθλίδηα πξνβιήκαηα
θαη κηιάσ γηα ηνλ ζεηζκφ πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ν νπνίνο καο αλάγθαζε
ηαρχηαηα, κε ηε ζεκαληηθή ζπλεξγαζία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ εθεί θαη ηνπ αξκνδίνπ Αληηδεκάξρνπ λα επηζθεπάζνπκε άκεζα
δεκηέο πνπ είραλ γίλεη ζην ΔΠΑΛ θαη λα κεηαθέξνπκε ηα παηδηά ζε αζθαιείο
αίζνπζεο, γηαηί αξθεηέο αίζνπζεο εθεί ην ζρνιείν φπσο μέξεηε θξίζεθαλ
αθαηάιιειεο απφ ην ζεηζκφ.
Δπίζεο ππήξραλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζην 1ν Γπκλάζην – 1ν Λχθεην
νη νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ επίζεο άκεζα. Ήξζαλ θιηκάθηα ηεο ΚΣΤΠ θαη ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο έιεγμαλ ηηο δεκηέο θαη απηέο επηζθεπάζηεθαλ ζην 3 ν
Γπκλάζην.
Δπίζεο λα πσ μαλά φηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε έλα ηεξάζηην
πξφβιεκα κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή πνπ ζσζηά ε πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε πξφηεηλε θαη θαζηέξσζε αιιά ρσξίο λα έρεη ηηο ππνδνκέο πνπ
έπξεπε. Έηζη εκείο φηαλ ήξζακε απφ ηηο πξψηεο κέξεο αληηκεησπίζακε ηα
δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα ησλ γνλέσλ γηα ηελ έιιεηςε ζσζηψλ ζπλζεθψλ
ζηέγαζεο ηκεκάησλ ηεο πξνζρνιηθήο εηδηθά ζηε Νέα Υαιθεδφλα.
Απηέο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο θάλακε ηνπο πξψηνπο
κήλεο έηζη ψζηε ρσξίο λα δψζεη νχηε έλα επξψ ν Γήκνο γηα ηελ αγνξά απηήο
ηεο πνιχ ζχγρξνλεο θαη πνιχ φκνξθεο ηεο θαηλνχξγηαο αίζνπζαο πνπ
ηνπνζεηήζακε ακέζσο ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2020, απηέο ηηο ελέξγεηεο θάλακε
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έηζη ψζηε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε μαλαιέσ ηηο πξψηεο
εκέξεο ηεο Γηνίθεζεο.
Να θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε θαη λα ηειεηψζσ γη' απηφ πνπ
εηπψζεθε απφ ηνλ θ. εξεηάθε πξηλ γηα ηνπο αγψλεο ησλ καζεηψλ. Οη αγψλεο
ησλ καζεηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ ηα αηηήκαηά ηνπο είλαη δίθαηα γηαηί είλαη
ηα αηηήκαηα ησλ καζεηψλ δίθαηα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ελ πνιινίο, πξέπεη λα
έρνπλ ηελ ππνζηήξημή καο θαη ηελ έρνπλ.
Διπίδσ βέβαηα λα κελ ζπκπεξηιακβάλεη κέζα ζε απηνχο ηνπο
αγψλεο ν θ. εξεηάθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία, απηή ηε
ιαίιαπα ησλ θαηαιήςεσλ γηαηί λνκίδσ φηη δελ εθθξάδεη ηελ ηεξάζηηα
πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πνπ είλαη αληίζεηνη ζηηο θαηαιήςεηο θαη λνκίδσ φηη
απηέο αθξηβψο νη θαηαιήςεηο απαμηψλνπλ ηνλ αγψλα ησλ παηδηψλ θαη
απαμηψλνπλ θαη ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ ηα αηηήκαηά ηνπο.
Τπάξρνπλ άιιεο κνξθέο αγψλα θαη απηέο ηηο κνξθέο αγψλα
λνκίδσ φηη θη εκείο σο Γήκνο έρνπκε απνδείμεη φηη ηηο ππεξαζπίδνπκε φζν
κπνξνχκε, πξνζπαζνχκε πξνο ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε λα κεηαθέξνπκε ηα
αηηήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηα θελά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηα πξνβιήκαηα
ησλ θηηξίσλ πνπ ππάξρνπλ. Πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε θαη
θάλακε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ’19 έηζη ψζηε λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο
-ην είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο, ην επαλαιακβάλσ θη εγψ γηαηί είλαη ζεκαληηθφαλέγεξζεο ηνπ 3νπ γπκλαζίνπ – ιπθείνπ. Έξγν, γηα ην νπνίν πνιινί εμ εκψλπκψλ βνήζεζαλ θαη είρε βαιηψζεη γηα αξθεηνχο κήλεο.
Δπίζεο έρνπκε θάλεη αξθεηέο κέζα ζην ’19 ζπλαληήζεηο κε ηελ
ΚΣΤΠ θαη κε άιινπο θνξείο γηα λα επηηαρχλνπκε ηα δίθαηα αηηήκαηα
αλέγεξζεο ηεο λέαο πηέξπγαο ηνπ 1νπ ιπθείνπ θαη γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε
ζπλνιηθά κε ην πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ησλ ΔΠΑΛ. Έρνπκε πέζεη πξάγκαηη
ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν, ζε κηα πεξίνδν πνπ δελ ππάξρεη ε ρξεκαηνδφηεζε
εχθνια ζηελ ΚΣΤΠ.
Έρνπκε πέζεη ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν πνπ ππνιεηηνπξγνχλ
πάξα πνιιέο ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Πεξηθέξεηα θαη νη ΚΣΤΠ θαη
ν Γήκνη αθξηβψο ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ ηεο παλδεκίαο ησλ αδεηψλ, εηπψζεθαλ
απηά, έρνληαο ππφςε απηέο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο λνκίδσ φηη ηνπο πξψηνπο
κήλεο ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν έρσ ηελ ηηκή εγψ λα
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πξνΐζηακαη, αιιά θαη γεληθφηεξα σο Γηνίθεζε λνκίδσ φηη ζέζακε ηηο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο βάζεηο, θάλακε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο,
ζέζακε δειαδή ηηο βάζεηο γηα λα σξηκάζνπλ αξθεηά έξγα, αξθεηέο κειέηεο
πνπ ζα δείηε ζην κέιινλ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην
θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ αθνξνχζε ηνπο κήλεο πνπ ήκαζηαλ Γηνίθεζε θαη
ζα ήζεια λα πσ ηα εμήο:
Μηα Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα ζρεδηάζεη ην πνιηηηθφ ηεο φξακα
θαη απηφ θάλακε. Γειαδή βάιακε ζηελ θνξπθή ηελ αηζζεηηθή δηαπαηδαγψγεζε
θαη δεκηνπξγηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ, ηελ έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο,
ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηελ ςπραγσγία ηνπο. Πηζηεχνπκε φηη ην φξακα ηνπ
πνιηηηζκνχ είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα γηαηί κε απηφ ζηνρεχεη ζηελ ςπρή ησλ
θαηνίθσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.
Σν πνιηηηζηηθφ έξγν ηε ρξνληά ηνπ ’19 φζν ήκαζηαλ Γηνίθεζε θαη
ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο βέβαηα ήηαλ πάξα πνιχ πινχζην ζε θάζε επίπεδν
θαη θπζηθά δελ κπνξψ λα αλαθεξζψ ζε φιν ην έξγν αιιά ελδεηθηηθά ζε
θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ θάλακε.
Καη' αξρήλ ηδξχζεθε ε Γεκνηηθή Υνξσδία ε νπνία πινχηηζε
γεληθά ηηο εθδειψζεηο καο. πκκεηείρε ζε πνιιέο άιιεο εθδειψζεηο εθηφο ηνπ
Γήκνπ, είρε πάεη ζην Γεξνθνκείν, έιαβε κέξνο ζην 10 ν δηεζλέο θεζηηβάι ζην
Μέγαξν Μνπζηθήο.
Σν ζέκα ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. Σν Π.Π.Η.Δ.Γ. είρε πάξα πνιχ κεγάιε
δξαζηεξηφηεηα, πξαγκαηηθά δσληάλεςε. Ξελαγήζεηο ησλ ζρνιείσλ ζην
Μνπζείν Μηθξαζηαηηθνχ Πνιηηηζκνχ «Φηιηψ Υατδεκέλνπ», παξνπζηάζεηο
βηβιίσλ, βξαδηέο ιφγνπ, παξνπζηάζεηο θαιιηηερλψλ κε ην έξγν ηνπο. Πάξα
πνιιέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, απφ ηηο νκάδεο, απ ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ
Γήκνπ, ΖΡΧΓΟΤ, δξψκελα, απφ ην 2ν ΓΔΛ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Κηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ,
εθδφζεηο βηβιίσλ ««Οδσλπκηθά ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο» – Ζ ζεκαζία ησλ νλνκάησλ ησλ νδψλ θαη ησλ πιαηεηψλ», «Νέα
Φηιαδέιθεηα – Νέαο Υαιθεδφλα ηζηνξηθέο δηαδξνκέο κέζα ζηνλ 20ν αηψλα», ν
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Γήκνο εμεδσζε ην βηβιίν «Ηρληιαηψληαο ηνλ Πνδνλίθηε θαη ην άιζνο». Δίλαη
έθδνζε ηνπ Γήκνπ κε ζπλεξγαζίεο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.
Πάξα πνιιέο εθζέζεηο εηθαζηηθψλ. Έθζεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ
εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ζπλαπιία κε ηε Φσηεηλή Βειεηζηψηνπ. Έθζεζε
εθδήισζε ηνπ εηθαζηηθνχ θαιιηηέρλε ηνηρνγξαθηψλ Klaus Klinger κε πέληε
θαιιηηέρλεο θαη πνιιέο άιιεο εθδειψζεηο.
Φηινζνθηθέο δηαιέμεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπκπνιίηηζζά καο
θα Υξπζάλζε Κερξνιφγνπ δηδάθηνξα Παλεπηζηεκίνπ ε νπνία είρε πάξα πνιχ
κεγάιε επηηπρία φρη κφλν ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο δεκφηεο, αιιά θαη
θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρψλ
Γεληθψο επαλεθθίλεζε ην εηθαζηηθφ εξγαζηήξη γηα φιεο ηηο
κνξθέο ηεο ηέρλεο θαη γηα ηα παηδηά θαη γηα ηνπο κεγάινπο: δσγξαθηθή,
γιππηηθή, ραξαθηηθή, θεξακηθή, θσηνγξαθία. Δλίζρπζε ηηο ζεαηξηθέο νκάδεο,
ην ρνξεπηηθφ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα ρνξεπηηθά θαη φια
απηά βέβαηα κε ηελ επηινγή πνηνηηθψλ θαιιηηερλψλ θαη δαζθάισλ.
Πνιιέο εθδειψζεηο γηα ηα παηδηά θαη εθδήισζε γηα ηνπο λένπο.
Δθδήισζε γηα ηνπο λένπο «Ζκέξα ησλ λέσλ» Ησληθφο φπνπ ζπκκεηείρε ε
Νενιαία κε πάξα πνιιά παηδηά. Ίδξπζε ηε βηβιηνζήθε θαη ηελ εκπινχηηζε κε
πνιιά βηβιία.
Σν νδνηπνξηθφ, ην κνπζηθνρνξεπηηθφ, δηαδεκνηηθφ θεζηηβάι κε
θηινμελνχκελεο ρνξεπηηθέο νκάδεο άιισλ Γήκσλ. Γηα ηα παηδηά πάξα πνιιά
ζεαηξηθά:

«Έλα

παξακπζέλην

άββαην»

θάζε

άββαην

αλάγλσζε

παξακπζηψλ ζηα παηδηά. Φεθηαθφ πιαλεηάξην ζην άιζνο. «Γίλε αξραηνιφγνο
γηα κηα κέξα» καζεηέο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε ιίκλε ηνπ άιζνπο ζπκκεηείραλ
ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε αξραηνιφγνπο.
Σν Act Festival ζηελ πφιε καο, δσληαλέο δξάζεηο θαη πάξηη κε
ζθνπφ ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα θνηλά. Αζινπαηδηέο ζην
άιζνο γηα φινπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ
πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα φιεο ηηο ειηθίεο.
Παλειιήληνη ζρνιηθνί αγψλεο πνδειαζίαο ζην άιζνο θαη πάξα πνιιέο άιιεο
εθδειψζεηο.

