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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Φήθηζε

ηνπ

Πξνυπνινγηζκνχ

Δζφδσλ

-

Δμφδσλ ηνπ

Γήκνπ

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2. Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη
ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2021, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ρξφληα πνιιά. Ξεθηλάκε ηε
ζπλεδξίαζή ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα
πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ρξφληα πνιιά κε πγεία θαη επηπρία. Ο
θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, 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
παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο απψλ, 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 παξψλ, 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 παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ν θ. Θεκέιεο
Μαλψιεο θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 31 παξφληεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έρνπκε απαξηία θαη
μεθηλάκε ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
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Υξφληα πνιιά θαη απφ εκέλα λα είζηε γεξνί φινη θαη φ,ηη
επηζπκείηε θαη εζείο θαη νη νηθνγέλεηέο ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε πνηνη είλαη νη απφληεο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο θαη ν θ. Μπίγαιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. πλάδειθνη ζήκεξα έρνπκε θιεζεί λα
εγθξίλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην έηνο 2021. Έλα
πξνυπνινγηζκφ, πνπ έξρεηαη κέζα ζε κηα πξσηνθαλή πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ
καο ηαιαηπσξεί. Δίκαζηε κηα Γηνίθεζε 14 κελψλ θαη πεξίπνπ 23 εκεξψλ θαη
δπζηπρψο έρνπκε αλαγθαζηεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα πξνζαλαηνιίζνπκε ηηο
πξνζπάζεηέο καο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ
θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ COVID-19.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ πέξαζε δψζακε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνπο ηνκείο απηνχο, ζα ην έρεηε παξαηεξήζεη βέβαηα φηη έρνπκε
δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο
ηνκείο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο γηα ην επφκελν έηνο.
Σαπηφρξνλα φκσο φπσο έρεηε δηαπηζηψζεη, φπσο έρεηε
παξαηεξήζεη εληάζζνπκε θαη αξθεηά ζέκαηα απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, ψζηε
λα είκαζηε έηνηκνη φηαλ επηηέινπο ζα βγνχκε απφ απηή ηε δχζθνιε θαηάζηαζε
πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία, λα κπνξνχκε λα ηνπο πινπνηήζνπκε.
Θέισ λα ζαο ηνλίζσ φηη φζν απηή ε θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη,
ηφζν ε δεκνηηθή απηή νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηηο ηχρεο ηεο πφιεο ηφζν
πεξηζζφηεξν πεηζκψλεη ψζηε λα ζπλερίζνπκε κε ην ίδην φξακα, ηνπο ίδηνπο
ζηφρνπο, ηελ ίδηα πίζηε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα δηζηάζνπκε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηηο
απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθφζνλ ρξεηαζηεί λα
δηαηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ησλ πιεηηφκελσλ ζπλδεκνηψλ καο.
Παξαηεξνχκε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έλα θαηλφκελν πνπ θαηά ηε
γλψκε κνπ δελ σθειεί ηελ πφιε. Πξφθεηηαη γηα κηα ιπζζαιέα πξνζπάζεηα λα
αθπξσζεί ε Γεκνηηθή Αξρή θαη απηή ε πξνζπάζεηα ζεσξψ πσο έρεη ζαλ
αθεηεξία έλαλ αλψθειν ξεβαλζηζκφ.
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ε πξψηε αλάγλσζε ζα κπνξνχζε απηή ε πξνζπάζεηα απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε λα εξκελεπηεί σο κηα πξνζπάζεηα κηαο εηεξφθιεηεο κεηνςεθίαο
λα ζρεκαηίζεη κηα πιεηνςεθία ηνπ «φρη», ηνπ απέλαληη. Απηφ αγαπεηνί
ζπλάδειθνη δελ είλαη εχθνιν λα ζπκβεί, δελ κπνξεί λα ζπκβεί.
Γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ πξνζβνιή ζηελ βνχιεζε
ησλ δεκνηψλ πνπ απνηππψζεθε ζηηο εθινγέο πξηλ απφ ελάκηζε πεξίπνπ
ρξφλν. Σν λα ππάξρεη ζπλελλφεζε θαη ζχγθιηζε φισλ φζσλ πηζηεχνπλ φηη ν
"Κιεηζζέλεο" ζεζπίζηεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη δεκνθξαηηθά, απηφ είλαη άιιν,
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα, αιιά ην λα επηδηψθεη ε αληηπνιίηεπζε,
απηνί πνπ κεηνςήθεζαλ, λα ραξάμνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπ Γήκνπ αλ κε ηη άιιν
θαηά ηελ άπνςή κνπ απηφ απνηειεί δεκνθξαηηθφ αηφπεκα.
Αγαπεηνί θαη ζεβαζηνί θαζ' φια ζπλάδειθνη, είκαζηε αλνηρηνί ζε
θάζε άπνςε θαη ζέινπκε λα αθνχζνπκε απηέο ηηο απφςεηο εηδηθά φζνλ αθνξά
θνηλσληθά δεηήκαηα.
Δίκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αθφκε θαη δηθέο
ζαο πξνηάζεηο λα πινπνηήζνπκε αθφκε θαη κέζσ απηψλ ησλ αλακνξθψζεσλ
πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο. Αξθεί
απηέο νη απφςεηο λα είλαη βηψζηκεο, λα είλαη ζχλλνκεο.
Γηφηη φπσο θαηαιαβαίλεηε ζηελ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ
κπνξνχκε λα θάλνπκε ζήκεξα, ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο πνπ δελ είλαη ζε
θακία πεξίπησζε δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ.
Γελ ζα ήζεια λα πσ πνιιά ζήκεξα, λνκίδσ πσο απηά πνπ ζαο
είπα ηα ζεσξψ ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κεξηά κνπ ιίγα κελ, αιιά κεζηά. Έρσ
δψζεη ην ζηίγκα ηεο ζπλαίλεζεο πάξα πνιιέο θνξέο θαη ηεο ζπλελλφεζεο, ζα
επαλέιζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, φπνηε ρξεηαζηεί θαη φπνηε θξίλσ
εγψ αλαγθαίν. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηψξα κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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1ο – 2ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Φήθιζη ηος Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος
οικονομικού έηοςρ 2021, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
«Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος
και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν έηοςρ 2021, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ
- ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα ζαο θαη ρξφληα πνιιά. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2021
ζα έρεη χςνο 40.174.429,71 € θαη έλα ηακεηαθφ ππφινηπν πνπ αλακέλεηαη ζην
ηέινο ηνπ έηνπο λα αλέιζεη ζηα 6.213.081,47 €.
Αο δνχκε θάπνηα επηκέξνπο ζηνηρεία. ζνλ αθνξά ηηο
κηζζνδνζίεο: ζην ζχλνιν ηεο κηζζνδνζίαο αλέξρεηαη καδί κε ηα Ννκηθά
Πξφζσπα ζηα 8.845.155 € αλ αθαηξέζνπκε ηα Ννκηθά Πξφζσπα είλαη
8.206.000 € θαη αλ αθαηξέζνπκε ηελ θαζαξηφηεηα πνπ είλαη αληαπνδνηηθά
θηάλνπκε ζηα 6 εθαηνκκχξηα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ αθαηξέζνπκε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ
έξγσλ θπξίσο θαη αλ αθαηξέζνπκε θαη ηελ πξφβιεςε κε είζπξαμεο ηφηε ε
κηζζνδνζία είλαη πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ζνλ αθνξά ην δαλεηζκνχ ηνπ Γήκνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε
εηήζην θφζηνο 314.310,61 € θαη ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη
πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα επξψ.
Αλ επηκεξίζνπκε θαηά θάπνην ηξφπν ηα έμνδα νη δηνηθεηηθέο
Τπεξεζίεο ν θσδηθφο 10 ζηνηρίδεη ζην Γήκν πεξίπνπ 423.000 €, ε παηδεία, ν
αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο είλαη θνληά ζηα 5 εθαηνκκχξηα, ε θαζαξηφηεηα θαη
ν ειεθηξνθσηηζκφο –απηά είλαη πέξα απφ ηηο κηζζνδνζίεο- θνζηίδεη 3.569.720
€, νη Σερληθέο Τπεξεζίεο είλαη θνληά ζην 1,5 εθαηνκκχξην επξψ γηα ην 2021
πάληα, ην Πξάζηλν είλαη 1.600.000 €, ην Κνηκεηήξην ζηνηρίδεη πεξίπνπ 600.000
€, ε θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη ζην 1.160.956 € κε επηρνξεγήζεηο βέβαηα θαη
έρνπκε θαη ην Π.Π.Η.Δ.Γ. πνπ είλαη 150.000 € θαη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
πνπ καδί κε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία είλαη 727.500 €.
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Τπάξρνπλ πνιιέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έξρνληαη θαη απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε, αιιά θάπνηεο ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπκε θη εκείο, είλαη
πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα επξψ. Απηά κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
ζνλ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ έρνπκε δψζεη
κεγάιε έκθαζε θαη έρνπκε έλα ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλέξρεηαη ζηηο 227.000 €
γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο, γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία γηα
ηηο εθδειψζεηο ησλ ΚΑΠΖ, γηα ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηε
Φηιαξκνληθή, γηα ην ΟΑΚΑ, γηα ην ζεξηλφ πξφγξακκα απαζρφιεζεο θ.ά.
ζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπκε
πάξεη θέηνο είλαη 873.519,86 € θαη πηζηεχσ φηη απηφ έρεη ζψζεη ην Γήκν γηαηί
αλ αθαηξέζνπκε κφλν ην παλεγχξη ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ είλαη 280.000 € θαη
αθαηξέζνπκε θαη ηα ρξήκαηα πνπ δελ έρνπκε πάξεη απφ ην θπιηθείν ηνπ
λεθξνηαθείνπ γηα ηα πξνεηζπξάμακε γηα ηξία έηε, κφλν απηά είλαη κηζφ
εθαηνκκχξην θαη παξαπάλσ, είλαη γχξσ ζηηο 600.000 €.
Καηαιαβαίλεηε φηη νη θαηαζηεκαηάξρεο δπζθνιεχνληαη λα
πιεξψζνπλ θαη ππήξμαλ θάπνηεο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ νη
νπνίεο νδήγεζαλ ζε κεηψζεηο θαη ζε θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζε
θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ θαη φια απηά πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά.
Πηζηεχνπκε φηη ηνπ ρξφλνπ δελ ζα είλαη έηζη ε θαηάζηαζε, ην ειπίδνπκε γηα
φιν ηνλ θφζκν.
Κάπνηα ζηνηρεία ηψξα. ζνλ αθνξά ηα ηαθηηθά γηα ηνπ ρξφλνπ,
πέξα απφ ηνπο ΚΑΠ πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα πνπ δίλεη ε Κπβέξλεζε γηα
πιεξσκέο κηζζψλ θαη ηα ινηπά, ην ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ αλέξρεηαη
ζηα 10.800.000 €, ην ζχλνιν ησλ εθηάθησλ καδί κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη
ζηα 14.754.909,37 €.
Έρνπκε δψζεη έκθαζε θέηνο φπσο είπακε ζηνπο απφξνπο, ζηα
ζρνιεία θαη γεληθά πξνζπαζνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ θνηλσληθή καο πνιηηηθή
ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δνχκε.
Φπζηθά δελ ζα ππεηζέιζσ ζηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
ησλ αλεμάξηεησλ ζπκβνχισλ, ην κφλν πνπ ζέισ λα πσ φζνλ αθνξά ηελ
έθζεζε, ηελ απάληεζε ηεο νηθνλνκηθήο Γηεπζχληξηαο είλαη φηη ηζνζθειίδεη ε
πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, ππάξρνπλ φκσο θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε λνκηκφηεηα θαη απηά έρνπλ σο βάζε ηελ ακνηβή ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε, πνπ
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δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί γηαηί είλαη βάζεη ΦΔΚ θαη δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη
ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο αιιαγέο ζην Σερληθφ
Πξφγξακκα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ, γηαηί ην Σερληθφ Πξφγξακκα έρεη
ςεθηζηεί. Θα έπξεπε λα γίλεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Να πσ θάπνηεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα εξγνδνηηθά.
Δπεηδή έπξεπε λα γίλεη κηα δηφξζσζε ζηελ εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ ησλ απνδνρψλ
ησλ αηξεηψλ αιιάδνπκε θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπο
νπνίνπο ζα ηνπο αλαγλψζσ γηα λα ηνπο αθνχεη θαη ν θ. Πιέζζαο θαη ην ψκα.
Έρνπκε αχμεζε ζην 02006126001 απφ 14.893,99 € πάεη ζηηο
30.284 € θαη απφ εθεί θαη πέξα κεηψλνληαη νη εμήο θσδηθνί:
 ν Κσδηθφο 02006117001 κεηψλεηαη θαηά 1.500 €,
 ν Κσδηθφο 02006142007 κεηψλεηαη θαηά 1.000 €,
 ν Κσδηθφο 02006738001 κεηψλεηαη θαηά 500 €,
 ν Κσδηθφο 02106266005 κεηψλεηαη θαηά 1.000 €,
 ν Κσδηθφο 02107134005 κεηψλεηαη θαηά 2.000 €,
 ν Κσδηθφο 02307135038 κεηψλεηαη θαηά 500 €,
 ν Κσδηθφο 02356262001 κεηψλεηαη θαηά 890,1 €,
 ν Κσδηθφο 02356279002 κεηψλεηαη θαηά 500 €,
 ν Κσδηθφο 02356662019 πνπ είλαη ε πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ
χδξεπζεο απμάλεηαη θαηά 6,900 €,
 ν

Κσδηθφο

02357131023

πνπ

είλαη

πξνκήζεηα

δαπέδσλ

αζθαιείαο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαηά
6,900 € γηαηί ππάξρεη απφ θάησ παξφκνηνο θσδηθφο ν νπνίνο είλαη
επηρνξεγνχκελνο.
Καη κεηψλνπκε θαη ην απνζεκαηηθφ θαηά 7.500 € θαη πάεη
αθξηβψο ζηα 7.500 €. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή κνπ
εηζήγεζε, ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα εηζεγεζεί ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξφεδξε λα θαηαιάβσ θάηη. Απηά πνπ είπε ν θ. Σάθαο είλαη
επηπιένλ αιιαγψλ, ησλ αιιαγψλ πνπ εηζεγήζεθαλ ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αθξηβψο, θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ήηαλ δχζθνιν δειαδή λα ηα έρνπκε απηά;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έγηλε γηα λα αηθληδηάζσ θάπνηνλ. Αλ ζέιακε, ζα θέξλακε φιε
ηελ πξφηαζε αληί γηα ηε Γεπηέξα, ζήκεξα. Έγηλε, γηαηί ππήξμε έλα ιάζνο ζηα
εξγνδνηηθά θαη δελ κπνξνχζακε λα κελ ην θαιχςνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή απηφ έγηλε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, επεηδή
εηπψζεθε γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ ην έρνπκε ςεθίζεη. ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή είρακε ζβήζε – γξάςε πάλσ ζηε ζπλεδξίαζε, πξνρζέο είρακε 20
ιεπηά κεηά ηελ έλαξμε ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ηψξα μεθηλάκε θαη δελ
έρνπκε ζπκθσλεί κε απηφ πνπ έρνπκε πάξεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: χκθσλνη, αιιά ηε Γεπηέξα δελ κηιήζακε γηα ην Σερληθφ
Πξφγξακκα, είρε ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα ιάβσ ζην e-mail κνπ ηψξα απηφ πνπ
θνπβεληηάδνπκε. Δίλαη δπλαηφ λα ην έρσ γξαπηά ή θνπβεληηάδνπκε ζηνλ αέξα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηή ηελ αιιαγή πνπ έγηλε ηψξα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ πνπ είλαη ε πξφηαζε, ε νπνία δελ έρεη πεξάζεη απφ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είλαη άιιε, ζέισ λα ηελ έρσ γξαπηά. Γηαηί αιιηψο
κηιάκε γηα κπαθαιφραξην φ,ηη πξνιάβεη ν θαζέλαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ζαο ην ζηείισ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη ε πξψηε θνξά, έρεη γίλεη κέζνδνο ηεο Γηνίθεζεο
απηφ αιιά εληάμεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη κε άιιεο Γηνηθήζεηο έρεη γίλεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη μέξσ θαη κε ηελ θα Γατηαλά, ζπκάκαη θαη ηφηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη γίλεη θαη κε άιιεο Γηνηθήζεηο λα γίλνληαη αιιαγέο πάλσ ζην
πκβνχιην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξαθαιψ λα κνπ ζηαιεί επί πνηαο πξφηαζεο. Γελ
θαηαιαβαίλσ εγψ ηη θνπβεληηάδνπκε. Γειαδή ζα πάξνπκε πνηα είλαη ε γξαπηή
επί ηεο νπνίαο ζπδεηάκε;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Απηή πνπ ζαο έρεη ζηαιεί θαη έρνπκε δηθαίσκα λα θάλνπκε
αιιαγέο θαη πάλσ ζην πκβνχιην.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σηο νπνίεο πξέπεη λα ηηο δείμεηε ζην πκβνχιην.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ζαο ηηο δείμσ, βεβαίσο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη λα ηηο πάξνπκε γξαπηψο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ζα ζαο ηηο ζηείισ θαη ζα ζαο ηηο δείμσ, θαλέλα πξφβιεκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Βέβαηα. Αλαθέξαηε θσδηθνχο θαη πνζά, πσο ζα
θαηαιάβνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οξίζηε, λάηνη. Θα ζαο ηα ζηείισ κε e-mail αλ ζέιεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ είλαη δπλαηφ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο λα έρνπκε
ηελ εηζήγεζε γξαπηά επηηέινπο ηε ζσζηή, ηελ νξζή εηζήγεζε ηελ politically
correct ζχκθσλα κε ηνλ θ. Γήκαξρν λα ηελ έρνπκε θαη γξαπηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη φ,ηη βιέπεηε ζπλ απηφο ν πίλαθαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή εκείο δελ είκαζηε λενινπδίηεο θαη είκαζηε ηεο
ηερλνινγίαο παξαθαινχκε ην excelάθη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Νενινπδίηεο είζηε ιίγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, βιέπσ ην Internet εθεί ζην ηερλνινγηθφ ζαχκα ηνπ
δεκαξρείνπ, παξαθαιψ ηε γξαπηή εηζήγεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ ξχζκηζε ζαο θηαίεη θ. εξεηάθε πνπ έγηλε κε ην WiFi;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ξέξσ εγψ; Δζείο μέξεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση ζαο θηαίεη δελ μέξσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μπνξνχκε λα έρνπκε γξαπηή εηζήγεζε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνιιά ζαο θηαίλε ηψξα ηειεπηαία!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ λα ζηαινχλ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νη
ηειεπηαίεο δηνξζψζεηο θαη κε καθξεγνξνχκε δελ ρξεηάδνληαη αληεγθιήζεηο ζην
επίπεδν απηφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα λα κελ θάλνπκε αλακφξθσζε κεηά, ην θάλνπκε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία λα ζηαινχλ θ. Σάθα ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη άκεζα βεβαίσο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αληηδήκαξρν, παξαθαιψ αλ θάπνηνο
ζχκβνπινο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζέιεη ηνλ ιφγν γηα λα εηζεγεζεί ηελ
ελαιιαθηηθή, κπνξεί λα δεηήζεη ηνλ ιφγν. Γηαθνξεηηθά λα πάσ ζηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο ζα θαηαζέζεη ηελ πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπίγαιεο θαη ν θ. Καξαβίαο. Ο
θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θα μεθηλήζσ θη εγψ κε
ην ίδην ζηηι πνπ αθνινχζεζε ν θ. Σάθαο, θαηάιαβα απφ απηά πνπ είπε φζνλ
αθνξά ηηο αιιαγέο φηη είλαη ηειείσο ηαθηνπνηεηηθέο, ηειείσο ηππηθέο, νπφηε
εγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε γη' απηφ πνπ ιέεη είλαη κηζζνινγηθά, είλαη ζέκαηα
ηέηνηα νπφηε δελ έρσ θακία αληίξξεζε γη' απηφ πνπ εηζεγείηαη ν θ. Σάθαο
ηειεπηαία ζηηγκή. Δίλαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ, είλαη ηαθηνπνίεζε θσδηθψλ, είλαη ηέηνηα
πξάγκαηα. Γελ είλαη επί ηεο νπζίαο θάηη πνπ ελνριεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Με
εμαίξεζε θάπνηεο αιιαγέο πνπ έθαλε πνπ άθνπζα ζηα ηερληθά.
Ξεθηλάσ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηελ νζφλε
αλ ηα θαηαθέξσ. Δίλαη δηαηαθηηθέο απφξσλ θαηλνχξγηνο θσδηθφο γίλεηαη
10.000 €
 Αγνξά δπν ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ γηα αλάγθεο Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ
Γήκνπ 77.100 €
 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ζχληαμε ζηαηηθψλ
κειεηψλ ππνζηήξημεο 10.000 €
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε αζιεηηθψλ ρψξσλ,
είλαη απηφ πνπ ππήξρε παξαηήξεζε, θαη παξαθαιψ λα γξαθηεί ζηα
πξαθηηθά είλαη ν Κσδηθφο 02157135006. Δίλαη ν ίδηνο θσδηθφο κε έλα
ςεθίν δηαθνξά, ην ηειεπηαίν, κε ην κπαιφλη πνπ έρεηε εζείο θαη πνπ
αθαηξνχκε εκείο.
 Δθπφλεζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ
ζηαηηθήο επάξθεηαο ΔΠΑΛ 10.000 €
 Δθπφλεζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ
ζηαηηθήο επάξθεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ Νέαο Υαιθεδφλαο 10.000 €
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 Δθπφλεζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ
ζηαηηθήο επάξθεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο 20.000 €
 Καηλνχξγηνο θσδηθφο επίζεο είλαη νη έθηαθηνη ππάιιεινη (8κελα) γηα ην
Σκήκα πξαζίλνπ 80.000 €. Απηφ είλαη γηα 10 ππαιιήινπο γηα ην Σκήκα
πξαζίλνπ θαη νη εξγνδνηηθέο ηνπο εηζθνξέο 20.000 €
Πάκε ηψξα ζηνπο θσδηθνχο πνπ εληζρχνπκε:


Φεχγεη ν θσδηθφο ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηελ αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε, θεχγεη ν
θσδηθφο πνπ έρεηε ιάβεη γηα ηελ αγνξά ησλ tablets πνπ ήηαλ κέζα ζην
Γήκν. Βέβαηα εζείο αγνξάζαηε ππνινγηζηέο απφ θσδηθφ ηνπ Γήκνπ θαη
δελ ηα ζηείιαηε ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη έρνπλ έξζεη νη ππνινγηζηέο,
ηνπο κνηξάζαηε, θσηνγξαθεζήθαηε θαη αγνξάζηεθαλ απφ θσδηθνχο ηνπ
Γήκνπ. ε εκάο πάηε θαη θάλεηε ηε δηφξζσζε θαη καο ιέηε φηη εκείο
θάλνπκε ιάζνο θαη εζείο ην θάλαηε ζσζηφ, ηέινο πάλησλ.



Έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γίλεηαη 233.717,02 €



Δπηρνξήγεζε ζε αζιεηηθνχο πιιφγνπο θαη σκαηεία γίλεηαη 20.000 €



Δπηρνξήγεζε πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
γίλεηαη 20.000 €
Δξρφκαζηε ζηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

Δίλαη θάηη, πνπ γηα καο φηαλ ήκαζηαλ Γηνίθεζε ήηαλ Δπαγγέιην. Έρεηε έλα
έγγξαθν απφ ην Σκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θαο Φαξξά ην νπνίν
κάιηζηα ην ππνγξάθεη θαη ν Γήκαξρνο θαη αληί λα ην αθνινπζήζεηε ζαλ
Δπαγγέιην, πηάζαηε θαη θφςαηε ΜΑΠ εξγαδνκέλσλ.


ηνλ θσδηθφ 15 δηακνξθψζεθε ζηηο 25.000 € ζχκθσλα κε ην έγγξαθν.



ηνλ θσδηθφ 30 δηακνξθψζεθε ζηηο 13.000 € ζχκθσλα κε ην έγγξαθν.



ηνλ θσδηθφ 35 δηακνξθψζεθε ζηηο 23.000 € ζχκθσλα κε ην έγγξαθν



ηνλ θσδηθφ 60 δηακνξθψζεθε ζηηο 13.000 € ζχκθσλα κε ην έγγξαθν



Απμήζεθε ε πξνκήζεηα δέληξσλ θαη ζάκλσλ γηα ηελ πφιε θαη πήγε ζηηο
20.000 €



Ζ πξνκήζεηα ηατζηξψλ θαη πνηηζηξψλ γηα ηα αδέζπνηα θαη πήγε ζηηο
5.000 €
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Ση κεηψζεθε:


Μεηψζεθαλ ηα έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο εθδειψζεσλ ζηηο 3.000
€



Δπηδείμεηο, δεμηψζεηο, γηνξηέο 15.000 €



πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά 2.000 €



Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ
20.000 €



Γαπάλεο γηα ηε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα δεκηνπξγία Φηιαξκνληθήο
10.000 €



Γαπάλεο γηα ηελ εθηχπσζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, αεξνπαλφ 5.000
€
Ση θαηαξγήζεθε:



Φεχγνπλ νη απνδνρέο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ 14.652 €



Ο

έιεγρνο

πξνζαξκνγή

θαη

επέθηαζε

ηεο

ηππνπνίεζεο

ησλ

δηαδηθηπαθψλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 0 €


Τπεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγηλε 0 €



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έγηλε 0 €



Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ έγηλε 0 €



Δξγαζίεο θπηνηερληθήο αλάπιαζεο έγηλε 0 €. Δδψ ζα πξέπεη λα ζαο
ηνληζηεί φηη δελ πήξαηε ηνπο 12 εξγαδφκελνπο, εκείο μέξακε ηη θάλακε.
Ξέξακε φηη απηφ, ζα εξρφηαλ ην 2021 νπζηαζηηθά νη 12 εξγαδφκελνη θαη
ζα θάιππηαλ αθξηβψο απηφ. Γη' απηφ βάιακε ηνπο 10 εξγαδφκελνπο (ηνπο
8κελήηεο), νχησο ψζηε λα θαιχςνπλ απηή ηελ αλάγθε.
Δδψ ηειεηψλεη ε εηζήγεζή κνπ ζαο επραξηζηψ πνιχ θαη πηζηεχσ

φηη πξαγκαηηθά απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο ζηελ αξρή, έρνπλ θαη θνηλσληθφ
πξφζεκν ε εηζήγεζε πνπ θάλνπκε νη 14 θαη ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηηο
αλάγθεο πνπ έρεη απηή ηε ρξνληά ε πφιε καο θαη ηα ζρνιεία έρνπλ αλάγθε
απφ tablets θαη νη δηαηαθηηθέο θαη φ,ηη έρνπκε βάιεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε λνκίδνπκε φηη είλαη αλαγθαία γηα ην 2021 κε βάζε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν Γήκνο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο
θαη φιεο λα έρνπκε θαιέο γηνξηέο. Πξηλ θηάζσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζέισ λα
θάλσ έλα εηζαγσγηθφ ζρφιην ζε ζρέζε κε ηελ αξηζκεηηθή ηνπ θ. Βνχξνπ.
Κχξηε Βνχξν πξψηνλ απφ επηέκβξε ηνπ ’19 κέρξη ηέιε
Γεθέκβξε ηνπ ’20 καο θάλνπλ 16 κήλεο θαη φρη 14. Δπίζεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ
’19 κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ ’20 καο θάλνπλ 19 κήλεο. Απηά ηα ιέσ γηαηί άιιν
14, άιιν 16 θαη άιιν 19. Σν 14 μέξεηε είλαη θνληά ζην ρξφλν, είζηε ελάκηζε
ρξφλν Γηνίθεζε.
Γεχηεξν αξηζκεηηθφ ζθάικα. Αλαθέξαηε πξηλ φηη είκαζηε κηα
αληηπνιίηεπζε πνπ κεηνςήθεζε θαη είλαη αληηδεκνθξαηηθφ αηφπεκα. Πξνζέμηε,
ε θαηάζεζε ελαιιαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε είλαη
δεκνθξαηηθφ αηφπεκα. Απηφ ηζρπξίδεηαη ν Γήκαξρνο.
Πξνζέμηε ηψξα, απφ κηα αληηπνιίηεπζε ζήκεξα πνπ ην
άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο μεπεξλά ην 60%.
Κχξηε Βνχξν πξνζέμηε ην ιίγν κε ηελ αξηζκεηηθή ζαο, γηαηί κελ μερλάηε φηη
ηνπιάρηζηνλ ν θ. Γξεηδειηάο κε ην 17% πνπ πήξε θαη ζαο ζηήξημε θαη αλνηρηά
θαη δεκφζηα δελ είλαη καδί ζαο ζήκεξα.
Άξα πξνζνρή ζην ηη ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε θαη αλ κε ηη άιιν
είλαη πνιχ σξαίν φηαλ ε απιή αλαινγηθή κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ είλαη
λφκνο θαη ιεηηνπξγεί ππέξ ζαο θάπνηνη απφ εζάο λα ιέλε «ζθιεξφο λφκνο
αιιά λφκνο».Αιιά φηαλ ν λφκνο δεκηνπξγεί ζπγθιίζεηο πνπ δελ ζαο αξέζνπλ,
λα ιέηε «δελ καο αξέζεη ν λφκνο θαη αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεχζεηο».
Τπήξμε έλα έγγξαθν ζήκεξα 4 ε ψξα, πνπ ζεσξψ φηη απηφ ζαο
εθζέηεη. αο εθζέηεη γηαηί θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε ππάξρεη έλαο
πξνυπνινγηζκφο πνπ είλαη θάπνηνη θσδηθνί πνπ έρνπκε θαηαζέζεη ζε ζρέζε
κε ηηο αιιαγέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο, έρεη θαηαηεζεί απφ ηηο 8 ην πξσί θαη
κε ην καξηχξην ηεο ζηαγφλαο 4 ε ψξα λα πεξηκέλεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε εηζήγεζε απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη εζείο λα ην δίλεηε 4 ε ψξα. Σξεηο ψξεο πξηλ ην
πκβνχιην.
Πξνζέμηε, θέξλεηε πξνυπνινγηζκφ 23 Γεθέκβξε ελψ ζα έπξεπε
λα είρε πεξάζεη έλα κήλα. Δίκαζηε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο Γήκνπο, αλ φρη ν
ηειεπηαίνο ζηε ρψξα πνπ πεξλάεη πξνυπνινγηζκφ. Σξνπνπνηείηε ηνλ
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πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν ςεθίζαηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη
μαλαθέξλεηε αιιαγέο ζήκεξα, ρσξίο θαλ λα ηηο έρνπκε ιάβεη έζησ ζηα e-mail
καο θαη θέξλεηε εηζήγεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαζέηνπκε 4 ε ψξα
ην κεζεκέξη.
Καη

ηη

ιέλε

νη

παξαηεξήζεηο;

Πξνζέμηε,

ππάξρεη

θάηη

ζεκεηνινγηθφ εδψ: πξνηνχ θαλ ην πάξεη φπσο νξίδεη ν λφκνο απφ ηε
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο ν εθπξφζσπφο καο πνπ ην
θαηέζεζε, ηνπ ην παξέδσζε ν θ. Σάθαο.
Καη ηη ιέεη απηφ ην εηζεγεηηθφ; Πξνζέμηε, ιέεη κέζα φηη ε
κηζζνδνζία ελφο εηδηθνχ ζπκβνχινπ είλαη ππνρξεσηηθή δαπάλε. Απφ πφηε
είλαη ππνρξεσηηθή δαπάλε, αλ δελ ππάξρνπλ νη θσδηθνί; Καη ελ πάζε
πεξηπηψζεη αο καο πεη εδψ -ην ξψηεζα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη δελ
απάληεζε ν θ. Βνχξνο- απηφο ν εηδηθφο ζχκβνπινο ρσξίο πηπρίν πνηα είλαη ε
δνπιεηά ηνπ; Πνην είλαη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ζην Γήκν καο θαη ηνλ θαζηζηά
ηφζν πνιχηηκν πηα, πνπ δελ κπνξεί νχηε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ λα
πξνρσξήζεη, αλ δελ ππάξρεη κέζα.
Πάκε ζε άιια ηξία ζεκεία. Έρεη κέζα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
tablets, φηη ε πξνκήζεηα ησλ tablets δελ κπνξεί λα κπεη γηα ηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο γηαηί –ιέεη- ζα πξέπεη λα κπεη ζηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε. Να ην
δερηνχκε απηφ. Αιήζεηα, είλαη παξάλνκε ε δαπάλε γηα ηα ζρνιεία ησλ
θαηλνχξγησλ tablets, αιιά είλαη λφκηκε ε δηθή ζαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ
tablets, φπσο καο ιέγαηε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ έγηλε πξνρζέο;
Πνην είλαη ην θξηηήξην ηεο λνκηκφηεηαο εδψ ην νπνίν είλαη α ια θαξη; Σν νπνίν
βγάδεη λφκηκε ηε δαπάλε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ tablets θαη παξάλνκε ησλ
θαηλνχξγησλ tablets;
ην ζεκείν 3. Δλψ πνιχ ζσζηά ιέεη φηη νη εξγαζίεο ηνπ
πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα ζρνιηθά θαη ηα δεκνηηθά θηίξηα, ηηο νπνίεο
πεξηγξάθνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαζέηνπκε, ιέεη πσο ζσζηά δελ
κπαίλνπλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, αιιά ιέεη πην θάησ πσο είλαη ιάζνο νη
θσδηθνί. Με πνην δηθαίσκα γίλεηαη απηή ε παξαηήξεζε;
Ζ λνκνζεζία νξίδεη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θάζε Γήκνπ νθείιεη
λα

παξάζρεη

βνήζεηα

γηα

ηε

ζχληαμε

πξνυπνινγηζκνχ.

Γελ

είλαη

ππνρξεσκέλνο θαλέλαο καο… θαλείο καο δελ είλαη δεκνηηθφο ππάιιεινο ή
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ηερλνθξάηεο ψζηε λα γλσξίδεη έλαο θσδηθφο πνπ πξνηείλνπκε πνπ αθξηβψο
θαη κε ηη αξηζκφ ζα κπεη. Απηφ θαηά ηελ άπνςή κνπ φιν ην έγγξαθν ην νπνίν
θαζ’ ππφδεημή ζαο ζπληάρζεθε έγηλε κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα βάιεη
πξνζθφκκαηα ζηελ θαηάζεζε ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Παξ' φια απηά φπσο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο εηζεγήζεθε, γίλνληαη
αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα έρεηε παηήκαηα λα ακθηζβεηήζεηε ηε
λνκηκφηεηα ηεο θαηάζεζεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Γηαηί θαηαζέηνπκε ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ; Καηαζέηνπκε
ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα δπν ιφγνπο θπξίσο: ν πξψηνο είλαη φηη ζε
αληίζεζε κε φζα ηζρπξίζηεθε ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ ε ζπκπεξηθνξά
ηελ νπνία έρεη δείμεη ελάκηζε ρξφλν ηψξα σο Γηνίθεζε, είλαη απηαξρηθή,
αιαδνληθή, αληηδεκνθξαηηθή θαη εκπαζήο.
Καη ηη ζέισ λα πσ κε απηφ; Κπθινθνξήζαηε πξφζθαηα θ. Βνχξν
έλα 8ζειηδν θπιιάδην. Έλα 8ζέιηδν θπιιάδην ην νπνίν ελψ ςεθίζηεθε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο ηνπ
Γήκνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή, φπσο ην είρακε θη εκείο, απφςεσλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο, ην απνηέιεζκα ήηαλ απηφ ην νπνίν είδακε λα θπθινθνξήζεη
ελ θξππηψ.
ρη εθεκεξίδα ηνπ Γήκνπ, έλα 8ζέιηδν πξνπαγαλδηζηηθφ
θπιιάδην, ην νπνίν φρη κφλν πξνπαγαλδίδεη έξγα πνπ δελ είλαη δηθά ζαο, φρη
κφλν επαίξεηαη πνιιέο θνξέο γηα ην ηίπνηα, αιιά έρεη θαη κηα εκπάζεηα κέζα
γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, πνπ αλ κε ηη άιιν δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
πνιηηεχεζηε.
Δίζηε ν Γήκαξρνο ν νπνίνο έρεη δειψζεη «ινη ζαο θαη κφλνο
κνπ» θαη ν Γήκαξρνο πνπ ζε πξφζθαην Γεκνηηθφ πκβνχιην, απηφ ην νπνίν
είπε φηη «αθφκε θαη κε 2 ςήθνπο, αξθεί λα πεξάζεη πξνυπνινγηζκφο». Άξα
καο ππνρξεψλεηε γηα ην θαιφ φισλ ησλ δεκνηψλ θαη γηα λα κπνξέζεη λα
πξνρσξήζεη ν Γήκνο απφ ηε ζηαζηκφηεηα ζηελ νπνία ηνλ έρεηε ξίμεη, λα
ζπλεξγαζηνχκε

θαη

άλζξσπνη

θαη

Παξαηάμεηο

πξνεξρφκελεο

απφ

δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, πνιηηηθά ξεχκαηα αιιά θαη ηδενινγίεο, αιιά πάλσ
ζε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ πξφγξακκα γηα ην Γήκν.
Γηαηί θαηαζέηνπκε ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζην δηθφ ζαο
πξνυπνινγηζκφ; Γηαηί έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ έρεη θαλέλα
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αλαπηπμηαθφ φξακα, δελ έρεη θακία έκθαζε –ζε αληίζεζε κε φ,ηη ηζρπξίδεηαη ν
θ. Σάθαο- ζηελ παηδεία, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζηνλ αζιεηηζκφ.
Αληίζεηα ζα αξθνχζε ε αληηπαξάζεζε ησλ δπν ζρεδίσλ γηα λα
αληηιεθζεί θαλείο φηη δίλνπκε ηνπιάρηζηνλ 150.000 € παξαπάλσ ζηα ζρνιεία,
φηη δίλνπκε ηνπιάρηζηνλ 150.000 € παξαπάλσ ζηνλ αζιεηηζκφ θαη λα
αληηιεθζεί θαλείο φηη ζηεξίδνπκε ην δεκφζην ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ,
αιιά αθφκε θαη ηα ζηνηρεηψδε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ κε έλα καγηθφ ηξφπν απφ ην e-mail πνπ ήξζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ
κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηθφπεθαλ ηα Μέζα Αηνκηθήο
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 20.000 €.
Δδψ ζεσξψ πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πξνυπνινγηζκφ κε
ζαθέο θνηλσληθφ πξφζεκν, κε έκθαζε ζηελ παηδεία, κε θαηλνηφκα κάιηζηα
πξάγκαηα φπσο έρνπκε δεη ήδε λα γίλνληαη ζε άιινπο Γήκνπο φπσο ε
πξνκήζεηα ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη κηα ππεξεζία πνπ δελ
παξέρεηαη κφλν απφ ηδηψηεο, αιιά ν Γήκνο καο λα είλαη έλαο ζχγρξνλνο
Γήκνο ηθαλφο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ αληίζηνηρνη ηδησηηθνί
Παηδηθνί ηαζκνί.
Καη

έρνπκε

αληίζηνηρα

θφςεη,

φπσο

πεξηέγξαςε

ν

θ.

Αλεκνγηάλλεο, πξάγκαηα πνπ είηε ζε κεγάιν βαζκφ φθεηιε λα ηα θάλεη ν
Γήκνο. Κάηη 25ξηα αλαζέζεσλ κειεηψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο
εθ ησλ πξαγκάησλ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηε ζεηεία καο είραλ
εθπνλεζεί απφ ην Γήκν θαη εζείο έξρεζηε ζήκεξα λα ηα αλαζέζεηε επί
παξαδείγκαηη ην ηεηξαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ έπξεπε λα έρεη
ςεθηζηεί έσο ην Μάξηην θαη καο θέξλεηε ην ’21 λα ζπληαρζεί θαη λα
πιεξσζνχλ 25.000 € αλήθνπζηα πξάγκαηα δειαδή.
Έηζη ινηπφλ εμνηθνλνκήζακε ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα
ζηεξίμνπκε φζα ππνζηεξίδνπκε.
Κιείλνληαο ζέισ λα πσ ην εμήο: επεηδή ζήκεξα γπξίζακε θαη
κηιήζακε θαη κε αξθεηνχο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν, δηαπηζηψζακε φηη
θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα εθθνβηζκνχ θαη ηξνκνθξαηίαο ζα έιεγα απέλαληη θαη
ζηνλ ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θπξίσο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε θ. Βαζηιφπνπιε; αο αθνχσ πάξα πνιχ
ςχρξαηκνο, αιιά ηνπιάρηζηνλ κε ιέηε ςέκαηα.

16

ε

18 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/12/2020

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθθνβηζκφ θαη ηξνκνθξαηία εκείο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζνβαξεπηνχκε ιίγν φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζνβαξεπηνχκε φινη Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε, ζπγλψκε γηα ηε δηαθνπή
ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιιηεξγείηαη θιίκα θαη ζέισ λα είκαη ζαθήο φηη δελ
ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα ην πξνζσπηθφ, δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα αγνξά κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαζέζακε θαη ηα ελαιιαθηηθά ηέιε ηα νπνία
ςεθίζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, φηη ν Γήκνο δελ ζα έρεη ρξήκαηα γηα
ην πξνζσπηθφ, δελ ζα έρεη ρξήκαηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, δελ ζα έρεη ρξήκαηα
γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Απηφ ην γξάςαηε θηφιαο.
Παξεκθεξή πξάγκαηα, ηα γξάςαηε θηφιαο, ηηο επφκελεο κέξεο
αληί λα απνδερηείηε απηφ ην νπνίν έγηλε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φηη
ςεθίζηεθε κηα πξφηαζε ε νπνία είλαη ειπηδνθφξα γηα ην Γήκν καο,
πξνζπαζείηε λα θαιιηεξγήζεηε έλα θφβν θαη λα ζηξέςεηε ηνπο εξγαδφκελνπο
απέλαληί καο.
Δδψ δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα πσ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα
απνιχησο πξφβιεκα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ
ςεθίζηεθε. Ο Γήκνο καο έρεη φια ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα ην ’21 φρη κφλν λα
πιεξψζεη ηηο κηζζνδνζίεο ησλ ππαξρφλησλ ππαιιήισλ, αιιά λα κπνξέζεη λα
θάλεη θαη λέεο πξνζιήςεηο θαη εδψ είκαζηε θαη ζα ην δείηε θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα ακθηζβεηεζεί νχηε ε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, πφζν
κάιινλ ην επίπεδν θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο καο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζαο κε επρέο γηα
θαιά Υξηζηνχγελλα ζε φιεο θαη φινπο θαη θαιή ρξνληά.
Ξεθηλψ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ απφ ηελ θξάζε πνπ είπε ν θ.
Γήκαξρνο αλαθεξφκελνο ζηελ αληηπνιίηεπζε ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο
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«εηεξφθιεηε πιεηνςεθία». Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη γηα καο δελ ππάξρεη
ηίπνηε εηεξφθιεην. Οη πιεηνςεθίεο δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη
ζηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Γηαηί γηα καο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πφιε. Απηή
ε εηεξφθιεηε πιεηνςεθία είλαη ε πιένλ νκνηνγελήο γηαηί έλα ζηφρν: ην θαιφ
ηεο πφιεο.
Καη παξάιιεια είλαη θαη πιεηνςεθηθφ ξεχκα, δηφηη πνιχ απιά
ε

ηελ 1 Κπξηαθή ζηελ «εηεξφθιεηε» θαη’ εζάο αληηπνιίηεπζε, ν ιαφο έδσζε
54%. Αλ αζξνίζεηε ηηο Παξαηάμεηο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη
ηε δηθή καο, είκαζηε ηελ 1ε Κπξηαθή ην 54%. Άξα φρη κφλν δελ είλαη
εηεξφθιεηε ε ζπκκαρία καο, αιιά είλαη θαη πιεηνςεθία θαη νκνηνγελέζηαηε.
Παξάιιεια επεηδή κηιάηε γηα ηε βνχιεζε ησλ δεκνηψλ λα ζαο
ζπκίζσ φηη ε δηθή ζαο δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλείδεζε επέβαιιε
φηαλ είραηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Γξεηδειηά, ηνλ απνθιεηζκφ ηνλ δηθφ καο
θαη άιισλ Παξαηάμεσλ απφ ηα φξγαλα ζηα νπνία κπνξνχζακε βάζεη ηνπ
λφκνπ λα ζπκκεηέρνπκε.
Παξ' φια απηά φκσο εκείο δελ ζαο θαηεγνξήζακε ηφηε ζην
βαζκφ φπσο εζείο καο θαηεγνξείηε ζήκεξα. Άξα είκαζηε κηα ζα έιεγα
ζπλέλσζε δπλάκεσλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ πνπ έρεη έλα ζηφρν: ην θαιφ
ηεο πφιεο ζηελ νπνία εκείο γελλεζήθακε, δνχκε θαη ζα δνχκε, κέλνπκε θαη ζα
κέλνπκε.
Έξρνκαη ηψξα ζηα ζπγθεθξηκέλα. Θα μεθηλήζσ απφ ηελ ζηάζε,
ηελ απαξάδεθηε ζηάζε ηεο αλαπιεξψηξηαο Γηεπζχληξηαο νηθνλνκηθψλ ηνπ
Γήκνπ. Ο λφκνο ιέεη θαη δηαβάδσ αθξηβψο:
«… Η εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ γηα ηνλ
πξνϋπνινγηζκό δελ είλαη κελ δεζκεπηηθή, ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξεί
λα απνηξέςεη ηελ θαηάζεζε κηαο ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο, όκσο
ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά θαη ηειεπηαία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά
ππεξςεθηζηεί από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηπρόλ ελαιιαθηηθή
πξόηαζε πνπ αγλνεί ηελ εηζήγεζε, θαη πάζρεη λνκηκόηεηαο δελ ζα
θαηαζηεί δπλαηή ε επηθύξσζε ηεο απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ από ηνλ
ειεγθηή λνκηκόηεηαο».
Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ
Εγθύθιηνο 108/72348/16-10-2019
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Γηαηί είλαη απαξάδεθηε ε ζηάζε ηεο θαο Λεβεληάθε; Γηφηη θαη
πάιη ππεηζέξρεηαη θαη θξίλεη δεηήκαηα ζθνπηκφηεηαο θαη φρη λνκηκφηεηαο θαη
παξάιιεια είλαη απαξάδεθην ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπδεηείηαη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ, κηα κέξα είλαη απηή, ε Γηεπζχληξηα νηθνλνκηθψλ
λα κελ είλαη ζηε θπζηθή ηεο ζέζε, λα κελ είλαη ζην γξαθείν ηεο θαη έηζη λα κελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζε νξηζκέλα ηερληθήο ζεκαζίαο
δεηήκαηα, λα έρνπκε ηε ζπλδξνκή ηεο.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: πφζν ζα κπνξνχζακε λα
έξζνπκε ζην Γήκν; Μήπσο ηε Γεπηέξα πνπ ην κεζεκέξη εζηάιε ζηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ε ηειηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο επί
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ;
Μηα άιιε αζπλέπεηα δηθή ζαο: αιιάμαηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σνλ μαλαιιάδεηε θαη ηψξα. Απηφ δείρλεη ζνβαξή
Γηνίθεζε; Γείρλεη Γηνίθεζε ε νπνία έρεη 14-15 κήλεο ζεηεία; ρη θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη. Γείρλεη κηα απίζηεπηε πξνρεηξφηεηα ηελ νπνία ζα
αηηηνινγήζσ.
Αθνχζηε ινηπφλ ηα λνχκεξα:


Ο δηακνξθσκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2020 κε ηηο αλακνξθψζεηο
ζήκεξα είλαη 38.506.668,61 €. Οη δηθέο ζαο εθηηκήζεηο γηα πιεξσκέο κε
31/12/2020 είλαη: 17.795.206,95 €. Πξνζέμηε απφθιηζε… πάλσ απφ 21
εθαηνκκχξηα, πάλσ απφ ην 50% εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ εζείο
ςεθίζαηε. Καη πνηα είλαη ε θεηηλή ζαο πξφβιεςε; 40.174.429,71 €. Απηφ
θαη κφλν δείρλεη πφζν εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο είζηε.



Πξνρσξψ, «Έζνδα λεθξνηαθείνπ 2020» πξνυπνινγηζκφο σο ρηεο,
1.760.400 €. Δθηίκεζε δηθή ζαο εηζπξάμεσλ έσο 31/12: 1.489.566,88 €.
Σελ απφθιηζε ηε βιέπεηε. Πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2021: 1.619.700 €.



