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ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Παπαθψζηα Αλζή, εξεηάθεο Νηθφιανο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 181/2021) (επαλεηζαγσγή).
2. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηξηψλ Η.Η.Δ.Κ.
θαη Γ.Η.Δ.Κ. ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ (επαλεηζαγσγή).
3. Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ
ηνπ Γήκνπ (επαλεηζαγσγή).
4. Καζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 301/2021 απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (επαλεηζαγσγή).
5. Καζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2022 θαη εθεμήο,
βάζεη ηεο αξηζ. 302/2021 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο (επαλεηζαγσγή).
6. Καζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο θαη
Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (επαλεηζαγσγή).
7. Έγθξηζε

Σερληθνχ

Πξνγξάκκαηνο

ηνπ

Γήκνπ

έηνπο

2022

(επαλεηζαγσγή).

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Να ελεκεξψζσ φηη ήξζε
κηα πξφζθιεζε ζην Πξνεδξείν γηα κηα παξνπζίαζε βηβιίνπ, ε νπνία είλαη
πξφηαζε ηνπ θ. Γηαλλαθνπδάθε ηελ Σεηάξηε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. ζηηο 6 θαη κηζή.
Παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, μεθηλάκε κε ηελ παξνπζία ησλ
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
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Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν
θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απψλ, ε θα
Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, 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 θνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα, ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο παξψλ.
30 παξφληεο θ. Πξφεδξε έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη μεθηλάκε ηελ ηαθηηθή 18ε ζπλεδξίαζή ηνπ
Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε ζα ηνπνζεηεζψ αξγφηεξα, κπνξείηε λα
δψζεηε ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο απφ εκέλα. Γελ έρσ λα
πσ θάηη, ζα ηνπνζεηεζψ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, απιψο ζα έρσ κηα
δπζθνιία ην δειψλσ ζην ψκα θ. Πξφεδξε, ζα έρσ κηα ηαηξηθή επίζθεςε κε
ηνλ γην κνπ, νπφηε ζα είκαη ζε κηα δπζθνιία ηνπνζέηεζεο. Με ζεσξεζεί φηη ζα
ππνηηκήζσ ην ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην απιψο ζα έρσ κηα κεγάιε
δπζθνιία παξαθνινχζεζεο, αιιά ζα είκαη παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξαζηηθά θαη ζηδεξέληνο θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξαζηηθά θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ, ζέισ λα ζαο
πσ κεξηθά πξάγκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο γηα ηα ζπλνδά έξγα, δηφηη
έρσ δεζκεπηεί ελψπηφλ ζαο φηη ζα ελεκεξψλεζηε ζε ηαθηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα έηζη ψζηε λα έρεηε πιεξφηεηα ησλ δξψκελσλ.
ηηο 18 ηνπ κελφο νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξψλ.
Σν επράξηζην είλαη φηη ζπκκεηέρνπλ νχηε έλαο, νχηε δπν, νχηε ηξεηο, νθηψ
ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο. Πνπ ζεκαίλεη, ζέισ λα πηζηεχσ ν αληαγσληζκφο ζα
πάεη πνιχ θαιά.
Σελ

Σεηάξηε

ζα

πξνρσξήζνπλ

νη

δηαδηθαζίεο

φπσο

πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρεη θάηη. Ο
θ. εξεηάθεο απνπζηάδεη, ζέιεηε λα κηιήζεηε θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη, ζα ήζεια λα βάισ δπν δεηήκαηα. Σν έλα είλαη ν
μελψλαο, ην Ίδξπκα ζηέγαζεο ν λένο Οίθνο ηνπ Πνιίηε πνπ γλσξίδεηε φηη έρεη
δεηήζεη επηρνξεγήζεηο θαη πεγαίλεη πξνο θιείζηκν απφ φ,ηη έρνπκε θαηαιάβεη
γηα ην Γελάξε. Θεσξψ ζα έπξεπε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην, είλαη 14 άηνκα. Άηνκα, πνπ δελ έρνπλ ζηέγε, ζα κείλνπλ άζηεγνη
φηαλ θχγνπλ απφ απηφ ην Ίδξπκα θαη λα δνχκε πσο θαιχηεξα εκείο ζα
κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε θαη λα βάινπκε ην ιηζαξάθη καο γηα λα βξνπλ
ζηέγε κε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απηή ηε ζηηγκή κέζα ζην Ίδξπκα
δελ έρνπλ δεζηφ λεξφ, δελ έρνπλ ζέξκαλζε, δελ έρνπλ απνξξππαληηθά, δελ
έρνπλ ηξφθηκα.
Κάλακε κηα επίζθεςε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη ηα
δηαπηζηψζακε φια απηά. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη θαη σο Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
αλ ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη εθηφο εκεξήζηαο ζχληνκα, λα ζπλδξάκνπκε
κε πιηθή ππνδνκή ηνπιάρηζηνλ γη' απηέο ηηο θξχεο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ,
λα θάλνπκε κηα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηαηί θαη νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο
είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν Ίδξπκα είλαη εθηφο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ζα πξέπεη
εκείο λα απνθαζίζνπκε έλα έμηξα θνλδχιη λα πάεη πξνο ηα εθεί, έμηξα πιηθά
λα πάλε πξνο ηα εθεί θαη λα δνχκε κήπσο πηέζνπκε θαη ηελ Πεξηθέξεηα λα ην
αλαιάβνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο λα κειεηήζνπλ πνηνη κπνξνχλ λα πάλε
ζε πνηεο δνκέο λα βνεζήζνπλ ζηε κεηαζηέγαζε απηνχ ηνπ θφζκνπ
ηνπιάρηζηνλ.
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Απηά, σο Γήκνο. Απφ εθεί θαη πέξα λνκίδσ φηη ζα έπξεπε πην
νινθιεξσκέλα λα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε ηα
Ηδξχκαηα απηφ ηνλ ξφιν δπζηπρψο έρνπλ. Αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ, έξρνληαη λα
θαιχςνπλ θελά θαη είλαη ην ιηγφηεξν φηη αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ, εδψ έρνπκε δεη
θαη έρνπκε έλα ζσξφ ζθάλδαια θαη εθπηψζεηο εζηθέο, νηθνλνκηθέο… φισλ
ησλ εηδψλ. Σν έλα ζέκα είλαη απηφ.
Σν δεχηεξν ζέκα είλαη ε επηζηνιή πνπ καο ήξζε απφ ην 3 ν
Γεκνηηθφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζε φινπο φπνπ θαίλεηαη
μεθάζαξα φηη ην ζέκα πνπ κπαίλεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Σεηάξηεο
γηα ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν πξνο ηε ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη
γίλεη κε ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγνπο φξνπο.
Γειαδή ππάξρεη εδψ κηα επηζηνιή απφ ηνπο γνλείο πνπ ιέλε φηη
δελ ηνπο δίλνπλ ιεθηά νχηε γηα θνπξηίλεο, ελψ ν Γήκνο γλσξίδεη φηη έρνπλ
θάλεη ζπλαληήζεηο κε ην Γήκν, αλαθέξνπλ θαη ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε,
ππάξρνπλ θαη ηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη παξ' φια απηά
βιέπνπκε φηη δελ ζπλεδξίαζε ε ρνιηθή Δπηηξνπή, αιιά ν Πξφεδξφο ηεο
απνθαζίδεη

λα

κνηξαζηνχλ

ηα

ιεθηά

κε

έλα

ζπγθεθξηκέλν

ηξφπν,

απνθιείνληαο ζρνιεία θαη δε ζρνιεία ιατθψλ ζπλνηθηψλ. Οπφηε θη απηφ είλαη
έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, πνπ δείρλεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη
ζπλνιηθά ζην Γήκν. Απηά ηα δχν θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ζην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ.
Νηάηζεο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Γελ ζα θάλσ ηνπνζέηεζε
ζηνλ πιαίζην ηεο νιηγφιεπηεο ηνπνζέηεζήο κνπ, λα δψζσ κηα απάληεζε ζηελ
θα Γθνχκα γηα ην ζέκα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ. Καη' αξράο λα ελεκεξψζσ ην ψκα
φηη ην 3ν Γεκνηηθφ ήηαλ απφ ηα πξψηα ζρνιεία, ζηα νπνία πήγε ν εξγνιάβνο
ν νπνίνο έρεη νξηζηεί κέζσ ΑΣΑ ζρνιείσλ θαη αληηκεηψπηζε ηα ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ είρε ην ζρνιείν απηφ, ηα δνκηθά πξνβιήκαηα δειαδή
ηνπαιέηεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, επηθίλδπλνη ρψξνη θαη ηα ινηπά, φπσο φια
απηά είραλ δηαηππσζεί απφ ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ πξνο εκάο, παξνπζία ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
εκνχ, ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη
ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ.

5

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Απηά ινηπφλ αληηκεησπίζηεθαλ, ην 3ν Γεκνηηθφ ήηαλ απφ ηα
πξψηα ζρνιεία πνπ είδε λα γίλεηαη πξάμε ε ππφζρεζή καο φηη ζα
αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα εηψλ ησλ ζρνιείσλ.
ζνλ αθνξά ηελ επηζηνιή απηή, κίιεζε ν θ. Κεξακηδάο κε ηελ
Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ, ππάξρεη κηα παξεμήγεζε.
Γελ κπφξεζε λα κπεη ζηελ εμεηδίθεπζε ε πξνκήζεηα ησλ θνπξηηλψλ πνπ
δεηάεη ε θα Γθνχκα γηαηί -δελ ην ήμεξε ν χιινγνο ίζσο- δελ έθεξαλ
πξνζθνξέο. Έθεξαλ απιψο απφ ην δηαδίθηπν θάπνηεο ηηκέο ρσξίο
πξνζθνξέο ησλ θαηαζηεκάησλ. πσο θαηαιαβαίλεηε ε ρνιηθή Δπηηξνπή
δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δψζεη ρξεκαηνδφηεζε ρσξίο πξνζθνξέο.
Γελ μέξακε φηη ζα ζηείινπλ ην έγγξαθν απηφ, ην έγγξαθν απηφ
είλαη πνιχ πξφζθαην ζα ην δείηε πήξε Πξσηφθνιιν πξηλ ιίγεο κέξεο. Μίιεζε
ν θ. Κεξακηδάο κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ ζα έξζνπλ νη πξνζθνξέο νη ζσζηέο
θαη ζα δνζνχλ ηα ρξήκαηα. Απιψο ήηαλ ηππηθφ ην ζέκα, θαηαιαβαίλεηε δελ
κπνξεί ε ρνιηθή Δπηηξνπή λα δψζεη ρξήκαηα ρσξίο πξνζθνξέο. Δπραξηζηψ
θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξηλ ζπλερίζνπκε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν γηα κηα
απάληεζε ζηελ θα Γθνχκα; Μελ αλνίμνπκε ζπδήηεζε, δελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ θέξεη πξνζσπηθά θα Γθνχκα ην ζέκα ηνπ Οίθνπ
Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ηξεηο θνξέο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Έρνπκε
πξνζπαζήζεη φινη ζε νκφθσλε δηάζεζε λα βξνχκε ιχζεηο, λφκηκεο ιχζεηο
πνπ πξνζθξνχνπλ ζην παξάλνκν ηεο ηζηνξίαο πνπ επηζχξνπλ αθφκε θαη ηελ
έλλνηα ηνπ θαηαινγηζκνχ.
Ζ πξφηαζε πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην Γ.. θαη πξνζσπηθά ζηνλ θ.
Οπδνχλνγινπ εδψ θαη κήλεο, έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο εθεί είλαη ην πξφβιεκα- ηνπ Οίθνπ, πξνθεηκέλνπ ν Οίθνο λα απνιακβάλεη ησλ
πξνλνκίσλ πνπ απνιακβάλνπλ θαη νη άιινη θνηλσθειείο θνξείο.
Χο πξνο ην αλ έρνπλ ηξφθηκα ή φρη, ζαο πιεξνθνξψ φηη ηα
άηνκα απηά ζηηίδνληαη θαλνληθά απφ εκάο θαη έρνπκε πάξεη απνθάζεηο πνπ
έρνπλ ζρεδφλ κεδελίζεη ηηο ΓΔΚΟ επνκέλσο φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη καο ην
έρνπκε θάλεη.
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Σν ζέκα ηνπ ελνηθίνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ έδξα. Δίλαη
εδψ παξφληα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ν θ. Μπεξδέζεο θαη ν θ.
Γξακκέλνο ηφηε θαη ν θ. Κνπεινχζνο θαη ν θ. Γξεηδειηάο ήηαλ κηα νκφθσλε
απφθαζε πνπ πήξακε, γηαηί αθξηβψο επηζείνληαη ζέκαηα παξαλνκίαο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε, απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο δελ μέξσ αλ
ζέιεη λα πεη θάπνηνο θάηη. Πξνρσξάκε ζηα ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ κειεηώλ
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 181/2021)
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δίλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, είλαη εμαίξεζε απφ ηελ
ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε
δηθηχνπ

θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

-

Νέαο

Υαιθεδφλαο», απηφ Πξφεδξε είλαη κηα ηππηθή απφθαζε γηα λα εληαρζνχκε γηα
ην Πξάζηλν Σακείν. Έρεη πεξάζεη απφ ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη
ρξεηάδεηαη απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο,
γηα λα πξνρσξήζεη ην έξγν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Αληηδήκαξρν, δηφηη βαζηθή
πξνυπφζεζε λα ζπλεγνξήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη λα έρεη πεξάζεη
απφ Αξρηηεθηνληθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη σο Παξάηαμε ζπκθσλνχκε.
Έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ε Αξρηηεθηνληθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο φηαλ κπνξείηε λα κνπ ζηείιεηε θη εκέλα ην
πξαθηηθφ ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ
είλαη ηη ζα γίλεη κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ πνπ πξνηείλεηαη κέζα ζηε κειέηε,
πξνηείλεηαη έλαο άιινο ειεθηξνθσηηζκφο απφ απηφλ πνπ πξνσζείηαη.
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Πνηνο ηειηθά ζα εθπνλήζεη ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη πνηνο
ηειηθά ζα αμηνινγήζεη ηε κειέηε απηή. Καη ηέινο απηφ πνπ ζα ήζεια λα
ξσηήζσ, πξηλ πφζα ρξφληα έγηλε αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο ζηελ πφιε.
Πφηε έγηλε αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ ην γλσξίδσ γηα λα είκαη εηιηθξηλήο πφηε έγηλε ηειεπηαία
θνξά, φζνλ αθνξά ηε κειέηε πνπ ππάξρεη γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ έρσ ηελ
εληχπσζε φηη ζα πεξάζεη κφιηο πξνρσξήζεη, ζα ηζρχεη απηή πνπ έρεη ηψξα
κέζα ήδε ε κειέηε πνπ έρνπκε θαηαζέζεη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ηηο ζπγθεθξηκέλεο κφλν επηθάλεηεο γηαηί είλαη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο κφλν νδνχο ζα κπνπλ άιια θσηηζηηθά απφ απηά πνπ ζα βάιεη
ν Γήκνο ζε φιν ηνλ ππφινηπν Γήκν;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: ηαλ έγηλε απηή ε κειέηε δελ είρε πξνρσξήζεη ν
ειεθηξνθσηηζκφο γηα ηελ πφιε. Αιιά απηή ηε ζηηγκή ηζρχεη φ,ηη ιέεη ε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ζ απνδνρή ησλ έξγσλ έγηλε κεηά ηε κειέηε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ, πνπ είρακε. ρη πξηλ θ. Γεσξγακιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζέιεηε ηνλ ιφγν;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη, ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηελ θα Γθνχκα λα πσ φηη ην πξαθηηθφ ηεο
ζπλεδξίαζεο, ζπλεδξίαζαλ 20/11/2021 ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη
απνθάζηζε νκφθσλα πεξί απαιιαγήο απφ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε λα καο ην ζηείιεηε, αληί λα καο ην
ιέηε. Σν δέρνκαη, απιά δήηεζα λα καο ην ζηείινπλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ λφκηδα φηη ήηαλ ζέκα απνξίαο, γη' απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν άθνπζα θαη δηάβαζα θαη ηελ εηζήγεζε, δελ δήηεζα θάηη
άιιν. Απιά είπα αλ κπνξεί λα καο ην ζηείιεη ε Σερληθή Τπεξεζία, ηίπνηε
άιιν. Δπραξηζηψ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ναη, ζα ην ζηείινπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη ςεθνθνξία. Κπξία Γθνχκα;
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ ζηελ εμαίξεζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη εγψ παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δμαίξεζε από ηελ
ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ κειεηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αλάπιαζε δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 181/2021) εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηξηώλ Η.Η.Δ.Κ.
θαη Γ.Η.Δ.Κ. ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ» (επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνζέμηε, ηα θνξίηζηα απηά ππάγνληαη ζε ππνρξεσηηθή
αζθάιηζε αηπρήκαηνο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν έρεη θαιχςεη απηφ ε εηζήγεζε. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ
γξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηζήγεζε, απηφ πήγα λα ζρνιηάζσ θαη εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ιέσ γηα ηηο Τπεξεζίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γίθην έρεηε, αιιά έρεη θαιπθζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ ιέηε «έρεη θαιπθζεί» πσο έρεη θαιπθζεί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν γξάθεη ε εηζήγεζε. Αλ ην δείηε γηα πξψηε θνξά ζηελ
εηζήγεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ εηζήγεζε ην γξάθεη. Πξαθηηθά ιέσ λα πξνζέμνπκε γηαηί
είρακε κάζεη λα κελ πξνζέρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάλησο εκείο απηφ ςεθίδνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηξηώλ Η.Η.Δ.Κ. θαη
Γ.Η.Δ.Κ. ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθό ηαζκό
ηνπ Γήκνπ»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ
Κ. ΝΣΑΣΖ: Να ξσηήζσ θάηη γηα ην 3ν ζέκα Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηάβαζα φηη δελ ελδηαθέξεηαη ε ελδηαθεξφκελε. Μπνξψ λα
ξσηήζσ πφηε έθαλε ηελ αίηεζε θαη πφζνο θαηξφο έρεη πεξάζεη γηα λα
απαληήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ δελ μέξσ αλ κπνξεί λα ζαο ην απαληήζεη ν αξκφδηνο
Αληηδήκαξρνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Νηάηζε, αθνχ είλαη θαη’ εμαίξεζε ε αίηεζε έγηλε
πξφζθαηα εθηφο ζεηξάο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πφζν δειαδή; Έλαο κήλαο; Μηα εβδνκάδα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη είλαη ιηγφηεξν. Σψξα δελ είκαη πξφρεηξνο, αιιά
είλαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα, αιιά είλαη θαη’ εμαίξεζε. Σειηθά δελ ζέιεη ε κεηέξα,
δελ ελδηαθέξεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 27/8/2021 είλαη ε αίηεζε, 18126 ην Πξσηφθνιιν θαη
27/8/2021 ε αίηεζε ηεο θπξίαο Π.Υ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γειαδή πξηλ 2 ιεπηά έγηλε ε αίηεζε. Αλ είλαη πξφζθαην απηφ ηη
λα πσ…
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ην είδα, λα ην δσ θαη λα ην επηβεβαηψζσ θ.
Νηάηζε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπεηδή είλαη ηνλ Αχγνπζην θαη έρνπκε πάεη ζρεδφλ Γελάξε,
ξεθιέμ γξήγνξα δελ έρνπκε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Νηάηζε αθνχζηε κε ιίγν νη ζέζεηο φισλ ησλ
ηαζκψλ είλαη ππεξθαιπκέλεο. ηαλ πξνθχπηεη έλα θελφ, απφ ηνλ 8ν κέρξη
ζήκεξα, ηφηε θαιείηαη ή ν επφκελνο ζηε ζεηξά, ή ε αίηεζε πνπ έρεη θάλεη
θάπνηνο θαη’ εμαίξεζε γηα λα ηθαλνπνηεζεί. Καηαιάβαηε; Γηαηί δελ κπνξείο λα
δηψμεηο παηδί …
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο φηη απαληάκε κεηά απφ 4,5 κήλεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε κηζφ ιεπηφ, αθνχζηε. Να απαληήζεη θαη κεηά
ξσηήζηε φ,ηη ζέιεηε, ηνλ δηάινγν ζαο παξαθαιψ λα ηνλ ζηακαηήζνπκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνζπαζψ λα ην εμεγήζσ κηα θνξά αθφκε. Οη
αηηήζεηο θαη’ εμαίξεζε γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ πξέπεη λα ππάξρεη θελφ, γηαηί
αιιηψο πξέπεη λα θχγεη έλα παηδί απφ έλα ζηαζκφ, γηα λα κπεη απηφ.
Καηαιάβαηε; Έηζη ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη θελφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε, θαηαιάβακε ην ζθεπηηθφ απνζχξεηαη ην ζέκα
άξα δελ ζπδεηάκε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη απνζπξζεί απφ ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Με ζπγρσξείο πνιχ, ην απνζχξνπκε γηαηί θηαίκε. Φηαίκε γηαηί
κηα γπλαίθα κε ηδηαηηεξφηεηεο, απαληάκε κεηά απφ ηέζζεξηο κήλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε ηψξα θ. Νηάηζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γειαδή έπξεπε λα δηψμνπκε έλα παηδί γηα λα κπεη
απηφ; Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα πνπ ιέηε ηψξα;
Κ. ΝΣΑΣΖ: ηαλ ιέηε θαη’ εμαίξεζε δελ πξέπεη λα αδεηάζεη ε ζέζε.
Μπαίλεη επηπιένλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπάξρεη έλα φξην ζέζεσλ … Κχξηε Νηάηζε, αλ έρεηε
ηελ θαινζχλε, γηα λα κελ θνπξάδνπκε ην ψκα, κπνξείηε λα πάξεηε
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απφ ηελ Τπεξεζία Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο απφ ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ λα ζαο εμεγήζεη πσο γίλεηαη απηφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη, ζπγλψκε, είζηε ν ππεχζπλνο γηα ην ζέκα θαη γη' απηφ
απαληάηε. Να είζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηειεηψλσ, εγψ ππνβάιισ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηηο αηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε θάπνηα
κνκθή θαηά ηεο Τπεξεζίαο επραξίζησο λα ηελ θάλεηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ Τπεξεζία έρεη πνιηηηθφ ππεχζπλν θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μάιηζηα εληάμεη εγψ απνθαζίδσ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άξηζηα θακσκέλα φια, άξηζηα. Να είζηε θαιά.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαβάζηε ην αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ πνπ ζαο έρεη ζηαιεί θαη
νηηδήπνηε άιιν εξψηεκα θάληε ην ππεξεζηαθά θαη ζα πάξεηε ηηο απαληήζεηο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη, ην έθαλα, πήξα ηελ απάληεζε θαη λα είκαζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 301/2021 απόθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Έρνπκε δπν αιιαγέο ζηα ηέιε
..
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ απνρσξψ. Γλσξίδεηε φηη δελ κπνξψ
λα ζπκκεηέρσ, δειψλσ θψιπκα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνρσξεί ν θ. Γεσξγακιήο, ιφγσ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γεσξγακιή επραξηζηνχκε γηα ηελ επζημία ζαο, έρεη ζπκβεί
θαη πέξζη θαη πξφπεξζη. Δάλ φκσο κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή ρσξίο λα
παξνηξχλσ θαλέλαλ θαη ν θ. Γξεηδειηάο είλαη θάηνρνο ελφο θαηαζηήκαηνο. Αλ
ζα κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή πξέπεη λα κπνχκε κε ίζνπο φξνπο.
Σνπνζεηνχκαη απιά θαη κφλν εθθξάδσ κηα ζθέςε θσλαρηά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε ίδηα ηέιε κε ηξεηο δηαθνξέο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο
άδεηεο νηθνδνκήο, κεηψλνληαη ηα κεληαία ηέιε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ 20 επξψ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξάθιεζε αλ κπνξείηε λα καο ιέηε ηε ζειίδα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηελ 6ε ζειίδα ζην 2 φπνπ ιέεη «Άδεηεο νηθνδνκήο γηα
ηνπο ρξεζηκνπνηνχληεο πεδνδξφκηα, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηνπνζέηεζε
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή αλνηρηψλ κεηαιιηθψλ ζπιιεθηήξσλ ζην 1ν εδάθην πνπ
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αλαθέξεηαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε πνπ δίδεηαη θαη ην κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ
ηεο πξνζφςεσο ηνπ αθηλήηνπ αθήλνληαο δηάδξνκν πιάηνπο 1,5 κέηξν γηα ηε
δηάβαζε ησλ πεδψλ», απηφ ήηαλ παιηά 20 € θαη γίλεηαη 15 € αλά ηεηξαγσληθφ
κέηξν.
Αθξηβψο ζηε δίπια ζειίδα πνπ αθνξά ηα πεξίπηεξα έρνπκε κηα
κείσζε απφ 80 € ζηε δψλε Α ζηα 60 €, απφ 40 € ζηε δψλε Β ζηα 30 €, απφ
25 € ζηε δψλε Γ ζηα 20 € θαη απφ 20 € ζηε δψλε Γ ζηα 15 €.
Δπηπξφζζεηα ζην εδάθην 4 γηα ηηο θαληίλεο απηφ άιιαμε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ παξαίλεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά αλ ζπκάκαη θαιά.
Σν 1 επξψ πνπ ίζρπε παιηά πεγαίλεη ζηα 5 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
εκεξεζίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ,ηη απνθαζίζακε ζηελ Οηθνλνκηθή δελ αιιάδεη
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη βέβαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηελ εηζήγεζε απηή φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη εηζήγεζε, είλαη απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα είλαη ε αξρηθή εηζήγεζε κφλν πνπ άιιαμε απηφ
πνπ είραηε πξνηείλεη εζείο γηα ηηο θαληίλεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη απηφ ιέσ, δελ αιιάδεη απηά πνπ απνθαζίζακε φινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο νπζηαζηηθά
ζπδεηείηαη. Κάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο έρεη εξψηεκα ή ηνπνζέηεζε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα
απμήζεηο ζηε δψλε Β απφ 7 ζε 8 επξψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη δίθην ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ηππνγξαθηθφ ιάζνο.
Δίλαη βάζεη ηεο απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζην δξφκν απηφ. Ζ θα Γθνχκα
έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζα δηαβάζσ απφ ηε κειέηε πνπ ςεθίζηεθε ζην
πξνεγνχκελν ζέκα πνπ αθνξνχζε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ζπγλψκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.