38

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/11/2020

Θεσξψ φηη σο πξνο ην θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ζην νπνίν
αλαθέξνκαη εγψ, κάιινλ ζπγραξεηήξηα πξέπεη λα πάξεη ε Γηνίθεζε
Βαζηιφπνπινπ. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια θη εγψ κε ηε ζεηξά
κνπ λα πσ δπν ιφγηα, φρη πνιιά πξάγκαηα γηα λα κε καθξεγνξήζσ, αιιά ζα
ήζεια ζηα πιαίζηα αλ κε ηη άιιν ζέισ λα είκαη δίθαηνο ζηελ θξηηηθή πνπ θάλσ,
ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε πξάγκαηη καο άθεζε κηα παξαθαηαζήθε έξγσλ δελ
κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλείο απηφ. Τπάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία φζν
θαη λα ζέιεη θαλείο λα ηα παξνπζηάζεη δηαθνξεηηθά, είλαη έηζη.
Φαληαζηείηε φηαλ αλαιάβακε θχξηνη ζπλάδειθνη εκείο ηε
Γηνίθεζε, είρακε λα δηαρεηξηζηνχκε πάξα πνιιά έξγα ηα νπνία ήηαλ ζε
εμέιημε ή ζηελ αξρή ή κειεηεκέλα φπσο εηπψζεθε ζσζηά, ηα νπνία έπξεπε
λα πξνρσξήζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε θαη ζεκεηψλσ ηα εμήο:
Ξέξεηε ηη είρε γίλεη κε ην ζέκα ησλ ερνπεηαζκάησλ, ην γλσξίδεηε
πάξα πνιχ θαιά ην πηάζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ αλαιάβακε, ην
πξνρσξήζακε θαη γίλεηαη. Ξέξεηε φηη εθείλε ηελ επνρή νινθιεξσλφηαλ ην
έξγν ηεο νδνπνηίαο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ήηαλ πεξίπνπ ζηε κέζε.
Οινθιεξψζακε απηφ ην έξγν ηαπηφρξνλα κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γεκάξρνπ
εμαζθαιίζακε ρξήκαηα γηα λέν έξγν νδνπνηίαο θαη λέν έξγν απνθαηάζηαζεο
πεδνδξνκίσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηαπηφρξνλα πξηλ ηειεηψζνπλ ηα άιια.
Ξέξεηε φηη πξνρσξήζακε απηφ ην έξγν κφλσζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ
λεθξνηαθείνπ, ην γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά. Ξέξεηε φηη πξνρσξήζακε θαη ην
Σνπξαιί αιιά εηδηθά ζην ΚΔΤΠΟΘΑ δψζακε κάρεο θαη ζαο ιέσ κάρεο γηαηί
ήκνπλ εγψ ν ίδηνο, ν Γήκαξρνο θαη ε δηεπζχληξηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη
δψζακε πξαγκαηηθέο κάρεο κε φ,ηη κέζν κπνξνχζε ν θαζέλαο καο θαη
θαηαθέξακε δηφηη έηζη φπσο πήγαηλε απηφ ην έξγν δελ ζα γηλφηαλ πνηέ, δελ
πξνιάβαηλε λα γίλεη αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο, ηα γλσξίδεηε πάξα πνιχ
θαιά.
Ξέξεηε φηη πξνρσξήζακε θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ Παηδηθψλ
ηαζκψλ, πξνρσξήζακε ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα επεηδή αθνχζηεθε ζε
πξνεγνχκελν πκβνχιην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ζέισ λα ζαο
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πσ ην εμήο: βεβαίσο ππήξρε κειεηεκέλν, ζπκθσλνχκε απφιπηα. κσο ήηαλ
εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο.
Ο Γήκαξρνο πίεζε πξνζσπηθά, είλαη πξνζσπηθή ηνπ επηηπρία
θαη κπήθε απηφ ην έξγν γηαηί πάληα θφιιαγε ζην κεγάιν θφζηνο.
Πεξαηψζεθαλ θπζηθά ηα έξγα απηά κε ηα φπνηα πξνβιήκαηα
γλσξίδνπκε θαη εζείο θαη εκείο θαη φινη καο, φινη νη πνιίηεο πνπ αζρνινχληαη
γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Πξνρσξήζακε ην έξγν ηνπ Ησληθνχ ηεο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο ησλ ηεζζάξσλ ζρνιείσλ πνπ έρνπκε μαλαπεί.
Πξνρψξεζαλ νη κειέηεο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ,
ξάκπεο ΑκεΑ πνπ ηα μεθηλήζαηε εζείο ην μαλαιέσ, ηα πξνρσξήζακε φκσο.
Δπηπιένλ θαη θαιψ νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν θαιφπηζην ή ηέινο πάλησλ
αληηθεηκεληθφ θξηηή λα πεη φηη δελ είλαη έηζη γηαηί πνιιά έρνπλ αθνπζηεί γηα ηνλ
πξψην θαηξφ ηεο Γηνίθεζήο καο, αιιά φπνηνο ζέιεη αο ακθηζβεηήζεη ηα
ιεγφκελά κνπ δηφηη είλαη ηεθκήξηα ηα νπνία είλαη αδηακθηζβήηεηα.
Αλαιάβακε κηα θαηάζηαζε ζρνιείσλ ε νπνία ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ
φπσο είπε θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ήηαλ ζε νξηζκέλα ζρνιεία φπσο ην ΔΠΑΛ
ηξαγηθή. Ξαλαθέξακε ηα θιηκάθηα, παξαθαιέζακε ρίιηεο θνξέο ελψ δελ καο
έδηλε ζεκαζία ε ΚΣΤΠ λα μαλαζηείιεη ηα θιηκάθηα γηα λα κπνξέζνπκε λα
έρνπκε έλα απνηέιεζκα κε φιε απηή ηελ ηζηνξία ησλ ζρνιείσλ, ην θάλακε θαη
ηα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ θαλνληθφηαηα θαη αζθαιέζηαηα.
Οη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ εμαζθαιίζακε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα
νδνπνηία θαη γηα απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίσλ έγηλαλ ην πξψην δηάζηεκα
αθξηβψο. Σαπηφρξνλα μεθηλήζακε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία
ζηίβνπ ζην ρψξν ηεο Νεζίδαο. Σαπηφρξνλα μεθίλεζαλ νη κειέηεο νη νπνίεο
νινθιεξψλνληαη ζηγά - ζηγά γηα ηελ αλάπιαζε ηεο νδνχ Λάξλαθνο θαη ήδε
έρνπκε βάιεη ην πξψην θνκκάηη πνπ ήηαλ ν εμνπιηζκφο ζην Πξάζηλν Σακείν.
Πήξακε ζέζε θαη βνεζήζακε ην Γήκν καο θπξίσο θαη ην έξγν
ζην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο γχξσ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη ζην ζέκα ησλ
ζπλνδψλ ππνινίπσλ έξγσλ. Μειεηήζακε ηελ θαηάζηαζε θαη πήξακε ζέζε.
Ακέζσο, απφ ηελ πξψηε κέξα θάλακε κηα απνγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ
αγξνηηθψλ ρψξσλ απφ ηελ πξψηε κέξα, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα έρνπλ
απνθαηαζηαζεί, ζα καο πεη ν θ. Κνζθνιέηνο λνκίδσ έρεη ηειεηψζεη ή ηειεηψλεη
απηφ ην έξγν.
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Σαπηφρξνλα αξρίζακε ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ην κεγάιν έξγν
ησλ ζρνιείσλ, ηαπηφρξνλα, φια απηά έγηλαλ ζην 1 ν ηεηξάκελν θχξηνη
ζπλάδειθνη. Γελ αξλνχκαη ηε δνπιεηά πνπ έγηλε πξηλ κε ηελ επηζήκαλζε
βέβαηα φηη απηή ε δνπιεηά ζα κπνξνχζε λα είρε μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή ηεο
πεληαεηίαο ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο θαη φρη ζηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε
ρξφλν, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζέισ λα μέξεηε φηη μεθηλήζακε πξάγκαηα ηα
νπνία είλαη αδηακθηζβήηεηα. πνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη, κπνξεί λα ηα
ακθηζβεηήζεη.
Φηηάμακε ηελ νδφ Λαπξίνπ εδψ κε άζθαιην πνπ μειψζεθε απφ
ηε Γεθειείαο θαη ηε θσηίζακε γηαηί εδψ ήηαλ κηα πεξηνρή ε νπνία είρε θαη
εγθιεκαηηθφηεηα θαη βξσκηά θαη ζθνηάδη θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη
πξνρσξήζακε θαη ζε απηή ηελ πεξηβφεηε κειέηε γηα ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο
εθαξκνγήο ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, ε νπνία ήηαλ έλα θνιιεκέλν δήηεκα ην νπνίν
είρε ηξαβερηεί ε πξίδα, είρε ζηακαηήζεη απηφ ην ζέκα δελ ππήξρε θαζφινπ
κέζα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ην θέξακε γηαηί θξίλακε φηη θη απηφ ήηαλ
απαξαίηεην.
ηε ζπλέρεηα θπζηθά θαη είλαη ππφζεζε απνινγηζκνχ ηνπ ’20
κπνξνχκε λα πνχκε θη άιια, αιιά εγψ ζα ζηακαηήζσ ζε απηά πνπ έγηλαλ ην
1ν ηεηξάκελν θαη φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ηα ακθηζβεηήζεη. Τπάξρνπλ
ζηνηρεία, είλαη ηεθκεξησκέλα απηά πνπ ζαο ιέσ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα
είλαη αιιηψο ζαο ην ιέσ 100% κπνξείηε λα ξσηήζεηε ηηο Τπεξεζίεο, ηνλ
ζεκεξηλφ Αληηδήκαξρν θαη φζνπο αζρνινχληαη θαη γλσξίδνπλ πάξα πνιχ
θαιά.
Δίλαη έηζη, είλαη πάξα πνιχ πινχζηα θαη απνδνηηθή ε πεξίνδνο
ηνπ 1

νπ

ηεηξακήλνπ θαη βεβαίσο είρακε θαη πάξα πνιχ δνπιεηά θαη ζαο ην ιέσ

θξίλνληαο δίθαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Δίρακε πάξα πνιχ δνπιεηά,
είλαη αιήζεηα! Γηα λα πξνρσξήζνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα θαηαιαβαίλεηε φηη
ζέιεη θαη ψξεο θαη πξνζσπηθφ.
Γελ ζέισ λα ζαο πσ άιια γηα λα κε θνπξάζσ, ζαο ηα είπα
επηγξακκαηηθά, φκσο είκαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ζπλαδέιθνπ ζέιεη λα
ακθηζβεηήζεη ηα ιεγφκελά κνπ θαη απηά πνπ έγηλαλ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θάηη πνπ μέραζα λα πσ θαη είλαη δηθή κνπ
παξάιεηςε είλαη φηη κε βάζε ην άξζξν 217 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
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ηνπ Νφκνπ 3463/2006 ηνλ ιφγν ζήκεξα κπνξνχλ λα πάξνπλ θαη πνιίηεο.
Βέβαηα ε φιε δηαδηθαζία πνπ θάλνπκε είλαη δηαδηθηπαθή νπφηε νη πνιίηεο κε
εμαίξεζε

ηνλ

θ.