Πάκε ηψξα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, Σερληθή Τπεξεζία 2020 ε δηθή ζαο
έσο ζήκεξα απνηχπσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ’20 είλαη: 2.355.481,21
€. Πνηα είλαη ε εθηίκεζε έσο 31/12 γηα ηηο δαπάλεο ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο; 1.047.472,06 €. Ση πξφβιεςε
θάλεηε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021; 2.003.821 €. Γειαδή έρεηε
εθηειέζεη ην ιηγφηεξν απφ ην 40% ηνπ δηθνχ ζαο πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηψξα πξνυπνινγίδεηε ην δηπιάζην θαη πάιη.
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Καη ζα πσ θαη γηα ηα δεκνηηθά ηέιε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε φηη γχξσ ζηα 6
εθαηνκκχξηα ήηαλ πξφβιεςε ηνπ ’20 εθηειέζηεθαλ 4.600.000 € θαη ζέιεηε
λα καο βάιεηε πξφβιεςε 4.700.000 €. Αλ είλαη δπλαηφλ! Καη εκείο ην
πήγακε ζηα 6 εθαηνκκχξηα αθήλνληάο ζαο θαη πάιη καμηιάξη πάλσ απφ 1
εθαηνκκχξην.
Γηα λα δνχκε πνηα ε εηεξφθιεηε αληηπνιίηεπζε ε νπνία θνηηάδεη

ην θαθφ ηνπ Γήκνπ. Ση ζέινπκε λα θάλνπκε κεηαμχ άιισλ ζπκπιεξψλνληαο
απηά πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο; Θέινπκε:


Σελ

αλαθαηαζθεπή

ησλ

αλνηρηψλ

γεπέδσλ

ηνπ

Ησληθνχ

πνπ

πξνβιέπνπκε 40.000 €


Σελ αλαθαηαζθεπή ησλ αλνηρηψλ γεπέδσλ ηνπ Υαιθεδνληθνχ κπάζθεη
θαη απνδπηεξίσλ πνπ πξνβιέπνπκε 29.000 €



Σελ αλαθαηαζθεπή ησλ αλνηρηψλ γεπέδσλ ηνπ Αηηάινπ πνπ
πξνβιέπνπκε 20.000 €



Σελ αλαθαηαζθεπή ησλ αλνηρηψλ γεπέδσλ ηεο Γσδεθαλήζνπ πνπ εθεί
ζέιεηε λα βάιεηε ην Μπαιφλη, πνπ πξνβιέπνπκε 20.000 €



Σελ αλαθαηαζθεπή ησλ αλνηρηψλ γεπέδσλ Παπάγνπ Βαζηιέσο
Αιεμάλδξνπ θαη Μαθξπγηάλλε, ζηελ Απνκάρσλ, πνπ πξνβιέπνπκε
20.000 €



Σελ αλαθαηαζθεπή αλνηρηψλ γεπέδσλ Παπαλαζηαζίνπ ζηελ Κεθηζνχ
πνπ πξνβιέπνπκε 20.000 €
Απηά

πνπ

πξνηείλεη

ε

αληηπνιίηεπζε

είλαη

γηα

ιφγνπο

αληηπνιηηεπηηθνχο ή ιφγνπο εθδίθεζεο. Καη φκσο, ζαο δίλνπκε ην εξγαιείν
-γηαηί ν πξνυπνινγηζκφο εξγαιείν είλαη- γηα λα αλακνξθψζεηε φινπο ηνπο
ππάξρνληεο αζιεηηθνχο ρψξνπο, πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπηθνί χιινγνη
θαη νη ζπκπνιίηεο καο.
Δπίζεο ηη άιιν ιέκε πνιχ ζεκαληηθφ; Πξνζιήςεηο ζην πξάζηλν,
φπνπ πξνβιέπνπκε 80.000 € θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 20.000 €. αο δίλνπκε
δειαδή ηα εξγαιεία γηα λα δνπιέςεηε θαη καο ιέηε φηη θάλνπκε ζηείξα
αληηπνιίηεπζε θαη εθδηθνχκαζηε.
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Ση άιιν ιέκε; Γηαηαθηηθέο απφξσλ 10.000 €. Μα εζείο ζα ηηο
κνηξάζεηε φρη εκείο, φπσο θάλεηε θαη κε θσηνγξαθίεο, ζαο δίλνπκε θαη απηφ
ην εξγαιείν.
Δπίζεο ηη άιιν ιέκε; Αγνξά δπν ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ 77.100
€. Γηθφ ζαο έξγν ζα είλαη, δελ ζα ην εθηειέζεη ε αληηπνιίηεπζε, ε Γηνίθεζε ζα
ην εθηειέζεη.
Ση άιιν ιέκε; Αγνξά tablets γηα ζρνιεία 100.000 €. ηαλ ν
δηπιαλφο Γήκνο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ έδσζε 500 tablets θαη φρη
κεηαρεηξηζκέλα. Απηέο θίιεο θαη θίινη, θπξίεο θαη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
είλαη ζε αδξέο γξακκέο ε ινγηθή ηεο δηθήο καο πξφηαζεο. Μηαο πξφηαζεο ε
νπνία είλαη φρη κφλν πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο, αιιά θαη πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο.
Δίρα πεη φηαλ κηινχζα γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε φηη εάλ ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε εγθξηζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο,
δελ ζα είλαη λίθε ηεο αληηπνιίηεπζεο, ζα είλαη λίθε ησλ δεκνηψλ, ζα είλαη λίθε
ησλ επαγγεικαηηψλ, λίθε ησλ θαηνίθσλ. Απηή ε λίθε πξαγκαηηθά αμίδεη ζην
Γήκν, εάλ πινπνηεζεί ε δηθή καο πξφηαζε ε νπνία είλαη θνηλσληθά δίθαηε,
θηινιατθή θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηείηε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην πνπ εζείο δελ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα ην πξνηείλεηε. Απηά πξνο ην
παξφλ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη γηα κηα αθφκε θνξά ν θ. Βνχξνο
πξνζπαζεί λα πεξάζεη έλα θιίκα φηη ιπζζαιέα είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο, πξνθαλψο ζην πξφζσπφ ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο φιεο ηηο
Παξαηάμεηο σο κηα εηεξφθιεηε ζπκκαρία.
Φαίλεηαη ε δηνηθνχζα θαηάζηαζε μερλάεη φηη νη εθινγέο απηέο
έγηλαλ κε ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Γελ ήηαλ πιεηνςεθηθφ ην ζχζηεκα,
απιψο ν Γήκαξρνο επειέγε ηε 2ε Κπξηαθή. Οη Παξαηάμεηο είραλ 10 ηνπ θ.
Βνχξνπ, 7 ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, 6 ην «Ξαλά καδί», 4 ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, 3
ηνπ θ. εξεηάθε θαη ηα ινηπά.
Δπνκέλσο εθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ ππνρξεσκέλε ε φπνηα
Γηνίθεζε ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα λα ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ
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ζπλεξγαζίεο. Κιίκα ζπλεξγαζίαο δελ ππάξρεη απφ ηε δηνηθνχζα θαηάζηαζε
ηνπ Γήκνπ καο. Κιίκα απνζηαζηψλ ππάξρεη, γηαηί αθξηβψο ζέιεη λα
ζρεκαηίζεη νπξέο πνπ ζα ζηεξίδνπλ. Άλζξσπνη πνπ πέξζη ςήθηδαλ θαη
ραξαθηήξηδαλ γηα ηα δεκνηηθά ηέιε θαη έιεγαλ «πφζν θάλεη ην ρηιηφκεηξν»,
ηψξα ππεξακχλνληαη ην αληίζεην, γηα λα κελ πνχκε νλφκαηα.
Γεχηεξνλ. Κχξηε Πξφεδξε θαη πάιη ζήκεξα 4 ε ψξα δφζεθε ε
απάληεζε κε ηηο παξαηεξήζεηο. Θα ζαο δηαβάζσ επί ιέμεη έλα απφζπαζκα
απφ ηελ 72349 εγθχθιην ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2019 ηελ νπνία ππνγξάθεη ν
Τθππνπξγφο Θεφδσξνο Ληβάληνο:
«… Σηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Νόκνπ 4172/2013 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Νόκνπ 4623/2019 νξίδνληαη ηα εμήο: ε
ζπδήηεζε θαη ε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηεμάγεηαη ηόζν επί ηεο
εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, όζν θαη επί ησλ ελαιιαθηηθώλ
πξνηάζεσλ ησλ Παξαηάμεσλ πνπ ηπρόλ ππνβιήζεθαλ. Ελαιιαθηηθή πξόηαζε
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Νόκνπ 4172/2013 είλαη θαη ε
θαηάζεζε πξνϋπνινγηζκνύ κε δηαθνξνπνίεζε έζησ θαη ελόο θσδηθνύ….» θαη
φρη 35 πνπ πξνηείλνπκε εκείο ζήκεξα.
Άξα ε ελαγψληα πξνζπάζεηα πνπ θάλαηε ξσηψληαο δηάθνξα
πξφζσπα θαη έμσ απφ ηελ πφιε, δηφηη φια καζαίλνληαη, πψο λα κελ θηάζεη θη
απηή ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε,
δελ έρεη έξεηζκα ζην λφκν.
Δμάιινπ ιέεη ν λνκνζέηεο ζηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ
4623/2019:

«…

Οη

ελαιιαθηηθέο

πξνηάζεηο

ζπληάζζνληαη

από

ηηο

πξνηείλνπζεο Παξαηάμεηο ή ηνπο πξνηείλνληεο ζπκβνύινπο. Καηά ηε ζύληαμε
ησλ πξνηάζεσλ από ηηο ελδηαθεξόκελεο Παξαηάμεηο νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο
ηνπ Δήκνπ παξέρνπλ θάζε ζρεηηθό ζηνηρείν…». Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη απηφ θ.
Αληηδήκαξρε ησλ νηθνλνκηθψλ; Δπί ηεο πξφηαζεο πνπ ππνβάιιακε είλαη
ππνρξεσκέλε λα ζπλεξγαζηεί φιε ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πάλσ ζην ζρέδην
πνπ ππέβαιιαλ νη 14 ζχκβνπινη πνπ ηελ ππέγξαςαλ, πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζνπλ φια ηα ζεκεία θαη φρη θξπβφκελνη ζηα ζπίηηα ηνπο θάπνηνη θαη απηφ
ην έγγξαθν πνπ δψζαηε ην ζπλέηαμαλ γηαηί δηαβνπιεχηεθαλ αηξεηνί ηεο
Παξάηαμήο ζαο.
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Έηζη ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη ε λνκηκφηεηα λα ηεξείηαη πξνο
πάζα θαηεχζπλζε.
Πάκε ηψξα ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο. Αλέθεξε ν θ.
Σάθαο φηη ν Γήκνο έρεη έλα ηακεηαθφ ππφινηπν. Γελ καο είπε φκσο πνην είλαη
ην ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ θαη πνηεο είλαη νη νθεηιέο κε
θιείζηκν ηνπ έηνπο πξνο ηξίηνπο. Γηα λα δνχκε ηη κέλεη ζηα ιεηηνπξγηθά, δηφηη
απφ φ,ηη μέξσ είκαζηε αέξα – παληά!
Ο Γήκνο είλαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε θαη μέξεηε πνιχ θαιά
κέζα ζην έηνο ηνπ 2020 θάηη ην πξσηνθαλέο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε πήξε κηα
έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ηάμεσο ησλ 873.519 € θαη πξνρζέο άιιεο 254.000 €
αλ δελ θάλσ ιάζνο. Αιιηψο ζα είρε βνπιηάμεη θαηά 1 εθαηνκκχξην ζηηο
ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο.
Καιφ είλαη λα εηπσζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνηα είλαη ε
δηαθνξά κεηαμχ ηαθηηθψλ εζφδσλ σο ηακεηαθφ ππφινηπν θαη νθεηιψλ πξνο
ηξίηνπο γηα λα μέξνπκε ηη δηαθνξά ππάξρεη γηα λα δνχκε ηη δπλαηφηεηεο έρεη.
Έλα άιιν δήηεκα. Αλαθέξεηαη έλα πνζφ γηα ηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε ηεο ηάμεσο ησλ 627.500 € αλ δελ θάλσ ιάζνο. Δξψηεκα:
πξνρζέο ήξζε ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε κηα εηζήγεζε απφ ηε Γηνίθεζε
πξνθαλψο γηα λα ζηακαηήζεη ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ πνπ εκπίπηεη ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Αξκνζηείαο θαη ελ ζπλερεία ζην θξάηνο ηψξα, φπνπ
θνληνινγίο

δεηείην

λα

ζηακαηήζεη

ην

πξφγξακκα

θαη

επεηγφλησο

ρξηζηνπγελληάηηθεο κέξεο δήηαγαλ λα απνιπζεί απηφο ν θφζκνο πνπ ππεξεηεί
ζε απηφ ην ρψξν.
Αιήζεηα, πσο απνηππψλεηαη ε πξφζεζε ηεο Γηνίθεζεο ζήκεξα
γηα ην αχξην ηεο Κνηλσθεινχο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο; Θα έρνπκε ηελ ίδηα
ηζηνξία πνπ είρακε πέξζη πνπ ζέιαηε λα απνιχζεηε απηνχο πνπ ππήξραλ ζην
πξφγξακκα γηαηί είρακε έηνηκε ηε ιίζηα κε ηα άηνκα ησλ απνηπρφλησλ ηνπ
πλδπαζκνχ ζαο; Πάιη Υξηζηνχγελλα ην ίδην βηνιί; Πνπ ζα πάεη απηή ε
θαηάζηαζε;
Άξα ζα πξέπεη πνιηηηθά –γηαηί ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα
πνιηηηθέο- λα πείηε ηη θάλνπκε θαη κε απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε Κνηλσθεινχο
πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί, πέξα απφ ην εμάκελν πνπ ζπδεηείηαη φηη ζα δνζεί κηα
παξάηαζε απφ ην θξάηνο.
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Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη απεπζχλνκαη ζηνπο λένπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο φηαλ ήκνπλ Γήκαξρνο είρα ηξεηο Αληηδεκάξρνπο θαη έλα εηδηθφ
ζπλεξγάηε. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε επηά Αληηδεκάξρνπο θαη πάκε γηα πέληε
ζπκβνχινπο θαη έλα γξακκαηέα. Δκείο νχηε γξακκαηέα είρακε.
Πνπ ζεκαίλεη ην θφζηνο, αλ δείηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θηάλεη
ζε δπζζεψξεηα χςε φηαλ ζήκεξα ζπδεηάκε αλ ζα δψζνπκε έλα tablet ζηα
παηδηά ησλ ζρνιείσλ θαη φηαλ ζηελ απάληεζε πνπ δίδεηε ζήκεξα θαη ληξνπή,
δελ κπνξεί ν Γήκνο λα αγνξάζεη δηφηη πξέπεη λα δνζνχλ κέζα απφ ηηο
ζρνιηθέο Δπηηξνπέο. Καη ήηαλ δχζθνιν πηζηεχεηε φηη ζα καο θέξλαηε εκπφδην
θαη δελ ζα βάδακε ην πνζφ απηφ σο ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ;
Δζείο δψζαηε κεηαρεηξηζκέλα. Ση έθηαθηε επηρνξήγεζε θάλαηε γηα δέζηε θχξηνη ζπλάδειθνη, ην έρεηε κπξνζηά ζαο- ηη έθηαθηε επηρνξήγεζε
δφζεθε ζηα ζρνιεία φινη απηνί νη νπνίνη θνκπνξξεκνλνχλ θαη θφπηνληαη ηάρα
πεξί ησλ ζρνιείσλ βγάδνληαο θσηνγξαθίεο δίπια ζηα θνπηηά κε ηα tablets;
33.000 € έδσζαλ.
Δκείο

εληζρχνπκε

πάλσ

απφ

150.000

€

ηελ

έθηαθηε

επηρνξήγεζε, δηφηη θαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη κηθξφηεξε πξνθεηκέλνπ ηα
παηδηά λα πάξνπλ απφ έλα θαηλνχξγην tablet ελ κέζσ παλδεκίαο γηαηί δελ
μέξνπκε κέρξη πφηε ζα ηξαβήμεη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη πνιιέο θνξέο κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
θαη θ. Πξφεδξε ην ζπκάζηε πνιχ θαιά, ν θ. εξεηάθεο θαη ε θα Γθνχκα έζεζαλ
θαη πνιχ ζσζηά ην έζεζαλ, ην ζέκα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζηαηηθφηεηα ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη φιν απηφ ην ρξφλν νπδεκία απάληεζε δφζεθε.
Απεπζχλνληαλ ζε ψηα κε αθνπφλησλ νη ηνπνζεηήζεηο, νη
πξνβιεκαηηζκνί ηνπ θ. εξεηάθε πνπ θαιψο έζεηε απηά ηα δεηήκαηα. Ση ιέεη ε
θνηλή πξφηαζε ζήκεξα; Να θάλνπκε έιεγρν θαη ζηε Υαιθεδφλα θαη ζηε
Φηιαδέιθεηα. Έιεγρν απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φρη κφλν ζηα ζρνιεία,
αιιά θαη ζε φια ηα δεκφζηα θηίξηα, φπσο δεκαξρείν, ΚΑΠΖ, πλεπκαηηθά
θέληξα, φπνπ ζπλαζξνίδεηαη ην θνηλφ θαη έρνπκε πνιχ θφζκν πνπ καδεχεηαη
γχξσ απφ απηά ηα θηίξηα πνπ δεηνχλ δηάθνξεο εμππεξεηήζεηο.
Καη φρη κφλν απηφ, ιέκε θαη ζην Γήκν καο γηα φζνπο δελ ην
μέξνπλ φηη ππάξρεη πνιηηηθφο κεραληθφο πνπ έρεη ζρεηηθή εηδηθφηεηα, λα ηνπ
πάξνπκε φια ηα εξγαιεία computer θαη πξνγξάκκαηα πνπ ρξεηάδεηαη,
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πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξάλε απηέο νη αλαιχζεηο. Αιήζεηα, απηφ ιέγεηαη
ππνλφκεπζε ηνπ έξγνπ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; ρη θχξηνη ζπλάδειθνη,
πξνζπαζνχκε κε θάζε ηξφπν ηελ εκπεηξία θαη ηελ γλψζε καο λα ηε
δηαζέζνπκε πξνο ην θαιφ ηεο πφιεο καο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ ζπκπνιηηψλ
καο.
Δπνκέλσο φιεο απηέο νη αηηηάζεηο ηνπ θ. Βνχξνπ απνπλένπλ
αλαζθάιεηα θαη εμππεξεηήζεηο εκεηέξσλ θαη κφλν. ια ηα άιια σο εθ
πεξηζζνχ ιέγνληαη θαη δελ καο αθνξνχλ θαη δελ ππάξρνπλ θπξίεο θαη θχξηνη
πξνηάζεηο αληθαλνπνίεηεο. Μπαιά ζηελά ππάξρνπλ ηα νπνία δελ αληέρνπλ ην
βάζαλν ηνπ λα γπξίδνπλ. Γελ γίλεηαη πνιηηηθή πξαθηηθή εξρφκελνη ζην
δεκαξρείν ζηηο 11 θαη ζηηο 11 θαη κηζή γηα λα πεξάζνπλ ζην γξαθείν ηνπο,
θχξηνη ζπλάδειθνη.
Πξέπεη φινη καο λα αλαζθνπκπσζνχκε θαη ε πφιε καο έρεη
αλάγθε θαη ε ζχκπησζε απφςεσλ. Πνιιέο νη δηαθνξέο καο κε ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, πνιιέο νη δηαθνξέο καο κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. κσο απφ ηε
ζηηγκή πνπ εθιεγήθακε έρνπκε ηα θνηλά ζεκεία πνπ ιέγνληαη ηα πξνβιήκαηα
ηεο πφιεο καο θαη ζηα πξνβιήκαηα απηά δελ κπνξνχκε λα κέλνπκε
αδηάθνξνη.
Κακία ζρέζε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ θαηαζέζακε κε ηελ
ηππνπνηεκέλε, θιαζηθή εθείλε κέζνδν ησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ ππεξεζηαθά
θαη κφλν ζπληάζζνληαη, ρσξίο λα έρνπλ ην φξακα, ηε ζθέςε, ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ απαίηεζε πνπ νη θαηξνί θαη νη άλζξσπνη ζήκεξα
έρνπλ. Έηζη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δεηψ απφ ηνλ θαζέλα απφ εζάο θαη
απεπζχλνκαη ζηνλ θάζε έλαλ θαη ζηνπο λεφηεξνπο αθφκε λα ζθεθηνχλ φρη
εθείλα πνπ ζαο ππφζρνληαη θάπνηνη «ζα ζαο βάινπκε απφ εδψ θαη απφ εθεί»,
λα ζθεθηνχλ ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο, ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ πνπ ηνπο
ςήθηζαλ. Γηφηη ν θάζε πνιίηεο έρεη κηα απαίηεζε θαη εηδηθά απφ ηνπο λένπο λα
είλαη πην δπλακηθνί, πην κπξνζηά απφ εκάο φινπο. Καη εκείο έρνπκε κηα
ππνρξέσζε λα αλνίμνπκε απηέο ηηο πφξηεο, λα αλνίμνπκε απηά ηα κπαιά λα
κεηαθέξνπκε απηή ηε γλψζε θαη απηή ηελ εκπεηξία γηα λα πξνρσξήζνπκε πην
κπξνζηά.
Ση ππήξρε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θέηνο γηα ηνπο θησρνχο; 3.000
€ λα δψζνπκε ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ην
ξεχκα, δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ην ελνίθην, δελ έρνπλ λα θάλε. Ση είπακε
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ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Παξάηαμήο καο; Κπξία
Παπαθψζηα, πφζα ρξεηάδεζηε, πφζα ρξεηάδεηαη ε Κνηλσληθή Τπεξεζία; Γελ
ζηαζήθακε κίδεξα θαη αληηπνιηηεπηηθά θαη λα ελάληηα ζην φ,ηη ζα ήζειε λα θάλεη
ε αμηφινγε Αληηδήκαξρνο Αλζή.
Λέεη «δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ». Αο κελ
ππάξρεη. αο θηάλνπλ 10.000 €; Πάξηε ηηο θαη ζα θάλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε
κεζαχξην. Καη ην θάλακε θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ είπακε εκείο «θηάλνπλ νη
3.000 €» ηηο θάλακε 13.000 €, ηψξα έγηλαλ 40.000 €, έγηλαλ θαη δηαηαθηηθέο
έηζη ψζηε ρσξίο εκπφδηα ε Τπεξεζία λα απεπζπλζεί ζε πεξηζζφηεξνπο
αλήκπνξνπο αλζξψπνπο λα ηνπο ζπλδξάκεη έηζη ψζηε απηέο νη ρξνληάξεο
κέξεο λα είλαη πην απαιέο θαη φρη δχζθνιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξπαηάκε έμσ θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ πφιε καο θαη
βιέπνπκε ην ζθνηάδη, ηελ αλεκπνξηά, ηνπο αλζξψπνπο πνπ δεηνχλ βνήζεηα
ζην δξφκν θαη είλαη πάξα πνιινί θάπνηνη απφ εκάο πνπ ζηέθνληαη παγεξά
αδηάθνξνη. ε απηή ηελ αδηαθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη πξφηαζε
πξννδεπηηθή πνπ θαηαζέηνπκε.
αο θαιψ φινπο λα ππεξβείηε εαπηνχο πέξα απφ ηηο αληηζέζεηο
πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε ν έλαο κε ηνλ άιινλ λα ηελ ππεξςεθίζαηε, φπσο
θαιά θάλαηε θαη ζηα δεκνηηθά ηέιε πνπ θηλδπλνινγνχλ, πνπ πάιη ζα έρεη ε
πφιε ηνπ ρξφλνπ ηακεηαθφ ππφινηπν γηαηί θαη ηφηε είπακε λα μεθχγνπκε απφ
ηα θψηα ηα θιαζηθά ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ. Γέζηε ηε ιεσθφξν Γεθειείαο κεηά
ηνπ Βιάρνπ πξνο Μεηακφξθσζε πνπ έρεη αιιάμεη ηνλ θσηηζκφ κε Led πφζν
δηαθνξεηηθή είλαη απφ ηελ πφιε καο. Σφζν αλήκπνξνη είκαζηε λα ην
θαηαιάβνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα θάλνπκε πξνεθινγηθέο νκηιίεο; Γηα λα
θαηαιάβσ, λα μέξσ λα πξνεηνηκαζηψ θη εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηέ κνπ δελ ζαο δηέθνςα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηνλ Πξφεδξν απεπζχλζεθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξσ φηη δελ ζαο αξέζνπλ, ζαο παξαθαιψ δελ ζαο δηέθνςα
θαζφινπ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ηα αθνχζεηε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ παξάζηαζε ηελ μέξνπκε, θηάλεη. Κχξηε Πξφεδξε
θιείλσ, δέζηε θχξηνη ζπλάδειθνη θεχγνληαο απφςε βγέζηε έμσ θαη δέζηε ηνλ
θσηηζκφ ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηεο ιεσθφξνπ θαη ζπγθξίλεηε κε ηε δηθή καο
θαη θαηεγνξεζήθακε γη' απηφ. Καη κπξάβν ζε φινπο νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ
ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη θαιφ είλαη θαη ζήκεξα γηα λα δψζνπκε ηα θψηα
ζηνπο λένπο καο λα αλνίμνπκε λένπο νξίδνληεο ζηελ πφιε καο. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξεηδειηά, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο πνπ
θνπβεληηάδνπκε θαη ζήκεξα ζαλ θνκκάηη ηνπ θξάηνπο, ζαλ ηκήκα ηνπ θξάηνπο
δελ είλαη απιψο έλα άζξνηζκα θάπνησλ θσδηθψλ, δελ είλαη έλα νπδέηεξν
ηερληθφ εξγαιείν.
Δίλαη έλα βαζηθφ πνιηηηθφ εξγαιείν πνπ εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή
ηαμηθή θαηεχζπλζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζε θάζε επίπεδν. Τπνηάζζεηαη θαη
ππεξεηεί ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο θάπνηαο ηάμεο, απηνί νη πξνυπνινγηζκνί ηηο
αλάγθεο

ηνπ

θεθαιαίνπ.

Δίδακε

ζηνλ

θξαηηθφ

πξνυπνινγηζκφ

θνξναπαιιαγέο, ξεπζηφηεηα, θξαηηθέο ππνδνκέο θαη γε, θαη πάλσ απ' φια
θηελή εξγαηηθή δχλακε θαη ηζαθηζκέλα εξγαηηθά δηθαηψκαηα. Απηά θαηά ηε
γλψκε καο εθθξάδνληαη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. Απνηππψλνληαη ζηα έζνδα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ σο επηπιένλ θνξνκπερηηθνχ κεραληζκνχ.
Έηζη κεηξάκε κείσζε ζηελ επηρνξήγεζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ησλ
ζρνιείσλ θαηά 22.500 € ιηγφηεξα πεξίπνπ 9,5%, κεγάιε κείσζε ζηελ ηαθηηθή
επηρνξήγεζε γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή ΚΤΑ
κηινχζε γηα ην ίδην κε πέξζη πνζφ. Καη απηά θπζηθά αδηακαξηχξεηα απφ
κεξηάο Γεκνηηθήο Αξρήο. Έρεη θαηαπηεί ηε γιψζζα ηεο!
πλνιηθά νη ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκν είλαη 4,3 θνξέο κεγαιχηεξνη
απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε! Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε κφιηο πνπ θαιχπηεη ην 43% ηεο κηζζνδνζίαο. Καη αλ…!
Με δεδνκέλα ηα πξνεγνχκελα είλαη θαλεξφ φηη ε αχμεζε ησλ
ηαθηηθψλ εζφδσλ θαηά 363.000 € πνπ πξνυπνινγίδεηαη, ζα πξνθχςεη απφ ηελ
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αθφκα κεγαιχηεξε απνκχδεζε ησλ δεκνηψλ. Μηιάκε δειαδή ζπλνιηθά ζε φια
ηα επίπεδα ηνπ θξάηνπο γηα κία λέα επηδξνκή ζηα εξγαηηθά - ιατθά
δηθαηψκαηα, ζηελ ηζέπε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ βαξψλ
ηεο λέαο κεγάιεο θαη ζπγρξνληζκέλεο, ίζσο ηεο πην κεγάιεο κεηαπνιεκηθά
χθεζεο ζηηο πιάηεο ησλ κφληκσλ ππνδπγίσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ
κηζζνζπληήξεησλ, ησλ αλέξγσλ, ησλ επαγγεικαηηψλ, ησλ θησρψλ αγξνηψλ,
ηεο λέαο γεληάο.
Απηή

ε

ινγηθή

απνθξπζηαιιψλεηαη

ζηνλ

θξαηηθφ

πξνυπνινγηζκφ θαη ζε φιε ηελ θιίκαθα ηνπ θξάηνπο. Απηή ηε ινγηθή φρη κφλν
δελ ηελ ακθηζβεηνχλ, αιιά ηελ ππεξεηνχλ ηφζν ην ζρέδην ηεο Γηνίθεζεο φζν
θαη ν ππνηηζέκελνο ελαιιαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ άιισλ Παξαηάμεσλ,
φρη κφλν ζηα έζνδα φπνπ ε ζχκπησζή ηνπο βγάδεη κάηη, αιιά θαη ζηηο
ηεξαξρήζεηο ησλ εμφδσλ.
Τπάξρεη αληηθεηκεληθή βάζε γηα απηφ, ην αθνχζακε θαη εδψ
κέζα. Δίλαη ε νκνθσλία φισλ ζην αληηιατθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ "Κιεηζζέλε",
ε δνθηκαζκέλε ζηελ πξάμε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αληηιατθή δηαρείξηζε.
Δίλαη γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπκε
κπξνζηά καο, πινπνηεί κέρξη θεξαίαο ηελ αληηιατθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ην χςνο ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ Σνπηθή Γηνίθεζε θαη ηα πιαίζηα πνπ θηλνχληαη νη
πξνυπνινγηζκνί Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ είλαη πξνζδηνξηζκέλα απφ ην
Μεζνπξφζεζκν 2018 - 2022 ηνπ ΤΡΗΕΑ. Απηφ δειαδή πνπ έρνπκε κπξνζηά
καο ινηπφλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο αληηιατθήο
ζηξαηεγηθήο ησλ Κπβεξλήζεσλ Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΤΡΗΕΑ.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα πνιηηηθά Κφκκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη
ζηηο Κπβεξλήζεηο θαη ζπγθπβεξλήζεηο θαη νη δπλάκεηο ηνπο ζε Γήκνπο θαη
Πεξηθέξεηεο νκνλννχλ ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ. Γη'
απηφ θαη ε αληηπαξάζεζή ηνπο αθνξά ην εξψηεκα πνηνο είλαη ηθαλφηεξνο
δηαρεηξηζηήο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ πιεξψλεη ν ιαφο θαη ηηο επηκέξνπο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηε δηαπάιε επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκθεξφλησλ
Σν είρακε επηζεκάλεη θαη ζηε ζπδήηεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ,
κηα ζπδήηεζε βεβαίσο επί ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκέλνπ ζέκαηνο,
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φηη ε πξφηαζε ησλ 14 ζπκβνχισλ δε ζπληζηά θάπνηα γεληθφηεξε ελαιιαθηηθή
ιχζε κε θηινιατθφ ραξαθηήξα ή πξφζεκν. Κηλείηαη θαη απηή ζηε ινγηθή ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο, κε ην επηρείξεκα κηαο λφκηκεο εθαξκνγήο ηεο άδηθεο,
ηαμηθήο πνιηηηθήο.
Δίπακε ηφηε φηη θξηηήξην θηινιατθήο ζηάζεο δελ είλαη ηα
λνχκεξα, αιιά ε ζηάζε θάζε πνιηηηθήο δχλακεο, Παξάηαμεο, Γεκνηηθήο
Αξρήο θαη αηξεηνχ απέλαληη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πινπνηείηαη θαη κέζσ ησλ Γήκσλ
θαη έρνπκε δεη θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ έθζεζε Πηζζαξίδε.
Πνηα είλαη ινηπφλ ε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απηή ηελ πεξίνδν γηα
ηελ ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο; Ζ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ΟΠΓ, ην Σερληθφ Πξφγξακκα
ηεξαξρεί θαηά ηε γλψκε καο δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:
1. Σελ επηηάρπλζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΡΑ θαη ηελ επξείαο
έθηαζεο αζηηθή αλάπιαζε, πνπ δξνκνινγείηαη κε αθεηεξία ην γήπεδν,
ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη λέα θαηάζηαζε ζηηο ρξήζεηο θαη ηελ ηηκή ηεο
γεο, ζα επηθέξεη αλαθαηαηάμεηο ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο
θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ έμσζε ησλ πην ρακειψλ
ζηξσκάησλ απφ ηε πεξηνρή.
Γλσξίδνπκε φηη πξνρσξά ε ππνγεηνπνίεζε Παηξηάξρνπ Ησαθείκ Φσθψλ πνπ φρη κφλν ζηνηρίδεη εθαηνκκχξηα ρσξίο λα εμππεξεηεί ηίπνηα
άιιν, πάξα κφλν ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ λένπ γεπέδνπ,
αιιά ζα επηβαξχλεη παξαπέξα ηελ πεξηνρή, θαηαξγψληαο κηα βαζηθή
αξηεξία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ελψ αζθείηαη ζεκαληηθή πίεζε γηα αιιαγή
ρξήζεσλ γεο ζηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ θαη ζηελ πεξί ηνπ γεπέδνπ
πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άιζνπο. Μηα ζεηξά επηκέξνπο
ηερληθά έξγα πνπ απνηππψλνληαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, ζπλδένληαη
έκκεζα ή άκεζα κε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο.
2. Σελ απνθαζηζηηθή πξνψζεζε ηνπ αληηιατθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα
απνξξίκκαηα, εθαηνκκχξηα πξνβιέπνληαη γη' απηφ. Θα ρξπζνπιεξψλεη
ηειηθά ν ιαφο γηα λα ζεζαπξίζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο. Υψξηα ν θαξθίλνο
ηεο Φπιήο, νη λένη ΥΤΣΑ θαη ηα ινηπά πνπ φια έρνπλ ηελ ζπλππνγξαθή
Νέαο

Γεκνθξαηίαο

-

ΤΡΗΕΑ
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ζπκπησκαηηθέο νη ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ ζε 14 εξγνζηάζηα
αλαθχθισζεο ζε φιε ηε ρψξα κέζα ζε 20 κήλεο, κεηαμχ απηψλ θαη ζηε
Μεηακφξθσζε;
Απηά ηα παξαπάλσ, ηα έζνδα θαη ν γεληθφηεξφο ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη έλα ην θξαηνχκελν θαη γηα ηηο δχν πξνηάζεηο
Αιιά αο δνχκε πσο αληηκεησπίδνπλ θαη νη δχν εθδνρέο ηεο θαζεζησηηθήο
πνιηηηθήο ηηο ιατθέο αλάγθεο, πνπ δηνγθψζεθαλ θαη νμχλζεθαλ καδί κε ηα
πξνβιήκαηα ζηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, καδί κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Πσο απαληάηε ζην αίηεκα γηα ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηψλ κε
πιήξε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα; Με νθηάκελα, δίκελα θαη ΟΑΔΓ.
Κακία πξφβιεςε κφληκσλ πξνζιήςεσλ ζηηο βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
πνπ παξακέλνπλ ππνζηειερσκέλεο, φπσο ε Καζαξηφηεηα, ην Πξάζηλν, ε
Σερληθή Τπεξεζία, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε δσή ησλ δεκνηψλ.
Κνηλφο ηφπνο θαη ησλ δπν πξνηάζεσλ είλαη φηη δελ ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 12 κνλίκσλ εξγαδνκέλσλ ζην Πξάζηλν.
Τπεξεζία, φπνπ εθεί θη αλ έρεη επηβεβαησζεί φηη ε εθρψξεζε ζε ηδηψηεο
απνηειεί θνηλφ ηφπν. Καη νη πξνζιήςεηο πνπ είπαηε θ. Σνκπνχινγινπ 8κελα
είλαη. Δλδεηθηηθέο θαη νη ηεξαξρήζεηο: 54.000 € γηα ηελ Πξάμε Δθαξκνγήο ζηε
Μπξηηάληα, κφιηο 100 € γηα αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. Αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία ιηγφηεξα απφ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο, φζα πεξίπνπ γηα
δεμηψζεηο. Γεληθά ε πνιηηηθή πξνζηαζίαο… ζηα αδήηεηα.
Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή δελ αληηκεησπίδεηαη σο δηαζθάιηζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ θαη γηα κεηνλεθηνχκελα ηκήκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ, αιιά σο δηαρείξηζε ηεο αθξαίαο θηψρηαο ζε αθφκα πην
εμεπηειηζηηθφ βαζκφ. Ζ απάληεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε λέα θξίζε πνπ
έξρεηαη απνηππψζεθε ίζσο κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν ζηελ πεξίθεκε Υάξηα
δηθαησκάησλ ησλ αζηέγσλ πνπ είδακε πξφζθαηα –ζηελ νπνία επίζεο φιεο νη
άιιεο Παξαηάμεηο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ βαζκφ ζπκθψλεζαλ- φπνπ δελ
αλαγλσξίδεηαη ζαλ ην δηθαίσκα ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, αιιά ζεσξείηαη ε
αζηεγία σο θπζηθφ δηθαίσκα, αθφκα θαη επηινγή.
Πσο απαληάηε ζην αίηεκα γηα αζθαιέο άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ;
Με ηα laptop; Πσο απαληάηε ζην αίηεκα γηα λέεο αίζνπζεο, δέζκεπζε θαη
απαιινηξίσζε ρψξσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο πνπ ιείπνπλ, γηα
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λεπηαγσγεία θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο; Πνπ είλαη ν 3νο Βξεθνλεπηαθφο
ζηαζκφο; Πέξα απφ ηελ εηθνληθή εγγξαθή ζε εθείλν ην ηεηξάγσλν πίζσ απφ
ηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ, ην νπνίν μέξνπκε θαιά, έρεη εηπσζεί θαη ζηελ
πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε φηη δελ θάλεη.
Πψο

απαληάηε

ζην

αίηεκα

γηα

επηζθεπή

θαη

άκεζε

επαλαιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑΛ; Υψξν, ηνλ νπνίν φινη βιέπεηε σο ρψξν γηα
αλάπιαζε, σο θηιέην πξνο θαηαλάισζε.
ηελ νπζία ε πξφηαζε γηα ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε
δεδνκέλν ην ραξαθηήξα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Βνχξνπ, ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο
πνπ ηελ ζηεξίδνπλ, ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ έρεη ςεθηζηεί εθθξάδεη θάηη
βαζχηεξν θαηά ηε γλψκε καο,. Δθθξάδεη κηα πην βαζηά ζπζηεκηθή ζχγθιηζε.
Απνηειεί ζηελ νπζία πξφηαζε ζπλδηνίθεζεο, νξηζκέλνη ηελ έρνπλ ήδε
δνθηκαζηεί.
Ζ ζχγθιηζε απηή δελ αθνξά κφλν ζην Γήκν. πσο πξηλ ιίγν
θαηξφ ν ΤΡΗΕΑ πξφηεηλε Τπνπξγφ πγείαο θνηλήο απνδνρήο ζηελ Κπβέξλεζε
Μεηζνηάθε θαη αθφκε πην πξφζθαηα πάιη ν ΤΡΗΕΑ πξφηεηλε δηαθνκκαηηθή
Δπηηξνπή

γηα

ηε

ζπλδηαρείξεζε

ησλ

δηζεθαηνκκπξίσλ

ηνπ

Σακείνπ

αλάθακςεο πνπ πάλε θπζηθά ζηα κνλνπψιηα, έηζη θαη ζην Γήκν Παξαηάμεηο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΤΡΗΕΑ, ην ΚΗΝΑΛ θαη ηε Νέα Γεκνθξαηία
πξνηείλνπλ έλα .ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν ζα πινπνηήζεη ε
Γηνίθεζε Βνχξνπ. Καηά ηε γλψκε καο απηφ ζεκαίλεη δπν πξάγκαηα:
1. Δίηε ζεσξνχλ ηελ Γηνίθεζε Βνχξνπ θηινιατθή γηα λα πινπνηήζεη έλα
θηινιατθφ πξνυπνινγηζκφ,
2. είηε απιά ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη θαη απηφο αληηιατθφο θαη
ελαιιαθηηθφο εληφο ησλ νξίσλ ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο.
ε θάζε πεξίπησζε εάλ θάπνηνο επηδεηά έλα ξφιν επηηειείνπ,
think tank γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απηφ θάηη ζεκαίλεη θαη γηα ηε
δηθή ηνπ πνιηηηθή.
Σν ΚΚΔ – "Λατθή πζπείξσζε" μεθηλάκε απφ κηα δηαθνξεηηθή
αθεηεξία. Απφ ηε ζέζε ηνπ πνιέκηνπ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Αλαδεηθλχνπκε φηη ν εξγαδφκελνο είλαη ν παξαγσγφο ηνπ πινχηνπ θαη ν
θεθαιαηνθξάηεο ν ζθεηεξηζηήο ηνπ θαη αληίπαιφο ηνπ. Γελ ρξσζηάεη ν
εξγαδφκελνο, ηνπ ρξσζηάλε ηα πάληα. Αλ θάηη κπνξεί λα βάιεη θξέλν, λα
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αλαθφςεη ηελ επίζεζε, λα αλαθνπθίζεη έζησ γηα ιίγν απηφ δελ είλαη δήζελ
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο εληφο ηεηρψλ, νχηε ινγηθέο ζπλδηαρείξηζεο θαη
αλαδήηεζεο ρξήζηκνπ ξφινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δίλαη ε εξγαηηθή ιατθή δηεθδίθεζε θαη αληεπίζεζε πνπ γίλεηαη
απνηειεζκαηηθή θαη απνζπά επηκέξνπο θαηαθηήζεηο φηαλ δελ δέρεηαη
εθπηψζεηο ζηηο απμαλφκελεο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, νχηε ηηο βάδεη ζην
δχγη. Καη θπξίσο φηαλ απνθηά πξνζαλαηνιηζκφ ζχγθξνπζεο κε ην θεθάιαην
θαη ηελ εμνπζία ηνπ θαη ρεηξαθέηεζεο απφ ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ην
δηαρεηξίδνληαη ηε Νέα Γεκνθξαηία, ην ΤΡΗΕΑ, ην ΚΗΝΑΛ θαη άιινπο.
Απηφ, ε εξγαηηθή ιατθή δηεθδίθεζε θαη φρη ε ινγηθή ηεο
ζπλδηνίθεζεο, θαηάξγεζε παιαηφηεξα ηα ηξνθεία ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Απηφ
επέβαιιε ιχζε ζην 1ν Νεπηαγσγείν. Απηφ βξήθε ιχζε γηα ην ιεβεηνζηάζην
ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Υαιθεδφλαο. Απηφ αλέδεημε ηελ αληηππξηθή, αληηζεηζκηθή
θαη αληηθεπξαληθή πξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηβιεζεί.
Απηφ έβαιε θξαγκφ ζηελ ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ
ηαζκψλ κε εζεινληηζκφ. Απηφ έβαιε ηείρνο πξνζηαζίαο γηα ην άιζνο
απέλαληη ζε επηβνπιέο. Απηφ έθεξε εξγαηηθέο θαηαθηήζεηο θαη δηθαηψκαηα.
Απηφ ζα θέξεη ηε δσή πνπ καο αμίδεη ζε εκάο θαη ηα παηδηά καο. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαιεζπέξα ζαο, ρξφληα πνιιά κε πγεία ζε φινπο.
Πξνηνχ μεθηλήζσ ζα ήζεια λα δψζσ κηα δεκφζηα απάληεζε
ζηηο επηζέζεηο πνπ αθνχσ απφ αξθεηνχο, κέζα ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ θαη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη θπξίσο γηα ην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπεηδή ε
αλνρή έρεη θαη ηα φξηά ηεο, ζα ηνλίζσ γηα άιιε κηα απηφ πνπ ιέσ απφ ηνλ
πεξζηλφ επηέκβξην: ε απιή αλαινγηθή κε ηελ νπνία έγηλαλ νη ηειεπηαίεο
απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, είλαη ην δηθαηφηεξν θαη δεκνθξαηηθφηεξν ζχζηεκα.
Αιιά πξνυπνζέηεη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε γηα λα
ιεηηνπξγήζεη νκαιά. Γελ ην ιέσ εγψ απηφ, ην ιέεη ν λνκνζέηεο θαη ν
εκπλεπζηήο ηνπ λφκνπ.
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Απηφ πνπ εγψ απνδίδσ σο κνκθή είλαη φηη θάπνηνη δελ ζέβνληαη
αθξηβψο απηφ ην πλεχκα ηνπ "Κιεηζζέλε" θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απιή
αλαινγηθή σο φρεκα γηα λα θέξνπλ πξνζθφκκαηα ζηε Γηνίθεζε. Απηφ ιέσ θαη
μαλαιέσ ελαληίνλ φζσλ δελ ζέβνληαη ηελ απιή αλαινγηθή θαη φρη βεβαίσο
ελαληίνλ ηεο απιήο αλαινγηθήο, φπσο ςεπδέζηαηα ιέλε θάπνηνη.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζηελ ηνπνζέηεζή ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα
θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε είρα πεη φηη ε νκηιία κνπ απεπζχλεηαη
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ αλνηρηά κπαιά θαη απηηά. Σν ίδην
ηζρχεη θαη ζήκεξα. Γηαηί δπζηπρψο ππάξρνπλ αξθεηνί ζπλάδειθνη πνπ φ,ηη θαη
λα αθνχζνπλ, φζν θαη δίθαην λα είλαη, δελ πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ ηελ ήδε
δηακνξθσκέλε άπνςή ηνπο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην παξάδνμν ελ πξνθεηκέλσ είλαη
φηη εδψ δελ ζπδεηνχκε πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο, φπνπ ππάξρνπλ
Κφκκαηα, θνκκαηηθή πεηζαξρία θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φιε ε δηαδηθαζία έρεη
ζαθέζηαηα πην γεληθή θαη θαη' εμνρήλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα.
Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο
θαη θαλνληθά ζα έπξεπε γλψκνλαο φισλ λα είλαη ην θαιφ ηνπ Γήκνπ θαη ε
δπλαηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα δηνηθήζεη θαη φρη ην παξαηαμηαθφ θαη
κηθξνπνιηηηθφ φθεινο ηνπ θαζελφο.
Με ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κηα
επαλάιεςε ηεο ινγηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ είδακε ζηα δεκνηηθά ηέιε. Μηα
απέιπηδα πξνζπάζεηα ηεο ζπλαζπηζκέλεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ θαίλεηαη ζα
λα ζέιεη λα εθδηθεζεί ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ εθινγή ηεο απφ ηνλ ιαφ.
Μφλν πνπ ε πξαθηηθή απηή ηεο αληηπνιίηεπζεο ή κέξνπο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαηαηείλεη λα εθδηθείηαη ηνλ ίδην ηνλ ιαφ γηα ηελ επηινγή ηνπ.
Δίλαη ζα λα ιέεη κεγάιν κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο «δελ επέιεμεο εκέλα γηα
Γήκαξρν; Σψξα ζα δεηο! Θα θάλνπκε ηα πάληα λα κε δηνηθεζεί επρεξψο ν
Γήκνο ηέζζεξα ρξφληα γηα λα κάζεηο!». Καη απφ κέζα ιέλε θάπνηνη «αλ
θαηαθέξνπκε λα κελ ηνπο αθήζνπκε λα δηνηθήζνπλ φπσο ζέινπλ, έρνπκε
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηηο άιιεο εθινγέο». Δίλαη θάηη ζαλ ην
γλσζηφ «ζέισ λα γίλσ ραιίθεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε».
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Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην αληίζεην ζα έπξεπε λα είλαη ην
θξηηήξην ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο φισλ, ηδηαίηεξα ζήκεξα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Θα έπξεπε θαηά ηε γλψκε κνπ απηήλ εθθξάδσ θαη κε απηήλ
πνιιέο θνξέο ζαο ελνριψ, λα είζηε πην δεκηνπξγηθνί, λαη ζε θαινπξναίξεηεο
πξνηάζεηο θαη ηδέεο, θπζηθά λαη ζε παξαηεξήζεηο θαη έιεγρν. Απαηηείηαη φκσο
θαη ε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηεο αληηπνιίηεπζεο φπσο ηε ζέιεζε ν
λνκνζέηεο ηνπ "Κιεηζζέλε". Γελ ζα ηξειαζνχκε εδψ.
Σν λφκν ηνλ μέξσ απ' έμσ. Θέιεζε ν "Κιεηζζέλεο" σο ζπλδεηηθφ
θξίθν ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηε ζπλεξγαζία ζηε Γηνίθεζε ησλ ΟΣΑ. Γη' απηφ θαη
επέηξεςε γηα πξψηε θνξά ηνλ νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη εληεηαικέλσλ
ζπκβνχισλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Γηαηί ην έθαλε θχξηνη ζπλάδειθνη απηφ;
Θέιεζε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ φζκσζε ηδεψλ θαη
απνθάζεσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα λα κπνξεί λα δηνηθεζεί απξφζθνπηα ν
Γήκνο. Ο "Κιεηζζέλεο" δελ ζέιεζε λα δηνηθεί ε αληηπνιίηεπζε. Πνπ ην
αθνχζαηε απηφ; Πείηε κνπ κηα ζεηξά απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ πνπ
ην ιέεη απηφ.
Απηφ αθξηβψο θάλνπκε θαη εκείο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ζπλαδέιθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο
Παξαηάμεηο πξνζπαζνχκε λα δηνηθεζεί ν Γήκνο. Οχηε ηα ζπκνχληαη απηά
θάπνηνη θπξίεο θαη θχξηνη, ή θάλνπλ φηη δελ ηα ζπκνχληαη θαη κεηά ηνικνχλ
κεξηθνί λα απεπζχλνπλ θαηεγνξίεο ζε φζνπο θάλνπλ αθξηβψο απηφ πνπ
ζέιεζε

ν

"Κιεηζζέλεο",

πξνζβάιινληαο

κάιηζηα

πξνζσπηθά

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο ζπλαδέιθνπο.
Γελ πεηξάδεη. Δλ πξνθεηκέλσ ηζρχεη φηη πξέπεη λα ελνριείζαη
αλάινγα κε ην πνηνο ζε πξνβάιιεη. Ναη ζηνλ έιεγρν θαη ηηο παξαηεξήζεηο, φρη
ζην ζακπνηάδ ηνπ έξγνπ ηεο Γηνίθεζεο γηα κηθξνπνιηηηθφ φθεινο.
Ννκίδσ φηη ζπκθσλνχκε φινη θχξηεο θαη θχξηνη φηη ε Γηνίθεζε
θξίλεηαη ζηηο εθινγέο απφ ηνλ ππέξηαην θξηηή, πνπ ηελ επέιεμε άιισζηε: ηνλ
ιαφ. Οπφηε εδψ αλαθχπηεη άκεζα, ην άθνπζα θαη πξηλ απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά
θαη θάπνηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο έλα εχινγν εξψηεκα: γηα πνην έξγν θαη κε
βάζε πνην πξφγξακκα ζα θξηζεί θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο επφκελεο
εθινγέο ε Γηνίθεζε;
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Γηα ην δηθφ ηεο έξγν κε βάζε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ή γηα ην
πξφγξακκα ηεο αληηπνιίηεπζεο; Απηή είλαη κηα κεγάιε αληίθαζε ζηελ
πξαθηηθή πνιιψλ ζπλαδέιθσλ η εο αληηπνιίηεπζεο. Γελ ην έρεηε θαηαιάβεη,
αληηθάζθεηε.
Δπί ηεο νπζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηψξα θ. Πξφεδξε θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη. Δπί ηεο νπζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εηζεγείηαη ε Γεκνηηθή
Αξρή κίιεζε ν θ. Γήκαξρνο, ν εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ, άθνπζα
θαη ηελ εηζήγεζε ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο. Γελ ζέισ λα θνπξάζσ κε
ιεπηνκέξεηεο θαη κε θσδηθνχο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην
φξακά ηνπ ζέισ λα ηνλίζσ θαη ζα ην θάλσ ελ ηάρεη.
Πνην είλαη ην φξακα; Άθνπζα «ππάξρεη φξακα;». Σν φξακα είλαη
κε ιίγα ιφγηα εληππσζηαθή αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν ηεο πφιεο θαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε. ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θη άιινη κεηά απφ
εκέλα, αιιά δπν ηξία πξάγκαηα ζα αλαθέξσ.
ζνλ αθνξά ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ, λα ηνλίζσ ηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηε κεγάιε αχμεζε πνπ πξνβιέπεη ν πξνυπνινγηζκφο
ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ Γήκνπ ζηηο εππαζείο νκάδεο. ε ζρέζε κε ηηο
ππνδνκέο ζα κηιήζνπλ νη θαζ' χιελ αξκφδηνη, αιιά δελ κπνξψ λα κελ
αλαθέξσ:


Σν ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην ιεγφκελν Σξίγσλν, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο,



ηε δεκηνπξγία πεδνγέθπξαο ζηε Νέα Υαιθεδφλα κε ζθνπφ ηελ
αζθάιεηα καζεηψλ θαη πνιηηψλ,



ηελ θαηαζθεπή θιεηζηνχ πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ γεπέδνπ κπάζθεη
γηα ηελ επαχμεζε ησλ ρψξσλ άζιεζεο ησλ σκαηείσλ θαη ησλ
πνιηηψλ ηεο πφιεο πνπ ζέιεηε λα θαηαξγήζεηε,



ηελ αλαδσνγφλεζε θαη αλάπιαζε ηνπ άιζνπο ψζηε λα είλαη πην θηιηθφ,
πην πξνζβάζηκν ζηνπο πνιίηεο θαη πάληα κε ζεβαζκφ ζην δαζηθφ
ραξαθηήξα ηνπ,



ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε επηηέινπο ηνπ λένπ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ πνπ γθξέκηζε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε, έλα έξγν
εκβιεκαηηθφ γηα φιε ηελ Αηηηθή, ζήκα θαηαηεζέλ ζα έιεγα καδί κε ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ γηα ηελ πφιε καο.
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ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα πνπ κε αθνξά, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
ζην Σερληθφ Πξφγξακκα:


Δληάζζνληαη

κέζσ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

«Αληψλεο

Σξίηζεο»

ε

ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ
πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν.