13

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν είλαη. αο παξαθαιψ αθνχζηε κε θαη
αλ είκαη εθηφο ζέκαηνο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο είπαηε γηα ην πξνπξνεγνχκελν ζέκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θα δηαβάζσ απφ ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ηα ζέκαηα
πεδνδξνκίνπ, αζηηθή αλάπιαζε έιεγε ε πξνεγνχκελε κειέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνπνζεηεζείηε φπσο ζέιεηε, αξθεί λα είλαη ζρεηηθφ κε ην ζέκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ε κηα πεξηνρή πνπ δελ είλαη δψλε Α δελ είλαη ε πην
ζεκαληηθή ε πην ραξαθηεξηζκέλε δηαζθεδαζηήξην ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε
Νέα Υαιθεδφλα, γηα κηα πεξηνρή πνπ έρεη αθήζεη πίζσ ηεο ηελ ηζηνξία κε ηα
καγαδηά, ιέεη φηη:
«… Η πξόηαζε ηεο αλάπιαζεο πξνέθπςε ζηελά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ
απνηύπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
νηθνδνκηθώλ θαη ξπκνηνκηθώλ γξακκώλ. Τα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο –ιέλε νη κειεηήηξηεο- είλαη ε επέθηαζε
ηδηνθηεζηώλ πέξα ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ζε θάπνηα ζεκεία ζηα
πεδνδξόκηα –κηιάεη γηα ηνλ πεδφδξνκν, έρεη θαη θσηνγξαθία ζηνλ
πεδφδξνκν ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο- ε επέθηαζε ηεο Ζώλεο ησλ
θαηαζηεκάησλ εηο βάξνο ηεο Ζώλεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ, ε
άλαξρε ζηάζκεπζε θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ, ν ρώξνο θίλεζεο
ζηάζεο

πεδώλ,

αζηηθνύ

εμνπιηζκνύ

θαη

θύηεπζεο

είλαη

ππνιεηπόκελνο ρώξνο αληί λα είλαη θπξίαξρνο θαη αλζξσπνθεληξηθά
ζρεδηαζκέλνο.
Οη Ζώλεο θύηεπζεο, ζηεξνύληαη ζπληήξεζεο θαη παξνπζηάδνπλ
εηθόλα εγθαηάιεηςεο, νη ρώξνη ζηάζεο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ δελ
έρνπλ ζθίαζε γηα ηελ άλεηε παξακνλή θαη μεθνύξαζε ησλ ρξεζηώλ
θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θζνξέο…» θαη
νχησ θαζεμήο. Απηά ηψξα ηα ιέεη ε κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε δηθηχνπ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο πνπ
ςεθίζακε ηελ εμαίξεζή ηεο απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ζην 1 ν
ζέκα θαη αθνξά ηκήκα ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο ζηε Νέα Υαιθεδφλα
θαη ην ηξίγσλν γχξσ απφ ην ζρνιείν.
Απηά ηα παξνπζηάδεη εθεί. Φαληαζηείηε ηψξα αλ εθεί ν ειεχζεξνο
δεκφζηνο ρψξνο είλαη παξέλζεζε κέζα ζην πεδνδξφκην, κέζα ζηα
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θαηαζηήκαηα θαη ζηε ζηάζκεπζε, ηη γίλεηαη ζηε δψλε Α. Γειαδή έρνπκε θάλεη
απηφ πνπ είλαη θαη’ εμαίξεζε ην λα ππάξρνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην δεκφζην
ρψξν, έρεη γίλεη ε θαλνληθφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο πεδψλ θαη δε
ΑκεΑ έρεη γίλεη θαη’ εμαίξεζε. Απηφ κφλν θηάλεη γηα λα θαηαιάβνπκε, είλαη
ηειείσο εηζπξαθηηθφ ην φιν ζέκα εδψ. Διπίδσ λα έγηλα θαηαλνεηή, δελ ζέισ
λα κηιήζσ παξαπάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν λα πάκε ζε
ςεθνθνξία. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δθείλν πνπ έρσ λα πσ είλαη ην εμήο: επεηδή κέζα ππάξρεη
ην πνζφ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ νη 512.000 € μέξεηε πνιχ θαιά φηη είκαη ππέξ
απηνχ, αιιά θαηά ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Παξ' φια απηά είκαη ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ θαη 10 θαηά, 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ηειώλ
ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2022,
βάζεη ηεο αξηζ. 301/2021 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ιόγσ κε ππαξρνύζεο ελαιιαθηηθήο
πξόηαζεο.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2022
θαη εθ' εμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 302/2021 απόθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε απηφ ην ζέκα έρνπκε αθξηβψο ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο
κε ηνπο πεξζηλνχο, δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ησλ ηειψλ ζε ζρέζε κε ηηο
πεξζηλέο ηηκέο, είλαη ίδηεο. Έρνπκε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο… απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Ο θ.
Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη' αξρήλ καο δψζαηε έλα πξνυπνινγηζκφ ’22 ν νπνίνο
δελ έρεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ νχηε ηεο αληηπξφηαζεο, δηφηη έρεη κφλν
δχν ζηήιεο.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά είκαζηε γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ζηα έζνδα είκαζηε γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο, μέξσ πνπ
είκαζηε. Απηφ, ζαλ αξρηθή παξαηήξεζε θαη ζα παξαθαιέζσ αχξην λα έρνπκε
ζε απηή ηε κνξθή ζηηο ηέζζεξηο ζηήιεο, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ πξέπεη λα
παξαδνζεί ζε φιε ηελ αληηπνιίηεπζε. Γηαηί αλ είρακε απηφ, ζα κπνξνχζακε λα
κηιάκε ηψξα γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο επί ηνπ πξαθηένπ.
Καιφ είλαη λα παίξλνπκε απνθάζεηο αιιά πξέπεη λα ππάξρεη θαη
απνινγηζκφο επί ησλ απνθάζεσλ απηψλ. Ση ζεκαίλεη απηφ. Ση εηζπξάμαηε
απφ ηα ηξφιετ απφ ηέιε δηαθήκηζεο παξαδείγκαηνο ράξηλ; Ση εηζέπξαμε ν
Γήκνο ην έηνο ’21 απφ ηα ηέιε δηαθήκηζεο απφ ηα ηξφιετ πνπ είλαη
δσγξαθηζηά; Απφ ηα δσγξαθηζηά ιεσθνξεία πνπ πεξλάλε απφ ηελ πφιε καο;
Ση εηζέπξαμε απφ άιινπο Οξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, θνξείο
πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηέιε δηαθήκηζεο; Καιφ είλαη λα παίξλνπκε
ηελ απφθαζε θαη λα ιέκε 0,53 ή 0,23. Έρνπκε ηέηνηα ζηνηρεία;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μαδί κνπ, φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Ση λα πνχκε; Να ην ςεθίζνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί λα κελ ην ςεθίζνπκε;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Καη ζηάζε ιεσθνξείσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, φια απηά. Σν «γηαηί λα κελ ην ςεθίζνπκε» είλαη έλαο
ιφγνο. Παίξλνπκε απνθάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο ε πξνεγνχκελε θαη ε
ησξηλή, πνπ αλαθέξνληαη ζηα έζνδα. Γηφηη αλ είρα εγψ ηηο ηέζζεξηο ζηήιεο επί
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα είρα ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο
πφζα είρακε πξνβιέςεη πέξζη, πφζα εηζπξάμακε κέρξη πξνρζέο γηα λα πνχκε
αμίδεη ηνλ θφπν λα ην θάλνπκε ή κήπσο έρνπκε ςειά ηηο ηηκέο θαη πξέπεη λα
ηηο κεηψζνπκε γηα λα πιεξψλνπλ γηαηί δελ καο πιεξψλνπλ.
Κάλαηε κηα κείσζε ζηα πεξίπηεξα πξηλ, ελψ μέξνπκε φηη είλαη
ζνχπεξ κάξθεη ην θάζε πεξίπηεξν, ελψ μέξνπκε κέζα ζηελ παλδεκία εθείλα
ηα καγαδηά πνπ δνχιεςαλ, ήηαλ ηα πεξίπηεξα. ια ηα άιια ιίγν σο πνιχ
έθιεηζαλ, δέρηεθαλ ηελ πίεζε ηεο παλδεκίαο. Δηζπξάμακε θη εθεί; Πέξα απφ
ην άλνκν πνπ θάζε πεξίπηεξν ππνρξενχηαη λα έρεη κφλν έλα εθ δεμηψλ θαη έλα
εμ αξηζηεξψλ εθαπηφκελν ςπγείν θαη βιέπνπκε ηη γίλεηαη. Γελ ππάξρεη
έιεγρνο νχηε απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, απφ θαλέλαλ. Σνπιάρηζηνλ ππάξρεη
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έιεγρνο ζηελ πιεξσκή εθείλσλ πνπ κε απφθαζε ζαλ ηελ πξνεγνχκελε
πήξακε, γηα λα πιεξψλνπλ; Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο. Ση
εηζπξάμακε; Γηα λα απνθαζίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Γελ ππάξρνπλ. Ο θ.
Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο θαη γεληθά ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα έξρεζηε πνιχ ζπρλά ζην δεκαξρείν γηα λα πάξεηε
δηάθνξα ζηνηρεία. Καηαλνψ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο απιά έρσ λα θάλσ θη
εγψ κηα εξψηεζε: απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ ην πξάγκα ην νπνίν πξνθαλψο θαη
ην έρεηε ζθεθηεί αξθεηέο κέξεο λσξίηεξα, γηα πνην ιφγν δελ ζπλαληηφκαζηαλ
λα κνπ εθθξάζεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο θαη λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία
λα έρσ καδί κνπ ηα ζηνηρεία πνπ δεηάηε, ή λα ζαο ηα έρσ παξάζρεη λσξίηεξα
πξηλ ηε ζπλεδξίαζε θαη λα κελ κπαίλνπκε ηψξα ζε γξίθνπο.
Γειαδή έρνπκε έλα ζέκα πνπ αθνξά ηα ηέιε δηαθήκηζεο, ην
νπνίν έξρεηαη θάζε ρξφλν. Γελ έρνπκε ζήκεξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαλ ζέκα.
Δίλαη δπλαηφ λα μέξσ φηη ζέιεηε εζείο έλα ζηνηρείν ην νπνίν…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ην ζέκα δελ ην ζέησ ζήκεξα, ην έζεζα ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δελ πήξα θη εθεί απάληεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά ην ςεθίζαηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ςήθηζα, γηαηί δελ ήζεια λα θέξσ πξνζθφκκαηα ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. θεηιε φκσο ν Αληηδήκαξρνο ζήκεξα, αθνχ είδε ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ κνπ, λα έρεη έλα παθέην δίπια ηνπ θαη λα ιέεη ζηα ηέιε
δηαθήκηζεο είρακε απηά ηα απνηειέζκαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίραηε ξσηήζεη θαη γη' απηφ γξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε απηφ,
ηη πιεξψλνπλ ηα ηξφιετ θαη απηφ θαίλεηαη ζηελ εηζήγεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα κελ θνξντδεπφκαζηε, φηαλ ιέκε ηη πιεξψλνπλ, είλαη ηη
εηζπξάμακε. Ση πιήξσζαλ. ρη κφλν ηα ηξφιετ, ζαο αλέθεξα έλα ελδεηθηηθφ
παξάδεηγκα πνπ ην βιέπεη φινο ν θφζκνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ
ππάξρνπλ θη άιινη ππφρξενη. Καιφ είλαη λα παίξλνπκε απνθάζεηο, ην ζέκα
είλαη λα πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο. Πηζηεχσ θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ λα έρνπκε θαη γηα ηα κελ θαη γηα ηα δε, αιιά νπσζδήπνηε
παξάθιεζε ηηο ηέζζεξηο ζηήιεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, θχξηνη ζπλάδειθνη απφ ην δηαδίθηπν
αλ ζέιεηε ηνλ ιφγν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε γηαηί δελ έρσ κπξνζηά κνπ
ηελ νζφλε. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή έρσ επηθαηξνπνηεκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ
κέρξη 30/11νπ ζην θνκκάηη εζφδσλ γηα ηηο δηαθεκίζεηο είρακε εγθεθξηκέλν
10.290 € γηα ηα ιεσθνξεία, 600 € εθκεηάιιεπζε δηαθεκίζεσλ ζε αζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο 6.900 € ζε ζηέγαζηξα αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, απηά.
Σψξα απφ φ,ηη βιέπσ ζηνλ πίλαθα βεβαησζέληα 0 πξνθαλψο
παληνχ 0. Γελ έρνπκε εηζπξάμεη ηίπνηα θαη κνπ θάλεη εληχπσζε γηαηί εγψ είρα
αθήζεη έλα ζπκβφιαην γηα ηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ 10.000. Σν βιέπσ
εδψ, αιιά δελ βιέπσ εηζπξάμεηο, ε αιήζεηα είλαη φηη ην παξαηεξψ ηψξα.
Οπφηε πεξηκέλσ θη εγψ απάληεζε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ,
επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κνηηψληαο πνιχ πξφρεηξα απηή ηε ζηηγκή ζηηο εθηηκήζεηο
εηζπξάμεσλ θαη είλαη εηζπξαρζέληα γηα ην 2021 έρνπκε ζηνλ Κσδηθφ
0600015001 ην ιέσ γηα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε ν νπνίνο έρεη ηε ιίζηα πνπ ηνπ
είρακε δψζεη πξηλ απφ 15 κέξεο, έρνπλ εηζπξαρζεί 9.690 € απφ ηελ
παξαρψξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηέο είλαη απφ ηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη γηα ξαθέηεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα ην ζπκβφιαην λνκίδσ ήηαλ 10 ρηιηάξηθα ζηάζεηο
ιεσθνξείσλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 9.690 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μφλν απφ ζηάζεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρσ καδί κνπ πξφρεηξα, λαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο πνπ έρεη ηνλ πίλαθα 0, 0 άξα δελ
έρνπκε εηζπξάμεη ηίπνηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη έρνπκε εηζπξάμεη 10 ρηιηάξηθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνζθνιέην, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ γηαηί ζέισ θάπνηε λα
αθνχηε, κε λνκίδεηε φηη ππάξρεη θάηη πξνζσπηθφ καδί ζαο. Δπηβεβαηψζεθα, φηη
δελ έρνπκε εηζπξάμεη ηίπνηα απφ απηφ πνπ απφςε ςεθίδνπκε. Πνπ ζεκαίλεη
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φηη ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ν Γήκνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
δηαθήκηζεο, λα ππάξρεη έλα επηηειείν πνπ λα ζηέιλεη ραξηηά κε απνδεηθηηθά
γηα λα ηξέρνπλ θαη φζα πξέπεη, γηα λα κελ παίξλνπκε απνθάζεηο ζην βξφλην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν λα πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο ην εγθξίλνπκε θ. Πξφεδξε θαη’ νηθνλνκία γηα λα κε
λνκίδνπλ θάπνηνη φηη ζέινπκε λα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιψο θ. Γξεηδειηά, επραξηζηνχκε. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην
ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ςεθίδακε παξψλ, αιιά θαηά γηαηί δελ έρνπλ
εηζπξαρζεί ηα ηέιε δηαθήκηζεο, φπσο νκνινγήζεθε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα πέκπηε θνξά ζα πσ λαη γηαηί έρνπλ επαλαιεθζεί θαη
εχρνκαη λα κελ επαλαιεθζνχλ. Καη’ νηθνλνκία ςεθίδσ ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ κε ηελ παξαηήξεζε φηη ζα
πξέπεη λα εηζπξαρζνχλ νπσζδήπνηε απηά πνπ ςεθίδνπκε, λα κελ παξακέλεη
θελφο ιφγνο απηή ε ςεθνθνξία φζνλ αθνξά ηα ηέιε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
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Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ θαη ζα πξέπεη βέβαηα λα εηζπξάηηνληαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ, αιιά λα εηζπξαρζνχλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο κε ηελ θα Παπαινπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 24 ππέξ, 6 θαηά.
Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ
δηαθήκηζεο έηνπο 2022 θαη εθεμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 302/2021 απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ
σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Πξφεδξε, γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα απνρσξήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θ. Γεσξγακιή. Σφηε γηα ηνλ ίδην ιφγν
θη εκείο πιεξψλνπκε ηέιε ζηα ζπίηηα καο. Αλ είλαη, λα θχγνπκε θη εκείο.
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ γίλεηαη απηφ πνπ ιέεη θ. Καληαξέιε θη εκείο έρνπκε
θξνληηζηήξην θαη εκείο πιεξψλνπκε ζαλ επηρείξεζε. Θα ιείςνπκε φινη απφ ην
πκβνχιην; Μα ηη είλαη απηά πνπ ιέεη ηψξα ν θ. Γεσξγακιήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ. Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ππάξρνπλ δπν
εηζεγήζεηο, ε κία είλαη ε εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ ζα πεη θαη ν θ.
Γήκαξρνο θαη ε άιιε εηζήγεζε είλαη απηή πνπ θαηεβάδεη ν θ. Γξεηδειηάο κε
ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηελ θα Παπαινπθά, νπφηε ζα ζέιακε κηα εηζήγεζε
γηα λα κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα ηαπηφρξνλα γηα λα κπνπλ θαη ζε
ςεθνθνξία ηαπηφρξνλα.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηέο θαη αγαπεηνί
δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρσ πνιιέο θνξέο απφ απηφ εδψ ην βήκα αλαθεξζεί ζε
απηφ πνπ νη ζπκπνιίηεο καο δελ ελδηαθέξνληαη θαζφινπ λα παξαθνινπζνχλ
λα αθνχλ: ζηηο ζηείξεο αληηπαξαζέζεηο, ηηο αληεγθιήζεηο θαη ζηελ πφισζε.
Δχθνια κπνξεί θαλείο απηφ ην θιίκα λα ην ραξαθηεξίζεη σο έλα
νκνγελνπνηεκέλν ζα έιεγα άλεπ πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ
θάπνησλ θνηλψλ κεηψπσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά πεξηφδνπο, απηά ηα θνηλά
κέησπα αλ κπνξνχζε θάπνηνο λα ηα κεηαθξάζεη είλαη ελαληίνλ ηνπ Γεκάξρνπ,
είλαη ελαληίνλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ελαληίνλ ηεο
ίδηαο ηεο πφιεο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Θεσξψ πσο είκαζηε εδψ φινη γηα λα πινπνηήζνπκε θάπνην
πξφγξακκα ελ πξνθεηκέλσ ην πξφγξακκα ηεο Παξάηαμεο «Πνιηηψλ Πνιηηεία»
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Παξαηάμεσλ «Πφιεο Δλφηεηα» ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε, ην
«Σψξα» ηνπ θ. Κνπεινχζνπ, ησλ αλεμάξηεησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.
Λέθθα, θαο Αιεθξαγή πνπ ζηεξίδνπλ κέρξη ζήκεξα θαη ζπλαπνηεινχλ κέξνο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ην 2019 ην εθινγηθφ ζψκα νη δεκφηεο ηεο πφιεο αλάζεζαλ
θαζήθνληα.
Θα έιεγα πξνζζέηνληαο πσο ν θφζκνο επηδεηά, ην έρνπκε δεη
θαη πξφζθαηα ζηα θνηλσληθά θαη ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ νιφθιεξνπ,
επηδεηά φζν πνηέ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα λα πεηζηεί γηα ηα ιεγφκελα απηήο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη πξνζσπηθά ζέισ λα πσ θαη λα ηνλίζσ γηα άιιε κηα
θνξά φηη έρσ απφιπηε εκπηζηνζχλε ζην αηζζεηήξην ησλ ζπκπνιηηψλ καο.
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Θα κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ έλα απφζπαζκα θαη ζα ζαο πσ
κεηά απφ πνηνλ έρεη αλαθεξζεί απφ πνηνλ έρεη δηαηππσζεί. Λέεη απηφ ην
απφζπαζκα: «… Τν βιέπνπκε όινη, ζα ην δνύκε ζύληνκα θαη ζηνπο
ινγαξηαζκνύο όηη ηα δεδνκέλα θέηνο δελ ζα είλαη εύθνια. Η ηηκή ηνπ ξεύκαηνο
έρεη απμεζεί θαηαθόξπθα, απηό ην βάξνο θαινύληαη λα ζεθώζνπλ ηα
λνηθνθπξηά, θαινύληαη όκσο λα ηα ζεθώζνπλ θαη νη Δήκνη θαη είλαη δεδνκέλν
όηη ην θόζηνο ηνπ ξεύκαηνο θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, ηεο ελέξγεηαο γεληθόηεξα
είλαη ην δεύηεξν θέληξν θόζηνπο ησλ Δήκσλ, κεηά ην πξνζσπηθό. Δελ ζα
κπνξέζνπκε λα ζεθώζνπκε κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ δηαλύνπκε ελ
κέζσ παλδεκίαο ηέηνηα θόζηε θαη εκείο θαη νη ΟΤΑ γεληθόηεξα θαη νη άιινη
δεκόζηνη θνξείο».
Πνηνο ηα αλαθέξεη απηά; Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ θαη Γήκαξρνο
Σξηθάισλ Γεκήηξεο Παπαζηεξγίνπ. Έλαο θαζ' φια άμηνο Γήκαξρνο, πνπ
θαλείο δελ κπνξεί λα ηνλ θαηαηάμεη ζε φζνπο αζθνχλ ζηείξα αληηπνιίηεπζε θαη
αληηπνιηηεπηηθή θξηηηθή ζα έιεγα ζηελ Κπβέξλεζε.
ε απηφ ην πκβνχιην θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη έρσ
αηζζαλζεί πνιιέο θνξέο φηη απεπζχλνκαη ζε ψηα κε αθνπφλησλ, αιιά εγψ ζα
εμαθνινπζήζσ θαη ε Παξάηαμή καο λα ελεκεξψλεη κε εηιηθξίλεηα θαη κε πιήξε
ζπλείδεζε ησλ ιεγφκελσλ ηεο ηνπο ζπλδεκφηεο καο, ηνλ πνιίηε ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Θα αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηνπο ζπληειεζηέο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε άιινπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο γηα λα
εμάγεηε θη εζείο ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα αλαθέξεη
ζηε ζπλέρεηα ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηπαξαζέζεηε,
πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε κηα ζπγθξηηηθή, πξφρεηξε βεβαίσο κειέηε.


ην Γήκν Παπάγνπ 1,8,



ην Γήκν Δθάιεο 1,7,



ην Γήκν Φπρηθνχ 1,67,



ην Γήκν Φηινζέεο 1,67,



ην Γήκν Μειηζζίσλ 1,66,



ην Γήκν Νέαο Πεληέιεο 1,66,



ην Γήκν Λπθφβξπζεο - Πεχθεο 1,5
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ην Γήκν Υνιαξγνχ 1,49



ην Γήκν Νέαο Ησλίαο 1,33



ην Γήκν Ακαξνπζίνπ 1,28



ην Γήκν Ζξαθιείνπ 1,24



ην Γήκν Φπρηθνχ 1,22



ην Γήκν Μεηακφξθσζεο 1,21



ην Γήκν Βξειηζζίσλ 1,12



ην Γήκν Κεθηζηάο 1,11



ην Γήκν Νέαο Δξπζξαίαο 1,11



ην Γήκν Υαιαλδξίνπ 1,1



ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο 1,03



Καη εξρφκαζηε εκείο εδψ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα λα πξνηείλνπκε ην 0,97
Θπκίδσ πσο παξαιάβακε ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηηο νηθίεο φρη θαη

ηφζν καθξηά, ην 2019, απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζην 1,33 θαη ηα θαηαζηήκαηα
ζην 4,70 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, θ. Οπζηακπαζίδε.
Πξνρσξήζακε ήδε ζε κεηψζεηο ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηεο
ζεηείαο, φπσο άιισζηε είρακε δεζκεπηεί ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο δεκφηεο
αιιά ηψξα πηα ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζα έιεγα κηαο ηηκαξηζκηθήο
αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ην πψο έρνπλ δηακνξθσζεί νη ηηκέο ζηα
πεηξέιαηα θαη ζηηο πξψηεο χιεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε κηα κηθξή
ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή –κπνξείηε λα ηελ νλνκάζεηε εζείο αχμεζεηέηνηα φκσο, πνπ δελ ζα επηβαξχλεη παξά ζηνλ ειάρηζην βαζκφ ηνπο
ζπληαμηνχρνπο, ηνπο κηθξνκεζαίνπο, απηνχο πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο
νκάδεο.
Θα ήζεια παξάιιεια λα πσ κηα πξνζσπηθή κνπ ζθέςε. Γελ
δεζκεχεη ηελ Παξάηαμε γηαηί δελ έρεη ζπδεηεζεί δεδνκέλνπ φηη ηηο ηειεπηαίεο
εκέξεο ήηαλ βεβαξεκέλν ην πξφγξακκα φισλ θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά πσο ε
ππνζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ δελ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ελδειερείο θαη
εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο ζην βαζκφ θαη ζην ξπζκφ πνπ ζα ηηο ζέιακε, νη
ππνινγηζκνί έγηλαλ κε βάζε αξηζκνχο θαη ρψξνπο πνπ ήδε γλσξίδνπκε.
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Γελ έρσ θακία ακθηβνιία, δελ έρσ θαλέλα ελδνηαζκφ ζε φ,ηη
αθνξά ηηο νηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα. Γηα ρψξνπο φκσο κεγάινπο, γηα ρψξνπο
πνπ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά φπσο είλαη ν ρψξνο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη
θιαβελίηε, φπσο είλαη ην γήπεδν πνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ ζα
αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί, ζα πξέπεη φηαλ αδεηνδνηεζνχλ φηαλ ειεθηξνδνηεζνχλ
φπσο είπα ζρεδφλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο
ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε κηα θνηλή σθέιεηα, φπσο είλαη ην Μνπζείν, ζε
ρψξνπο ζηεγαζκέλνπο, ζε ζηέγεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη εξαζηηερληθέο φπσο
άιισζηε ππάξρνπλ απνδφζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθήο ηηκήο ζε φια ηα
εξαζηηερληθά σκαηεία.
Απηφ ην ζέησ σο πξνβιεκαηηζκφ γηαηί είλαη θάηη πνπ ζα ην
αληηκεησπίζνπκε θαη ην βάδσ απφ ηψξα ζην ηξαπέδη γηα λα δνχκε πσο ζα
δηακνξθψζνπκε ηέηνηνπ είδνπο, ηέηνηνπ αξηζκνχ, ηέηνηνπ κεγάινπ κεγέζνπο
θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο φπσο είλαη απηνί πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ρψξν ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα ελεκεξψζσ φηη απφ εκάο εηδηθφο
αγνξεηήο ζα είλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη εγψ ζα ηνπνζεηεζψ αξγφηεξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ λα δνχκε επί ηεο δηαδηθαζίαο πσο ζέινπκε λα
θηλεζνχκε γηα ην ζέκα ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ έρεη θαηαζέζεη κεξίδα ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Δπνκέλσο ζε απηή ηελ πξψηε θάζε δελ ζα ζπδεηήζνπκε ην
ζέκα ηεο ελαιιαθηηθήο, παξά κφλν ζπδεηάκε γηα ηελ εηζήγεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ζα εηζεγεζείηε ηελ εηζήγεζή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ιέκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ιέκε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά κηζφ ιεπηφ, δελ αθνχζαηε θαη κε βηάδεζηε.
Δκείο ζα εηζεγεζνχκε σο Γεκνηηθή Παξάηαμε ηε κία θαη θάπνηνο
εθπξφζσπνο απφ εζάο ζα εηζεγεζεί ηελ άιιε. Σν είπα απφ ηελ αξρή, δελ
ρξεηάδεηαη εξκελεία.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εζείο είζηε
Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο ζαο Παξάηαμεο ή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ είκαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη είκαη κέινο ηεο
Γεκνηηθήο καο Παξάηαμεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση ζα πεη απηφ πνπ ιέηε; Δδψ
πξνεδξεχεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ήηαλ εληειψο άζηνρε ε θξάζε
πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήηαλ εληειψο άζηνρε ε δηαθνπή ζαο θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο επαλαθέξσ ζηελ ηάμε είζηε
Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήηαλ εληειψο άζηνρε ε δηαθνπή ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θχξηε. Δδψ δελ είζηε
Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο ζαο Παξάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρεηε ηνλ ιφγν, εηζεγείηαη ν θ.
Κνζθνιέηνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηάιαβα. Απνξία ςάιηνπ βεμ!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα μεθηλήζσ απηή ηελ εηζήγεζε ζέινληαο λα πσ ηα εμήο:
πξηλ απφ έλα πεξίπνπ κήλα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν
Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ν θ. Κνπηζάθεο κνίξαζε
κηα ιίζηα ζε φινπο ηνπο επηθεθαιήο θάλνληάο ηνπο γλσζηέο ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ έηζη ψζηε θαηά ηα δηθά ηνπ
ιεγφκελα –δελ ζέισ φκσο λα ηνλ κεηαθξάδσ, ζα κηιήζεη θαη ν ίδηνο θαη ζα
ηνπνζεηεζεί ζηε ζπλέρεηα- λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ε αληαπνδνηηθή
Τπεξεζία ηεο Καζαξηφηεηαο ζηελ πφιε.
Σν