ετηαλίδε

πνπ

βιέπσ

κέζα,

δεκνζηνγξάθνο, δελ βιέπσ θάπνηνλ άιινλ,

ν

νπνίνο

έβιεπα

είλαη

λσξίηεξα

θαη
ζηελ

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηψξα δελ βιέπσ θάπνηνλ. Απιά ην ιέσ γηα λα
είκαζηε ζπλεπείο απέλαληη ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαδηθαζηηθά θ. Πξφεδξε αλ έρεηε ηελ θαινζχλε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πείηε κνπ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απιψο επεηδή ε ψξα βιέπσ φηη είλαη 11 θαη κηζή, 12
ε ψξα ζα πξέπεη ιφγσ ησλ κέηξσλ λα θχγνπκε θάπνηνη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ην θαηαιαβαίλσ απηφ αιιά απφ ηελ άιιε λα ζαο πσ
φηη γηα εκέλα ίζσο είλαη ε ηεξφηεξε ζπλεδξίαζε πνπ ππάξρεη.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: σζηά, απιψο ην αλαθέξσ γηα λα κελ ην μερλάκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηψ πνιχ, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Γελ είρα ζθνπφ λα κηιήζσ απιά
ζα ήζεια λα αλαθέξσ θάπνηα ζηνηρεία φρη θπξίσο απνινγηζκνχ φζν γηα λα
απνθαηαζηήζσ ηελ αιήζεηα ζε θάπνηα ζέκαηα.
Καη' αξρήλ άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ πξνεγνχκελν Γήκαξρν θαη
εηιηθξηλά ζα ήζεια λα θξαηήζσ ην video έηζη ψζηε ζην κέιινλ αλ πνηέ
επηθαιεζηεί θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ είπε ζήκεξα, έηζη φπσο
απνινγήζεθε δειαδή γηα ην έξγν ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ ην δείρλνπκε. Κάηη
άιιν δελ ζέισ λα πσ γη' απηφ ην πξψην νθηάκελν ηνπ ’19 γηαηί έγηλαλ νη
εθινγέο, ν θφζκνο απνθάζηζε, νπφηε δελ έρσ λα πξνζζέζσ εγψ θάηη πάλσ
ζε απηφ.
Ήζεια κφλν λα ζίμσ δπν ηξία ζέκαηα πνπ αθνχζηεθαλ ηφζν απφ
ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φζν θαη απφ ηνλ θ. εξεηάθε. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ
γεπέδνπ απνδεδεηγκέλα θαη μεθάζαξα πήξε κπξνζηά ε κεραλή κεηά απφ κηα
ζπλεξγαζία πνπ έδεημε πιένλ ν Γήκνο λα θαζίζεη ζην ίδην ηξαπέδη ηφζν κε ηελ
ΓΗΚΔΦΑΛΟ φζν θαη κε ηηο κειεηεηηθέο εηαηξείεο πνπ έρεη ν ίδηνο αλαζέζεη ηηο
κειέηεο ηνπ, φζν θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα λα μεθνιιήζεη ην έξγν θαη λα
αξρίζεη ζηγά - ζηγά πιένλ λα πινπνηείηαη θαη λα παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
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Δπνκέλσο λα καο κέκθεηαη εκάο ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ην ζέκα
ηεο 2εο ππνγεηνπνίεζεο πεξηζζφηεξν ζαλ πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν ηνλ άθνπγα
ζήκεξα παξά ζα Γεκνηηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο.
ζνλ αθνξά γηα ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ εγψ δελ έρσ λα πσ θάηη γηα
ηα ξνπζθεηνινγηθά θ.ά., μέξεη θαιά θαη ν ίδηνο γηαηί ζεσξψ φηη έρεη κηιήζεη κε
ηνλ θ. Βαζηιφπνπινο γηα ην πψο είραλ γίλεη ήδε νη πξνζιήςεηο ζην ΔΣΗΑ θαη
θαιφ είλαη λα κελ ην ζπλερίζνπκε απηφ ην θνκκάηη θαη λα ην αθήζνπκε εδψ.
Απφ εθεί θαη πέξα γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ ζρνιίαζε ν θ.
εξεηάθεο γηα ζέκαηα θακεξψλ, ππελζπκίδσ φηη ζε φ,ηη αθνξά ην δηθφ κνπ
θνκκάηη ήκνπλ εληεηαικέλνο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη παξέιαβα κηα
Τπεξεζία ε νπνία είρε θπξηνιεθηηθά έλα ζρεδφλ δηαιπκέλν φρεκα γηα λα
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο, ην νπνίν κεηά απφ βαλδαιηζκφ θαη ελψ έρνληαο
θάλεη επαλεηιεκκέλα έγγξαθα δεηψληαο θάκεξεο γηα λα ηνλ πξνθπιάμνπκε,
ηειηθά δελ πξνιάβακε λα βάινπκε ηηο θάκεξεο θαη ην φρεκα βαλδαιίζηεθε θαη
θαηαζηξάθεθε.
Καη απηνί νη εξγαδφκελνη πνπ επηθαιείηαη ν θ. εξεηάθεο πνιιέο
θνξέο ζηνπο ιφγνπο ηνπ, δελ κπνξνχλ λα πξάμνπλ ην έξγν ηνπο θαη δελ
έρνπλ κέζα γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.
Απφ εθεί θαη πέξα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ επηθαιείηαη
ζπλερψο, ιεο θαη είκαζηε δελ μέξσ πνπ… ζην Μαλράηαλ, ιεο θαη δελ είλαη
άλζξσπνη κεξνθακαηηάξεδεο απηνί πνπ έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα ζηελ πφιε
καο, απέθηεζαλ κηα θαλνληζηηθή ε νπνία έθιεηζε πάξα πνιιέο ηξχπεο θαη
ζεσξψ φηη δεκηνπξγεί κηα θαλνληθφηεηα θαη κηα ηζνξξνπία ζηελ πφιε θαη απηφ
ζα καο έδεηρλε θαη ε θαηάζηαζε αλ ν θνξσλντφο δελ είρε πιήμεη ηφζν πνιχ
ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο έηζη ψζηε θαη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ λα κπνπλ ζε κηα
ινγηθή αθνχ πιένλ έρεη μεθάζαξν γίλεη φηη αλ θάπνηνη δελ ηαθηνπνηνχλ ηηο
νθεηιέο ηνπο ή αλ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ θαλνληζηηθή ζα έρνπλ ηηο
φπνηεο θπξψζεηο ζα έρνπλ γηα ηα επφκελα έηε, επνκέλσο δελ ζα κπνξνχλ λα
εμππεξεηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ
θαηαζηεκάησλ ηνπο.
Δπνκέλσο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκίδσ φηη βάιακε έλα
αθφκε ιηζαξάθη έηζη ψζηε λα θέξνπκε απηφ πνπ ιέγακε θαη πέξζη κε ηελ
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εηζήγεζε ηεο θαλνληζηηθήο κηαο ηζνξξνπία κεηαμχ θαηαζηεκάησλ θαη πνιηηψλ
ζηελ πφιε. Απηά, γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα λα δνχκε κεξηθά πξάγκαηα. Πξηλ μεθηλήζσ λα πσ ηη
παξαιάβακε, θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα έρσ γξάςεη ζηελ παξνπζίαζε, είπε
θάπνηα πξάγκαηα ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
Γήκνπ ην 2014. Δάλ είρε παξαιάβεη ην Γήκν ε «Γχλακε πνιηηψλ» ην 2011 ηη
ζα έθαλε, πνπ ήηαλ δξακαηηθά ρεηξφηεξε ε θαηάζηαζε.
Να πσ γηα πνιινζηή θνξά, κπνξεί θαη γηα ηειεπηαία γηαηί ην
έρνπκε θνπξάζεη ην ζέκα, φηη επί ζεηείαο Γατηαλά εμνθιήζεθαλ 6,5
εθαηνκκχξηα ρξέε θπζηθά κε ηελ επηρνξήγεζε πνπ πήξε απφ ηελ Κπβέξλεζε.
Δπίζεο γηα πξψηε θνξά μεθιείδσζαλ 1 εθαηνκκχξην επξψ ζε ΑΣΑ, πνπ δελ
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Γηνίθεζε Γατηαλά ιφγσ ηνπ λφκνπ θαη
μεθιείδσζαλ ζηνλ 1ν έηνο ηεο ζεηείαο Βαζηιφπνπινπ.
Σξίηνλ, ζηα αληαπνδνηηθά ππήξρε έιιεηκκα γηαηί εκείο είρακε
κείλεη 5 ζχκβνπινη θαη φινη ςήθηδαλ ηεξάζηηεο κεηψζεηο ζηα αληαπνδνηηθά,
αγλνψληαο ηη ειιείκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ.
Πάκε λα δνχκε ηψξα ηη παξαιάβακε. Παξαιάβακε άζιηα
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ην ηακεηαθφ ππφινηπν ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ. Πνιιά έξγα παξαηεκέλα ζηε κέζε, θάπνηα αθφκε δελ έρνπλ
ηειεηψζεη, απηέο νη θνχληεο ζην άιζνο δελ έρνπλ βαιηψζεη… ηη λα πσ… είλαη
απίζηεπηε ε θαηάζηαζε, είλαη πφζα ρξφληα απηφ ην έξγν πνπ δελ έρεη
ηειεηψζεη θαη έλα δηνηθεηηθφ κπάραιν.
Να πσ γηα ηειεπηαία ίζσο θνξά γηαηί δελ ρξεηάδεηαη, ην έρσ πεη
πνιιέο θνξέο, φηη ην ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ην 2018
ήηαλ 3.200.000 € ην 2019 ήηαλ 1,5 εθαηνκκχξην. Ξνδεχηεθαλ ζε δέθα κήλεο
πεξίπνπ 1.700.000 € απφ ρξήκαηα πνπ δελ αλαπιεξψλνληαη.
Σν κεγάιν έξγν

πξαζίλνπ ζηνίρηζε 1 εθαηνκκχξην

θαη

θαιχθζεθε απφ ηδίνπο πφξνπο θαη φρη απφ ρξεκαηνδφηεζε ή έζησ ελ κέξεη
απφ ην ινγαξηαζκφ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπιάρηζηνλ ηα πάγηα πνπ
απνθηήζεθαλ θαη πιεξψζεθε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνλ Ηνχιην ηνπ ’19.
Δίρακε πνιιέο άζηνρεο επηινγέο. Δλδεηθηηθά λα πνχκε γηα κηα
πδξνινγηθή κειέηε ζην λεθξνηαθείν γηα ην Σεηξάγσλν 23, γηα ηελ θαηαζθεπή
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ηνπ Σεηξαγψλνπ 23 πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη έλα Σεηξάγσλν πνπ ην ρεηκψλα
πιεκκπξίδεη δηαξθψο. Γελ ζέισ λα πσ ηη εηθφλα έρνπκε ζηηο … θαη γη' απηφ ηνλ
ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Πάκε ζε θάπνηα ….. λα πνχκε. Γθξεκίζαηε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ
κφλνη ζαο, ήηαλ δηθή ζαο απφθαζε θαη δηθή ζαο επζχλε. Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ είρε
ηαθηνπνηεζεί ζαλ απζαίξεην θηίζκα απφ ηε Γηνίθεζε Γατηαλά. Μπνξνχζαλ λα
δηαηεξεζνχλ ηα 120 η.κ. θαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ ην 2015. Δγθιεκαηήζαηε,
γθξεκίδνληαο ην ζηνιίδη ηεο πφιεο.
Δκείο έρνπκε εμαζθαιίζεη επλντθέο ζπλζήθεο θαη ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ζα μαλαιεηηνπξγήζεη επί ηεο δηθήο καο ζεηείαο, επί ζεηείαο Γηάλλε Βνχξνπ.
Απνξξηκκαηνθφξα. Μπνξνχζαηε λα είραηε βξεη ηε ιχζε πνιχ
λσξίηεξα. Ναη, ηνλ βξήθαηε ηνλ ζηαζκφ απνξξηκκαηνθφξσλ κέζα ζην άιζνο,
ππήξρε γηα δεθαεηίεο, αιιά νπζηαζηηθά ηε ιχζε ηε γλσξίδαηε θαη ηελ μέξαηε
απφ θάπνηνπο εμ εκψλ απφ ην 2017. ην ηέινο ζπξζήθαηε γηα λα ην
κεηαθέξεηε ζην πξψελ πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο, πνπ επί ζεηείαο ζαο
ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλν.
Δίλαη κηα πξνζσξηλή ιχζε κελ, αιιά ήηαλ ιχζε. Δίλαη εθηφο
πφιεο απηφ. Πξνηηκνχζαηε λα κείλνπλ ηα ζθνππίδηα κέζα ζην άιζνο, παξά λα
πάλε εθεί. Με δηθέο καο ελέξγεηεο πήξακε παξάηαζε ηξηψλ εηψλ ηνπιάρηζηνλ.
ζνλ αθνξά ηνλ θνξσλντφ. Δίκαζηε 800.000 € θάησ ζηα έζνδα
ζε ζρέζε κε πέξζη. Δάλ ζπλερίζνπκε κε απηφ ην ξπζκφ ζα έρνπκε πξαγκαηηθά
ζνβαξφ πξφβιεκα αθφκε θαη ζηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο θαη αλ δελ γίλεη
θάηη δξαζηηθφ, νδεχνπκε πξνο επηηήξεζε. Πνπ ζεκαίλεη θάιπςε κφλν
ππνρξεσηηθψλ αλαγθψλ. Κακία εθδήισζε, θαλέλα έξγν, κφλν κηζζνδνζία.
Έρεηε ηεξάζηηα επζχλε ζα Γηνίθεζε ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο
ζεηείαο ζαο. Σν ηειεπηαίν έηνο έγηλαλ φια! Αθήζαηε γπκλφ ην Γήκν καο
νηθνλνκηθά επάισην θαη ζέισ λα ζθεθηείηε πφζν κεγαιχηεξε βνήζεηα ζα είρε
ε επφκελε Γηνίθεζε κε ηνλ θνξσλντφ, αλ είραηε μνδέςεη ηα κηζά απφ φζα
μνδέςαηε ην 2019.
Ση πξέπεη λα θάλνπκε εκείο θαη ηη θάλνπκε ήδε. Πξνζπαζνχκε
λα κεηψζνπκε φζν κπνξνχκε θαη λα θάλνπκε εμνλπρηζηηθφ έιεγρν πξηλ απφ
θάζε ζχκβαζε. Γηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε, λα απμήζνπκε φζν κπνξνχκε ηα
έζνδα, λα εηζπξάηηνπκε ηηο νθεηιέο θαη δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ εζφδσλ θαη
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λα εθζπγρξνλίζνπκε ην Γήκν κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο φζν γηα ηνπο δεκφηεο
ηφζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο.
Δίλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία εδψ θαη δπν ηξεηο κέξεο ην easypay ήηαλ
πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Αλ κπείηε ζην site ηνπ Γήκνπ κπνξείηε λα
εγγξαθείηε κε θσδηθνχο TAXISnet θαη λα πιεξψζεηε νπνηαδήπνηε νθεηιή ζην
Γήκν κε ηελ πηζησηηθή ζαο θάξηα.
Δπίζεο φιεο νη βεβαηψζεηο ησλ νθεηιψλ ζα θεχγνπλ κε
επηζήκαλζε φηη κπνξεί θάπνηνο λα πιεξψζεη κε εηδηθφ θσδηθφ RF αιιά θαη
κέζσ easypay. Έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ην DIAS.
Πξνβήθακε απφ ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ζε ςεθηνπνίεζε
αξρείσλ ηνπ δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ κε απνηέιεζκα λα απνδεζκεπηνχλ 65
νηθνγελεηαθνί ηάθνη κε γλσκνδφηεζε θαη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Σαπηφρξνλα
θάηη πνπ δελ αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζίαζε πνιχ ζχληνκα ζα κπεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία ε λέα εθαξκνγή, νη θεδείεο ζα θιείλνληαη απ' επζείαο κε εηδηθφ
θσδηθφ πνπ ζα έρνπλ ηα γξαθεία ηειεηψλ, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ππάιιεινο
θαη ζα ππάξρεη θαη ράξηεο. Σα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ ηνπο 65 ηάθνπο
είλαη 900.000 €.
Δπίζεο