Πξνζεηζκηθφο έιεγρνο ζηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν,



πληήξεζε ζε φινπο ηνπο αλνηρηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη αγνξά
δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ πφιε ηνπ κέιινληνο Smart Cities»



Δπίζεο εληάζζεηαη ε εηο βάζνο απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε
πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο



Μνλψζεηο, βαςίκαηα, αχιεηνη ρψξνη, ζέξκαλζε θαηφπηλ ρξφλησλ
αηηεκάησλ ησλ ζρνιείσλ πνπ επηηέινπο ηθαλνπνηνχληαη.
ηνλ πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκφ επηπιένλ πξνβιέπνληαη

κέζσ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο
ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ην Γήκν χςνπο θαη' αξράο 100.000 € πνπ
κπνξεί

βέβαηα

λα

απμεζεί

θαη

ζα

απμεζεί

κε

αλακνξθψζεηο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο, θαζψο θαη ε δξάζε πνπ
πξνηάζεθε απφ ζπλαδέιθνπο γηα ηε δσξεά κεηαθνξά θνηηεηψλ ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε.
Δίλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο
πφιεο ν πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκφο ηεο Γηνίθεζεο; αθψο θαη είλαη. Θα
πξνζέζεηα κάιηζηα φηη θαηαηείλεη ζε απηφ πνπ είπα πξνεγνχκελα: λα
βειηηψζεη εληππσζηαθά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
πνιίηε.
Πάκε ηψξα επί ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Δγψ ππνιφγηδα λα θάλσ δπν παξεκβάζεηο, αιιά αθνχ φινη νη ζπλάδειθνη θαη
νη επηθεθαιήο κίιεζαλ κηα θνξά θαη αλέθεξαλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ζα αλαθεξζψ θαη εγψ.
Γηάβαζα πξνζεθηηθά ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηκήκαηνο ηεο
αληηπνιίηεπζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα αλαθεξζψ ζε κεξηθά ζεκεία
πνπ κε αθνξνχλ. Πξψηνλ λα δνχκε ηη θφβεη ε αληηπνιίηεπζε θπξίεο θαη θχξηνη,
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γηα λα καζαίλεη θαη ν θφζκνο. θφβεη ηε δαπάλε γηα ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ,
πνπ είρε πξνυπνινγίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Δίζηε ζίγνπξνη φηη ζπκθσλνχλ νη
ςεθνθφξνη ζαο κε ηελ πξφηαζή ζαο λα κελ ππάξρεη Φηιαξκνληθή; Δίκαζηε
απφ ηνπο ιίγνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο ρσξίο Φηιαξκνληθή, πνπ επαηηεί απφ
γεηηνληθνχο Γήκνπο λα καο δαλείζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο.
Κφβεη ην κπαιφλη, ην ζθέπαζηξν δειαδή πνπ ζα κεηέηξεπε έλα
αλνηρηφ γήπεδν κπάζθεη ζε θιεηζηφ γπκλαζηήξην γηα ηηο αλάγθεο ησλ
αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη ησλ παηδηψλ ηεο πφιεο πνπ αζινχληαη. ε κηα πφιε
κε πιιφγνπο φπσο ε ΦΑΗΑ, ν ΗΧΝΗΚΟ, ε εξαζηηερληθή ΑΔΚ, ζηνπο νπνίνπο
αζινχληαη εθαηνληάδεο παηδηά θαη έθεβνη. Δίζηε ζίγνπξνη φηη ζπκθσλνχλ νη
ςεθνθφξνη ζαο θαη κε απηφ;
Κφβεηαη επίζεο κηα δαπάλε γηα έλα ζχκβνπιν ηνπ Γεκάξρνπ.
Δίπακε απηφ εληάζζεηαη ζηελ ςεπδαίζζεζή ζαο φηη είζηε εζείο Γηνίθεζε.
Άιινπο εμέιεμε ν ιαφο θχξηνη, φρη εκάο. Καηαιάβεηέ ην.
Να δνχκε ηψξα θαη ηη πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε ζηνλ ηνκέα πνπ
κε αθνξά. Δδψ θπξίεο θαη θχξηνη θάπνηεο πξνηάζεηο, ζα κνπ ζπγρσξέζεηε ηνλ
φξν, πξνζεγγίδνπλ αλ δελ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ ιατθηζκνχ θαη ησλ
επηθνηλσληαθψλ ππξνηερλεκάησλ θαη εμεγνχκαη.
Πξψην επηθνηλσληαθφ ππξνηέρλεκα: 100.000 € γηα ηελ αγνξά
απφ ην Γήκν tablet γηα ηνπο καζεηέο. Πέξα ηνπ γεγνλφηνο θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη φηη ηα ζρνιεία πεξηκέλνπλ άκεζα απφ ην Τπνπξγείν 140 tablet,
ελψ έλα ζρνιείν έρεη ήδε πάξεη πξφζθαηα, ην 1 ν ΔΠΑΛ δειαδή έρεη πάξεη
tablet ήδε, πξνθχπηεη ε εμήο απνξία: γηα πνηα ηειεεθπαίδεπζε ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα tablets φηαλ ηα ζρνιεία ζα αλνίμνπλ κέζα ζηνλ
Ηαλνπάξην; Μπνξείηε λα κνπ πείηε; Θα δψζεη ν Γήκνο 100.000 € γηα ηελ
ηειεθπαίδεπζε πνπ δελ ζα γίλεη;
Αλ ηπρφλ κνπ πείηε φηη ηα tablets ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη
κεηά νη καζεηέο, αληηιακβάλεζηε ηη ιέηε; ηη ζα δψζεηε ζε 1.000 καζεηέο απφ
έλα κεγάιν θηλεηφ, γηαηί απηφ πεξίπνπ είλαη έλα tablet. Γηα λα ην έρνπλ ηη; Γηα
παηρλίδη; Δίζηε ζίγνπξνη φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζα πάξνπλ ηα tablets
ζπκθσλνχλ κε απηφ;
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Σν tablet δελ είλαη laptop θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Τπάξρεη
κηα παξαλφεζε εδψ. Αθνχσ απφ άιινπο laptop, απφ άιινπο tablet. Άιιν ην
laptop θαη άιιν ην tablet.
Γελ καζαίλνπλ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηα παηδηά απφ ηα
tablet νχηε επεμεξγαζία ππνινγηζηψλ, νχηε θάηη άιιν ζρεηηθφ κε ηελ
πιεξνθνξηθή. Απφ ηα laptop καζαίλνπλ θαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Αιιά πέξα
απφ απηφ, ζηελ πξφηαζή ζαο ππάξρεη θη έλα κεγάιν πνιηηηθφ αηφπεκα, ζα
κνπ επηηξέςεηε, θαη κηιψ γηα ηνπο αλήθνληεο ζην Αξηζηεξφ θάζκα ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Πιένλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζέιεηε λα δψζεη ν Γήκνο 100.000 € γηα
ηηο αλάγθεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο ην λσξίηεξν ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, γηαηί
λσξίηεξα δελ ζα έρεη ηειεηψζεη ε ηπρφλ πξνκήζεηα, ρσξίο ηφηε λα ππάξρεη
ηειεθπαίδεπζε θαλ, κέλσ ελεφο κε ηελ πξφηαζε γηαηί νπζηαζηηθά απηφ πνπ
θάλεη κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη λα λνκηκνπνηεί ηελ πιήξε ππνθαηάζηαζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο, απφ ην Γήκν.
Ο Γήκνο λα παξέρεη εμνπιηζκφ ζηα ζρνιεία θαη ζε φινπο ηνπο
καζεηέο πνπ ε Κπβέξλεζε φθεηιε ελδερνκέλσο λα παξέρεη. ε ιίγν ζα καο
πείηε φηη είλαη ζσζηή θαη ε ζθέςε λα πιεξψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο
Γήκνπο. Κφβεηε απφ δαπάλεο ν Γήκνο ζέιεη θαη λνκηκνπνηείηαη θαη κπνξεί λα
παξέρεη ζηνπο δεκφηεο ηνπ, φπσο άζιεζε, Φηιαξκνληθή, πνιηηηζκφ θαη δίλεηε
ηηο δαπάλεο απηέο εθεί πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα πιεξψλεη, αλ είλαη
ππνρξεσηηθέο νη δαπάλεο.
Δπηπιένλ δίλεηε έλα επηρείξεκα θπξίεο θαη θχξηνη άζειά ζαο
είκαη ζίγνπξνο ζην πιαίζην ηεο αληηδηθίαο πνπ ζέιεηε λα θαιιηεξγήζεηε, έλα
επηρείξεκα ζε φπνηνπο ζα ζθέθηνληαλ φηη νη Γήκνη κπνξνχλ θαη ππνρξενχληαη
λα εμνπιίζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε tablet, άξα θαιή θαη πξαγκαηνπνηήζηκε
κε ηειεθπαίδεπζε. Καιή είλαη! Μπνξεί λα γίλεη εχθνια. Οξίζηε, ν Γήκνο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ηελ πξαγκαηνπνηεί. Έδσζε tablet ζε 1.000
καζεηέο.
Γηάβαζα έλα ελδηαθέξνλ άξζξν ζηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ
πξνρζέο πνπ θαηεγνξεί αθξηβψο απηή ηελ πξαθηηθή, απηή ηελ ζθέςε φηη δελ
είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη λα λνκηκνπνηεζεί ε ηειεθπαίδεπζε εηο βάξνο ηεο δηα
δψζεο εθπαίδεπζεο θαη εζείο απηφ θάλεηε άζειά ζαο.
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Θα γίλνπκε παξάδεηγκα αχξην, αλ ηπρφλ ήζειε γίλεη δεθηή ε
πξφηαζή ζαο, φηη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο κπνξεί θαη
παξέρεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη
ηειεθπαίδεπζε. Να θαη ε αμηνιφγεζε κεηά πνπ θαηεγνξεί ην εθπαηδεπηηθφ
Κίλεκα θαη ην γνλετθφ Κίλεκα γηα ηελ ηειεθπαίδεπζε. Θα έξζεη ακέζσο κεηά.
Ζ πξφηαζή ζαο πνιηηηθά γηα θάπνηνπο είλαη ηξαγηθή. Πάεη θφληξα
ζε φ,ηη πάγηα πξεζβεχεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ην γνλετθφ Κίλεκα. Γηα
ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηνλ θ. Γξεηδειηά ην θαηαιαβαίλσ, απφ ηνπο
ππφινηπνπο δελ ην πεξίκελα νκνινγψ.
Γεχηεξν επηθνηλσληαθφ ππξνηέρλεκα: αγνξά δπν ιεσθνξείσλ
γηα κεηαθνξά λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο. Πνπ είλαη νη νδεγνί θαη νη
ζπλνδνί ησλ παηδηψλ θαη ηα έμνδα γη' απηνχο; Πνπ είλαη ζηνλ θσδηθφ; Σα
ιεσθνξεία κφλα ηνπο ζα πεγαίλνπλ; Ξέξεηε φηη ρξεηάδνληαη ζπλνδνί; Πνπ είλαη
ηα θαχζηκα ησλ ιεσθνξείσλ; Δίλαη απιά έλα ππξνηέρλεκα, ρσξίο
πηζαλφηεηεο πινπνίεζεο.
Δπηπιένλ είλαη εληειψο πξνβιεκαηηθή ε πξφηαζε φζνλ αθνξά
ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ζα ζαο εμεγήζσ θχξηνη ζπλάδειθνη, θάπνηνη δελ ην
μέξεηε, επηηξέςηε κνπ λα γλσξίδσ σο θαζ' χιελ αξκφδηνο. Γελ γλσξίδεηε φηη
είκαζηε κηα κηθξή πφιε θαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κέλνπλ πνιχ
θνληά ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο; Γελ είκαζηε Μελίδη ή Αραξλέο, ή άιινη
Γήκνη ηεξάζηηνη κε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο.
Δπίζεο δελ γλσξίδεηε φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο πξνηηκνχλ λα
πεγαίλνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο γηαηί έρνπλ πην ειαζηηθή
πεξίνδν πξνζέιεπζεο; Δλψ κε ην ιεσθνξείν ζα είλαη αλαγθαζκέλνη 7 ε ψξα
λα είλαη ην παηδί έμσ ζην θξχν λα πάεη ζην ζηαζκφ; Πνπ είλαη δπν Σεηξάγσλα
πην θάησ βέβαηα, φρη δπν ρηιηφκεηξα.
Πνηνπο ζα εμππεξεηήζεη απηή ε κεγάιε δαπάλε, γηα ηελ νπνία
θφβεηε βέβαηα απφ αιινχ, κελ ην μερλάκε. Διάρηζηνπο ζα εμππεξεηήζεη θαη
ζα θφςεηε βέβαηα απφ άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ ζε πνιηηηζκφ,
αζιεηηζκφ θαη ηα ινηπά. Καη θάπνηνη άιινη, ιίγνη Γήκνη θάλνπλ θάηη παξφκνην
βέβαηα, αθνχζηεθε πξηλ, αιιά απηνί αθ' ελφο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινη θαη
νη απνζηάζεηο λα είλαη ζεκαληηθέο φπσο πξνείπα, αιιά θαη πνιινί απφ
απηνχο βάδνπλ ηξνθεία γηα λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηά πνπ
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πξνηείλεηε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Δκείο δελ βάδνπκε ηξνθεία νχηε
έρνπκε ηξνθεία νχηε ζέινπκε λα βάινπκε.
Σξίην ππξνηέρλεκα ηδνχθην ζα έιεγα απηφ: αλαθαηαζθεπή
αχιηνπ ρψξνπ 1νπ γπκλαζίνπ – 1νπ ιπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Έρεη
πξνβιεθζεί ήδε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο». Ση καο ιέεη εδψ κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο; Να πιεξψζεη
γηα ην έξγν απηφ ν Γήκνο, απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έζνδα ελψ κπνξεί ην έξγν
λα γίλεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» ρσξίο νχηε έλα επξψ
δαπάλε ηνπ Γήκνπ. Πνιχ γαιαληφκνπο βξίζθσ κεξηθνχο κε ηα ρξήκαηα ησλ
δεκνηψλ!
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ,
πξνβιέπεηαη ήδε.
ζνλ

αθνξά

ηελ

επηπιένλ

έθηαθηε

επηρνξήγεζε

–

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πνπ
πξνηείλεη ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξφθεηηαη γηα αθφκε έλα επηθνηλσληαθφ
ηέρλαζκα θαη ζα ζαο πσ γηαηί. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά θάπνηνη, αιιά ην
απνζησπάηε, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ
Γήκνπ πξνο ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο απμάλεηαη κε αλακνξθψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Έηζη έθαλε θαη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Ξεθηλνχζε θαη' αξράο κε έλα πνζφ 50.000 € ή 100.000 € θαη αχμαλε
αλαιφγσο ηηο αλάγθεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο ηα
ζρνιεία πνπ ζα δνζεί ην 2021 κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γηνίθεζεο, ην
πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ππεξβεί ην πνζφ πνπ εηζεγείζηε, εθφζνλ νη ζπλζήθεο
είλαη νκαιέο. Καζαξά επηθνηλσληαθφ ηέρλαζκα, άλεπ νπζίαο θαη απηφ κε ηε
κνξθή κάιηζηα ηεο εχθνιεο πιεηνδνζίαο ππνζρέζεσλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη είπε ν θ. Κνπηζάθεο ζην πξνεγνχκελν
πκβνχιην φηη ςήθηζε φηαλ ήηαλ αληηπνιίηεπζε φινπο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο
ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ θαη δελ άθνπζα θαλέλαλ λα ην δηαςεχδεη θαη
κάιηζηα πξνυπνινγηζκνχο κε δεδνκέλε ηελ άλεηε πιεηνςεθία ηεο ηφηε
δηνηθνχζαο Παξάηαμεο πνπ ζπκίδσ φηη είρε εθιέμεη κέζσ ηεο εληζρπκέλεο
αλαινγηθήο πνιχ πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο κε κηθξφηεξν
πνζνζηφ κάιηζηα ζηηο εθινγέο, απφ ηε ζεκεξηλή.

40

ε

18 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/12/2020

Αθνινπζείζηε έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηελ νδφ ηεο ινγηθήο
θαη αξσγήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ. Γηα λα
δηνηθήζεη ε Γεκνηηθή Αξρή, δειαδή γηα λα επηηειέζεη ηελ απνζηνιή πνπ ηεο
φξηζε ε δεκνθξαηία. Αο κε ρξεζηκνπνηεζνχλ επθαηξηαθέο ζπκκαρίεο θαη
αξηζκεηηθέο ηζνξξνπίεο γηα ηε λψζεπζε ηεο εληνιήο ηνπ ιανχ, γηα ηελ
παξεκπφδηζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γηνίθεζεο, κε πξψηε
ζπλέπεηα ηελ βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ιανχ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Αο βάινπκε φινη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο πάλσ απφ ην αηνκηθφ
ή παξαηαμηαθφ ζπκθέξνλ. Ναη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο αλέθεξα. ρη ζηνλ ιατθηζκφ, φρη ζηα επηθνηλσληαθά
ηερλάζκαηα εηο βάξνο ηνπ δεκφηε θαη φρη ζηελ πξνζβνιή ηεο ςήθνπ ησλ
πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ επέιεμαλ ζπγθεθξηκέλε Γηνίθεζε θαη Γήκαξρν γηα λα
δηνηθήζεη.
Σειεηψλνληαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα πσ φηη έρσ ηελ
ειπίδα φηη αθφκε θη αλ πξάμεηε ηα αληίζεηα απφ φζα ζαο πξνηείλσ, δελ ζα
επηζπκβνχλ επηπρψο αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο ζηελ πφιε. Ζ Γηνίθεζε έρεη
κεγάιν νπινζηάζην λφκηκσλ ελεξγεηψλ θαη ηδεψλ, ηε ζέιεζε θαη ελ ηέιεη ην
δίθην κε ην κέξνο ηεο θαη ζα εθηειέζεη έζησ θαη κε δπζθνιίεο πνπ ηεο βάδεηε
ην πξφγξακκά ηεο.
Θα θαζπζηεξήζεηε ελδερνκέλσο ην έξγν ηεο, φκσο δελ ζα
θαηαζηξαθνχκε, είκαη ζίγνπξνο. Πεξηζζφηεξν ζα ήζεια λα εθιάβεηε ηηο
παξαηλέζεηο κνπ σο ηε ζέιεζή κνπ λα επηβεβαηψζσ ηελ πίζηε πνπ έρσ ζηελ
αμία ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ζηελ θαιή ηε θχζε καγηά ηεο ςπρήο θάζε
αλζξψπνπ. Δπίζεο φζα αλέθεξα αο ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θάπνηνπο απφ
εζάο σο επθαηξία λα απνδείμεηε ηελ πξαγκαηηθή πίζηε ζαο ζην ζχζηεκα ηεο
απιήο αλαινγηθήο θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ απηφ επηβάιιεη.
ζνη πηζηνί θαη δεθηηθνί ζην δηάινγν θαη ζηελ αιήζεηα,
πξνζέιζεηε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, θαιέο γηνξηέο ζε φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο; Δπηζπκψ λα πάξσ ηνλ ιφγν, έρσ ην
δηθαίσκα θαη ζα δεπηεξνινγήζσ. Μπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα μαλακηιήζσ,
αιιά πξέπεη λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα λα κελ μεραζηνχλ. Μπνξψ;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Θα μεθηλήζσ απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά
ν νπνίνο έθαλε κηα εμαηξεηηθή πξνεθινγηθή νκηιία, αιιά έρεη μεράζεη φηη νη
εθινγέο πέξαζαλ θαη νη επφκελεο είλαη ην ’23. Δίλαη πνιχ λσξίο γηα λα αξρίζεη
ηηο πξνεθινγηθέο νκηιίεο θαη ζηγά - ζηγά φπσο ιέλε ζηνλ αζιεηηζκφ «ε
πξνπφλεζή ηνπ δελ ζα απνδψζεη», δεδνκέλνπ φηη ην ’23 φπσο είπα είλαη
καθξηά θαη ζα μεθνπζθψζεη.
Ο θ. Γξεηδειηάο, σο ζπλήζσο, ιατθίδεη αιιά ιατθίδεη επηθίλδπλα.
Φάζθεηε θαη αληηθάζθεηε θ. Γξεηδειηά. Αλαθεξζήθαηε ζην φηη πήξαηε ηειεπηαία
ζηηγκή ηηο φπνηεο δηνξζψζεηο θαη πσο είλαη δπλαηφ λα έρεηε εζείο ην δηθαίσκα
λα θέξεηε πξνηάζεηο ηειεπηαία ζηηγκή θαη λα καο εγθαιείηε επεηδή εκείο
θέξλνπκε πξνηάζεηο επίζεο ηειεπηαία ζηηγκή.
Να ζαο δηαβάζσ απφ ην άξζξν 186 ηνπ "Κιεηζζέλε" παξ. 9
«Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη είηε ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαηά ην
ζηάδην ζύληαμεο ηνπ ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ, είηε ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην
θαηά ηελ πξώηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». Πσο είλαη
δπλαηφ λα καο εγθαιείηε επεηδή θέξλεηε εζείο θαη έρεηε ην δηθαίσκα θαη εκείο
δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα θέξνπκε θαη κάιηζηα θάπνηεο δηνξζψζεηο νη νπνίεο
φπσο είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο είλαη άλεπ νπζίαο;
Φάζθεηε θαη αληηθάζθεηε. Γειψλεηε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο ππαιιήινπο θαη καο εγθαιείηε γηαηί νη ππάιιεινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
αηξεηνχο. Μα είκαζηε ζνβαξνί; Δίπαηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο φηη έρεηε ηελ
αλάγθε λα ζπλεξγάδεζηε κε ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη παξεκπηπηφλησο ην
αλαθέξσ απηφ, ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο εβδνκάδεο πθίζηαληαη έλα απίζηεπην
bulling κε ην λα είζηε πάλσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο θαη λα ηνπο πηέδεηε λα
ηειεηψζνπλ κε λνχκεξα, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ;
Μπαίλεηε ζηα γξαθεία κε ην έηζη ζέισ. Αξλεζήθακε εκείο πνηέ
λα ζαο δψζνπκε ηα νπνηαδήπνηε λνχκεξα; Καη καο ιέηε γηαηί εκείο σο αηξεηνί
ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο ππαιιήινπο θαη κάιηζηα ππνβφζθεη θαη θάηη ην νπνίν
έρεη λα θάλεη κε ηηο ζθνηεηλέο δηαδξνκέο ηνπ δηθνχ ζαο κπαινχ; Σηο
εμππεξεηήζεηο ησλ δηθψλ ζαο αλζξψπσλ επί ηεο δηθήο ζαο ζεηείαο θαη απηέο
πνπ αλέθεξε σο δηθέο καο, ζαο ηηο επηζηξέθσ.
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Δίλαη γλσζηέο νη πξνζιήςεηο πνπ θάλαηε ηα ρξφληα ηεο δηθήο
ζαο ζεηείαο φπσο είλαη γλσζηέο θαη νη απνιχζεηο πνπ θάλαηε θ. Γξεηδειηά.
Μελ ηα μερλάηε απηά. Γηψρλαηε θφζκν θαη πξνζιακβάλεηε θφζκν. Να κελ πσ
ην πνην πνζνζηφ είλαη απηφ ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή είλαη ππάιιεινη πνπ
πξνζειήθζεζαλ επί ησλ δηθψλ ζαο ζεηεηψλ θαη κε ζπγθξίλεηε ηα δηθά ζαο
ρξφληα θ. Γξεηδειηά, φπνπ ηφηε επί ΠΑΟΚ ήηαλ αλνηρηά ηα ζπξηάξηα θαη φ,ηη
δεηνχζαηε, έκπαηλαλ ηα ρξήκαηα κε ηε ζέζνπια θαη θάλαηε φ,ηη ζέιαηε.
Δίλαη άιιεο νη επνρέο, είλαη άιιεο νη πεξίνδνη. Τπάξρεη
νηθνλνκηθή θξίζε, ππάξρεη θνηλσληθή θξίζε. Με ην ζηαγνλφκεηξν έξρνληαη ηα
ρξήκαηα. Αιιά ν Γήκνο επηβηψλεη κε ηελ απηαπάξλεζε ησλ ππαιιήισλ, κε ηε
ιεινγηζκέλε θξίζε θαη θξηηηθή ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη απηή ηε
ζηηγκή θαη ζπλεξγάηεο.
ηα μεθνχδνπλα πεηάηε λνχκεξα γηα ζρνιηθά. Τπάξρεη ηέηνην
αίηεκα; πλππνινγίζαηε ηα θαχζηκα, ηα αζθαιηζηήξηα ησλ απηνθηλήησλ, ηηο ή
ηνπο ζπλνδνχο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ βξέθε; Αλαθεξζήθαηε ζηε
ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ αηηήζηε; Τπάξρεη ηέηνην αίηεκα θαη δελ ην
μέξακε;
Έρνπκε εκείο ιάβεη ηέηνην αίηεκα απφ ηνπο βξεθηθνχο ζηαζκνχο
ή απφ ηνπο γνλείο; Να ζπκίζσ εδψ φηη είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο πνπ δελ
έρεη ηξνθεία, είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο πνπ έρεη θαηαζέζεη ςπρή θαη ζψκα
θαη θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ηελ έρεη θαηαηάμεη ζηελ
θνξπθή ηεο ππξακίδαο, αλακνξθψλεη επί ηα βειηίσ ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπλ
ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Πνηνπ πξφηαζε ήηαλ θαη ηελ ελζηεξλίδεζηε, ηελ νηθεηνπνηείζηε θ.
Γξεηδειηά; Πνηνπ πξφηαζε ήηαλ ε αχμεζε ησλ πνζψλ γηα ηηο εππαζείο νκάδεο;
Απφ ηηο 3.000 δελ ήηαλ δηθή καο πξφηαζε λα πάεη ζηηο 10.000 €. Απφ ηηο
10.000 € δελ έρνπλ γίλεη κε δηθή καο πξφηαζε ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ 43.000
€; Τπάξρεη Γήκνο απηή ηε ζηηγκή πνπ δίλεη 43.000 € ζηηο εππαζείο νκάδεο;
Γηα ηηο δηαηαθηηθέο. Ση αλαθέξαηε ζηηο δηαηαθηηθέο; Γη' απηά ηα
ςίρνπια πνπ εζείο δηαηίλεζηε ηψξα φηη ζέιεηε λα δψζεηε; Θα ζαο κηιήζεη ίζσο
ε Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 243.000 €
δηαηαθηηθέο. Βξείηε κνπ έλα Γήκν πνπ λα δίλεη 243.000 € δηαηαθηηθέο γηα ηνπο
αδχλακνπο ζπκπνιίηεο καο. Λατθίδεηε επηθίλδπλα.
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Γηα ην ΔΣΗΑ. Έρεηε ζπλεξγαζηεί κε ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο;
Μηιήζαηε κε ηνλ θ. Καξαβία ή κε ηελ θα Αιηκπέξηε; Πνηαλνχ πξφηαζε είλαη λα
ζπλερηζηεί ην ΔΣΗΑ; Γηα λα αθνπζηεί θαη ιίγν εγσηζηηθφ, ν θ. Νηάηζεο ζα ην
ζπκάηαη. Σν ΔΣΗΑ πξέπεη λα ζπλερηζηεί, αιιά φρη λα είλαη έλα βαξέιη ρσξίο
πάην.
Να κπνχκε ζηε ινγηθή ε Όπαηε Αξκνζηεία λα ζπλερίζεη λα δίλεη
ηα ρξήκαηα θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο πνπ έδηλε φια απηά ηα ρξφληα. Άιισο δελ
κπνξεί ν Γήκνο λα ζεθψζεη θάηη ηέηνην. Τπάξρνπλ εηζεγήζεηο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ κειψλ –αλ έρεηε εζείο ηελ πιεξνθφξεζε ζα ην
μέξεηε, αιιά πξνθαλψο ςεχδεζηε ή ην απνθξχπηεηε επηκειψο- φηη ππάξρνπλ
εηζεγήζεηο απφ ην ίδην ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο φηη δελ κπνξεί λα ζεθψζεη ν
Γήκνο ην κνλαδηαίν θφζηνο απηψλ ησλ πξνζθχγσλ, θ. Γξεηδειηά.
Δίπακε εκείο λα κε ζπλερηζηεί; Βεβαίσο κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο
πνπ ζέηεη ε Όπαηε Αξκνζηεία, κε ην ίδην κνλαδηαίν θφζηνο. Άιισο λα πάκε ζε
κηα νκαιή κεηάβαζε έηζη ψζηε ην θξάηνο, ε πνιηηεία λα κπνξέζεη λα ζεθψζεη
απηφ ην βάξνο ησλ πεξίπνπ 400.000 ην ρξφλν πνπ δελ ηα έρεη.
Κχξηε Γξεηδειηά, πάξηε ην απφθαζε γηα λα κελ επαλεξρφκαζηε
ζην ζέκα. Δίζηε κηα Παξάηαμε θηηαγκέλε απφ πιηθά θαηεδαθίζεσλ, πάξηε ην
απφθαζε θαη ηνπιάρηζηνλ ζπκπνξεπηείηε ζηα ινγηθά. Φηάλεη ν ιατθηζκφο.
Μέρξη εδψ.
Πάσ πξνο ηα πίζσ, ν θ. Σνκπνχινγινπ. Έρεηε ζηνρεχζεη θ.
Σνκπνχινγινπ

επηθίλδπλα

εκκνληθά

ζε

ζπγθεθξηκέλνπο

ππαιιήινπο.

Καηαληάεη εκκνληθά χπνπην. Κάπνηνο απφ ηελ παξέα ζαο αλαθέξζεθε ζην
εκείο ηξνκνθξαηνχκε. Σα έγγξαθα πνπ έξρνληαη εδψ απφ εζάο θ.
Σνκπνχινγινπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππάιιειν θαη πνπ ζε ζρήκα
νμχκσξν εκθαλίδεζηε θαη κνηξάδεηε γιπθά θαη θεξλάηε. Έρεη θακία ζπλέπεηα;
Έρεη θακία ζρέζε; Έρεη θακία ζπλάθεηα κε ην πψο ζηνρεχεηε εκκνληθά θαη
ηξνκνθξαηείηε εκκέζσο βεβαίσο πιελ ζαθέζηαηα κε ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα
πνπ έξρνληαη θάζε ιίγν θαη ιηγάθη πξσηνθνιιεκέλα;
Ζ απάληεζή κνπ ζην άξζξν 9 ηνπ 186 αθνξά θαη εζάο θ.
Σνκπνχινγινπ, πνπ αλαθεξζήθαηε ζην γηαηί έξρνληαη έζησ ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή αλνχζηεο αιιαγέο. Σν επαλαιακβάλσ ινηπφλ ην άξζξν 9 ηνπ 186 ηνπ
"Κιεηζζέλε": «… Ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη είηε ζηελ Οηθνλνκηθή
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Επηηξνπή θαηά ην ζηάδην ζύληαμεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, είηε ζην
Δεκνηηθό

Σπκβνύιην

θαηά

ηελ

πξώηε

ζπδήηεζε

θαη

ςήθηζε

ηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ».
Αλαθεξζήθαηε θ. Σνκπνχινγινπ ζηηο αλαθαηαζθεπέο, φςηκνο
ππνζηεξηθηηθήο ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο
πφιεο καο. Απηέο νη αλαθαηαζθεπέο ηψξα πξνέθπςαλ; Σψξα, ζε απηφ ην
15κελν πξνέθπςαλ νη αλαθαηαζθεπέο απηέο γηα φινπο απηνχο ηνπο
αζιεηηθνχο ρψξνπο; Απφ ην ’14 κέρξη ην ’19 πνπ ήηαλ απηέο νη
αλαθαηαζθεπέο;
Πνηα ήηαλ ε ζπληήξεζε; Πνηα ήηαλ ε πξφλνηα γηα λα κελ
πξνθχπηνπλ ηψξα νη αλάγθεο φισλ απηψλ ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ;
Γηα ηα ιεσθνξεία επεηδή αλαθεξζήθαηε θη εζείο απάληεζα πξηλ.
Αλαθεξζήθαηε πάιη ζην ζέκα ησλ πνζνζηψλ θ. Σνκπνχινγινπ,
αιιά δελ έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη εζείο ην πνζνζηφ πνπ έρεηε πάξεη.
Γηα λα ζπκεζνχκε. Σν 2014 πφζν ήηαλ ην πνζνζηφ ηεο
αληηπνιίηεπζεο θ. Σνκπνχινγινπ, ζπκάζηε; Να ζαο ζπκίζσ εγψ: 81,24% είρε
ε αληηπνιίηεπζε. Καη βξέζεθε κεηά απφ κηα Κπξηαθή λα ζαο έρεη πάξεη ην
Γήκν, ν θ. Βαζηιφπνπινο, γηα λα απνθαζηζηνχκε ιίγν ηελ ηάμε λα ζπκφκαζηε
θάπνηα λνχκεξα.
Κχξηε Γξεηδειηά δελ έρσ πέληε ζπκβνχινπο, ηξεηο έρσ φζνπο θαη
ν θ. Βαζηιφπνπινο. Αλαηξέμηε ζηα ραξηηά ζαο, είζηε θαιφο ζε απηά.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε αλαθεξζήθαηε ζην ζέκα ηνπ θσδηθνχ γηα ηα
έληππα ηνπ Γήκνπ. Να ζπκίζσ θάηη: 16ζειίδε εθεκεξίδα, ρσξίο θακία άπνςε
λα θηινμελείηαη ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σν αξλείζηε; 16ζέιηδε εθεκεξίδα δηθή ζαο
ρσξίο λα αλαθέξεηαη νχηε έλα κνλφζηειν ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Καη κηα θαη ήξζα θαη ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Γηα ηνλ εηδηθφ
ζπλεξγάηε απάληεζα, γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ 186 απάληεζα ζρεηηθά κε ηηο
αιιαγέο πνπ θέξλνπκε έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, επηπρψο ν θ.
Αλεκνγηάλλεο ήηαλ αληηθεηκεληθφο θαη δίθαηνο απέλαληη ζην φηη νη αιιαγέο
απηέο είλαη αλνχζηεο.
Καη δελ είπα αηφπεκα θ. Βαζηιφπνπιε φηη είλαη ε θαηάζεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Αληίζεηα, ζχλλνκε είλαη βεβαίσο, ζχκθσλα κε ην

45

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

άξζξν. Δίπα θαηή ηε δηθή κνπ άπνςε ζεσξψ φηη είλαη δεκνθξαηηθφ αηφπεκα
πσο είλαη δπλαηφ απηφ ην θάζκα ηεο Αξηζηεξάο κε εζάο, ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, ηνλ θ. Γξεηδειηά, θαηά ηε δηθή κνπ ηαπεηλή άπνςε, θαηαληάεη
λα είλαη ιίγν εκκνληθφ, επηθίλδπλν… ην αθαηξψ αλ ην είπα, αιιά ζίγνπξα
ξεβαλζηζηηθφ.
Γηα ηε Φηιαξκνληθή επεηδή αλαθέξζεθαλ πνιινί. Ζ Φηιαξκνληθή
θπξίεο θαη θχξηνη πξνθαλψο είλαη θαη δηθή ζαο άπνςε, αθνχ αλαθεξζήθαηε
θαη βάδεηε ζηνλ θσδηθφ 5.000 € έρσ ηελ εηζήγεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ ηε Φηιαξκνληθή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πνπ αθνξά 19
εκθαλίζεηο ην ρξφλν Πξσηνρξνληά κε θάιαληα θαη δνμνινγία, Θενθάλεηα, 25 ε
Μαξηίνπ, ην απφγεπκα δπν ππεξεζίεο Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ, επίζεο
δπν ππεξεζίεο ζηνλ Δπηηάθην, κεζεκέξη ζην Κνηκεηήξην θαη ην βξάδπ ζηελ
Παλαγίηζα, ζηελ Αγία Σξηάδα, ηελ Αγία Δπθεκία, ηελ Αγία Μαξίλα, ηνλ Άγην
Κνζκά, δπν ππεξεζίεο ζηελ Παλαγίηζα, 28ε Οθησβξίνπ, Κνηκεηήξην ζην λαφ
ησλ Σαμηαξρψλ, θάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ, θάιαληα Πξσηνρξνληάο θαη δπν
ζπλαπιίεο κηα ηα Υξηζηνχγελλα θαη κηα ην θαινθαίξη ζην θηφζθη πνπ
θηηάρλνπκε δίπια ζηε ιίκλε γηα ηε Φηιαξκνληθή θαη ίζσο ρξεηαζηνχλ θαη
θάπνηα θπξηαθάηηθα κνπζηθά πξσηλά.
Τπάξρνπλ 10 κνπζηθνί νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηα δηθά ηνπο φξγαλα
θαη ε ακνηβή ηνπο ζα είλαη 250 € ην κήλα γηα ηηο πξφβεο ηνπο, νη εκθαλίζεηο
δελ ζα είλαη μερσξηζηά δειαδή εληάζζνληαη ζε απηά ηα 250 €. Απηά φια καο
θάλνπλ πεξίπνπ 45.000 € θαη έρνπκε πξνζζέζεη θαη γχξσ ζηηο 5.000 € γηα ηηο
ζηνιέο ηνπο ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε λα ηηο πάξνπκε απφ ρνξεγία απφ
άλζξσπν πνπ ήδε αζρνιείηαη κε άιιεο θαη έρεη ληχζεη κε ελδπκαζίεο θαη
ζηνιέο άιιεο Φηιαξκνληθέο θαη πηζαλφ λα καο ηηο θάλεη δσξεά.
Απηά ηα πέληε ρηιηάξηθα είλαη απιά γηα λα πείηε «λαη,
ζπκθσλνχκε κε ηε Φηιαξκνληθή αιιά ηψξα 45.000…» αίηεκα ησλ δεκνηψλ
είλαη ε Φηιαξκνληθή, κηαο θαη αλαθέξεζηε ζην ζέκα ηεο επαθήο καο πνπ
έρνπκε κε ηελ θνηλσλία θαη ησλ αλαγθψλ ηεο.
Σν κπαιφλη θπξίεο θαη θχξηνη δελ μέξσ γηαηί δελ ην ζέιεηε… δελ
μέξσ… δελ έρεηε θακία επαθή κε ηηο αλάγθεο ησλ σκαηείσλ ηνπ καδηθνχ
αζιεηηζκνχ, ησλ εξαζηηερληθψλ σκαηείσλ ηεο πφιεο, πνπ ζπλζιίβεηαη ζηηο
ιίγεο ψξεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη πξνπνλήζεηο;
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Ξέξεηε πφζν καο απεκπιέθεη; Πφζν αζπκθνξίδεη ηηο ψξεο ησλ
πξνπνλήζεσλ; Καη επεηδή θάπνηνη ίζσο έρεηε ζην κπαιφ ζαο φηη δελ
αδεηνδνηνχληαη ηα κπαιφληα γηα άιιε κηα θνξά ζα αλαθέξσ φηη κε κηα
εμαηξεηηθή εηζήγεζε ηεο θαο Λίηζα θαη κηα δηθή καο πξφηαζε ζηνλ θ.
Απγελάθε, κεηά απφ κηα εβδνκάδα ν θ. Απγελάθεο λνκνζεηεί ηα κπαιφληα.
Γηαβάδσ ηελ ηξνπνπνίεζε:
1. «Υπάγνληαη ζηελ έλλνηα ησλ ιπόκελσλ θαηαζθεπώλ ηεο πεξ. γ’
ηεο

παξ.

1

ηνπ

άξζξνπ

20

ηνπ

παξόληνο,

νη

αεξνϋπνζηεξηδόκελνη ζόινη, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε
ππαίζξησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ καδηθνύ αζιεηηζκνύ ζε
δεκόζηνπο θαη δεκνηηθνύο αλνηρηνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο,
αλεμάξηεηα ηνπ ηξόπνπ αγθύξσζήο ηνπο ζην έδαθνο θαη ησλ
πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπο. Γηα ηνπο αεξνϋπνζηεξηδόκελνπο
ζόινπο, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο, δελ
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα αλώηαηα
πνζνζηά θάιπςεο από ιπόκελεο ή άιιεο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπώλ αεξνϋπνζηεξηδόκελσλ ζόισλ
απαηηείηαη απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ –
ειπίδσ λα ηελ έρνπκε- θαη έθδνζε άδεηαο κηθξήο θιίκαθαο ηεο
νηθείαο Υπεξεζίαο Δόκεζεο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
θαη βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη ν ζόινο πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ Επξσθσδίθσλ.
2. Με

ηηο

πξνϋπνζέζεηο

ηεο

παξ.

1

εγθαζίζηαληαη

αεξνϋπνζηεξηδόκελνη ζόινη θαη ζηα πξναύιηα ζρνιηθώλ
θηηξίσλ γηα ηελ θάιπςε ζρνιηθώλ ππαίζξησλ αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Γελ ζέιεηε ην κπαιφλη; Γελ ζέιεηε λα απνζπκθνξήζνπκε απηή
ηελ πίεζε πνπ πθίζηαηαη θαη εζάο πθίζηαλην νη δηθέο ζαο θ. Αλεκνγηάλλε θαη θ.
Βαζηιφπνπιε απφ ηα σκαηεία. Καη πάκε λα απεκπιέμνπκε ηψξα φιε απηή
ηελ ηζηνξία θαη ζέιεηε λα αλαθαηαζθεπάζνπκε αζιεηηθνχο ρψξνπο, πνπ επί
πέληε ρξφληα δελ αλαθαηαζθεπάζηεθαλ θαη πξέπεη λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ
ηψξα. Θέιεη κηα ιεινγηζκέλε θξίζε θαη θξηηηθή, ζέιεη κηα ζχλεζε θαη κηα
ςπρξαηκία απέλαληη ζην φηη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, λαη ζηε
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ζπκπφξεπζε, αιιά κε βάζε ην δίθαην, ην ινγηθφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, ειπίδσ λα κε ρξεηαζηεί λα επαλέιζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν λα
απαληήζεη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ έθαλε ε αληηπνιίηεπζε. Μεηά ηνλ ιφγν
έρεη ν θ. Κνζθνιέηνο, ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη φπνηνο άιινο ζέιεη λα κηιήζεη,
λα κνπ πεη λα ηνλ πξνζζέζσ ζηνλ θαηάινγν.
Ανοίγει καηάλογορ ομιληηών
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να μεθηλήζνπκε φζνλ αθνξά ηα ΜΑΠ. Πξηλ θχγεηε θ. Αλεκνγηάλλε
αθήζαηε εθηφο απφ άδεηα Σακεία θαη κειέηε γηα ΜΑΠ 250.000 € πνπ
επαλεμεηάζηεθε απφ εκάο κε ην Σκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην Σκήκα
πξνκεζεηψλ θαη ελ ηέιεη ν δηαγσληζκφο θαηέιεμε ζηηο 80.000 €. ια έγηλαλ
θηλνχκελνη βάζεη ηνπ ΦΔΚ απφ ην 2017. Σν 2020 είκαζηε ζηηο 131.000 €
αθνινπζψληαο πηζηά ην ΦΔΚ θαη πάιη ζηηο 80.000 € ζα θαηαιήμεη θαη
επνκέλσο κπνξνχκε λα πάκε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ρσξίο θακία έθπησζε ζε
πνζφηεηεο θαη ζε πνηφηεηα.
Δπηπιένλ αγνξάζηεθαλ επηπιένλ ΜΑΠ πνπ αθνξνχλ ηηο
δαπάλεο COVID θαη ην γλσξίδεηε.
Γίλνπκε 112.500 € επηπιένλ ζηα ζρνιεία. Ζ κηθξφηεξε
επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ηνλ αξηζκφ ησλ
καζεηψλ, φπνπ νη δηεπζπληέο δίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη δίλεη ην
θξάηνο ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε γηα ηα ζρνιεία θαη ηε ζπκπιεξψλνπκε.
Γίλνπκε 43.000 € ζηνπο απφξνπο θαη πάηε λα ην θαπειεπηείηε
κε ηηο δηαηαθηηθέο. Πάηε λα ππεξζεκαηίζεηε.
ζνλ αθνξά ην έξγν πξαζίλνπ θαη ηηο πξνζιήςεηο ζην Πξάζηλν.
Ση λα πεη θαλείο! ηη δελ πήξαηε πξνζσπηθφ ην ’18 θαη ην ’19; Καη δψζαηε
827.000 γηα ην έξγν ρσξίο λα ην ραξαθηεξίζεηε έξγν παίξλνληαο ρξήκαηα
απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο; Αιιά αο αθήζνπκε ην έξγν. Γψζαηε 204.000 €
γηα ζπληήξεζε ηνπ έηνηκνπ έξγνπ; Γηαηί δελ θάλαηε πξνζιήςεηο ηφηε; Σψξα
δεηάηε εξγαδφκελνπο;
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Σν θάλεηε ηψξα επίηεδεο, πάηε λα ιατθίζεηε θαη ζέιεηε λα
θαηαζηξέςεηε ην έξγν πξαζίλνπ. Ζ Τπεξεζία ηερληθά δελ κπνξεί λα ην
θαιχςεη. Υξεηάδεηαη ππνρξεσηηθά ε εμσηεξηθή ηερλνγλσζία.
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα κε ηηο κεηψζεηο πνπ επηβάιιαηε δελ
κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζιήςεηο. Ση έρεηε λα πείηε γη' απηφ; Γηα ηελ
θαζαξηφηεηα, πνπ αθπξψζαηε ην δηαγσληζκφ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ
ηξέρεη θαη έρεη ηνπο θαθέινπο ε Δπηηξνπή, ηη ζα πείηε φηαλ αλνίμεη ηνπο
θαθέινπο; ηη δελ κπνξείηε λα έξζεηε λα ππνγξάςεηε ζχκβαζε; Μήπσο γη'
απηφ θάπνηνη πξνζπάζεζαλ λα εθβηάζνπλ θηελά ηελ νηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα
γηα λα αθαηξέζεη ζηνηρεία ηεο έθζεζήο ηεο, πνπ ην αλέθεξε ζαθψο;
Ση πάηε λα θάλεηε ηψξα; Να αιινηψζεηε παξαλφκσο ην Σερληθφ
Πξφγξακκα; Γηαηί δελ θάλαηε πξφηαζε γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα, φπσο
θάλαηε γηα ηα αληαπνδνηηθά; Δίραηε θάζε δηθαίσκα.
Ση λα πσ γηα ηε δεκνθξαηία θαη γηα ην ηη ςήθηζε ν θφζκνο! Ο
Γήκαξρνο ηνπ 18,73% ηεο 1εο Κπξηαθήο πνπ είρε πέληε άηνκα λα
παξαθνινπζνχλ ηα Γεκνηηθά ηνπ πκβνχιηα ζην «Μίιηνο Κνπληνπξάο» καο
κηιάεη γηα δεκνθξαηία; Πνηνο ηνικάεη λα καο ςέμεη γηα ηνπο ζπκβνχινπο;
Μήπσο θάπνην κέινο ηεο Γηνίθεζήο ζαο ήηαλ πέληε ρξφληα ζχκβνπινο ηνπ θ.
Παπακηθξνχιε;

Πνπ

κάιηζηα

είλαη

θαη

πνιηηηθφο

κεραληθφο

ν

θ.