θφζηνο

πνπ

ηφηε

πξφηεηλε

ε

Τπεξεζία

κέζσ

ηνπ

Αληηδεκάξρνπ ηεο ήηαλ 6.973.404,94 €. Μεηά απφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν θαη
ζθιεξή δνπιεηά θαη κέζα απφ κηα άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη
ην Σκήκα ηεο Καζαξηφηεηαο κπήθακε ζηε ινγηθή ηνπ λα θαηεβάζνπκε κηα
πξφηαζε ε νπνία θαζαξά ζε ξεαιηζηηθφ κνληέιν ζα θέξεη ζε κηα ηζνξξνπία
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απηφ πνπ πιένλ βηψλεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ε νπνία βξίζθεηαη
θπξηνιεθηηθά κε ην καραίξη ζην ιαηκφ.
Καη ηη ελλνψ. Βάζεη εγγξάθνπ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη θαη ν θ.
Γηνχδεο, ν Γηεπζπληήο ηεο Καζαξηφηεηαο είλαη ππνγεγξακκέλν θαη απφ ηνλ θ.
Κνπηζάθε, κεηά απφ αίηεκα πνπ έγηλε πξνο ηελ Τπεξεζία ηνπο απαληνχλ φηη
«νη

θσδηθνί

εμφδσλ

ηνπ

’20

κε

εκεξνκελία

13/12νπ

είλαη

φινη

ζπκβαζηνπνηεκέλνη ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνίεζεο». Σν ιέσ
απηφ, γηα λα κελ νδεγεζνχκε ζε ιάζνο φπσο πέξζη, βιέπνληαο ηα ινγηζηηθά
λνχκεξα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηηο εηζεγήζεηο, ελψ ζα πξέπεη λα
θνηηάμνπκε κε ξεαιηζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή
πνπ κηιάκε κεηά ηελ πάξα πνιχ κεγάιε πεξζηλή κείσζε, ην Σκήκα ηεο
Καζαξηφηεηαο

βξίζθεηαη

ζε

νξηαθφ

ζεκείν

θαη

αλ

δελ

γίλεη

έλαο

εμνξζνινγηζκφο, κηα εμνκνίσζε φπσο ηελ είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο πξηλ, δελ
ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά.
Ζ πξφηαζή καο ε νπνία θαηαηέζεθε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή δίλεη ζπληειεζηέο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,97 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
ζηηο θαηνηθίεο θαη 4,05 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηα θαηαζηήκαηα ηφζν ηα
εκπνξηθά, φζν θαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Απηφ θαηαθέξλεη λα ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εμφδσλ
πνπ καο εηζεγήζεθε ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζην
πνζφ ησλ 6.173.353,94 €.
Δπαλέξρνκαη ζην έγγξαθν πνπ θαηέζεζε πξηλ απφ έλα κήλα ν
Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο ν νπνίνο απφ ηα 7 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ πνπ
δήισλε ε Τπεξεζία ηνπ σο αλάγθεο θαη ζέινληαο λα αληηκεησπίζνπκε κε
ινγηθή θαη κε ξεαιηζκφ ηηο αλάγθεο ηεο Καζαξηφηεηαο, έπεζε πεξίπνπ 800.000
€ θάησ, θαηαζέηνληαο κηα εηζήγεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε νπνία είλαη
αληαπνδνηηθή ζηελ πνιίηε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο καο ζαλ
πνιίηεο λα έρνπκε ην επίπεδν ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ καο αμίδεη, λα
δεκηνπξγήζνπκε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαη θπξίσο
λα ζπλερηζηεί ε εχξπζκε ηνπ Γήκνπ ε νπνία ην ηνλίδσ θαη πάιη θπξηνιεθηηθά
είλαη ζε νξηαθφ ζεκείν.
Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα πνχκε θάηη παξαπάλσ γηαηί ζίγνπξα ζα
έρνπκε λα πνχκε πνιιά πάλσ ζην ζέκα, ζέισ λα πσ φηη ζε ζπλέρεηα ηεο
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πεξζηλήο εηζήγεζήο ζαο ζπλερίδεηαη θέηνο ε απαιιαγή ζηηο νκάδεο πνπ είραλ
κεησζεί θαη πέξζη θαη ήηαλ κεδεληθέο, ηφζν ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία, φζν
ησλ ηξηηέθλσλ, ησλ πνιπηέθλσλ, ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ΚΔΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αληηδήκαξρε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν γηα
ηελ εηζήγεζε ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θ. Γξακκαηέα θ. Πιέζζα λα γίλεη κηα
δηφξζσζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα πνπ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία, εθ
παξαδξνκήο παξέκεηλε ην 0,87 αληί ηνπ 0,90. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα
θαηαρσξεζεί ηα πξαθηηθά ε ηειεπηαία ζειίδα πνπ αθνξά απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη μέξεηε πνιχ θαιά φηη είρακε ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη παξ' φηη καο είρε ζηαιεί
ε πξφζθιεζε ηξεηο ηέζζεξηο κέξεο πξηλ, δελ είρε έξζεη πνηέ ε εηζήγεζε απηή
πνπ ζήκεξα θαηεβάδεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Μαο δφζεθε -παξ' φηη αλαβιήζεθε
γηα κηα κέξα ε ζπλεδξίαζε απφ Σξίηε ζε Σεηάξηε- αξγά ην κεζεκέξη ηελ
παξακνλή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ επφκελε ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζχζζσκε
ε αληηπνιίηεπζε θαηέζεζε αίηεκα αλαβνιήο, γηα κηα κέξα, ηεο ζπδήηεζεο.
Γηφηη δελ είρακε θαλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη κειέηεο ηεο εηζήγεζεο.
Όζηεξα απφ ςεθνθνξία απεξξίθζε ην αίηεκά καο κε απνηέιεζκα λα πάξεη ε
πιεηνςεθία απφθαζε πάλσ ζην ζέκα, κε απηά πνπ εηζάγεη ζήκεξα.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξάμεο ηεο νχηε κηαο κέξαο αλαβνιήο,
ήηαλ λα κελ πξνζέιζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ίδην βξάδπ, κε
απνηέιεζκα λα καηαησζεί. Λφγσ ηνπ φηη δελ μέξακε ηη ζα γίλεη ην βξάδπ,
θαηαζέζακε επεηγφλησο κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ρσξίο λα έρνπκε φια ηα
δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ θαηά λφκν απαηηνχληαη λα δνζνχλ απφ ην Γήκν θαη
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ αληηπνιίηεπζε γηα λα ζπληάμεη ηελ
ελαιιαθηηθή ηεο πξφηαζε.
Καηαζέζακε θαη ην κεζεκέξη πάιη αξγά βγήθε ε ππ’ αξηζκ.
28000/16-12-2021 γλσκνδφηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία καο
έιεγε θάπνηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο θαη εηδηθφηεξα
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ηνπ

θσδηθνχο

206641001,

206641002,

206641003

πνπ

αθνξνχζαλ

δηαγσληζκφ ελ εμειίμεη, ηνλ θσδηθφ 207134001, ηνλ θσδηθφ 206263011 θαη ηνλ
θσδηθφ 207135018. ηνηρεία ηα νπνία θαη λα ζέιακε, δελ κπνξνχζακε λα
μέξνπκε θαη γλσξίδνπκε.
Μαηαηψζεθε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ πήξακε ηα ζηνηρεία
ηελ επφκελε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηελ θα
Γεκεηξηάδνπ ρσξίο λα ηα έρνπκε πάξεη φια, θηηάμακε ηελ ηξνπνπνηεηηθή πνπ
ηελ ππνβάιιακε ζήκεξα θαη θαηαζέζακε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Κχξηνη

ζπλάδειθνη

γηα

ηελ

ηζηνξία

γηα

λα

κελ

ζαο

παξαπιεξνθνξνχλ, νη θσδηθνί πνπ ζαο αλέθεξα αθνξνχλ ηα εμήο: ν
206263011 αθνξά ηηο ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο. Πξνθαλψο ε
δηαδηθαζία πνπ έρεηε θηλήζεη θ. Κνπηζάθε αθνξά 170.000 €. Κάλσ ιάζνο;
σζηά. Απηφ ην πνζφ θχξηνη ζπλάδειθνη κπήθε ζηελ ελαιιαθηηθή καο
πξφηαζε.
Ο θσδηθφο 206641001 πνπ ιέεη «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ» 199.000
€ -είλαη έηζη θ. Κνπηζάθε;- κπήθε θη απηφο ζηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε. Ο
θσδηθφο 206641002 «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ» 14.999,66 € -είλαη έηζη θ.
Κνπηζάθε;- κπήθε θη απηφο ζηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε. Ο θσδηθφο
206641002 «Καχζηκα βελδίλεο» 17.000 € -είλαη έηζη θ. Κνπηζάθε;- κπήθε θη
απηφο ζηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε. Ο θσδηθφο 207135018 «Ζιεθηξνινγηθφ
πιηθφ» 200.000 € -είλαη έηζη θ. Κνπηζάθε;- κπήθε θη απηφο ζηελ ελαιιαθηηθή
καο πξφηαζε.
Μπήθε φκσο θαη ζηνλ θσδηθφ 02207135028 «Πξνκήζεηα
θάδσλ» αληί ην πνζφ ησλ 150.000 € πνπ πξνβιέπεηε εζείο, κπήθε απφ
πιεπξάο καο ζηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε 176.985,48 €. Αλαθέξνκαη
ιεπηνκεξψο ζε απηά ηα θνλδχιηα ηα νπνία είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά, δηφηη
ππάξρεη κηα θηλδπλνινγία φηη εκείο θέξλνπκε πξνζθφκκαηα λα κε ιεηηνπξγεί ν
Γήκνο. Αλ θαη θ. Κνπηζάθε, ζεσξνχκε ην πνζφ ησλ 170.000 € γηα επηζθεπέο
θαη ζπληεξήζεηο απηνθηλήησλ πάξα πνιχ πςειφ γηα ηα δεδνκέλα …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε κε λα έρσ ηελ άπνςή κνπ, λα έρσ ηελ εκπεηξία θαη
ηε γλψζε γηαηί δηαρεηξίζηεθα επί 12 ρξφληα θαη δελ είρακε ηέηνηα πξνβιήκαηα.
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Απφ 50.000 € πνπ είλαη θέηνο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
πάεη ζηηο 170.000 € θαη εκείο ιέκε λαη, γηα λα ιεηηνπξγεί ν Γήκνο, γηα λα
ζηακαηήζεη πηα απηή ε παξαθηινινγία φηη θφςακε θαη ηα ινηπά.
Καη καο έξρεηαη αξγά ην κεζεκέξη θχξηνη ζπλάδειθνη ε
γλσκνδφηεζε επί ηεο ελαιιαθηηθήο. Καη' αξρήλ ε Πξντζηακέλε, ε θα
Γεκεηξηάδνπ θαη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ηε 2 ε κέξα απνπζίαδε δηφηη είρε
ζηξεζαξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, έρεη θηάζεη 20 ε πίεζε ηεο θνπέιαο
απηήο, απνπζίαδε θαη ζήκεξα. Καη πήξακε ηε γλσκνδφηεζε 5 θαη κηζή ην
απφγεπκα απφ ηνλ θ. Κνζθνιέην, ν νπνίνο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα αλάκημεο
ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε γηα λα εθδνζεί
απηφ ην έγγξαθν.
Απηφ ην έγγξαθν θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ην έγξαςε ππάιιεινο
ηνπ Γήκνπ, ην έγξαςε ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ! Μεηά πείηε φ,ηη ζέιεηε. Πξνζέμηε, ην έγγξαθν
πξνέξρεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, είλαη ην ππ’ αξηζκ.
28489/20-12-2021. ηαλ θάηη πξνέξρεηαη απφ κηα Τπεξεζία δελ είλαη δπλαηφ
λα θνηλνπνηεζεί θαη ζηελ Τπεξεζία απηή. Απεπζχλεηαη πξνο εθείλνπο πνπ
αθνξά εκάο πνπ θάλακε ηελ ελαιιαθηηθή θαη θνηλνπνηείηαη ζην γξαθείν
Γεκάξρνπ θαη ζσζηά, θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θαη
ζσζηά, θνηλνπνηείηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζσζηά, δελ θνηλνπνηείηαη
φκσο θαη ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, δηφηη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ην
έβγαιε. Σν απνηχπσκα ηνπ εγθιήκαηνο θ. Κνζθνιέην, κε φιε ηελ θαιή
δηάζεζε!
Ζ νπνία παξ' φηη είδε φηη ζπκπιεξψζακε εθείλα πνπ καο
θαηεγφξεζαλ ζηνπο θσδηθνχο φηη δελ βάιακε ηα ιεθηά, δελ αλαθέξνπλ ηίπνηα
πεξί απηψλ θαη αλαθέξνπλ έλα ζσξφ άιια πξάγκαηα θαη θαηαιήγνπλ ζην
εμήο: «… εηζεγείηαη αξλεηηθά σο πξνο ηελ θαηαηηζέκελε ελαιιαθηηθή πξόηαζε
θαζώο εθηόο ησλ άιισλ πάζρεη θαη ζε ηζνζθέιηζε».
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πάκε ζηελ νπζία. Ζ νπζία ιέεη
ην εμήο: νη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη λα
αλέιζνπλ ζηα 5.502.901,46 €, ηα έζνδα. Σα έμνδα αλακέλνληαη λα αλέιζνπλ
ζην πνζφ ησλ 4.255.573,61 € δεκηνπξγψληαο κάιηζηα θαη έλα ρξεκαηηθφ
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ππφινηπν –θέηνο έρνπκε ππφινηπν!- 1.247.225,985 € ην νπνίν κεηαθέξεηαη
ζην ’22 γηα λα ζπλππνινγηζηεί θαη ζα εγγξαθεί ζηνλ θσδηθφ 5113002.
Γελ ηα ιέσ εγψ απηά, ηα ιέεη ε ίδηα ε εηζήγεζε πνπ απνθεχγνπλ
λα ην πνπλ, ζηε ζει. 8 ηεο εηζήγεζεο ηεο Γηνίθεζεο. Με ιίγα ιφγηα ηα έμνδα
θέηνο ζα αλέιζνπλ ζηα 4.250.000 € ν πξνυπνινγηζκφο πνπ θέξλνπλ είλαη
ζηα 6.173.000 € θαη πάεη ιέγνληαο θαη παξ' φηη έρνπκε θαη έλα ππφινηπν
1.247.225 θαη είρα πεη ηελ πξψηε ρξνληά ζα έρνπκε ππφινηπν, ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.
ζαο είρα πεη φηη ζα έρνπκε 2,5 εθαηνκκχξηα ππφινηπν. Σν είρακε θαη πέξζη
δελ θάλακε απμήζεηο, θάλακε κεηψζεηο ιφγσ ηνπ κεγάινπ ππνινίπνπ.
Δίρα πεη θαη πέξζη φηη ζα έρνπκε 1 κε 1.200 ππφινηπν θαη θέηνο
θαη λάην 1.247 θαη κε ηελ ελαιιαθηηθή πνπ θαηαζέηνπκε ζα έρνπκε πάιη έλα
ππφινηπν ηεο ηάμεσο ησλ 600 κε 800.000 €. Οχηε απηφ ζαο ην ιέλε, γηαηί δελ
κπνξνχλ λα ην ππνινγίζνπλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην έηνο ’22 πξνβιέπνπλ 5.630.305,37 €
σο έζνδα θαη σο έμνδα, πξνζέμηε, 6.173.353,94 € κε απνηέιεζκα λα έρνπλ
απφθιηζε ζηα έζνδα 543.048,57 €. Πνπ ζεκαίλεη επί ηεο νπζίαο κε ηα πνζά
ησλ ζπληειεζηψλ πνπ βάδνπλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ’22 κε ηα δηθά ηνπο
ζηνηρεία, ζα είλαη ειιεηκκαηηθφο απφ 500 έσο 600.000 €.
Πάκε παξαθάησ. Με 31/11νπ ηξέρνληνο έηνπο, ηα δεζκεπζέληα
ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 4.790.645,82 €, ηα ηηκνινγεζέληα 3.490.237,64 €, ηα
εληαιζέληα 3.363.789,92 € ηα πιεξσζέληα 3.266.788,54 € θαη ηακεηαθά
δηαζέζηκα 1.244.000 €.
Σα πξνβιεπφκελα έζνδα ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πνπ
ππνβάιιακε

ζήκεξα

δηνξζσκέλε

αθνχ

πήξακε

ηα

ζηνηρεία

θαη

ζπκπιεξψζακε θαη ζχκθσλα κε ηα λνχκεξα θαη ηνπο θσδηθνχο πνπ ζαο είπα
πξσηχηεξα, κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θαη ζα αλαθεξζψ εηδηθφηεξα θαη ζηνπο
κελ θαη ζηνπο δε, γηαηί πάιη θη εθεί ζαο ιέλε ηε κηζή αιήζεηα, ηα έζνδα ζα
αλέιζνπλ ζηα 5.847.287,94 € θαη ηα έμνδα ζα αλέιζνπλ ηζνζθειηζκέλα ζηα
5.847.287,94 €.
Με ιίγα ιφγηα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νη απμήζεηο πνπ
πξνηείλνπκε κε βάζε ηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε είλαη: 3 ιεπηά ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηα ζπίηηα δειαδή αληί 0,97 πνπ πξνηείλεη ε Γεκνηηθή
Αξρή εκείο ιέκε 0,90. Πνζνζηφ αχμεζεο λα ην πνχκε θαη πνζνζηηαία ζπλ
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3,448 € αληί ηνπ 11,49 πνπ πξνηείλεη ε Γεκνηηθή Αξρή απφ ην 0,87 λα πάεη
ζην 0,97. Καη γηα ηα θαηαζηήκαηα απφ 3,21 πνπ είλαη θέηνο, λα πάεη ζην 3,5
δειαδή πξνηείλνπκε λα πάξεη αχμεζε 9% αληί ηνπ 4,05 πνπ πξνηείλεη ε
Γεκνηηθή Αξρή πνπ είλαη 26,168 € πνζνζηηαία αχμεζε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο είπε φηη νη απμήζεηο πνπ
πξνηείλεη ε εηζήγεζε είλαη 0,97 θαη 4,05. κσο δελ είλαη κφλν απηέο.
ηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 4,05 απφ 3,82
ηα ζνχπεξ κάξθεη 9,70 απφ 8,70
ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ 9,70
ην εξγνηαμηαθφ 4,05
ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο απφ 1,93 πεηάλε ηελ θαξακειίηζα «ην ζπίηη ή ην καγαδί» μερλάκε άιινπο δέθα
θσδηθνχο- λα πάεη 2,43
Σα καδηθήο απφ 2,29 λα πάεη 2,43
Οη Σξάπεδεο απφ 5,22 λα πάλε 5,88
Αθνχζακε ην Γήκαξρν πνπ καο κίιεζε γηα ΑΔΚ, μέξεηε ηη
αχμεζε εηζάγεηαη κε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο; Κνληά ζην 35%.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά ηηο ρξήζεηο.
Σν φηη ζα αλνίμεη ν θιαβελίηεο εδψ πάλσ έλα ζνχπεξ κάξθεη φπσο έρεη ζηε
Υαιθεδφλα, απηά ηα θαηαζηήκαηα εθ ηεο κνξθήο θαη ηεο θχζεο ηνπο
παξάγνπλ απνξξίκκαηα, ρηιηάδεο θφζκνο κπαίλεη αγνξάδεη, πεηάεη ζαθνχιεο,
ραξηνθηβψηηα θαη ηα ινηπά.
Έλα Μνπζείν ή έλα ηαηξείν ηη λα πεηάμεη; Σίπνηα. Άιιν ην
ζνχπεξ κάξθεη θαη ε Σξάπεδα πνπ είλαη πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη
νθείινπλ λα πιεξψζνπλ, γηαηί λαη κελ ληαξαβεξίδνληαη κε θφζκν, αιιά
απνθνκίδνπλ θαη πνιιαπιάζηα θέξδε απφ άιινπο θαη νη παξάκεηξνη απηνί
έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Καη άιιν έλα γήπεδν λα θάλεη ηέζζεξηο ή δχν αγψλεο ην κήλα,
αλάινγα… πνπ κπνξεί κε σξαίεο ζπκθσλίεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί λα πιεξψλεη ν Ησληθφο ηα ίδηα, γηαηί λα πιεξψλεη
ε ΦΑΗΑ ηα ίδηα, γηαηί λα πιεξψλεη ν Υαιθεδνληθφο ηα ίδηα κε ηα ζνχπεξ
κάξθεη; Δθεί ζα πξέπεη λα ηα δνχκε θαη’ ηδίαλ θαη μερσξηζηά θαη αλάινγα κε
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ηηο ρξήζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα απνξξίκκαηα πνπ
παξάγνληαη.
Μαο

ιέλε

κάιηζηα

φηη

δελ

είλαη

ηζνζθειηζκέλνο

ν

πξνυπνινγηζκφο καο ζε απηφ, δελ ην ζπλέηαμε ε αξκφδηα ππεχζπλε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηε ιέσ κε ην φλνκά ηεο Γεκεηξηάδνπ Δχα, ήηαλ
απνχζα ζήκεξα. Πήγα ζην γξαθείν ηεο δελ ηε βξήθα, μαλαπήξα, έπαηξλα ηνλ
θ. αξαληφπνπιν.. θαη ηα επεμεξγάδεηαη ν θ. Κνζθνιέηνο. Με πνην δηθαίσκα;
Γελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ λα αλακηρζεί. Μφλν ε
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ απηή θαη κφλν, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δειαδή
κπνξεί λα αζρνιεζεί θαη λα απαληήζεη.
Καηαιαβαίλεηε φηη είλαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλε θαη εμάιινπ
ήξζε ζηα e-mail καο, απφ ην e-mail ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ 5 θαη κηζή. Δθείλε ηελ
ψξα δελ ππάξρεη ππάιιεινο. Καη έβαιαλ πξνθαλψο ηελ Αλζή Ρσκαλνχ πνπ
είλαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ππέγξαςε «ΑΑ» αιιά θέξεη ην φλνκα απφ
θάησ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ιέηε θ. Γξεηδειηά…! Μα εθηίζεζηε θ. Γξεηδειηά. Πξνζπαζψ λα
ζαο πξνζηαηεχζσ ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ εθηίζεκαη; Πνηνο ππέγξαςε θ. Γήκαξρε; Μελ θάλεηε φηη
δελ μέξεηε γηαηί θέξεη ην φλνκα «Δπαλζία Γεκεηξηάδνπ» ην έγγξαθν. Πνηνο
ππέγξαςε; Να καο πείηε. Γηαηί δελ είλαη έλα απιφ ζέκα έηζη έβαια θάπνηνλ θαη
ππέγξαςε. Ση αθνχηε; Θα αθνχζεηε πνιχ πεξηζζφηεξα!
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φζα δελ ζαο ζπκθέξνπλ είλαη
επηθίλδπλα, πάληα γηα ηελ πφιε, έηζη δελ ιέηε; Γλσζηφ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα επίζεο ηελ αλαθνξά ζε θάπνηνπο
Γήκνπο. Ζ Μεηακφξθσζε θαη ε Νέα Ησλία, νη Άγηνη Αλάξγπξνη, ην Μελίδη ιέσ
γηα ηνπο θνληηλνχο, κπνξεί λα έρνπλ 1,2-1,3 ζπληειεζηή, αγλνείηε θάηη πνιχ
ζεκαληηθφ: νη πφιεηο απηέο δηαζέηνπλ ηα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα ηεο Αζήλαο.
Γελ καο είπαηε ηνλ ζπληειεζηή ζηα εξγνζηάζηα. ηελ νπζία απηέο νη πφιεηο
δελ ζα πξέπεη λα βάδνπλ ζπληειεζηή ζηηο θαηνηθίεο, δηφηη έρνπλ ηε ΦΑΓΔ,
έρνπλ έλα ζσξφ βηνκεραλίεο πνπ πιεξψλνπλ πνιιαπιάζηα.
Βέβαηα ζαο θαηαιαβαίλσ γηαηί έρεηε άγλνηα ηνπ ρψξνπ, κελ
αλαθέξεηε ηα Σξίθαια. Θα αλαθεξζείηε ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, αιιά
νχηε θαη ηελ Δθάιε, δελ έρνπκε ζρέζε κε απηά ηα βαιάληηα, είλαη ηειείσο
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δηαθνξεηηθά. Οη πφιεηο πνπ καο πεξηβάιινπλ Πεξηζηέξη, Άγηνη Αλάξγπξνη,
Μελίδη, Μεηακφξθσζε βξίζνπλ εξγνζηαζίσλ πνπ ν ζπληειεζηήο είλαη πνιχ
πςειφηεξνο θαη δελ ρξεηάδεηαη φρη λα θάλεηο αχμεζε, νχηε λα επηβάιιεηο
ζηνηρεηψδε ζπληειεζηή γηα ηα ζπίηηα.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο θχξηνη ζπλάδειθνη θαιψ φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα δνπλ ηελ επσθειέζηεξε γηα ην Γήκν καο θαη γηα
ηνπο πνιίηεο καο, δηφηη εκείο εθπξνζσπνχκε ηνπο πνιίηεο θαη έρνπκε θάζε
ππνρξέσζε λα ππεξαζπηζηνχκε θαη λα πξναζπίζνπκε ηα δηθαηψκαηά ηνπο λα
κελ πξνβνχκε ζε απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, αιιά ηεο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ε νπνία θαη δελ θέξεη πξνζθφκκαηα ζηελ φιε
ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ έηζη ψζηε θαη
ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα μαλαβξεζνχκε, ζα βξεζνχκε πάιη κε ππφινηπν, αξθεί λα
γίλεηαη κηα ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξαγκάησλ. Δπραξηζηψ θαη επηθπιάζζνκαη
ζηε δεπηεξνινγία κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, κηα απάληεζε απφ ηνλ θ. Κνζθνιέην
θαη κεηά αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνεγεζνχλ ησλ
ηνπνζεηήζεσλ, είηε ζηε κηα είηε ζηελ άιιε εηζήγεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ήζεια λα θξαηήζσ ρακειά ηνπο ηφλνπο αιιά απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη… Γελ έρσ ηίπνηα πξνζσπηθφ καδί ζαο θ. Γξεηδειηά φπσο
είπαηε θη εζείο πξηλ γηα εκέλα, είζηε ηζαθσκέλνο κε ηηο πξάμεηο.
Ση ζέισ λα πσ κε απηφ. Δάλ δείηε ζηελ ελαιιαθηηθή ζαο
πξφηαζε ην ζχλνιν πνπ έρεηε θάησ - θάησ έλα λνχκεξν 5.847.287,94 δελ
αζξνίδεη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ έρεηε απφ πάλσ. Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ
ζαο είλαη 6.013.290,51 €. Άξα ζε πξψηε θάζε πξέπεη λα ηζνζθειίζεηε ηα
έμνδα.
Σν δεχηεξν αθνξά ην φηη νχηε έλαο απφ ηνπο εηδηθνχο ζαο
ζπληειεζηέο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ηνπ λφκνπ. Θα
πξέπεη λα δηνξζψζεηε θαη ηνπο ζπληειεζηέο.
Δπεηδή ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ δελ έγηλε, γηαηί είπαηε
φηη καηαηψζεθε, δελ καηαηψζεθε δελ πξνζήιζαηε θ. Γξεηδειηά, θαζίζακε ζα
Γήκνο θαη ζαο δψζακε ηε ιχζε εθεί πνπ έπαζρε λνκηκφηεηαο δειαδή ζαο
παξείρακε φια ηα ζηνηρεία γηα λα θηηάμεηε κηα ελαιιαθηηθή θαιχηεξε απφ ηελ
πξνεγνχκελε.
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Πάιη ην ίδην ζέκα. Ηζνζθειίζηε, δείηε ηα έμνδα πνπ έρεηε βάιεη ηη
άζξνηζκα θάλνπλ, θηηάμηε θαη ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο νη νπνίνη είλαη
ιαλζαζκέλνη, άξα απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηα πιαζκαηηθά ηεηξαγσληθά,
επνκέλσο δειαδή λα ππάξρεη κηα ελαιιαθηηθή, ελαιιαθηηθή φκσο θαη εδψ
είκαζηε λα ζπδεηήζνπκε.
Πάκε ηψξα ζην θιέγνλ δήηεκα γηα λα πάκε θαη ζηα ζνβαξά.
Γψδεθα ρξφληα Γήκαξρνο! ηαλ αζζελεί ππάιιεινο, δηεπζπληήο δελ
γλσξίδεηε φηη αλαπιεξψλεηαη; «ΑΑ» δελ βιέπεηε ζηελ ππνγξαθή θαη πνηνο
ππνγξάθεη; Σν πξσηφηππν, κνπ ην δεηήζαηε θαη ζαο ην έδσζα. Γελ βιέπεηε
πνηνο ππνγξάθεη; Ση είλαη απηά πνπ ιέηε ηψξα; Ζ θα Λεβεληάθε,
αλαπιεξψηξηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ην φλνκά ηεο απφ θάησ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βεβαίσο θαη έρεη ην φλνκά ηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ην έρεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθεί. Γελ μέξσ ηψξα ηη λα ζαο πσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ πνπ κνπ δψζαηε θχξηε. Οξίζηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη ππνγεγξακκέλν απφ θάησ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε Δπαλζία Γεκεηξηάδνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση ιέεη απφ θάησ; «ΑΑ» ιέεη. Γελ ην δηαβάδεηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Λεβεληάθε πνπ θαίλεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθεί απφ θάησ. Γηαβάζηε ην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη κηα ππνγξαθή θαη έρεη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη κφλν ηελ ππνγξαθή, ιέεη «ΑΑ».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν «Λεβεληάθε» πνπ ην ιέεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθεί! Γηαβάζηε ην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δηαβάδσ, δελ ην ιέεη πνπζελά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ζα ζεθσζψ απφ ηε ζέζε κνπ γηα λα δείμσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην ιέεη πνπζελά!