πξνρσξήζακε

ζε

θάηη

πξσηνπνξηαθφ

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ ζην … Πνιινί δεκφηεο ήδε πάλσ απφ 500 έρνπλ
ζηείιεη ηα αηηήκαηά ηνπο ζην Γήκν καο, ελψ αθφκε είλαη νπζηαζηηθά ζε
πηινηηθή ιεηηνπξγία, δειαδή ιεηηνπξγεί δπν κήλεο θαη ζηέιλνπλ θσηνγξαθία
κε ην αίηεκά ηνπο θαη πάεη απ' επζείαο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζηνλ αξκφδην
Πξντζηάκελν, ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν ή θαη ζηνλ ίδην ην Γήκαξρν.
Σν wi fi 4 EU ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε εληφο ησλ εκεξψλ,
άξγεζε βέβαηα αιιά εκείο ην θάλακε. Γηαηί άξγεζε; Γηαηί δελ ππήξρε ππνδνκή
ζην Γήκν λα έρεη γξήγνξν Internet. Σν wi fi 4 EU είλαη ε εγθαηάζηαζε γηα λα
κπνξείο λα έρεηο θεξαίεο ζηελ πφιε. Σε ζχλδεζε φκσο ζην δηαδίθηπν ηελ
παξέρεη ν Γήκνο. Δκείο εδψ ζην δεκαξρείν κέρξη πξηλ δπν κήλεο είρακε
ηέζζεξα MPPS.
Έπξεπε λα ιήμεη ε ζχκβαζε κε ηε Forthnet θαη λα γίλεη
θαηλνχξγηα ζχκβαζε γηα λα πξνβιέςνπκε θάπνηεο γξήγνξεο ζπλδέζεηο γηα λα
κπνξέζεη λα ππνζηεξηρζεί θαη ην wi fi 4 EU ζε ιίγεο εβδνκάδεο ζα είλαη
δηαζέζηκν ζηνλ θφζκν.
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Γηα πξψηε θνξά θάηη ην νπνίν είλαη απηνλφεην, φια απηά πνπ
ιέσ είλαη απηνλφεηα ζην Γήκν καο δελ γίλνληαλ, ππήξμε θφξκα γηα ηελ
αίηεζε απαιιαγήο δεκνηηθψλ ηειψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Καη θάηη ηειεπηαίν. Τπήξρε έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζεηεία
ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» θαη ιππάκαη πνπ ζα ην πσ: απηφ ήηαλ ν δηραζκφο.
Γηαηί ν δηραζκφο είλαη ζην πνιηηηθφ ζαο DNA. Μφλν ηε λχρηα ηεο εθινγήο ζαο
είπαηε γηα κία θαη κφλε θνξά φηη ζα δηνηθήζεηε γηα φινπο ηνπο δεκφηεο. Μφλν
ηφηε ππνινγίζαηε φηη είραηε 19 έδξεο κε 18,73% ηεο πξψηεο Κπξηαθήο.
Φάλεθε πάξα πνιχ απηφ κε ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.
Κπλεγήζαηε 1,5 εθαηνκκχξην θφζκν! Ση ηνπο είπαηε; ηη εθπξνζσπνχλ
ζπκθέξνληα. Ση ζπγθεληξψζεηο θάλαηε γηα ηε δεκνθξαηία, γηα λα επηβάιιεηε
απηαξρηθά θαη αληηδεκνθξαηηθά ηηο απφςεηο ζαο.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεκνηψλ πνπ είραλ αληίζεηε
άπνςε, είραλ ςεθίζεη δηαθνξεηηθά. Γελ θαηαιάβαηε πνηέ φηη απηφο ν θφζκνο
δελ θαηαιαβαίλεη, νχηε απφ ζπκθέξνληα νχηε απφ επηρεηξεκαηίεο, νχηε βιέπεη
ηελ ΑΔΚ απιά ζα κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα, νχηε δηαρσξίδεη επαγγεικαηηθφ
θαη εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ.
Απηφο ν θφζκνο απιά ζέιεη λα κε ζβεζηνχλ ηζηνξηθέο ηνπ
κλήκεο, ηζηνξίεο ησλ παππνχδσλ ηνπ, ε θνπιηνχξα ηνπ. Γηα αιήηεο κηιήζαηε,
γηα ηξακπνχθνπο κηιήζαηε… δελ κπνξέζαηε πνηέ λα θαηαιάβεηε ηη αηζζάλεηαη
έλαο άλζξσπνο φηαλ κπαίλεη ζε απηφ ην γήπεδν. ηη κπαίλεη ζπίηη ηνπ θαη
ήηαλ γθξεκηζκέλν ην ζπίηη ηνπ.
Καη επεηδή ην γήπεδν είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη
βιέπνπκε φιε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε φρη κφλν απηνχο πνπ ιέηε εζείο
φηη πάλε ζην γήπεδν, εζείο ζηνρνπνηήζαηε, ινηδνξήζηε θαη πξνζβάιιαηε 1,5
εθαηνκκχξην θφζκν.
Καη αλ αθφκε ππάξρνπλ 50-100 ειάρηζηα παηδηά πνπ «έρνπλ
μεζηξαηίζεη» απηφ πνπ δελ έρεηε δεη πνηέ, δελ ην έρεηε ληψζεη πνηέ είλαη φηη
κέζα ζην γήπεδν βξίζθνπλ ηζνξξνπία, κέζα ζην γήπεδν αηζζάλνληαη κέιε
κηαο θνηλφηεηαο, κέζα ζην γήπεδν αηζζάλνληαη φηη ππεξεηνχλ κηα ηδέα, κέζα
ζην γήπεδν αθνινπζνχλ θαλφλεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα απηά λνκίδσ δελ είλαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ
’19.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Σειεηψλσ ζε έλα ιεπηφ θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαο άθεζα, βγήθαηε εθηφο ζέκαηνο καο είπαηε γηα
ην ’20, καο ηα είπαηε φια, αιιά εληάμεη, ε αλνρή έρεη θη έλα φξην. Δπραξηζηψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σειεηψλσ θ. Πξφεδξε. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα αλέβεη ην επίπεδν
ζε κηα θνηλσλία είλαη λα αγθαιηάζεη φια ηα παηδηά θαη απηά θαη έλα ζχγρξνλν
θαη αζθαιέο γήπεδν πνπ ζα πεγαίλνπλ νηθνγέλεηεο, ζα ηνπο αγθαιηάζεη
φινπο. Γελ ζεβαζηήθαηε ηίπνηε, δελ ππνινγίζαηε ηίπνηε θαη θπζηθά ν ιαφο ηεο
πφιεο δηθαησκαηηθά ζαο έδεημε ηελ έμνδν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Σάθα, κάιινλ γηα ηνλ θ. Γξαλίηζα κηιάηε. Καη αθήζηε
ηα … ζηελ άθξε, είζηε εθηφο ζέκαηνο απφ ψξα θαη πξνθαιείηε ζπλέρεηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλαληάδε δελ έρεηε ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ηνλ θ. Γξαλίηζα λα ηα πείηε απηά. Σψξα πνηνο πάεη ζην
γήπεδν θαη πνηνο δελ πάεη, απηά αιινχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να μέξεηε θαη ιίγν παξαπάλσ θ. Αλαληάδε…. Αιιά δελ πεηξάδεη.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Αλαληάδε εξεκήζηε ιηγάθη.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μηιάκε γηα απνινγηζκφ, ηα ινγχδξηα ηψξα …
ΜΔΛΟ: Δληάμεη;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Άζηα ηα «εληάμεη» ζε εκέλα.
ΜΔΛΟ: Γηαηί;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ινγνδνζία, ηψξα πνπ παξεμεγήζεθε πνζψο καο ελδηαθέξεη
θ. Αλαληάδε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ζξεκήζηε παηδηά, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δζχ είζαη ην απφιπην παξειζφλ θ. Σάθα, ην απφιπην.
Αιιάδεηε πλδπαζκφ θαηά ην δνθνχλ. Καη ηψξα έξρεζαη εδψ λα καο ην παίμεηο
ηηκεηήο. Σηκεηήο πνηαλνχ ην παίδεηο ηψξα εδψ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Με κπεξδεχεηε κε άιινπο. Δγψ εθεί πνπ πήγα, δελ έθπγα, αθφκε
θη αλ έπξεπε λα θχγσ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γπξνιφγνο είζαη!
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ θαη νπνηνζδήπνηε
άιινο κπαίλεη ζηελ θνπβέληα!
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Ζ. ΣΑΦΑ: Οινθιήξσζα θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καιεζπέξα. Θέισ λα πσ πνιιά ζα πξνζπαζήζσ λα
ηα πσ ελ ζπληνκία. Κχξηε Καληαξέιε θίιε Γεκήηξε ζπκθσλψ κε ην έξγν πνπ
έρεηο θάλεη, εηδηθά γηα ηε Λαραλά λα βάιεηο κπξνο ην ΚΑΠΖ ζηελ ΣΡΟΤΓΚΑ.
Πνιχ θαιά έθαλεο ην ΓΠ ζηε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, βέβαηα πεξίκελα ζε απηφ ην ζέκα
κφλν λα πξνρσξήζεηο θη άιια ΓΠ γηα ηελ πφιε φρη κφλν γηα ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ πνπ ρξεηάδεηαη θη απηφ.
Κχξηε Κσλζηαληηλίδε αθνχ ιεο φηη θαιά έθαλε θαη βγήθε ν λφκνο
πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα Γηνίθεζε ελφο Γήκνπ κε ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή λα δηνηθήζεη, εζχ γηαηί παξακέλεηο ζηε Γηνίθεζε θαη κάιηζηα σο
έκκηζζνο Αληηδήκαξρνο;
Κχξηε Σάθα, ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ ην ζηνιίδη καο φπσο είπαηε πνιχ
ζσζηά, έπξεπε λα θαηεδαθηζηεί. Δζείο πνπ είζηε Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ
δελ μέξεηε φηη είρακε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
γη' απηφ ην πξάγκα θαη έπξεπε λα πιεξψζνπκε πφζα ρξήκαηα γηα απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο;
ζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα θαη ηελ θαλνληζηηθή πνπ έγηλε θ.
Κνζθνιέην απηή ηε ζηηγκή ηα θαηαζηήκαηα ζηελ πφιε καο είλαη εληειψο
αζχδνηα. Αιιά ιφγσ COVID πνπ έρνπλ πάζεη κεγάιεο δεκηέο νη άλζξσπνη,
δελ κηιάεη θαλέλαο. Σα πάληα είλαη αζχδνηα. Γελ έρεη γίλεη θάηη θαιφ ιφγσ
Καλνληζηηθήο. Ζ θαλνληζηηθή επηθέξεη πάξα πνιιέο βειηηψζεηο. Σέινο ζέισ
λα πσ φηη ζην ηέινο, κε απηά πνπ ιέηε, ζα ζαο πηζηέςεη αθφκε θαη ν
Πξφεδξνο ηεο ΑΔΚ φηη ράξηο εζάο γίλεηαη ην γήπεδν. Καηαζηξνθηθή πνιηηηθή
Βαζηιφπνπινπ φζνλ αθνξά ην γήπεδν, αιιά αθφκε πην θαηαζηξνθηθφ είλαη
απηφ πνπ θάλεηε αθφκε θαη ηψξα εζείο, θαη δηράδεηε ηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε
Υαιθεδφλα.
Γελ πεξίκελε εζάο ν θ. Πξφεδξνο ηεο ΑΔΚ λα ηειεηψζεη ην
γήπεδν δφμα ησ Θεψ δελ πεξίκελε εζάο. Υαηξεηίδσ επίζεο απηφ πνπ είπε ν θ.
Σάθαο φζνλ αθνξά ην θνηκεηήξην, ην πξψην παξάδεηγκα πνπ καο έδεημε λα
γίλεη θαη ζην θνηκεηήξην κε ηελ