Παπακηθξνχιεο; Ση λα πεη θαλείο γηα ζαο;
Να πεη θαλείο φηη θάλαηε ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ πξνεθινγηθή
θακπάληα πνπ βάιαηε ζπγγελείο 1νπ βαζκνχ ππαιιήινπο θαη δεκνηηθψλ θαη
ηνπηθψλ ζπκβνχισλ, κε εηθνληθέο ζπλεληεχμεηο;
Καη φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα γηα ηνλ εηδηθφ ζπλεξγάηε, δελ
πάζρεη κφλν λνκηκφηεηαο αιιά δείρλεη θαη πξνζέζεηο. Γελ πηζηεχσ φηη δείρλεη
πξφζεζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ θαηαζέηεη ζήκεξα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε, αιιά δείρλεη εθδηθεηηθφηεηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν
άλζξσπν απέλαληη ζην Νίθν Παπαληθνιάνπ.
Ση

ζπκπεξαίλνπκε;

Πξψηνλ

θάπνηνη

δελ

κπνξνχλ

λα

θαηαιάβνπλ φηη δελ ηνπο θηαίεη θαλείο νχηε γηα ηελ πνξεία ηνπο, νχηε γηα ηελ
θαηάιεμή ηνπο. Καη φηη δεχηεξνλ δελ είλαη δπλαηφ λα ζπληάζζνληαη
πξνυπνινγηζκνί κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη ηηο εκκνλέο.
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Ο Γήκαξρνο έρεη θάζε δηθαίσκα λα επηιέγεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ.
ζνλ αθνξά ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πεηάηε ηα λνχκεξα, φπσο ηε
ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα, θάηη πνπ θάλεηε ζε νιφθιεξν ηνλ πνιηηηθφ ζαο βίν. Ο
πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζε πνζά Ηνπιίνπ θαη ζε πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ
ην ηέινο ηνπ έηνπο, είλαη εθηηκήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ.
Θα κπνξνχζε λα θαηαηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ηνλ
Οθηψβξην. Θα άιιαδαλ πάιη ηα λνχκεξα. Δκείο θαηαζέζακε ηε Γεπηέξα
αιιαγή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αθνξνχζε θαη δηνξζψζεηο εθηηκήζεηο
εηζπξάμεσλ, θνηηάδνληαο έλα - έλα ηα λνχκεξα. Πφζε πεξηζζφηεξε αιήζεηα
ζέιεηε;
Βέβαηα θ. Σνκπνχινγινπ είζηε πνιχ θαιφο ζηα λνχκεξα, γηαηί
έρεηε ππάξμεη θαη ηξαπεδηθφο ππάιιεινο, μέξεηε απφ αξηζκνχο. Βέβαηα
δηαπηζηψλνπκε φηη είζηε θαη πξσηνπφξνο! Δίραηε εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ
bitcoin πξηλ απφ ηνλ θ. Βαξνπθάθε, θχξηε Σνκπνχινγινπ ην 2013. Σν 2013 ην
bitcoin είρε άιιν φλνκα. Λεγφηαλ «κέξεο αδείαο», θ. Σνκπνχινγινπ.
ζνλ αθνξά ηνλ θ. Γξεηδειηά. Κχξηε Γξεηδειηά, εζείο ιέηε γηα
αμηνθξαηία, ιέηε πνηνπο βάδνπκε πνηνπο βγάδνπκε, κηιάηε γηα ηακεηαθά
ππφινηπα, θ. Γξεηδειηά εζείο είηε ν άλζξσπνο πνπ 15 κέξεο πξηλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Πεπνλή, δηνξίζαηε 70 άηνκα. 70 άηνκα έγηλαλ ζε 15
κέξεο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Απηή είλαη ε αμηνθξαηία ζαο. ηξαηφ ςεθνθφξσλ
δεκηνπξγήζαηε!
Ση λα πσ; Γηα ην πφζν λνηάδεζηε γηα ηνπο απφξνπο; Πνπ ηα
Υξηζηνχγελλα ηνπ ’13 ήζαζηαλ έμσ απφ ηνλ Σίια θαη κνηξάδαηε ηζάληεο κε
ηξφθηκα ζηνπο απφξνπο, μεθηηιίδνληαο ηελ αλάγθε ηνπο, πνπ είραηε βάιεη
παξάλνκα ην ηξνρφζπηην – ηζαληίξη ζαο πάλσ ζηελ πιαηεία; Οηηδήπνηε
αθνξά ην Σερληθφ Πξφγξακκα ζα ζαο κηιήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε, δήηεζα ηνλ ιφγν σο εηζεγεηήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Υίιηα ζπγλψκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία εληάμεη γηαηί έρσ θάπνηεο εξσηήζεηο θη εγψ γηα ηνλ
θ. Αλεκνγηάλλε επεηδή παξνπζίαζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Θα ηηο θάλσ κεηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη, δελ έρσ αληίξξεζε, ζαο αθνχσ. Λχζαλδξε, δψζε
ηνλ ιφγν θαη ζα κηιήζσ κεηά, επραξηζηψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα θάλσ κηα νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε. Γελ γίλεηαη λα
κελ πσ θάπνηα πξάγκαηα γη' απηά πνπ αθνχζηεθαλ κέρξη ζηηγκήο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Άθνπζα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηνηθήζεη, φπσο ηνλ θ.
Γξεηδειηά, ν νπνίνο απνδεηθλχεη απηφ ην παιηφ, ην μεραζκέλν, απηφ πνπ έρεη
κείλεη ζην καθξηλφ παξειζφλ ιεο θαη ζε ιίγεο κέξεο δελ ζα έξζεη ην 2021 ζα
μαλαπνχκε «επηπρηζκέλν ην 1990!». Δπηηέινπο θ. Γξεηδειηά έρνπλ πεξάζεη 30
ρξφληα, κπείηε ζε κηα δηαδηθαζία λα έξζεηε ζην ζήκεξα.
Αθνχσ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πξψελ Γήκαξρν φρη δεθαεηίεο πίζσ,
ραξαθηεξηζκέλνο θαηά γεληθή νκνινγία σο ηελ πην απηαξρηθή Γηνίθεζε πνπ
έρεη πεξάζεη απφ ηα ρξνληθά ηνπ Γήκνπ, λα κηιάεη γηα απηαξρηζκφ ζε εκάο, γηα
αληηδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε εκάο. Έιενο!
Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πνιχ γηαηί δελ έρεη λφεκα λα κπαίλνπκε
ζε αςηκαρίεο, ζέισ φκσο λα θάλσ θάπνηεο πνιχ ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο ηφζν
ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φζν θαη ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε ν νπνίνο παξνπζίαζε κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ε νπνία πάζρεη ζε πνιιά ζέκαηα.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή λα κηιάηε
γηα αξηζκνχο θαη γηα λνχκεξα, ηα νπνία φκσο δελ καο εμεγήζαηε απφ πνχ
πξνθχπηνπλ. Μαο ςέμαηε φηη πήξαηε αξγά ηηο εηζεγήζεηο, αιιά αλαθέξεζηε
ζε θάηη αξηζκνχο 20.000 € ην έλα γήπεδν, 20.000 € ην άιιν γήπεδν, 20.000 €
ην παξάιιν γήπεδν, θαη δελ ιέηε απφ πνχ πξνθχπηνπλ απηά ηα λνχκεξα.
Απφ πνηα κειέηε πξνθχπηνπλ απηά ηα λνχκεξα; Πνηνο κειέηεζε
ηελ αλάγθε ηεο επηζθεπήο ησλ γεπέδσλ πνπ πξνηείλεηε; Θα ζαο απαληήζσ
εγψ, γηαηί μέξσ ηελ απάληεζε. Καλέλαο. Πάηε κε παζαιείκκαηα λα
δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο.
Καη κεηαθέξνκαη ζε απηφ πνπ ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε. ηαλ θ. Αλεκνγηάλλε θαηαζέζαηε ζήκεξα ην πξσί ηελ
ελαιιαθηηθή ζαο πξφηαζε, κεηά ηελ απάληεζε ησλ Τπεξεζηψλ φηη δελ
κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ ςεθίζηεθε ηελ
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πξνεγνχκελε εβδνκάδα, βαθηίζαηε θάπνηνπο θσδηθνχο σο πξνκήζεηα. Γελ
γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Μηιάκε γηα έξγν θαη κηιάκε γηα έλα έξγν ην νπνίν
πξέπεη λα έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο.
Παξνπζηάδεηε απφ θνηλνχ κηα πξνκήζεηα θάπνησλ γεπέδσλ, ηα
νπνία άιια ζπληεξνχληαη ηψξα κε ζχκβαζε πνπ ππάξρεη ζην Γήκν θαη
θάπνηα άιια κπαίλνπλ ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ζηελ πξφζθιεζε
10 θαη αλαξσηηέκαη: φηαλ ηφζεο θνξέο ζαο έρσ θαιέζεη ζηηο Τπεξεζίεο γηα
ελεκέξσζε θαη δελ έρεηε θάλεη ηνλ θφπν κέρξη ζήκεξα λα έξζεηε, πνηα είλαη ε
πξνρεηξφηεηα θαη πνην ην κέλνο πνπ δείρλεηε, φρη απέλαληη εκψλ αιιά
απέλαληη ζηνλ θφζκν ηεο πφιεο, απέλαληη ζηνπο πνιίηεο πνπ πνιινί απφ
απηνχο ζαο ζηήξημαλ κφλν θαη κφλν γηα λα παξνπζηάζεηε θάηη. Κάηη, ην νπνίν
είλαη αληίζεην ζε κηα πξφηαζε κε αξρή, κέζε θαη ηέινο.
Λέσ ην εμήο: αθήλεηε ηε Νέα Υαιθεδφλα ζην έιενο ηνπ Θενχ. Ζ
Νέα Υαιθεδφλα δελ έρεη θιεηζηφ γήπεδν, νη αλάγθεο ηεο πφιεο ηφζν ησλ
σκαηείσλ ηα νπνία κε θαζξεθηάθηα πάηε θαη ηνπο δίλεηε ρξήκαηα θαη εδψ
θνιιάεη ηέιεηα ε παξνηκία ησλ Κηλέδσλ φηη «αλ ζέιεηο λα ηαΐζεηο έλαλ
άλζξσπν κάζε ηνπ λα ςαξεχεη, κε ηνπ δίλεηο ην ςάξη», νη 20.000 € ζηα
σκαηεία είλαη depon ζηνλ θαξθηλνπαζή.
Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα βξνχκε ρψξνπο έηζη ψζηε
ηα σκαηεία αιιά θαη ν καδηθφο αζιεηηζκφο ηεο πφιεο, λα κπνξεί λα
εμππεξεηεζεί. Καη έξρεηαη κηα πξφηαζε ζηε Νέα Υαιθεδφλα ζε έλα Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα ηνπ εληαίνπ Γήκνπ ην νπνίν δελ είρε πνηέ θάηη αληίζηνηρν, θάηη
πνπ ζα αλαβαζκίζεη θαη ηε Υαιθεδφλα θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά θαη ην
αθήλεηε ζηηο θαιέλδεο ρσξίο αηηηνινγία.
Δγψ ζέισ λα αθνχζσ θ. Αλεκνγηάλλε ηα λνχκεξα πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ πνχ έρνπλ πξνθχςεη, γηαηί ηα
έρσ ζεκεηψζεη, ηα άθνπζα, ηα είπε.
Πάκε ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ
είλαη πξνυπνινγηζκφο. Πέληε ρξφληα δελ ήζαζηαλ Γηνίθεζε θ. Αλεκνγηάλλε
πνιινί εμ απηψλ πνπ ππνγξάθεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
Σψξα ζπκεζήθαηε ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηα ζηαηηθά; Πέληε ρξφληα ηη
θάλαηε;
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Θέισ λα πσ ην εμήο: εγψ ζέισ λα αθνχζσ ζηελ πξφηαζή ζαο
επεηδή εκέλα δελ κνπ έρεη έξζεη κε e-mail πσο πξνέθπςε απηή ε ελαιιαθηηθή
πξφηαζε, πσο νη ίδηνη ελψ έρεηε έγγξαθα απφ ηηο Τπεξεζίεο φηη απηά πνπ
πξνηείλεηε ιέλε φηη δελ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ εζείο επηκέλεηε θαη πσο
βαθηίδεηε ην θξέαο, ςάξη φηαλ έλα έξγν ην κεηαθξάδεηε σο πξνκήζεηα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ζν πξνκήζεηα είλαη ην κπαιφλη πνπ είλαη ζηνλ ίδην
θσδηθφ, άιιν ηφζν πξνκήζεηα είλαη θαη απηφ πνπ πάκε λα θάλνπκε εκείο. Δίλαη
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε. Σν ίδην πνπ θάλεηε θη εζείο. Απηφ αθξηβψο. ηνλ
ίδην θσδηθφ κεηαθέξζεθε, ελαξκνληζηήθακε απφιπηα κε απηφ πνπ είπαλ νη
Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Απηφ, γηα απάληεζε.
ζνλ αθνξά ην πψο πξνυπνινγίζακε, μέξεηε θ. Κνζθνιέην δελ
είζηε ν κνλαδηθφο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Τπάξρνπλ πνιηηηθνί κεραληθνί,
ππάξρνπλ αξρηηέθηνλεο νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηηο δεκνηηθέο καο νκάδεο. Γελ
θαηέρεηε ηε γλψζε κφλν ζαο.
Άθνπζα ηνλ θ. Σάθα λα ιέεη γηα ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ. Πνπ έρεη
αλέβεη ν δηαγσληζκφο θαη δελ ηνλ είδα εγψ; Έρεη αλέβεη θάπνπ, ζε θάπνην
επίζεκν φξγαλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 αλέβεθε απφ ην ’20; Γελ
θαηαιαβαίλσ ηη κνπ ιέεη, πξαγκαηηθά φκσο θαη εθπιήζζνκαη.
ζνλ αθνξά ηα ΜΑΠ. Μα ηελ εηζήγεζε ηελ έθαλε ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, έρνληαο ππφςε ηνπ φιν ην πξνεγνχκελν, φιν ην ηζηνξηθφ, δελ ην
έθαλε θάπνηνο άιινο. Οη Τπεξεζίεο δεηνχζαλ φ,ηη ήζειαλ. Οη Τπεξεζίεο φηαλ
δεηάλε θάηη, έξρεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηα νκαδνπνηεί, βάδεη απ' φιεο
ηηο Τπεξεζίεο ηηο αλάγθεο θαη βγάδεη έλα απνηέιεζκα θηιηξαξηζκέλν.
Καη κάιηζηα απηφ ην έγγξαθν ην ππνγξάςεη ν Γήκαξρνο θαη
έξρεηαη κεηά ην Σκήκα πξνκεζεηψλ ζβήλεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γεκάξρνπ,
εθηφο αλ δελ μέξεηε ηη δίλεηε ζην Γήκαξρφ ζαο λα ππνγξάςεη. Αλ δελ μέξεηε ηη
δίλεηε ζηνλ Γήκαξρφ ζαο λα ππνγξάςεη, απηφ είλαη έηεξνλ εθάηεξνλ. Σν
έγγξαθν έρεη ππνγξαθή Γεκάξρνπ θαη απνθάζηζε θάπνηνο ζην Σκήκα
πξνκεζεηψλ, λα αιιάμεη ηα λνχκεξα. Απηά πάιη κφλν ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα
ζπκβαίλνπλ.
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Άθνπζα φηη είλαη εθδηθεηηθή πξφηαζε πνπ θαηαζέηνπκε θαη δελ
ιεηηνπξγεί έηζη ν "Κιεηζζέλεο". Γελ ήμεξα φηη απαγνξεχεη ν "Κιεηζζέλεο" ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δελ ην έρσ δεη θάπνπ γξακκέλν.
Μήπσο ην έρεηε δεη εζείο πνπ ην είπαηε, φηη ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη
αληηιατθή θαη εθδηθείηαη ηνλ ιαφ; Αθνχσ ηέηνηνπο παξαινγηζκνχο, πνπ κνπ έρεη
ζεθσζεί ε ηξίρα!
Μέζα ζηελ παλδεκία θ. Αληηδήκαξρε παηδείαο δψζαηε ην
θαηαπιεθηηθφ πνζφ ζηα ζρνιεία ησλ 33.000 € θαη έξρεζηε ζήκεξα θαη καο
ιέηε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 έρεηε βάιεη έλα ηεξάζηην πνζφ. Πέξζη
είραηε βάιεη 50.000 € θαη καο είραηε ππνζρεζεί θάηη παξφκνην φηη ζα θάλνπκε
αλακνξθψζεηο θαη απηφ ην πνζφ ζα μεπεξάζεη ηηο 100.000 €. Φέηνο έξρεζηε
θαη καο ππφζρεζηε ην ίδην αθξηβψο. Σψξα βέβαηα ην βάδεηε απφ ηελ αξρή, γηα
λα μαλαδψζεηε 33.000 €.
Δπίζεο θ. Κσλζηαληηλίδε δελ ήμεξα φηη έρεηε ηαηξηθέο γλψζεηο
θαη γλσξίδεηε φηη ε παλδεκία ζα ηειεηψζεη εληφο ησλ επφκελσλ εκεξψλ. Αλ
έρεηε θαη καληηθέο δε ηθαλφηεηεο, ζπγραξεηήξηα! ζνλ αθνξά ηελ αξηζηεξή
ηαπηφηεηα θαιά ζα θάλεηε λα ηελ πεηάμεηε ζηα ζθνππίδηα, γηαηί ε
ζπκπεξηθνξά ζαο κφλν αξηζηεξή δελ είλαη. Δίλαη αληηιατθή. Έρεηε
δηαθνξνπνηεζεί ηειείσο, δελ είζηε ν άλζξσπνο πνπ εγψ γλψξηζα πξηλ αξθεηά
ρξφληα, βγάδεηε έλαλ άιιν ραξαθηήξα, πνπ δελ θαηαιαβαίλσ πξαγκαηηθά πνπ
πάηε θαη κε πνην κπνχζνπια πάηε. Δίζηε θαηά ησλ Δπηηξνπψλ, θαηά ηεο
δεκνθξαηίαο, θαηά ηνπ δηαιφγνπ, θαηά φισλ.
Ση ιέκε; Tablet γηα ηα ζρνιεία. Καη πνιχ θαιά ην ιέκε. Ξέξεηε
γηαηί; Γηαηί θαλείο, νχηε ε Κπβέξλεζε ε ίδηα μέξεη ηη ζα ζπκβεί ηνπο επφκελνπο
κήλεο. Ξέξεηε πφηε ζα ηειεηψζνπλ νη εκβνιηαζκνί; ην ηέινο ηνπ ’21. Μέρξη ην
ηέινο ηνπ ’21 ηη ζα θάλνπκε; Θα ιέκε «α, δελ ην μέξακε»; Απηφ ζα καο πείηε;
Καη ηη πήξακε; Απφ πνχ πήξακε ρξήκαηα; Έρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21
ηέζζεξηο ζπκβνχινπο θαη ηξεηο θσδηθνχο κε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ση
θάλνπλ νη ζχκβνπινη απηνί; Ση εμεηδηθεπκέλε γλψζε έρνπλ γηα πξνγξάκκαηα
θαη ζέινπκε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο;
Ή

κήπσο

εμνθινχκε

επηηαγέο

απνηπρφλησλ

δεκνηηθψλ

ζπκβνχισλ; Απηφ θάλεηε. Δμνθιείηε επηηαγέο. Καη ζέιεηε λα ζαο αθήζνπκε;
ρη, δελ ζα ζαο αθήζνπκε, ζα καο βξίζθεηε ζπλέρεηα κπξνζηά ζαο. Αιιά
ζπλέρεηα κπξνζηά ζαο.
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Σν 1ν Γπκλάζην – 1ν Λχθεην, έθπγε απφ ηε ιίζηα πνπ δψζακε. Οη
θσδηθνί φινη έρνπλ δηνξζσζεί θαη έρνπλ ελαξκνληζηεί πιελ ηνπ ζπκβνχινπ.
Απηφ γηα λα ην θξίλεη, ζα ην θξίλεη ν ειεγθηήο λνκηκφηεηαο δειαδή ε
Απνθεληξσκέλε. ηαλ ζα γπξίζεη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε, ζα δνχκε ηη ζα
γίλεη. ια ηα ππφινηπα έρνπλ ελαξκνληζηεί θαη έρνπλ κπεη ζε θσδηθνχο πνπ
ππέδεημε ε Πξντζηακέλε.
Απηφο δε ν εκπαηγκφο λα ζηέιλνπκε 10-15 αιιαγέο θαη λα
ε

έξρνληαη 8 ψξα πξσί νη αιιαγέο γηαηί 8 ε ψξα πξσηνθνιιήζεθαλ θαη λα κε
έρνπλ εκέλα θαζηζκέλν ζην γξαθείν ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη ηνλ επηθαινχκαη
ήξεκνο, πιάθα θάλακε θνπβεληηάδακε, γηαηί σο έλα βαζκφ ληψζσ θαη
ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε πξνο ηνλ θ. Σάθα, κπνξεί λα δηαθσλνχκε εδψ λα
ζθνησλφκαζηε, αιιά θαηαιαβαίλσ ηη πεξλάεη …
Ζ. ΣΑΦΑ: Με ληψζεηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να καο ιέεη ε ζπγθεθξηκέλε θπξία αλά 5 ιεπηά -θαη ηνλ
επηθαινχκαη- θαη λα είκαη εθεί κηάκηζε ψξα; Γηαηί; Γειαδή έιενο! Δπεηδή είκαη
ήξεκνο; Ήκνπλ ήξεκνο, γηαηί ηψξα κε θνπληψζαηε! Γελ ππάξρεη θαλέλαο
ιφγνο, αιιά θαλέλαο ιφγνο. Καη ζήκεξα θχξηνη θξηλφκαζηε φινη.
Κάηη άθνπζα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ιεσθνξείσλ. Δζείο
ζπληήξεζε γηα ην κπαιφλη έρεηε βάιεη; Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηα έρεηε βάιεη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ; Καη κνπ ιέηε εζείο γηα ηα ιεσθνξεία αλ έρνπκε
πξνβιέςεη; Ναη, ζε κηα αλακφξθσζε ζα ην πξνβιέςνπκε θαη ζα κπεη, φηαλ ζα
αγνξαζηνχλ. Κάλεηε εζείο ηε κειέηε γηα ηελ αγνξά θαη φηαλ αγνξαζηνχλ, ζα
ην πξνβιέςνπκε. Δδψ ζα είκαζηε, φπσο εδψ ζα είκαζηε ζηελ πεξίπησζε
πνπ αγνξαζηεί ην κπαιφλη θαη ζα θάλεηε αλακφξθσζε εζείο, ηφηε θαη πεξάζεη
ε δηθή ζαο πξφηαζε.
Ζ δηθή καο πξφηαζε είλαη ζεκεξηλή. Δζείο είζηε ρηεζηλνί, εζείο
δψζαηε 33.000 € ζηα ζρνιεία. Δκείο βάδνπκε ηεξάζηηα λνχκεξα ζηα ζρνιεία.
Δκείο είκαζηε ππέξ ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη φρη λα ηθαλνπνηήζνπκε
ξνπζθεηνινγηθά θάπνηα σκαηεία ζπγθεθξηκέλα. Καηαιάβαηε; Έρνπκε κεγάιε
δηαθνξά, ηεξάζηηα.
Δπίζεο αλ ζέιεηε δηάινγν λα καο θσλάδεηε γηα λα ηνλ θάλνπκε
ην δηάινγν. Αλ δελ ζέιεηε δηάινγν, ζα κηιάκε έηζη. Θα παίξλεηε έγγξαθα, ζα
παίξλνπκε έγγξαθα… Οη Τπεξεζίεο δε ζήκεξα, ήηαλ ππνρξεσκέλεο ζε φπνηα
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ιάζε ππήξραλ λα καο θάλεη πξφηαζε θαη λα καο δηνξζψζεη ηνπο θσδηθνχο,
πξάγκα πνπ δελ έθαλε. Γηα άιιε κηα θνξά δείμαηε αιαδνλεία θαη απηαξρηζκφ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο έλα ιεπηφ; Έθαλα κηα εξψηεζε
ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη δελ πήξα απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν κπνξείο λα απαληήζεηο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ πνπ ζπλππνγξάθεη ηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε, επηθαιέζηεθε θάπνηνπο αξηζκνχο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίπα σηήξε φηη έρνπκε κεραληθνχο, έρνπκε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθήζηε ηνπο κεραληθνχο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα λνχκεξα απηά δφζεθαλ απφ απηνχο, δελ δφζεθαλ
απζαίξεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, ζα απαληήζσ εγψ
πνπ ην είπα, φπσο ζα απαληήζσ θαη ζηα ππφινηπα ζηνλ θ. Κνζθνιέην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη έλα γεληθφ λνχκεξν 199.000 € αλ ζπκάκαη θαιά
γηα φιεο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα απαληήζσ φηαλ ζα έξζεη ε
ζεηξά κνπ, δελ ζαο δηέθνςα. Θα πάξεηε απάληεζε ζε φια θ. Κνζθνιέην, κελ
αλεζπρείηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηε δεπηεξνινγία ζαο θ. Σνκπνχινγινπ. Οπφηε ζπλερίδνπκε, ν
θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Υξφληα πνιιά ζε φινπο λα είκαζηε θαιά κε πγεία,
Δπηπρία θαιή ιεπηεξηά λα έρεηο. Καη' αξράο ζέισ λα μεθηλήζσ φηη εθθξάζεηο
θαη δηαθνπέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκάξρνπ ζε δπν απφ ηνπο ηξεηο ππνςήθηνπο
Γεκάξρνπο πνπ έρνπλ θηηάμεη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε, γηα εκέλα ιέεη
πνιιά. Βέβαηα εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «ζθνηεηλέο δηαδξνκέο ηνπ δηθνχ ζαο
κπαινχ» ή «πιηθά θαηεδαθίζεσο» ζε έλα θ. Γξεηδειηά, πνπ φιε ε Φηιαδέιθεηα
ηνλ ζεσξεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θαιχηεξνπο Γεκάξρνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη,
απηφ λνκίδσ δελ είλαη ζσζηφ.
Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή θ. Γήκαξρε, ρσξίο έμνδα δελ γίλεηαη.
Μεκνλσκέλεο πξάμεηο εθαξκνγήο γηα λα γίλνπλ γήπεδα θαη νηηδήπνηε άιιν
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θαη θαιά θάλεηε, ππάξρνπλ πνιιά ιεθηά, θνηλσληθή πνιηηηθή φκσο ρσξίο
έμνδα δελ γίλεηαη. Πξέπεη λα δψζνπκε ιεθηά.
Θέισ λα ζπλερίζσ γηα ην κπαιφλη. Γηάβαζε έλα ΦΔΚ ν θ.
Γήκαξρνο ην πξφζθαην ΦΔΚ ην 181/18-9-2020 πνπ έβγαιε ηψξα ν θ.
Απγελάθεο, δηάβαζε ηα δπν πξψηα άξζξα, ην 3ν φκσο ν θ. Βνχξνο δελ ην
δηάβαζε. Σν 3ν άξζξν ιέεη:
3. «Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνϋπνζηεξηδόκελσλ ζόισλ
πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε δεκόζηνπο θαη δεκνηηθνύο αλνηρηνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη πξναύιηα ζρνιείσλ δπλάκεη ησλ
παξ. 1 θαη 2 θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ
Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ».
Απηφ βγήθε 18/9. Πξηλ ιίγν θαηξφ κελ μερλάκε θαηεγνξνχζαηε
ηνλ θ. Υαηδεδάθε πνπ ζε απηφλ πάεη απηή ε αξκνδηφηεηα λα βγάιεη απηή ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε, φηη είρε δπν ρξφληα ζην ζπξηάξη άιιε Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε. Γελ μέξσ αλ έρεη βγεη ή δελ έρεη βγεη, πάλησο βάιακε ην κπαιφλη
300.000 € θαη, ην κπαιφλη ην νπνίν λα μέξεηε παλεπξσπατθά άληε λα ππάξρεη
είλαη 50 έσο 100 ζεκεία.
Σν θαινθαίξη ζηελ Διιάδα είλαη γχξσ ζηνπο 6 κε 8 κήλεο. ηα
πεξηζζφηεξα επξσπατθά ζεκεία πνπ έρεη κπεη, βγαίλεη ην κπαιφλη δελ κέλεη
εθεί. Θα βγαίλεη θαη εδψ; Άξα ηη θάλνπκε; Φηηάρλνπκε ζηνπο έμη κε νθηψ κήλεο
ην γήπεδν ηεο Υαιθεδφλαο, φπσο πξέπεη λα ην θηηάμνπκε κε ηελ πξν πνπ
θάλακε εκείο. Γηαηί κεηά πξέπεη λα βγαίλεη. Σν θφζηνο είλαη ηεξάζηην,
πεξηζζφηεξνη Γήκνη πάλε λα ην βάινπλ ζαλ ηδέα θαη ην βγάδνπλ.
ηελ Αιεμαλδξνχπνιε πέξζη είρε γίλεη ζθάλδαιν. Βέβαηα έρσ
αθνχζεη φηη παιηά ππήξρε έλαο, ήηαλ κνλνπψιην θαη πξάγκαηη αληηζηνηρνχζε
ζηα ιεθηά πνπ έρεηε βάιεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σψξα δελ είλαη κνλνπψιην
κπνξεί λα αληηζηνηρεί θαη ζην 1/3 θαη ηψξα απηφ πνπ ιέεη ην ΦΔΚ βέβαηα λα
βάινπκε έλα ηεξάζηην φγθν δίπια ζηελ εζληθή νδφ κπξνζηά ζε ζπίηηα, δελ
μέξσ επεηδή δελ ην ιέεη θάιπςε ή δφκεζε πνπ έρνπλ εμαηξέζεη κε ηελ Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε, δελ μέξσ θαηά πφζν είλαη ζσζηφ. Καη θαηά πφζν είλαη
ζσζηφ λα εθάπηεηαη ηεο εζληθήο πνπ κε έλα ηζηγάξν βιέπνπκε θαηά θαηξνχο
πηάλεη θσηηά εδψ, πηάλεη θσηηά εθεί, δελ μέξσ θαηά πφζν είλαη ζσζηφ.
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Θέισ

λα

ζπλερίζσ

κε

ηνλ

θ.

Κσλζηαληηλίδε.

Κχξηε

Κσλζηαληηλίδε θαηαιαβαίλσ πάξα πνιχ θαιά ηνλ εθλεπξηζκφ ζαο, ήξζε κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ βάδεη πάξα πνιιά ρξήκαηα ζηα ζρνιεία καο θαη
εζείο ζαλ παηέξαο ησλ ζρνιείσλ δελ κπνξείηε λα ην δερηείηε βέβαηα απηφ. 26
Ννεκβξίνπ παξέδσζε ν θ. Σζίξπαο δίπια καο 500 θαηλνχξγηα tablet ζηα
ζρνιεία ηεο Υαιθεδφλαο. Βέβαηα θαη ν θ. Σζίπξαο πξνρζέο είπε θαη γηα test
COVID ηζάκπα, απηά είλαη άιια πνπ ζα ηα πνχκε κεηά.
Καη δελ θάλνπκε επηθνηλσληαθφ ππξνηέρλεκα θ. Κσλζηαληηλίδε.
Σψξα θαηαιάβακε φηη είηε θαη ινηκσμηνιφγνο θαη ηη λα πσ.. κε απηφ ηνλ
"Κιεηζζέλε" ηα έρεηε κπεξδέςεη ιίγν, έρεηε κπεξδέςεη θαη ηνπο λφκνπο γηαηί
φρη κφλν ζηνλ "Κιεηζζέλε" θαη πην παιηά ν θ. Γξεηδειηάο αλ ζπκάζηε, αιιά
κάιινλ κπνξεί λα κε δνχζαηε ζηελ πφιε καο κπνξεί λα δνχζαηε αιινχ, πξηλ
20 ρξφληα είρε θάλεη Αληηδήκαξρν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ηνλ θ. Μπφβν.
«Φαληαζία κνπ πιαλεχηξα, είζαη ε πην κεγάιε ςεχηξα» θ. Κσλζηαληηλίδε!
Σέινο ζέισ λα κηιήζσ θ. Πξφεδξε γηα δπν πξφζσπα, πνπ
νπζηαζηηθά είλαη έλα. Κχξηε επηθεθαιήο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" ζηε κέρξη
ηψξα παξνπζία ζαο ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
αλαθεξφζνπλ ζε πξνζεηζκηθνχο θαη κεηαζεηζκηθνχο ειέγρνπο ζε ζρνιεία, ζε
ζηαηηθέο κειέηεο, ζε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζε ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζε καδηθφ αζιεηηζκφ θαη ψξεο γη' απηφ. Γελ ιέσ φηη δελ
ζπκθσλψ ζε πνιιά απφ απηά πνπ ππεξαζπίδεζαη κε αλάγθεο, φκσο εδψ
βάδνπκε

έλα

ιηζαξάθη

κε

ηελ

ελαιιαθηηθή

απηή

πξφηαζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ.
Να κηιήζσ γηα ην δεχηεξν πξφζσπν, αγαπεηέ Νίθν εξεηάθε
φπσο ζνπ είρα αλαθέξεη θαη πξφζθαηα, ζην ηζηνξηθφ πλέδξην ηνπ ΠΑΟΚ
ηνπ 1996 ν θ. Μηράιεο Υαξαιακπίδεο είρε μεθηλήζεη κε ηελ έθθξαζε ηνπ
Ηηαινχ θνκκνπληζηή εγέηε ην Ληάηη ιέγνληαο «εξρφκαζηε απφ καθξηά θαη πάκε
αθφκε πην καθξηά». Ναη θ. εξεηάθε, εξρφκαζηε απφ καθξηά, δηαθνξεηηθέο
Παξαηάμεηο, δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο, ζπλέηαμαλ έλαλ πάξα πνιχ θαιφ
ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη καθάξη λα είζηε θη εζείο ηνπ ρξφλνπ, ειάηε λα
είζηε θη εζείο ηνπ ρξφλνπ λα βάινπκε θη άιια πξάγκαηα λα πάκε αθφκε πην
καθξηά, γηα ην θαιφ ηεο πφιεο καο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κηα θξάζε ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ, κπνξψ λα έρσ
ηνλ ιφγν;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε, γηαηί εδψ ζα ηξειαζνχκε. Βαθηίδνπκε ην άζπξν,
καχξν θαη ην ςάξη, θξέαο. Κχξηε Οπζηακπαζίδε άθνπζα θαιά; Γηαηί είρα πάεη
κέρξη έμσ, εκείο θαηεγνξήζακε ηνλ θ. Υαηδεδάθε ή εζείο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη ηα δεκνζηεχκαηα είπα, δελ είπα εζάο Γήκαξρε. Σα
δεκνζηεχκαηα ιέγαλε γηαηί ππάξρεη ζην ζπξηάξη ε πνιηηηθή απφθαζε ηνπ
άιζνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη θ. Οπζηακπαζίδε. Δίπαηε «εζείο θαηεγνξνχζαηε κέρξη
πξνρζέο ηνλ θ. Υαηδεδάθε…».
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλ είπα «εζείο» δεηάσ ζπγλψκε. Γήκαξρέ κνπ δεηάσ
ζπγλψκε αλ είπα «εζείο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη επραξηζηψ, δεθηή ε ζπγλψκε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να είζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία ζπλερίδνπκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ρξφληα πνιιά, θαιά
Υξηζηνχγελλα θαη πάληα πγεία πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή. Δηιηθξηλά ζα
μεθηλήζσ φρη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή είλαη λνχκεξα,
αιιά απφ ην ζθεπηηθφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζήκεξα θαηαηίζεληαη.
Ξεθηλψ απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν νπνίνο θη εγψ γηα πέληε
ρξφληα νιφθιεξα πάληα ηνπ ςήθηδα φινπο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο
έιεγα «κπνξεί λα δηαθσλψ θ. Βαζηιφπνπιε, αιιά εγψ δελ ζα ζε εκπνδίζσ λα
εθηειέζεηο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζνπ. Θα ζε θξίλεη ν ιαφο». Ο ιαφο ζε έθξηλε
θαη ζε έβαιε ζηελ αληηπνιίηεπζε. Γελ ήηαλ θακία αληηπνιίηεπζε πνπ θη εζχ
είρεο ην 18% ηελ 1ε Κπξηαθή, αιιά είρεο 19 ζπκβνχινπο θαη απέθιεηζεο φιε
ηελ αληηπνιίηεπζε απ' φιεο ηηο Δπηηξνπέο θαη δηνίθεζεο ην Γήκν πέληε ρξφληα,
φπσο εζχ λφκηδεο θαη φπσο εζχ ήζειεο.
Σψξα κηιάκε γηα πξάγκαηα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή ζπκβαίλνπλ
φρη φηη δελ είλαη θαιφ, θαιφ είλαη φπνηνο απηή ηε ζηηγκή έρεη κηα πξφηαζε λα
ηελ θαηαζέηεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη φινη καδί λα ηε ζπδεηάκε θαη αλ
πξέπνπζα θαη αλ είλαη αλαγθαία λα πξαγκαηνπνηείηαη.
Δγψ είκαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ απιή αλαινγηθή ηε
ζέισ, ηελ ππεξεηψ αιιά κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. ρη απηή ηε ζηηγκή ε θαθία λα
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γίλεηαη πνιηηηθή. Ζ πνιηηηθή λα είλαη δεκηνπξγία γηα ηελ πφιε θαη γηα ηνπο
πνιίηεο. Δζείο απηή ηε ζηηγκή ρσξίο ιφγν θάλεηε θάηη πνπ δελ ππάξρεη
πνπζελά. Αθαηξείηε έλα έξγν πνπ πάεη λα γίλεη ζηε Υαιθεδφλα… έλα έξγν. Ζ
Υαιθεδφλα δελ δηθαηνχηαη έλα έξγν δειαδή; Δζείο είζηε απηνί πνπ ζα
θαζνξίζεηε ηα 5-10 αλνηρηά γεπεδάθηα ζηελ πφιε; Ζ Υαιθεδφλα δελ
δηθαηνχηαη έλα έξγν; Απηφ ην πξάγκα δελ ην πεξίκελα πνηέ λα ζπκβεί απφ
εζάο, εηιηθξηλά κηιάσ.
αο θαηαγγέιισ ζην ραιθεδνληψηηθν ιαφ φηη κηα θνξά πάεη λα
γίλεη έλα έξγν θαη εζείο πάηε κε ηνλ ηξφπν ζαο λα ην απνζχξεηε. Υσξίο ιφγν,
ρσξίο αηηία γηαηί έηζη γνπζηάξεηε.
Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο: θάλαηε απηφ πνπ θάλαηε ζηα
αληαπνδνηηθά θαη ζαο θαθνθαίλεηαη γηαηί απηή ηε ζηηγκή εγψ έρσ θαηαζέζεη
πξφηαζε πξσηνθνιιεκέλε πξηλ ηα αληαπνδνηηθά γηα 22 άηνκα ηα νπνία ζέισ
λα πξνζιάβσ ζηελ θαζαξηφηεηα γηαηί ηα έρσ αλάγθε, είηε είλαη νδεγνί, είηε
είλαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, είηε είλαη φια απηά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή
ρξεηάδεηαη ε θαζαξηφηεηα.
Έρσ απηή ηε ζηηγκή ηφζα πξνβιήκαηα, εζείο φκσο θάλαηε απηφ
πνπ ζέιαηε φρη γηα λα θάλεηε θαιφ ζηνλ πνιίηε. γηαηί 36 € ηνπ αθαηξέζαηε ην
ρξφλν. Γειαδή απφ ηηο 360 κέξεο 10 ιεπηά ηελ εκέξα, ηνπ αθαηξέζαηε ηελ
πνηφηεηα πνπ ζέιεη θάζε πνιίηεο θαη απηή ηε ζηηγκή ελψ έρσ 750
ραιαζκέλνπο θάδνπο δελ κνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα λα πάξσ κφλν 200 θαη αλ
κπνξέζσ λα ηνπο πάξσ.
Γηαηί ην θάλεηε απηφ; Γηα πνην ιφγν ηα θάλεηε απηά ηα πξάγκαηα;
Ζ θαζαξηφηεηα απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε έλα γήπεδν, ρσξίο θακία πξνδηαγξαθή.
Έηζη κνπ ηα αθήζαηε. Καη πεγαίλσ θαη ηα δηθαζηήξηα γηα ηνλ ιφγν απηφ. Αλ
ζέιεηε λα ππνινγίδεηε, ζα ππνινγίδεηε ζσζηά. Ζ πνιηηηθή είλαη ζεβαζκφο,
είλαη εθηίκεζε, δελ είλαη θάλσ φ,ηη γνπζηάξσ γηαηί εγψ δελ είκαη ηψξα ζηε
Γηνίθεζε. αο ην απέδεημα πέληε ρξφληα, δελ ζαο θαηαςήθηζα νχηε έλα
πξνυπνινγηζκφ.
Αιιά εγψ απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ ψξα πνπ έρσ δεη ηε
ζπλεξγαζία Σνκπνχινγινπ – Γξεηδειηά, ζπκήζεθα εηιηθξηλά ην ’11, ην ’12, ην
’13, ην ’14 θαη πάιη ηφηε ηα δπν άηνκα απηά ζηέξεζαλ ηελ πφιε απφ έξγν, δελ
άθελαλ λα γίλεη νχηε έλα έξγν. Γηαηί έηζη ήζειαλ! Γηαηί ηνπο έθηαηγαλ νη
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ζχκβνπινη ηεο Γεκάξρνπ, γηαηί ηνπο έθηαηγε θάζε… αξθεί θαη κφλν λα
κπινθάξνπλ ην έξγν ηεο Γηνίθεζεο. Άξα ην έξγν ηεο πφιεο, φρη ηεο
Γηνίθεζεο. Γηαηί θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά πνπ ήηαλ ν Βαζηιφπνπινο,
Γηνίθεζε ηεο πφιεο ήηαλ. Απηφο εμέιεμε ε πφιε, είηε κε 18 είηε 30 είηε 50 είηε
κε 55%.
εβαζηείηε ηνλ ιαφ. Γελ ζαο δίλεη θαλείο ην δηθαίσκα, κα θαλείο
ην δηθαίσκα λα ηα θάλεηε απηά. Αλ ζέιεηε απηή ηε ζηηγκή λα θάλεηε θαιφ,
θαηαζέζηε πξνηάζεηο ζηελ Γηνίθεζε λα ηηο ζπλελλνεζνχκε φινη καδί θαη λα ηηο
πινπνηήζνπκε. Γηαηί εκείο δελ ιέκε φηη είκαζηε νη πην ζσζηφ ζηα πάληα.
Απηφ πνπ κνπ θαθνθαίλεηαη είλαη φηη ελψ ήμεξα ην θνκκνπληζηηθφ
Κφκκα ηφζα ρξφληα πνιχ θαιά θαη ην μέξσ πνιχ θαιά ζέβνκαη ηε γλψκε ηνπ,
ηνπο αγψλεο ηνπ, ζηα δεκνηηθά ηέιε εηιηθξηλά ζηελνρσξήζεθα πάξα πνιχ.
Γηαηί αζπιιφγηζηα πήξε κηα απφθαζε φρη γηαηί δελ είλαη θαθφ, αλ έπαηξλε
απφθαζε ν θ. εξεηάθεο λα έιεγε 0 δελ ζα ηνλ παξεμεγνχζα πνηέ γηαηί απηή
είλαη ε ηδενινγία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη εγψ απηή ηε ζηηγκή έρσ
κάζεη λα ζέβνκαη θάζε έλα άλζξσπν κε απηφ ην νπνίν πηζηεχεη.
Αιιά λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, κε ηνλ θ.
Γξεηδειηά, κε φινπο απηνχο κφλν θαη κφλν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαληη
βξαδέσο ζηε Γηνίθεζε, εγψ δελ ην πεξίκελα πνηέ. αο επραξηζηψ πάξα
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ρξφληα
πνιιά εχρνκαη θαιά Υξηζηνχγελλα κε πγεία.
Πξαγκαηηθά αθνχγνληαο νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ιέγνληαη εδψ
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ ππήξμα
θαη έλα ρξφλν εληεηαικέλνο, ζιίβνκαη. Καη' αξρήλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη
ππάξρεη ζπκβαζηνπνηεκέλν έξγν πνπ ζα επηζθεπαζηεί θαη ην γήπεδν ην
«Παπιάθε» θαη ην κπάζθεη θαη ην γεπεδάθη ηνπ Κεθηζνχ.
Σν κπαιφλη είλαη θάηη πνπ ζρεδηάζακε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ σκαηείσλ. Γελ θαηαιαβαίλσ εηιηθξηλά γηα
πνην ιφγν απνηειεί ξνπζθέηη, πξαγκαηηθά ξνπζθέηη ε αλάγθε γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ σκαηείσλ ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηψλ. Δηιηθξηλά ζιίβνκαη
δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ.
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Μέζα ζε απηφ βάδεηε λα θηηάμνπκε θαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ
Ησληθνχ, ελψ ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη εκείο ην έρνπκε βξεη πξαγκαηηθά ζα
αλακνξθσζεί φινο ν Ησληθφο κε ην έξγν πνπ ζα ηξέμεη γη' απηφλ πεξίπνπ 500600 ρηιηάξηθα γηα λα αλακνξθσζεί φιν ην γήπεδν.
Καη εηιηθξηλά, είλαη δπλαηφ λα είλαη ξνπζθέηη ην λα ζέινπκε λα
εμππεξεηήζνπκε ηα σκαηεία ηεο πφιεο; Σξέρεη κηα κειέηε γηα λα αιιάμνπκε
φια ηα θψηα ζε Led ζηα γήπεδα ηεο πφιεο ην νπνίν ζα είλαη έηνηκν θαηά
πάζα πηζαλφηεηα ην Γελάξε γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο δεκφηεο θαη ηνλ
καδηθφ αζιεηηζκφ θαη απηφ απνηειεί ξνπζθέηη; Πξαγκαηηθά δελ κπνξψ λα ην
πηζηεχσ απηφ πνπ αθνχσ.
Βάδεηε κέζα ηνλ Ησληθφ, ην νπνίν ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη εκείο
πξνζπαζνχκε λα νινθιεξψζνπκε ην έξγν γηα ηελ αλακφξθσζε φινπ ηνπ
γεπέδνπ θαη απηφ πξαγκαηηθά κε ζιίβεη, κε ζιίβεη εηιηθξηλά. Γελ κπνξψ λα ην
πηζηέςσ, ειάηε ιίγν λα δηνηθήζεηε λα δείηε πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηεο πφιεο
θαη ησλ δεκνηψλ γηα ψξεο, γηα ην πψο ζέινπλ λα εμππεξεηεζνχλ ηα σκαηεία
θαη νη δεκφηεο.
Καη έξρεζηε θαη καο εγθαιείηε φηη θάλνπκε ξνπζθέηηα ζε
σκαηεία ηεο πφιεο; Ο Υαιθεδνληθφο είλαη 95 ρξφληα, ν Άηηαινο 50, ε ΦΑΗΑ
40 ρξφληα, δειαδή φινη νη πξνεγνχκελνη Γήκαξρνη πνπ παξείραλ γήπεδα θαη
ρψξνπο έθαλαλ ξνπζθέηηα; Γελ κπνξψ εηιηθξηλά λα ην πηζηέςσ απηφ.
Μαο εγθαιέζαηε πξηλ 15-20 κέξεο πνπ δψζακε ρξήκαηα ζε
σκαηεία θαη έξρεζηε ηψξα θαη καο ιέηε λα βάινπκε 20.000 € λα δψζνπκε
πεξηζζφηεξα; Γειαδή ηη θάλνπκε; Πιεηνδνζία; Να πνχκε εκείο 30.000 €. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έδηλε 500 € ζε θάζε έλα πνιηηηζηηθφ σκαηείν θαη ηψξα βάδεη
20.000 €.
Καη λα ζαο πσ θάηη; Δκείο εδψ είκαζηε γηα λα πξνβιέςνπκε.
Βάιακε θάπνηα ρξήκαηα γηα λέεο πξνδηαγξαθέο ζε έλα κπαιφλη, δειαδή
ππάξρεη άλζξσπνο εδψ πνπ δελ ζέιεη ην κπαιφλη λα εμππεξεηεζνχλ ηα
σκαηεία; Πξνβιέπνπκε. Αλ δνχκε φηη νη αλάγθεο ιφγσ ηνπ COVID
πξαγκαηηθά πξνρσξήζνπλ θαη φιε ε ηζηνξία απηή πάεη κέρξη ην θαινθαίξη,
εδψ είκαζηε λα αλακνξθψζνπκε θαη λα πνχκε «λαη παηδηά ζα πάκε ην γήπεδν
έμη κήλεο αξγφηεξα γηαηί νη αλάγθεο έρνπλ αιιάμεη ιφγσ ηεο παλδεκίαο λα
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πάξνπκε θάπνηα ρξήκαηα απφ ην κπαιφλη, λα πάξνπκε laptop, λα πάξνπκε
κάζθεο, αληηζεπηηθά γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ πνιίηε.
Δηιηθξηλά, ρσξίο λα ζέισ λα πσ θάηη άιιν, ζιίβνκαη, είλαη ην
κφλν πνπ έρσ λα πσ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Καιεζπέξα ζε φινπο θαη θαιέο
γηνξηέο κε πγεία, αγάπε θαη αιιειεγγχε. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ κε ηελ άπνςε
πνπ έρσ δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε φια απηά πνπ έρσ αθνχζεη ζήκεξα. Κάπνηα
κε έρνπλ ζιίςεη πάξα πνιχ, θάπνηα κε έρνπλ επραξηζηήζεη. Θα μεθηλήζσ απφ
ηα θαιά.
Πνιχ σξαία θάζε ζθέςε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε φηαλ
απνηππψλεηαη ζε έλα ραξηί θαη απεπζχλεηαη ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο. Σέηνηνπ
είδνπο πξνηάζεηο πξνζσπηθά εκέλα κφλν ραξά κνπ πξνθαινχλ θαη ζεσξψ φηη
αληαπνθξίλεηαη θαληάδνκαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Γπζηπρψο κε ην ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν ζεηείαο κνπ ζηε ζέζε
ηεο Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε ζιίςε δηαπηζηψλσ φηη έρνπλ
απμεζεί θαη απμάλνληαη θαζεκεξηλά νη αλάγθεο ησλ ζπλδεκνηψλ καο, ε
θηψρεηα, ε αλεξγία έρεη θηάζεη ζην 50% ζα κπνξνχζα λα κηιάσ πάξα πνιιέο
ψξεο γηα φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζηελ
Κνηλσληθή Τπεξεζία, φκσο δελ ζα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν ζαο.
Θα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο, δελ μέξσ ζε πνηνλ ζα
πξέπεη λα απεπζπλζψ, απιά λα κνπ δηεπθξηλίζεηε ιηγάθη γηα λα πάκε ιίγν
ζηελ νπζία. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα κνπ απαληήζεη γηα πνηνπο αλζξψπνπο
πξννξίδεηαη ην πνζφ; Δίλαη γηα ηνπο άπνξνπο, ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο πνπ δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ ιέμε άπνξνη- πνπ αλήθνπλ ζηηο δνκέο καο;
Μπνξεί θάπνηνο λα κνπ απαληήζεη αξρηθά ζε απηφ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλζή λαη, γη' απηνχο είλαη.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οη άλζξσπνη απηνί πνπ αλήθνπλ ζηηο δνκέο καο, δειαδή
ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν θαληάδνκαη φηη απεπζχλεζηε, θαιψο ερφλησλ
ησλ πξαγκάησλ έηζη θη αιιηψο θαη φπσο ζα δείηε θαη ζηε κειέηε ησλ
ηξνθίκσλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα παξαιακβάλνπλ
δηαηαθηηθέο ηεο ηάμεσο ησλ 207.000 € γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ
Γήκνπ θαη εληάζζεηαη κέζα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηεο Κνηλσθεινχο.
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Έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 10.000 € αλαινγηθά είλαη γχξσ ζην 1,5
€ ην κήλα γηα ην θάζε άηνκν. Δγψ ζαο έρσ πεη πάξα πνιιέο θνξέο θαη ην
μέξεηε θάπνηνη πνπ έρεηε βξεζεί θαη θαη’ ηδίαλ καδί κνπ, φηη επεηδή κε
ελδηαθέξεη ε νπζία θαη φρη ε επηθνηλσλία είκαη ζηε δηάζεζή ζαο ζε νηηδήπνηε
ζέιεηε λα πξνηείλεηε λα έξρεζηε ζε επηθνηλσλία καδί κνπ θαη λα γίλεηαη θάηη
πην ζηνρεπκέλν. Παξ' φια απηά δελ έρσ θακία αληίξξεζε έζησ θαη 1,5 € ζηνλ
θαζέλα ην κήλα, δελ έρσ θαλέλα ζέκα.
Θέισ λα δηεπθξηλίζσ δπν πξάγκαηα, έλα ζηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ
ηνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ηα θαιά ηνπ ιφγηα. Κχξηε Γξεηδειηά ηελ εηζήγεζε γηα
ηελ αχμεζε ησλ 10.000 € ζα ζαο ζηελνρσξήζσ ηψξα, ηελ έρσ θάλεη εγψ πνπ
δελ έρεη θακία ζεκαζία πνηνο ηελ έρεη θάλεη, γηαηί ζηελ νπζία πάλε ζηνπο
αλζξψπνπο, αξρηθά ζηελ Δπηηξνπή ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ Πξφεδξνο είλαη
ν θ. Αλαγλψζηνπ θαη γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο ην έρεη ππνγξάςεη θαη ζην
πξαθηηθφ. Γειαδή πέξαζε πξψηα απφ ηελ Δπηηξνπή νηθνλνκηθά αδχλακσλ,
ηνπο ελεκέξσζε φηη ζέινπκε λα θάλνπκε αλακφξθσζε ηεο ηάμεσο ησλ 10.000
€ θαη ην πνζφ λα γίλεη 13.000 €.
Μεηά πήγε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εθεί ζαο επραξηζηψ
πάξα πνιχ πνπ απνδερηήθαηε ην πνζφ απηφ θαη ζαο επραξηζηψ φπσο θαη
φινη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απιά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο
ζεσξψ φηη δελ έρεηε θάπνηα πξφζεζε απιά ην αλαθέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία Παπαθψζηα κνπ επηηξέπεηε; ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ζαο ζπκίδσ θέξλεηε εηζήγεζε γηα 3.000 € θαη ζαο ξψηεζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε, ζπλέρηζε Αλζή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, ππάξρνπλ έγγξαθα ππάξρνπλ εηζήγεζε γηα
3.000 € θαη ζαο ξσηάσ «ζαο θηάλνπλ;» θαη ιέηε «φρη». αο θηάλνπλ άιιεο
10.000 € θαη έηζη ην θάλακε παξ' φηη δελ ππήξρε αλακφξθσζε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ ζα έξζσ ζε αληηπαξάζεζε γηαηί γηα
εκέλα δελ έρεη νπζία απηφ πνηνο ην ιέεη θαη πνηνο ην θεξδίδεη, εκέλα κε
ελδηαθέξεη φηη ζα επσθειεζνχλ θάπνηνη άλζξσπνη. Ο θ. Αλαγλψζηνπ είλαη
δίπια ζαο ην μέξεη, θαη ήηαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά αδχλακσλ
κπξνζηά, πξηλ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απηή ζα ήηαλ ε εηζήγεζή κνπ θαη ην
ήμεξαλ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Αλζή ε εηζήγεζε ήηαλ 3.000, γηα αθξίβεηα ήηαλ 2.900 €.
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Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ δελ κπαίλσ παξαπάλσ, ππάξρνπλ ηα
πξαθηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε πεξίπησζε ηψξα γίλνληαη 43.000 € έηζη θη αιιηψο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δληάμεη θαη θαιά θάλεηε, αιιά ε εηζήγεζε ήηαλ 2.900 € γηα
ηελ αθξίβεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κελ ιέκε ςέκαηα φκσο.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: αο παξαθαιψ πνιχ δελ έρσ δηαθφςεη θαλέλαλ ζαο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: πγλψκε Αλζή, αιιά έηζη είλαη ηα πξαθηηθά γξακκέλα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλζή λα ιέκε αιήζεηεο.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Γξεηδειηά, κφλν αιήζεηεο ζα αθνχηε απφ εκέλα, έλα
ιεπηφ αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Σν μεθαζαξίδσ ην ιέσ ηειεπηαία θνξά φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα
αλαηξέμεη ζηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά αδχλακσλ. Τπήξρε έλαο
θσδηθφο κε 3.000 € φπνπ φηαλ θάιεζα ηελ Δπηηξνπή νηθνλνκηθά αδχλακσλ,
ηνπο είπα φηη ζέισ λα δηνρεηεχζσ φια απηά ηα ρξήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο θαη
ζα δεηήζσ αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ άιια 10 ρηιηάξηθα. Απηφ είλαη θαη
δελ ζέισ λα επεθηαζψ παξαπάλσ.
Θέισ φκσο λα κηιήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, δελ μέξσ αλ κε
αθνχεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζα κε ελδηέθεξε λα κε αθνχεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο αθνχσ, βεβαίσο ζαο
αθνχσ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Πνιχ σξαία. Κχξηε Σνκπνχινγινπ είπαηε θάηη γηα
θσηνγξαθίεο θαη φηη ζα επσθειεζνχκε ησλ δηαηαθηηθψλ γηα θσηνγξαθίεο.
Θέιεηε ιίγν λα κνπ ην εμεγήζεηε; Πξαγκαηηθά κε ελδηαθέξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλζή, ζηε δεπηεξνινγία ηνπ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Λχζαλδξε φρη, ζέισ λα ην αθνχζσ. Γηαηί είλαη θάηη πνπ
αθνξά ην δηθφ κνπ ην θνκκάηη θαη ζέισ λα ην αθνχζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα λα κε γίλεηαη δηάινγνο θαη ράλνπκε ρξφλν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηαλ ζα έξζεη ε ζεηξά κνπ λα
δεπηεξνινγήζσ φπσο θαη ζε εζάο ζα απαληήζσ ηα πξέπνληα θα
Παπαθψζηα, κελ αλεζπρείηε.
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Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Χξαία, νπφηε δελ κνπ δίλεηε ηψξα απάληεζε, αλακέλσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, δηφηη ζα έπξεπε λα
απαληήζσ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε
εκέλα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δληάμεη δεθηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, Αλζή ζπλέρηζε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ επεηδή είπαηε γηα θσηνγξαθίεο
θαζεκεξηλά