37

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πξνθαλέζηαηα είλαη ε ππνγξαθή ηεο, δηφηη
δελ κπνξεί λα ιέγεηαη ζην πκβνχιην φηη είλαη ηεο θαο Λεβεληάθε θαη λα κελ
είλαη ηεο θαο Λεβεληάθε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ιέεη ην φλνκά ηεο. Δπαλζία Γεκεηξηάδνπ, ιέεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη πηζαλφ λα κε βγήθε ζηε θσηνηππία. Ση λα ζαο πσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γαρηπινγξαθεκέλν «Δπαλζία Γεκεηξηάδνπ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηεο θαο Λεβεληάθε θαη απνδεηθλχεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, λα είζηε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ θαη φρη
ηεο Παξάηαμεο. «Δπαλζία Γεκεηξηάδνπ» κάηηα έρεηε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη έρεη Λεβεληάθε θαη είλαη ηεο θαο Λεβεληάθε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε θ. Κνζθνιέην δειαδή έρεη γίλεη ιάζνο ζηελ
ελαιιαθηηθή, ζην άζξνηζκα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθξηβψο. Καη ζην άζξνηζκα θαη ζην …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη θνιιάκε πνηνο ππνγξάθεη ηψξα, αληί λα θνιιάκε
ζην άζξνηζκα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σέινο πάλησλ είπακε ράξηλ αζηεηφηεηαο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αθξηβψο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ζπλερίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Κνζθνιέην πξνρσξήζηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν είδαηε ηψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Γεκεηξηάδνπ» γξάθεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθήζηε ηη γξάθεη, απφ θάησ δελ βιέπεηε πνηνο
ππνγξάθεη; Διιεληθά ηα ιέεη ε γπλαίθα, ηη άιιν λα θάλεη;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη μεθάζαξν, ζαλ ππνγξαθή δελ θαίλεηαη μεθάζαξα
ην φλνκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: νπ έδσζα Υξήζην ην μεθάζαξν;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα πνπ ην έδεημεο θαίλεηαη, λαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία. Σν είδαηε ηψξα θ. Γξεηδειηά;
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Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη μεθάζαξν, γη' απηφ πξνέθπςε ε παξεμήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα πάκε θαη ζε γξαθνιφγν! Διάηε θ. Κνζθνιέην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση λα πάεη ζε γξαθνιφγν; Μπνξείηε λα πάξεηε λα ην δείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά, επηηέινπο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ην κφλν πξάγκα πνπ ζα ήζεια θ. Γξεηδειηά, είλαη λα
κελ αλακηγλχεηε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο φπνηεο θφληξεο ή ζε φ,ηη γίλεηαη εδψ
κέζα. Σνπο ππαιιήινπο κελ ηνπο εκπιέθεηε θαιχηεξα, θάλνπλ ηε δνπιεηά
ηνπο, φζνη ζέινπλ λα ηελ θάλνπλ φζνη δελ ζέινπλ δελ ηελ θάλνπλ, παξ' φια
απηά αλαπιεξψλνληαη, ππάξρεη κηα λνκνζεζία πνπ θαη λα αζζελνχλ, ή λα κελ
αζζελνχλ, λα έξρνληαη ή λα κελ έξρνληαη ζηε δνπιεηά ηνπο είλαη
ππνρξεσκέλνη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, λα ην θάλνπλ.
Δζείο θαηαζέζαηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε πνπ δελ ήξζαηε, 3 ε ψξα θαη πήξαηε απάληεζε ζηηο 6 θαη κηζή,
κέζα ζε ηξεηζήκηζη ψξεο, εκπεξηζηαησκέλε λα θάλεηε θαη ηηο δηνξζψζεηο ζαο
φ,ηη είρε ηέινο πάλησλ εθεί, έξρεζηε ζήκεξα θαη θαηαζέηεηε ελαιιαθηηθή θαη
παίξλεηε

ηελ

απάληεζε

πάιη

εκπεξηζηαησκέλε,

ζε

3

ψξεο.

Καη

ππνγεγξακκέλε, ην ηνλίδσ απηφ.
Δγψ έλα ζρφιην κφλν επί ηεο ελαιιαθηηθήο. Μνπ θάλεη
εληχπσζε πξαγκαηηθά, γηαηί δελ κπνξψ λα ζπδεηήζσ γηα ηνπο εηδηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί είλαη ιάζνο, ζα πξέπεη λα
δηνξζσζνχλ, δελ κπνξψ λα ζπδεηήζσ πεξί πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο γηαηί
βιέπσ αιινχ λα ζεθψλνληαη πξάγκαηα θαη αιινχ λα πέθηνπλ θαη κάιηζηα κε
έλα πεξίεξγν ζθεπηηθφ.
Απηφ πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε είλαη ζηε δηθή ηνπο πεξζηλή
πξφηαζε πεξί απαιιαζζφκελσλ φισλ ησλ αζζελψλ ζπκπνιηηψλ καο, είηε κε
αλαπεξία είλαη απηνί, είηε καθξνρξφληα άλεξγνη, είηε πνιχηεθλνη, έξρνληαη
θέηνο θαη επηβάιινπλ ηέιε. Απηφ κνπ θάλεη πξαγκαηηθά εληχπσζε θαη ζα
ήζεια λα κνπ ην εμεγήζεηε. Απηά γηα ηελ ψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην. πλερίδνπκε κε εξσηήζεηο θχξηνη
ζπλάδειθνη θαη μεθηλψληαο ηνλ θχθιν ησλ εξσηήζεσλ ζα ήζεια θη εγψ λα
θάλσ δπν εξσηήζεηο θ. Γξεηδειηά θαη θ. Σνκπνχινγινπ θαη θα Παπαινπθά.
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Ζ Γηνίθεζε πξνηείλεη 0,97 νηθηαθή ρξήζε ζπληειεζηή αλά
ηεηξαγσληθφ θαη εζείο πξνηείλεηε 0,90 ήηαλ 0,87. Άξα έρνπκε κηα αχμεζε
απηψλ ησλ 3 ιεπηψλ, ζχκθσλα κε ηα δηθά ζαο δεδνκέλα. ηα αθίλεηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα

ηελ

άζθεζε

πάζεο

θχζεσο

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο πξνηείλακε 4,05 εζείο ιέηε 3,50 θαη πάκε ζηνπο εηδηθνχο θαη
ζέισ λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο, δελ έρσ θαηαιάβεη ην ζθεπηηθφ, μέξεηε ζε φια
απηά ππάξρεη έλα πξφζεκν.
ηε δηθή ζαο πεξίπησζε απμάλεηε ηελ νηθηαθή ρξήζε, απμάλεηε
ην ίδην ζρεδφλ ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζνχπεξ κάξθεη θαη Σξάπεδεο θαη
κεηψλεηε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Δίλαη
ζσζηφ απηφ πνπ ιέσ; Απφ 8,70 πνπ πξνηείλακε θαη πνπ ήηαλ, ην πάηε 7.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε ζα ζαο δνζεί ν ιφγνο, εγψ θάλσ κηα εξψηεζε επί ηεο
εηζήγεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο
δηαδηθαζίαο, ζσζηά ην ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Θα πξέπεη λα πξνεδξεχζεη
άιινο θαη λα θάλεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο. Γελ κπνξείηε λα θάλεηε εξσηήζεηο σο
Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάλσ κηα εξψηεζε σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ νη
επηθεθαιήο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα πξέπεη λα πάξεηε ηνλ ιφγν.
Πήξαηε ηνλ ιφγν απφ ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνεδξεχεη ινηπφλ ν θ. Αλαγλψζηνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα πξέπεη, φπσο θάλνπκε
ζπλήζσο, πνπ ηε δηαδηθαζία ηελ μέξεηε…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο αξέζνπλ ηα εξσηήκαηα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, κνπ αξέζεη ε δηαδηθαζία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία είλαη φηη απιψο
θαηεβαίλεηε απφ ηελ έδξα ηνπ Πξνέδξνπ, αλαιακβάλεη άιινο ηελ Πξνεδξία
θαη θάλεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέιεηε. Απηφ ιέεη ε δηαδηθαζία.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: χκθσλνη, εληάμεη. Καη ζαο ξσηψ: εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ
ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πήξαηε ηνλ ιφγν απφ ηνλ
πξνεδξεχνληα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφηε; Πνηνο ηνλ έδσζε; Πφηε
ζαο ηνλ έδσζε θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρσηψ θχξηνη: γηαηί κεηψλεηε ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ
900 ηεηξαγσληθψλ; Γηαηί ηα κεηψλεηε;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Θα

απαληήζνπκε.

Σε

δηαδηθαζία ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ηα κεηψλεηε; Απφ 8,70 πνπ ήηαλ γηαηί ηα πάηε 7;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα πάξεηε ηηο απαληήζεηο ζαο,
ηεξήζηε ηε δηαδηθαζία ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνην είλαη ην πξφζεκν απηήο ηεο πξάμεο; Πέζηε κνπ ηη
πξφζεκν έρεη απηή ε πξάμε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε πήξαηε ηνλ ιφγν
απφ ηνλ πξνεδξεχνληα; Πνηνο είλαη ν πξνεδξεχσλ θαη' αξρήλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ ηειείσζα. Σα εξσηήκαηα αθνχζηεθαλ
θαη θαηαγξάθεθαλ, πάκε παξαθάησ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηάιαβα. Σε δηαδηθαζία
πνηνο ηελ ηεξεί εζείο ή ν πξνεδξεχσλ ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε παξαθάησ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε, επεηδή είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν
κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε κηζφ ιεπηφ κήπσο ππάξρνπλ άιια
εξσηήκαηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη αιιά επί ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ ηνλ ιφγν θ.
Καληαξέιε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Πάξηε θη εζείο ηνλ ιφγν επί ηεο
δηαδηθαζίαο, βεβαίσο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ δηαδηθαζία είλαη λα πξνεγεζνχλ νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, πξψηα ηα εξσηήκαηα επί ησλ εηζεγήζεσλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξψηα νη επηθεθαιήο θαη κεηά ηα εξσηήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε βεβαίσο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ
ππάξρνπλ απφ φ,ηη βιέπσ, έρεηε ηνλ ιφγν σο εηδηθφο αγνξεηήο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα μεθηλήζσ απφ ηνλ πεξζηλφ
πξνυπνινγηζκφ απηφλ πνπ ηξέρεη ηψξα δειαδή γηαηί έρνπλ αθνπζηεί απηή ηε
ρξνληά πνιιά ςέκαηα θαη πνιιέο αλαθξίβεηεο απφ ηε Γηνίθεζε θαη ζα ζηαζψ
ζε κεξηθνχο θσδηθνχο πνπ έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη θαη πνιχ ζάπην.
Τπνγεηνπνηεκέλνη θάδνη. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ’21 πξνέβιεπε
80.000 € ζε κηα αλακφξθσζε αθαηξέζαηε θαη ηηο 80.000 € θαη ην αθήζαηε 0.
Πξνκήζεηα θάδσλ θαζαξηφηεηαο 52.447 € κφιηο 3/12νπ απ' επζείαο αλάζεζε
37.200 €. Κχξηνη Αληηδήκαξρνη θαη θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο ζα πξέπεη ζε φζνπο
έρεηε πεη ςέκαηα φηη δελ είραηε ιεθηά γηα θάδνπο, λα ηνπο πείηε φηη
ηεκπειηάζαηε θαη θάλαηε κηα απ' επζείαο αλάζεζε άξπα θφια αξρέο
Γεθέκβξε, γηα λα πάξεηε κεξηθνχο θάδνπο.
Σα ιέσ απηά θαη πνιιά άιια, απηνθίλεην εκηθνξηεγφ ησλ
ειεθηξνιφγσλ ην θάλαηε 0 απφ 22.000, έρεηε ηνπο ειεθηξνιφγνπο θαη
γπξλάλε κε έλα ζαξάβαιν, κηα θαξφηζα ηελ ηξαβάκε κεξηθά ρξφληα 35.000 €
επίζεο έθπγε, αληαιιαθηηθά γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ απφ
30.000 € ην θάλαηε 0. πγραξεηήξηα! Διαζηηθά απηνθηλήησλ απφ 40.000 € ην
θάλαηε 22.000 € θαη πάεη ιέγνληαο φιε απηή ε θαηάζηαζε.
ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.
Δγψ δελ ζα κηιήζσ γηα θαλέλα ππάιιειν, ζέβνκαη ηνπο ππαιιήινπο, αιιά
πίζσ απφ ηηο απαληήζεηο απηέο βξίζθνληαη δπζηπρψο αηξεηνί.
ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή ππήξραλ θάπνηα πνζά, ππήξμε ε
δηθαηνινγία φηη είλαη ζπλερηδφκελα. Ήδε απηά ηα ππνηηζέκελα ζπλερηδφκελα
γηα κελ ηα πεηξέιαηα ήηαλ 186.000 € άξα ηα 199.000 € πνπ βάδεηε γηα ην ’22
πνπ είλαη, πέξα ηνχηνπ έρνπλ μνδεπηεί ήδε 150 θάηη ρηιηάδεο απφ φ,ηη θαίλεηαη
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απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, άξα ην πνζφ απηφ έρεη κεησζεί πάξα
πνιχ.
ην Γηαβαζκηζκέλν χλδεζκν ππνινγίδεηε 800.000 € έλα
απζαίξεην πνζφ, κε είζπξαμε εηζπξαθηέσλ ππνινγίδεηε ζηηο 801.000 €
επίζεο είλαη έλα απζαίξεην πνζφ. αο ιέσ πνζά, πνπ κπνξνχλ λα θχγνπλ.
«πληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ» θ. Αληηδήκαξρε έρεηε δεη ην δηαγσληζκφ
ζην ΔΖΓΖ; Μέζσ ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε πιεξνθνξήζεθε ε δηεπζχληξηα θαη
ηξαβνχζε ηα καιιηά ηεο! Ο δηαγσληζκφο θχξηνη ζην ΔΖΓΖ κέζα αλ κπείηε
λα δείηε, έρεη ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Σφζν
θαιά θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο θαη ρσξίο ιάζε!
πληήξεζε ΜΑ, ζηνλ θαηλνχξγην ζαο πξνυπνινγηζκφ 24.000 €
έρεηε ΜΑ;
Καη πάκε ζηελ αιάλζαζηε Γηνίθεζε ζην ηειεπηαίν πηλαθάθη:
Αλαπεξία 67% κείνλ 50% πνζφ είζπξαμεο θαηφπηλ κείσζεο θαη απαιιαγήο
0. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο απηέο πνπ είλαη κε 50% εζείο ζα εηζπξάμεηε 0. Σφζν
θαιά είλαη θαη ηα δηθά ζαο πηλαθάθηα θ. Κνζθνιέην.
Πάκε ηψξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα θχξηνη είλαη
φηη έρνπκε αχμεζε ηειψλ ιφγσ ηεο ζθαλδαιψδνπο πξνκήζεηαο ησλ LED ησλ
512.000 €. Οη 512.000 € -θη απηφ είλαη θαη έλα εξψηεκα πνπ ζέισ λα κνπ
απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο- απφ πνχ πξνθχπηεη ην λνχκεξν απηφ θαη ηη
ζπκπεξηιακβάλεη. Καη αλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ
’21 ε νπνία είλαη ζηελ θξίζε ηνπ ’21 θαη φρη ηνπ ’22 γηαηί ην ’22 έρεη άιιν πνζφ
γίλεη αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο.
Αλ βάιεηε ηα 512 ρηιηάξηθα, κηα ραξά βγαίλεη ν πξνυπνινγηζκφο
ρσξίο θακία αχμεζε θαη θακία επηβάξπλζε ζε κηα θνηλσλία πνπ έξρνληαη νη
ινγαξηαζκνί θαη ηξειαίλεηαη. Με φζνπο δεκφηεο ή επαγγεικαηίεο κηιάσ, έρνπλ
ηξειαζεί κε ην ηη ινγαξηαζκνί ηνπο έξρνληαη θαη εκείο φινη ζα απνινγεζνχκε
ζηνλ θφζκν.
Κάηη άιιν επεηδή άθνπζα ηνλ θ. Γήκαξρν λα ππαηλίζζεηαη γηα
αζιεηηθνχο πιιφγνπο, ειπίδσ λα κελ ελλνεί θαη ην κεγάιν γήπεδν πνπ
έξρεηαη, φηη απηφ ζα πάεη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο δελ ζα πάεη θάπνπ
αιινχ θ. Γήκαξρε.
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ηαλ ιέηε θ. Κνζθνιέην ην ινγηζηηθφ θαη φρη ην πξαγκαηηθφ
ππφινηπν, ηη ελλνείηε; ηη έρεηε ηηλάμεη ην Σακείν ηνπ Γήκνπ ζηνλ αέξα; Πέξζη
είρε 2.200 ππφινηπν, θέηνο ηη έρεη ζπκβεί; Απηά ηα ιίγα πξνο ην παξφλ θαη
επηθπιάζζνκαη γηα ηε ζπλέρεηα. Δπραξηζηψ πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ

(ΓΗΧΡΓΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ):

Δπραξηζηνχκε,

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή απφ ηελ
πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο δελ έρεη γίλεη ηνπνζέηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ απιά
κίιεζε ν θ. Κνζθνιέηνο θαη απάληεζε, απφ ηελ πιεπξά ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο εμ φζσλ άθνπζα έρεη ηνπνζεηεζεί ν θ. Γξεηδειηάο κε δηθαίσκα
θπζηθά ηνπνζέηεζε θαη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, κπνξνχλ λα πξνεγεζνχλ
θάπνηεο εξσηήζεηο θαη ζηηο δπν εηζεγήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ παξεκβαίλσ, κφιηο ήξζα. Κχξηε Αλαληάδε λα
μέξεηε φηη ξψηεζα αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο. Ο θ. Σνκπνχινγινπ
ζεψξεζε φηη θαιχηεξα είλαη λα κηιήζνπλ πξψηα νη επηθεθαιήο θαη κεηά λα
ηεζνχλ νη εξσηήζεηο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δληάμεη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε πνπ ζα πξνθχςνπλ θηφιαο θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε φρη ν θ.
Σνκπνχινγινπ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο ην δήηεζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο, ζπγλψκε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν μέξσ φηη κε ζπκπαζείηε
ηδηαίηεξα, αιιά δελ ην είπα εγψ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απνθαζίζηε πσο ζέιεηε λα θάλεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα
θάλνπκε εξσηήζεηο πξηλ ηηο ηνπνζεηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ μεθηλήζακε ηψξα κε ηνπο επηθεθαιήο, ζα ηειεηψζνπκε ηνλ
θχθιν ησλ επηθεθαιήο θαη κεηά ζα ηεζνχλ φπνηα εξσηήκαηα ζέιεηε θ.
Αλαληάδε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δληάμεη θ. Πξφεδξε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα
ήζεια εδψ λα είλαη θαη ν θ. Γήκαξρνο, αιιά δελ είλαη.
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Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηελ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα
πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ Καζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ζα έιεγα
πνιιέο θνξέο ηελ ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη
εξγαδφκελνη, δελ ην άθνπζα απφ θαλέλαλ απηφ κέρξη ηψξα.
Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο κε πεληρξά κέζα, κε θαθή
νξγάλσζε πνπ νθείιεηαη φρη ζηελ Τπεξεζία, αιιά ζηε Γηνίθεζε ζηνπο
αηξεηνχο πνπ ηνπο επηβάιινπλ λα θάλνπλ κεξηθά πξάγκαηα, ξνπζθέηηα
θνηλψο ιεγφκελα, παξ' φια απηά νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν αληαπνθξίλνληαη κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λνκίδσ λα
εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο
ζηελ Καζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ.
Καη κηιψ κφλν γηα ηελ Καζαξηφηεηα γηαηί ζήκεξα ην ζέκα καο
είλαη απηφ. ρη φηη θαη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη δελ θαηαβάιινπλ
πξνζπάζεηα.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εηπψζεθε φηη ζηείιακε ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξηλ απφ ηξεηο – ηέζζεξηο κέξεο ζηηο 3 ην κεζεκέξη. Μα
πφηε καο έζηεηιε ηα ζηνηρεία ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα
είκαζηε πην ζπλεπείο θαη πην γξήγνξνη; 20 ψξεο πξηλ.
Ση ζέιαηε ινηπφλ; Απηφ πνπ εζείο δελ είζηε ηθαλνί κε φιεο ηηο
Τπεξεζίεο λα ην θάλεηε επί 11,5 κήλεο, ζέιαηε ε αληηπνιίηεπζε λα ην θάλεη
πξηλ απφ δπν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο εκέξεο, φηαλ ηα ζηνηρεία καο ηα δίλεηε 20
ψξεο πξηλ; Καη ην θαηαγγείιακε απηφ. Γηαηί αθξηβψο δείρλεη θαη απηφ ηελ
αλεπάξθεηά ζαο.
Δπνκέλσο κελ αηηηάζηε ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ έζηεηιε ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε αξγά. Δζείο αξγήζαηε. Δζείο δελ δψζαηε ηα ζηνηρεία,
εζείο θηάζαηε ην Γήκν ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ λα κελ έρεη νχηε αληαπνδνηηθά
ηέιε, νχηε πξνυπνινγηζκφ. Καη δελ είζηε Γηνίθεζε ελφο κελφο, είζηε Γηνίθεζε
δπφκηζε ρξφλσλ.
Έξρνκαη ζηα ζπγθεθξηκέλα. Δκείο κεηά ηελ «απφξξηςε» ηεο
πξψηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο θαη γηα λα κε δεκηνπξγήζνπκε θαλέλα
πξφβιεκα, πξνηείλνπκε κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,44% ζηηο θαηνηθίεο θαη
έλα πεξίπνπ 9% ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Μηιάσ γηα ηα κεγάια
λνχκεξα ηα ρνληξά λνχκεξα.
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Πξνζέμηε, ζην πνζφ απηφ ηεο αχμεζεο γίλεηαη κηα αλαγθαζηηθή
εθ κέξνπο πξνζγείσζε, δηφηη βάδεηε 512 ρηιηάξηθα γηα ηα LED θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη. Καη έξρνκαη λα πσ θαη γη' απηφ θαη ζε απηφ είζηε off θαη ζε απηφ
δελ είζηε ζσζηνί δηφηη εγψ επηθνηλψλεζα κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο
κε ηελ αξκφδηα Σκεκαηάξρε ηελ θα Νηθφξνπ ην ιέσ επσλχκσο, ε νπνία
δηαρεηξίδεηαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη επί ησλ πξνυπνινγηζκψλ
θαη κνπ είπε φηη θαθψο ν Γήκνο ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ 100.000 € ηνπ
2021 κηιψ γηα ηα LED ζηελ πξφβιεςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ηειψλ, γηα ην
2022. Έπξεπε λα γίλεη λέα αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ κεδεληθή βάζε,
εθφζνλ ην πνζφ ηεο καθξνρξφληαο απηήο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2021. Γειαδή ρσξίο λα έρεηε ελεκέξσζε είζηε θαη ζε
απηφ ιάζνο.
Καη ιέκε ινηπφλ φηη παξά ην φηη βάιαηε ηα 512 ρηιηάξηθα θαη γηα
λα κε δεκηνπξγήζνπκε κείδνλ πξφβιεκα, αλ θαη γλσξίδεηε πνηα είλαη ε ζέζε
καο γλσξίδεηε φηη γηα ηα LED εκείο έρνπκε πξνζθχγεη θαη ζπλερίδνπκε λα
πξνζθεχγνπκε θαη ζα πξνζθχγνπκε ζε φια ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ζηε
δηθαηνζχλε, παξ' φια απηά θη εθεί θάλεηε ιάζνο. βάιαηε πνζφ ηνπ 2021, ην
2022 θάηη ην νπνίν ζαο ιέσ θαη πάιη επσλχκσο ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ είπε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη, δελ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη
πνζφ δειαδή ην 2022 εθφζνλ δελ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηνπ 2021.
Κάλαηε ζεκαία ζαο φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίζακε
πέξζη γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε φηη δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο,
φηη δελ κπνξνχζαηε λα πάξεηε θάδνπο θαη φπσο ζαο είπε πνιχ ζσζηά
πξνεγνπκέλσο ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ην 2021 θάλαηε κηα πξνκήζεηα θάδσλ θαη
απηή κε απ' επζείαο αλάζεζε, κέζα ζην Γεθέκβξην 37.000 €.
Καη εκείο εξρφκαζηε κε ην κεησκέλν πξνυπνινγηζκφ πνπ
πξνηείλνπκε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη βάδνπκε 176.000 € γηα ηνπο
θάδνπο γηα ην 2022. Άξα θη απηφ είλαη έλα απφ ηα ςέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηε
φηη δελ είραηε λα πάξεηε θάδνπο. Ση θάλαηε 11 κήλεο; Γηαηί δελ
πξνκεζεπηήθαηε θάδνπο; Γηαηί αθαηξέζαηε κε ηελ αλακφξθσζε πνπ θάλαηε
ηηο 80.000 € πνπ είρακε βάιεη γηα ηνπο ππνγεηνπνηεκέλνπο θάδνπο, πνπ είλαη
κηα πνιχ πην ζσζηή θαη ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ θαζαξηφηεηα;
Κάηη αθφκε. Καη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ
ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε, ζα έρεηε ππφινηπν
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πιεφλαζκα ην 2022 φηαλ ζα μαλαέξζνπκε πάιη εδψ λα ςεθίζνπκε ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε, πάλσ απφ 500.000 €. Σν είρακε πξνβιέςεη θαη πέξζη φηη
ζα έρεηε πιεφλαζκα πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην, 1.200 ζαο ην είρε πεη ν θ.
Γξεηδειηάο θαη φκσο επαιεζεπηήθακε θαη ηψξα ζα επαιεζεπηνχκε θαη πάιη.
Γελ ζαο αξέζεη φηη ε αληηπνιίηεπζε έρεη πξνηάζεηο. Γηφηη
πξαγκαηηθά ην πεξζηλφ θαηλφκελν ε αληηπνιίηεπζε λα κπνξέζεη λα πεξάζεη
πξφηαζε κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαηά 30% απνηειεί παλειιήλην
ζεσξψ θαηλφκελν. Γελ ζαο αξέζεη απηφ.
Ξέξεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά καο; Ζ δηαθνξά καο είλαη φηη εκείο
μέξνπκε ηελ πφιε, φηη ηελ πφιε απηή ηελ μέξνπκε θαη μέξνπκε θαη ηε Γηνίθεζε
πσο πξέπεη λα αζθείηαη. Απηή είλαη ε δηαθνξά καο. Απηή ε πξφηαζε πνπ ζαο
αλέιπζε ν θ. Γξεηδειηάο, έπξεπε λα είλαη δηθή ζαο πξφηαζε. Γελ είλαη φκσο.
Δίλαη ε δηθή καο θαη πηζηεχσ φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα θάλεη απηφ πνπ
πξέπεη.
Οθείισ δε λα πσ θαη θάηη ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε φπσο
θαηαηέζεθε θάλνληαο αλάγλσζε δπν παξαγξάθσλ απφ ηελ βεβαίσζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα λα κελ ππάξρνπλ ζθηέο. Λέεη ε εηζήγεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ ήξζε ζηηο 5 θαη κηζή ην απφγεπκα, πνπ ηελ έρεη
ππνγξάςεη φπσο κάζακε ε θα Λεβεληάθε, γηαηί ζην δηθφ κνπ αλ δείηε ηελ
ππνγξαθή πνπ έρεη, πξέπεη εγψ λα κάζσ ζαλζθξηηηθά γηα λα θαηαιάβσ φηη
ππνγξάθεη ε θα Λεβεληάθε εδψ. Λέεη ινηπφλ:
«… Εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ε εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Υπεξεζίαο δελ είλαη κελ δεζκεπηηθή, ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξεί λα
απνηξέςεη