ειεθηξνληθή επηινγή ηάθσλ θαη ηελ

ειεθηξνληθή πιεξσκή φπνπ ζα θέξεη θαη κάιηζηα απφ ηνπο πάξα πνιινχο
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ππαιιήινπο πνπ έρνπκε εθεί κέζα, ζα θαηαθέξνπκε λα κε ρξεηάδνληαη φινη
απηνί εθεί κέζα θαη λα πάλε ζηα έζνδα ή θάπνπ αιινχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ καο κηα θαη δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ. αο
επραξηζηψ πάξα πνιχ, λα είζηε θαιά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, βέβαηα θνληεχνπκε ζην θαιεκέξα!
ηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο φισλ καο, φπσο δήηεζε θαη
ν θ. Γήκαξρνο, ζα αλαθεξζψ ζην ηη αξρίζαηε λα κε θάλεηε ην ηεηξάκελν ηνπ
2019 θαη ζπλερίδεηε λα κε θάλεηε. Καη ζα πξνζπαζήζσ φπσο φινη ήηαλ εληφο
ζέκαηνο λα είκαη θη εγψ απηή ηε θνξά εληφο ζέκαηνο.
Ο κε δεκνθξάηεο δεκηνπξγφο ηνπ "Κιεηζζέλε ΗΗ" φλησο
δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο πνπ αξθνχλ δπν ζεηηθέο ςήθνη γηα λα ςεθηζηνχλ
πξνυπνινγηζκνί θαη αλακνξθψζεηο θαζψο δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ςήθνη.
Απηφ είλαη ε κηζή αιήζεηα. Ζ άιιε κηζή φκσο βξίζθεηαη ζην 2β «Βήκαηα
αλακφξθσζεο ηνπ "Κιεηζζέλε ΗΗ" θαη ιέεη πσο «οποιαδήποηε Παπάηαξη ή
ζύμβοςλορ μποπεί να καηαθέζει εναλλακηική ππόηαζη πος θα ζςνοδεύεηαι
από αιηιολογική έκθεζη και ειζήγηζη ηηρ Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ ηος Δήμος».
Κχξηνη, ζηε ζεηεία ζαο ηνπ 1νπ ηεηξακήλνπ –ζπλερίδεηαη βέβαηα,
αιιά ην 1ν ηεηξάκελν- ππήξρε έζησ θαη κηα θνξά πνπ ελεκεξψζαηε ηελ
αληηπνιίηεπζε έγθαηξα, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ αληίζεηεο απφςεηο
απφ ηνπ πξνζρεδίνπ θαη έηζη λα δνζεί ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
αληηπξφηαζεο ή ησλ αληηπξνηάζεσλ; Αιιά ζεκαληηθφηεξα λα δνζεί ρξφλνο
ζηηο Οηθνλνκηθέο ζαο Τπεξεζίεο γηα λα εηνηκάζνπλ ηελ εηζήγεζή ηνπο ζε φ,ηη
ηνπο θαηαηεζεί.
Κχξηνη δελ έρεηε ξσηήζεη ηηο Οηθνλνκηθέο ζαο Τπεξεζίεο πνηέ
γηα ηνλ πηζαλφ ρξφλν αληαπφθξηζήο ηνπο. Παξαθαιψ ζεβαζηείηε ηελ φπνηα
λνκνζεζία θαη κε βάδεηε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ
θίλδπλν ηεο αθχξσζεο.
Διπίδσ ζηελ πνξεία λα ζπληνληζηείηε θαη γηα λα απνδείμεηε φηη
ζέιεηε ηε βνήζεηα φισλ, ζα πξέπεη λα δψζεηε ηνλ ιφγν ζε φινπο. Γελ γίλεηαη
Σξίηε πξσί λα έξζεη θείκελν, λα πξέπεη λα ην δηαβάζσ λα δσ αλ ζπκθσλψ ή
φρη, λα θηηάμσ ηε δηθή κνπ πξφηαζε λα ηελ πάσ ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
πνπ ζέιεη πάλσ εβδνκάδα λα ηε δεη θαη Σεηάξηε απφγεπκα λα είκαη έηνηκνο,
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δελ γίλνληαη απηά. Διπίδσ φηη δελ δηαβάζηεθε ην θείκελν θαιά, δελ ζέισ λα
πηζηέςσ φηη ήηαλ πνλεξάδα. Δπραξηζηψ θαη θαιή ζπλέρεηα.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε εθθξεκεί κηα απάληεζε ζηνλ θ.
Οπζηακπαζίδε αιιά επεηδή είλαη πνιχ αξγά, νπφηε ζα απαληήζσ ζε άιιε
ζπλεδξίαζε. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γελ ζέισ λα θάλσ θάπνην ζρφιην
ζρεηηθά κε ην νθηάκελν ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ δηφηη εθ ησλ πξαγκάησλ
θξίζεθε φιε ε πεληάρξνλε ζεηεία ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ φρη απφ
εκέλα, ή απφ ηνπο 33 πνπ είκαζηε εδψ, αιιά ζην ζχλνιν ησλ ζπκπνιηηψλ
καο θαη θξίζεθε δίλνληαο ηε ζέζε σο αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε πιένλ. Οπφηε
δελ ρξεηάδεηαη λα πσ θάηη παξαπάλσ.
Απιά ζέισ λα ζρνιηάζσ δπν πξάγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηφηη ζεσξψ φηη σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη πξέπεη πξψηα
θαη πάλσ απ' φια λα είκαζηε ζνβαξνί θαη ηεθκεξησκέλνη …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ δηαθφπησ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο απνρψξεζε.
πλερίζηε θ. Λέθθα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ. Πξέπεη λα είκαζηε πξψηα θαη πάλσ απ' φια
ηεθκεξησκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλνη ζε απηά πνπ ιέκε θαη λα κελ πεηάκε
αληηπνιηηεπηηθέο

θσηνβνιίδεο

γηα

λα

θσηίζνπκε

ηελ

αλππαξμία

αληηπνιηηεπηηθνχ ιφγνπ.
Θέισ λα πσ ζπγθεθξηκέλα ην εμήο: αλαθέξζεθε ν θ.
Βαζηιφπνπινο κηιψληαο γηα ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» φηη ζχκθσλα
κε θάπνηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ αλαινγνχλ ζην Γήκν καο έξγα ηεο ηάμεσο
ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Πφζελ πξνθχπηεη απηφ ην λνχκεξν; Γειαδή κε
βάζε πνην ζπιινγηζκφ έβγαιε απηφ ην λνχκεξν; Γηαηί φρη 12 θαη φρη 2 ή 22;
Δηιηθξηλά πεξηκέλσ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κνπ απαληήζεη αλ κπνξεί
θπζηθά ν ζπλάδειθνο, ή θη αλ δελ κπνξεί ηψξα, είπε φηη ζε φ,ηη εξσηήκαηα
ηεζνχλ κπνξεί λα καο ηα απαληήζεη θαη εγγξάθσο θαη πεξηκέλσ πξαγκαηηθά
εγγξάθσο πσο πξνθχπηεη φηη ζην Γήκν καο αληηζηνηρνχλ έξγα χςνπο 12
εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο».
Γεχηεξνλ, ζέισ λα αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο Γήκνπο: Νέα
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Ησλία, Μεηακφξθσζε θαη Αγίνπο Αλαξγχξνπο ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά κε
κεγάιε επθνιία θαη βεβαηφηεηα φηη ζε απηνχο ηνπο Γήκνπο ην 1 ν ηεηξάκελν ηεο
ζεηείαο ησλ λέσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ ην 2019, θαηάθεξαλ απηέο νη Γεκνηηθέο
Αξρέο κέζα ζε έλα ηεηξάκελν λα πινπνηήζνπλ έξγα, λα σξηκάζνπλ κειέηεο,
λα δεκνπξαηήζνπλ έξγα, θαηαδεηθλχνληαο ζπγθξηηηθά ηελ αλππαξμία ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.
Αλακέλσ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ λα
κνπ αλαθέξεη έλα έξγν ζε θάζε Γήκν, έλα έξγν ζην Γήκν Νέαο Ησλίαο, έλα
έξγν ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη έλα έξγν ζην Γήκν Μεηακφξθσζεο ην
νπνίν δεκνπξαηήζεθε, κειεηήζεθε, νινθιεξψζεθε θαηά ην 1 ν ηεηξάκελν ηεο
ζεηείαο ησλ λέσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ. Απηά θαη επραξηζηψ πνιχ θαιή ζπλέρεηα
ζε φινπο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη θαλείο πσο
ν Γηάλλεο Βνχξνο αλέιαβε έλα θαιχηεξα νξγαλσκέλν Γήκν απφ φ,ηη ν Άξεο
Βαζηιφπνπινο. ηφρνο βέβαηα ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο θαη λα αθήλεηο έλα
θαιχηεξν θαη πην νξγαλσκέλν Γήκν ζε ζχγθξηζε κε απηφλ πνπ παξέιαβεο,
αθφκε θη αλ δελ είζαη ν ληθεηήο ησλ εθινγψλ.
Γεληθά φκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη απιά, γηαηί ππάξρνπλ θαη ηα
παξάδνμα. Παξάδνμν είλαη λα γίλνληαη νη εθινγέο ην Μάην, λα ράλεηο ηηο
εθινγέο θαη λα παξαδίδεηο ηε Γηνίθεζε ηνλ επηέκβξην. Παξάδνμν είλαη λα
γίλνληαη εθινγέο ην Μάην λα είζαη ν ληθεηήο θαη λα αλαιακβάλεηο ηε Γηνίθεζε
πέληε κήλεο κεηά.
Παξάδνμν είλαη λα ζέιεηο λα βξεηο ηα παηήκαηά ζνπ σο λέα
Γεκνηηθή Αξρή θαη λα εκθαλίδεηαη ν θνξσλντφο. Διπίδσ βέβαηα θ. Γήκαξρε λα
βξείηε σο Γηνίθεζε ηα παηήκαηά ζαο, αιιά απηφ ζα γίλεη κφλν αλ αθνχζεηε ηα
κελχκαηα ησλ θαηνίθσλ, ηα κελχκαηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ηα
δηακνξθψζεηε θαη θαηαζέζεηε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο κε πνιηηηθφ θαη
απηνδηνηθεηηθφ πεξηερφκελν.
Αλ είρακε πάλησο επηιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ δηθαίσο
αλέθεξε ν θ. εξεηάθεο ζε έλα ηξίκελν ή έλα ηεηξάκελν ηνπ 2019 ζα ήζαζηαλ
κάγνο θαη φρη απηνδηνηθεηηθφο. Οη δεκφηεο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Νέαο