ζηελ

Κνηλσληθή

Τπεξεζία

θαη

απηφ

κπνξνχλ

λα

ην

επηβεβαηψζνπλ νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη εθεί, ή πνπ βξίζθνληαη θνληά
ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία φηη γίλνληαη δξάζεηο νη νπνίεο δελ βγαίλνπλ πνηέ
θαη δελ δεκνζηεχνληαη. Δίκαη θαηά ησλ θσηνγξαθηψλ θαη γεληθψο δελ κε
ελδηαθέξεη ην λα πξνβάιινκαη, δελ έρσ θακία αλάγθε πξνβνιήο, πξνζσπηθά
εγψ ζαλ Αλζή Παπαθψζηα, θακία αλάγθε πξνβνιήο. Σα έρσ ιχζεη απηά ηα
ζέκαηα ζηε δσή κνπ.
Δπίζεο ζήκεξα 10 ιεπηά πνπ αλεβείηε ζην γξαθείν γηα λα
θάλεηε ηελ πεξηήγεζε θαη λα δψζεηε ην γιπθφ θαη ζαο επραξηζηνχκε πάξα
πνιχ, βξηζθφκνπλ ζηελ είζνδν ηνπ δεκαξρείνπ θάησ θαη κνίξαδα εγψ
πξνζσπηθά κεινκαθάξνλα θαη θνπξακπηέδεο ζηνπο σθεινχκελνπο ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ρσξίο θαλέλαο εμ απηψλ λα γλσξίδεη πνηα είκαη.
Νφκηδαλ φηη είκαη ππάιιεινο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. Γελ αλέθεξα
πνηέ ην φλνκά κνπ, δελ κε ελδηέθεξε λα ην κάζεη ν θάζε σθεινχκελνο θαη ζαο
μαλαιέσ κελ ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηε ιέμε «δηαηαθηηθέο» θαη θνηλσληθή
πνιηηηθή κε θσηνγξαθίεο. Θα κπνξνχζακε θάζε κέξα λα αλεβάδνπκε
θσηνγξαθίεο. Με ελδηαθέξεη ε νπζία.
πνηνο ζέιεη λα θάλεη πνιηηηθή, αο θάλεη, δελ κε απαζρνιεί.
Δκέλα κε ελδηαθέξεη ε νπζία θαη λα έρεη απνηέιεζκα ζηνπο σθεινχκελνπο.
Γελ έρσ θακία πξνζσπηθή βνχιεζε ή ηέινο πάλησλ θακία ζέιεζε γηα θακία
θσηνγξαθία. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφεδξε, δψζε ηνλ ιφγν ζηνλ επφκελν θαη ζα κηιήζσ κεηά.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην
ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ κηα θαη ην αλαθέξακε ζηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε θαη έρσ λα
παξαηεξήζσ δπν πξάγκαηα. Δίπε ν θ. Γήκαξρνο φηη ε εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο
Κνηλσθεινχο αλαθέξεη φηη δελ κπνξεί λα αληέμεη ν Γήκνο ην θφζηνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη έηζη.
Ζ εηζήγεζε ηεο Κνηλσθεινχο ιέεη φηη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
δελ κπνξεί, φηη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα αληέμεη ην θφζηνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ρη ν Γήκνο. Καη κάιηζηα απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ν Γήκαξρνο
δήισζε φηη είλαη ν πξψηνο πνπ ζέιεη λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα θαη δελ έρσ
ιφγνπο λα ακθηβάιισ γη' απηφ, ζέισ λα ξσηήζσ έρεη γίλεη έξεπλα θαηά πφζν
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
πεξίπησζε πνπ βγεη -θαη πηζαλά λα βγεη- ειιεηκκαηηθφο, απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρεη ππνρξεκαηνδφηεζε; Έρεη γίλεη θάηη; Γελ λνκίδσ.
Ζ Γηνίθεζε δελ είλαη γηα ηα επθνιάθηα «πνλάεη θεθάιη – θφβεη
θεθάιη», έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα πξέπεη λα εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα λα
κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα. ινη μέξνπκε πφζν ζνβαξφ είλαη,
πφζν πεηπρεκέλν είλαη θαη πφζε δπλαηφηεηα δψζαηε ζε θάπνηνπο
αλζξψπνπο λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζαλ άλζξσπνη, έζησ θη απηνί
νη ιίγνη ζην δηθφ καο Γήκν.
Σν ίδην θάλεη ζρεηηθά κε ην επθνιάθη πνπ έιεγα πξηλ θαη κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ην λέν βξεθηθφ ζηαζκφ, πνπ μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά
πνηεο ειιείςεηο έρνπκε γηα ηνπο βξεθηθνχο ζηαζκνχο ζηελ πφιε καο. Καη εδψ
ην επθνιάθη: δειαδή παξαρσξνχκε ηνλ ρψξν γηα 25 ρξφληα ζηε Μεηξφπνιε
θαη ιέκε γηα άιιε κηα θνξά«απειζέησ απφ εκνχ ην πνηήξην ηνχην».
ε ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο. Ο Γήκαξρνο ζαθψο
έρεη θάζε δηθαίσκα λα επηιέγεη ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ζπκβνχινπο ηνπ, δελ
κπνξεί θαλείο λα δηαθσλήζεη ζε απηφ. Αιιά θη εκείο έρνπκε δηθαίσκα λα
γλσξίδνπκε πνηα εξγαζία παξέρνπλ απηνί νη ζχκβνπινη, πνπ έρνπλ έλαλ
αξθεηά θαιφ έσο πνιχ θαιφ κηζζφ, ηη αθξηβψο θάλνπλ, ηη αληαπφδνζε έρεη ε
εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ην κηζζφ ηνπο. ηαλ ππάξρνπλ παηδηά πνπ
δνπιεχνπλ κε 2,5 € ηελ ψξα θαη ζθίδνληαη 8σξα θαη δελ παίξλνπλ θαη έλζεκα.
Άξα έρσ δηθαίσκα θαη σο δεκνηηθή ζχκβνπινο θαη σο πνιίηεο
ηνπ Γήκνπ λα ξσηήζσ θαη λα κάζσ πνηα είλαη ε παξνρή ησλ εηδηθψλ
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ζπκβνχισλ. Γελ ζα αλαθεξζψ γηα ην πνηνπο παίξλεη, ζαθψο θαη έρεη
δηθαίσκα λα πάξεη, εμάιινπ αλαθέξζεθαλ άιινη.
ε ζρέζε κε απηφ πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηαλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα γηα ηα laptop πνπ ζα αγφξαδε
ν

Γήκνο, ζε

ζρέζε

κε

ηε

δαπάλε

πνπ

αθνξά

ηελ αγνξά

ησλ

αλαθαηαζθεπαζκέλσλ laptop, ξψηεζα ηε ζηηγκή πνπ ε Τπνπξγφο Παηδείαο
θάζε κέξα ππφζρεηαη φηη ζα δψζεη θαη ζα εθνδηάζεη ηα ζρνιεία κε laptop, ε
απάληεζε πνπ πήξα ήηαλ φηη δελ έρεη έξζεη αθφκε ηίπνηε θαη δελ μέξνπκε
βέβαηα θαη πφηε ζα έξζνπλ.
Με απηή ηε ινγηθή ξψηεζα: κε πνην ηξφπν ν Γήκνο δηεθδηθεί
απηά ηα laptop απφ ηελ Τπνπξγφ; Πνηεο ελέξγεηεο έρεη θάλεη εθηφο απφ ηηο
θαζαξά γξαθεηνθξαηηθέο θαη ηππηθέο; Έρεη αζθεζεί θάπνηα πίεζε πξνο ην
Τπνπξγείν γη' απηφ ην ζέκα; Γεκνζηνπνίεζε ν Γήκνο ην γεγνλφο φηη παξ' φηη
ππφζρνληαη δελ έξρνληαη ηα laptop ζηα ζρνιεία; Πξνθαλψο φρη.
ήκεξα

ην

κέινο

ηεο

Γηνίθεζεο

ν

θ.

Κσλζηαληηλίδεο

αλαθεξφκελνο ζηνλ θσδηθφ γηα ηελ αγνξά ησλ laptop, ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο καο είπε κεη' επηηάζεσο φηη απηά ε Κπβέξλεζε νθείιεη λα ηα
παξέρεη. Φάζθεη θαη αληηθάζθεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. Σε κηα, δελ ηα παξέρεη ε
Κπβέξλεζε άξα βάδνπκε ην πνζφ γηα ηα laptop θαη ηελ άιιε φηαλ ε
ελαιιαθηηθή πξφηαζε βάδεη ην πνζφ γηα ηα laptop, απηά νθείιεη λα ηα δψζεη ε
Κπβέξλεζε. Σειηθά ηη απφ ηα δπν ηζρχεη θ. Κσλζηαληηλίδε; Απηά ήζεια λα πσ
γηαηί θαιχθζεθα ζε αξθεηφ θνκκάηη απφ ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα δεηήζσ ηελ αλνρή ζαο γηαηί δελ
ζεσξψ φηη ζα επαλαιεθζψ θαη ζεσξψ φηη πξέπεη λα αθνπζηνχλ ζηα πξαθηηθά
απηά πνπ έρνπκε λα πνχκε σο "Λατθή πζπείξσζε" πνπ δελ ηαπηηδφκαζηε
νχηε κε ηνπο κελ, νχηε κε ηνπο δε.
Καηά ηε γλψκε καο είζηε κηα αθφκα αληηδξαζηηθή, ερζξηθή θαη
επηθίλδπλε γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, εθιεγκέλε Γεκνηηθή Αξρή, ηδηαίηεξα
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Φπζηθά είραηε θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο
απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο.
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Σνλίδσ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα, γηαηί ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο φλησο ηελ έρεηε αθήζεη ζηε ηχρε ηεο: ππθλνθαηνηθεκέλε, κε
ςειά θηίξηα, κεγάιεο απζαηξεζίεο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδεη,
ηεξάζηην πξφβιεκα ζηάζκεπζεο, ειάρηζηνπο ειεπζέξνπο θαη θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ηα δχν (πάξθν θαη parking),
ειάρηζηεο ππνδνκέο ζε ζρνιεία πνπ δελ επαξθνχλ θαη αλαγθάδνπλ ζε
αλαδήηεζε ζρνιείσλ ζηνπο φκνξνπο Γήκνπο, ην κφλν πνπ θάλεηε είλαη κηα
πεδνγέθπξα ζηνλ θιαβελίηε! ε κηα πφιε ήδε δηρνηνκεκέλε απφ
ιεσθφξν ηαρείαο θπθινθνξίαο. Μάιινλ απηή είλαη ε εηθφλα νξακαηίδεζηε ζε
κία πφιε, απηφ ζεσξείηε θαλνληθφηεηα θαη ζα αλαθεξζψ θαη παξαθάησ.
ζν γηα ηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Φηιαδέιθεηαο, απνθαζίζαηε
λα είζηε εζείο, ε Γεκνηηθή Αξρή Νέαο Γεκνθξαηίαο - ΚΗΝΑΛ πνπ πξαγκαηηθά
ζα ηεο αιιάμεη ηα θψηα…!
Λέηε ςέκαηα φηη ζα ηελ επηζηξέςεηε ζηελ θαλνληθφηεηα. Να ηελ
παξαδψζεηε ζέιεηε ζηνπο θαξραξίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο, σο λέν
πεδίν θεξδνθνξίαο κε αμηνπνίεζε πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη φρη πξνο ην
ζπκθέξνλ

ηεο

πιεηνςεθίαο

ησλ

πνιηηψλ

θάζε

ζπηζακήο

γεο,

εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο ηεξάζηηνπο ρψξνπο πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο ηα κεγάια
εξγνζηάζηα πνπ έθιεηζαλ, ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο πξνο απαιινηξίσζε,
ηελ ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ πξψελ
ΚΑΣΔΔ, ηηο αθεκέλεο ζηε ηχρε ηνπο παξαξεκάηηεο πεξηνρέο, ηηο πεξηνρέο
πέξημ ηεο εζληθήο, αιιά θαη ην άιζνο, ηνπ νπνίνπ πξαγκαηηθά πξνζπαζείηε λα
δηαγξάςεηε ην ξφιν σο βαζηθφ πλεχκνλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Καη ζε απηή ηε ξφηα, πξνζπαζείηε λα ζβήζεηε ηα ζεκάδηα ηεο
ηζηνξίαο ηεο.
Γηα απηφ θαη ηηο πην αληηδξαζηηθέο θαη απφ απηή ηελ άπνςε
ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο, ζηηο δεκνηηθέο Τπεξεζίεο, ζην δεκφζην ρψξν, ζηελ
ζπλνιηθφηεξε δηαρείξηζε κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, πξνζπαζήζαηε λα ηηο
δξνκνινγήζεηε ηελ πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο θαη απηήο ηεο θαξαληίλαο θαη
θηινδνμείηε λα ηηο πεξάζεηε ην 2021.
Δζείο – σο ε Γεκνηηθή Αξρή βάζεη Κιεηζζέλε – ην καθξχ ρέξη
ηνπ θξάηνπο ζην ηνπηθφ επίπεδν.
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Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα γξαθήο κέρξη ηψξα ηε λέα
ρξνληά αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί ε επίζεζε ζηα ιατθά δηθαηψκαηα θαη
θεθηεκέλα φπσο εμαγγέιινπλ θαη ηα κέηξα πνπ ςεθίδνληαη θαη θαηαηίζεληαη
ζηε Βνπιή. Καηάξγεζε 8ψξνπ, θπξηαθάηηθεο αξγίαο, πξνζηαζίαο ηεο
αλήιηθεο εξγαζίαο θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, ησλ
ζπλαζξνίζεσλ κε εθαξκνγή ρνπληηθήο λνκνζεζίαο, είλαη ιίγα απφ απηά.
Δκείο απφ ηε πιεπξά καο, νη εθιεγκέλνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κε
ην ΚΚΔ, ππνζρφκαζηε φηη ζα θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα
θνξπθσζεί ε αληεπίζεζε ηνπ ιανχ καο, φπσο ην πξσηνπφξν ηαμηθφ Κίλεκα
κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ έρεη ήδε αλαδείμεη.
Αιιά αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή θαη αο
δηαπηζηψζνπκε αλ απηά ηα δεηλά έξρνληαη ζηα μαθληθά.
Τπνζηεξίδεηε φηη παξαιάβαηε θακέλε γε, άδεηα ηακεία, θαη φηη
πξνζπαζείηε λα ραξάμεηε κία πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ψζηε λα δεη ε
πεξηνρή ηελ παιηά ηεο αίγιε αθνχ θαηαθέξεη λα μεθχγεη απφ ηε ζενκελία ηνπ
θνξσλντνχ. Κνξντδεχεηε! Πνπιάηε θχθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιεο!
Σν κφλν πνπ παξαιάβαηε ήηαλ ε ζθπηάιε ζηελ ίδηα αθξηβψο
ξφηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, ζίγνπξα πην μεθάζαξα απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ, πην
κνλνιηζηθά

απφ

άιινπο

ηνπ

ΠΑΟΚ,

πην

ζπζπεηξσκέλνη

απφ

ηηο

πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΚΗΝΑΛ (πξψελ ΠΑΟΚ).
Κνηλψο, ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηαρείξηζε, γη απηφ θαη ε φμπλζε ηεο αληηιατθήο
πνιηηηθήο πνπ βηψλεη ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ καο.
ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ, θάπνηνη έρεηε
δηαηειέζεη δεκνηηθνί ηνπο ζχκβνπινη, αμηνπνηείηε θάζε ηεξηίπη, θάζε
λνκνζεζία, θάζε αληηιατθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζε θάζε δεκνηηθήο Τπεξεζίαο, θάζε ειεχζεξεο γεο κε
ηειηθφ ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ επηηάρπλε ε παλδεκία λα ηελ
πιεξψζνπλ μαλά ηα ιατθά ζηξψκαηα, νη εξγαδφκελνη θαη νη άλεξγνη, νη κηθξνί
ΔΒΔ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζε πηζαλφ ινπθέην, νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο
ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ηα λέα δεπγάξηα θαη νη ζπληαμηνχρνη. Απηνί κπαίλνπλ
ζην ζηφραζηξν ψζηε λα ζσξαθηζηνχλ ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ ζηε λέα
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έξρεηαη πην δπλαηή θαη πην ζπληνληζκέλε απφ ηελ
πξνεγνχκελε!
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Γηαηί απηφ ην γεγνλφο ην απνθξχπηεηε! Αθήλεζηε λα καο ιέηε φηη
γηα ηα δεηλά ηνπ COVID-19, πνπ καο βξήθαλ έηζη μαθληθά θαη ζπγθαιχπηεηε
φηη φπσο βγήθακε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνπ
θνξηψζεθε ζηηο πιάηεο ησλ πνιιψλ, έηζη ην αχξην ηνπ θνξσλντνχ δελ ζα έρεη
επεκεξία θαη αλάπηπμε γηα ηνπο πνιινχο, αιιά χθεζε θαη κλεκφληα.
Ξέξεηε θχξηε Βνχξν απφ απηά, ςεθίζαηε θαη έλα… κε
ηζαιαθσκέλε

ζπλείδεζε.

Απηφ

ην

ηζαιάθσκα

ηεο

ζπλείδεζεο

παξαθνινπζνχκε θαη εδψ! Απηφ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ αλαζεσξεκέλν
πξνυπνινγηζκφ ζαο θαη ηα ηερληθά έξγα πνπ απηφο πεξηιακβάλεη.
Αο δνχκε φκσο ην φξακα ζαο γηα ηελ πφιε, ηψξα πνπ επηηέινπο
αλνίμαηε ηελ βεληάιηα ζαο θαη θαη’ επέθηαζε ηα ζρέδηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηείηε ηνπηθά.
Οξακαηίδεζηε κηα πφιε πνπ ζα θφβεηαη ζηα δχν απφ κηα
ιεσθφξν ηχπνπ Κεθηζίαο θαη Μεζνγείσλ, δειαδή ηαρείαο θπθινθνξίαο, πνπ
δελ ζα έρεη θαλάξηα. Γηα λα ρσξέζεη απηή ρξεηάδεηαη λα θηηαρηνχλ
ηνπιάρηζηνλ δχν θαη δχν ισξίδεο. Πσο ζα γίλεη απηφ ζηελ ιεσθφξν Γεθειείαο
πνπ έρεη κφιηο δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη ζηα δχν ξεχκαηα; Καηαξγψληαο
ηνλ πεδφδξνκν ηεο Γεθειείαο, ραξαγκέλν απφ ηελ αξρή ηνπ πξνζθπγηθνχ
ζπλνηθηζκνχ, αλαγθαίν πεξηζζφηεξν απφ πνηέ;
Γηα πνηνλ άιιν ιφγν βξήθαηε ιεθηά γηα λα κεηαηξέςεηε ηελ
πνιχπαζε πιαηεία Παηξηάξρνπ ζε θπθιηθφ θφκβν –κε πξνζβάζηκν απφ
πεδνχο– (θαη ην ηξίγσλν κε ην άγαικα ηνπ Βεληδέινπ πνπ αθφκα δελ ην ιέηε)
θαη ην ηξίγσλν Μηθξαζηαηψλ ζε ππφγεην parking –βνξά ζε ηδησηηθά
ζπκθέξνληα θαη φρη δσξεάλ γηα ηνπο θαηνίθνπο– θφβνληαο ηα ςειά δέληξα
πνπ θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ κέρξη ζήκεξα θαη κεηαηξέπνληαο ηελ παηδηθή ραξά
θαη ην πάξθν ζε ξάκπεο εζφδνπ θαη εμφδνπ απηνθηλήησλ.
Βξήθαηε ιεθηά γηα λα αλακνξθψζεηε ηε πξάμε εθαξκνγήο ηεο
«Μπξηηάληα» έηζη ψζηε λα παξαδψζεηε ηνπο ειεπζέξνπο ρψξνπο ηεο
Μπξηηάληα θαη ηνπ Σεγφπνπινπ, πεξί ηνπ ξέκαηνο Γηακπνπξιά, γηα ηα ζπλνδά
έξγα ηνπ γεπέδνπ θαηαξγψληαο αθφκα θαη ην ΦΔΚ, πνπ πίζσ απφ ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο αγψλεο γηα ηελ δηεθδίθεζε ειεπζέξσλ ρψξσλ, είρε σο ηπξάθη
ζηελ νηθνπεδνπνίεζε ηεο πεξηνρήο έλα εηδηθφ ζρνιείν κεηαμχ άιισλ.
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Βξήθαηε ιεθηά γηα ηελ αλάπιαζε –θαηά ηε γλψκε καο
θαηάξγεζε-

ηνπ

άιζνπο κε

δεκηνπξγία

ιπφκελνπ

ζεάηξνπ,

πιήξεο

απνκάθξπλζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ παιαηνχ δσνινγηθνχ, αλαβάζκηζε
παιαηνχ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ θαη δεκηνπξγία θέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο
ελεκέξσζεο, δεκηνπξγία λέαο πδαηνδεμακελήο γηα ηελ ππξφζβεζε ηνπ
άιζνπο, αηζζεηήξεο ππξαλίρλεπζεο θ.ά. φπσο αθξηβψο ηα ιέηε. Πνπζελά ε
απαξαίηεηε αλαδάζσζε κε δαζηθά δέληξα.
Πσο ππνζηεξίδεηε νξηζκέλνη φηη δηαθπιάζζεηε ην δαζηθφ
ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο; Δδψ θαηαξγείηε ηε δαζηθή βιάζηεζε, πνπ θαηάθεξε
λα επηδήζεη ησλ κπαδσκάησλ θαη ηνπ πνηίζκαηνο κε ριψξην, θαη κεηαηξέπεηε
ην δάζνο πνπ κε αγψλεο δηαθπιάρηεθε, ζε πάξθν, θήπν ή φπσο αιιηψο ην
νξακαηίδεζηε κε ηε ινγηθή ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο.
ζν γηα ηα αδέζπνηα πνπ μαθληθά ζαο έπηαζε ν πφλνο,
«έμσζε» είλαη ε απάληεζε ζαο απφ ην κφλν θαηάιιειν κέξνο ζήκεξα. Κακία
πξφζεζε γηα θαηάιιειν ρψξν, ρσξίο έμνδα.
Αλαθέξζεθα αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο γηα ην
Σερληθφ Πξφγξακκα, ην Άιζνο θαη ηελ Μπξηηάληα.
Δλ

ζπληνκία,

νξακαηίδεζηε

κηα

πφιε,

πεδίν

εκπνξηθήο

δξαζηεξηφηεηαο. πλδπαζηηθά κε εκπνξηθά κέρξη ηνλ Πεξηζζφ, κε ην Ησληθφ
θέληξν (δσξάθη Γήκνπ θαη ηξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ εθθιεζία) αιιά θαη
επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ Columbia
θαη ηνλ Πξνκπφλα.
ε απηή ηε πφιε κε ηηο κίλη ρσκαηεξέο ζε φιν ην εχξνο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, δελ ρσξάλε ρξήζεηο γεο ακηγνχο θαηνηθίαο θαη
πξνζηαζία ηνπ πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ θαη απηφ θαίλεηαη. ζν λα πεηο είλαη
θαιχηεξν; Γηα πνηνλ; Να καδεπηνχλ ηα νηθφπεδα ζε ιίγα ρέξηα, λα
απειεπζεξσζεί ν ζπληειεζηήο θαη λα θηίζνπλ θηίξηα πνπ ζα ηνπο βγάινπλ
ιεθηά! Κνηλψο, κηα πφιε πνπ ζα αλήθεη ζηνπο ιίγνπο θαη ζα απνιακβάλνπλ νη
πνιινί πιεξψλνληαο βαξχ ηίκεκα.
Με πεξεθάληα ινηπφλ καο παξνπζηάζαηε φηη βξήθαηε ηα ιεθηά
γηα λα αιιάμεηε ηα θψηα ζηελ πφιε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα!
κσο, ρξεηάζηεθαλ 16 κήλεο γηα λα βάιεηε θσδηθνχο γηα έιεγρν
ζηαηηθήο επάξθεηαο ζε θάπνηα ζρνιεία, εμαηξείηαη πεηζκαηηθά ην ζπγθξφηεκα
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ησλ

ΔΠΑΛ,

ελψ

απαηηείηαη

ε

αληηζεηζκηθή

ζσξάθηζε

φισλ

ησλ

ζπγθξνηεκάησλ θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αλαβάζκηζε ψζηε λα ππνδερηνχλ ηνπο
καζεηέο ζηελ κεηά-COVID-επνρή. Δλψ, έξρεηαη παθησιφο ρξεκάησλ γηα
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ πνπ εηιηθξηλά δελ μέξνπκε αλ ζα αληέμνπλ
επφκελν ζεηζκφ.
Δλψ, αθαηξείηε ηνλ θπθιηθφ θφκβν ζηνλ Άγην Κνζκά, έλα έξγν
πνπ ζα ζψζεη δσέο, γηα λα πξνζζέζεηε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ην κπαιφλη γηα ηε δεκηνπξγία θιεηζηνχ γεπέδνπ κπάζθεη.
Απηέο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ζαο. Αζρνιίαζηνη νη θσδηθνί γηα αλάπιαζε
παηδηθψλ ραξψλ θαη ηα ινηπά, αλέιπζα ζηε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.
Αιιά ρξεηάδεηαη λα ζρνιηάζνπκε φηη βγήθαηε ζαλ ηα παγφληα
πεξήθαλνη φηη βξήθαηε ρξήκαηα γηα έξγα αλάπιαζεο αιιά γηα βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ κεδέλ.
Άιισζηε, παξαδψζαηε ελ κέζσ ηεο πξψηεο θαξαληίλαο ηελ
άλνημε, ην δεκνηηθφ νηθφπεδν θαη άδεηεο ζηελ εθθιεζία ελψ ππνζηεξίδαηε φηη
ζα πεξάζνπλ ρξφληα ρσξίο ρξεκαηνδνηήζεηο. Αιήζεηα, λνκίδεηε φηη ν ιαφο
ηξψεη θνπηφρνξην; ηη δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη έλαληη πνίνπ πηλάθηνπ θαθήο
μεπνπιήζαηε;
Δ

ινηπφλ,

επηκέλνπκε

ζηελ

πνιπκέησπε

επίζεζε

πνπ

δερφκαζηε, κφλε πξαγκαηηθή απάληεζε, κφλε ξεαιηζηηθή δηέμνδνο, ε
νξγάλσζε γηα ηελ αληεπίζεζε. Ζ αιιηψο κε ηα ιφγηα ηνπ πνηεηή: «Τελ εζηθή
ησλ αθεληηθώλ ηελ αληηπάζεζα, όζν θαη ηελ εζηθή ησλ δνύισλ. Μηα ηξίηε
εζηθή έβιεπα λα δηακνξθώλεηαη κέζα κνπ: Δίλε ην ρέξη ζνπ ζε όπνηνλ
ζεθώλεηαη» Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
απνηειεί ηελ θνξπθαία δηαδηθαζία γηα ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην, θαζψο
θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ πξνηεξαηνπνηψληαο ηηο δηάθνξεο δαπάλεο.
Οπζηαζηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο πνπ μεθηλά. Χο εθ ηνχηνπ ε ηνπνζέηεζε
ηνπ θαζελφο θαη ηεο θαζεκηάο καο επί απηνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάινγε
αλάιεςε επζχλεο απέλαληη ζηνπο ζπλδεκφηεο καο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο
γηα ην επίπεδν παξνρψλ ησλ δεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ.
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Σν χςνο ηνπ ππφ ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2021 θηάλεη ζηα 40.174.429,71 €. Γηα πξψηε θνξά επηηξέπνληνο ηνπ
ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ θαηαηεζεί δπν πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ κελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο πνπ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη ηνλ ππφ ςήθηζε
πξνυπνινγηζκφ, ε δε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Θα ήζεια λα ζηαζψ ελ ζπληνκία ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη ησλ
δπν ζρεδίσλ, ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο ζεσξψ πσο είλαη κηθξέο επί ηεο
νπζίαο.
ζνλ αθνξά ηνπο θσδηθνχο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ πνιηηηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ δελ απνηειεί πνιπηέιεηα, αιιά πξαγκαηηθή θαη
νπζηαζηηθφηαηε αλάγθε γηα θάζε ιατθή νηθνγέλεηα, είλαη δηέμνδνο ζηε δχζθνιε
θαζεκεξηλφηεηα, είλαη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ν κφλνο ηξφπνο
πλεπκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο αλάηαζεο, αιιά θαη ςπραγσγίαο κε ηελ
θπξηνιεμία ηνπ φξνπ.
Οη αληίζηνηρεο δαπάλεο ζε νξηζκέλνπο ζρεηηθνχο κε ηνλ
πνιηηηζκφ θσδηθνχο κεηαβάιινληαη κεηνχκελνη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ
ηεο αληηπνιίηεπζεο. πγθεθξηκέλα:


ηνλ 02006431001 «Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο εθδειψζεσλ
θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ» νη 8.000 € γίλνληαη 3.000 €.



ηνλ 02006443003 πνπ αθνξά ζηηο δαπάλεο ενξηαζκνχ Πξσηνκαγηάο
νη 19.000 € γίλνληαη 15.000 €



ηνλ 02156471008 «Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ενξηψλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη λένπ έηνπο» νη 24.800 € γίλνληαη 20.000 €



ηνλ 02156471011 «Γαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία Φηιαξκνληθήο
Οξρήζηξαο ηνπ Γήκνπ» νη 50.000 € γίλνληαη 10.000 €.



ηνλ 02156474001 «Γαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε
ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, εληχπσλ, αεξνπαλφ θαη ηα ινηπά» ηα νπνία
ζεκεησηένλ ρξεζηκεχνπλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθδειψζεσλ ησλ
Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ ηεο πφιεο καο, νη
15.000 € γίλνληαη 5.000 €.
ε έμη θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα

ηνπ Γήκνπ έρνπκε ζπλνιηθή κείσζε πηζηψζεσλ θαηά 63.800 € ζην ζρέδην

74

ε

18 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/12/2020

πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε ζρέζε κε ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Καη ζηηο δπν πξνηάζεηο απφ θνηλνχ δε, κε ιχπε είδα πσο ν
θσδηθφο 02156611001 πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε Γεκνηηθή
Βηβιηνζήθε, είλαη άδεηνο, κε ην ηππηθφ θαηνζηάξηθν. Καη ν θσδηθφο
02156612006 πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ γηα ηε βηβιηνζήθε έρεη ην
ειάρηζην πνζφ ησλ 1.000 €. ίγνπξα δπζαλάινγν ηνπ εμαηξεηηθνχ έξγνπ ησλ
ζηειερψλ ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ θαη ησλ
αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ.
Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξσ απιψο πσο ηε δχζθνιε πεξίνδν ηνπ
lockdown ιφγσ ηεο παλδεκίαο, ππεξβαίλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπο νη
εξγαδφκελνη ηεο Βηβιηνζήθεο πξαγκαηνπνηνχλ δηαλνκή ησλ βηβιίσλ θαη’
νίθσλ ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πξνθεηκέλνπ λα κε ζηεξεζνχλ ηε ραξά ηεο
αλάγλσζεο αθφκε θαη ππφ απηέο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο.
Έλαο άιινο θσδηθφο επί ηνπ νπνίνπ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ
αληίζεζή κνπ θαη είλαη θνηλφ ην πνζφ θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ
είλαη ν 02157135001 πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ππαίζξησλ νξγάλσλ
γπκλαζηηθήο, ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ 2.000 € νπζηαζηηθά
λα κε γίλεη επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή ζεηεία
ζεκείσλ δσξεάλ ππαίζξηαο άζθεζεο.
Καηά γεληθή νκνινγία ε ηνπνζέηεζε ησλ ππαίζξησλ νξγάλσλ
γπκλαζηηθήο απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πξσηνβνπιίεο ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο έρνληαο δψζεη δηέμνδν ζπζηεκαηηθήο εθηφλσζεο θαη άζθεζεο ζε
εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Μάιηζηα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ε αμηνπνίεζή ηνπο ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν κε ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ
γπκλαζηεξίσλ, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη θαη άκεζα.
Δπφκελν δήηεκα. Σφζν ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε
ζθέπαζηξνπ ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ φζν θαη ηα
έξγα

αλαθαηαζθεπήο

ησλ

δηαθφξσλ

αλνηρηψλ

γεπέδσλ

Ησληθνχ,

Υαιθεδνληθνχ, Άηηαινπ, ηεο πιαηείαο Κπζήξσλ θνληά ζηε γεηηνληά κνπ, ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη ζεηηθά γηα ηελ πφιε.
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Λππάκαη πνπ ηίζεηαη θαη’ αληηπαξάζεζε ζηα δπν ζρέδηα
πξνυπνινγηζκνχ.

Θα

έπξεπε

λα

εμαζθαιηζηεί

επνκέλσο

επηπιένλ

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο γηα λα κε
ζηεξεζεί ε Νενιαία θαη φρη κφλν ηεο πφιεο καο κηα εθ ησλ δπν παξεκβάζεσλ.
Οη ρψξνη άζιεζεο έιεηπαλ, ιείπνπλ θαη αλ δελ αιιάμεη θάηη δξακαηηθά ζα
ιείπνπλ θαζψο νη αλάγθεο σκαηείσλ θαη δεκνηψλ είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο.
Θα ήζεια λα ζηαζψ ζε θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηα
αδέζπνηα δψα. Ο 02356117001 γηα ηηο θηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πνπ είλαη
θπξίσο ζηεηξψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ γελλήζεσλ δψσλ
ζην δξφκν πνπ κνηξαία ζα θαηαιήμνπλ κε άζρεκν ηξφπν θαη ζηνπο δπν
πξνυπνινγηζκνχο πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 6.500 €. ζν πεξίπνπ θαη ηα
πιεξσζέληα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Γεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ αλαγθαίσλ ζηεηξψζεσλ αιιά θαη ηεο
αμηέπαηλεο πξνζπάζεηαο ησλ εζεινληψλ ηνπ Φηινδσηθνχ πιιφγνπ θαη ηεο
ζηνρεπκέλεο δξάζεο ηεο πεληακεινχο Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ
δψσλ ν θσδηθφο απηφο ζα έπξεπε λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηαζηεί γηα ην
2021. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θσδηθφ ηεο πξνκήζεηα δσνηξνθψλ γηα ηα
αδέζπνηα. πκθσλψ κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηατζηξψλ
θαη πνηηζηξψλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε.
Γηα ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θσδηθφο
02356262001

«Δξγαζίεο

θπηνηερληθήο

αξδεπηηθήο

αλαβάζκηζεο

θαη

ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ». Ο κεδεληζκφο ηνπ απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε κε βξίζθεη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκθσλε, αιιά ζα κε έβξηζθε
απφιπηα ζχκθσλε ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαζψο πξφθεηηαη γηα
κηα κφληκε θαη δηαξθή αλάγθε ηνπ Γήκνπ πνπ κε 8κελεο ζπκβάζεηο δελ
θαιχπηεηαη.
Δπηπιένλ σο πξψελ ζηέιερνο ηεο απειζνχζαο Γεκνηηθήο
Αξρήο ζεσξψ πσο ζα ήηαλ άζηνρν λα ππεξζεκαηίζσ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα.
Άθεζα γηα ην ηέινο ην πην ζεκαληηθφ θαη’ εκέ δήηεκα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο παηδείαο. Γπζηπρψο ν θσδηθφο
εζφδσλ 06004311001 πνπ αθνξά ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο
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ζε ζρέζε κε ηα εθηηκψκελα ζπληαρζέληα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά
22.480 €.
Δίλαη απνιχησο ζεηηθή ε ελίζρπζε ηνπ θσδηθνχ εμφδσλ
02006731009 ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ
ππεξθαιχπηεη ηε κείσζε ηνπ εζφδνπ ησλ ΚΑΠ ηφζν ζηελ πξφηαζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πξνυπνινγίδνληαη δαπάλεο 112.852
€ πνιιψ δε κάιινλ ζηελ πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληηπνιίηεπζεο φπνπ
πξνυπνινγίδνληαη 133.717,02 €.
Τπάξρεη δε ζην δεχηεξν θαη ν θσδηθφο 02157135039 γηα αγνξά
tablet γηα ηα ζρνιεία κε κεγάιε πξνβιεπφκελε δαπάλε ηεο ηάμεσο ησλ
100.000 € θάηη πνπ επίζεο είλαη ζεηηθφ. Ζ κφλε κνπ έλζηαζε ζε ζρέζε κε
απηφ είλαη κήπσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν ην κεγάιν απηφ πνζφ λα πξνζηεζεί
ζηνλ θσδηθφ ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο κε ηε
δήισζε πξφηαζεο πξνκήζεηαο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο καζεηέο,
αιιά ηα ίδηα ηα ζρνιηθά πκβνχιηα κέζσ ηεο δήισζεο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο
λα απνθαζίζνπλ αλ φλησο ηα ρξήκαηα απηά ζα είλαη πην ρξήζηκν λα
δηαηεζνχλ γηα ηελ αγνξά tablet ή αλ κε θάπνην άιιν ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα
αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη δεδνκέλνπ φηη ε αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε κπνξεί λα έρεη
αιιάμεη έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαηεζνχλ ηα θνλδχιηα απηά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Παπαινπθά, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο. Ο πξνυπνινγηζκφο
ππνηάζζεηαη φπσο θαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζηηο αλάγθεο ησλ
ιίγσλ, αγλνψληαο ηηο αλάγθεο ησλ πνιιψλ. Δπζπγξακκίδεηαη απζηεξά κε ηηο
αληηιατθέο επηδηψμεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θνξζέ, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε
βάζε ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα 2018 - 2022 πξνθεηκέλνπ λα πεξηζζεχεη
δεζηφ ρξήκα γηα ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηίεο, ηηο ηξάπεδεο, ην ρξένο, ζηηο
πιάηεο ηνπ ιανχ.
Φέηνο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ην Γήκν καο, ελψ ζα έπξεπε
λα είλαη ίδηα κε πέξζη, βιέπνπκε λα έρεη κεησζεί θαηά 33%. Φπζηθά ιφγσ θαη
ηεο παλδεκίαο νη αλάγθεο γηα κέηξα ζηα ζρνιεία, ζηα δεκφζηα θαη δεκνηηθά
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θηίξηα, γηα πεξηζζφηεξνπο ειεχζεξνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γηα
πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ, έρνπλ απμεζεί!
Ση βιέπνπκε; Βιέπνπκε ζαλ απνηέιεζκα ην εμήο: Σν 37% ησλ
εζφδσλ ηνπ Γήκνπ είλαη απφ ην θξάηνο θαη ην 63% είλαη ίδηα έζνδα. Γειαδή
ηα 2/3 ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηπιένλ αθαίκαμε ηνπ
ιανχ απφ ην Γήκν κε ηέιε, θφξνπο, παξάβνια, πξφζηηκα θαη άιια ραξάηζηα
θη ελψ έρνπκε ήδε πιεξψζεη έλα θάξν θξαηηθνχο θφξνπο.
Σα πνζά πνπ δίλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηηο
επηζθεπέο ζηα ζρνιεία είλαη 9,5% κεησκέλα ζε ζρέζε κε πέξζη θαη πνιχ πίζσ
απφ ηηο αλάγθεο. Δλψ δεθάδεο ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξα
ηψξα ζηελ πεξίνδν παλδεκίαο απφ νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο κνλψζεηο,
ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο, ζηηο αίζνπζεο θαη επηζθεπέο ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ.
Οη πνιχρξνλεο δηεθδηθήζεηο ησλ γνληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ησλ καζεηψλ αλάγθαζαλ λα εληαρηνχλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα ε ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε θαη ηα κέηξα γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο
αγψλαο ηνπο είλαη απηφο πνπ ζα πηέζεη ψζηε λα κελ γίλεη «γηνθχξη ηεο
Άξηαο».
ηα ζρνιεία έρνπκε αλάγθε απφ εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη
αληίζεηα βιέπσ κηα πιεηνδνζία πξνηάζεσλ γηα αγνξά tablet ή γηα
δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ρσξίο φκσο λα ξσηεζεί ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Πξνβιέπσ
φηη ζα γίλεη φπσο ην ‘09 πνπ πήξακε δσξεάλ notebook θαη δελ είρακε δίθηπν
ζηα ζρνιεία θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα λα ηα ιεηηνπξγήζνπκε.
Δδψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ
πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Άθνπζα
επίζεο γηα επηζθεπέο ζρνιείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν, δειαδή ηα ΔΠΑΛ πνπ
δελ αλήθνπλ ζην Γήκν ζα αθεζνχλ ζηε κνίξα ηνπο; Δίλαη θαιά γηα ρψξνπο
γεπέδνπ, φρη φκσο γηα αζθαιή θηίξηα;
Ση ιέλε θαη νη δχν πξνηάζεηο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ;
Σίπνηα. Πάιη γηα ζπκβαζηνχρνπο κηιάλε, αχμεζε απιψο ην πνζφ ησλ
8κελεηψλ. Κακία δηεθδίθεζε, απιή δηαρείξηζε θαη απφ ηηο δχν πξνηάζεηο, ζην
πιαίζην ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πνπ ζηεξίδνπλ νη δπλάκεηο
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Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΚΗΝΑΛ, πνπ απνηεινχλ ηηο δπλάκεηο νη
νπνίεο θαηαζέηνπλ ηηο δχν πξνηάζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίθεκε ππφζεζε ησλ 12 πξνζιήςεσλ
ζην πξάζηλν πνπ απνπζηάδνπλ θαη απφ ηηο δχν πξνηάζεηο
Σφζν ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, φζν θαη ε ζεκεξηλή
Γεκνηηθή Αξρή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο - ΚΗΝΑΛ ηα έρνπλ δψζεη φια ζηνλ
εκπαηγκφ, ελψ παξάιιεια έρνπλ πξνσζήζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ
πιήξε παξάδνζε ηνπ πξάζηλνπ ζε ηδηψηεο.
Ζ κελ Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ θαιεί ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο
ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο φκσο λα πξνβιέπεη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο ψζηε λα
απνζηαιεί ην αίηεκα ζηνλ ΑΔΠ. Έβξηζθε ηελ ίδηα ζηηγκή εχθνια εθαηνκκχξην
θαη βάιε, γηα ηελ παξάδνζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πξάζηλνπ ζε ηδηψηεο.
Ζ δε Γηνίθεζε Βνχξνπ ζπλερίδεη ζηνλ ίδην ζθνπφ θαη κάιηζηα ηνλ
Μάην ηνπ 2020, ελ κέζσ παλδεκίαο, επηρείξεζε λα πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, θαη κάιηζηα δηα πεξηθνξάο, ηελ αθχξσζε ησλ 12 κφληκσλ
πξνζιήςεσλ!
Καη νη κελ θαη νη δε ζηνλ ίδην δξφκν, ζηελ απαμίσζε ηεο
Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ σο βήκα γηα ηελ κεζφδεπζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θαη
ηελ αλνηθηή παξάδνζε ηνπ άιζνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε. Δμ
άιινπ φπσο είδακε ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφζθαηε θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα
ηηο δηαρεηξηζηηθέο.
Δκείο