ηελ

θαηάζεζε

κηαο

ελαιιαθηηθήο

πξόηαζεο,

όκσο

ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά ηελ ηειεπηαία».
Απηφ, γηαηί ζήκεξα ππήξρε θαη κηα άιιε ζπέθνπια. Αθνχ ιέεη
δελ ζπκθσλεί ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, πσο ζα πεξάζεη ε πξφηαζε; Δδψ ην
ιέεη ζαθψο ε ίδηα ε απάληεζε πνπ δίλεηε. Δπνκέλσο απηφ ζα θξηζεί απφ ηνλ
ειεγθηή λνκηκφηεηαο γηα ην εάλ ε πξφηαζή καο είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ, γηαηί ε ζθνπηκφηεηα δελ ειέγρεηαη, απηφ ζα θξηζεί απφ αιινχ.
Δπίζεο λα πσ θαη θάηη άιιν γηα ην δηαδηθαζηηθφ γηα λα κελ
επαλέιζσ, ιέεη φηη:

47

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

«… Οη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη είηε ζηελ Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή θαηά ην ζηάδην ηεο ζύληαμεο ηεο εηζήγεζεο, είηε ζην
Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ησλ ζπληειεζηώλ
ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο.
Οη ελδερόκελεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπδεηνύληαη δηαθξηηά αλά
γεληθό ή εηδηθό ζπληειεζηή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαη
ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία θαη’ αληηπαξάζεζε.
Κάζε ελαιιαθηηθή πξόηαζε ιακβάλεη ππνρξεσηηθά ππόςε ην ζύλνιν
ησλ θσδηθώλ αξηζκώλ εζόδσλ ή θαη δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο
Υπεξεζίεο γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαη
νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη θαηαιιήισο ώζηε ζε θάζε
πεξίπησζε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζνζθέιηζε ησλ δαπαλώλ κε ηα έζνδα.
Η πξόηαζε πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζπληζηά θαη ην
εγθεθξηκέλν αληίζηνηρα γεληθό ή εηδηθό ζπληειεζηή. Αλ θακία πξόηαζε
δελ ζπγθεληξώλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ηόηε ε πξόηαζε επαλαιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ δύν
πξώησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ».
Δκείο ζεσξψ φζνη ππνγξάςακε θαη πξνηείλακε απηά πνπ
ζήκεξα νλνκάδνπκε θαη είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε, έρνπκε θάλεη κηα
πξφηαζε ε νπνία επηηξέπεη ζην Γήκν λα ιεηηνπξγήζεη, παξά ην βάξνο ην
νπνίν βάδεηε ζηηο πιάηεο ησλ θαηνίθσλ κε ηα 512 ρηιηάξηθα ησλ LED, παξά ην
φηη βάδνπκε θαη απηφ αλαγθαζηηθά ρσξίο λα ζπκθσλνχκε, πηζηεχνπκε φηη ε
πξφηαζή καο είλαη αζθαιψο κηα πξφηαζε ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί.
Δίλαη κηα πξφηαζε ε νπνία ζαθψο είλαη ζχλλνκε θαη φηαλ ζα
έξζεη ε ψξα λα θξηζεί απφ ηνλ ειεγθηή ζα ειεγρζεί ζεηηθά θαη θαινχκε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ηελ πηνζεηήζεη, φπσο πηνζέηεζε θαη ηελ πξνεγνχκελε
ρξνληά ηελ αληίζηνηρε ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε θαη ν Γήκνο ιεηηνχξγεζε κηα
ραξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η.

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ:

Καιεζπέξα

θαη

απφ

εκέλα.

Φέηνο

είλαη

ν

3νο

πξνυπνινγηζκφο πνπ θαινχκαη λα ςεθίζσ, απηή ηε θνξά βέβαηα δελ θάλαηε
ην πεξζηλφ ιάζνο λα δψζεηε έγθαηξα ηα ζηνηρεία ψζηε λα κπνξεί ε
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αληηπνιίηεπζε λα θαηαζέζεη ηε δηθή ηεο πξφηαζε. Δπηπρψο ηα ζηείιαηε κφιηο 3
ψξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γη' απηφ καηαηψζεθε.
Φπζηθά βέβαηα ε ινγηθή ηεο ζπλδηαρείξηζεο εκάο καο βξίζθεη
αληίζεηνπο. εκαζία έρεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηά
πσο θαηαλέκνληαη ηα επηκέξνπο πνζά. Δίλαη ν πξνυπνινγηζκφο ζε
θαηεχζπλζε πνπ λα θαιχπηεη ηηο ιατθέο αλάγθεο ή απιψο εδψ ζπδεηάκε γηα
«ηα θπηά ηεο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο», φπσο έιεγε ζε κηα παιηά
δηαθήκηζε ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ζα εμεγήζσ γηαηί.
Απφ ην 2009 ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε έρεη κεησζεί θαηά 62%
ίζσο θαη πεξηζζφηεξν. Απηφ ην δηάζηεκα δνθηκάζακε φισλ ησλ εηδψλ ηηο
Κπβεξλήζεηο (απηνδχλακεο, ηερλνθξαηψλ, νιίγσλ αξηζηεξέο, νιίγνλ αξηζηεξέο
κε αθξνδεμηνχο, θηιειεχζεξεο) ην απνηέιεζκα πάληα ην ίδην: πεξηζζφηεξα
βάξε γηα ηα ζπλήζε ππνδχγηα.
Μφλν θέηνο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απμάλεη θαηά 400
εθαηνκκχξηα ηα ίδηα έζνδα ησλ Γήκσλ. Απφ πνχ ζα βγνπλ απηά; Φπζηθά απφ
ηηο απμήζεηο ησλ ηειψλ ή απφ πεξαηηέξσ κεηψζεηο πξνζσπηθνχ. Σειψλ, πνπ
απνηεινχλ ηελ πην επαρζή κνξθή ηνπηθήο θνξνινγίαο γηαηί αθνξνχλ δσηηθέο
θαη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή καο θέξλεη κηα πξφηαζε κε απμήζεηο
δεκνηηθψλ ηειψλ γχξσ ζην 10% γηα ηηο θαηνηθίεο, πην πάλσ θαη απφ ηελ
αχμεζε πνπ πξνβιέπεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Έρεη θαιιηεξγήζεη ην έδαθνο εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ψζηε λα
εκθαλίδνπλ ηηο απμήζεηο απηέο σο ππνρξεσηηθέο θαη αλαπφθεπθηεο.
Δπηθαιείηαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο, φηη δελ έρνπκε λα αγνξάζνπκε
θάδνπο, ζην γθαξάδ, ζηνλ εμνπιηζκφ γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηεο. Αο
βάινπκε ινηπφλ νξηζκέλα εξσηήκαηα:


Πξψηνλ, ν ραξαθηήξαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Πξφθεηηαη άξαγε γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή αγσληζηηθή, πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ
αληηιατθή πνιηηηθή; πγθξνχεηαη κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Πξνηάζζεη ηα ιατθά
ζπκθέξνληα θαη αληηπαιεχεη έλα εμαηξεηηθά αληηδξαζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην,
φπσο απηφ πνπ δηακφξθσζε ν "Κιεηζζέλεο" θαη ν "Καιιηθξάηεο";
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Πξφθεηηαη κήπσο γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή, πνπ ζηήξημε ηνπο αγψλεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ λέσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ;
Ή κήπσο πξφθεηηαη γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ πίλεη λεξφ ζην φλνκα ηνπ
"Κιεηζζέλε", πνπ απνηειείηαη απφ δπλάκεηο δνθηκαζκέλεο ζηελ πξνψζεζε
ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, πνπ πηζηεχεη θαη ζηεξίδεη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα
θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ έρεη αλαδεηρζεί ζε
πξσηαζιήηξηα αληεξγαηηθφηεηαο. Μεηάιιηά ηεο θαη έπαζια νη δεθάδεο
θαηαγγειίεο ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηεο ΠΟΔΟΣΑ, θνξέσλ ηεο
πεξηνρήο,

ηεο

ΑΓΔΓΤ

γηα

ζπλδηθαιηζηηθέο,

αληηδεκνθξαηηθέο

θαη

αληεξγαηηθέο πξαθηηθέο ηεο.


Γεχηεξνλ, ζηε βάζε πνηαο αλάιπζεο θαηαηίζεληαη αθφκε θαη ζήκεξα απηέο
νη πξνηάζεηο;
Ζ "Λατθή πζπείξσζε" είρε δεηήζεη απφ ηηο 29 επηέκβξε αλαιπηηθή
ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο εηζπξάμεηο απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαηά
θαηεγνξία. Ζ απάληεζε πνπ πήξακε, κάιινλ καο κπέξδεςε πεξηζζφηεξν
γηαηί θαηά ηε γλψκε καο θαη απηή ε αλάιπζε ζα απνδείθλπε φηη ην βάξνο
ζεθψλνπλ ηα γλσζηά ππνδχγηα: νη κηζζσηνί, νη ζπληαμηνχρνη θαη νη
απηναπαζρνινχκελνη.



Σξίηνλ,

εζείο

δελ

είζηε

πνπ

ρεηξνθξνηνχζαηε

ηελ

αχμεζε

ησλ

ηεηξαγσληθψλ ε νπνία θπζηθά δελ ήξζε απφ ηα αδήισηα απζαίξεηα, αιιά
απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ πξφζζεζε ν ΤΡΗΕΑ ζηελ ηνπηθή
θνξνιεζηεία;
Γελ καο ιέγαηε «ηη σξαία πνπ είλαη πνπ απμάλνληαη νη αληηθεηκεληθέο αμίεο
ζηελ πεξηνρή»; Μα απηέο ηηο απμήζεηο ζα πιεξψζνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα,
κε απμεκέλν ΣΑΠ.


Σέηαξηνλ, απηέο νη απμήζεηο έξρνληαη θαη αθνξνχλ κφλν ην Γήκν καο;
Γηα λα δνχκε ιίγν θαιχηεξα: δελ είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο θχξηνη ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο φηη επί έλα ρξφλν καγεηξεπφηαλ ην αλαζεσξεκέλν
πεξηθεξεηαθφ

ζρέδην

δηαρείξηζεο

απνβιήησλ

γηα

ηελ

Αηηηθή

κε

απαξάδεθηεο δηαδηθαζίεο ζηηο 30 Ννέκβξε ηνπ ’21;
Έλα ζρέδην επηθίλδπλν, πνπ αμηνπνηεί θαη δηεπξχλεη ηνπο δξφκνπο πνπ
ράξαμε ν ΤΡΗΕΑ γηα ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ
ΓΗΣ. Πξνβιέπεη ην ζρέδην απηφ παλάθξηβεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ
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απνβιήησλ,

κε

κνλνςήθηα

πνζνζηά

αλαθχθισζεο,

θνξνιεζηξηθά

νηθνλνκηθά εξγαιεία, δπζβάζηαθηεο γηα ηνπο Γήκνπο θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο
ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο.
Πξνβιέπεη αζπιία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ βηνκεραληψλ, ππνηαγή ησλ
Γήκσλ ζηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ,
πιήξε αδηαθνξία γηα ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηνπο ηνκείο απηνχο. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζε απηφ; Πνπ
ήζαζηαλ φηαλ θηλεηνπνηνχληαλ νη θνξείο ηεο δπηηθήο Αζήλαο;
Πσο ηνπνζεηήζεθε ν Γήκνο απέλαληη ζηε κεζφδεπζε, ζηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΝΑ ηελ νπνία θαηήγγεηιε εδψ θαη κήλεο ε "Λατθή
πζπείξσζε"; Γελ είλαη φηη δελ ηα μέξαηε, απιά ζπκθσλείηε θαη ζηεξίδεηε
ηηο επηινγέο απηέο θαη έξρεζηε κεηά κε ην δηθφ ζαο ξφιν λα πιαζάξεηε ζηα
ιατθά ζηξψκαηα ην πηθξφ πνηήξη ηνπ θφζηνπο.
Γηα λα νινθιεξψλσ αο δνχκε κφλν έλα πξάγκα: ε πεξίθεκε
κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα εξρφηαλ,
εγθαηληάδεηαη κε κηα ζνβαξή επηβάξπλζε 500.000 € ζηελ ηζέπε ησλ θαηνίθσλ
φπσο αθξηβψο είρακε πξνεηδνπνηήζεη.
Γελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε θηινιατθή ζε απηφ ην
πιαίζην. Απηαπάηε είλαη λα πξνζδνθά θαλείο θάηη ηέηνην. πσο είλαη
απηαπάηε λα πξνζδνθνχλ άλζξσπνη ηνπ ιανχ φηη είλαη δπλαηφ Κφκκαηα ζαλ
ην ΤΡΗΕΑ ή ην ΠΑΟΚ – ΚΗΝΑΛ λα αιιάμνπλ ηελ αληηιατθή ζηξαηεγηθή ηνπο.
Μεγαιχηεξε απηαπάηε είλαη νη ηπρφλ πξνζδνθίεο γηα επηζηξνθή
ζε θνηλσληθφ θξάηνο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη κείσζε θάπνησλ
αληζνηήησλ. πλνςίδνληαο ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη αλζξψπηλν
δπλακηθφ, δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ιατθέο αλάγθεο.
Πάλσ απφ 200 αξκνδηφηεηεο πέξαζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηνπο Γήκνπο, ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε θαη ρσξίο ην απαξαίηεην αλζξψπηλν
δπλακηθφ.
Σν ΚΚΔ επηκέλεη ζηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Γήκσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ δήζελ νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη
απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ είλαη κηα παγίδα θαη νπηνπία. Δίλαη ε νπζία ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ θέξλεη θφξνπο, ηέιε πνπ δελ αληέρεη πιένλ λα
πιεξψλεη ν θφζκνο.
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Μφλν έηζη, κε ηε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ χπαξμε ηνπ
απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηζεηζκηθή,
αληηππξηθή, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ πφιεσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
ειεχζεξσλ ρψξσλ, ρσξίο ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζηε ζηήξημε ησλ
θνηλσληθψλ δνκψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία, γηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ
εμάξηεζε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ
πνιηηηζκνχ, φζσλ δειαδή έρνπλ αλάγθε νη εξγαδφκελνη θαη ηα ιατθά
ζηξψκαηα.
Σν ΚΚΔ ζα ζπλερίδεη λα πηέζεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ηελ
Κπβέξλεζε, ηα Τπνπξγεία θαη ηα άιια Κφκκαηα καδί κε ην εξγαηηθφ ιατθφ
Κίλεκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηεθδίθεζή ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαιεζπέξα ζαο. πγθξίλνληαο ηελ πεξζηλή ζπγθπξία θαηά ηελ ςήθηζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξάγκαηη θπξηαξρνχλ νη ίδηνη
θφβνη, νη ίδηεο αλεζπρίεο, ηα ίδηα αδηέμνδα πνπ θαη πέξζη εθθξάδακε γηα ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ζηελ θαζαξηφηεηαο
ηεο πφιεο, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ δεκφηε, ζηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο απηή θαζαπηή ε δηαηήξεζε ησλ ηειψλ ζε πνιχ
ρακειά επίπεδα, πην ρακειά ζρεδφλ αθφκε θαη απφ κηθξά ρσξηά ηεο ρψξαο,
πνπ φξηζε πέξζη ε αληηπνιίηεπζε έρνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ήκεξα ηηο ίδηεο αλεζπρίεο πξνθαιεί ε κηθξφηεξε απφ ηελ
απαηηνχκελε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ γηα λα εληάμνπκε ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο θαη ηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε πνπ αθνχζακε απφ κέινο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Τπάξρνπλ φκσο δπν ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ πεξζηλή
ζπγθπξία. Πξψηνλ, πιένλ έρνπκε ηελ εκπεηξία ηνπ ηη ζεκαίλεη λα κελ κπνξεί
ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ δεκφηε εμ αηηίαο ηεο
κείσζεο ησλ εζφδσλ ηεο, σο απφηνθν θαη ηεο αιφγηζηεο κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ κεγάιν κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο επέβαιιε αιιά θαη εμ
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αηηίαο άιισλ ζπλζεθψλ, φπσο ε κεγάιε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο πνπ εθηηλάζζεη ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ.
Γηα παξάδεηγκα, είδακε φινη ηελ αδπλακία ηεο Τπεξεζίαο λα
πάξεη θάδνπο απνξξηκκάησλ, γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο θζαξκέλνπο.
Γεχηεξνλ, δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πιένλ δηθαηνινγίεο απφ
θαλέλαλ φηη πθίζηαηαη ηάρα ζην ηέινο ηνπ ’21 ηακεηαθφ ππφινηπν ζην Γήκν
πνπ επηηξέπεη ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο λα ειηρζεί θαη λα θάλεη ηηο έζησ
απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο. Σα ζηνηρεία λνκίδσ είλαη ακείιηθηα. Αλ αθαηξέζεηε ηα
δεζκεπζέληα πνζά έσο ηέινο ηνπ ρξφλνπ, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφ ππφινηπν
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο παξεκβάζεηο.
Οπφηε

έλαο

εμνξζνινγηζκφο,

κηα

αλαπξνζαξκνγή

ησλ

δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ζα θαιχπηεη κέξνο ηεο ηεξάζηηαο κείσζεο πνπ έγηλε
πέξζη θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, αιιά θαη ηελ ππέξνγθε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ
ξεχκαηνο πνπ κφιηο ζαο αλέθεξα θαη εθηίλαμε ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ, απνηειεί
κνλφδξνκν.
Ση ζα γίλεη φκσο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζε πεξίπησζε
δειαδή πνπ δελ ππάξμεη απηφο ν εμνξζνινγηζκφο ησλ ηειψλ; Απιψο ε
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο γηα άιιε κηα θνξά θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δελ
ζα κπνξεί λα θάλεη ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, θνηλψο φ,ηη ραιάεη ζα
απνζχξεηαη κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ηελ θαζαξηφηεηα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ. Θα ππάξρεη
δειαδή

κηα

αλαγθαζηηθή

έθπησζε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

Τπεξεζηψλ

Καζαξηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ πξνο ην δεκφηε, κε απνηέιεζκα ν
δεκφηεο λα ππνζηεί ζεκαληηθή βιάβε πνπ λνκίδσ δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
αλάιπζεο.
Γελ είλαη φκσο κφλν απηή ε ζπλέπεηα ιφγσ ηεο άκεζεο
ζχλδεζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, εηδηθά
ζηελ νκάδα Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εμαξηάηαη επζέσο απφ ηα
αληαπνδνηηθά, ζα ππάξμεη αλαγθαζηηθή πεξηθνπή θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε κηιάκε δειαδή νπζηαζηηθά γηα έλα
πξνυπνινγηζκφ αλάγθεο, έλα ζηξαγγηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Οπφηε θπξίεο
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θαη θχξηνη ζπλάδειθνη αλαθχπηεη έλα άκεζν εξψηεκα: πνηα είλαη πξάγκαηη ε
θηινιατθή πνιηηηθή θαη ε έθθξαζή ηεο κέζα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Δίλαη ζίγνπξα θηινιατθή ε ζίγνπξα επηθνηλσληαθά επράξηζηε ζε
πξψηε αλάγλσζε δηαηήξεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζε ρακειά επίπεδα ή
πξαγκαηηθά θηινιατθή πνιηηηθή είλαη λα επηηξαπεί ζην Γήκν λα παξέρεη ζηνπο
πνιίηεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πνπ νθείιεη λα ηνπο παξέρεη;
Δίλαη θηινιατθή ε αδπλακία ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ
Καζαξηφηεηαο; Ννκίδσ φηη ε απάληεζε είλαη πξνθαλήο. Φηινιατθφ είλαη απηφ
πνπ άγεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ δεκφηε, φρη πξνο ην κηθξνπνιηηηθφ ζπκθέξνλ
κηαο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ή ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ.
Αο δνχκε φκσο θαη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε κέξνπο ηεο
αληηπνιίηεπζεο πνπ πξνηείλεη θαη απηή αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη ζηηο
νηθίεο, ζε ζρέζε κε ην 2021. Διάρηζηα κηθξφηεξε βέβαηα γηα λα έρεη ιφγν
χπαξμεο. Καη' αξράο πξηλ ζπλερίζσ, απφ φζα είπε ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο
επί ησλ Οηθνλνκηθψλ, ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε έρεη ιάζνο άζξνηζε, δελ
ηζνζθειίδεηαη θαη λνκίδσ ην ιέεη θαη ην έγγξαθν –δελ ην έρσ κπξνζηά κνπ- ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.
Δθφζνλ απηφ πξάγκαηη ζπκβαίλεη, πσο κηιάκε επί κηαο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πνπ δελ είλαη ηζνζθειηζκέλε; Δίλαη άιιν ζέκα πνηνο
ζα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηά ηεο κεηά, ππάξρνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα. Δκείο εδψ
φκσο πσο ζπδεηνχκε κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ δελ ηζνζθειίδεηαη;
Ννκίδσ φηη είλαη νμχκσξν εληειψο, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Αο πάκε ζηα ηξία ζεκεία ζηα νπνία ζα ήζεια λα ζηαζψ.
Πξψηνλ, ν πνιηηηθφο ζπκβνιηζκφο ηεο ζχκπιεπζεο Υάξε Σνκπνχινγινπ,
Παληειή Γξεηδειηά θαη παξαδφμσο ζα κνπ επηηξέςεηε ηεο Δπηπρίαο
Παπαινπθά

πνπ

ππνγξάθνπλ

ηελ

ελαιιαθηηθή

πξφηαζε.

Αξθεηά

ελδηαθέξνπζα ζπλεξγαζία, λνκίδσ ην έρνπκε πεη αξθεηέο θνξέο: κε
πξνζζαθαηξέζεηο πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα θηινζνθία ελσκέλα ηκήκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο κε κεγάιεο ηδενινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, αιιά
ηαπηφρξνλα κε πξνζσπηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηζηαζηαθά εμππεξεηνχληαη απφ
ηε ζχκπιεπζε, ελψλνληαη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πιεηνςεθία πνπ έρνπλ ιφγσ
ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο
πιήηηνληαο ηαπηφρξνλα ηε Γεκνηηθή Αξρή ή πξνζπαζψληαο λα ηελ πιήμνπλ.
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ε απηή ηε θηινζνθία δελ εληάζζσ θπζηθά ζπλαδέιθνπο ηεο
«Λατθήο πζπείξσζεο», πνπ θξίλνπλ θπξίσο ηδενινγηθά θαη αλεμάξηεηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο κε πνιηηηθή θαη αλεμάξηεηε ζθέςε θαη δνκεκέλε
άπνςε πνπ θξίλνπλ θαηά ζπλείδεζε.
Γεχηεξνλ, ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε Γξεηδειηά, Σνκπνχινγινπ,
Παπαινπθά, δελ κπνξεί παξά λα εθιεθζεί σο κηα μεθάζαξε νκνινγία ηνπ
πεξζηλνχ κεγάινπ ζθάικαηνο ζην νπνίν επέπεζαλ κεηψλνληαο ηα δεκνηηθά
ηέιε ηνπ Γήκνπ καο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα, πνπ φινη γλσξίδνπκε. Δίδαλ,
αληηιήθζεθαλ ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε πεξζηλή κεζφδεπζή ηνπο ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηψξα πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηε δεκηά
πξνηείλνληαο αχμεζε ησλ ηειψλ.
Σξίηνλ, κπαίλνληαο ζηελ νπζία ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο δελ
κπνξείο παξά λα επηζεκάλεηο εμ αξρήο φηη θαη ε ελαιιαθηηθή φπσο είπα θαη
πξηλ, πξνηείλεη αχμεζε ησλ ηειψλ ζηηο νηθίεο. Ζ δηαθνξά ησλ δπν πξνηάζεσλ
κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα κηθξή, εηδηθά αλ αλαγάγεηο ην πνζνζηφ ζε πξαγκαηηθέο
ηηκέο.
Σν άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε
πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηα ηέιε πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο κεγάιεο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γελ είλαη εδψ ε "Λατθή πζπείξσζε" λα ην αθνχζεη
θηφιαο! Άξα μαλαιέσ: ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο
κεηψζεηο ζηα ηέιε πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο κεγάιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ απηφ θαη ηδηαίηεξα
ηαμηθφ ζα έιεγα.
Απηέο φκσο νη δηαθνξέο, άιιεο θνξέο πην κηθξέο άιιεο θνξέο
πην κεγάιεο, είλαη ηθαλέο ελ ηέιεη ψζηε λα ππνρξεψζνπλ ηνπο ζπληάθηεο ηεο
ελαιιαθηηθήο, γηα λα ηζνζθειίζνπλ δαπάλεο θαη έζνδα –είδακε βέβαηα φηη δελ
ην θαηάθεξαλ, ππάξρεη έλα ιάζνο ζην άζξνηζκα- λα θφςνπλ επηπιένλ
δαπάλεο θαζαξηφηεηαο, ειαζηηθά νρεκάησλ θαη ηα ινηπά.
πλεπψο γηαηί θαηαζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κε ηφζν
κηθξέο δηαθνξέο ζηα ηέιε ησλ νηθηψλ, άξα ρσξίο ηδηαίηεξε επηθνηλσληαθή
ζεκαζία θαη κε ηηο κεγάιεο κεηψζεηο ζηα ηέιε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ
θφβνληαο ππνρξεσηηθά ζεκαληηθέο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πξνο ην δεκφηε;
Μα λνκίδσ φηη είλαη απιφ. Δπηζπκνχλ λα θαηαγξαθεί ηάρα κηα ζπκβνιηθή λέα
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λίθε, εθφζνλ γίλεη δεθηή ε πξφηαζή ηνπο. Αλ θαη γλσξίδνπλ φηη δελ κπνξείο λα
κηιάο γηα λίθε, φηαλ ράλεη ν δεκφηεο, νη ππεξεζίεο πνπ δηθαηνχηαη λα έρεη απφ
ην Γήκν. Απηή είλαη κηα πχξξεηνο λίθε.
Δίλαη θαλεξφ λνκίδσ φηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ
δεκφηε, γλσξίδνπλ φηη ελψ ζα ππάξρεη αλεπαίζζεηε δηαθνξά ζηελ
επηβάξπλζε ηνπ απινχ δεκφηε βάζεη ηεο πξφηαζήο ηνπο, ε απψιεηα
ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφηε ζα είλαη κεγάιε θαη απηφ ην παξαθάκπηνπλ φκσο
κε ηε ζθέςε ή κάιινλ κε ηελ επηζπκία φηη ν θφζκνο ζα ρξεψζεη ζηε Γεκνηηθή
Αξρή ηε δηθή ηνπο άθξνλα πνιηηηθή. Απηφ ην ηειεπηαίν θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη επηηξέςηε κνπ, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα ην ππνινγίδεηε σο
βεβαηφηεηα. Ο θφζκνο μέξεη.
Κπξίεο θαη θχξηνη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη έλα αθφκε παξάδεηγκα πσο
κπνξεί λα πιεγεί γηα άιιε κηα θνξά κηα Γεκνηηθή Αξρή. Πσο κπνξεί λα
ρηππεζεί κηα Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη πσο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί ην
δηθαίσκα ηνπ δεκφηε λα ηνπ παξέρνληαη αμηνπξεπείο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο
θαη φιεο νη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ν Γήκνο νθείιεη λα ηνπ παξέρεη.
Αιιά πξνθαλψο απαηηνχλ πφξνπο, απηέο νη ππεξεζίεο. Γελ
κπνξεί