52

ε

14 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/11/2020

Υαιθεδφλαο πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη απζηεξνί θξηηέο θαη αξγά ή
γξήγνξα ζα καο αμηνινγήζνπλ φινπο.
Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά
ηνπ γεπέδνπ. Πνπ είλαη απηά; Καη πνηα είλαη γηα ην Γήκν καο; Καη ε εξψηεζε
απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δχν θαη ζην λπλ θαη ζηνλ πξψελ Γήκαξρν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καξαβίαο.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπαλαιακβάλσ απηφ είλαη ε νπζία, ε εξψηεζε απηή γηα ηα
αληηζηαζκηζηηθά απεπζχλεηαη θαη ζηνλ πξψελ θαη ζην λπλ Γήκαξρν. Δίκαη
ζίγνπξνο φηη αλ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί μαλά
ηελ ππφζεζε ηνπ γεπέδνπ ζα ηελ είρε δηαρεηξηζηεί θάπσο δηαθνξεηηθά.
Αλ θαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία είραλ φιν ην θαινθαίξη ζηε
δηάζεζή ηνπο γηα λα δηεμάγνπλ έλα εμαληιεηηθφ δηάινγν κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ηνπο θνξείο, κε ηα Κφκκαηα θαη είραλ αληιήζεη φ,ηη
ζπκπέξαζκα ρξεηάδνληαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζα είραλ
πξνρσξήζεη ζε κηα πην πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο θαη δελ ζα
ήηαλ ζε αδξάλεηα θαινθαηξηλή θαη ην κφλν πνπ ζα ηνπο ελδηέθεξε ζα ήηαλ ε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
Απνδείρζεθε ρηεο πφζν δίθην είραλ Οκνζπνλδίεο Γνλέσλ,
Δλψζεηο, Κφκκαηα, θνξείο πνπ έιεγαλ φηη ηα κέηξα ήηαλ αλεπαξθή θαη ζα
νδεγήζνπλ εδψ πνπ νδήγεζαλ, ψζηε ρηεο λα κηιήζεη γηα λέεο πξνζιήςεηο,
γηα βνήζεηα ζηνπο Γήκνπο, γηα ελίζρπζε κε πιηθφ θαη ηα ινηπά.
Διπίδσ απηή ηε ζηηγκή σο Γήκνο λα είκαζηε πην δηεθδηθεηηθνί
θαη λα απαηηήζνπκε απηά πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα πάξνπκε γηα λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο παλδεκίαο.
Καη κέλσ εδψ ζηελ παλδεκία, γηαηί απηφ είλαη ην θχξην ζέκα
ζήκεξα. Πξηλ απφ ιίγν άθνπγα ηα λέα κέηξα πνπ ζα παξζνχλ απηέο ηηο κέξεο
θαη αλεζχρεζα. Γελ είλαη πξάγκαηη θαηξφο νχηε γηα ζπκπνιηηεπηηθέο, νχηε γηα
αληηπνιηηεπηηθέο θνξψλεο. Γελ είλαη θαηξφο νχηε γηα αγηνπνηήζεηο, νχηε γηα
δαηκνλνπνηήζεηο ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηαζηαζεσλ.
Οη ζηηγκέο είλαη δχζθνιεο θαη νη θαηξνί επηβάιινπλ ζχλεζε,
ελφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Ή ζα βγνχκε σο Γήκνο ληθεηήο απφ απηή ηελ
πεξηπέηεηα, ή ζα ράζνπκε φινη καδί. ε θάζε πεξίπησζε αγαπεηνί ζπλάδειθνη
ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ πγεία καο θαη λα δηαθπιάμνπκε φκσο θαη
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ηα δηθαηψκαηά καο, πξηλ ράζνπκε θη απηά ηα ιίγα πνπ καο έρνπλ απνκείλεη.
Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα ζαο καιψζσ θ. Πξφεδξε γηαηί είπακε λα θξαηάκε ιίγν ηε
δηαδηθαζία θαη λα κηιάκε επί ηνπ ζέκαηνο. Οξηζκέλνη νκηιεηέο μεθεχγνπλ θαη
πξνθαινχλ, δεηψ ζπγλψκε γηα ηελ αληίδξαζή κνπ πξνεγνπκέλσο, αιιά ζα
πσ φηη κε θάιπςε ζηελ αλάιπζή ηνπ ν Γήκαξρνο ζε ζρέζε κε ηα πεπξαγκέλα
ηνπ ’19.
Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ζε ζρέζε κε απηφ
πνπ είπε γηα ηα κε αληηζηαζκηζηηθά θαη αθνχζηεθε θαη απφ άιινπο
ζπλαδέιθνπο. Ννκίδσ φηη έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 10,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ
ην νπνίν ππάξρεη γηα ηα ηνπηθά ζρέδηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
αλαθχθισζεο, έλα ζεβαζηφ πνζφ θαη δείρλεη αθξηβψο φηη είλαη φρη απιά
αληηζηάζκηζκα, είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ αληηζηάζκηζκα.
Σα Τπνπξγεία θαη νη Κπβεξλήζεηο είλαη απηέο πνπ θξίλνπλ φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάια έξγα ζε πνην βαζκφ κπνξεί ε πφιε λα θεξδίζεη ή
λα ράζεη απφ απηά θαη είλαη απηά ηα νπνία θαινχλ ηνπο Γεκάξρνπο βάδνπλ ηα
πξάγκαηα ζην ηξαπέδη, εληάζζνπλ έξγα ζε ηερληθά θαη πεξηθεξεηαθά
πξνγξάκκαηα θαη άξα παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά.
Ζ απάληεζή κνπ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη απηή: 10,3
εθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία πάξζεθαλ αθξηβψο ηελ πεξίνδν πνπ μεθίλεζε λα
θαηαζθεπάδεηαη ην γήπεδν θαη ιίγν πξηλ απνκαθξπλζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο
θαζαξηφηεηαο θαη λνκίδσ απαληψ θαη ζηνλ θ. Γνχια κε απηφ.
Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα
θάζε λέα Γεκνηηθή Αξρή φηαλ αλαιακβάλεη ζην άραξν ηξίκελν, θαηαιαβαίλσ
απηφ πνπ είπε ν θ. Βνχξνο, λα απνινγεζεί θαη λα ινγνδνηεί γηα έλα πνιχ
κηθξφ δηάζηεκα φπσο έλα ηξίκελν θη έλα ηεηξάκελν. πλήζσο απηφ γίλεηαη
κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ, εθεί πνπ πνιιά πξάγκαηα
κπαίλνπλ θάησ, ζρεδηάδνληαη, πινπνηνχληαη, πξνρσξνχλ.
Δκείο λνκίδσ φηη ην δείμακε απηφ ην πξάγκα. Κάπνηνη
επηθαινχληαη πνιιέο θνξέο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα
πξνρσξήζνπλ θαη είλαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε, είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ
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θαη ηα ινηπά. Ννκίδσ φηη φια απηά ηα δεηήκαηα ηα αληηκεησπίδνπλ ρξφληα νη
Γήκνη, λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα απνηειεί δηθαηνινγία.
Δκείο

φλησο

πνιιά

έξγα

σξίκαζαλ

θαη

έηξεμαλ

θαη

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη απαληψ ζηνλ θ. Σάθα κε απηφ πνπ καο θαηεγφξεζε.
Γελ είλαη θαθφ έλα έξγν λα πινπνηείηαη ζην ηειεπηαίν έλα ή ελάκηζε ρξφλν,
πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη απηφ. Καη δελ είλαη έξγα βηηξίλαο, ή έξγα φπσο είλαη
ηα ερνπεηάζκαηα, ηα 2,3 εθαηνκκχξηα επξψ, φπσο είλαη νη αζθαιηνζηξψζεηο,
φπσο είλαη ηα ζρνιεία πνπ ηειείσζαλ θη απηά ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο. Δίλαη έξγα
πνπ θξαηνχλ νη κειέηεο θαηξφ, αξγνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, αξγνχλ λα
μεθηλήζνπλ, λα παξαιεθζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ. Ννκίδσ φηη έηζη θξίλνληαη
ηα πξάγκαηα.
Δπηζηξέθσ φζα είπε ν θ. Σάθαο είλαη ςεπδή, ήηαλ εθηφο
ινγνδνζίαο θαη εθεί δείμαηε πξαγκαηηθά κηα πέξα ηνπ δένληνο αλνρή θ.
Πξφεδξε. Πξνθαινχκαζηε ζπλερψο θαη εηδηθά απφ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ν
νπνίνο βγάδεη ρνιή φηαλ κηιάεη γηα ηε «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη ηνλ Άξε
Βαζηιφπνπιν. Απηφ μεθεχγεη ησλ αξηζκψλ, ησλ slides πνπ αλεβάδνπκε ή ησλ
πξνγξακκάησλ, πάεη θάπνπ αιινχ. Σν θάλεη επαλεηιεκκέλα θαη λνκίδσ ην
θάλεη γηαηί απιά ν άλζξσπνο απηφο ζέιεη λα καο δείρλεη ζπλερψο πφζν
εκκνληθφο είλαη απέλαληί καο. Σνπ ηα επηζηξέθνπκε φια απηά πνπ ιέεη, ηα
ςεχδε ηνπ, ηνπ ηα επηζηξέθνπκε. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ε θα
Παπαινπθά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ ιφγν ηνλ παίξλσ εγψ ηψξα θαη κεηά ζα απαληήζεηο
επί πξνζσπηθνχ θαη γη' απηά πνπ πσ θη εγψ.
Δίρα πεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη δελ ζα ζαο
βγεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ’21. Έξρεζηε ζήκεξα θ. Σάθα θαη καο ιέηε
επηηήξεζε. Δπηηήξεζε; Δπηηήξεζε θ. Σάθα; ε ελάκηζε ρξφλν μνδέςαηε
5.220.000 € πνπ ζαο άθεζε ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ; Σα λνχκεξα απηά
είλαη ζηνλ απνινγηζκφ. Ξέξεηε ηη παξαιάβακε εκείο; Σν είπα πξνεγνπκέλσο:
2.973.000 €.
Δπηηήξεζε θ. Σάθα; Σηλάμαηε ηελ κπάγθα ζηνλ αέξα; Απφ φ,ηη
καζαίλσ έρνπλ θαηαξξεχζεη ηα έζνδα, απφ φ,ηη καζαίλσ δελ έρεη δνζεί νχηε
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κηα άδεηα ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηαηί δελ ηηο πξνρσξήζαηε, γηαηί δελ ηνπο
θαιέζαηε πνηέ. Απφ φ,ηη καζαίλσ έρεη αλνίμεη κηα θνξά ην παγθάξη θη απηφ
παξάλνκα. Δίζηε…. Ζ Γηνίθεζε Γατηαλά έθαλε ηέζζεξα ρξφληα λα θηάζεη ζε
απηά ηα ράιηα. Δζείο ζπάζαηε θάζε ξεθφξ. ε έλα ρξφλν κέζα ηηλάμαηε ηε
κπάγθα ζηνλ αέξα, ζηελ θπξηνιεμία.
Δπηηήξεζε; Πνηνο καο αθνχεη! Γειάσ, αιιά είκαζηε γηα θιάκαηα,
είζηε γηα θιάκαηα εηιηθξηλά.
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; Δίλαη απηφ πνπ είπε ν θ. Αλαληάδεο,
ηφζε εκκνλή καδί καο; Γηαηί; Δκείο ηε δνπιεηά καο θάλακε θαη ηελ θάλακε
θαιά. Μαδέςακε ιεθηά, είρακε θάζε δηθαίσκα λα θάλνπκε έξγν θαη ην θάλακε
ην έξγν θαη απνδεηθλχεηαη. Αλ δείηε ηε ιίζηα ηνπ 2019 ην ηερληθφ θνκκάηη, απηφ
πνπ ζαο έζηεηιε ε Σερληθή Τπεξεζία είλαη ζειίδεο. Καηεβαίλεη κε έξγα
νινθιήξσζεο, θαηεβαίλεη κε έξγα πνπ μεθίλεζαλ, θαηεβαίλεη κε έξγα πνπ
ζρεδηάδνληαη θαη ζπλερίδεη θαη ζπλερίδεη θαη ζπλερίδεη.
Καη ηα φπνηα έξγα θάλεηε θαη έρεηε θάλεη κέρξη ζήκεξα, είλαη ή
ζπλέρεηα δηθψλ καο έξγσλ, ή κειέηεο πνπ βξήθαηε ζηα ζπξηάξηα δηθέο καο θαη
πξνζπαζείηε κε έλα ηξφπν λα ηηο πινπνηήζεηε θαη απηφ ην θάλεηε θαη
θαζπζηεξεκέλα θαη ιάζνο.
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα, ηελ μέξεηε ηε ιέμε; αο ηελ έρεη πεη θάπνηνο; Πνπ είλαη; Πνπ είλαη
ην πεξζηλφ ζαο; Πνπ είλαη ην θεηηλφ ζαο; Υσξίο κπνχζνπια πάηε; ,ηη ηνπ
θαλεί ηνπ ισινζηεθαλή, ζηελ θπξηνιεμία; Καη απηφ εζείο ην ιέηε Γηνίθεζε;
Μηα αζχλδεηε νκάδα είζηε, αθνχ ζέιεηε πξνζσπηθέο επηζέζεηο
θ. Σάθα. Ξέξεηε, ζε απηφ είκαζηε θη εκείο θαινί θαη κπνξνχκε λα αγξηέςνπκε
θαη λα αγξηέςνπκε πνιχ. Γηαηί πήξε θσηηά θ. Σάθα ζην άιζνο πάλσ ηελ
πξνεγνχκελε Παξαζθεπή ην κεραλνζηάζην; Μήπσο γηαηί θάλαηε 10 κήλεο λα
βάιεηε κέζα ζπληεξεηή; Καη ην είραηε εγθαηαιείςεη; Πνπ είλαη ε ζχκβαζε γηα
ηα ρεκηθά; Απηά μέξεηε, δελ ηα αγγίδεη θαλείο. Μπαίλνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
θαη εθηεινχληαη ακέζσο.
Δίλαη δεδνκέλν φηη ζα έρνπκε θνπλνχπηα θάζε ρξφλν, είλαη
δεδνκέλν φηη ζα θιαδέςνπκε ην άιζνο θάζε ρξφλν, είλαη δεδνκέλν φηη ε ιίκλε
ζέιεη ζπληήξεζε θάζε ρξφλν, είλαη δεδνκέλν φηη ε ιίκλε ζέιεη ηα ρεκηθά ηεο
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θάζε ρξφλν. Σα μέξεηε απηά θ. Σάθα; Καη ηελ επίζεζε ηελ θάλσ ζε εζάο θαη
φρη ζην Γήκαξρν, γηαηί ν Γήκαξρνο ήηαλ ήπηνο. Δζείο ζεθψζαηε ηνπο ηφλνπο.
Ξέξεηε, ηνπο ηφλνπο μέξνπκε θαη μέξνπκε θαη πάξα πνιχ θαιά
λα ηνπο ζεθψλνπκε. Καη εκείο είκαζηε to the point, θ. Σάθα.
Απηά ζέισ λα πσ θαη κπνξψ λα πσ θη άιια ηφζα θαη πνιχ
πεξηζζφηεξα θαη ζα ζπλερίζνπκε. Γψζηε καο ηηο απαληήζεηο πνπ πξέπεη θαη
γηαηί νδεγήζαηε κέζα ζε έλα ρξφλν ην Γήκν ζε επηηήξεζε. Αλ ν Γήκνο
έκπαηλε ζε επηηήξεζε ην 2019 ζα έιεγα «λαη, θηαίκε εκείο», αιιά ν Γήκνο αλ
κπεη ζε επηηήξεζε, ζα κπεη ην ’21 θαη ζα κπεη απφ εζάο θ. Σάθα.
Με ην θάλεηε απηφ δελ έρεηε δηθαίσκα, δελ μέξσ ηη ζηέιλεηε θαη
πνηνο ην ζηέιλεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καηά ιάζνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ είλαη θαηά ιάζνο, είλαη ε απάληεζε ζηε ζει. 11
ζηνλ θ. Λέθθα: «αζηηθή αλαδσνγφλεζε 10 εθαηνκκχξηα» δηαβάζηε ην λα
ελεκεξσζείηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά απφ εκέλα γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, δελ έρσ ζεκεηψζεη
θάπνην άιιν νκηιεηή, θ. Σάθα έρεηε δεηήζεη ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καλείο δελ κνπ είπε ηη ςέκαηα είπα, ε εκπάζεηα είλαη απέλαληη ζην
πξφζσπφ κνπ απφ ηελ αξρή. Έρσ ζπγθξαηεζεί πάξα πνιχ θαη ζήκεξα
ζπγθξαηήζεθα ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε δελ πεηξάδεη. Ήηαλ πξνζσπηθή
κνπ επηινγή λα ζπγθξαηεζψ. Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά ηη ηακεηαθφ ππφινηπν
παξαδψζαηε, απιά πεηάηε ηελ κπάια ζηελ εμέδξα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην ιέσ: 5.220.000 €.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, αιιά απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ είλαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ ζπληεξήζεσλ θαη ηε κηζζνδνζία …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: «Ναη αιιά ην έλα, αιιά ην άιιν» κηα καο θαηεγνξείηε φηη
αθήζακε πνιιά αληαπνδνηηθά θαη ηελ άιιε ιίγα!
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη ηα ίδηα θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά. ζεο θνξέο θαη
λα ην πείηε, ζα ζαο ην πσ άιιεο ρίιηεο. Δληάμεη! Κχξηε Σάθα έζνδα πξέπεη λα
θάλεηε.