ιέκε

φρη

ζηελ

ζπλδηαρείξηζε,

ιέκε

λαη

ζηηο

ιατθέο δηεθδηθήζεηο, λαη ζηελ ιατθή αληεπίζεζε πνπ ζα αλαηξέςεη ηηο
αληηιατθέο πνιηηηθέο θαη ζηελ θεληξηθή θαη ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Εαραξηάδε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί
ζπλδεκφηεο πνπ πηζαλψο καο αθνχηε ή καο βιέπεηε παξ' φηη ζήκεξα
ππήξμαλ αληηζέζεηο, ζεσξψ φηη νη δεκηνπξγνί ησλ δχν πξνυπνινγηζκψλ
δνχιεςαλ επηκειψο θαη κε επηκνλή θα ππνκνλή.
Οη αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο δελ είλαη απαξαίηεην
αξλεηηθφ γεγνλφο. Έλαο Γεξκαλφο ηξαγνπδνπνηφο ν Βνιθ Μπίεκαλ έιεγε φηη
«κέλεη πηζηφο ζηνλ εαπηφ ηνπ, απηφο πνπ αιιάδεη». Οθείισ βέβαηα λα πσ φηη
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βιέπσ κε ηθαλνπνίεζε λα γίλεηαη εθ λένπ πξάμε ην λφεκα ηνπ "Κιεηζζέλε".
Πέξα απφ ηελ θνηλή πξφηαζε ησλ Παξαηάμεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε Γηνίθεζε,
έρνπκε θαη ηελ θνηλή πξφηαζε Παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Σν ηδαληθφ βέβαηα ζα ήηαλ λα θάλακε έλα βήκα παξαπέξα θαη
λα θάλνπκε εμ νινθιήξνπ πξάμε ην λφεκα ηνπ "Κιεηζζέλε", δειαδή λα
θαηαξγήζνπκε ηηο έλλνηεο ησλ ζπκπνιηηεπφκελσλ θαη ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ
ζπκβνχισλ ηδηαίηεξα ζε έλα ζέκα ηφζν ζεκαληηθφ φπσο απηφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη λα είρακε κηα πξφηαζε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο
πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο φισλ ησλ Παξαηάμεσλ. Να παίξλακε δειαδή ηα
θαιχηεξα ζηνηρεία ησλ δπν πξνηεηλφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζπλ βέβαηα ησλ
πξνηάζεσλ απφ Παξαηάμεηο πνπ δελ ζπκκεηείραλ θαη λα δηακνξθψλακε έλα
λέν, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε θαη ζπλαίλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
Πεξί ζπλεξγαζίαο ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο ν ιφγνο,
αιιά εκθαλήο ε έιιεηςε απηήο θαζψο απαηηείηαη κηα θνπιηνχξα δηαιφγνπ,
ζπλεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο απφςεσλ ζηα δεκφζηα πξάγκαηα, πνπ απνπζηάδεη
ή είλαη δπζηπρψο πεξηνξηζκέλε ζε έλα ζηελφ πιαίζην.
Πξνυπφζεζε βέβαηα γηα ηελ επηηπρή ζπλεξγαζία πξνο φθεινο
ησλ δεκνηψλ είλαη λα ππάξρεη έλαο δηαξθήο αγψλαο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ
ηνπ Γήκνπ πνπ ζα είλαη δηεθδηθεηηθφο θαη φρη παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ
θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ.
Χζηφζν θαη ρσξίο λα ήηαλ απηφο ν ζηφρνο ππάξρνπλ θνηλά
ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δχν πξνυπνινγηζκψλ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο
εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ξέξεηε ζηελ πνιηηηθή θάπνηα
πξάγκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν βάζνο απφ ην νξαηφ θαη δελ αλαθέξνκαη ζηα
εζσηεξηθά ηνπ Γήκνπ καο, αλαθέξνκαη γηα άιιε κηα θνξά ζην ζρέδην
αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο ιεγφκελεο
Δπηηξνπήο Πηζζαξίδε πνπ δεκνζηνπνηήζεθε πξφζθαηα. Πξνηάζεηο, πνπ
απνηεινχλ πξαγκαηηθφ εθηάιηε γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ εθπαίδεπζε,
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ
θεληξηθή Γηνίθεζε ζηνπο Γήκνπο θαη αλάκεζα ζε άιια ζα είλαη θαη ε
δηαρείξηζε ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
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Πξνηάζεηο, νη νπνίεο ελ ζπλφισ ζεκαηνδνηνχλ κηα κεηαξξχζκηζε εθ βάζξσλ
ζηελ εθπαίδεπζε, πξνδηαγξάθνπλ έλα νιφηεια λέν ηνπίν ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε,

γεγνλφο

Αληηδεκάξρνπο

θαη

πνπ

δεκνηηθνχο

ζα

θάλεη

κειινληηθνχο

Γεκάξρνπο,

δηαρεηξηζηέο

δπζάξεζησλ

ζπκβνχινπο

θαηαζηάζεσλ.
Καη ζα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο. Γηα άιιε κηα θνξά κεηψλεηαη ε
εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο γηα ηελ θάιπςε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Πνηνο ζα θαιχςεη ηε δηαθνξά; Φπζηθά νη Γήκνη κε έθηαθηεο
επηρνξεγήζεηο. 113.000 € ιέεη ε κηα πξφηαζε, 135.000 € ιέεη ε άιιε. Καηά
ηελ γλψκε κνπ δελ επαξθνχλ. Ζ δηαθνξά ησλ 20.000 € είλαη γηα λα
αγνξάζνπκε έλα λέν θαπζηήξα.
Έγηλε ζήκεξα ιφγνο γηα ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ην
θφζηνο πνπ αλαινγεί ζην Γήκν. Ση ζα γίλεη φκσο αλ πξαγκαηνπνηεζεί ε
πξνηεηλφκελε κεηαβίβαζε ηεο επνπηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ δελ έρεη νχηε ηνπο πφξνπο,
νχηε ηελ ηερλνγλσζία γηα έλα ηέηνην έξγν; Πξνθαλψο εδξαίσζε ησλ
κεραληζκψλ ξνπζθεηηνχ, θίλδπλνο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ θαη
αδπλακία θαηαβνιήο ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη ζα απαμησζεί ην δεκφζην ζρνιείν
θαη ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηδησηηθά ζρνιεία ησλ Γήκσλ, ησλ ΜΚΟ ή
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ.
Δίδα ηελ πξφηαζε γηα αγνξά ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ αμίαο πεξίπνπ 80.000 €. Καιψο. Αιιά γηαηί
λα κελ θαηαζθεπάζεη ε πνιηηεία Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη λεπηαγσγεία, ψζηε
λα κελ ρξεηάδνληαη ιεσθνξεία, νδεγνί θαη ζπλνδνί; Γηαηί λα εθρσξείηαη ε
θαηαζθεπή απηψλ, ζε ηξίηνπο, φπσο πξναλέθεξα; Καη ζα βάινπκε θαη
ιεσθνξείν δειαδή γηα λα κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο ζην λέν ηχπνπ ζρνιείσλ.
Γηα ην πνζφ ησλ 100.000 € γηα ηα laptop. Γηαηί φρη. Καη ε
εμαγγειία φκσο ηεο Κεξακέσο ηη γίλεηαη; Πνπ είλαη ηα tablet πνπ
ππνζρέζεθαλ; Ζ πζηέξεζε ζηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
φπσο δηαπηζηψλεηαη θαζεκεξηλά ιφγσ ηνπ COVID.
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Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη αιιειέγγπα ππάξρνπζεο
δνκέο θαη φρη λα αληηθαζηζηά ηηο αλχπαξθηεο θξαηηθέο δνκέο. Πνπ είλαη ε
δηακαξηπξία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηε κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο δηαλνκήο;
Πνπ είλαη επίζεο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ςπραγσγία
ησλ πνιηηψλ; Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ζα
εμαξηεζεί απφ ην πφζν ν θάζε Γήκνο ζα βάιεη ην ρέξη ζηα Σακεία ηνπ. Σα είπε
αλαιπηηθά ε θα Παπαινπθά.
ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Γελ είλαη νχηε νη 3.000 €
νχηε νη 10.000 € πνπ ζα θάλνπλ ηε δηαθνξά. Μίιεζα πξφζθαηα κε ηελ θα
Παπαθψζηα θαη λνκίδσ φηη ζπκθσλήζακε θαη απφιπηα θαη εθηηκψ ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη, κνπ εμήγεζε πσο νχηε νη 10.000 € επαξθνχλ θαη
κάιηζηα έθηαζαλ ππφςε κνπ δηακαξηπξίεο θάπνησλ πνπ ζεσξνχλ φηη
απνθιείνληαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία.
Αιιά θπζηθά κε ηηο 10.000 € πψο λα θαιχςνπκε ην πνζφ; Δίλαη
ζεηηθφ φηη ζα απμεζεί ην πνζφ αιιά πάιη είλαη ςχιινη ζηα άρπξα.
Γίλεηαη ζαθέο φηη πνιιά ζην εμήο ζα εμαξηψληαη απφ ηηο
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, αθνχ ε απνθέληξσζε πνπ
επηθαινχληαη είλαη ε βάζε γηα ηε ξαγδαία κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Πφζν
ρακειά δειαδή αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αλέθεξε ν θ. εξεηάθεο φηη αλέξρεηαη
κφιηο ζην 43% ηεο κηζζνδνζίαο. Απηά είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη
αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ έθζεζε θαη ζηηο πξνηάζεηο Πηζζαξίδε πνπ
δεκνζηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζηελ επίζεκε θπβεξλεηηθή ηζηνζειίδα κάιηζηα.
ηελ νπζία πξνιεηαίλνπλ ην έδαθνο ψζηε ν δξφκνο ηεο δήζελ
απηνλνκίαο ησλ Γήκσλ θαη ηεο απνθέληξσζεο λα κεηαηξαπεί ζηε ζπλείδεζε
ηνπ θαζελφο καο ζε κνλφδξνκν, αθήλνληαο ηελ πνιηηεία έληερλα ρσξίο
επζχλεο.
Ξέξεηε ηε δεκφζηα δσξεάλ παηδεία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη πνιιά
άιια, νη γνλείο ηελ έρνπλ ήδε αθξηβνπιεξψζεη ζηελ πνιηηεία κε ηελ
θνξνινγηθή αθαίκαμε πνπ πθίζηαληαη.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηειεηψλνληαο ζα πσ φηη ηελ
επζχλε γηα ηελ πξφνδν ηνπ Γήκνπ ηελ έρνπκε φινη θαη αξγά ή γξήγνξα ζα
αμηνινγεζνχκε απφ ηνπο πνιίηεο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γνχια, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, εχρνκαη θαιέο γηνξηέο ζε φινπο
κε πγεία. Σν ζεκεξηλφ ζέκα πξνο ζπδήηεζε είλαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη
θπζηθά φινη γλσξίδνπκε φηη είλαη ην εξγαιείν ηνπ θάζε Γήκνπ ηεο ρψξαο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα νκαιή ιεηηνπξγία ζε απηφλ.
Αλαθέξζεθαλ νη πξνεγνχκελνη νκηιεηέο ζε δηάθνξα ζέκαηα, ζε
απηφ πνπ ζέισ λα αλαθεξζψ εγψ είλαη απνθιεηζηηθά ν ηνκέαο πνπ
αζρνινχκαη θαη θπζηθά είλαη ην πξάζηλν. ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ ην εμήο:
κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ κπεη θάπνηα ρξήκαηα ζε θάπνην θσδηθφ
νχησο ψζηε λα ζπλερίζεη ε θξνληίδα θαη ε ζπληήξεζε ησλ πιαηεηψλ.
Θα ζαο ζπκίζσ φηη επί επνρήο Βαζηιφπνπινπ θαη αλαθέξνκαη
ζηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έγηλε αλάπιαζε ζε θάπνηεο πιαηείεο. Να
μεθηλήζσ απφ ην θάησ Κνπθιάθη ε πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο, ε πιαηεία
ηεο Υξπζαιιίδαο ζην Κνπθιάθη ζηε Υαιθεδφλα, ηα παξηέξηα Αραξλψλ
απέλαληη απφ ηνλ θιαβελίηε είλαη έμσ απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην θηίξην
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ε πιαηεία Παινπνχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ ηεο
Αγίαο Δπθεκίαο, ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ, ην πάξθν Ησλίαο, ην πάξθν
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κάθαβα κπξνζηά απφ ην γεπεδάθη, ε πιαηεία
Γελλεκαηά, ην πάξθν ηεο Κνκπεξζίηαο απηή ε παξαιιειφγξακκε πιαηεία ε
νπνία μεθηλάεη ζρεδφλ απφ ηελ νδφ Σξσάδνο θαη θαηαιήγεη ζηελ… κνπ
δηαθεχγεη ε νδφο θαη ε πιαηεία Τςειάληνπ.
Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ ην εμήο: αλαξσηηέκαη γηαηί δελ αλέιαβαλ
απηνί νη ηξεηο επηζηήκνλεο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ πξαζίλνπ ζηε δεκηνπξγία ησλ
πιαηεηψλ; Γηαηί ζεσξήζαηε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Πξαζίλνπ αθαηάιιεινπο γηα
ηελ πινπνίεζε θαη αλάπιαζε; Αθφκε – αθφκε γηαηί ζηα πέληε ρξφληα ηεο
ζεηείαο ζαο –θαη αλαθέξνκαη ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπδελ εληαρζήθαηε ζε θάπνην επξσπατθφ πξφγξακκα ή ζε θάπνην πξφγξακκα
ηνπ ΔΠΑ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ;
Καη γηαηί αλνίμαηε ην ζπξηάξη, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο
ζεηείαο ζαο πιεξψλνληαο 850.000 € ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ; Καη
δελ θηάλεη κφλν απηφ, απαμηψζαηε πάιη ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ δίλνληαο ηε
ζπληήξεζε γηα ηα επφκελα δπν ρξφληα ζηνλ ίδην αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε
θφζηνο νχηε ιίγν νχηε πνιχ 200.000 €.
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Σψξα ηη καο ιέηε; «Ξεράζηε ηη θάλακε εκείο, εζείο ζα
ιεηηνπξγήζεηε έηζη. Γειαδή ζα πξνζιάβεηε 10 ππαιιήινπο ζπκβαζηνχρνπο
ζηελ Τπεξεζία πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ζα
αλαιάβεηε απφ εδψ θαη ζην εμήο ηε θξνληίδα θαη ζπληήξεζε φινπ ηνπ
έξγνπ». Γηαθσλψ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.
Γηαθσλψ θαη ν ιφγνο είλαη φηη δελ γίλεηαη επί Γηνίθεζεο
Βαζηιφπνπινπ ε Τπεξεζία λα αδπλαηνχζε, ελψ ηψξα επί δεκαξρίαο Βνχξνπ
απέθηεζαλ σο δηα καγείαο γλψζεηο θαη είλαη ηθαλνί λα θαηαθέξνπλ ηε
θξνληίδα απηψλ; Ση νμχκσξε ζθέςε ππάξρεη;
Κιείλνληαο ζα ζαο ζπκίζσ φηη ζηελ πφιε καο ην 40%
απνηειείηαη απφ πξάζηλν θαη ραίξνκαη ηδηαίηεξα βέβαηα γη' απηφ, κε
πξνβιεκαηίδεη φκσο παξάιιεια. Με πξνβιεκαηίδεη, γηαηί ην ήδε ππάξρνλ
πξνζσπηθφ παξ' φιν φηη είλαη ήδε εληζρπκέλν κε 10 ζπκβαζηνχρνπο απφ ηνλ
ΟΑΔΓ

κε

8κελε

ζχκβαζε

θαηαθέξλνπκε

κε

κεγάιε

δπζθνιία

λα

αληαπνθξηζνχκε ζηηο αλάγθεο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε. Πφζν κάιινλ εάλ ζα
έξζνπλ θαη νη δέθα ρψξνη πξαζίλνπ (νη πιαηείεο ηεο αλάπιαζεο).
Να ζαο ζπκίζσ φηη ε ζπληήξεζε ησλ πιαηεηψλ επί ζεηείαο
Βαζηιφπνπινπ ζηνίρηδαλ 200.000 € πεξίπνπ ην ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ηε
ζεκεξηλή Γηνίθεζε κε εκάο πνπ ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο δελ ζα μεπεξάζεη
νχηε ην 50% ησλ ρξεκάησλ απηψλ.
αθψο θαη πξνηείλσ γηα λα ππάξρεη κηα νκαιή θαηάζηαζε ζηελ
πφιε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιαηείεο λα δνζνχλ ζε θάπνηα
εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηε θξνληίδα απηή.
Θα ζαο πσ κάιηζηα ην εμήο δελ μέξσ αλ ην έρεηε ππφςε ζαο φηη
ζε θάζε ρψξν πιαηεία ή πάξθν, έρεη ηνπνζεηεζεί ηνπηθή κνλάδα άξδεπζεο ε
νπνία ζηέιλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κεηξήζεηο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
θαη ε θάζε κνλάδα δέρεηαη εληνιέο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηνπο ινηπνχο ρψξνπο πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ηνπηθή κνλάδα
ειέγρνπ άξδεπζεο απφ θεληξηθφ ππνινγηζηή έρνπλ ηνπνζεηεζεί βέβαηα
ζπκβαηηθνί πξνγξακκαηηζηέο άξδεπζεο, πνπ φινη νη ρψξνη δηαζέηνπλ
απηνκαηηζκφ, πξνγξακκαηηζκφ άξδεπζεο είηε ζπκβαηηθφ φπσο ζαο είπα, είηε
ηειειέγρνπ. ην κνλαδηθφ ρψξν ηνλ νπνίν δελ ηνπνζεηήζεθε λένο

84

ε

18 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/12/2020

πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, είλαη ε είζνδνο ηεο πφιεο απφ ηε Μεηακφξθσζε
βέβαηα φπνπ ην λέν δίθηπν άξδεπζεο πξνζηέζεθε ζηνλ πξνγξακκαηηζηή
άξδεπζεο πνπ ήδε ππήξρε.
Απηά φζνλ αθνξά ην πξάζηλν. ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη ζε
έλα άιιν ζέκα, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο θ. Πξφεδξε. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ
ζηε Φηιαξκνληθή, πνπ έγηλε ιφγνο. Καηάγνκαη απφ έλα ηφπν πνπ μππλάλε θαη
θνηκνχληαη νη θάηνηθνη κε κνπζηθή, ξέεη κε ιίγα ιφγηα ε κνπζηθή ζηηο θιέβεο
ηνπο. Καηάγνκαη απφ έλα ρσξηφ ηεο Κέξθπξαο κε πεξίπνπ 1.500 κφληκνπο
θαηνίθνπο. Ζ ηνπηθή Φηιαξκνληθή θηινμελεί ζηα ζπιάρλα ηεο πεξίπνπ 250
κνπζηθνχο, πεξίπνπ δειαδή ην 20% ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, παίδνπλ έλα
κνπζηθφ φξγαλν δειαδή, πξνάγνληαο ηελ ηέρλε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ θπζηθά.
ηελ πφιε καο θαηνηθνχκε πεξίπνπ 40.000 θάηνηθνη. Ο
αείκλεζηνο Μνληεηζάγηα πνπ ελδερνκέλσο θάπνηνη απφ εζάο λα ηνλ
γλψξηδαλ, ηε δεθαεηία ηνπ ’50-’60 έζηεζε κε θφπν, δεκηνχξγεζε δειαδή ηε
Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ καο κε αξθεηνχο κνπζηθνχο.
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη έσο ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε
απαμηψζεθαλ ηειείσο νη κνπζηθνί. Γελ ζα μεράζσ επίζεο φηη ζηε ζεηεία ηεο
πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο επί Βαζηιφπνπινπ, δαλεηδφηαλ κνπζηθνχο απφ ην
Γήκν Υαιαλδξίνπ ζηηο εθδειψζεηο ηεο πφιεο καο. Άζρεκν πξάγκα θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη.
Κιείλνληαο σο Γηνίθεζε ζα ήζεια λα αλαγελλήζνπκε ηε
Φηιαξκνληθή, λα αλαβαζκίζνπκε κε πνιηηηζκφ ηελ πφιε καο κε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ ζα ζπκβάιινπλ παηαλίδνληαο κε εκβαηήξηα θαη κε ηηο
κνπζηθέο ηνπο ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο πφιεο καο θαη φρη κφλν.
Μεηά απ' φια απηά ζπκθσλψ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θσδηθνχ κε 50.000 € ψζηε ε Φηιαξκνληθή θαη θπζηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο
θπησξίνπ ψζηε νη λένη ηεο πφιεο καο λα βξίζθνπλ δηέμνδν γεκίδνληαο ην
ρξφλν ηνπο γλσξίδνληαο ην πεληάγξακκν θαη ζηε ζπλέρεηα παίδνληαο θάπνην
κνπζηθφ φξγαλν. Απηά θ. Πξφεδξε επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξακκέλν, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ρξφληα πνιιά. Γελ ζα κπσ ζε
λνχκεξα,

ζα

ηα

εμήο:

ν

αγαπεηφο
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ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνπο 14 δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ
θαηέζεζαλ

ηελ

ελαιιαθηηθή

πξφηαζε.

Κάπνηνπο

απφ

απηνχο

ηνπο

ραξαθηεξηζκνχο ίζσο λα ηνπο αλαζεσξεί ήδε, αιιά ηνπο είπε.
Άλζξσπνη έκπεηξνη απηνδηνηθεηηθά, ν θαζέλαο κε ηελ ηζηνξία ηνπ
γηα άιινπο ζεηηθή γηα άιινπο θαη κε αξλεηηθά ζηνηρεία, μεπέξαζαλ
ζνβαξφηαηεο πξνζσπηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξέο. Γηαηί άξαγε; ρη βέβαηα γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ν Γήκαξρνο. Γηαηί απηή ε ζπλεξγαζία λα είλαη γηα
θαθφ, θαηά ηε γλψκε ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη γηα θαιφ, φπσο πηζηεχνπλ πνιινί
ζηελ πφιε;
Μεξηθνί ζπλάδειθνη ηνλίδνπλ θαη ζσζηά φινη βέβαηα ην
πηζηεχνπκε, ζεβαζκφ ζηελ αξρή ηεο απιήο αλαινγηθήο. ινη ην πηζηεχνπκε.
κσο πάλσ απ' φια απαηηείηαη ζεβαζκφο ζηελ αξρή ηεο
δεκνθξαηίαο, δειαδή ζεβαζκφο ζηελ πιεηνςεθία, φπνηα θη αλ είλαη απηή.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Νηάηζε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν,
βέβαηα είλαη πνιχ ζνβαξφ ην δήηεκα είλαη λνκίδσ έλα απφ ηα θνξπθαία
πκβνχιηα πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν απηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απηφο
είλαη ν ιφγνο πνπ πήξα ηνλ ιφγν. Δηπψζεθαλ πνιιά, ζα ζηαζψ ζε θάπνηα
ζεκεία πνπ αθνχζηεθαλ θαη ζα ζρνιηάζσ πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη φρη εθηφο ζέκαηνο.
Ήξζε

έλαο

πξνυπνινγηζκφο

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε

θαινδερνχκελνο κελ, αιιά απνξψ πσο θάπνηνη ζπλάδειθνη είδαλ φηη ήηαλ
πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη πάξα πνιχ θαιά κειεηεκέλνο. Δγψ ζα
δηαθσλήζσ φηη ήηαλ θαιά κειεηεκέλνο.
Δίπαλ νη ζπλάδειθνη κελ ιέσ ηα ίδηα πξάγκαηα, αιιά ε νπζία
πνηα είλαη θχξηνη ζπλάδειθνη; ηη πήξαηε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηελ παηδεία
θαη ηνλ αζιεηηζκφ δειαδή ην καιαθφ ππνγάζηξην θαη επηθνηλσληαθά κε
θάπνηεο θσηνβνιίδεο νπζηαζηηθά είπαηε λα αιιάμεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ρσξίο λα έρεηε πξνυπνινγίζεη πνιιά πξάγκαηα απφ απηά πνπ είλαη
απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ πνπ θάλεηε αθ' ελφο.
Αθ' εηέξνπ δίλεηε ρξήκαηα ζε πξάγκαηα πνπ ν Γήκνο έρεη δψζεη
ήδε ρξήκαηα θαη εμεγνχκαη: νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο μέξεηε πνιχ θαιά φηη
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έγηλε κηα κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε φρη ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ ην έξγν ηειεηψλεη ηψξα. Απνξψ κε πνην ζθεπηηθφ
βάδνπκε αλαθαηαζθεπή. Δίλαη άιιν πξάγκα λα θαηαζθεπάζνπκε λέα αζιεηηθά
θέληξα,

γπκλαζηήξηα

αλνηρηά

ή

θιεηζηά

θαη

είλαη

άιιν

πξάγκα

ε

αλαθαηαζθεπή. Γελ θαηαιαβαίλσ ην ζθεπηηθφ, εηιηθξηλά ζαο ιέσ.
Δίλαη λνκίδσ έλα άζθνπφ έμνδν, ελψ απηά ηα ρξήκαηα ζα
κπνξνχζαλ… ζέιεηε ζηνλ αζιεηηζκφ; Δπραξίζησο λα καο πξνηείλεηε λα
γίλνπλ λέα γήπεδα. Βεβαίσο, καδί ζαο. Αλαθαηαζθεπή δελ ην θαηαιαβαίλσ
ζαλ φξν, θαζφινπ.
Γηα ηα tablet εηπψζεθαλ, γηα ηα ιεσθνξεία εηπψζεθαλ δελ
ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλσ. Γηα ηνλ Ησληθφ εηπψζεθε, επίζεο δελ
επαλαιακβάλσ. κσο εθείλν πνπ ζέισ λα ζηαζψ είλαη ζε νξηζκέλα
πξάγκαηα πνπ εηπψζεθαλ απφ αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο θαη θπξίσο ζηέθνκαη
ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο πνπ έβαιε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα λα ηνλίζσ φηη
πξαγκαηηθά ε απηαξρηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ είρε μεπεξάζεη ηα
φξηα.
Δηδηθά ηα δπν πξψηα ρξφληα ππήξρε έλαο Πξφεδξνο ν νπνίνο
ήηαλ απηαξρηθφηαηνο, ν νπνίνο δελ καο έδηλε ηνλ ιφγν θαη φπνηνο ζέιεη κπνξεί
λα ην ακθηζβεηήζεη εδψ ζε απηφ ην πκβνχιην. Έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο
εξρφηαλ ζηα πξνεγνχκελα πκβνχιηα πνπ δελ ήηαλ ζχκβνπινο θαη καο
έβξηδε. Πξνζέμηε, φρη θψλαδε καο έβξηδε θαη καο ινηδνξνχζε. Ήξζε σο
Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ ην είπα θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην ιέσ θαη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηνί νη άλζξσπνη
ήξζαλ λα δψζνπλ παξαδείγκαηα δεκνθξαηίαο!
Καη μεθηλψληαο ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ ζηηο Δπηηξνπέο φιεο
έβαιεο απηνχο πνπ ήζειε απηή. Γελ έιαβε θαζφινπ ππφςε ηελ αληηπνιίηεπζε
νχηε θαλ ηηο πξνηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Αθήζηε ζαο παξαθαιψ ηα
καζήκαηα δεκνθξαηίαο αμηφηηκνη θχξηνη ζπλάδειθνη.
Κχξηε Αλεκνγηάλλε θαη δελ ην ιέσ πξνζσπηθά, αθνχζηεθε φκσο
απφ εζάο ην ζέκα ησλ επηηαγψλ. Πνηεο επηηαγέο θ. Αλεκνγηάλλε; Πνηνη
εμαξγχξσλαλ επηηαγέο επί πέληε ρξφληα θ. Αλεκνγηάλλε; Να ζαο ζπκίζσ ην
ΔΣΗΑ κε ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα καληειάθηα, πνπ θσλάδακε; Να ζαο ζπκίζσ
ηνλ ηξφπν ηεο επηινγήο ησλ ζπηηηψλ; Ση ζέιεηε λα πείηε; Γελ ζαο
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θαηαιαβαίλσ. Γηαηί ηα ιέηε απηά ζε κηα Γηνίθεζε 14 κελψλ, πνπ δελ έρεη
δψζεη ζην ειάρηζην ηέηνηα δηθαηψκαηα; Γελ θαηαιαβαίλσ θαζφινπ θχξηνη
ζπλάδειθνη.
Κχξηε

εξεηάθε

ράξεθα

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ

ησλ

αληαπνδνηηθψλ πνπ πξαγκαηηθά ζπλεξγαζηήθαηε έζησ κε ηελ αληηπνιίηεπζε,
ζπλεξγαζηήθαηε φκσο κε θάπνηνπο. Δθεί πνπ πάληα καο ιέγαηε φηη φινη απηί
νη πξνυπνινγηζκνί είλαη αληηιατθνί, πξέπεη λα ηα πιεξψλεη φια ην θξάηνο,
είλαη απαξάδεθην λα πιεξψλνπλ νη πνιίηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ραίξνκαη
πάξα πνιχ πνπ βξήθαηε ηνπιάρηζηνλ ηνλ ηξφπν μεπεξλψληαο φια απηά πνπ
ηφζα ρξφληα πξεζβεχεηε θαη έζησ ζπλεξγαζηήθαηε κε θάηη ην νπνίν εγψ
δηαθψλεζα κελ, αιιά είλαη πνιχ επράξηζην φηη μεπεξάζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε
απηφ ην επίπεδν.
Κχξηνη ζπλάδειθνη θιείλσ γηαηί ν θ. Πξφεδξνο ηξψεη ηα λχρηα
ηνπ θαη έρεη δίθην ν άλζξσπνο κε ην εμήο: ην έθηξσκα απηφ ηνπ θνπξιέηε
πνπ ιέγεηαη εθινγηθφο λφκνο, ππφ άιιεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζακε λα ην
ζπδεηάκε θαη κάιηζηα φινη καο πξεζβεχακε φηη ε απιή αλαινγηθή είλαη ην πην
Γίθαην ζχζηεκα, ην πην δεκνθξαηηθφ θαη ηα ινηπά.
κσο φηαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζπληεξείην κηα
θαηάζηαζε ε νπνία είρε λα θάλεη κε θνκκαηηθέο Παξαηάμεηο, νη νπνίεο βιέπεηε
ηα Κφκκαηα πσο ζπλεξγάδνληαη θαη κε πνην ηξφπν κέζα ζηε Βνπιή, ην
αληίζηνηρν ήξζε θαη ζπλέβε θαη ζηνπο Γήκνπο θαη ζε πνιχ ρεηξφηεξν βαζκφ.
Πάληα ε αληηπνιίηεπζε βιέπεη ηε Γηνίθεζε ζαλ ερζξφ, ζαλ θάηη
ην νπνίν κεδελίδεη ην έξγν ηεο θαη πάληα ε Γηνίθεζε βιέπεη ηελ αληηπνιίηεπζε
ζαλ ερζξφ απέλαληί ηεο. Γελ ππάξρεη ε ινγηθή θαη ε θνπιηνχξα απηή ηε
ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα λα πεηο φηη απηφο ν λφκνο ζα κπνξνχζε λα είλαη
δφθηκνο, ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη, ζα κπνξνχζε λα πάεη κπξνζηά.
Δίλαη βέβαην φηη ζα αιιάμεη, αιιά ε νπζία είλαη φηη ηα
απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ λφκνπ απηή ηε ζηηγκή έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε
εκείο θαη ζέισ λα θαηαζηήζσ ζαθέο φηη κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη λα ζαο πσ θαη θάηη; Αλ φιεο καο νη δηαθνξέο ησλ
ηεζζάξσλ Παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ηε Γηνίθεζε είλαη απηά ηα
ηέζζεξα – πέληε ζεκεία πνπ έρεηε αιιάμεη, ζεσξψ φηη έρνπκε πάξα πνιχ
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κηθξέο δηαθνξέο. Καη αλ ζαο εμεγήζεη θάπνηνο φηη ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ γίλεη,
δελ ρξεηαδφηαλ λα κπείηε ζε απηή ηε βάζαλν.
Ηζηνξία γξάθνπλ νη παξέεο, αιιά άιιν λα πίλνπκε ηα νπηζθάθηα
καο φινη καδί ζε έλα ζπίηη θαη άιιν λα θάλνπκε Γηνίθεζε θαη πνιηηηθή.
Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Νηάηζε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη αγαπεηνί
ζπκπνιίηεο πνπ καο παξαθνινπζείηε, εχρνκαη ρξφληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά
ζε φινπο θαη φιεο. Θα είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο θαη ζα μεθηλήζσ αλαθνξηθά
θπξίσο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνηείλεηαη θαη κε θάπνηνπο θσδηθνχο
πνπ θφβνληαη απφ πιεπξάο πξνηάζεσο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Θα μεθηλήζσ κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν
θαη ηηο 50.000 €. Γηα ηηο 50.000 € πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν
δπζηπρψο θαίλεηαη πσο ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ Κψζηαο
μερλνχλ πνιχ εχθνια. Γηφηη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαςήθηζαλ κέξνο
ηεο πξφηαζεο πνπ έθεξε ην Γξαθείν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ καο,
ηεο πξφηαζεο γηα έληαμε ηνπ Γήκνπ καο ζηελ πξφζθιεζε 11 ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο». Μηα πξφηαζε, πνπ εηνηκαδφκαζηε λα
θαηαζέζνπκε θαη αθνξά ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πεηο ηελ αιήζεηα Θάλν, φιε ηελ αιήζεηα.
Καηαςεθίζακε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία. Με δεκηνπξγείο
εληππψζεηο.
Α. ΛΔΚΚΑ: πγλψκε, πξψηνλ δελ δηέθνςα θαλέλαλ 15 κήλεο. Γεχηεξνλ
είπα θαηαςήθηζε κέξνο ηεο πξφηαζεο, δελ είπα ηελ πξφηαζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνην κέξνο, δελ είπεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κε δηαθφπηεη θαλέλαο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Να νινθιεξψζσ; Να νινθιεξψζσ πξψηα θαη κε δηαθφπηεηε
κεηά. Φαίλεηαη φηη ελνρινχλ απηά πνπ ιέσ, αιιά δελ πεηξάδεη ν θαζέλαο εδψ
είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλέρεηαη φινπο. Μπνξεί κεηά ν θαζέλαο λα
ηνπνζεηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Λέθθα.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Αλ κε αθήζνπλ θ. Πξφεδξε, ζα ζπλερίζσ. Μηα πξφηαζε πνπ
εηνηκαδφκαζηε λα θαηαζέζνπκε θαη αθνξά ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν ησλ
ζρνιείσλ θαη ησλ θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν.
Μάιηζηα

θαίλεηαη

πσο

ν

θ.

Βαζηιφπνπινο

θαη

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ Κψζηαο ελδηαθέξνληαη ηφζν πνιχ γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο,
πνπ θαηαςήθηζαλ 20.000 € 100% ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, γηα
δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα
αληηζεηζκηθήο

ζπκπεξηθνξάο

ρξεκαηνδνηνχκελα

ησλ

πξνγξάκκαηα

ζπκπνιηηψλ
πνπ

καο.

θαηαςεθίζαηε,

Γειαδή

100%

πξνθεηκέλνπ

λα

αμηνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζπλδεκφηεο καο.
Έξρνκαη ηψξα ζε δπν θσδηθνχο πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε
ηεο αληηπνιίηεπζεο έξρνληαη λα κεδεληζηνχλ. Γπν θσδηθνί πνπ θαηά ηελ
άπνςή κνπ αλαδεηθλχνπλ κε ηνλ πιένλ μεθάζαξν ηξφπν ηελ πνιηηηθή
ππνθξηζία θπξίσο απφ πιεπξάο Παξάηαμεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πνπ έρεη
δηαηειέζεη θαη Γήκαξρνο αιιά θαη παξάιιεια ηελ άγλνηα, ή αο κελ είλαη ηφζν
βαξηά ε πξφηαζή κνπ, ή ηελ ειιηπή γλψζε γηα ηε ζσζηή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία
ηνπ Γήκνπ.
Μεδελίδεηαη ηειείσο ν θσδηθφο πνπ αθνξά ηε παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε επξσπατθά θαη
ινηπά επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα. Γελ μππλήζακε θ. Βαζηιφπνπιε έλα
πξσί θαη ζθεθηήθακε λα πξνζζέζνπκε απηφ ηνλ θσδηθφ θαη απηή ηε δαπάλε
ρσξίο ιφγν. ην απηνηειέο ηκήκα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο φπσο πνιχ θαιά
γλσξίδεηε, ππεξεηεί κφλν κηα ππάιιεινο, ε νπνία θαη αλακέλεηαη ζην ακέζσο
πξνζερέο δηάζηεκα λα απνζπαζηεί.
Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη άκεζα ε αλάγθε ηεο επάλδξσζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Μηα ζέζε, ε νπνία δπζηπρψο δελ κπνξεί λα
θαιπθζεί απφ θάπνην άιιν ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ καο, δηφηη απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία. Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο ηνκέαο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ηελ απνξξφθεζε
θνλδπιίσλ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ήδε εληαγκέλσλ πξάμεσλ.
Καη γηαηί κηιψ γηα πνιηηηθή ππνθξηζία; Γηφηη ην 2017 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20/12/2017 ηδνχ θαη ε απφθαζε απφ ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηελ
νπνία ζα θαηαζέζσ θαη ζηα πξαθηηθά γηα λα ηε δνπλ νη ζπλάδειθνη, ν θ.
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Βαζηιφπνπινο αλέζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο θαη κε
δαπάλε χςνπο 20.000 € γηα ελληά κήλεο ζε εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ΔΠΑ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, γηα ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ
δπν εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ
2014-2020.
Καη γηαηί ην έθαλε; Γηαηί ην θάλαηε θ. Βαζηιφπνπιε; Γηφηη ε
αξκφδηα ππάιιεινο ηφηε απνπζίαδε κε άδεηα κεηξφηεηαο θαη αθξηβψο επεηδή
ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε,
θαηαθχγαηε ζε ιχζε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε – ζπκβνχινπ, πξνθεηκέλνπ λα κε
ραζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ πνπ είρακε εληαρζεί.
Καη ζήκεξα, πνπ ην Σκήκα κέλεη νξθαλφ, έξρεζηε θαη κεδελίδεηε
ηνλ θσδηθφ ζέινληαο πξνθαλψο λα βάιεηε εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
θαη ηελ απνηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο. Δάλ απηφ δελ είλαη πνιηηηθή
ππνθξηζία θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηφηε ηη είλαη.
Πάκε ηψξα θαη ζηνλ άιινλ θσδηθφ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ φρη ηφζν
ζσζηή γλψζε γηα ηε ζσζηή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Έξρεζηε θαη
κεδελίδεηε ηνλ θσδηθφ πνπ αθνξά ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
φζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ην Γήκν.
Αληί λα απνινγείζηε πνπ επί πέληε ρξφληα δελ θξνληίζαηε λα
δεκηνπξγήζεηε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ην Γήκν ε νπνία βάζεη ηνπ
άξζξνπ 168 ηνπ Νφκνπ 4270/2014 είλαη ππνρξεσηηθή πιένλ γηα ηνπο Γήκνπο,
έξρεζηε θαη καο ιέηε γηαηί ζα αλαζέζνπκε θαη κάιηζηα ζε παλεπηζηεκηαθφ
Ίδξπκα ηελ νξγάλσζε ελφο ηέηνηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ, είλαη
παξάλνκν λα ιεηηνπξγνχκε έηζη;
Κιείλνληαο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνηεηλφκελν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε πξνυπνινγηζκφ, κε θχξηνπο εθθξαζηέο
ηνπο ζπκπξάηηνληεο εδψ θαη θαηξφ θ. Βαζηιφπνπιν θαη θ. Σνκπνχινγινπ
ζεσξψ πσο θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε κε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή,
θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη θχξην ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε, ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Γήκνπ καο.
Χο εθ ηνχηνπ ζα ππεξςεθίζσ ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο δηφηη
ζεσξψ φηη είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή
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θαηεχζπλζε θαη πεξηκέλσ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
πνπ ζπγθεθξηκέλα έζεζα πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Λέθθα ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν σο
ηειεπηαίνο νκηιεηήο θαη κεηά ζα δεπηεξνινγήζνπλ νη επηθεθαιήο.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ρξφληα πνιιά κε πγεία ζε φινπο θαη
φιεο. Πνιχ γξήγνξα γηαηί δελ ηαιαηπσξψ ζπλήζσο φζνλ αθνξά ηνλ
πξνυπνινγηζκφ φ,ηη ζέιεηε αθνχζηε θαη φ,ηη ζέιεηε πεηάμηε. Λνγηθφ είλαη λα
κελ έρνπκε φινη ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο. Αλ είρακε, ζα είρακε θαηεβάζεη έλα
πλδπαζκφ θαη ζα δηνηθνχζακε φινη καδί ηελ πφιε. Γη' απηέο ηηο δηαθνξέο καο
θξηλφκαζηε ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο, δπζηπρψο.
Θα αλαθεξζψ ζε ηξεηο ζπλαδέιθνπο νλνκαζηηθά ρσξίο λα ζίμσ
θπζηθά θαλέλαλ. Δίρε πεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη βξήθε ράνο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Λνγηθά πξέπεη λα είλαη πηζηεχσ
πνιχ θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πσο πξνήιζε απηφ; Σν ’13 ζαλ
Αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ βξέζεθα ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα θάλσ ηνλ
Πξφεδξν εθπνίεζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη λα αθνχσ ζπλαδέιθνπο λα
γίλεηαη έλαο πιεηζηεξηαζκφο ζηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ 15 έσο
30%. Σν απνηέιεζκα; Σν βξήθε κπξνζηά ηνπ ν Άξεο Βαζηιφπνπινο θαη έρεη
απφιπην δίθην. πλεηξκφο ήηαλ απηφο, απιά.
Γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά. Γελ ζπγθξίλεηαη θαζφινπ ην ’19 κε ην ’20
φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ, πξψελ Γήκαξρε. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο
είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηψξα
φκσο δελ ζπγθξίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε. Ο Γήκνο είρε ηνλίζεη θαη ηφηε θαη
παιεχεη θαη ηψξα λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα απφ ηε κεξηά ηνπ φζν κπνξεί.
ηελ θα Δκκαλνπήι αιεζηλά θαη γη' απηήλ, ζαλ Πξφεδξνο ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θπζηθά θαη ζέισ ην γλσξίδεηε πνιχ θαιά λα
ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα, αιιά κε ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ άιινπο. Γελ
κπνξψ κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ θαη έρεηε θη
εζείο θαη λνκίδσ ηψξα πξέπεη λα ηηο γλσξίδεηε φινη, ζε δεκηά απφ 200 έσο
400.000 € θαη ίζσο θαη παξαπάλσ θαη γλσξίδεηε φηη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ
δελ κπνξνχλ λα ηα ζηεξίμνπλ. Γελ ιέσ αλ είλαη ζε θαθή ή θαιή θαηάζηαζε,
δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ έλα ηέηνην λνχκεξν.
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Καη κε δεδνκέλν φηη γλσξίδσ φηη ζα δεκηνπξγεζεί δεκηά, δελ
κπνξψ λα πάξσ ρξήκαηα απφ ην Γήκν πνπ κπνξεί λα δψζεη ζε άιιεο δνκέο,
απηέο πνπ είπακε πξηλ φινη: παηδεία, αζιεηηζκφ, ζρνιεία, θνηλσληθή πνιηηηθή
λα ηα δηαζέζσ γηα έλα πξφγξακκα πνπ είλαη ππεχζπλν ην Τπνπξγείν θαη ε
Κπβέξλεζε θαη θνληά ηνπο θαη ε Όπαηε Αξκνζηεία.
Σν δνπιέςακε, ην ηειεηψζακε, ζέινπκε λα καο δψζνπλ ηε ιχζε.
Δίκαη θάζεηνο φηη κε απηά ηα δεδνκέλα δελ ζέισ λα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα.
Σε ζηήξημή κνπ λνκίδσ ηελ έρεηε θαηαιάβεη φινη, είκαη φκσο καδί ζαο θαη ζε
έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ έρσ δεηήζεη απφ ηνλ Πξφεδξν λα πάξνπκε
απφθαζε θαη λα ξίμνπκε ηηο επζχλεο ζε απηνχο πνπ νθείινπλ λα ζηεξίμνπλ ην
πξφγξακκα, έηζη φπσο ην είρακε κέρξη ηψξα. αο επραξηζηψ πνιχ, θαιέο
γηνξηέο ζε φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Καξαβία θαη ηψξα μεθηλάκε κε ηηο
δεπηεξνινγίεο. Δπεηδή δελ ζα δψζσ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ, ζαο
παξαθαιψ πνιχ ζέισ λα κελ πξνζβάιιεη θαλέλαο, θαλέλαλ. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, κίιεζα ην κηζφ απφ φ,ηη κίιεζαλ άιινη
επηθεθαιήο αλχπαξθησλ Παξαηάμεσλ, νπφηε ζε παξαθαιψ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ επαλαιακβάλνπκε θαη ιέκε ηα ίδηα πξάγκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, πάκε. Καη' αξράο λα μεθηλήζσ απφ ηνλ θ.
Καληαξέιε. Υαίξνκαη πνπ ν θ. Καληαξέιεο ζπκάηαη γηα ηελ πξνεγνχκελε
ζεηεία, βέβαηα ε κλήκε ηνπ είλαη επηιεθηηθή, γηα ην αλ ήηαλ απηαξρηθή ή φρη θαη
κε αλαγθάδεη λα ππεξαζπηζηψ έλαλ άλζξσπν, ηνλ πξψελ Πξφεδξν ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ θ. Πάλν, ν νπνίνο ζε ζρέζε κε ην πψο
ζπκπεξηθέξεηαη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε, είλαη ην απαχγαζκα ηεο δεκνθξαηίαο.
Καη ραίξνκαη πνπ ν θ. Καληαξέιεο δηάβαζε ηα πξαθηηθά ησλ
πξνεγνχκελσλ πέληε ρξφλσλ γηαηί απφ ηα 70-80 Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ
έγηλαλ, ίζσο λα εκθαλίζηεθε ζε 2, ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη φηη δηάβαζε ηα
πξαθηηθά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Λέηε ςέκαηα θ. Βαζηιφπνπιε. Αθνχ καο αθαηξνχζαηε ηνλ
ιφγν, είλαη δπλαηφ λα ιέηε απηά ηα πξάγκαηα εζείο; Δίλαη δπλαηφλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
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Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Γεχηεξνλ.