απηάξεζθα

θάπνηνη

λα

ρξεζηκνπνηνχλ

ηελ

πιεηνςεθία

πνπ

δηακφξθσζε ην εθινγηθφ ζχζηεκα γηα λα θεξδίζνπλ ηε ξεβάλο. Πφζεο ξεβάλο
ζα πξέπεη λα παίμνπκε; Γηα λα πάξνπλ εθδίθεζε παξαδείγκαηνο ράξηλ ή γηα
λα θαηαδείμνπλ πφζνη απαξαίηεηνη είλαη, δελ αληηιακβάλνληαη φηη ιεηηνπξγνχλ
επηθίλδπλα κε δηαθχβεπκα ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκφηε;
Ζ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη αληίζεηα
κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη έλα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Να απνδείμεη
φηη ππάξρνπλ κεηαμχ καο αξθεηνί ζπλάδειθνη πνπ δελ ζα ζέζνπλ ην
παξαηαμηαθφ ή πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ηνπο πάλσ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ
δεκφηε.
Θεσξψ φηη επεηδή ηα πξάγκαηα είλαη νξηαθά, νη ζπλάδειθνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ δελ βιέπνπλ ηα ζέκαηα κέζα απφ ηνπο
δηαζιαζηηθνχο θαθνχο ηεο εθδίθεζεο ή ηεο άθξηηεο αληηπαξάζεζεο έλαληη ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ πνιηηηθφ αηζζεηήξην θαη άπνςε
ζα βνεζήζνπλ ην Γήκν λα ιεηηνπξγήζεη.
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Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη βέβαην πσο φ,ηη θαη λα
επηιέμνπκε απφ ηα δχν, ζα γίλεη γλσζηφ ζηνλ θφζκν, λα είζηε ζίγνπξνη. Ο
θφζκνο γλσξίδεη ήδε ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπλδηνίθεζε ησλ
Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ην εθινγηθφ ζχζηεκα θαη ε αδπλακία
ζπλελλφεζεο ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ παλειιαδηθά, φρη κφλν ζηελ πφιε
καο, δελ έρνπκε απηφ ην πξνλφκην εκείο.
Σν δήηεκα δελ είλαη φκσο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη ν
θφζκνο ζα κάζεη, λα είζηε ζίγνπξνη, πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ή ζα ζπλερηζηεί εάλ παξ’
ειπίδα δελ αθνινπζεζεί ε θνηλή ινγηθή θαη δελ δνζεί ην δηθαίσκα ζην Γήκν λα
έρεη έζνδα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ην δεκφηε. Σν δήηεκα
είλαη λα κελ δήζεη ν δεκφηεο απηή ηελ θαηάζηαζε. Διπίδσ φηη απηή είλαη ε
επηζπκία θαη απηφ νξίδεη ε ζπλείδεζε αξθεηψλ ζπλαδέιθσλ. Αο ην
απνδείμνπκε εκπξάθησο.
Δλ ηέιεη θαη εθηφο ρεηξνγξάθνπ, αλ θαη δελ κπνξψ παξά λα
επαηλέζσ ηελ επζημία ηνπ θ. Γεσξγακιή πνπ απνρψξεζε απφ ηε ζπδήηεζε
επεηδή θαηέρεη θαηαζηήκαηα, ζα ήζεια λα πσ φηη ππφ απηή ηελ έλλνηα φινη
καο πνπ έρνπκε γξαθεία ή ζπίηηα ή θαηαζηήκαηα ζε απηή ηελ πφιε θαη είηε
πιεηηφκεζα είηε καο θάλεη θαιφ κηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ζα έπξεπε
λα απνρσξήζνπκε, δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη Γεκνηηθφ πκβνχιην ζήκεξα.
Γηαηί λνκίδσ νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο κέλνπλ εδψ, άξα φζνη θαηνηθνχλ ζηελ
πφιε ή έρνπλ γξαθείν ζηελ πφιε δελ ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ.
αο ιέσ ηελ επζημία εγψ ηελ επαηλψ Λχζαλδξε, αιιά φινη καο
κε θάπνην ηξφπν έρνπκε θάπνηα σθέιεηα ή θάπνην βάξνο απφ ηα δεκνηηθά
ηέιε, κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε. Οπφηε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηειεηψλσ
θαη επαλαιακβάλσ: αο απνδείμνπκε εκπξάθησο φηη ε επηζπκία φισλ πξέπεη
λα είλαη λα αθήζνπκε ην Γήκν λα πάξεη απηά ηα κέηξα, λα ςεθίζεη απηφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, λα ςεθίζεη απηά ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ επηηξέςεη ζηνπο
δεκφηεο λα έρνπλ ηηο Τπεξεζίεο πνπ ηνπο αξκφδνπλ. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, επεηδή ν θ. Αλαληάδεο ζέιεη λα
θάλεη έλα εξψηεκα θαη είπακε φηη ακέζσο κεηά ηνπο επηθεθαιήο ζα κηιήζνπλ
φζνη έρνπλ εξσηήκαηα, θχξηε Αλαληάδε κε αθνχηε;

57

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν θαη ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Γνχιαο. Δπεηδή δελ βιέπεηε γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ ζπλάδειθνη λα ηειεηψζνπκε κε ηα εξσηήκαηα. Κχξεη
Αλαληάδε κε αθνχηε;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: αο αθνχσ, αιιά λνκίδσ ν δηθφο καο επηθεθαιήο δελ
ηνπνζεηήζεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο ζέιεηε λα ζέζεηε ηα εξσηήκαηά ζαο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: πσο ζέιεηε δελ έρσ πξφβιεκα. Παξαρσξψ ηνλ ιφγν ζηνλ
επηθεθαιήο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ππάξρνπλ εξσηήκαηα λα ηα ζέζεηε ηψξα γηα λα αξρίζνπλ
κεηά νη ηνπνζεηήζεηο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ρη. Γελ ξψηεζα πξηλ θάηη γηαηί ππνηίζεηαη δελ
ηνπνζεηήζεθαλ φινη νη επηθεθαιήο, αο ηνπνζεηεζνχλ φινη νη επηθεθαιήο θαη
κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Αλαληάδε θαηαλνεηφ, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη'
αξρήλ ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο: ε πεξζηλή κείσζε ήηαλ ηφζν θαηαζηξνθηθή
γηα ηελ Τπεξεζία ηεο Καζαξηφηεηαο πνπ εηιηθξηλά έξρεζηε ζήκεξα θαη καο
ιέηε «γηαηί δελ έγηλε απηφ, γηαηί δελ έγηλε ην άιιν, γηαηί δελ έγηλε ην παξάιιν»
ή δελ έρεηε θάλεη μαλά πξνυπνινγηζκνχο, ή δελ έρεηε δηαρεηξηζηεί
πξνυπνινγηζκνχο θαη δελ ην ζεσξψ ζσζηφ θχξηνη πνπ θαηαζέζαηε ηελ
πξφηαζε, αιιά δελ κπνξείηε λα ιέηε απηά ηα πξάγκαηα.
Δκείο είκαζηε νη θαθνί άλζξσπνη νη νπνίνη ζέινπκε απηή ηε
ζηηγκή λα απμήζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε θαη εζείο είζηε νη θαθνί άλζξσπνη πνπ
ζέιεηε απηή ηε ζηηγκή φζν γίλεηαη λα ηα κεδελίζεηε, αιιά ζηε ζπλέρεηα
πξνρσξάκε θάζε κέξα θαη απφ έλα θάδν ρσξίο θαπάθη, θάζε κέξα θη έλα θάδν
ζπαζκέλν, θάζε κέξα φια απηά ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα
λα ηα αλαδεηθλχεηε θαη έξρεζηε θαη καο ιέηε φηη εκείο δελ θάλνπκε θαιφ
θνπκάλην γηαηί θάλνπκε ξνπζθέηηα.
πνηνο έρεη λα κνπ πεη γηα έλα ξνπζθέηη ην νπνίν έθαλα, λα ην
θαηαγγείιεη επσλχκσο, γηαηί εγψ αλαιακβάλσ θαη ηηο επζχλεο κνπ.
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Δγψ ζέισ λα πσ ηα εμήο κέρξη απηή ηε ζηηγκή: ζα ζαο πσ φηη
θχξηνη πνπ θαηαζέζαηε ελαιιαθηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή νρεκάησλ
ιφγσ έθηαθησλ βιαβψλ πνπ βάδεηε 5 ρηιηάξηθα, κα απηή ηε ζηηγκή ηα
απηνθίλεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηα απηνθίλεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο,
ηα απηνθίλεηα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηα απηνθίλεηα ηεο Καζαξηφηεηαο …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Έρνπλ δηθνχο ηνπο θσδηθνχο, Μηράιε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ θχξηε πνπ κάζαηε ηνπο θσδηθνχο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κε δηαθφπηεηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σα παιηά νρήκαηα πνπ αλά πάζα ζηηγκή λα πάζνπλ, λα
πάλε απφ ζαζκάλ, λα πάλε απφ κεραλή, λα πάλε απφ ηα πάληα, ζα ηα θάλεηε
κε 5 ρηιηάξηθα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπνρξενχληαη λα έρνπλ θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άζηα απηά, κε ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ηνπνζεηεζείηε ζαο παξαθαιψ θαη κελ
απαληάηε. Δίρα 30 ρηιηάξηθα θαη έξρεζηε θαη ηα θάλεηε 25 θαη ζέιεηε απηή ηε
ζηηγκή λα πείηε… Έρσ ηηο δαπάλεο πιπζίκαηνο θαη γξαζαξίζκαηνο θαη απφ
20.000 ηηο θάλεηε έλα ρηιηάξηθν. Γειαδή δελ ζα πιπζνχλ ηα νρήκαηα ηνπ
Γήκνπ θαη δελ ζα μαλαγξεζαξηζηνχλ γηαηί έηζη απνθαζίδεηε εζείο κε απηφ ηνλ
ηξφπν; ηε ρσκαηεξή πάλε, ζθνππίδηα καδεχνπλ. Γελ ζα πιέλνληαη ηα
απηνθίλεηα; Έηζη απνθαζίζαηε εζείο; Απηφ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
Ζ ζπληήξεζε ησλ πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ 2.000 € πνπ ηα
έρνπκε γηα λα κπνξέζνπκε απηή ηε ζηηγκή λα θαζαξίδνπκε ζθνχπεο, ηα θάλεηε
100 €. Απηφ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε; Έρνπκε έλα ΜΑ ην νπνίν ζέινπκε
λα βξνχκε ηξφπν λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπκε. Θα ηνλ πεηάμνπκε; Κχξηε
Βαζηιφπνπιε θαη ε Γηνίθεζή ζαο, εζείο ηνλ εγθαηαζηήζαηε εθεί. Σνλ έρνπκε
γηα πέηακα; Αλ ηνλ έρνπκε γηα πέηακα λα ην πνχκε εδψ φινη καδί, λα μέξσ θη
εγψ ηη κνπ γίλεηαη. Καη απηφ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε!
Έρνπκε έθδνζε πηλαθίδσλ. Έρνπκε θάλεη έλα δηαγσληζκφ θαη ζα
έξζνπλ πηλαθίδεο θαη ηνπ ρξφλνπ πεξηκέλνπκε απηνθίλεηα. Κφβεηε 2 ρηιηάξηθα
απφ 5,5 ρηιηάξηθα. Έρνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηελ αιιαγή αδεηψλ θπθινθνξίαο
νρεκάησλ Καζαξηφηεηαο θαη ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ. Να κελ ηα
θάλνπκε θη απηά.
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Έρνπκε ηηο κεηαθνξέο ησλ νρεκάησλ πνπ κέλνπλ ζπλέρεηα ζην
δξφκν, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπλέρεηα γηα φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη
γχξσ - γχξσ θαη είρακε βάιεη 6 ρηιηάξηθα γηαηί ηφζν θάλνπλ, ζπλέρεηα θαη νη
ζθνχπεο θαη ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη δηάθνξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ κέλνπλ
θαη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ, δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ, θφβεηε θαη απφ εθεί 4
ρηιηάξηθα. Απηφ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Έρνπκε «Πξνκήζεηα θαξκαθείνπ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ»,
είρακε 2 ρηιηάξηθα θαη ην θάλακε 1 ρηιηάξηθν. Ση ζα πάξεη δειαδή; Σα κηζά ζα
έρνπλ θαη ηα κηζά δελ ζα έρνπλ;
Έρνπκε «Πξνκήζεηα ζάθσλ». Θα αξρίζνπκε λα καδεχνπκε ηα
ζθνππίδηα ρσξίο ζάθνπο; Κφβεηε 8 ρηιηάξηθα απφ ηα 12 ρηιηάξηθα πνπ
θνζηίδνπλ νη ζάθνη; Να κελ έρνπκε ζάθνπο λα αιιάμνπκε ηα θαιαζάθηα θαη λα
κελ έρνπκε ζάθνπο λα καδεχνπκε ηα ζθνππίδηα; Απηφ ζα πεη ελαιιαθηηθή
πξφηαζε.
Έρνπκε «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ» έρνπκε έλα ζπλεξγείν κε
ειεθηξνιφγνπο

θαη

κεραληθνχο.

Σν

θαηαξγνχκε;

Γελ

ζα

πάξνπκε

αληαιιαθηηθά γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζπλεξγείν;
Έρνπκε

«Πξνκήζεηα

ειαζηηθψλ

κεραλήκαηνο

έξγνπ

θαη

νρεκάησλ» ηα 50 ρηιηάξηθα ηα θάλεηε 1 ρηιηάξηθν. Γελ ζα αιιάμνπκε ιάζηηρα;
Θα ζθνησζνχλ απηνί πνπ ηα νδεγνχλ γηαηί εκείο δελ ζέινπκε λα ηνπο
αιιάμνπκε ιάζηηρα; Δίλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε απηή; πγλψκε δειαδή.
Έρνπκε έλα απνξξηκκαηνθφξν ην νπνίν πιένλ δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θαη ζέινπκε λα ην θάλνπκε θνξηεγφ γηαηί έρνπκε έιιεηςε
θνξηεγψλ, είλαη παιηά ηα θνξηεγά θαη έρνπκε 35 ρηιηάξηθα θαη ηα αθαηξείηε;
Πξνζπαζνχκε ηφζν θαηξφ θαη ηα αθαηξείηε; Απηφ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
Έρνπκε «Πξνκήζεηα ρεηξνλαθηηθψλ εξγαιείσλ» ηηο ζηδεξέληεο
ζθνχπεο θαη αθαηξείηε απηά πνπ κπνξεί ν νδνθαζαξηζηήο λα ζθνππίζεη ηε
ιατθή θαη ηνπο δξφκνπο θαη ηα θάλεηε έλα πεληαθνζάξηθν. Απηφ είλαη
ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
αο είπα ην ζπλεξγείν απνθαζίζαηε κε ηνλ ηξφπν ζαο λα ην
θαηαξγήζεηε. Απηή ηε ζηηγκή δεηάκε 1 ρηιηάξηθν γηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ
ρξεηάδνληαη ζην ζπλεξγείν θαη ηα αθαηξείηε. Γηα πνην ιφγν; Δγψ θαη' αξρήλ δελ
ζα πσ φηη ζε απηή ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηε είζηε εληειψο αξλεηηθνί, εγψ
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βιέπσ θαη επραξηζηψ πνπ θάλαηε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα θάηη λα θάλεηε. Θα
ζαο ην αλαγλσξίζσ.
Αιιά αθνχ απνθαζίζαηε λα θάλεηε θάηη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
δηνίθεζε κε 1,33 δεκνηηθά ηέιε θαη κε 1,43. Δπηηξέςηε ζε κηα Γεκνηηθή Αξρή
πνπ έβγαιε ν θφζκνο, πνπ απηή ηε ζηηγκή δηνηθεί αθήζηε λα πάξεη ηελ επζχλε
λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηελ θαζαξηφηεηα, φπσο ιεηηνπξγεί ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο,
φπσο ιεηηνπξγεί φια απηά θαιψο ή θαθψο ζε δπν ρξφληα ζα θξηζνχκε φινη.
αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, γηαηί εγψ δελ πεξηκέλσ λα πάεη απηή ηε ζηηγκή
ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη λα αθπξσζεί, δελ ην ζέισ απηφ.
Δγψ ζέισ απηή ηε ζηηγκή εδψ πνπ είκαζηε φινη καδί λα
απνθαζίζνπκε φηη πξέπεη λα καο αθήζεηε λα ιεηηνπξγήζνπκε. αο παξαθαιψ
πάξα πνιχ κελ επηκείλεηε γηαηί δελ είλαη ζσζηφ λα επηκέλεηε ζε απηή ηελ
πξφηαζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα. Αθνχσ κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή φιε απηή
ηελ ψξα ηηο ηνπνζεηήζεηο απφ ηε ζπκπνιίηεπζε θαη κνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε
εμήο απνξία: ην ζηέλεκα ην νπνίν επηθαιείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’22 νθείιεηαη ζηηο αιφγηζηεο –φπσο εηπψζεθε- ρσξίο
θακία αηδψ κεηψζεηο πνπ έγηλαλ πέξζη ή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα
ππεξθνζηνινγεκέλν ζθαλδαιψδεο έξγν καο απνξξνθά θνλδχιηα ηεο ηάμεσο
ησλ 512.000 € θαη έλαο δηαγσληζκφο, κάηαηνο δηαγσληζκφο 210.000 γηα
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ εθ ηνπ πεξηζζνχ δειαδή, φια απηά αζξνηζηηθά έξρνληαη
λα επηβαξχλνπλ ην δεκφηε γηα ην ’22 κε 720.000 €.
Αληί λα δνχκε ηνλ ειέθαληα πνπ ππάξρεη ζην δσκάηην, ε
Γεκνηηθή Αξρή θάλεη πσο δελ βιέπεη θαη καο ζπκίδεη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηεο ην αλέθδνην κε ηνλ Σνηφ, πνπ δνινθφλεζε ηνπο γνλείο ηνπ θαη κεηά
πήγαηλε θη έθιαηγε φηη είλαη νξθαλφο. Απηφ καο ζπκίδεηε θπξίεο θαη θχξηνη ηεο
Γηνίθεζεο.
Δπηιέμαηε –ζα ζαο ην ιέκε, δελ ζα θνπξαζηνχκε- αληί γηα κηα
κειέηε ηνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, λα δαπαλήζεηε
3.700.000 € θαη έξρεηαη ε πιεξσκή ηνπ ρξφλνπ μεθηλψληαο απφ ην ’22 θαη
απηφ αληί λα ην πάξεηε πίζσ, αληί λα πάξεηε πίζσ βιέπνληαο ηα δχζθνια,
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επηθαιείζηε ηελ αλεπζπλφηεηα δήζελ ηεο αληηπνιίηεπζεο ε νπνία δήζελ ζέιεη
λα δηαιχζεη ην Γήκν. νβαξά θ. Κνπηζάθε;
νβαξά Μηράιε; Να ζνπ ζπκίζσ σο Αληηδήκαξρνο εζχ
πξνζσπηθά ηη άθεζεο ην 2014 θαη ηη βξήθεο ην 2019;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη ηψξα ζέιεηο λα ηα πάξεηο πίζσ; Με θαθία θαη κε
κνρζεξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ. Οη ίδηνη άλζξσπνη πνπ
ζήκεξα θαηεγνξνχλ εκάο γηα αλεπζπλφηεηα, άθεζαλ ην Γήκν κε ελάκηζε
απηνθίλεην λα ιεηηνπξγεί. Καη γηαηί ιέσ ελάκηζε; Γηαηί ην έλα δελ είρε θαλ νχηε
άδεηα θαη είρε 16.000 € πξφζηηκν.
Δζείο ινηπφλ πνπ αθήζαηε ην Γήκν κε αληαπνδνηηθά ην ’14
500.000 € έιιεηκκα θαη βξήθαηε έλα Γήκν κε αλαλεσκέλν ζηφιν νρεκάησλ,
κε πξνζιήςεηο, κε πνιχ κεγαιχηεξε βάζε εηζπξαμηκφηεηαο ζην ζέκα ησλ
ηειψλ θαη θπξίσο κε 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ πιεφλαζκα, έξρεζηε ζήκεξα αληί
νξζνινγηθά φπσο θάλακε εκείο πέξζη λα επηζηξέςνπκε έλα κέξνο απηνχ ηνπ
πιενλάζκαηνο ζηνπο πνιίηεο, κε έλα ηξφπν ππεχζπλν θηφιαο θαη θνηλσληθά
δίθαην, ηελ αδπλακία ηε δηθή ζαο, ην ζέισ ην δηθφ ζαο λα πξνβείηε ζην
ζθαλδαιψδε δηαγσληζκφ, ππεξθνζηνινγψληαο ηνλ ηξεηο θνξέο πάλσ,
έξρεζηε θαη κεηαθέξεηε ην βάξνο απηφ ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζα είραηε έλα δίθην ζην εμήο: αλ παίξλαηε πίζσ
απηά ηα δπν λνχκεξα πνπ ζαο είπα, ηα 512 ρηιηάξηθα θαη αλ καηαηψλαηε ην
δηαγσληζκφ πνπ εθ ηνπ πεξηζζνχ θάλαηε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, δειαδή
πξνζέμηε καο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θάλεηε έλα ηεξάζηην «δηαγσληζκφ» -ζε
πνιιά εηζαγσγηθά βέβαηα, γηαηί δηαγσληζκφο κε έλα ζπκκεηέρνληα ηνλ νπνίν
ηνλ μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ, κάιηζηα ν θ. Οπζηακπαζίδεο ηνλ είρε
νλνκαηίζεη θηφιαο ζε αλάξηεζή ηνπ θαη επηβεβαηψζεθε ηειηθά- αλ απηά ηα
παίξλαηε πίζσ θαη δελ είρακε ηηο δαπάλεο απηέο, κε κεγάιε καο ραξά,
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ Παξάηαμή καο ζα ζπδεηνχζακε απφ κεδεληθή
βάζε λα βάινπκε φζα ρξήκαηα ζέιεηε θαη φπνπ ζέιεηε, κε βάζε ην φπνην
πξφγξακκα έρεηε. Γη' απηφ ζπδεηάκε;
Ή έξρεζηε ζήκεξα κε έλαλ εθβηαζκφ, έρνληαο απνθαζίζεη
ηέζζεξηο άλζξσπνη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γξάθνληαο ζηα παιηά ζαο ηα
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ππνδήκαηα ηξεηο απνθάζεηο Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
πνιηηηθήο ζαο έξρεζηε λα ηηο ρξεψζεηε ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Κπξίεο θαη θχξηνη λνκίδσ πσο ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξνπζίαζε
πάξα πνιχ αλαιπηηθά ηη ζα κπνξνχζε λα δαπαλεζεί θαη ζε πνηνπο ηνκείο
πξνθεηκέλνπ πξαγκαηηθά λα έρνπκε κηα Καζαξηφηεηα φπσο ηελ αμίδεη θαη
κπνξεί λα ηελ έρεη απηή ε πφιε. κσο επηιέμαηε έλα άιιν δξφκν.
Δπηιέμαηε ην δξφκν κφλνη ζαο, εληειψο κφλνη ζαο εληειψο
δηραζηηθά, κφλνη ζαο αθφκε θαη κέζα ζηελ Παξάηαμή ζαο λα πξνρσξήζεηε
ζην λα δαπαλήζεηε θαη λα βάιεηε ηε ζειηά ζην ιαηκφ ζην Γήκν θαη ζην
δεκφηε, γηα ηα επφκελα ελληά ρξφληα.
Δπραξηζηνχκε,