57

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Ζ. ΣΑΦΑ: Έζνδα γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε
λνκνζεζία θαη ε ΠΝΠ πνπ αθνξνχζαλ ηηο κεηψζεηο. Σν παγθάξη κεηξήζεθε, ζα
κεηξεζεί άιιε κη αθνξά θαη γλσξίδεηε φηη πάεη ζηε κεηξφπνιε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σν παγθάξη πάεη κεηά απφ ην λφκν ζηε κεηξφπνιε. Πην
πξηλ, πνπ είλαη ην παγθάξη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλ λνκίδεηε φηη ζα καο ζψζνπλ 15.000 € βεβαίσο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Φαζνχιη – θαζνχιη γεκίδεη ην ζαθνχιη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: 83.000 € είλαη ζπλνιηθά θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να κηιήζσ; Καη θπζηθά είζηε θαινί ζηηο πξνζσπηθέο επηζέζεηο, ην
έρεηε ζπνπδάζεη απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: 83.000 € είλαη θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν παγθάξη; Γελ άθνπζα ηη είπαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη 83.000 € νη ηξεηο θσδηθνί εζφδσλ πνπ εηζέπξαηηε
ν Γήκνο απφ ηα δπν παγθάξηα θαη ην δηθαίσκα ηεξνηειεζηίαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Παξαπάλσ ζα ράζνπκε ηνπ ρξφλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά, είκαζηε εθηφο ζέκαηνο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη ην μέξσ φηη είκαζηε εθηφο ζέκαηνο, ζα ήζεια ηνλ θ.
Βαζηιφπνπινο λα βγάιεη ηε ζειίδα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να βγάιεη ηε ζειίδα γηα λα βιεπφκαζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη ζπγλψκε, δελ ην ήμεξα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καη λα επαλέιζνπκε ζηε δηαδηθαζία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ εκπάζεηα είλαη απφ ηελ αξρή απέλαληί κνπ επεηδή απφ πέξζη
ηνλ επηέκβξε ηφικεζα θαη κίιεζα. Απιά έρεηε θάλεη έλα ιάζνο κε εκέλα θαη
ζπλερίδεηε λα ην θάλεηε. Γελ πεηξάδεη, νινθιήξσζα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν; Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε ν νπνίνο πέξα απφ
ηελ ηνπνζέηεζε ηελ θιαζηθή θαη ηε κφληκε ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη κε φια απηά πνπ πξεζβεχεη ζεβαζηά, είλαη γλσζηή ε ηδενινγηθή ηνπ
αθεηεξία, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ήηαλ γεκάηε
ςέκαηα.
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Έρεη βαιζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθήο καο ζεηείαο
λα ζπκαηνπνηεί φιν ηνλ εξγαηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ην δηθφ
ηνπ ξφιν ηνπ εξγαηνπαηέξα. Γελ ηνπ ηνλ ραξίζνπκε απηφ ηνλ ξφιν. Απφ ηελ
πξψηε κέξα ηεο ζεηείαο καο κέρξη θαη ηψξα έρνπκε βξεζεί ζε φια ηα
Γηθαζηήξηα πξνζπαζψληαο λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο, λα
παξαηείλνπκε ηηο ζπκβάζεηο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα δηεθδηθήζνπκε θαη
ηε κνληκφηεηά ηνπο.
Δπνκέλσο ε ζπκαηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ ρψξνπ θαη ν ξφινο
ηνπ θ. εξεηάθε σο θαινχ εξγαηνπαηέξα θαη θηιηθνχ σο πξνο ηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν, αθπξψλεηαη ελ ηνηο πξάγκαζη.
Γελ μέξσ αλ καο αθνχεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ν νπνίνο
πξνζπαζψληαο λα κε πξνζβάιιεη αλαθέξζεθε ζην φηη εκέλα κε ςήθηζε, ηελ
Παξάηαμε ςήθηζε ην 29-30% ηελ πξψηε Κπξηαθή, άξα ην 70% είλαη απέλαληί
κνπ. Αλ κε αθνχεη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεη ηη πνζνζηφ πήξε ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ππνινγηζκνχο αλ ην 87%
ησλ δεκνηηθψλ ηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο είλαη απέλαληί ηνπ.
Δίλαη έηζη θ. Σνκπνχινγινπ; Σν 87% ζαο έρεη γπξίζεη ηελ πιάηε;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ θαίλεηαη κέζα, αιιά κάιινλ δελ
αθνχεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πεηξάδεη, ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεη απιά βάζεη ησλ
ππνινγηζκψλ ηνπ πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ δεκνηψλ πνπ γχξηζε ηελ πιάηε
ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη εθεί ζα κείλεη κφληκα ζηα έδξαλα ηεο
αληηπνιίηεπζεο, ζαλ έλαο απιφο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Απηφ ζα είλαη. Μέρξη
λα θχγνπκε εκείο απφ εδψ θαη ζηε ζπλέρεηα γηαηί ηη λα δηεθδηθήζεη απφ εδψ
θαη πέξα. Έρεη αθπξσζεί. Μηα δσή αθπξψλεηαη! Μηα δσή πξνζπαζεί, αιιά εθεί
κέλεη. ηελ πεγή δελ ζα πηεί λεξφ, ζηελ πεγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ν θ.
Σνκπνχινγινπ δελ ζα θηάζεη πνηέ.
Πάκε παξαθάησ. Καη' αξράο θ. Πξφεδξε δελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ

πσο

έλαο

απνινγηζκφο

ηεο

πξνεγνχκελεο

ζεηείαο,

ηεο

πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο έρεη θαηαληήζεη λα είλαη απνινγηζκφο ηνπ
ηεηξάκελνπ ηεο δηθήο καο ζεηείαο. Κάηη θαιφ έρνπκε θάλεη!
Πάκε γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά ηα νπνία επηθαιέζηεθαλ δπν ηξεηο
επηθεθαιήο Παξαηάμεσλ. Καη' αξράο ήηαλ εηξσληθή ε ηνπνζέηεζε αλ
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πεξίκελε ν θ. Μειηζζαλίδεο εκάο. Καιψο ή θαθψο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο
ζεηείαο καο ππεγξάθεζαλ ηφζα ραξηηά θαη έγγξαθα, φζα δελ είραλ
ππνγξαθηεί ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
Γελ ζα ζηαζψ γηαηί θαη πσο ζηάζεθε απέλαληη ζε έλα ηφζν
κεγάιν έξγν ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, δελ κε αθνξά. Με αθνξά φκσο
ην φηη απηά πνπ έηξεμαλ, ππνγξάςακε θαη πξνρσξήζακε δελ είραλ
πξνρσξήζεη ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο, δελ είραλ πξνρσξήζεη ηα
ηειεπηαία πέληε ρξφληα γη' απηφ ην κεγάιν έξγν πνπ φινη ππεξαζπίδνληαη
μαθληθά ηψξα.
Χο πξνο ηα αληηζηαζκηζηηθά θ. Πξφεδξε ζα αλαθέξσ κφλν ην φηη
ε ζπκθσλία κε ηελ ΓΗΚΔΦΑΛΟ Α.Δ. είλαη ην 80% ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
γήπεδν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο πξφζιεςήο ηνπο
θαηά 80% ελλνψ ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη ε εληνπηφηεηα.
Σν parking ηεο ΑΔΚ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο
πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ΑΔΚ γηα ηνπο δεκφηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο
– Υαιθεδφλαο.
Έλα άιιν αληηζηαζκηζηηθφ αθνξά ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη είλαη
άλζξσπνο ηεο εθθιεζίαο, ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα
απνθαηαζηήζεη φιεο ηηο δεκηέο, φιε ηε ζπληήξεζε ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη δελ
κηιάσ γηα ηα θηγθιηδψκαηα, δελ κηιάσ γηα ηα ηνηρία, κηιάσ γηα ην εζσηεξηθφ
ηνπ λανχ, κηιάσ γηα ην θακπαλαξηνχ ηνπ λανχ, κηιάσ γηα ην θσηηζκφ ηνπ
λανχ, κηιάσ γηα ηε δεληξνθχηεπζε ηνπ πεξίβνινπ ηεο εθθιεζίαο, κηιάσ γηα
κηα αθφκε πχιε πνπ πξέπεη θαη απαηηεί ν κεηξνπνιίηεο Γαβξηήι θαη ν
Σηκφζενο Ζιηάθεο ηεο Αγίαο Σξηάδαο λα αλνηρηεί πξνο ηελ κεξηά ηεο παιηάο
ζθεπαζηήο.
Απηά είλαη ηα πξψηα αληηζηαζκηζηηθά, γηαηί έπνληαη θη άιια.
Χο πξνο ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δεχηεξεο ππνγεηνπνίεζεο δελ
είλαη αξκφδηνο ν Γήκνο. Τπάξρεη θάπνηα εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη απηφ ην
κεγάιν επηρεηξεζηαθφ έξγν. Οη εξσηήζεηο ηνπ γηαηί θαζπζηέξεζε ε κειέηε ηεο
δεχηεξεο ππνγεηνπνίεζεο, αο απνηαζνχλ ζην κειεηεηηθφ γξαθείν θαη ζηελ
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία.
Σν έζεζε θαη ν θ. Λέθθαο, λα καο πεη πνηνο Γήκνο είλαη απηφο
πνπ ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Πξφεδξε, θαηφξζσζε
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κειέηεζε, δεκνπξάηεζε θαη πέηπρε αλαδνρή έξγσλ ζηε Νέα Ησλία, ζηε
Μεηακφξθσζε θαη ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Θα επηθαιεζηψ ηε ξήζε ηνπ θ.
Γνχια φηη πξέπεη λα ήηαλ κάγνο απηφο ν Γήκαξρνο!
Χο πξνο ηνλ θ. Αλαληάδε πνπ είπε θάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ
θαη κε θαιχπηεη απφιπηα, σο πξνο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ έξγσλ, σο πξνο
ηηο κειέηεο θαη ηελ ηειηθή αλαδνρή, βεβαίσο ρξεηάδεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα.
Πσο ν θ. Σνκπνχινγινπ απαηηεί ζηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο
λα έρνπκε παξάμεη ζπγθεθξηκέλν έξγν;
Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην θαηά πφζν θ. Πξφεδξε έρνπκε
δεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη πσο ηνπο θαιχςακε, ξσηήζηε ην σκαηείν ησλ
επηρεηξεκαηηψλ ηνπ Γήκνπ, πφζεο θνξέο έρνπκε ζπλαληεζεί ζην δηάζηεκα
απηφ ηεο ζεηείαο καο, δελ μέξσ πφζεο ηνπο είδαηε εζείο, αιιά φρη κφλν πφζεο
θνξέο ηνπο είδακε θαη πφζεο θνξέο ζπκθσλήζακε θαη σο πξνο ηα δεκνηηθά
ηέιε θαη σο πξνο ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη σο πξνο ηελ ππνζηήξημε απηνχο ηνπο δχζθνινπο
κήλεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.
Γηα ηε κηθξή εζηία θαπλνχ γηα ηνλ ζηαζκφ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θ.
Πξφεδξε, ήηαλ κηα αζηνρία πιηθνχ πνπ αθνξνχζε ηνλ πίλαθα. Γελ ήηαλ ζέκα
ζπληήξεζεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε κε θ. Γήκαξρε, επεηδή έρσ πεξάζεη απφ απηή ηε
Γηεχζπλζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ηαλ ν ζπληεξεηήο έξρεηαη πέληε θνξέο ην κήλα
παξαθνινπζεί θαη ηα θαιψδηα θαη ηηο θαισδηψζεο θαη ηα πάληα, γη' απηφ ηνλ
έρνπκε. Γηαθνξεηηθά ζα ηα είρακε βάιεη ζηνλ απηφκαην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ έιιεηςε ζπληεξεηή επηβαξχλεη απηή ηε ζηηγκή ην Γήκν
κε έλα πνζφ 10.000 € ζπλ άιιεο δπν αληιίεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαη πξέπεη
λα αληηθαηαζηαζνχλ άιιεο 3.000 €, πάκε ζηηο 14.000 € επεηδή δελ έγηλε
έγθαηξα θαη ζσζηά ε ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αληηιέγσ.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί θάπνηνη ηελ έβαιαλ ζε έλα ζπξηάξη, ή δελ ηνπο άξεζε,
ή έςαρλαλ θάηη άιιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αλ κνπ επηηξέπεηε γηα λα κε ιέηε
ςεχδε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ρη αιεζηλά λνχκεξα ιέσ θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν λνχκεξν είλαη 8.000 €.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλ ΦΠΑ. 2x8=16 (9.600-9.700 θάηη).
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνπ είλαη ηα 13.000 € πνπ δψζαηε ζηνλ Σχπν πνπ ηα
14.000 € πνπ ιέηε εδψ;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Οη 13.000 € θαη νη δπν αληιίεο θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη 8.000 € θ. Αλεκνγηάλλε εγψ ζαο ελεκεξψλσ
ππεχζπλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη δελ θάλνπκε δηάινγν πάλσ ζηα λνχκεξα. ε θάζε
πεξίπησζε ην ζέκα ηνπ πίλαθα θαη ην ζέκα ηεο αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ, κπνξεί
λα ζπκβεί νπνπδήπνηε. Απφ έλα θαξκπηξαηέξ απηνθηλήηνπ πνπ κπνξεί λα
ζπληεξείηαη ζσζηά κέρξη ηνλ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Γελ ζα κείλνπκε εθεί.
πκθσλνχκε φηη πάξα πνιιά πξάγκαηα είηε γηαηί ππάξρεη
θφξηνο εξγαζίαο, είηε γηαηί θαιψο ή θαθψο είπε ν θ. Αλαληάδεο πνιχ ζσζηά
δελ κπνξεί λα επηθαινχκαζηε πάληα θάπνηεο δηθαηνινγίεο, είηε ηνπ
θνξσλντνχ, είηε νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηηο δηθαηνινγίεο, αιιά δελ κπνξεί λα
κελ παξαδερηνχκε αλ είκαζηε ξεαιηζηηθέο θαη αληηθεηκεληθνί φηη ν Γήκνο
ππνιεηηνπξγεί νθηψ κήλεο, θ. Πξφεδξε.
Οθηψ κήλεο είκαζηε ζρεδφλ κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θαη πνηνο
μέξεη ηη έπεηαη ζην κήλα πνπ έξρεηαη, ζχκθσλα κε ηα κέηξα πνπ απηή ηε
ζηηγκή πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ αχξην.
Γελ ζα αλαθεξζψ ζε άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ελληά
κήλεο ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ γηαηί φπσο είπαλ πξνεγνχκελα
θάπνηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρεη θξηζεί θαη εκείο ζα θξηζνχκε ζην ηέινο ηεο
ηεηξαεηίαο. Αιιά απνξψ πσο είλαη δπλαηφ λα κνλνπσιείηαη απηή ηε ζηηγκή
κηα ζπδήηεζε 2,5 σξψλ πνπ αθνξά ην ’19 θαη λα έρνπκε επηθεληξσζεί ζηνπο
ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο. Υξεηάδεηαη θαη ιίγν θαηαλφεζε, ρξεηάδεηαη θαη ιίγν
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επγέλεηα απέλαληη ζην πσο αληηκεησπίδεη θάπνηνο ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο
κήλεο ηεο ζεηείαο κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Γελ

είλαη

ζέκα

βεκαηηζκνχ.

Καη

ζηφρνη

ππάξρνπλ,

πξνγξακκαηηζκφο ππάξρεη, ρξνλνδηαγξάκκαηα ππάξρνπλ θαη αλαθέξζεθα
ζηελ πξψηε ηνπνζέηεζή κνπ φηη φια απηά έρνπλ εθηξνρηαζηεί ζε κηθξφ ή
κεγάιν βαζκφ απφ ην ζέκα ηνπ νθηάκελνπ απνθιεηζκνχ καο απφ ζέκαηα πνπ
έρνπλ ηξσζεί απφ ηελ παλδεκία.
Σν ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα πσ, επεηδή αθνχζηεθε πάξα πνιιέο
θνξέο ε επηθίλδπλε ιέμε «επηηήξεζε», ν θ. Σάθαο δελ αλέθεξε φηη κπαίλνπκε
ζε επηηήξεζε, αλαθέξζεθε ζην φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή ηε ζηηγκή
παξνπζηάδνληαη θάπνηα λνχκεξα, επηθίλδπλα κελ λνχκεξα, επηθίλδπλα σο
πξνο ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ, θπζηθά ζα πξέπεη λα επηιεγεί
θάπνηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηέηνηα, πνπ λα κελ θηάζεη ζηελ επηηήξεζε.
Δίλαη κηα ιέμε ε νπνία θαθψο αθνχζηεθε θαηά ηελ άπνςή κνπ
θαη θαθψο ηελ επηθαιείζηε θη εζείο, γηαηί μέξεηε ηη ζα ζπκβεί απφ εδψ θαη
πέξα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ απάληεζα ζηελ πξφθιεζε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ. Αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα επηθαινχκαζηε κηα ιέμε, ε
νπνία αθνχζηεθε ζηε ινγηθή φηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κηα νηθνλνκηθή
πνιηηηθή ηέηνηα, πνπ λα κε καο θηάζεη ζηελ επηηήξεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σελ επηθαιέζηεθαλ θαη νη ίδηνη γηα ην 2014.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή έρνπκε 2020 θ. Σάθα, θαιφ είλαη
κε ηε ρξηζηή δηθή ζαο πνιηηηθή, κε ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο θαο Λεβεληάθε, φισλ
φζσλ άπηνληαη ησλ νηθνλνκηθψλ λα είλαη ηέηνηα θαη ζαο ην δεηάσ θη εγψ σο
Γήκαξρνο θαη πνιηηηθφο ζαο Πξντζηάκελνο, νχησο ψζηε λα κε θηάζνπκε ζηελ
επηηήξεζε θαη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Αλαθεξζήθαηε θη εζείο ζηα φπνηα
κέηξα πξέπεη λα πάξνπκε θαη κε θαξηέιεο νη νπνίεο ζα είλαη επαλάγλσζηεο.
Σειείσζα θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο γηα ην ρξφλν πνπ καο ελεκεξψλεηε γηα
ηηο αλακνξθψζεηο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο; Μαο δίλεηαη ρξφλνο γηα λα
θηηάμνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μήπσο πξέπεη λα ην δηνξζψζνπκε ιίγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέκα δηθφ καο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σίλνο είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα φινη νη ζχκβνπινη θαη νη
επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ λα πξνζέξρνληαη εδψ ζηηο Τπεξεζίεο θαη λα
παίξλνπλ φζα ζηνηρεία ζέινπλ θαη φπνηε ζέινπλ, ην γλσξίδεηε απηφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μα, πξέπεη λα θάλεηε ηελ πξφηαζε ηεο αλακφξθσζεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε απηφ πνπ ιέεη ν θ. Νηάηζεο είλαη φηη φηαλ
εκείο παίξλνπκε κηα αλακφξθσζε ψξεο ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα κέξα
πξηλ, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε φκσο ηε δπλαηφηεηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη ζηε
δηάζεζή ζαο φιν ην ρξφλν, φπνηα κέξα θαη φ,ηη ψξα ζέιεηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ζα πξέπεη λα έρνπκε ζπλέρεηα επηθαηξνπνηεκέλνπο
πξνυπνινγηζκνχο, δηακνξθψλεηαη έλαο θαηλνχξγηνο πξνυπνινγηζκφο κεηά
απφ θάζε αλακφξθσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε ζε απηφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα ελεκεξψλεηε ην ψκα κε επηθαηξνπνηεκέλνπο
πξνυπνινγηζκνχο νχησο ψζηε λα έρνπκε θη εκείο ηε δπλαηφηεηα λα
πξνηείλνπκε αλακνξθψζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άζρεηα κε ην ηη επηθαιείηαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηελ
αληηδεκνθξαηηθή θαη αληεξγαηηθή πνιηηηθή πνπ αλαθέξζεθε θαη ν θ. εξεηάθεο,
έρεηε θαηαιάβεη πσο έρσ πξφζεζε λα δηνηθήζσ καδί κε ηελ νκάδα ησλ
Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ νκάδα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. Καη δελ κπνξεί λα
επηθαιείηαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ην ζέκα ηεο ΔΣΗΑ … ηφηε είρε πεη «ζαο
ηηκάεη ε πξφηαζε λα απνζχξεηε ην ζέκα ηεο ΔΣΗΑ», ζήκεξα κε έςεμε. Γηαηί
άξαγε; Ίζσο γηαηί είλαη θάπνπ ζηα έδξαλα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη εθεί ζα
κείλεη; Πηζαλφ.
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Καη είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο σο καηλφκελνο θάζε θνξά πνπ
ηίζεηαη έλα ζέκα πνπ κπνξεί λα ην ππεξαζπηζηεί κφλν κε ζεσξία θαη φρη κε
πξάμε, απηφ ην πεξηβφεην ραξηί πνπ έζεηε σο Πεξζέαο ζην θεθάιη ηεο
Μέδνπζαο ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε πνηέ νχησο ψζηε λα
ηζρπξνπνηήζεη ηεο ζέζε ηνπ; Πνην ήηαλ απηφ ην ραξηί πνπ έζεηε ηφηε; Καη ηφηε
ν θ. Οπζηακπαζίδεο επηζηακέλα ηνπ δεηνχζε λα παξνπζηαζηεί θαη λα
θαηαηεζεί ην ραξηί ζηα πξαθηηθά.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη ην δεηνχζα. Οχηε εζείο αξλεζήθαηε ην ραξηί ηνπ θ.
Γξεηδειηά, νχηε ν θ. Γξεηδειηάο ην δηθφ ζαο πνηέ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ είπα «Πνην ραξηί είλαη απηφ;». Κχξηε Οπζηακπαζίδε
εγψ ζε εθείλε ηε ζπλεδξίαζε είπα «πνην είλαη απηφ ην ραξηί»;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δγψ δελ ζπκάκαη θάηη ηέηνην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί; Καθψο δελ ην ζπκάζηε. Πάκε ζηα πξαθηηθά θαη αλ δελ έρεη
γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, ήηαλ γηαηί γηλφηαλ ηφηε ρακφο.
Ζ. ΣΑΦΑ: πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε ζε 5 ιεπηά θιείλεη ην link.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επραξηζηψ, λα είζηε θαιά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα θιείζνπκε. Δγψ ζέισ λα ζαο
επραξηζηήζσ φινπο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε θπξίσο γηα ηε δηαδηθαζία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πξνζπάζεζα λα θάλσ φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχζα,
ειπίδσ λα αληαπνθξίζεθα. Δχρνκαη ν Λχζαλδξνο λα επηζηξέςεη ηάρηζηα
πγηήο θαη δπλαηφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν επρφκαζηε φινη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΗΩΡΓΟ ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ
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