Ζ

πξφηαζε

ηνπ

ελαιιαθηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη ηεο «Γχλακεο πνιηηψλ» νχηε ηνπ Βαζηιφπνπινπ.
Δίλαη πξντφλ ζχγθιηζεο, ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πιαηζίνπ πνπ θαηαζέηνπκε ηξηψλ Παξαηάμεσλ θαη αλεμάξηεηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνχινπ ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε.
Γηαηί είλαη πνιχ βνιηθφ λα ρξεψλεηε ζε εκάο κφλν γηα ζαο θαη
άξα λα πεξηνξηζηεί κηα ζπδήηεζε λα είκαζηε κφλν εκείο απηνί νη νπνίνη ζα
ππεξαζπηζηνχκε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ζπκπιεξψζσ, είρακε θάλεη πξφηαζε λα είλαη θη
άιινη γηα λα βνεζήζνπλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Σξίηνλ, ε απιή αλαινγηθή δελ είλαη α ια θαξη.
Γελ είλαη απιή αλαινγηθή θαιή φηαλ κπνξείηε θαη πεξλάηε… Σερληθφ
Πξφγξακκα πεξάζαηε κε κεηνςεθία, κελ ην μερλάηε απηφ. Με κεηνςεθία ην
πεξάζαηε. Γελ είλαη θαιή φηαλ πεξλάηε ηξνπνπνηήζεηο – αλακνξθψζεηο
πξνυπνινγηζκνχ κε 2 ςήθνπο, φπσο είπε θαη ν θ. Βνχξνο.
Αιιά ηψξα, μαθληθά ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη
θαηαζηξνθηθή, είλαη επηθίλδπλε, είλαη ξεβαλζηζηηθή. Ζ ζηάζε ζαο, ε ζέζε ζαο
δείρλεη ηνλ ζεβαζκφ ζαο απέλαληη ζηε δεκνθξαηία θαη ην γεγνλφο φηη αληί λα
ζπδεηήζεηε επί

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ

εκείο ζέηνπκε,

θηλδπλνινγείηε θαη βάδεηε ηακπέιεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ απαμηψζεηε
ζπιιήβδελ.
Πάκε επί ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ. Αθνχζηεθαλ θάπνηεο
παξαηεξήζεηο, αθνχζηεθε γηα ηα tablet παξαδείγκαηνο ράξηλ θαη ηελ
ηειεθπαίδεπζε. Καη' αξράο ζηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε είλαη κέζα άλζξσπνη νη
νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε ηειεεθπαίδεπζε είλαη ην απαχγαζκα ηεο εθπαίδεπζεο.
Αιιά παξαπέξα απφ απηφ ε πξνζθνξά ησλ tablet ηελ νπνία
εκείο πξνηείλνπκε έρεη λα θάλεη πξψηνλ κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε
φισλ ησλ ζνβαξψλ επηζηεκφλσλ ζε απηή ηε ρψξα, νη νπνίνη ιέλε φηη ε
παλδεκία ζα θξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην θαινθαίξη. Άξα ηα παηδηά ζηα
ζρνιεία θαη νη άζιηεο εηθφλεο ηηο νπνίεο έρνπκε δεη, λα είλαη νηθνγέλεηεο πνπ λα
έρνπλ έλαλ ππνινγηζηή θαη λα κελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ, ζα θξαηήζνπλ γηα
πνιχ θαηξφ αθφκε.
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Γεχηεξνλ, αο πάξνπκε ην θαιφ ζελάξην θαη αο επρεζνχκε λα
ππάξρεη ην θαιφ ζελάξην δειαδή φηη κέζα ζην Γελάξε εκβνιηάδνληαη 6-7
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη θαηαθέξλνπκε θαη μεπεξλάκε ηελ παλδεκία.
Θεσξείηε πσο ε πξνζθνξά ησλ tablet απφ ην Γήκν φηη είλαη θνκκάηη κφλν ηεο
ηειεξγαζίαο; Σν tablet ή ην laptop είλαη κφλν ηεο ηειεξγαζίαο; Γελ
ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλνιηθφηεξα; Άξα ζα
είλαη έλα πεξηηηφ έμνδν γηα ην Γήκν; ηαλ ππάξρνπλ άιινη Γήκνη νη νπνίνη
πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα θαη ζίγνπξα φρη κεηαρεηξηζκέλα, φπσο θάλεηε
εζείο.
Δγψ λα δερηψ θαη ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηε, νχησο ή άιισο
εηζαγσγηθά ν θ. Αλεκνγηάλλεο ην είπε φηη ηα ρξήκαηα ηηο 100.000 € πνπ
πξνηείλνπκε ζα πάλε σο έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη νη
ίδηεο νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηαηί αθνχζηεθε σο θξηηηθή απηφ κπνξνχλ λα
απνθαζίζνπλ απηά ηα ρξήκαηα λα ηα δηαζέζνπλ γηα δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ,
γηα βειηίσζε εξγαζηεξίσλ ή γηα άιιε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ρξεηάδνληαη.
Αλ κε ηη άιιν φκσο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε πνπ δείρλεη
θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνηείλεηε εζείο.
Καη απφ πνχ ηα πήξακε απηά ηα ρξήκαηα; Σα πήξακε απφ ην
κπαιφλη ην νπνίν θ. Μπεξδέζε εγψ δελ άθνπζα θαλέλαλ λα ιέεη γηα ξνπζθέηη.
ηεξίμαηε κηα ηνπνζέηεζε ιέγνληαο φηη είλαη ξνπζθέηη. Πνηνο κίιεζε γηα
ξνπζθέηη; Σν κφλν ην νπνίν είπακε θαη επηκέλνπκε λα ιέκε είλαη πσο είλαη κηα
ηδηαίηεξα δαπαλεξή, ρσξίο θακία θαιή πξαθηηθή πνπζελά ην κπαιφλη θαη είλαη
ηεξάζηην ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα ην Γήκν. Καη είλαη θαη επηθίλδπλε.
Να έξζσ θαη ζε θάηη άιιν πνπ είπαηε. Λέηε φηη πξνηείλνπκε δπν
ιεσθνξεία θαη δελ πξνηείλνπκε νδεγνχο ή ζπλνδνχο. Δζείο πνπ πξνηείλεηε ην
κπαιφλη ζηε Γσδεθαλήζνπ έρεηε πξνηείλεη θχιαθα; Γηαηί ζαο ην ππνγξάθσ
φηη ζηε Γσδεθαλήζνπ ην κπαιφλη απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί
θαη ζα ιεηηνπξγήζεη, ζα έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα.
Δίπε ν θ. Βνχξνο θαη είλαη ινγηθφ ν θ. Βνχξνο λα κε γλσξίδεη
γηαηί δελ ήηαλ εδψ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αιιά ην επαλέιαβαλ θαη
θάπνηνη άιινη, ην γεπεδάθη ζην Παπιάθεο πνηνο ην έθηηαμε ην 2016; Δκείο. Σα
απνδπηήξηα μέξεηε πφζεο θνξέο έρνπλ δηαιπζεί; Σνπιάρηζηνλ ηξεηο θαη αθφκε
θαη ηψξα αλ παο ζηα καχξα ηνπο ηα ράιηα είλαη. Γηαηί; Γηαηί είλαη θαθή ε
95

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

εθάζηνηε ζα πσ εγψ, Γεκνηηθή Αξρή ή γηαηί είλαη έλαο ρψξνο παξαπιήζηνο
ηεο εζληθήο νδνχ θαη αθχιαθηνο, κε ζπλέπεηα λα γίλνληαη δεκηέο; Σν ίδην ζα
ζπκβεί θαη κε ην πξνηεηλφκελν πνπ ιέηε κπαιφλη.
Σν γεπεδάθη ζηελ Παπαθιέζζα πνηνο ην έθηηαμε; Πνηνο ην
αλαθαηαζθεχαζε, πνπ δελ είρε νχηε ηέξκα, κε κηιήζσ γηα ριννηάπεηα, ζηελ
Παπαλαζηαζίνπ, δειαδή απηφ πνπ ιέκε ζηνλ Πεξηζζφ. Πνηνο ην έθηηαμε;
Δκείο ην θηηάμακε. Σν γεπεδάθη ζηνλ Ησληθφ απ' έμσ πνηνο ην έθηηαμε; Δκείο
ην θηηάμακε. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη φια απηά θη άιια ηφζα πνπ πξνηείλνπκε φηη
δελ έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο θαη βειηηψζεσλ;
Δπίζεο εδψ ππάξρεη κηα αληίθαζε. Δζείο έξρεζηε θαη πξνηείλεηε
σο πξνκήζεηα ην κπαιφλη, αιιά ν θ. Κνζθνιέηνο καο θαηεγνξεί φηη ελψ είλαη
–ιέεη- έξγν, εκείο ην βάδνπκε σο πξνκήζεηα. Γελ θαηαιαβαίλσ πνηα είλαη ε
ινγηθή. Πσο είλαη δπλαηφ λα είλαη πξνκήζεηα έλα έξγν ην κπαιφλη θαη λα κελ
είλαη πξνκήζεηα αληίζηνηρα θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ
γεπέδσλ πνπ πξνηείλνπκε θαη ηα νλνκαηίδνπκε.
Καη ην θφζηνο, επεηδή ην ξψηεζε, πήξε ηελ απάληεζή ηνπ ν θ.
Κνζθνιέηνο, λα ην επαλαιάβσ θη εγψ. Κχξηε Κνζθνιέην, ηα αηηήκαηα γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ

δελ

δηακνξθψλνληαη

απφ

ηηο

Τπεξεζίεο

κφλν.

Γηακνξθψλνληαη θαη απφ ηα πνιηηηθά ζέισ απηψλ νη νπνίνη είκαζηε δεκνηηθνί
ζχκβνπινη. Καη εκείο ζέινληαο λα αλαθαηαζθεπάζνπκε απηνχο ηνπο ρψξνπο
ξσηήζακε, κάζακε θαη βξήθακε φηη ην θφζηνο κπνξεί λα βγεη κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνηείλνπκε.
ίγνπξα κπνξεί ην κπαιφλη λα βγεη κε 80.000 € θαη φρη κε
316.000 € πνπ πξνηείλεηε εζείο. Γηαηί δελ είζηε κφλν εζείο απηνί νη νπνίνη
θπθινθνξείηε ζηελ αγνξά θαη έρεηε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ έξγα,
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θη εκείο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ ζε θάηη πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο. Κχξηε
εξεηάθε, ην γεγνλφο φηη δελ πεηξάμακε ηα έζνδα δελ είλαη γηαηί θξίλνπκε φηη
ηα έζνδα είλαη θαιά. Σν θάλακε, γηαηί αλ ζέιακε λα δηακνξθψζνπκε
ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξνχζακε λα πεηξάμνπκε ηα έζνδα. Σφζν
απιά. Γηαηί αλ πεηξάδακε ηα έζνδα, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα θαηαζέηακε,
ζα είρε ζέκα λνκηκφηεηαο. Μπνξείηε λα θξίλεηε απηφ. Αιιά απηφ, δελ ήηαλ
βάζεη πξφζεζεο.
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Κιείλνληαο ζέισ λα πσ θάηη γηα ην πξάζηλν. Αθνχζηε κε, γηαηί
εδψ έρνπλ αθνπζηεί ζεκεία θαη ηέξαηα! Πξψηνλ, εκείο θάλακε 15 πξνζιήςεηο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην πξάζηλν θαη απηφ ην ιέσ πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο. Κάλακε 15 πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην πξάζηλν.
Δπνκέλσο ε θξηηηθή πεξί κε πξνζιήςεσλ, αιινχ. ρη ζε εκάο. Κάλακε ην
κάμηκνπκ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ κπνξνχζακε λα θάλνπκε, γηαηί. Γηαηί ήηαλ
πξνζιήςεηο ηνπ 2008 κε ζπλέπεηα κηα πξφζιεςε λα καο ηξψεη αθφκε θαη έμη
κήλεο γηα λα γίλεη. Μηα πξφζιεςε. Γηαηί επαλαιακβάλσ ήηαλ δηαγσληζκνί ηνπ
’08. Καη αθήζακε θαη 12 γηα ηε ζπλέρεηα, νη νπνίεο βέβαηα ζα έηξσγαλ ρξφλν
λα γίλνπλ.
Γηαηί πξνηείλνπκε ζήκεξα; Σν είπε ν θ. Γξακκέλνο άζειά ηνπ φηη
δελ έγηλε κφλν θπηνηερληθή αλάπιαζε, κπήθε θαη θάπνην αξδεπηηθφ θαη έλα
ςεθηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο άξδεπζεο. Αιήζεηα είλαη. Απηφ ην νπνίν εζείο
παξνπζηάδεηε σο θπηνηερληθή αλάπιαζε, είλαη κηα βαζηθή ππνδνκή γηα ηελ
πφιε γηα ηελ νπνία είκαζηε ππεξήθαλνη, ηελ νπνία πφιε ηελ αθήζαηε θάπνηνη
πνπ είζηε θαη ζήκεξα εδψ, ρσξίο 80 ξνιφγηα ηεο ΔΤΓΑΠ.
Δδψ εκείο ζήκεξα πξνηείλνπκε 100.000 € γηα πξνζιήςεηο
8κελσλ φρη γηαηί πξνηηκάκε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, αιιά γηαηί ιέκε ηελ αιήζεηα.
Θα κπνξνχζακε λα βάινπκε 100.000 € θαη λα βάινπκε δίπια έλα θσδηθφ πνπ
λα ιέεη κφληκν πξνζσπηθφ. Θα άιιαδε θάηη πηζηεχεηε; ρη. Σν θάλνπκε, γηαηί
νη 8κελνη κπνξνχλ λα καο έξζνπλ γξήγνξα θαη κπνξεί ν Γήκνο απηφ ην νπνίν
ν θ. Βνχξνο αθχξσζε λα πξνγξακκαηηζηεί θαη πξφζιεςε ησλ 12 κνλίκσλ.
Δδψ ζέισ λα θιείζσ γηαηί θάπνηνη επηκέλνπλ παξά ηα 6
εθαηνκκχξηα ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ πνπ έρεη ν Γήκνο θαη παξά ηα πιένλ 2
εθαηνκκχξηα πιενλάζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα αληαπνδνηηθά, επηκέλνπλ λα
θηλδπλνινγνχλ θαη θάπνηνη επηκέλνπλ λα ιέλε θαη ςέκαηα θαη κηιάλε γηα άδεηα
Σακεία. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ άδεηα Σακεία, αιιά άδεηα κπαιά.
Δπραξηζηψ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Εεηψ ζπγλψκε θ. Πξφεδξε γηα ηε δηαθνπή, απιά ζα ήζεια λα
ξσηήζσ αλ ζα δψζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο θάπνηα απάληεζε ζρεηηθά κε ηα
εξσηήκαηα πνπ ππέβαιια.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ ζε 30 δεπηεξφιεπηα Λχζαλδξε.
Αμηνιφγεζα ηα εξσηήκαηα ηνπ θ. Λέθθα θαη δελ ζεψξεζα φηη πξέπεη λα
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απαληήζσ, αιιά αθνχζηε. Ξέξεηε, ν θ. Λέθθαο κνπ ζπκίδεη ην παηδί ην νπνίν
πάεη ζθνηψλεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη πάεη κεηά θαη ιέεη φηη είλαη νξθαλφ. Σν
Σκήκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ην νπνίν «θιαίεη» ν θ. Λέθθαο φηη ζα
κείλεη ρσξίο ππάιιειν πξψηνλ ζπγθξνηήζεθε απφ εκάο. Γεχηεξνλ ε
ππάιιεινο ε νπνία ππάξρεη εθεί είλαη ππάιιεινο ηελ νπνία εκείο θέξακε ζην
Γήκν κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ελαπφθεηηαη ζην Γήκν αλ ζα κείλεη ή αλ ζα
θχγεη. Γελ θαηαιαβαίλσ θ. Λέθθα έλαλ ππάιιειν, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ζε απηφ ην γξαθείν, πσο έξρεζηε λα ηνπ δψζεηε άδεηα
λα θχγεη θαη λα έξρεηαη κεηά θαη λα ιέηε 25 ρηιηάξηθα.
Κιείλνληαο ζα ζαο πσ ην εμήο: φηαλ εκείο δψζακε ιεθηά ζε
ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα ΔΠΑ είρε νλνκαηεπψλπκν. Ήηαλ γηα ην ηάδε ή
ην δείλα έξγν. Εεηήζακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα
δηεθδηθήζνπκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ηάδε ή ην δείλα έξγν. Γελ πξνζιάβακε
πνηέ θαλέλα ζχκβνπιν γηα ΔΠΑ, γεληθψο. Γηαηί ηα «γεληθψο» ηα νπνία εζείο
πξνηείλεηε, είλαη πεξίεξγα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

απφςε

παξαθνινπζήζακε

κηα

παξάζηαζε. Γελ μέξσ αλ είδακε ην έξγν «Νηξέηθνπο», ηνλ «Σαξηνχθν» ή ηνλ
«Αγαπεηηθφ ηεο Βνζθνπνχιαο», γηαηί θάπνηνο πξνθαλψο παίδεη ην ηδφβελν
εδψ κέζα! Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο.
Μίιεζα

πάξα

πνιχ

ζνβαξά

θαη

ππεχζπλα

πάλσ

ζην

πξφγξακκα θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ην ’21. Αλη' απηνχ –φρη γηα πξψηε θνξά,
ην ζπλερίδεη ν θ. Βνχξνο- δέρηεθα πξνζσπηθή επίζεζε, ζε ζεκείν πνπ ν
αμηνζξήλεηνο Γήκαξρνο ραξαθηήξηζε ηελ Παξάηαμή καο απηή πνπ ηνλ
αλέδεημε ζηε ζέζε, γηαηί θαη ζηελ θαξέθια πνπ θάζεηαη επί επνρήο κνπ
αγνξάζηεθε.
Σνλ αλέδεημα ζηε ζέζε απηή, ηελ ραξαθηήξηζε σο πιηθά πξνο
θαηεδάθηζε. Νηξνπή ηνπ, γηαηί πξνζβάιιεη 3.300 ζπκπνιίηεο κνπ θαη ζα έξζεη
ε ψξα πνπ ζα βξεη απέλαληί ηνπ πνιιέο Παξαηάμεηο γηαηί είλαη θαηφξζσκα
πνπ ηηο έβαιε φιεο απέλαληί ηνπ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη έξρνκαη ζην πξφγξακκα. Έγηλε κηα ζπδήηεζε
απφ αξθεηνχο ζπκβνχινπο πνπ κίιεζαλ δηεμνδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα. Κξαηάσ
ηεο θαο Παπαινπθά γηα ηηο 100.000 € ησλ tablet λα δνζνχλ ζηηο ρνιηθέο
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Δπηηξνπέο δειαδή ε έθηαθηε επηρνξήγεζε λα θηάζεη θνληά ζηηο 250.000 €
πξνθεηκέλνπ λα νη δπν ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο
θαη αλάινγα κε ην ηη απηέο ζα θξίλνπλ, λα θαηαλεκεζνχλ ηα ρξήκαηα απηά
πξνο εμππεξέηεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ.
Ννκίδσ ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κίιεζε θαη ν θ. Γνχιαο.
Αιιά κνπ θάλεη εληχπσζε γηα πνιινχο ζσηήξεο πνπ βιέπσ γηα
πξψηε θνξά, πνπ έιεηπαλ ηφζα ρξφληα θαη σο ζσηήξεο ζέινπλ λα ζψζνπλ
ηελ πφιε. Λεο θαη φινη εκείο νη ππφινηπνη ζέινπκε ην θαθφ ηεο πφιεο. Ο
θαζέλαο έρεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη κε απηή ζα κηιάεη θαη κε απηή ζα ζηέθεηαη θαη
κε απηφ ην κέησπν μεθάζαξα ζα βγαίλεη ζηελ θνηλσλία θαη ζα ηε ζπλαληά.
Κχξηε Πξφεδξε είπαηε λα κελ πξνζβάιιεη θαλέλαο θαλέλαλ,
φκσο φηαλ κε πξνζέβαιε ν θ. Βνχξνο, δελ είπαηε θνπβέληα. Ήζαζηαλ
Αληηδήκαξρφο κνπ φηαλ είπε φηη πξνζέιαβα παξάλνκα 70-80 άηνκα, ήζνπλ
Αληηδήκαξρνο ηφηε θαη μέξεηο φηη ν Γήκνο είρε 78 άηνκα θαη κε 78 άηνκα
έβγαιε απηφ ην έξγν πνπ ην ζπλαληάκε ζε θάζε καο βήκα έμσ ζηελ πφιε.
Γελ

πηζηεχεη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

ζηε

ζπλεξγαζία

ησλ

Παξαηάμεσλ θαη ζηελ απιή αλαινγηθή. Θέιεη λα παίξλεη απφ θάζε Παξάηαμε
αδχλακνπο θξίθνπο γηα λα ηνπ δίλνπλ ςήθνπο, κνηξάδνληαο αληηδεκαξρίεο θαη
δηάθνξεο ζέζεηο. Φηάζακε ζην ζεκείν ζε πεξαζκέλν πκβνχιην κελ μερλάηε
φηαλ κηιήζακε γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο πνπ έμη Παξαηάμεηο
ζπκθψλεζαλ ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ
δηαρεηξηζηηθέο.
Καη φηαλ πξφηεηλα λα γίλεη κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή λα
ηειεηψζεη ηε δηαρεηξηζηηθή θαη κε ην άιζνο θαη κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ είλαη
δίπια, δηάιεηκκα ζηε ζπλεδξίαζε θαη ζην ηέινο ηε ζακπνηάξηζαλ αθφκε θαη
ηελ Δπηηξνπή απηή θαη ηελ ςεθνθνξία πνπ έγηλε. Απηά είλαη ηα πηζηεχσ ηνπο,
απηή είλαη ε πξαγκαηηθή βεβαία πεπνίζεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ
ζήκεξα δηνηθνχλ θαη σο ζσηήξεο ηεο πφιεο ζέινπλ λα καο ζψζνπλ απφ ηνπο
θαθνχο.
Ξεράζαηε ηα δπν πνχικαλ πνιπηειείαο πνπ είρα αγνξάζεη επί
δεκαξρίαο κνπ ηη εμππεξεηήζεηο έθαλαλ; Μα κέρξη λα ηα πάξνπκε, δελ είρακε
πάξεη ηνπο νδεγνχο. Οη νδεγνί παίξλνληαη κεηά, δηφηη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ
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αθνινπζείηαη πνπ θαζπζηεξεί. ηαλ ηα πάξεηο, ηφηε είλαη πνιχ πην εχθνιν λα
πάξεηο θαη ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο.
Καη αλαξσηηέκαη: είλαη πνιχ θαιχηεξα ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ
έρνπλ ηδησηηθά απηνθίλεηα πνπ πεξλάλε απφ ηα ζπίηηα ηνπ θφζκνπ, πνπ
πιεξψλνπλ θηφιαο γηα λα πάξνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ηα πάλε ζηα λεπηαγσγεία
θαη ζηα δεκνηηθά; Δίλαη ληξνπή δειαδή ν Γήκνο λα έρεη ηέηνηεο εμππεξεηήζεηο
ησλ πνιηηψλ, κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά; Καη λα αθνχο ηνλ Αληηδήκαξρν λα
ιέεη πνπ ζα ζεθψλνληαη απφ ηηο 7 ε ψξα νη γνλείο θαη ηα ινηπά θαη λα ζην ιέεη
Αληηδήκαξρνο ηεο Παηδείαο; Ή λα ιέεη πνιιά ηα ιεθηά θαη είλαη ιατθηζκφο λα
δψζνπκε ζηα ζρνιεία καο; Καη απεπζχλνκαη ζηνπο λένπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη απηνχο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
παηδεία.
Καηξφο θχξηνη ζπλάδειθνη λα ζπγθξνπζηνχκε κε απηέο ηηο
ινγηθέο. Άθνπζα ηνλ θ. Γξακκέλν πνπ κίιαγε γηα ηνλ πξάζηλν θαη ηνλ θ.
Κνπηζάθε πνπ ζέιεη θη άιινπο ζηελ θαζαξηφηεηα. Κχξηνη ζπλάδειθνη ε
θαζαξηφηεηα δελ ρξεηάδεηαη άηνκα, άιια πξάγκαηα ρξεηάδεηαη ε θαζαξηφηεηα.
Σν πξάζηλν ρξεηάδεηαη.
ηαλ ιέεη απφ ηε κηα κεξηά έρεη 40% πξάζηλν ε πφιε καο, δελ
ληαξαβεξίδεηαη κε 30-32 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ θάκπνζνη έρνπλ θαη
πξνβιήκαηα, πνπ δελ αλεβαίλνπλ νχηε ζηα δέληξα. Θέιεη άηνκα. Καη αλ
βάιακε επνρηθφ πξνζσπηθφ, δελ ην βάιακε γηαηί ζέινπκε θ. εξεηάθε λα
πάξνπκε επνρηθφ, ζέινπκε κφληκν πξνζσπηθφ. Αιιά μέξνπκε φηη ε δηαδηθαζία
είλαη πνιχ ρξνλνβφξα, πνπ επί Κφληνπ πξνζιακβάλνληαη ζήκεξα, κεηά απφ
ηέζζεξα – πέληε ρξφληα.
Σν θάλακε, αθξηβψο γηα λα κε ιείςεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ ρξεηάδεηαη εθεί πνπ θφβνπκε απφ ηνπο ηδηψηεο ηε ζπληήξεζε. Καη θ.
Γξακκέλε, άιιν ε ζπληήξεζε θαη ην θφςηκν ηνπ γθαδφλ θαη άιιν ε
θπηνηερληθή, ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο πνπ ζέιεη εηδηθέο γλψζεηο.
Αο θνηηάμεηε ηνπο ππιψλεο ηνπ άιζνπο πνπ έρνπλ ζθνπξηάζεη
θαη αθήζηε ηηο δνθηκαζίεο εδψ θαη εθεί. Μάζεηε λα αθνχηε, δελ είλαη θαθφ λα
αθνχηε, αλνίμηε ηα απηηά ζαο πνπ είλαη βνπισκέλα ζε θάπνηνπο πνπ άιινη
γξάθνπλ φηη ζα αιιάμνπλ ηηο ζειίδεο ηεο πφιεο. Σφζε δπλαηφηεηα αιήζεηα;
Πνπ ήηαλ ηφζν θαηξφ απηνί νη θσζηήξεο;
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Έηζη ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη αο ζηαζνχκε ζηελ νπζία ησλ
πξαγκάησλ. Δίλαη δπν πξνηάζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθέο: κηα θιαζηθή θαη
παξσρεκέλε πνπ ήξζε γξαθεηνθξαηηθά «ζέινπκε ηφζνπο ζπκβνχινπο, ηφζα
κνιχβηα, ηφζα μχδηα» θαη είλαη κηα άιιε δπλακηθή πξφηαζε πνπ ιέεη «ηα
ζρνιεία καο πξέπεη λα εληζρπζνχλ δπλακηθά». Πέθηεη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε.
Θα ζηαζνχκε απαζείο ζε απηή ηελ αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο, πνπ γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο θφβεη θνλδχιηα; ρη. Θα πξέπεη απφ ην πζηέξεκά ηνπ ν Γήκνο λα
βγάιεη ρξήκαηα παξαπαλήζηα θαη λα εληζρχζεη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Γη' απηφ θάλσ θαη δεθηή ηελ πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά θαη
πξνθαλψο θαη ηνπ θ. Γνχια πνπ ιέλε αο απνθαζίζεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή ε
ίδηα αλ ζέιεη tablet ή αλ ζέιεη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ή αλ ζέιεη
δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, αλ ζέιεη νηηδήπνηε λα ην πάξεη θαη λα ην επηιέμεη ε
ίδηα. Πξέπεη λα ην θάλνπκε δεθηφ θχξηνη ζπλάδειθνη.
Γείμηε

ηφικε

θαη

μεπεξάζηε

ηηο

θνιιεκέλεο

αληηιήςεηο,

μεπεξάζηε απηά ηα πξάγκαηα πνπ φινπο ηνπο βιέπεηε σο ερζξνχο
εθδηθεηηθνχο. Ση ζέινπκε; Να ζαο θάκε ηηο ζέζεηο; Έρνπκε ρνξηάζεη απφ
εμνπζία. Σν κεξάθη, καο θξαηάεη εδψ θαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία είλαη
πνιχηηκε. Δθκεηαιιεπηείηε ηελ θάπνηνη. Γελ έρεηε λα ράζεηε, λα θεξδίζεηε
έρεηε. Αιιά γηα λα θεξδίζεηε θχξηνη ζπλάδειθνη, ζθχςηε ιηγάθη ην γφλπ θαη
δέζηε ην δηπιαλφ ζαο, αθνχζηε θη άιιεο απφςεηο.
Ση ζαο έθηαηγε εθεί ζηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο λα πείηε κε κηα
γξνζηά φινη λα ελσζνχκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα; Ζ ηχθια. Ζ αληίιεςε ηεο
κηθξνπνιηηηθήο ζρέζεο πνπ φινπο ηνπο άιινπο ηνπο βιέπνπλ ερζξνχο πνπ
ζέινπλ ην θαθφ ζαο. Καλείο δελ ζέιεη ην θαθφ ζαο. ινη κε δηάζεζε γηα ηελ
πφιε είκαζηε εδψ. Αιιά ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ πην πξνρσξεκέλεο
ζέζεηο, έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία, έρνπλ κεγαιχηεξε γλψζε.
Έηζη ινηπφλ κφλν έηζη κπνξνχκε λα πνξεπηνχκε θαη ε Παξάηαμή
καο έρεη κηα ηζηνξία θ. Βνχξν. Μηα ηζηνξία καθξά, πνιχ καθξά ζηα δξψκελα
ηεο πφιεο καο. Δζείο δελ έρεηε αθήζεη κηα δξαρκή νχηε ζηε ιατθή, νχηε ζε
καγαδί, δελ πιεξψλεηε δεκνηηθά ηέιε γηα ην ζπίηη ζαο θαη ζα καο πείηε ηη
ρξεηάδεηαη ε πφιε καο; Να έξρεζηε ζην δεκαξρείν 11 θαη 11 θαη κηζή γηα
δνπιεηά, φηαλ εκείο ζεθσλφκαζηαλ απφ ηηο 5 θαη κηζή; Σα μέξεη ν θ.
Γεσξγακιήο, ηα μέξνπλ πνιινί άιινη ζπλάδειθνη εδψ κέζα. Έηζη ζα θάλνπκε
ην Γήκν καο πξσηνπφξν; Πνπ θάπνηε ηνλ δήιεπαλ φινη θαη απφ ηελ
101

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

θαζαξηφηεηα θαη απφ έλα ζσξφ, φηαλ θάλακε επί έμη ζπλαπηά έηε κεηψζεηο θαη
εθπηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε, πνπ ζπκθσλνχζε θαη ε αληηπνιίηεπζε γηαηί
είρακε άπνςε θαη γηαηί είρακε ζέζε.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο θχξηνη ζπλάδειθνη θαιψ φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη εηδηθά ηνπο λεψηεξνπο λα δνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε σο
κηα πην πξνρσξεκέλε πνπ ζα ιχζεη ηα ρέξηα ηεο Γηνίθεζεο, πνπ ζήκεξα ζέιεη
λα εζεινηπθιεί φηη φινη εκείο ζέινπκε ην θαθφ, φινη εκείο έρνπκε ζπλαζπηζηεί
λα ηνπο γθξεκίζνπκε. Γελ γθξεκίδνληαη έηζη ζηελ Απηνδηνίθεζε ηα πξάγκαηα,
κφλν ζηε Βνπιή γίλνληαη απηά. Δδψ δελ ην επηηξέπεη ν λφκνο. Απιψο εδψ
ζέιεη κπαιφ, λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
φπσο είδαηε δελ δηέθνςα θαλέλαλ, φζεο παξαηεξήζεηο θη αλ έγηλαλ πνπ κε
αθνξνχζαλ πξνζσπηθά, δηφηη εδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε πξνζσπηθή
αληηπαξάζεζε, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πφιεο πνπ
είλαη κηα θνξπθαία δηαδηθαζία κηα θνξά ην ρξφλν θαη πξνζδηνξίδεη ηελ πνξεία
πνπ ζα έρνπκε σο Γήκνο ηνλ επφκελν ρξφλν.
Δπηηξέςηε κνπ κε φιν ηνλ ζεβαζκφ πνπ έρσ ζε φινπο ζαο λα
θάλσ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ηξνκνθξαηνχκε θαλέλαλ
ππάιιειν, δηφηη πνιχ απιά δελ είλαη απηή ε ηαθηηθή καο. Καη φζεο θνξέο
θιεζήθακε λα έρνπκε δεκφζην αμίσκα θαη φρη κε 350 ππαιιήινπο αιιά κε
1.100 πνηέ δελ ηξνκνθξαηήζακε ππάιιειν θαη πνηέ δελ δηψμακε ππάιιειν.
Γη' απηφ θαη καο αγαπάλε θαη καο εθηηκνχλ, παξά ηε ιάζπε πνπ καο έξημαλ
θάπνηνη.
Θέισ λα πσ φηη ν ππάιιεινο φκσο νθείιεη λα κελ είλαη
νπξαγφο θαη εθηειεζηήο ησλ φπνησλ εληνιψλ παίξλεη απφ ηνπο εθάζηνηε
Πξντζηακέλνπ ηνπ. Πξέπεη λα έρεη άπνςε, πξέπεη λα ηε ζηεξίδεη θαη πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλα κε ην λφκν φ,ηη θάλεη. Δάλ δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα θξίλνπκε
ηηο πξάμεηο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ηφηε δελ ιεηηνπξγεί νχηε ε δεκνθξαηία,
νχηε ε λνκηκφηεηα.
Δγψ ζεσξψ θαη ην θαηαζέησ θαη πάιη σο άπνςή κνπ θαη ζα είλαη
άιινη λα ην θξίλνπλ φηη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ ππεξέβε ηα
θαζήθνληα ηα νπνία ν λφκνο ηεο αλαζέηεη. Απηφ δελ είλαη νχηε ηξνκνθξαηία,
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νχηε πξνζσπηθή επίζεζε γηα θαλέλαλ. Έρσ ηελ άπνςή κνπ ζα ηε ζηεξίμσ
φηαλ ζα αλαθεξζψ ζηηο αξκφδηεο Αξρέο νη νπνίεο ζα θξίλνπλ.
Γηαηί θάπνηνη θαηά θαηξνχο ιέηε φηη «θάλεηε πξνζθπγέο θαη
απνξξίπηνληαη». ρη φιεο. Απηή ηελ πξνζθπγή πνπ θάλαηε εζείο θαηά ηνπ
πξνζηίκνπ πνπ έβαιαλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο πνπ θάλαηε,
απεξξίθζε ε δηθή ζαο πξνζθπγή θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.
Άξα ππάξρνπλ θάπνηεο αξρέο πνπ ηηο ζεβφκαζηε φινη θαη νη
νπνίεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ή παξαλνκίαο.
Ξέξσ

φηη

ελνριεί

ε

ζπλεξγαζία

ησλ

Παξαηάμεσλ

ηεο

αληηπνιίηεπζεο, ην μέξσ. αο ελνριεί πνπ εγψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν έρνπκε πάεη ζηα Γηθαζηήξηα αιιεινκελπφκελνη κεηαμχ καο, ζαο
ελνριεί ην μέξσ.
Αιιά θνηηάμηε λα ζαο πσ θάηη, θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ.
Γξεηδειηάο θαη ε ηαπεηλφηεηά κνπ είκαζηε γέλλεκα ζξέκκα απηήο ηεο πφιεο,
κέλνπκε ζε απηή ηελ πφιε ζπλέρεηα, δελ έρνπκε θχγεη πνηέ, δελ ππήξμακε
πνηέ επθαηξηαθνί θάηνηθνη απηήο ηεο πφιεο, νχηε θάλακε ηνπξηζκφ θαη ν
θαζέλαο είρε ηελ άπνςή ηνπ. Ζ άπνςε φηαλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ άπνςε ηνπ
άιινπ, πξνρσξάκε.
Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη εγψ ζηήξημα, θφληξα ζηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη θφληξα ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ηελ πξφηαζε πνπ θάλαηε γηα ηνλ
παηδηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο δφζεθε ζηε κεηξφπνιε, φπσο δφζεθε, δηφηη ήηαλ
ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ππάξρεη ε άπνςε ε νπνία είηε
ζπκθσλνχκε είηε δηαθσλνχκε, αιιά θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζελφο ηελ
ππνζηεξίδνπκε ή δελ ηελ ππνζηεξίδνπκε. Δθεί ήκνπλ θαιφο. Γηαηί κε ηνπο
δηθνχο καο ςήθνπο πέξαζε θπζηθά ε πξφηαζή ζαο, δελ ζα πέξλαγε θ. Βνχξν
εάλ δελ ςεθίδακε εκείο θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.
Δθεί φκσο δελ ζαο ελφριεζε ε αληηπνιίηεπζε. αο ελφριεζε ην
φηη ηψξα έρνπκε βξεζεί φινη κε κηα θνηλή άπνςε απέλαληη ζηε Γηνίθεζε πνπ
αζθείηε.
Δηπψζεθε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν νηθνλνκηθψλ γηα ηα λνχκεξα ηα
νπνία αλέθεξα ζηελ πξσηνινγία κνπ. Γελ ηα δηέςεπζε φκσο γηαηί είλαη νη
εθηηκήζεηο ζαο θαη ηα λνχκεξα είλαη ακείιηθηα. πνην λνχκεξν αλέθεξα,
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πξνθαιψ ηνλ νπνηνλδήπνηε λα ην δηαςεχζεη φηη δελ είλαη έηζη θαη νη εθηηκήζεηο
ζαο θαη νη πξνβιέςεηο ζαο είλαη αθξηβψο ηα λνχκεξα πνπ αλέθεξα.
Καη επεηδή θάπνηα ζηηγκή κεηαθηλήζεθα θαη δελ άθνπζα, ξψηεζα
ηη εηπψζεθε θαη θάηη εηπψζεθε γηα εκέλα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν πάληνηε κε
ηηο γλσζηέο επηζέζεηο πνπ θάλεη θάπνηνο, κνπ είπαλ «ηα είπε ν θ. Σάθαο» θαη
απάληεζα «δελ έρεη θακία ζεκαζία». Κακία ζεκαζία. Γηφηη ηα είπε ην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. ην νπνίν ζα ηνπ ππνδείμσ λα δηαβάζεη ηε δεκφζηα
δήισζε πνπ έθαλαλ γηα εκέλα νη ζεκεξηλνί ζπλάδειθνί ηνπ ν θ. Γεσξγακιήο,
ν θ. Κνπεινχζνο, ν θ. Κνζθνιέηνο θαη ν θ. Γξακκέλνο νη νπνίνη κε
ππεξάζπηζαλ φηαλ έπεζε ε ιάζπε πνπ έπεζε ελαληίνλ κνπ. Οη ζεκεξηλνί
ζπλάδειθνί ηνπ κε δεκφζηα δήισζε. ρη κε ιφγηα, πνπ ν θαζέλαο ιέεη φπσο
ηα ιέεη.
Καη θπζηθά δελ ζα κπσ ζηε ινγηθή λα επηηεζψ ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν ζε θαλέλαλ, δελ έρσ κάζεη έηζη.
Δθείλν πνπ ζέισ λα ζπλερίζσ θαη λα πσ, είλαη φηη πξέπεη φηαλ ν
θ. Κνζθνιέηνο ζέηεη εξσηήκαηα λα ζθέθηεηαη ην εμήο …
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μαο πήξεο ζην ιαηκφ ζνπ!! Με ην παξακχζη ζνπ…!!!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηαλ πήξα ηα ζηνηρεία κε
αίηεζή κνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία έρσ εδψ, αλέθεξε ζηνλ θσδηθφ
02157135005 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθέπαζηξνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ
ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ» (πξνκήζεηα, φρη έξγν) θαη δίπια είρε ην πνζφ ησλ
117.200 €. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο δηθήο ζαο Γηνίθεζεο ηε Γεπηέξα πνπ έγηλε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κηάκηζε κέξα κεηά δειαδή, ην αλέβαζε ζηηο 316.100 €.
Φηαίκε εκείο γη' απηφ; Γη' απηή ηελ πξνρεηξφηεηα θηαίκε εκείο;
Καη απφ ηελ άιιε κεξηά κε ξψηεζε ν θ. Κνζθνιέηνο. Μα πσο
πξνυπνινγίζαηε ηα 20 ρηιηάξηθα γηα ην θάζε γήπεδν θαη γηα ηνλ Ησληθφ ην
ζπγθεθξηκέλν; Ξέξεη πνιχ θαιά ν θ. Κνζθνιέηνο φηη δηαζέησ θίινπο νη νπνίνη
έρνπλ ηερληθέο γλψζεηο θαη επραξίζησο λα ζαο πσ κάιηζηα ηα πξνζφληα ηνπο
θαη φρη κφλν απηά αιιά θαη ηα νλφκαηά ηνπο, λα ηνπ πσ λα ζπλεξγαζηεί καδί
ηνπο, δηφηη είλαη αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί, εξγνιάβνη. Δγψ δελ κηιάσ πνηέ ζηνλ
αέξα. Δπηζθεθζήθακε ηνπο ρψξνπο, έρνπλ θάλεη κηα πξφρεηξε απνηχπσζε
θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ηνλ ιέκε ηπραία.
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Δάλ ην εγθξίλεηε θαη ειπίδσ λα ην εγθξίλεηε απηφ, εκείο ζα ζαο
πνχκε ζπγθεθξηκέλα πνηεο παξεκβάζεηο πξέπεη λα θάλεηε, ζε θάζε αζιεηηθφ
ρψξν.
Απφ