δελ

ζα

πάξνπκε

θαη

δελ

πξφθεηηαη

λα

ππνπέζνπκε θαη λα ππνθχςνπκε θπξίσο ζηνλ εθβηαζκφ ηνλ νπνίν καο θάλεηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο έρεη
ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ αξρηθά ζεσξψ φηη ηελ επζχλε πξαγκαηηθά ζα έπξεπε
λα ηελ έρεη θάζε θνξά ε Γηνίθεζε θαη καθάξη λα κπνξνχζε λα θάλεη φ,ηη ζέιεη
θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξ' φια απηά λα ζπκίζσ ζηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε φηη ηα κηζά άηνκα ηεο Γηνίθεζεο θάπνηε ήηαλ κε ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, νπφηε ην πψο πξνέθπςε κηα θνηλή πξφηαζε κέζα απφ ηνλ θ.
Γξεηδειηά, ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηελ Δπηπρία, είλαη έλα θνκκάηη πνπ δελ
λνκίδσ λα αθνξά ηφζν πνιχ ην ψκα.
Γηα ην θνκκάηη ην δηθφ ζαο θ. Κνπηζάθε, κέρξη ζηηγκήο βιέπσ
απμήζεηο ζε αξθεηά ζέκαηα πνπ θαη’ ηδίαλ έρνπκε ζπδεηήζεη πνπ θνβεζήθαηε
κήπσο πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο θαη ζηνπο θάδνπο, φπσο
επίζεο θαη ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ. Σειηθά πνπ δπζθνιεπφκαζηε; Γειαδή νη
ππάιιεινη δελ κπνξνχλ λα γξαζάξνπλ ηα κεραλήκαηα;
Πξαγκαηηθά καθάξη λα κπνξνχζαηε λα ηελ πάξεηε κφλνη ζαο
απηή ηελ απφθαζε, αιιά φηαλ πξνθχπηνπλ θαη δηαθσλίεο ζε επίπεδν
ειεθηξνθσηηζκνχ, γηαηί βιέπνπκε πάιη λα ινγίδεηαη έλα πνζφ 200.000 € γηα
έλα θνκκάηη ηεο πφιεο πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζε πξνεγνχκελε κειέηε, δειαδή
θάπνπ βάδνπκε ηξηθινπνδηέο κφλνη καο. Απηά ελ νιίγνηο δελ ζα ήζεια λα
απαζρνιήζσ άιιν ην ψκα. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θαη' αξράο δελ πήξα θακία απάληεζε
ζηα εξσηήκαηα πνπ έβαια ίζσο έθηαηγε ε δηαδηθαζία θ. Σνκπνχινγινπ, ζα ηα
μαλαβάισ φκσο, εδψ είκαζηε γηα λα ηα μαλαπνχκε.
Αθνχζηεθε φηη έρνπκε επηβαξχλεη ηηο πιάηεο ηνπ Γήκνπ κε απηά
ηα 500 ρηιηάξηθα πνπ αθνξά ην 2022 γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ γηα ηα LED. Μα,
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο ηα έρεηε απηά ηα ρξήκαηα. Σν δηαθνξεηηθφ πνπ
πξνηείλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη αχμεζε ζηελ νηθηαθή ρξήζε απφ 0,87 ζε
0,90 αχμεζε ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη Σξάπεδεο απφ 8,70 ζηα 9, κείσζε ζηα
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ παξαδείγκαηνο
ράξηλ Jumbo, ζηα 7 επξψ.
πγλψκε, αιιά απηά πνπ αθνχγνληαη εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη.
Δπεηδή βάιακε ηα LED θαη ηα βάδεηε θη εζείο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί δελ
κπνξείηε λα θάλεηε θη αιιηψο, εζείο πάηε λα καο πεηξάμεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν,
ππφ ηχπνπ θαπξίηζηνπ, ππφ ηχπνπ «λα βγάινπκε ηα ειαζηηθά γηα παξάδεηγκα
ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, επεηδή εζείο βάιαηε ηα LED άξα λα, ηψξα θη εκείο»;
Γελ θαηαιαβαίλσ, είλαη πνιηηηθή απηή;
Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηε κπνξεί ζηελ Απηνδηνίθεζε ζε πνιιά
ζέκαηα πνιινί άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο λα ζπκθσλνχκε,
φκσο εδψ ηα ηέιε είλαη δήηεκα πνιηηηθήο. Καη ξσηψ: ηη πξφζεκν πνιηηηθφ έρεη
θχξηνη ζπλάδειθνη ε κείσζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ; Ση πξφζεκν έρεη ε αχμεζε ηεο νηθηαθήο ρξήζεο;
Κχξηνη ζπλάδειθνη αο κελ θνξντδεπφκαζηε, δπζηπρψο έρεη
δεκηνπξγεζεί έλα αξξαγέο κέησπν πνπ ζπκίδεη ε ζπγθπβέξλεζε Σζίπξα κε
Κακκέλν. Απηφ έρεηε θάλεη, απηφ έρεηε θαηαθέξεη θαη απηφ ζα πνχκε κεζαχξην
ζηνλ θφζκν θαη εκείο, γηαηί απηά ηα πξάγκαηα είλαη πνιηηηθά αθαηαλφεηα θαη
δελ εμεγνχληαη.
Σν κφλν πνπ ζαο ελδηαθέξεη, είλαη λα κελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή θαη βνινδέξλεηε κηα δεμηά θαη κηα
αξηζηεξά. Δξσηψ θαη πάιη ηνλ εηζεγεηή θαη φπνηνλ εκπλεπζηή απηψλ ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ γηα πνην ιφγν κεηψλεη ηνλ ζπληειεζηή ζηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Μπνξείηε λα κνπ
απαληήζεηε ηψξα πνπ ε δηαδηθαζία είλαη θαη νξζφδνμε θαη είκαη απφ θάησ θαη
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ζαο ξσηψ; Μπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε θχξηνη; Κπξία Παπαινπθά κπνξείηε;
Γηαηί εδψ νη δπν θχξηνη δελ κνπ απάληεζαλ. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Καληαξέιε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ν θ. Γνχιαο εδψ θαη πνιχ ψξα έρεη
δεηήζεη ηνλ ιφγν. Απιά θάλσ ρξέε Αληηπξνέδξνπ εμ απνζηάζεσο, επραξηζηψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ έρσ κάζεη λα ιέσ πνιιά ιφγηα, δπν ηξία εξσηήκαηα ζα
βάισ θαη έλα ζρφιην. Έρεηε δεη πνπζελά ζε θαλέλα Φηιαδειθηψηε είηε είλαη
ζηηο εππαζείο νκάδεο πνπ ιέεη ν αγαπεηφο θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο επεηδή
πξνέξρεηαη απφ ην πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ θφζκν, ηνπ ζπγρσξνχκε
κεξηθά ινγνπαίγληα, αιιά έρσ λα θάλσ ηελ εμήο ζχζηαζε: ηελ επφκελε θνξά
επεηδή ζα κηιάεη ζε θνπθνχο, λα καο ηα πεη ζηε λνεκαηηθή.
Δγψ σο έλα θνπθφο ιέσ: ππάξρεη ζε θαλέλα θάηνηθν ηεο πφιεο
αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ, ή ηνπ κεξνθάκαηνχ ηνπ; Τπάξρεη ζε θαλέλα
λνηθνθπξηφ κείσζε ελνηθίνπ; Τπάξρεη ζε θαλέλα λνηθνθπξηφ κείσζε ΓΔΚΟ; Καη
κάιηζηα απηφ ην επηρείξεκα γηαηί λα ην θξχςνπκε, πνπ έρεη δεη φινο ν θφζκνο
κεγάιε αχμεζε θπξίσο ζηε ΓΔΖ θαη ηα ππφινηπα πνπ αθνινπζνχλ, ην
ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζαλ επηρείξεκα γηα λα απμήζνπκε ηα ηέιε. Απφ απηνχο,
πνπ ηνπο έρεη απμήζεη θαη ζε εθείλνπο ην ξεχκα.
Απηά ηα ηξία δελ έρνπλ γίλεη. Ίζα - ίζα έρεη γίλεη κηα κεγάιε
ζπαηάιε. Αθνχ απηά ηζρχνπλ, είλαη ζξάζνο θαη αθνχσ θαη ηηο δπν πξνηάζεηο,
άιιε κηθξή άιιε κεγαιχηεξε αχμεζε. Να απμήζνπκε ζε αλζξψπνπο ηέιε, πνπ
νη ίδηνη δελ έρνπλ δεη θακία βειηίσζε, ίζα - ίζα έρνπλ δεη επηδείλσζε ζηηο
εηζπξάμεηο ηνπο.
Θα κνπ πεηο «Ση ζα θάλεηο; Μφλνο ζνπ ζα θσλάδεηο;». ρη, αλ
ζα έξζεη ε ψξα ηεο επηινγήο, ζα δηαιέμσ ην ιηγφηεξν άζρεκν. Αιιά θαη ηα
δχν είλαη άζρεκα. Καη κάιηζηα ζην δεχηεξν ζα ήζεια λα κελ ππάξρεη ην
500ξη. Δδψ ιέκε φηη ν Γήκνο δελ έρεη καληειάθη λα θιάςεη θαη φηαλ θάπνηνο
δελ έρεη καληειάθη λα θιάςεη, δελ αγνξάδεη Mercedes, αγνξάδεη άιιν ακάμη.
Αλ ζέιεηο λα παο ζηε Θεζζαινλίθε θαη κε έλα Peugeot θαη κε έλα volkswagen
πεγαίλεηο κηα ραξά, δελ ζέιεηο νπσζδήπνηε Mercedes. Γηαηί εδψ ηα 3.700
είλαη Mercedes θαη αλ ηα έρεηο πιήξσζηα. Αλ δελ ηα έρεηο θαη θιαίγεζαη,
πιήξσζε θάηη ιηγφηεξν.
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Δγψ ζα ςεθίζσ ηε δεχηεξε, ηελ ελαιιαθηηθή θαη κε ηελ επρή ζην
δξφκν λα ζθαιψζνπλ ηα 500 ψζηε λα έρνπκε ρξήκαηα λα ιεηηνπξγήζεη ν
Γήκνο. Γηαηί κε ηα 500 δελ ζα έρνπκε. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηάηζε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νη ηξνκαθηηθέο
αλαηηκήζεηο ζε φια ηα πξντφληα, ν πιεζσξηζκφο πνπ θαιπάδεη θαη θπξίσο νη
εμσθξεληθέο απμήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο θαη ζηελ ελέξγεηα, έρνπλ
βγάιεη ζα έιεγα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ λνηθνθπξηά αιιά θαη επαγγεικαηίεο
θαη νδεγνχλ ζε ξαγδαία κείσζε εηζνδήκαηνο θαη θπζηθά ηεο αγνξαζηηθήο
δχλακεο.
Πξνζσπηθά ζε απηφ ην πιαίζην δελ κπνξψ λα ζπλαηλέζσ ζε
νπνηαδήπνηε αχμεζε ηειψλ κηθξή ή κεγάιε, γηαηί δελ έρνπλ εθιείςεη νη ιφγνη
πνπ καο νδήγεζαλ ηελ ηειεπηαία ρξνληά ζηε δηθαηνινγεκέλε κείσζε ηειψλ.
Καη δελ ζα θάλνπκε ην πιενλέθηεκα ηεο πεξζηλήο κείσζεο ησλ
ηειψλ, θεηηλφ κεηνλέθηεκα. Γελ κπνξεί κνλίκσο ηα ζπαζκέλα λα ηα
πιεξψλνπλ νη δεκφηεο θαη είλαη πξάγκαηη άιιε κηα επθαηξία γηα κηα
νξγαλσκέλε δηακαξηπξία ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ λα ππνδειψλεη ηελ
αληίζεζή ηνπο απέλαληη ζε κηα Κπβέξλεζε πνπ δηαηπκπαλίδεη ηνπο πςεινχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο, αιιά αθήλεη ηνπο Γήκνπο λα καξαδψλνπλ θαη ξίρλεη ηελ
επζχλε γηα ηα άδεηα Σακεία απνθιεηζηηθά ζηνπο δεκφηεο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα έιεγα φηη
ζα έπξεπε ν εξγαδφκελνο δεκφηεο θαη ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο λα βξνπλ
ηνπιάρηζηνλ κηα εζηθή ζπκπαξάζηαζε απφ ην Γήκν αθνχ δελ κπνξνχλ λα
βξνπλ νπνηαδήπνηε άιιε.
Σέινο αο βάινπκε ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο γηαηί πξνβιήκαηα
κε ηελ θαζαξηφηεηα ζε απηφ ην Γήκν ππήξραλ θαη φηαλ ηα ηέιε ήηαλ 1,43 ή
1,33 ή 1,23 θαη ηειηθά κήπσο ην πξφβιεκα είλαη θαη θάπνπ αιινχ. Αιιά
πξνπαληφο ζα έιεγα φηη πξνζσπηθά ζεσξψ φηη ην πξφβιεκα είλαη δήηεκα
πξνηεξαηνηήησλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη θαηξφο λα ζθεθηνχκε πσο
πξψηα απ' φια ν δεκφηεο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Αθνχζηεθαλ πάξα πνιιέο απφςεηο
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απφ φζνπο θαηέζεζαλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε,
αιιά αο κείλνπκε ιίγν ζηνπο αξηζκνχο, γηαηί θαιψο ή θαθψο ε ζεσξία είλαη
πάξα πνιχ θαιή, αιιά φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε νηθνλνκηθά, νη αξηζκνί είλαη
απηνί πνπ ιέλε ηελ αιήζεηα.
Καη' αξράο ζα ήζεια απφ ηνλ θ. Κνζθνιέην επεηδή δελ καο έρεη
θνηλνπνηεζεί ε γλσκνδφηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ ηειηθά απφ φ,ηη
θαηάιαβα έρεη ηελ ππνγξαθή ηεο θαο Λεβεληάθε, λα δηαβαζηεί ηνπιάρηζηνλ
θαη λα καο ζηαιεί κε έλα e-mail δηφηη απφ φ,ηη θαηάιαβα κηιάκε γηα κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ε νπνία πάζρεη θαη ζηελ νπζία ηεο, πάζρεη θαη
λνκηκφηεηαο.
Γελ ζα κείλσ ζηε λνκηκφηεηα, ζα κείλσ ζηελ νπζία. πνπ ε
νπζία ηη ιέεη; ηη ππάξρεη έλα θελφ ηεο ηάμεσο ησλ 300.000 € πεξίπνπ κεηαμχ
εζφδσλ θαη εμφδσλ. Άξα πάκε λα ςεθίζνπκε θάηη, ην νπνίν δελ είλαη
ηζνζθειηζκέλν. Πάζρεη ζηελ νπζία ηνπ, πξψηνλ.
Γεχηεξνλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν πξνηάζεσλ -θαη έξρνκαη λα
αλαδείμσ ην πνιηηηθφ δήηεκα πάλσ ζε απηφ- είλαη 58 ιεπηά ην κήλα γηα ην
κέζν λνηθνθπξηφ γηα έλα ζπίηη 100 ηεηξαγσληθψλ. Άξα κηιάκε γηα θάηη ην νπνίν
δελ έρεη νπζία, δελ είλαη κηα αληηπξφηαζε νπζίαο λα ειαθξχλεη ή λα
επηβαξχλεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ ην δεκφηε. Δίλαη κηα πξφηαζε πνπ θαηά ηελ
άπνςή κνπ έρεη ζηφρν λα αθαηκάμεη νηθνλνκηθά ηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ νη
ππεξεζίεο λα κελ είλαη απηέο πνπ πξέπεη, λα κελ είλαη ζην επίπεδν πνπ
νθείινπκε λα έρνπκε απέλαληη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη θπζηθά πνηνο ζα
θηαίεη γηα φιν απηφ; Ζ Γηνίθεζε.
Καη έλα ηξίην, άθνπζα θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη πνιχ ζσζηά
λα κηιάεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηνπο ππαιιήινπο
Καζαξηφηεηαο θαη πφζν πξαγκαηηθά κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο έρνπλ θάλεη
ηε δνπιεηά ηνπο κε ππεξβάιινληα δήιν ζε πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη
απηνχο ηνπο ππαιιήινπο ινηπφλ κε ηε δηθή ηνπ ππνγξαθή ηνπο δίλεη γηα έλα
νιφθιεξν ρξφλν, γηα 76 νρήκαηα 1.000 € γηα ιάζηηρα. 1.000 € γηα 76 νρήκαηα
θαζαξηφηεηαο, φηαλ έλα Η.Υ. ζέιεη 400 € θάζε δπν ρξφληα!
Πξαγκαηηθά

ζα

ήζεια

λα

επηρεηξεκαηνινγήζεη

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ πνπ αλέθεξε θηφιαο ηνπο ππαιιήινπο κε πνηα ινγηθή, πσο ζα
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πείζεη ηνλ νπνηνδήπνηε ζπλάδειθν λα δψζεη 1.000 € γηα 76 νρήκαηα. Δίλαη ή
δελ είλαη δήηεκα αζθαιείαο ε αιιαγή ησλ ειαζηηθψλ; Γελ ζα αλαθεξζψ ζηα
άιια πνπ είπε ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο ν θ. Κνπηζάθεο, αιιά ζα
αλαθεξζψ ζε απηφ, ην νπνίν είλαη εμφθζαικν θαηά ηελ άπνςή κνπ. Γηα 76
νρήκαηα, 1.000 €.
Καη αλ ζπκβεί ην θαθφ; Ση ζα πνχκε; ηη θηαίεη ν Κνπηζάθεο.
Ναη, αιιά ζα ην έρνπκε ςεθίζεη εκείο. Απηά, δελ ζέισ λα πσ παξαπάλσ, ζαο
επραξηζηψ πνιχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα
απαληήζσ ζηνλ θ. Λέθθα, κπνξψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Σνκπνχινγινπ ζα κηιήζεη ν θ. Σάθαο, ε θα
Παπαινπθά θαη κεηά ζα πάξεηε ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξψηνλ ζεσξψ ζσζηφ πνπ έθαλε πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν θ. Βαζηιφπνπινο φζνλ αθνξά ην 2ν πξαθηηθφ
γηα ηα LED. Αλ δελ ην έθαλε, ζα ήηαλ αλαθφινπζνο. Πνιχ θαιά έθαλε θαη ην
έθαλε, ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα.
Γεχηεξνλ, επηπρψο πνπ δελ ππνγξάθεη ηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο ή ν θ. Βαζηιφπνπινο. Θα ήηαλ ληξνπή λα
ππνγξάθαηε

θ.

Αλεκνγηάλλε

θαη

θ.

Βαζηιφπνπιε

αληζνζθέιηζην

πξνυπνινγηζκφ. Γειαδή νη άλζξσπνη είραλ 4 εκέξεο κπξνζηά ηνπο θαη δελ
έθαλαλ έλα ζσζηφ άζξνηζκα ζην excel.
Φέηνο ην ξεχκα –ζαο ηα έρνπλ πεη νη αξκφδηνη Αληηδήκαξρνη- ζα
θηάζεη 712.909,20 € ην ξεχκα πνπ πιεξψλνπκε. Γελ ζα πάσ ζην πνζφ ηεο
αλακφξθσζεο πνπ ην πήγακε ζηα 4,50 ζα ζαο πάσ ζην πνζφ πνπ δψζακε
πέξζη. Πέξζη δψζακε 512.102,42 € γηα ξεχκα. Οη απμήζεηο αλ δελ θάλσ
ιάζνο –αλ θάλσ δηνξζψζηε κε- επηβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν, εθεί
πήξαλ ηα πάλσ ηνπο ηα θπζηθά αέξηα, ηα πεηξέιαηα θαη ηα ινηπά. Γειαδή ζε
έλα ηεηξάκελν έρνπκε επηβάξπλζε 200.000 €.
Φαληαζηείηε ηη ζα γίλεη εάλ δελ κπνπλ ηα θψηα, θαληαζηείηε αλ
ζα είρακε γιηηψζεη κέξνο ή νιφθιεξν απφ ην πνζφ ησλ 200.000 € αλ είραλ
κπεη απφ ην θαινθαίξη.
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Γελ κπνξεί έλαο πξνυπνινγηζκφο λα είλαη αληζνζθέιηζηνο, δελ
κπνξψ λα θαληαζηψ έλα ζνβαξφ δεκνηηθφ ζχκβνπιν πνπ ζα ςεθίζεη
αληζνζθέιηζηε πξφηαζε. Κάηη πνπ δελ είλαη λφκηκν.
Κχξηε Γξεηδειηά 12 ρξφληα Γήκαξρνο ήζαζηαλ, έλα άζξνηζκα
δελ κπνξέζαηε λα θάλεηε; Σν κφλν πνπ θάλεηε, είλαη λα παξηζηάλεηε ηνλ
απηφθιεην ξεπφξηεξ ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ πέξημ ηνπ γεπέδνπ. Απηφ θάλεηε
θ. Γξεηδειηά. Γελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Πξψηα απ' φια ζα ήζεια λα
δεηήζσ λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή ζηνπο κεγάινπο
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ ζηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε θαη λα παξακείλεη σο ήηαλ ζηα 9 θαη λνκίδσ φηη νη ζπλππνγξάθνληεο
ζα ην ζεσξήζνπλ θη απηνί ζσζηφ.
Χο πξνο ην πνιηηηθφ ζθέινο ηεο ηνπνζέηεζήο καο κε
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζα ήζεια λα πσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Γνχια απφιπηα, δειαδή θαη θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε πξαγκαηηθά ν θφζκνο
εηδηθά ζε απηή ηελ επνρή κε ηελ παλδεκία θαη φια φζα έρνπλ ζπκβεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελάδεη ν θφζκνο ηεο πφιεο θαη νη θάηνηθνη θαη νη
επαγγεικαηίεο θαη ην λα κεηαθπιχνπκε ζε εθείλνπο δηαξθψο απμαλφκελα
θφζηε, είλαη θάηη ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή κνπ ζέζε.
ζνλ

αθνξά

ην

γηαηί

εηζεγνχκαζηε

θη

εκείο

αχμεζε,

εηζεγνχκαζηε κηα αχμεζε ε νπνία είλαη πνιχ κηθξή πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ
πξψηε εηζήγεζε, ε νπνία αλαγθαζηηθά ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έηζη φπσο
είλαη ηα πξάγκαηα εάλ δελ ππάξμεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζα ςεθηζηεί θαη ζα
πινπνηεζεί.
Δπνκέλσο ζε απηφ δηαθέξεη ε δηθή κνπ ε ζέζε απφ ηνπ θ.
Γνχια, θαζψο ζεσξψ φηη αλαγθαζηηθά πξέπεη λα θάλνπκε κηα ελαιιαθηηθή
πξφηαζε ε νπνία λαη κελ λα είλαη πινπνηήζηκε, ξεαιηζηηθή θαη λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, έζησ θαη κε απμεκέλν ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζε θάπνηα ζέκαηα φπσο είλαη ν δηαγσληζκφο ησλ LED γηα
παξάδεηγκα, πνπ ππνρξεσηηθά κπήθε θαη ζηε δηθή καο πξφηαζε ιφγσ ηνπ
λνκηθνχ πιαηζίνπ, αλ θαη δελ ζα έπξεπε λα είλαη. Καη αλ δελ ήηαλ θάπνηεο
ηέηνηεο απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο ηεο ζεκεξηλήο Γηνίθεζεο δελ ζα
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ρξεηαδφηαλ θαλ απηή ε κηθξή αχμεζε, ε νπνία αλαγθαζηηθά κπαίλεη θαη ζηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Χο εθ ηνχηνπ ζπκθσλψ θπζηθά θαη κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη
ζεσξψ φηη έζησ θαη ηψξα ζηελ χζηαηε απηή ζηηγκή ζα κπνξνχζαλ νη
δηνηθνχληεο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ
ζπλφινπ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ν
νπνίνο επηβαξχλεη θαζνξηζηηθά ηα ηέιε θαη λα αθπξψζνπλ απηφ ην δηαγσληζκφ
κε ηνλ έλαλ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ ηφζν κηθξή έθπησζε.
Καη αλ ζπλέβαηλε απηφ, ζεσξψ φηη αθφκε θαη ε δηθή καο ε πνιχ
κηθξφηεξε αχμεζε ησλ ηειψλ, ζα ήηαλ αρξείαζηε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Καληαξέιεο λνκίδσ φηη
πήξε απάληεζε απφ ηελ θα Παπαινπθά γηα ην ζέκα ησλ θαηαζηεκάησλ άλσ
ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ. Να παξακείλνπλ ινηπφλ σο έρνπλ.
Βέβαηα έθαλε κηα θπληθή δήισζε, είπε φηη «δελ κπνξείηε λα
θάλεηε αιιηψο, γηα ηα 512 ρηιηάξηθα, πνπ ιφγσ ηνπ λφκνπ αλαγθαδφκαζηε λα
βάινπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ». Δίλαη θπληθή ε
δήισζε απηή φηη δελ κπνξείηε λα θάλεηε αιιηψο.
ινη φκσο ιέκε θαη φρη κφλν ε αληηπνιίηεπζε αιιά θαη νξηζκέλνη
ηεο ζπκπνιίηεπζεο, φηη απηφ είλαη απαξάδεθην θαη ζα ην πνιεκήζνπκε κε φια
ηα λφκηκα κέζα. Καη λα πσ αθφκε ζηνλ θ. Καληαξέιε φηη εθηφο απφ ηε
ζπγθπβέξλεζε Σζίπξα – Κακκέλνπ, ππήξρε θαη ε ζπγθπβέξλεζε ακαξά –
Βεληδέινπ, ηελ μέραζε απηήλ. Βεβαίσο κηα ραξά ήηαλ, απιψο ηελ μέραζε, είπε
ηε κία.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα ήζεια λα πσ φηη δελ θξνληίδνπκε γηα ηελ
ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ζε φπνηνλ ην είπε, φηη εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν
έρνπκε δεηήζεη λα ππάξρνπλ θαξηέιεο ζηα νρήκαηα πνπ λα αλαγξάθνληαη
αθξηβψο νη επηζθεπέο, νη αιιαγέο ησλ ειαζηηθψλ θαη ηα πάληα.
ηαλ έρνπκε έλα ηδησηηθφ απηνθίλεην φπνηα εξγαζία θάλνπκε, ηε
ζεκεηψλνπκε θάπνπ. Πνιιψ δε κάιινλ ζε απηά πνπ ζα πξέπεη λα
ζπληεξνχληαη ζην Γήκν. Καλέλα ηέηνην ζηνηρείν δελ πήξακε, θακία ηέηνηα
θαξηέια δελ ηεξείηαη. Γηαηί; Γηα λα γίλεηαη φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο θαη λα
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θνζηνινγεί φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο; Να αιιάδεη φπνηε ζέιεη ν θαζέλαο ειαζηηθά ή
αληαιιαθηηθά ή δελ μέξσ ηη άιιν; Απηφ απνηειεί απάληεζε ζε απηφ πνπ
εηπψζεθε. Καλέλα ζηνηρείν δελ πήξακε θαη ην έρνπκε δεηήζεη εγγξάθσο. Σν
γηαηί, ην αθήλσ λα ην θξίλεηε εζείο νη ππφινηπνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Θέισ λα δψζσ θη εγψ ηε ζέζε
κνπ

ζε

θάπνηεο

ηνπνζεηήζεηο

θαη

ησλ

δπν

Αληηδεκάξρσλ

ηνπ

θ.

Κσλζηαληηλίδε θαη ηνπ θ. Κνπηζάθε.
Κχξηε Κσλζηαληηλίδε δελ πήξαηε θάδνπο γηαηί ηεκπειηάζαηε. Σα
ιεθηά ππήξραλ θαη ππάξρνπλ θαη απιά θάλαηε κηα απ' επζείαο αλάζεζε 3
Γεθεκβξίνπ ελψ ζα κπνξνχζαηε λα ηελ θάλεηε 1 ε Ηαλνπαξίνπ. Δπεηδή είζηε
ηεκπέιεδεο σο Γηνίθεζε, γηαηί δελ πήξαηε θάδνπο. Δπεηδή θάπνηνη
ηεκπέιηαζαλ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Νηξέπνκαη γηα ινγαξηαζκφ ζνπ, ζην ιέσ ππεχζπλα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξαθαιψ κε κε δηαθφπηεηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Νηξέπνκαη γηα ινγαξηαζκφ ζνπ!!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με δηαθφπηεηε, είκαη πνιχ καθξηά. πσο ζαο αθνχσ κε
επιάβεηα, έηζη ζα κε αθνχηε κε επιάβεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Αλεκνγηάλλε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άιιν ηίπνηα απφ επιάβεηα…
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ζε δηέθνςα.


Ο ηξέρνλ πξνυπνινγηζκφο γηα εκβφιηα 5.000 € γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Φεηηλφο πάιη πξνυπνινγηζκφο, ζπληήξεζε ειαζηηθψλ 4.000 €. Ση
μνδέςαηε; Μεδέλ.



Αληηθαηάζηαζε επηζθεπήο θξπζηάιισλ, 1.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



πληήξεζε πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ 2.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



πληήξεζε ΜΑ 20.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ 2.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Γαπάλεο γηα ηέιε θπθινθνξίαο 2.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.
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Γηέιεπζε Αηηηθήο νδνχ 3.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Πξνκήζεηα ρεκηθνχ γηα θάδνπο 5.000 €. Ση μνδέςαηε; 900 €.



Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα έθηαθηεο αλάγθεο 5.000 €. Ση μνδέςαηε;
Μεδέλ.



Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ, 40.000 €. Ση μνδέςαηε; 17 θάηη.



Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ Γήκνπ
γηα ηαθηηθή ζπληήξεζε 30.000. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Τπεξθαηαζθεπή 35.000 €. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Πξνκήζεηα εκηθνξηεγνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ
22.000. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.



Πξνκήζεηα εξγαιείσλ γηα ην ζπλεξγείν 5.000. Ση μνδέςαηε; Μεδέλ.
Απηνχο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πινπνηείηε θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο.