ηελ

άιιε

κεξηά

ζήκεξα

δηαπίζησζα

φηη

θάπνηνο

Αληηδήκαξρνο έρεη γλψζεηο ινηκσμηνιφγνπ. Δπεηδή εγψ έρσ θίινπο
ινηκσμηνιφγνπο θαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο πνπ είρα, ηνλ ελεκεξψλσ φηη ε
παλδεκία ζα ζπλερηζηεί κε ηνλ άιθα ή ηνλ βήηα ηξφπν ηνπιάρηζηνλ έσο ην
Μάην. Άξα απηά ηα νπνία ειέρζεζαλ φηη ην Γελάξε ηειεηψλνπκε θαη ηη ζα γίλεη
κεηά, απηά κάιινλ απνηεινχλ απνθπήκαηα θαληαζίαο.
Γηφηη θπζηθά νχηε εγψ είκαη ινηκσμηνιφγνο νχηε θάλσ ηνλ
ινηκσμηνιφγν, ξσηάσ φκσο απηνχο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη, γλσξίδνπλ θαη
ζα δείηε πσο ζα επηβεβαησζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη, νη νπνίνη πάιη φηαλ ηνπο
είρα ξσηήζεη έηζη αθαδεκατθά ηη ζα γίλεη, είραλ πξνβιέςεη αθξηβψο ην δεχηεξν
θχκα θαη ην δεχηεξν lockdown πνπ ζα ήηαλ αλαγθαζηηθφ.
Δηπψζεθε επίζεο φηη ππάξρεη πξνζσπηθφ κέλνο γηα θάπνηνλ
απφ ηνπο ζπκβνχινπο πνπ επεηδή δελ ηαηξηάδεη ή δελ ηνλ ζπκπαζεί θάπνηνο
απφ εκάο, γη' απηφ θηφιαο θαη αθαηξνχκε ηνλ θσδηθφ. ρη θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη, δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη ζχκβνπινο ν νπνίνο λα ακείβεηαη θαη
λα κε δηαζέηεη ηππηθά πξνζφληα. Δίλαη απαξάδεθην απφ θάζε πιεπξά.
Θα δερφκνπλ λα ππάξρεη πιεζψξα ζπκβνχισλ κε εηδηθέο
γλψζεηο, κε πηπρία, κε απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ ην Γήκν,
δελ ζα κηινχζακε θαζφινπ γη' απηφ. Καη πάιη ζα ππελζπκίζσ θάηη: νη
ζπλάδειθνη ζήκεξα πνπ ππεξακχλνληαη ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη
πέληε ζπκβνχινπο, έρσ ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ θάλεη θαη έρνπλ ππνγξάςεη
επί Γηνίθεζεο Γατηαλά, πνπ ζέηακε σο θχξην ζέκα ην χςνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκβνχισλ λα είλαη έσο ηξεηο. Ο θ. Γξακκέλνο, ν θ. Κνπεινχζνο, ν θ.
Κνζθνιέηνο έρνπλ ππνγξάςεη ζσξεία αλαθνξψλ ηελ πεξίνδν ’11-’14 θαηά
ησλ πέληε ζπκβνχισλ πνπ είρε ε θα Γατηαλά.
Αιιά δελ εθπιήζζνκαη γηα ην εμήο: ζήκεξα πνηα είλαη ε
Γηνίθεζε ηνπ θ. Βνχξνπ; Δίλαη νπζηαζηηθά ν θχξηνο θνξκφο πνπ είρε ε θα
Γατηαλά. Πνηνπο είρε ε θα Γατηαλά; Σνλ θ. Καληαξέιε, ηνλ θ. Σάθα, ηνλ θ.
Κνπηζάθε, ηνλ θ. αξαληφπνπιν, ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ, ηνλ θ. Γθξίηδαιε.
Απηνχο δελ είρε ε θα Γατηαλά; Πνηνη απνηεινχλ ζήκεξα ηνλ θνξκφ ηεο
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Γηνίθεζεο ηνπ θ. Βνχξνπ; Απηνί. Απηνί, νη νπνίνη θαηέζηξεςαλ κε ηελ θα
Γατηαλά ην Γήκν. Καη φρη κφλν δελ δήηεζαλ ζπγλψκε απφ ηνλ ιαφ, αιιά
θάπνηνη απφ απηνχο θαηέβεθαλ θαη ζην πλδπαζκφ ηεο ην 2014 γηα λα
ππεξαζπίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νθείισ θαη κεξηθέο άιιεο
απαληήζεηο. ηαλ –γηα λα επαλέιζσ ζην κπαιφλη- νη 117.000 έγηλαλ 316.000
€ μέξεηε ηη έξγν αθαίξεζαλ; Αθαίξεζαλ ηνλ θφκβν κπξνζηά απφ ηνλ Κνζκά
ηνλ Αηησιφ. Σνλ θφκβν απηφλ, πνπ ζξελνχκε ζχκαηα θάζε ρξφλν. Απηφ, ήηαλ
ππνδεέζηεξν απφ ην λα βάινπκε έλα κπαιφλη. Γηαηί ηα ρξήκαηα εθείλα ηα
πήξαλ θαη ηα έβαιαλ ηελ επφκελε κέξα απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία καο είραλ
δψζεη ζε εκάο, σο πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κπαινληνχ, ην νπνίν
αλέπηπμαλ νη ζπλάδειθνη γηα ην πφζν θνζηνβφξν είλαη, γηα ην πφζν
επηθίλδπλν θαη αλαηξέμηε θαη ζε κεξηθά δεκνζηεχκαηα ηη έγηλε ζηελ
Αιεμαλδξνχπνιε, επ’ απηνχ γηα ην κπαιφλη.
Δπίζεο ζέισ λα πσ ζηελ εθιεθηή θα Παπαθψζηα πνπ ηελ
εθηηκψ ηδηαίηεξα φηη φηαλ αλαθέξζεθα ζηηο θσηνγξαθίεο θα Παπαθψζηα, δελ
αλαθέξζεθα ζηα πξφζσπα πνπ θσηνγξαθίδνληαη. Αλαθέξνληαη ζην φηη
θσηνγξαθίδνληαη θάπνηεο απηνλφεηεο ελέξγεηεο.
Γηάβαζα ζην facebook ζε πξφζσπα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ
Παξάηαμε ζηελ νπνία αλήθεηε θη εζείο φηη είλαη κέγα επίηεπγκα φηη δίλεηε
θάπνηνπο θνπξακπηέδεο ζην θφζκν θαη ην θσηνγξαθίδεηε. Φσηνγξαθίδεηε ηα
θνπηηά κε ηνπο θνπξακπηέδεο! Μα έιενο, είλαη θνηλσληθή πνιηηηθή απηή;
Φσηνγξαθίεο κε θνπξακπηέδεο θαη ην ζεσξείηε φηη απηφ είλαη κέγα επίηεπγκα
θαη κάιηζηα θάπνηνη ηνπ πλδπαζκνχ ζαο επηραίξνπλ γη' απηφ θαη ην
παξνπζηάδνπλ φηη είλαη έξγν ηεο Γηνίθεζήο ζαο; Απηφ ήζεια λα πσ θα
Παπαθψζηα, δελ αλαθέξζεθα πξνζσπηθά φηη εζείο θσηνγξαθίδεζηε, μέξσ
πφζν ζεκλή είζηε θαη πφζν απνηειεζκαηηθή θαη νθείισ λα ην πσ απηφ,
δηαθέξεηε.
ζνλ αθνξά ηηο 10.000 € γηα λα απαληήζσ θαη ζε απηφ, ε δηθή
καο ε ινγηθή δελ ήηαλ 1,5 επξψ ην κήλα, ήηαλ έλα θνλδχιη πνπ ζα πξέπεη λα
δηαηεζεί θαηά ηελ θξίζε καο θαη ην ιέγακε ζηελ Δπηηξνπή απφξσλ, ζε απηνχο
πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε θαη φρη ζε φινπο. Γελ είλαη φινη ελδεείο θαηά ηνλ
ίδην ηξφπν, δελ έρνπλ φινη ηελ ίδηα αδπλακία γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηε δσή ηνπο. Τπάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη είλαη ηξαγηθέο
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πεξηπηψζεηο. Γη' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κηιάγακε γηα δηαηαθηηθέο 10.000 € θαη
φρη γηα νξηδφληηα δηαλνκή ζε φινπο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα αλαθέξσ φζνλ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο
θαο Παπαινπθά θαη ηνπ θ. Γνχια φηη πξαγκαηηθά κε εληππσζίαζε εηδηθά ε θα
Παπαινπθά δηφηη είρε αθξηβψο κηα ζπγθξνηεκέλε άπνςε θαη πξφηαζε, ηελ
ζπγραίξσ ηδηαίηεξα γη' απηφ θαη κάιηζηα απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο
πξνεγνχκελα φηη ζα πξέπεη νη 100.000 € λα δηαηεζνχλ θαηά ηελ θξίζε ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη λα πάλε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, είλαη πνιχ
ινγηθφ θαη κάιηζηα θαη γηα ηα πνιηηηζηηθά ζα έιεγα φηη πξαγκαηηθά ζα έπξεπε
λα ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε φια ηα επίπεδα.
Αληηκεηψπηζε φκσο φρη φπσο ην ηξελάθη ησλ 25.000 € πνπ ήηαλ
6 κε 8 θαη δελ ην είδε θαλέλαο, απηά είλαη λνκίδσ αζηεία πξάγκαηα. Αλ
πξαγκαηηθά ζέιεηε λα θάλεηε πνιηηηζκφ, δείηε ηη θάλεη ν Παραηνπξίδεο ζην
Πεξηζηέξη θαη πάξηε παξαδείγκαηα απφ εθεί. Δληππσζηαζηείηε απφ έλαλ
πνιηηηζκφ πνπ θέξλεη νπζηαζηηθφ θαη πνπ είλαη ζε επζεία ινγηθή κε ηνλ
θάηνηθν ηνπ Πεξηζηεξίνπ, πνπ ην απνιακβάλεη. Πνηνο είδε θ. Γήκαξρε ην
ηξελάθη πνπ βγάιαηε κε ηελ θα Πσιίλα Βνπιγαξάθε; Σν είδε ε κηζή
Υαιθεδφλα; Σν είδε θαλέλαο άλζξσπνο πνπ ήηαλ φινη θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα
ηνπο; Σν είδε ε ππφινηπε Φηιαδέιθεηα;
Καη εθηφο απηνχ είκαζηε ηφζν large ζην λα δηαζέηνπκε 25.000 €
ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν; ρη θ. Γήκαξρε δηαθσλνχκε, έρνπκε άιιε αληίιεςε θαη
γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη γηα ηα έμνδα ηα νπνία ζπλεπάγεηαη
απηή ε πνηφηεηα.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζήκεξα είλαη κηα πξφηαζε κε θνηλσληθφ πξφζεκν. Δίλαη κηα πξφηαζε ε νπνία
δελ έξρεηαη ζην πφδη αλ θαη καο δψζαηε κηάκηζε κέξα γηα λα κπνξέζνπκε λα
θάλνπκε ηνλ φπνην ζρεδηαζκφ καο. Αιιά επεηδή επαλαιακβάλσ εκείο
γελλεζήθακε ζηελ πφιε απηή, δνχκε θαη ζα δνχκε θαη ζα κέλνπκε θαη ζην
κέιινλ, μέξνπκε ηελ πφιε απηή, φπσο μέξνπκε ην ζπηηηθφ καο. Ξέξνπκε πάξα
πνιχ θαιά ηηο αλάγθεο, μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά ηη πξέπεη λα πξνηείλνπκε
θαη πψο λα ην πξνηείλνπκε.
Καη ζα πξέπεη λα ραίξεζηε δηφηη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο Παξαηάμεηο, απφ δηαθνξεηηθέο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο ζπλέξρνληαη,
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ζπλαπνθαζίδνπλ φρη κε γλψκνλα ηελ εθδίθεζε, αιιά κε γλψκνλα ην θαιφ ηεο
πφιεο πνπ εκείο ζέινπκε λα ππεξεηνχκε, φπσο ην ππεξεηήζακε θαη ζην
παξειζφλ ζα ην ππεξεηνχκε θαη ζην κέιινλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη νη ζπλάδειθνη ζηαζείηε ζην χςνο ηεο
πεξίζηαζεο. Δθηηκψ φηη ε ινγηθή ιέεη φηη ζα πξέπεη λα ππεξςεθίζεηε ηελ
πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ είλαη απφιπηα ηεθκεξησκέλε, απφιπηα
ινγηθή θαη απαληά ζηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξαγκαηηθά απφ νξηζκέλα πνπ άθνπζα ζα κπνξνχζα θαη λα
κε κηιήζσ… ηη λα πσ… απφ πνχ λα μεθηλήζσ. Να μεθηλήζσ αλ είλαη
πξννδεπηηθφ ίλδαικα ε Γηνίθεζε Παραηνπξίδε πνπ θαηακεζίο ηεο παλδεκίαο
έθαλε απνιχζεηο ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο; Πνπ πξνρψξεζε ζε πεηζαξρηθέο
δηψμεηο θαη θνςίκαηα κηζζψλ ζε εξγαδφκελνπο επεηδή δήηεζαλ κέηξα
αζθαιείαο; Πνπ θάλεη κεζνδεχζεηο γηα πξνζιήςεηο φρη απφ ην παξάζπξν,
αιιά ζηελ θπξηνιεμία απφ ηνλ θσηαγσγφ;
Ση λα πσ γηα ην θσηνζηέθαλν πνπ καδί κε ηελ αλεθδηήγεηε θα
Κεξακέσο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Γήκν καο, ηνλ θ. Υαηδεδάθε ν νπνίνο έρεη
βάιεη ην ρέξη ηνπ ζε λνκνζρέδηα πνπ είλαη φ,ηη πην αηζρξφ έρεη πεξάζεη απφ ην
Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ
θξαηάεη απηή ηε ζέζε, λα θηάζνπκε κέρξη ηνλ θ. Απγελάθε θαη παξαθαιψ ηνλ
θ. Βνχξν λα ξσηήζεη φπνην αζιεηηθφ σκαηείν ζέιεη ηεο πφιεο, ηε γλψκε ηνπ
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε Τπνπξγνχ.
Αιιά δελ έρνπλ λφεκα απηά. Ννκίδσ απφ απηά πνπ βγαίλνπλ
εδψ, ηη απνηππψλεηαη; Απνηππψλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζηξαηεγηθή
ζχκπιεπζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ππνηηζέκελεο ελαιιαθηηθήο ζηε ζηξαηεγηθή
ζηφρεπζε γηα ηελ πεξηνρή πνπ απνηππψλεηαη ζην ΡΑ θαη ζηα απνξξίκκαηα
κε αηρκή απηά ηα δχν, γηα ηα νπνία πξαγκαηηθά ην ζέκα «ζπλνδά έξγα» θαη ηη
ζεκαίλεη, αιιαγέο ρξήζεο γεο θαη ηη ζεκαίλεη, νχηε θαλ αλαθέξζεθε. Μφλν
ζαλ πξφγξακκα πξέπεη λα επηηαρπλζεί.
Δηπψζεθαλ νξηζκέλα πξάγκαηα φκσο θαηά ηε γλψκε κνπ πνπ
είλαη επηθίλδπλα. Γηα παξάδεηγκα, εηπψζεθε ε άπνςε φηη δελ ζα έπξεπε λα
ππάξρεη αληηπνιίηεπζε θαη ζπκπνιίηεπζε. Καηά ηελ γλψκε κνπ απηή ε άπνςε
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νδεγεί αιινχ, ζε επηθίλδπλνπο αηξαπνχο. Αιιά βάδεη θη έλα νπζηαζηηθφ
εξψηεκα: ηη είλαη αληηπνιίηεπζε;
Δίλαη αληηπνιίηεπζε ε ζπλαίλεζε; Δίλαη αληηπνιίηεπζε ε δηαθνξά
ζε δέθα θσδηθνχο; Δίλαη αληηπνιίηεπζε ε ζπκθσλία ζηελ αμηνιφγεζε, ε
πξαθηηθή ησλ απνιχζεσλ πνπ είρε θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή; Ζ
ζπκθσλία ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα; Ζ ζπκθσλία ζηνπο ηδηψηεο ην πξάζηλν; Ζ
ηζηκνπδηά γηα ηα απνξξίκκαηα; Ζ ινγηθή ν Γήκνο λα βγάιεη έζνδα; Σν λα
είκαζηε κηα γξνζηά φινη ππέξ ηεο δηαρεηξηζηηθήο; Ζ ζπλαίλεζε δειαδή πνπ ζε
ηειεπηαία αλάιπζε είλαη ε βάζε ηνπ απηαξρηζκνχ νπνηαδήπνηε θσλήο πνπ
πξαγκαηηθά αληηζηέθεηαη θαη δηεθδηθεί;
Καη λα πάσ ιίγν παξαθάησ. Λέηε: πέθηεη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε
απφ πζηέξεκά ηνπ λα βάιεη ν Γήκνο θαη λα εληζρχνπλ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Απφ πνχ βγαίλεη ην πζηέξεκα ηνπ Γήκνπ θαη ε αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ;
Γελ βγαίλεη απφ ην ιηψζηκν ζηελ θνξνινγία ησλ γλσζηψλ ππνδπγίσλ μαλά
θαη μαλά; Λέηε γηα κεηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαλείο δελ βγαίλεη λα ηηο θαηαγγείιεη,
νχηε ν θ. Βνχξνο ζηελ ΚΔΓΔ νχηε νη ππφινηπνη.
Δηπψζεθε εδψ θαη ζε έλα άξζξν ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ κηα ινγηθή,
ε νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη επηθίλδπλε. Λέεη: «Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ζηα
ζρνιεία, πνπ αλήθνπλ ζην Δήκν» Σα ΔΠΑΛ αλήθνπλ ζην Γήκν φηαλ πξφθεηηαη
λα είλαη γηα λα θάλνπκε γήπεδα, αιιά φηαλ έρνπλ κέζα καζεηέο δελ είλαη ζην
Γήκν. Γειαδή ζε επηβαξεκέλα ζρνιεία άκα αχξην γίλεη ην απεπθηαίν ηη ζα
πνχκε; Γελ αλήθε ζην ζρνιείν; Ση ζα πείηε θ. Λέθθα, αλ έλα απφ απηά ηα
ηαβάληα πνπ ζηάδεη, έξζεη ζην θεθάιη ελφο παηδηνχ; Γελ κε λνηάδεη γηαηί δελ
είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ηδηνθηεζία ην γεπεδάθη;
Σελ έρνπκε αθνχζεη θη αιιηψο απηή ηε ινγηθή απφ άιινπο φηη «νη
καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ δελ είλαη θαη δεκφηεο, δελ είλαη δηθνί καο, ηνπο αλερφκαζηε
πνπ ππάξρνπλ» θαη ηέινο πάλησλ ηη θέξλεηε εδψ; Γηα φια έρεη ν κπαρηζέο,
γηα φια έρεη ρξεκαηνδνηήζεηο. Βξέρεη επξψ απφ Γήκν, Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, Πεξηθέξεηα, ΔΠΑ, γηα φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, γήπεδα,
ππνγεηνπνίεζε, ππφγεηα parking, κπαιφληα, γηα φια ππάξρνπλ ιχζεηο θαη
επξψ κέρξη θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ γίλνληαη γηα λα
βξεζνχλ ιχζεηο θαη λα πξνσζεζνχλ απηά, αιιά δελ ππάξρεη ζηαγφλα γηα
Παηδηθνχο ηαζκνχο, γηα ζρνιεία, γηα κφληκν πξνζσπηθφ, γηα πγεία, γηα
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πεξηβάιινλ, γηα απαιινηξίσζε ρψξσλ, γηα λέα λεπηαγσγεία. Γη' απηά δελ
ππάξρεη ηίπνηε νχηε εδψ νχηε ζηελ ππφινηπε Διιάδα.
Καη επεηδή κηιάκε γηα ηνλ COVID θπζηθά είκαζηε ζε κηα
θαηάζηαζε θξίζεο πνπ ε εκθάληζή ηνπ ήξζε λα επηδξάζεη ζε κηα
θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πνπ ήδε έκπαηλε ζε θξίζε
θαη πιεξψλνπκε ηα θαιά ηεο εζσζηξέθεηαο ηα νπνία δελ ηα ππεξαζπηδφκαζηε
εκείο, εζείο ηα ππεξαζπίδεζηε.
Να πάκε ηψξα ζε φξνπο εζσζηξέθεηαο θαη λα δνχκε γηα πφζν
θαηξφ ζα επηβηψλνπλ νη νηθνγέλεηεο κε ηα άζιηα επηδφκαηα πνπ ήδε απφ ηα
800 πήγαλ ζηα 534 € θαη εκθαλίζηεθαλ νη κηζζνί ησλ 200 €. Καη θπζηθά είλαη
ζσζηφ απηφ πνπ αθνχζηεθε φηη βξήθε ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην
άιινζη ζην εκβφιην γηα λα ζπλερίδεη λα κελ θάλεη ηίπνηε, φπσο θάλεη θαη ε
Γεκνηηθή Αξρή. Γελ θάλεη ηίπνηε γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Μνλάδσλ
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο πγείαο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο, φρη ηα
νξγαλνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα λα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζηα ζρνιεία κε
αζθάιεηα, γηα λα κπνξεί λα θηλείηαη ν θφζκνο κε αζθάιεηα.
Απινχζηαηα

ηψξα

ν

κεζνπξφζεζκνο

ζρεδηαζκφο

δελ

νλνκάδεηαη Μλεκφλην θαη κεηακλεκνληαθέο δεζκεχζεηο, νλνκάδεηαη «ρέδην
Πηζζαξίδε» θαη πεξηκέλνπκε αθφκε λα αθνχζνπκε ηελ άπνςε ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο γη' απηά, ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πινπνηεί.
Έρνπκε κηα ζχγθιηζε θαη δελ είλαη απηφ πνπ αθνχζηεθε φηη
παίξλνπκε 8κελα επεηδή είλαη πην εχθνιν, απηφ είρε εηπσζεί θαη παιαηφηεξα.
Ξέξεηε εδψ ηα Stage μεθίλεζαλ απφ δπν ηξεηο Γήκνπο ζηελ Αηηηθή. Έλαο απφ
απηνχο ήηαλ ε Φηιαδέιθεηα, αλ ζπκάκαη θαιά ζηελ ίδηα ινγηθή λα δψζνπκε
ζηνλ θφζκν κηα επθαηξία. Καη ηη λνκηκνπνίεζαλ ηα Stage; Να κπαίλνπλ γηα
δνπιεηά παηδηά κε κηζζφ θάησ απφ ηνλ θαηψηεξν κηζζφ θαη έρνπκε θηάζεη
ζηελ θαηάζηαζε πνπ κηιάκε ζήκεξα, πνπ ε γεληά ησλ 800 € έγηλε γεληά ησλ
500 €, θαη ηψξα ησλ 200 € θαη δελ μέξνπκε κέρξη πνπ ζα πάεη.
Απηά έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζήκεξα θαη απηή ηελ
θαηεχζπλζε, απηέο ηηο ηεξαξρήζεηο αληηκεησπίδεη ν πξνυπνινγηζκφο. Καη πσο
απαληάεη; Δπηδφκαηα – ςίρνπια θησρνθνκείνπ, πνπ λα ηα πάξνπλ νη
άλζξσπνη, γηα έλα ζηξψκα ην νπνίν ζα επεθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ
Διιάδα. Απηφ είλαη ην φξακά καο; Απηή είλαη ε λέα Διιάδα; Απηή είλαη ε
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ηζρπξή Διιάδα ηνπ επξψ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ; Ζ
Διιάδα πνπ ζηέιλεη Patriot ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη αγήκαηα ζην Μαιί θαη
θαληάξνπο ζην Αθγαληζηάλ; Απηή είλαη; Δκείο ιέκε θακία εκπηζηνζχλε ζηε
δηαρείξηζε απηή. Ο ιαφο λα γίλεη θάηνρνο ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγεη, πνπ ηνπ
ρξσζηάλε ηα πάληα θαη δελ ρξσζηάεη ηίπνηε.
Καη νη δπν ινγηθέο νη ελαιιαθηηθέο ζην δηα ηαχηα πνηνο πιεξψλεη
είλαη ηα εξγαδφκελα ζηξψκαηα, πνηνο απνιακβάλεη είλαη νη επηρεηξεκαηίεο. Καη
νη ιατθέο αλάγθεο ζηα αδήηεηα, πξψηε θαη θαιχηεξε ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία. γη'
απηφ ζεσξνχκε ππνρξέσζε φρη κφλν λα θαηαςεθίζνπκε απηνχο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο, αιιά θαη λα νξγαλψζνπκε ηελ πάιε ελαληίνλ ηνπο γηα λα
δεη άζπξε κέξα ν θφζκνο πνπ έρεη βαξεζεί λα πεξηκέλεη ηα κεγάια ιφγηα ηεο
αλάπηπμεο πνπ ζα έξζνπλ, ηα δηζεθαηνκκχξηα πνπ ηξέρνπλ θαη φηαλ θηάλνπλ
ζηε ιατθή νηθνγέλεηα… είλαη ην θαηαζρεηήξην, ή ην αλ ζα πιεξψζσ γηα ην
λνίθη, γηα ην ξεχκα ή γηα ην θξνληηζηήξην ηνπ παηδηνχ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Γελ δηέθνςα θαλέλαλ,
παξαθαιψ κε κε δηαθφςεηε ζα κηιήζσ πνιχ ζχληνκα. Ήζεια λα αξρίζσ απφ
θάηη άιιν, αιιά κε εξέζηζε ν θ. Γξεηδειηάο πνπ ηνλ άθνπζα θαη ν νπνίνο ην
παίδεη ηηκεηήο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
Κχξηε Γξεηδειηά, δελ ζέισ λα κηιάσ πξνζσπηθά αιιά φηαλ
ζπλεξγαδφζαζηαλ κε ην Γήκν ελψπηνλ πνιιψλ αηφκσλ, άξα έρσ πνιινχο
κάξηπξεο γη' απηφ πνπ ιέσ, δψζαηε αγψλα γηα λα κελ ππάξρεη έθηαθηε
επηρνξήγεζε ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, φζε εγψ πξφηεηλα. Καη ηψξα έξρεζηε εθ
ηνπ αζθαινχο ζε κηα επίδεημε δήζελ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ, λα καο ιέηε
«δψζηε 200.000 € ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιεο βξε ςεχηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ληξέπεζαη ηα ρξφληα ζνπ; Κχξηε Πξφεδξε
ζηακάηεζέ ηνλ, εθηίζεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηηέινπο! Κχξηε Πξφεδξε νθείιεηο λα καο πξνζηαηέςεηο
απφ απηφλ ηνλ άλζξσπν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηακάηα, δελ ζνπ επηηξέπσ. Γελ ζνπ επηηξέπσ!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή ηελ αγπξηεία λα ηε ζηακαηήζεηο!
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άληε ηειείσλε απφ εδψ, δελ ληξέπεζαη ιίγν! Γελ
ληξέπεζαη ιηγάθη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ θ. Κσλζηαληηλίδε ζπλερίζηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να θιείζεηε ηνλ θ. Γξεηδειηά λα κε κηιάεη επηηέινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ εξεκήζηε, θιείλνπκε ηειεηψλνπκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ ηνικάεη, αο κε δηαςεχζεη θαη αο κνπ θάλεη κήλπζε.
Αλ ηνικάεη!
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ηγά πνπ ζα ζε θνβεζνχκε! Κάλε ζε εκέλα κήλπζε!
Έια ηψξα, θάλε καο ηε ράξε!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με κε δηαθφπηεηο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Άληε αγφξη κνπ!! ψπα παηδί κνπ, ζψπα! Κάλε ζε
εκέλα κήλπζε, πξνβάιιεηο ζπλέρεηα ηνλ θ. Γξεηδειηά 12 ρξφληα Γήκαξρν. Γελ
ληξέπεζαη λα κηιάο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε είλαη δηθεγφξνο ν θ. Γξεηδειηάο, αθήζηε
ηνλ δελ ρξεηάδεηαη ππεξαζπηζηέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

αο

παξαθαιψ

θ.

Κσλζηαληηλίδε

ζπλερίζηε

επί

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ δελ πξνζέβαιια θαλέλαλ θαη λα πξνζέρνπλ εδψ
θάπνηνη, είλαη πξψελ δηθεγφξνο ν θ. Γξεηδειηάο, δελ είλαη λπλ δηθεγφξνο θαη
λα πξνζέρεη πσο κηιάεη. Γελ ληξέπεηαη ιηγάθη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πάιη ηα ίδηα κε ηηο ηδηφηεηεο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα ραξά ηα πήγακε ηψξα ζην ηέινο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο παξαθαιψ θ. Πξφεδξε ζα κνπ επηηξέςεηε λα
κηιήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση λα κηιήζεηε; Κιείζηε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σάζν ζε παξαθαιψ, πξνζσπηθά ζε παξαθαιψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχσ απφ παληνχ θσλέο, δελ κπνξψ λα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλέρηζε Σάζν κνπ ζε παξαθαιψ, ζπγλψκε Πξφεδξε.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε αθνχσ παξεκβάζεηο θαη δελ μέξσ
πνηνο κηιάεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σάζν, αλ αθνχο θσλέο, είλαη πξφβιεκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Νηάηζε ειπίδσ λα θάλεηο ρηνχκνξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλέρηζε θ. Κσλζηαληηλίδε, ζε παξαθαιψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα λα κελ είκαζηε ηηκεηέο, εγψ δελ πξνζέβαια
θαλέλαλ πξνζσπηθά. Δίπα κηα αιήζεηα. Δίπα, φηη πξέπεη λα έρνπκε ζπλέπεηα
ιφγσλ θαη έξγσλ, δελ πξνζέβαιια θαη νχηε είπα ςεχηε θαλέλαλ. Να
πξνζέρνπκε ηη ιέκε εδψ θαη ε ειηθία ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο πξέπεη λα δίλεη
κηα κεζηφηεηα ηεο ζθέςεο θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε πξνζσπηθνχο
ραξαθηεξηζκνχο. Νηξνπή πηα!
Δηπψζεθε θάηη άιιν γηα ηα πηπρία ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ.
Γελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά λα ππεξαζπηζηψ ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο θαη
ηα ινηπά, αιιά επίζεο ζεσξψ έλα ηδηφηππν ξαηζηζκφ λα απαηηνχκε επίδεημε
πηπρίσλ γηα ζπλαδέιθνπο αηξεηνχο ή γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαηειέζεη ή
δηαηεινχλ Αληηδήκαξρνη. Να θαηαζέζνπκε φινη ηα πηπρία καο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην; Πφζνη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ δηαηειέζεη Αληηδήκαξρνη, ή
δηαηεινχλ Αληηδήκαξρνη θαη Οηθνλνκηθψλ αθφκε είραλ πηπρίν; Γελ λνκίδσ φηη
είλαη ζσζηφ, είλαη άδηθν γη' απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ζ αμηνπηζηία θαη ε
αμηνθξαηία δελ παίδεη ξφιν πάληα, δελ έρεη λα θάλεη κε ην πηπρίν πνπ έρεη ν
θαζέλαο.
Δπί ηεο νπζίαο. Δίπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο δηάθνξα πξάγκαηα θαη
ζέισ λα απαληήζσ, ζα πξνζπαζήζσ λα κελ θάλσ ραξαθηεξηζκνχο. Δγψ δελ
πξνέβε ζε θαλέλα πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζκφ θαη δελ είλαη ίδηνλ ηεο Αξηζηεξάο
λα βξίδεη θάπνηνο θαη λα πξνβάιιεη θάπνηνλ πξνζσπηθά. Γηα ην πνηνο είλαη
φςηκνο Αξηζηεξφο, απφ πφηε ήηαλ Αξηζηεξφο, απφ πφηε ήηαλ ΠΑΟΚ, απφ
πφηε δελ μέξσ ηη άιιν ήηαλ, μέξεη ε πφιε ή εθεί πνπ δνχζε ν θαζέλαο. Δγψ
κέλσ ζηελ πφιε, επεηδή εηπψζεθε απηφ θαη απφ ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε απφ ην
’69 έρσ γελλεζεί θαη κέλσ εδψ, δελ κέλσ ζε άιιε πφιε θ. Οπζηακπαζίδε,
κέλσ εδψ. Άξα επεηδή κε ξσηήζαηε αλ κέλσ εδψ θαη αλ ζπκάκαη ηη είρε γίλεη
ην ’80 ηφζν. Δγψ απφ ην ’69 είκαη κεγαιχηεξφο ζαο, κέλσ εδψ. Δζείο κέλεηε
εδψ;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αθνχ κε ξσηάεη, ζα απαληήζσ θη εγψ Πξφεδξε κεηά.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη, είλαη ξεηνξηθή ε εξψηεζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ κπνξείο λα θάλεηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο θαη λα κελ
απαληάκε θηφιαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε φηαλ δέρνκαη επηζέζεηο πξνζσπηθέο,
επεηδή είκαη επαγγεικαηίαο νθείισ θαη πξέπεη λα απαληήζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε παξαθαιψ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ πξνζβάιισ θαλέλαλ, αθήζηε κε ζα
ηειεηψζσ. Γέρηεθα πξνζσπηθέο επηζέζεηο απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη δελ πξνζέβαια θαλέλαλ απφ ηνπο δπν κε ραξαθηεξηζκνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη αληί θαη νη δπν λα ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ, δελ
κηιάλε. Ο έλαο κε είπε ςεχηε θαη ν άιινο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σάζν, επί ηεο δηαδηθαζίαο ζε παξαθαιψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνρσξψ γηα ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηα ζρνιεία.
Με ξψηεζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο «κα εζείο είραηε πξνυπνινγίζεη 50.000 € θαη
δψζαηε 34.000 €» θχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο θαιψ πίζσ ζηε γε! Σα ζρνιεία είλαη
θιεηζηά επί κήλεο ηψξα, ην ζπκάζηε; Πνπ ζέιεηε λα δψζνπκε ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε ζηα ζρνιεία; ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ησλ ζρνιείσλ; ηα
ζέαηξα θαη ζηα πιηθά πνπ έπαηξλαλ θάζε ρξφλν;
Αλη' απηνχ, αληί δειαδή λα ηνπο δψζνπκε ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε πνπ είρακε πξνυπνινγίζεη ησλ 50.000 € πνπ ζέιακε λα
δψζνπκε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, φπσο θη εζείο θάλαηε, δψζακε πνιιέο
δεθάδεο ρηιηάδεο γηα ηνλ COVID, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ. Ήδε θάζε
κέξα έξρνληαη ηηκνιφγηα απφ ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ θάλεη έμνδα γηα ηνλ
COVID ηα νπνία φια νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα ηα εμνθιήζνπλ. Απηά είλαη
δεθάδεο ρηιηάδεο επηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, αιιά γηα άιιν ιφγν
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ ηνπ COVID. Με θιεηζηά ζρνιεία,
εθδειψζεηο ζηα ζρνιεία δελ γίλνληαη, θ. Αλεκνγηάλλε, νπφηε δελ κπνξεί ην
πνζφ ησλ 50.000 € λα δνζεί εθεί.
Γηα ηνπο εκβνιηαζκνχο θαη γηα ην αλ είκαη ινηκσμηνιφγνο. Δγψ
δελ είπα φηη ε παλδεκία ζα ηειεηψζεη ηνλ Γελάξε. Ζ πξνζπάζεηα
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παξαπιεξνθφξεζεο έρεη θαη ηα φξηά ηεο! Δγψ είπα φηη ηα ζρνιεία ζα
αλνίμνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηνλ Γελάξε. Ζ παλδεκία πξάγκαηη, φπσο
ιέηε ζσζηά, ζα ηειεηψζεη ην Μάην, δελ μέξσ πφηε ζα ηειεηψζεη, ην θαινθαίξη
κε ηηο πξνβιέςεηο. Σα ζρνιεία φκσο δελ ζα αλνίμνπλ ην θαινθαίξη θ.
Αλεκνγηάλλε. Σα ζρνιεία ζα αλνίμνπλ πνιχ λσξίηεξα θαη επαλαιακβάλσ φηη
νη 100.000 € δαπάλε πνπ εζείο ζέιεηε λα γίλεη γηα ηα tablet…
Δλ ησ κεηαμχ εδψ θάλσ κηα παξέλζεζε άιινο ιέεη tablet, άιινο
ιέεη laptop, άιινη ζπλάδειθνη έρνπλ κπεξδεπηεί θαη πφηε κηιάλε γηα tablet,
πφηε κηιάλε γηα laptop. Σν laptop θάλεη 300 € ην έλα θαη ην tablet 80 € ην έλα.
Άιιν ην laptop, άιιν ην tablet. Ο Γήκνο έδσζε laptop ζηα ζρνιεία γηαηί ην
δήηεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ. Tablet πξέπεη λα δψζεη ην
Τπνπξγείν.
Δπίζεο γηα λα ηειεηψλσ κε απηφ, ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο ην
έξγν γηα ην νπνίν ζα θξηζεί ν Γήκνο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα είλαη ην
έξγν ην δηθφ ηνπ θαη ην πξφγξακκα ην δηθφ ηνπ. Δζείο θάλεηε θάηη παξάδνμν
ηψξα, είλαη ζα λα καο δίλεηε έλα άιινζη, λα καο δψζεηε δειαδή έλα κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πάξηε ην θαη ζα θξηζεί πνηνο γη' απηφ. Ζ Γηνίθεζε ή εζείο ε
αληηπνιίηεπζε; Απηή είλαη ε αληίθαζε πνπ είρα πεη εμ αξρήο.
Θα πνχκε δειαδή εκείο κεηά ζηελ ηεηξαεηία «μέξεηε θάηη, ην
έξγν ηεο αληηπνιίηεπζεο λα θξίλεηε καδί κε ην δηθφ καο»; Δίλαη κηα αληίθαζε
ζρεδφλ ηξειή. Ζ Γηνίθεζε θξίλεηαη γηα ην έξγν ην δηθφ ηεο. ρη γηα ην έξγν ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θ. Πξφεδξε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ κπνξψ δέθα
δεπηεξφιεπηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ε παξαθαιψ θ. Πξφεδξε! Μνπ έθαλε εξψηεζε επί
πξνζσπηθνχ, δελ γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη πξνζσπηθφ Γηάλλε, ζε παξαθαιψ πνιχ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πσο δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. Ση δελ ππάξρεη
πξνζσπηθφ; πγλψκε ζέισ λα απαληήζσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξφεδξε, ν θάζε εηζεγεηήο πξέπεη λα θιείζεη.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: 0-3 ρξφληα έκελα Νέα Φηιαδέιθεηα, 3 κε 18 έκελα Νέα
Ησλία, 18 κε 24 έκελα Πάηξα, 24 κε 30 έκελα Καινγξέδα – Νέα Ησλία, 30 κε
37 έκελα Πεχθε, κεηά έκελα πάιη Νέν Ζξάθιεην θαη Νέα Ησλία, ηειεπηαία 10
ρξφληα κέλσ Πεηξνχπνιε, θάζε κέξα φκσο είκαη Φηιαδέιθεηα φηαλ δελ είκαη
ζηελ Πάηξα θαη ζηελ επαξρία θ. Κσλζηαληηλίδε.
Καη άιιν έλα. Έρσ 1946 νηθνδνκηθή άδεηα ζην φλνκα ηνπ
παππνχ κνπ πνπ είλαη ίδην κε ην δηθφ κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε Γηάλλε πάξα πνιχ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη ππάξρεη κηα θαηλνχξγηα δηάηαμε, θαηλνχξγηνο λφκνο
πνπ έξρεηαη ηψξα, 31/3 παίξλεη παξάηαζε νιφθιεξνο ν …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζε παξαθαιψ! Λχζαλδξε νη
εηζεγεηέο ηνλ ιφγν θαη λα θιείζεη ν Γήκαξρνο, ζε παξαθαιψ. Γηαηί έρνπλ
εηπσζεί πξάγκαηα θαη γηα λα απαληεζνχλ θαη γηα λα θιείζσ λα ηειεηψζνπκε,
λα δηακνξθψζνπκε ηελ πξφηαζή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ Γηνίθεζε καο έδσζε κηάκηζε κέξα γηα ελαιιαθηηθή
πξφηαζε, μεθηλψ απφ εθεί. Δγψ ζα πάσ ζην ηέινο, αγνξάζαηε laptop γηα ηα
ζρνιεία. Σα laptop δελ ήηαλ γηα ηνπο καζεηέο, ηα laptop ήηαλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Καη αγνξάζηεθαλ απφ ιάζνο θσδηθφ. Γηαηί ζχκθσλα κε ην
έγγξαθν ηεο θαο Λεβεληάθε: «.. Η αγνξά ησλ tablet είλαη κηα δαπάλε ε νπνία
πξαγκαηνπνηείηε από ηηο Σρνιηθέο Επηηξνπέο θαη όρη από ην Δήκν. Ο Δήκνο
δύλαηαη λα επηρνξεγήζεη ηηο Σρνιηθέο Επηηξνπέο κε ζθνπό ηελ αγνξά ησλ
tablet κέζσ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 ΦΕΚ 84Α/13-42020». Γειαδή απφ 13/4/2020 μέξαηε πνηνο είλαη ν λφκηκνο ηξφπνο γηα λα
αγνξάζεηε απηά πνπ αγνξάζαηε.
Δηπψζεθε απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε φηη ηνπ πήξακε ηα ιεθηά πνπ ζα
έπαηξλε πξνζσπηθφ. Μα εκείο δελ αγγίμακε κηζζνινγηθά. Τπάξρεη πξφβιεςε
κέζα ζηα αληαπνδνηηθά γηα πξνζσπηθφ; Τπήξρε ηέηνηα πξφβιεςε φηη ζα
πάξεη πξνζσπηθφ θαη δελ ηελ είδα; Γελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε. ήκεξα ην
ζπκήζεθε;
Κάλαηε έλα πξνυπνινγηζκφ θαη ζπκήζεθε ν θ. Κνπηζάθεο κηα
εβδνκάδα κεηά ηα αληαπνδνηηθά φηη ζέιεη λα πάξεη πξνζσπηθφ; Γελ μέξσ…
δσ ζε παξάιιειν ζχκπαλ!
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Βέβαηα θάλνπκε δεθηή ηελ πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά, ηα
tablet έηζη ή αιιηψο πάλε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη κάιηζηα ζα
δηαθνξνπνηεζεί tablet ή νηηδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά
ηα ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ.
Δίπε ν θ. Γξακκέλνο γηα ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ. Σν έξγν ηνπ
πξαζίλνπ ην εηζεγήζεθε ε Γηεχζπλζε ηνπ πξαζίλνπ, δειαδή ηε κειέηε ηελ
έθαλε ην ίδην ην Πξάζηλν, δελ ηελ επηβάιιακε εκείο. Δκείο είπακε ηε δηάζεζή
καο θαη είπαλ επραξίζησο. Ζ δε ζπληήξεζε πξαζίλνπ φπσο είπε κφλνο ηνπ ν
θ. Γξακκέλνο, ήηαλ 240.000 € γηα δπν ρξφληα. Δζείο θάλεηε ζπληήξεζε
πξαζίλνπ γηα έλα ρξφλν θαη ιέεη είλαη ηα κηζά ιεθηά. Βέβαηα είλαη ηα κηζά
ιεθηά, αθνχ είλαη γηα έλα ρξφλν. Καη κπνξεί λα είλαη θαη θάηη παξαπάλσ απφ
ην πνζφ πνπ μνδέςακε εκείο.
Σα 12 άηνκα πξνζσπηθφ εζείο δελ ηα πήξακε. Δκείο είρακε
πξνγξακκαηηζκφ. Ξέξακε φηη ζα ηειεηψζεη ε ζπληήξεζε θαη μέξακε φηη
ακέζσο κεηά ρξεηαδφηαλ κφληκν πξνζσπηθφ θαη γη' απηφ είρακε θξνληίζεη γηα
κφληκν πξνζσπηθφ. Καη εζείο απηφ ην πξνζσπηθφ δελ ην πήξαηε.
Θα κνπ επηηξέςεηε λα μαλαπψ ηνπο θσδηθνχο γηα λα γξαθηνχλ
ζηα πξαθηηθά:
Αιιάδεη ν θσδηθφο πνπ είλαη γηα ηα γήπεδα θαη γίλεηαη
02157135006 199.000 €
Φεχγεη ηειείσο ν θσδηθφο πνπ είλαη γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ
αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 1νπ Λπθείνπ, αιιάδεη ν θσδηθφο θαη γίλεηαη 0230614212
είλαη «Δθπφλεζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ» απηέο νη ηξεηο εθπνλήζεηο
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ΔΠΑΛ, κε ην ζρνιείν ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ην ζρνιείν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο γίλεηαη 61421213 θαη
14 ζην 30.
Δπίζεο

ρνιηθέο

Δπηηξνπέο.

Ζ

έθηαθηε

επηρνξήγεζε

δηακνξθψλεηαη ζηηο 233.717,02 € δειαδή κπαίλνπλ νη 100.000 € πνπ είλαη γηα
tablet θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ρξεηάδνληαη ηα
ζρνιεία θαη έηζη δηακνξθψλεηαη απηφο ν θσδηθφο.
Κιείλνληαο ζα πάξσ κηα πξφηαζε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε. ήκεξα
ζα πξέπεη λα αλαινγηζηείηε αλ ζπκθσλνχλ νη ςεθνθφξνη ζαο λα θιείλνπκε
ηνλ ζχκβνπιν, ηνπ ζχκβνπινπ, σ ζχκβνπιε, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ή λα
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πάξνπκε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηα ζρνιεία, λα δψζνπκε ρξήκαηα ζηνπο
άπνξνπο θαη λα δψζνπκε κηα θαηεχζπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα θνηλσληθή
θξνληίδα.
Απηφ θχξηνη, φινη ζαο, θαη πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά,
ζα πξέπεη λα ην απνθαζίζεηε ζήκεξα. Θα πξέπεη δε λα απνθαζίζεηε εάλ
ζέιεηε κειέηεο γηα ηα ζρνιεία ή απιά ππνθξίλεζηε γη' απηφ. Θα πξέπεη λα
απνθαζίζεηε εάλ ζα πάξεηε ηε ζσζηή απφθαζε κε απνρή ή θαηά, ζε κηα
θαηεχζπλζε πνπ έρνπκε δψζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, πνπ είρακε κφλν
κηάκηζε κέξα μαλαιέσ, θαη ήηαλ πξαγκαηηθά πάξα πνιχ δχζθνιν λα
πινπνηεζεί απηφ πνπ πινπνηήζεθε εδψ, ηη ζέιεηε πξαγκαηηθά.
Καη ζα πξέπεη λα απνινγεζείηε ζηνλ θφζκν ζαο, ζηελ
θπξηνιεμία. Θα πξέπεη λα απνινγεζείηε ζηνλ θφζκν αλ ζέιεηε ιατθφ
αζιεηηζκφ ή αλ ζέιεηε θάηη, ην νπνίν φινη είπαλ φηη δελ είλαη αμηφπηζην. Δίλαη
έλα κπαιφλη πνπ ζέιεη θχιαθα, πνπ κπνξεί λα θαεί, πνπ κπνξεί λα
βαλδαιηζηεί θαη κπνξεί λα θάηζεη κηα εβδνκάδα ζηελ πφιε.
Κιείλσ, ζαο επραξηζηψ πνιχ θαη δεηψ λα ππεξςεθίζεηε ηελ
πξφηαζε ησλ 14 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ήζεια λα παξαρσξήζσ ηελ ηειεπηαία κνπ ηνπνζέηεζε ζηνλ θ.
Γήκαξρν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Σάθα, επραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δπηγξακκαηηθά
κφλν λα πσ θάπνηεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ αθνχζηεθαλ σο πξνο
ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, λα ζπκίζσ φηη είλαη ζπλερηδφκελε δαπάλε. Έρεηε
ζπκκεηάζρεη θαη εζείο ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο ην μέξεηε θαη ην γλσξίδεηε.
Γηα ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ηα πνζά είλαη επαξθή θαη
ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ε δηθή κνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ αθνξά ηα ΜΑΠ.
Ζ

έθηαθηε

επηρνξήγεζε

ησλ

ρνιηθψλ

Δπηηξνπψλ

δελ

απεηθνλίδεηαη κφλν ζηνλ θσδηθφ ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο. Ήδε έρνπλ δνζεί
πάξα πνιιά απφ ην Γήκν, δειαδή κάζθεο, αληηζεπηηθά, απνιπκάλζεηο,
θνξεηνί ππνινγηζηέο.
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Γηα ηα tablet ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Γνχια. Έπξεπε ην
Τπνπξγείν λα αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ, λα δνζνχλ εγθαίξσο
ηα εθφδηα ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο γηα ηειεθπαίδεπζε. Θπκίδσ
εδψ φηη ρξεηάδνληαη 5.000 tablet γηα ηνπο καζεηέο ηεο πφιεο καο.
Γηα

ηελ

επηζήκαλζε

ηεο

θαο

Παπαινπθά,

βάιαηε

έλα

εξσηεκαηηθφ ζε θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδεία, πνπ αθνξνχλ
ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ, λα πσ φηη ζα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο
δηνξζψζεηο γηαηί απηή ηε ζηηγκή είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα αιιάμνπκε πνζά
θαη νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο απηέο πνπ επηζεκάλαηε, ζα έξζνπλ ζηελ 1 ε
αλακφξθσζε.
Μηα θαη αλαθέξζεθα γηα ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ επεζήκαλε
θαη ε θα Παπαινπθά, θ. Σνκπνχινγινπ είλαη δπλαηφ λα κηιάηε εζείο ζε εκέλα
γηα πνιηηηζκφ θαη λα κε εγθαιείηε γηα ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηη θάλνπλ
άιινη Γήκνη; Γελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ζπκίζσ ηα 40 ρξφληα πνπ αζρνινχκαη επί
ηεο νπζίαο κε ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα. Έρεηε ηελ εληχπσζε φηη εγψ
αξέζθνκαη, ή κνπ είλαη επαξθείο νη ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο νη θεηηλέο; Καη'
αξράο ην ηξελάθη δελ έθαλε κφλν κηα βφιηα, ππάξρνπλ φια απηά πνπ ζα
ηξέμνπλ κέρξη ηελ Πξσηνρξνληά, αιιά έλα δείγκα ηνπ ηη ζα ήζεια λα
πξνζθέξσ ζηελ πφιε, είλαη ε πκθσληθή ηεο ΔΡΣ πνπ ήξζε κε 42 φξγαλα
ζηε ιίκλε.
Απηφ ην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ καο αξκφδεη, απηφ ην επίπεδν
ηνπ πνιηηηζκνχ ζέισ λα θαηαζέζσ ζηελ πφιε. Γπζηπρψο δελ κνπ δίλνληαη
ρξήκαηα. Γελ έρνπκε ρξήκαηα… ηη λα θάλνπκε. Πξνζπαζνχκε λα κπνχκε ζε
κηα ινγηθή λα πξνζθέξνπκε ην θαηά δχλακε θαη ην εθηθηφ.
Γηα ηα 12 άηνκα πνπ κεξπθάδεηε ζπλέρεηα ζαο έρνπκε
απαληήζεη πάξα πνιιέο θνξέο, είλαη θαίλεηαη θάηη ην νπνίν πνπιάεη ζηνπο
αθξναηέο ζαο. Δίρακε κηα αληίζεηε γλψκε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία φηη
δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πηζηψζεηο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην αλ ζπλεξγαδφκαζηε ή φρη,
γηα ην αλ κπνξνχκε λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζηψλ ην
απνδεηθλχνπκε αθφκε θαη ηψξα, κεηά απφ ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηα πνπ
θάλακε κε ηελ Παξάηαμε «Ξαλά καδί» γηαηί απηή ηε ζηηγκή ζπλεξγαδφκαζηε κε
ηελ Παξάηαμε «Πφιε ελφηεηα» ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε, έρνπκε ζπκπξάμεη κε
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ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Κνπεινχζνπ θαη ζπλεξγαδφκαζηε αξκνληθά θαη κε ηνπο
αλεμάξηεηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Απηφ απνδεηθλχεη ελ ηνηο πξάγκαζη φηη ηείλνπκε επήθνα ψηα ζε
πξνηάζεηο, ζθέςεηο θαη ηδέεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ζηελ πφιε καο αθ' ελφο, αιιά θπζηθά πνπ πξέπεη λα θνπκπψλνπλ ζην
δηθφ καο πξφγξακκα γηα ην νπνίν καο εκπηζηεχηεθαλ νη ζπκπνιίηεο καο.
ζνλ αθνξά γηα λα θιείζσ κε ην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα
πσ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ νπνίν δνχιεςαλ
αθαηάπαπζηα θαη αζηακάηεηα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηα ζηειέρε θαη νη
εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνπο νπνίνπο επραξηζηψ ηδηαίηεξα.
Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ζαο ζπκίδσ, πνπ γχξηζε απφ ην Παξαηεξεηήξην
ρσξίο θακία απνιχησο ππνζεκείσζε, ρσξίο θακία απνιχησο δηφξζσζε ή
παξαηήξεζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο έγηλε κία ηδηαίηεξα ζνβαξή
δνπιεηά

φιν

απηφ

ηνλ

θαηξφ

θαη

ηνπιάρηζηνλ

εγψ

είκαη

απφιπηα

ηθαλνπνηεκέλνο.
Έρσ αλαθέξεη πάξα πνιιέο θνξέο φηη πξνζπαζνχκε λα εμαληιήζνπκε φιεο
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνπλ ηα φπνηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πξέπεη λα
έρεη κηα Γεκνηηθή Αξρή ζηα ρέξηα ηεο, είηε απηή είλαη ΑΣΑ, είηε είλαη ε
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, είλαη Πξάζηλν Σακείν, είηε είλαη ΦΗΛΟΓΖΜΟ, είηε είλαη
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε ην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο», έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα πινπνηήζνπκε φια απηά πνπ
νλεηξεπφκαζηε.
Θέισ λα ζπκίζσ φηη κέζα απφ απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
αλνηθνδνκείηαη ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ, ην κπαιφλη πνπ γηα ηνπο δηθνχο ζαο ιφγνπο
θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί απηή ε αληηπαιφηεηα σο πξνο ην αλ ζα ζθηζηεί, αλ
ζα θαηαζηξαθεί, πφζν ζα θνζηίζεη θαη ζε φια απηά ζέισ λα ζπκπιεξψζσ φηη
ε Υαιθεδφλα ππνιείπεηαη ηδηαίηεξα ζε ηέηνηνπ είδνπο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη θξνλψ φηη πξέπεη λα θξνληίζνπκε θαη ην θνκκάηη εθείλν ηνπ Γήκνπ καο.
Ο πξνυπνινγηζκφο επαλαθέξεη ην ζέκα ηνπ ΚΑΠΖ εδψ
απέλαληη ζην δεκαξρείν. Δπαλαθέξεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε
ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο καο θαη αλαθέξνκαη ζε
κνλψζεηο, ζε βαςίκαηα, ζε πξνβιήκαηα ησλ αχιεησλ ρψξσλ, ζε πξνβιήκαηα
ηεο ζέξκαλζεο θαη πάεη ιέγνληαο.
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Ο πξνυπνινγηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε
ηεζζάξσλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο καο.
Σε δεκηνπξγία ρψξσλ πγηεηλήο θαη ξακπψλ ΑκΔΑ ζε φια ηα
ζρνιεία ηεο πφιεο
Σελ ηνπνζέηεζε λέσλ ερνπεηαζκάησλ επί ηεο Δζληθήο νδνχ
Μεγάια έξγα απνθαηάζηαζεο νδνπνηίαο θαη πεδνδξνκίσλ θαη
πνιιψλ άιισλ ζεκαληηθφηαησλ έξγσλ πνπ αλαθέξακε ζηε ζπδήηεζε πνπ
έρεη πξνεγεζεί γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ηα νπνία είηε έρνπλ
δξνκνινγεζεί, είηε δξνκνινγνχληαη.
Γελ ζα επαλαθέξσ ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ ην ζεσξψ ράζηκν
ρξφλνπ θαη αζηείν ηνπιάρηζηνλ λα κε εγθαιείηε εζείο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ πνιηηηζκφ. Τπάξρεη ινηπφλ ε πξφβιεςε γηα ηελ επαλαζχζηαζε ηεο
Φηιαξκνληθήο, ππάξρεη κέξηκλα ηδηαίηεξα ελδειερήο θαη εκπεξηζηαησκέλε θαη
ζηφρεπζε ζηελ θαζαξηφηεηα, ζην πξάζηλν, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ζε θάζε ηνκέα
δξάζεο πνπ ζα ήζειε έλαο Γήκνο λα νηθεηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζηηο
λέεο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο smart cities.
Απνηππψλνληαη

φια

απηά

πεληαθάζαξα

ζηνπο

πξνυπνινγηζκνχο πνπ είρακε θαηαζέζεη πέξζη θαη ζήκεξα ηνλ λέν θαη ηνλ
νπνίν εγψ δεηψ κε επήθνα ψηα λα ςεθίζεηε κέλνληαο καθξηά απφ ζεηξήλεο
ιατθηζκνχ, καθξηά απφ απηά πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνπλ θάπνηνη θαη
νλνκαηίδνπλ σο Κχθισπεο θαη σο Λαηζηξπγφλεο. Μαθξηά απφ απηέο ηηο
ζεηξήλεο. Θα κπνξνχζα λα καθξεγνξήζσ θαη λα επηθαιεζηψ πάξα πνιιά
άιια πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, αιιά δελ ζέισ λα
κπσ ζηε ινγηθή απηή, ηελ νπνία θαηαδηθάδσ σο ινγηθή κεξπθαζκνχ. αο
επραξηζηψ θ. Πξφεδξε, έθιεηζα, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην 1ν θαη 2ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαζψο θαη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ησλ 14
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ην ΟΠΓ φπσο απηφ
δηακνξθψλεηαη
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ησλ ηξηψλ Παξαηάμεσλ
θαη ησλ αλεμάξηεησλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
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Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Τπέξ

ηεο

ελαιιαθηηθήο

πξφηαζεο,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο θαη λα ππελζπκίζσ φηη ηα
πιηθά ηεο Παξάηαμήο καο αλεβάδνπλ θαη θαηεβάδνπλ Γεκάξρνπο, ρηίδνπλ θαη
θαηεδαθίδνπλ Γεκάξρνπο! Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο
φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Θεσξψ πσο δελ ππάξρνπλ νη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ςήθηζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θηλνχληαη ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο πνπ ξίρλεη ηα βάξε
ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο Γήκνπο. Χο εθ ηνχηνπ θαηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, 14 ππέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
θαηά 5, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

1ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Φήθιζη

ηος

Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος οικονομικού έηοςρ 2021,
βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» και
ηο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος
Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν έηοςρ
2021,

βάζει

ζσεηικήρ

απόθαζηρ

-

ειζήγηζηρ

ηηρ

Οικονομικήρ

Δπιηποπήρ» λόγυ ιζοτηθίαρ εγκπίνονηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ με ηην
τήθο ηος Πποέδπος.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.
ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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ε

18 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/12/2020

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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