Γελ ζαο θηαίεη θακία, αιιά θακία αληηπνιίηεπζε. Δίζηε αλίθαλνη λα δηνηθήζεηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζέισ ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ην θαηαιαβαίλεη ν θφζκνο ..
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θέισ ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ!
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηε

Αλεκνγηάλλε

ζαο

παξαθαιψ

απνθχγεηε

ηνπο

ραξαθηεξηζκφο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση λα θάλσ; Κάηη πξέπεη λα πσ, δελ γίλεηαη λα κελ πσ
θαη ραξαθηεξηζκνχο. Γελ αλαθέξζεθα ζε θάπνηνλ πξνζσπηθά, δελ είλαη επί
πξνζσπηθνχ, είλαη ην ζχλνιν. Πνιηηηθή θάλνπκε. Δγψ δελ αλαθέξνκαη πνηέ
πξνζσπηθά ζε θάπνηνλ. Ο θ. Σάθαο αλαθέξζεθε πξνζσπηθά ζε εκέλα αλ
ππνγξάθσ ηελ ελαιιαθηηθή. Κχξηε Σάθα εγψ ηε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή πνπ ζα
έβαδα πξψηνο – πξψηνο ηελ ππνγξαθή κνπ, είλαη απηή ρσξίο ηα 512
ρηιηάξηθα, ηεο ζθαλδαιψδνπο δηαδηθαζίαο ησλ LED πνπ πξνρσξάηε. Σε
κνλαδηθή ελαιιαθηηθή πνπ ζα έβαδα πξψηνο – πξψηνο ηελ ππνγξαθή κνπ,
είλαη απηή.
Απφ εθεί θαη χζηεξα ην ηη ζα θάλσ ζηελ ςεθνθνξία, ην κε
ρείξνλ βέιηηζηνλ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ζθεθηψ ην ηη ζα θάλσ.
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ζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ φηη δελ είλαη ηζνζθειηζκέλνο, απηφ
ινγηζηηθά κπνξεί λα δηνξζσζεί ακέζσο θαη θαλνληθά απηφ ζα έπξεπε λα ην
είρε θάλεη ε Τπεξεζία. Να θσλάμεη ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ
θαη ηελ θα Παπαινπθά θαη λα ηνπο πεη «Ξέξεηε θάηη; Δδψ έρεηε δπν ιαζάθηα»,
φπσο ην θάλεη κε εζάο. Δζάο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, ζαο ην είπα ζηελ αξρή,
δελ είλαη δηνξζσκέλε είλαη ιάζνο ε ηειεπηαία ζαο ζειίδα θαη εζείο πξέπεη λα
ηε δηνξζψζεηε θαη ζα ηε δηνξζψζεηε ζην ηειηθφ θείκελν θαληάδνκαη. Σν ίδην ζα
πξέπεη λα γίλεη θαη κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
Σψξα αλ δελ έγηλε αλαγσγή ζην πνζνζηφ ην 60% θαη ζην 30
ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο επίζεο είλαη ινγηζηηθφ θαη κπνξεί λα
δηνξζσζεί εχθνια. Γηάζεζε λα ππάξρεη. Απηά θ. Πξφεδξε επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηαλ θάπνηνη δελ έρνπλ
επηρεηξήκαηα είλαη ιάηξεηο ηεο ιαζπνιαγλείαο. Ο κελ θ. Καληαξέιεο κε ην
αλάζηεκα πνπ δηαζέηεη, καο θαηεγφξεζε γηα Σζίπξα θαη Κακκέλν. Κάλσ
ιάζνο; Έηζη δελ είπαηε; Έηζη. αο ην αληηζηξέθσ κε πνηνπο ζπλεξγάδεζηε
θχξηνη ηνπ ΚΗΝΑΛ.
ζνλ αθνξά ηνλ έηεξν θαππαδφθε ηνλ θ. Σάθα, είλαη πνιχ
κηθξφο λα κηιάεη γηα εκέλα, έλα Γήκαξρν πνπ φπνπ δεηο θαη φπνπ ζηαζείο είλαη
γεκάηα απφ έξγα ηεο επνρήο κνπ, λα κε ραξαθηεξίδεη ξεπφξηεξ. Δθεί ηέζεθα,
ιφγσ ηεο αληθαλφηεηάο ζαο λα θέξεηε εηο πέξαο ην έξγν θαη είλαη ηηκή κνπ πνπ
κέζα ζε 40 κέξεο έγηλε ν δηαγσληζκφο θαη ζπκκεηέρνπλ νθηψ, φρη έλαο φπσο
ζηα θψηα. Παξ' φηη ιαζπνινγνχζαηε θαη ιέγαηε φηη ζα γίλεη φπσο κε εκάο,
έλαο. Καη επηπρψο δελ είλαη νχηε έλαο απφ απηνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζήκεξα
κε ηελ ΑΔΚ, γηα λα καο θαηεγνξήζεηε. Απηά, γηα ηελ ηζηνξία, πάκε ηψξα ζην
πξνθείκελν.
Απηφ πνπ είπε ε Δπηπρία γηα ηα 900 ηεηξαγσληθά δελ έρεη θακία
ζεκαζία, ην απνδερφκαζηε σο Παξάηαμε. Φάμηε λα βξείηε πφζα ηέηνηα
θαηαζηήκαηα

ζηελ

πφιε

καο

έρνπκε

άλσ

ησλ

900

ηεηξαγσληθψλ.

Απεηξνειάρηζηα, κεδακηλά. Άλεπ αμίαο νηθνλνκηθήο.
Πάκε ζε θάπνην άιινλ πνπ είπε 58 ιεπηά επηβαξχλεη ην ζπίηη.
Κάλεη ιάζνο ινγαξηαζκφ. Με 58 επξψ ην έηνο, δελ είλαη 58 ιεπηά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ. Ζ επηζθεπή, θ. Αληηδήκαξρε Καζαξηφηεηαο
πνπ ιέεη 170.000 € πνπ ζαο βάιακε, ιέεη θαη ζπληήξεζε πνπ ζεκαίλεη φηη
κπνξεί λα μεθηλήζεηο απφ γξαζάξηζκα, απφ ιάζηηρα, απφ ηδάκηα, απφ
αθξφκπαξα κέρξη ηηκφληα. Ζ επηζθεπή έρεη θαη ζπληήξεζε θαη πξνβιέπεη φρη
απηά πνπ ιέγαηε 100 θαη 1.000 € έρεη 170.000 ηα νπνία είλαη ππεξαξθεηά. Σε
βγάιαηε κε ηα 50 δελ ζα ηε βγάιεηε κε ηα 170; Καη πνιχ ζσζηά ν θ.
Αλεκνγηάλλεο ζαο είπε πσο δηαρεηξηζηήθαηε ηνπο δηάθνξνπο θσδηθνχο απηψλ
ησλ κηθξνδαπαλψλ, κε κεδεληθά. Ση άιιν ζέιεηε; Μεδεληθφ ην απνηέιεζκα.
Σα θψηα είλαη 520.000 θαη 200.000 € ηα ειεθηξνινγηθά, ηα νπνία
ειεθηξνινγηθά είλαη ηα απεξραησκέλα, ηα παιηά. Δλ ηέιεη ζα βάινπκε ηα
θαηλνχξγηα ή ηα παιηά; Πνζνζηηαία ζηα 6.200.000 € πεξίπνπ πνπ είλαη ν
πξνυπνινγηζκφο ζαο ην πνζνζηφ είλαη θάπνπ 11 κε 12% επηβαξπκέλν, πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα είρακε κεηψζεηο ζηελ θαλνληθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη εθεί πνπ ιέηε
φηη ζα έρνπκε κεηψζεηο ιφγσ ηεο ΓΔΖ κε ηα LED θψηα πνπ ζα βάινπκε,
ιεζκνλάηε θάηη: δνπιεχεηε ζε μέλεο πιάηεο ησλ επφκελσλ δχν ηεηξαεηηψλ.
Γειαδή

θάζε

ρξφλν

ζα

κπαίλεη

ππνρξεσηηθά

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ γηα λα πιεξψλεηε ην ινγαξηαζκφ άιιεο 500.000 €. Ή κήπσο
δελ είλαη έηζη; Γηα πνηεο κεηψζεηο κηιάηε; Γηα ζαο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο ηα
θψηα ηα έμνδα απηά, είλαη επηινγή ζαο. ην δηθφ καο πξνυπνινγηζκφ ηεο
ελαιιαθηηθήο δελ είλαη επηινγή καο, είλαη ππνρξέσζε. Γηαηί; Αλ δελ ην βάδακε
κέζα ην λνχκεξν απηφ -φρη φηη ην πηζηεχνπκε, ην πνιεκάκε θαη δελ ζα
ζηακαηήζνπκε λα ην πνιεκάκε- ην βάδνπκε γηαηί πξέπεη λα έρνπκε ηε
λνκηκφηεηα φηη έρεη γίλεη έλαο δηαγσληζκφο, καο αξέζεη – δελ καο αξέζεη,
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηνλ απνδερφκαζηε θαη ην βάδνπκε κέζα αθξηβψο
γηα λα κε ζαο δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ.
Λέηε φηη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζαο άθεζε ζπληειεζηή 1,33 δελ ιέηε
φιε ηελ αιήζεηα. αο άθεζε θαη 2-3 εθαηνκκχξηα ηακεηαθφ ππφινηπν, κε ην
νπνίν ππφινηπν θάλεηε ην κάγθα θαη ιέηε 7,5% κείσζε, κε μέλα θφιιπβα
δειαδή. Καη ελψ ζαο αθήλεη ηα 2-3 εθαηνκκχξηα θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
ζαο αθήλεη θαη 1.240 θαη ζα αθήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα.
Δκείο σο Παξάηαμε θπξίεο θαη θχξηνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο
θαιφπηζηα εγθξίλακε πνιιέο επηινγέο ζαο γηαηί ηηο κειεηήζακε, πσο
πξσηχηεξα ηα ηέιε δηαθήκηζεο, ηα ηέιε πεδνδξνκίσλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο Κνηλσθεινχο. Γελ ζηαζήθακε λα πνχκε φηη επεηδή δελ κπήθακε ζην
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ηελ ςεθίδνπκε, νκφθσλα είπακε ςεθίδνπκε. Δίλαη
έηζη θ. Καξαβία, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή δελ ήξζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ην μέξεηε, εκείο δελ είπακε φηη επεηδή δελ κπήθακε
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ςεθίδνπκε. Δίδακε έλα πξνυπνινγηζκφ
ζνβαξφ, πξνζεγκέλν, κειεηεκέλν ζσζηά ηνπνζεηεκέλν θαη είπακε, λαη. Γελ
ζηαζήθακε κνηξνιαηξηθά απέλαληη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη έλαο πξνυπνινγηζκφο ζαλ απηφλ πνπ
έρνπκε απφςε κε ηελ ελαιιαθηηθή, δίλεη φιεο ηηο ιχζεηο ζε φια ηα πξνβιήκαηα
θαη ζε φιεο ηηο αλάγθεο. Σν ζέκα είλαη πσο δηαρεηξίδεζαη. Σν γθαξάδ θ.
Κνπηζάθε ήξζα ζην γθαξάδ θαη δήηεζα απφ ηε Γξακκαηεία, ήηαλ κηα θνπέια
εθεί «γηα βγάιηε κνπ απφ ην computer ηελ ηαπηφηεηα ή ηα λνχκεξα…». Γελ
ζέισ αχξην. εκαζία έρεη φηη φηαλ εγψ ήξζα αηθληδηαζηηθά λα δσ αλ πξάγκαηη
γίλνληαη ζσζηά θάπνηα πξάγκαηα. Σν αχξην λα κνπ βγάιεηε δελ κνπ ιέεη
ηίπνηα. Εήηεζα «γηα βγάιε κνπ ην λνχκεξν ηάδε, ην λνχκεξν ηάδε…». Tabula
rasa! Γελ ππήξρε ηίπνηα θαηαρσξεκέλν.
Πσο ειέγρνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη απηά πνπ ςεθίδνπκε, αλ
ραιάζακε 1.000 εδψ ή 2.000 εθεί, γηα ιάζηηρα 500, γηα ηδάκηα 300;
Αλεμέιεγθηε ε θαηάζηαζε.
Γέζηε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο γηαηί έρεη ιάζνο, δέζηε ηηο
αζξνίζεηο. Απηά νθείιεη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα ηα δεη, φπσο θνηηάεη ην
δηθφ ζαο πξνυπνινγηζκφ, νθείιεη –φρη ν Αληηδήκαξρνο- λα ζπλδξάκεη ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο λα ηα θνηηάμεη λα ηα ηζεθάξεη θαη
φπνπ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ δηνξζψζεηο, φπσο ζσζηά είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Κπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

δελ

έρεηε

θαλ

δηάζεζε

ζπλελλφεζεο. Έρεηε ηελ απαίηεζε θαη κε ζξάζνο αξθεηέο θνξέο ληε θαη θαιά
λα ιέκε φ,ηη ιέηε. Καη αλ πνχκε ην αληίζεην; Κηλδπλνινγείηε ζην φλνκα ηεο
πφιεο, είκαζηε ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ, ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ θαη
νχησ θαζεμήο. Αλ ηα 3 ιεπηά είλαη αχμεζε θ. Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηα 97 ηη είλαη; Σα 4,05 ζε ζρέζε κε ην 3,21 ηη είλαη; Γηα πέζηε καο
πφζεο θαηνηθίεο έρεη ε Φηιαδέιθεηα θαη πφζα καγαδηά πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη λα ηα ζπγθξίλεηε κε ηα καγαδηά άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ; Άπεηξα απφ ηηο δπν κεξηέο, ειάρηζηα απφ ηηο άιιεο.
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Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δίλεηαη ε
επθαηξία γηα κηα αθφκε θνξά λα δείηε θάπνηα πξάγκαηα κε λεθαιηφηεηα, λα
επεμεξγαζηείηε θάπνηα ζηνηρεία πνπ ε αληηπνιίηεπζε πξνζεθηηθά ζαο δίδεη ή
ζαο ππνβάιιεη έηζη ψζηε απηά πνπ έξρνληαη, γηαηί ππνρξεσηηθά ην 500ξηθν ζα
ζαο ζπλνδεχεη θάζε ρξφλν, δελ ζα κπνξείηε λα θάλεηε πάιη κείσζε ηνπ
ρξφλνπ ζαο ην ιέσ απφ ηψξα, γξάςηε ην 20/12/2021. Γελ ζα κπνξείηε, δηφηη
ζα έρεηε 8-9% (εθεί είλαη ην 500ξηθν) επί ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ,
δειαδή ηνπ απξηαλνχ, πνπ ζα ζαο αθνινπζεί αλαγθαζηηθά, πνπ δελ ζα βγαίλεη
ν ινγαξηαζκφο θαη ζα ζέιεηε ληε θαη θαιά λα θάλεηε απμήζεηο. Έηζη δελ
κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε.
Κχξηε Κνπηζάθε, απφ πιεπξάο καο εγψ ζαο άθνπζα πξνρηέο
πνπ βξεζήθακε θαη έθαλα δεθηά κηα ζεηξά ρνληξά θνλδχιηα θαη ην είδαηε θαη ην
ζπλνκνινγήζαηε. Με κνπ ζηέθεζηε ζηα ζαπνχληα, ζηα γξάζα θαη ζηνπο
αλεκηζηήξεο. Γηφηη φια απηά αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο εληζρπκέλνπο θσδηθνχο
πνπ θη εκείο ιέκε λαη, γηα λα ιεηηνπξγεί ε Τπεξεζία. Γηεπθνιχλεηε ηνπο
εξγαδφκελνπο, κελ θηλδπλνινγείηε φηαλ δελ έρεηε επηρεηξήκαηα. Με
ιαζπνιαγλείηε ελαληίνλ πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ, δηφηη ηα καζαίλνπκε.
Ζ εηθφλα κέζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκαξρείνπ καο δελ είλαη
θαζφινπ θαιή θ. Κνπηζάθε. Έρνπλ θχγεη αξθεηνί ππάιιεινη θαη εηνηκάδνληαη
άιινη 19. Γελ είλαη εηθφλα ζπλζεθψλ έληηκεο δηαβίσζεο κέζα εθεί. Πάεη λα πεη
φηη θάηη ηξέρεη. Απηφ ην «ηξέρεη», αλ δελ ην αληηκεησπίζεηε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο θηλδπλνινγεί ηψξα θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί; Δίλαη ςέκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Εεηήζηε ζηνηρεία απφ άιινπο Γήκνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κε ελδηαθέξνπλ νη άιινη Γήκνη, κε ελδηαθέξεη ν Γήκνο
καο. ηνπο άιινπο Γήκνπο δελ έρσ γλψζε, δελ κπνξψ λα κπσ. Μπαίλσ
φκσο ζηα ζηνηρεία πνπ αθφκε θαη εζείο θάλαηε αξλεηηθή αλάξηεζε ζε θάηη,
πνπ ην δηθαηνχληαη εθ ηνπ λφκνπ. Σν δεηνχκελν είλαη γηαηί ζέινπλ λα θχγνπλ
ηφζνη πνιινί. Γελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ. Πάεη λα πεη φηη θάηη ηξέρεη. Έιεγε ν
Γεψξγηνο Παπαλδξένπ «θαηεβαίλνπλ δπν ηελ Παλεπηζηεκίνπ θάηη ιέλε κεηαμχ
ηνπο, έλα αλέθδνην θαη γειάλε. Αλ θαηεβαίλεη έλαο κφλνο ηνπ θαη γειάεη,
κάιινλ ηξειφο είλαη». Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη καο είπε έλα ζσξφ θσδηθνχο ν θ.
Αλεκνγηάλλεο

ν

κέγαο

Αληηδήκαξρνο

Οηθνλνκηθψλ θαη

Αληηδήκαξρνο

Καζαξηφηεηαο ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή δελ πήγε λα δεη ηηο αλακνξθψζεηο φηη
είρακε 200.000 ζην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ηα νπνία δελ ππήξραλ θαη έπξεπε λα
ηα βξνχκε γηα λα ηα βάινπκε, φηη απηή ηε ζηηγκή είρακε αχμεζε απφ 450
ρηιηάξηθα ην ξεχκα πήγε 712 ρηιηάξηθα θαη έπξεπε λα βξσ 263 ρηιηάξηθα λα ηα
βάισ εθεί θαη φηη είρα 70 ρηιηάξηθα ζε ΜΑΠ ηα νπνία έπξεπε λα ηα βξσ λα ηα
βάισ εθεί. Απφ πνχ πάξζεθαλ; Γελ ηα εθηέιεζα; Δίκαη ηεκπέιεο; Δίκαη
άρξεζηνο;
Απηέο είλαη κεγάιεο θνπβέληεο θαη δελ κπνξεί λα ηηο ιέεη κε απηή
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ν θχξηνο ηίπνηα, δελ γίλεηαη λα ηα ιέεη. Γηαηί απηή ηε
ζηηγκή απηά ηνλ εθζέηνπλ αλεπαλφξζσηα. Δγψ ςήθηζα φινπο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο πέληε πνπ έθεξε ε "Γχλακε Πνιηηψλ", εγψ ηνπο
έιεγα εγψ ςεθίδσ θαη ν ιαφο ζα ζαο θξίλεη πσο ζα ηνπο πινπνηήζεηε. Δζείο
απηή ηε ζηηγκή πξνζπαζείηε, νη εκπλεπζηέο ηνπ "Κιεηζζέλε" λα καο δέζεηε
πηζζάγθσλα θαη λα πξνρσξάηε.
ζν γηα ηα ζέκαηα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ αλ ζέιεηε θχξηνη λα
κελ θνξντδεχεηε ηνλ θφζκν έπξεπε λα πάηε ζηελ ΑΔΠ λα δψζεηε 15 ρηιηάξηθα
θαη ηφηε ζα κπνξνχζαηε λα ιέηε φηη πάηε πξαγκαηηθά θαη θάλεηε απηά πνπ
πξέπεη λα θάλεηε θαη αο ηα ράλαηε. Αιιά πήγαηε ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη ζην
Τπνπξγείν πνπ μέξεηε πνιχ θαιά φηη είλαη αλέμνδν, κφλν θαη κφλν λα ιέηε
ζηνλ θφζκν φηη εκείο θάλνπκε ηα πάληα γηα λα θαηαξγήζνπκε ην λφκηκν.
Δίλαη πνιινί ζπλάδειθνη πνπ κπνξεί λα κε ζπκθσλνχλ κε απηφ
ην πξάγκα, ην δέρνκαη. Αιιά δελ κπνξεί λα πεη θαλείο φηη είλαη παξάλνκν θαη
αλ θάπνηνο ζέιεη πξαγκαηηθά λα πάεη, ζα πάεη ζηελ ΑΔΠ θαη εθεί ζα
δηεθδηθήζεη φ,ηη ζέιεη. Αιιά ζέιεη 15 ρηιηάξηθα θαη πξέπεη λα ηα βάιεηο. αο
επραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο ηηκάεη απηφ πνπ ιέηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο παξαθαιψ, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα, ζα είκαη ζχληνκε γηαηί θαιχθζεθα θαη απφ ηνλ
θ. Αλεκνγηάλλε θαη απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη ην
εμήο: νη αξηζκνί, φπσο είπε θαη θάπνηνο ζπλάδειθνο, ιέλε φλησο ηελ αιήζεηα
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θαη ε αιήζεηα πιαλάηαη πάλσ απφ ηελ πφιε καο θαη βιέπνπκε λα ππάξρεη έλα
κεγάιν καχξν ζχλλεθν ην νπνίν ζα καο ζθεπάζεη.
Οη αξηζκνί ιέλε ην εμήο: ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη φρη ζην
ζχλνιφ ηεο ζηελ νπζία ηέζζεξα άηνκά ηεο απνθάζηζαλ θφληξα ζηελ
πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα ζηεξήζνπλ ηνπο δεκφηεο απφ πιηθά
θαζαξηφηεηαο, θάδνπο, ζαθνχιεο, αληαιιαθηηθά γηα ηα θνξηεγά θαη γεληθφηεξα
λα απνδνκήζνπλ ην Σκήκα ηεο Καζαξηφηεηαο.
Πξνηίκεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζθαλδαιψδε ζχκβαζε γηα ηα
LED ρξεψλνληαο ηνπο δεκφηεο επηπιένλ 1,5 εθαηνκκχξην θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’22 510 ρηιηάξηθα. Άξα είλαη αξγά γηα δάθξπα. Κχξηε
Κνπηζάθε, έπξεπε λα ηα ζθεθηείηε απηά φηαλ ςεθίδαηε ηα 3,5 εθαηνκκχξηα γηα
ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ρξεψλνληαο κε έλα ηεξάζηην πνζφ ην Γήκν, ηνπο
δεκφηεο θαη θάζε ρξφλν κε 500 ρηιηάξηθα, ηφηε έπξεπε λα βάιεηε δάθξπα θαη
φρη ηψξα. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα νιηγφιεπηε παξέκβαζε γηα λα απαληήζσ ζηνλ θ. Γξεηδειηά
γηα ην ζέκα ηεο απνρψξεζεο θάπνησλ ζπλαδέιθσλ. ην ηειεπηαίν πλέδξην
ηεο ΚΔΓΔ ιέρζεθε κεη' επηηάζεσο θαη ε κφληκε επσδφο φισλ ησλ Γεκάξρσλ
θαη κάιηζηα ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε κεηά, ήηαλ ην ζέκα ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ
έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάζηηα αηκνξξαγία ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ζε φινπο
ηνπο Γήκνπο.
Γελ ζέισ λα δηθαηνινγήζσ πσο θαη γηαηί θαη πνηνο είλαη ν ιφγνο
πνπ θάπνηνη ππάιιεινη θεχγνπλ απφ ηε δπζθνιία ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ζηνπο Γήκνπο θαη πνπ πεγαίλνπλ, αιιά δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί θάηη πνπ είλαη κηα κφληκε αηκνξξαγία ζε φινπο ηνπο Γήκνπο φηη
μαθληθά ζπκβαίλεη ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα κε ην ζέκα ηεο
θηλεηηθφηεηαο θαη ε Κπβέξλεζε απηή ηε ζηηγκή εμεηάδεη ην πψο ζα βάιεη κηα
θξαγή γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη έλα εκπφδην ζηηο απνρσξήζεηο φισλ ησλ
ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ απφ ηνπο Γήκνπο πξνο θάπνηα Τπνπξγεία, πξνο
θάπνηνπο άιινπο θνξείο.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γήκαξρε κπνξψ λα θάλσ κηα παξέκβαζε λα ζε δηαθφςσ
κηζφ ιεπηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη λα κε κε δηαθφςεηο πχξν, ζνπ δεηάσ ζπγλψκε. Χο πξνο
ην ζέκα ησλ LED ηειεηψζηε κε απηή ηελ θαξακέια επηηέινπο, έρεη ιηψζεη, δελ
έρεη θακία γεχζε. πγθξίλεηε πηγθνπίλνπο κε πνξηνθάιηα! Ση ζρέζε έρεη απηφ;
Ση ζρέζε έρεη απηφ πνπ είπε πξνεγνπκέλσο ν θ. Γξεηδειηάο, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο, ηειεπηαία ε θα Δκκαλνπήι;
Απνθαζίζηε, αθνχ έρεηε θάλεη απηφ ην κέησπν, ην αλνκνηνγελέο
κέησπν ελαληίνλ ηεο Γηνίθεζεο, ππάξρεη ή δελ ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα κε
ηα LED; Γηαηί αλ ππάξρεη, φπσο καο είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ, ζα θαηαπέζεη.
Γελ αλαθεξζήθαηε ζε θάπνηα δεκφζηα ππάιιειν ζε θάπνηα γξακκαηέα θ.
Σνκπνχινγινπ; Γελ ζαο είπε φηη δελ είλαη λφκηκν; Ση θφπηεζηε ινηπφλ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε δελ είπα απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είπαηε θαη αλαθεξζήθαηε θαη ζε φλνκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπα γηα ηελ αλάιεςε
καθξνρξφληαο ππνρξέσζεο. Απηφ είπα. Κακία ζρέζε κε ην λφκηκν θαη κε ηελ
αλάιεςε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, σξαία. Δπεηδή ζα θαηαπέζεη θαηά ηελ άπνςή ζαο, επεηδή
ζα έπξεπε λα θάλεηε ηειείσο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο αλ ζέιαηε λα πξνζθχγεηε
ζηελ Απνθεληξσκέλε, πνπ ε Απνθεληξσκέλε δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα ςέγεη ή
λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γηα δηάθνξεο άιιεο
θηλήζεηο πνπ θάλεηε γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ, γηαηί μέξεηε φηη απηφ δελ
ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπέζεη, ηα θψηα ζα κπνπλ θαη πνιχ ζχληνκα
θηφιαο, φζν θη αλ θαζπζηεξείηε.
Καη θάηη άιιν. Μηα θαη καο ιέηε ηφζε ψξα γηα ην πψο ε
θαζαξηφηεηα επί Βαζηιφπνπινπ θαη κε ηα ηέιε ηνπιάρηζηνλ ππήξρε κηα
αληαπφθξηζε, ν θφζκνο έραηξε ηεο εθηίκεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχιεπαλ
ζηελ Καζαξηφηεηα, έρσ εδψ ηε δεκνζθφπεζε ηνπ ’19 ιίγν πξηλ απνθαζίζσ
λα θαηέβσ ζηηο εθινγέο ηνπ Γήκνπ, «Πνην είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ην
κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε πεξηνρή ζαο;»:
Καζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 49,7%. Θέιεηε λα ην θαηαζέζσ ζηα
πξαθηηθά;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γήκαξρε, θάληε θαη ζήκεξα κηα δεκνζθφπεζε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο δελ έρνπκε –ιέηε- ρξήκαηα, εζείο είραηε ρξήκαηα θαη δελ
αλαθέξνκαη ζε εζάο θ. Λαδαξίδε, γηαηί εζείο είζηε παξσλπρίδα θαη δελ ην ιέσ
κε ηελ θαθή έλλνηα, ελλνψ φηη είζηε θάπνηνο ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηε
ζεκεξηλή αληηπνιίηεπζε, δελ ππήξραηε ηφηε ζην πξνζθήλην. Δζείο δελ έρεηε
θαλέλα ιφγν λα απνινγείζηε, αθήζηε λα απνινγεζνχλ άιινη.
49,7% πξφβιεκα θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ιίγν πξηλ
ηηο εθινγέο. Πάκε παξαθάησ «Πφζν θαιά ηα πήγε ν Γήκνο ηα ηειεπηαία ηξία
ρξφληα;» 44,9% απφ θαθά έσο κέηξηα, ζην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο κε ηα ηέιε
πνπ είραηε εζείο, κε ηα ηέιε πνπ είραηε κνλνπψιην κε 18 ζπκβνχινπο.
Καη έξρεζηε ηψξα κε κηα θαηαζηξνθηθή αηκνξξαγηθή κείσζε
πέξζη θαη θαηαιάβαηε ην πξφβιεκα θαη έξρεζηε ηψξα λα ην δηνξζψζεηε κε
ςίρνπια, λα πξνζζέζεηε θάηη ςίρνπια θάηη λα ζψζνπκε γηαηί μέξεηε ην ’23
είλαη θνληά θαη επεηδή δελ θξαηάεη θαλέλαο θξπζηάιιηλε ζθαίξα, φζν θη αλ
εζείο δηαηείλεζηε φηη εγψ δελ ζα είκαη εδψ, εγψ δελ ιέσ φηη ζα είκαη εγψ ζα
πξνζπαζήζσ λα είκαη, φπσο ζα πξνζπαζήζεηε θη εζείο θαη ζα έξζεηε ην ’23
ζα έρεη θαηαξξεχζεη ν Γήκνο κε ηε δηθή ζαο νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηη ζα
παξαιάβεηε; Κακέλε γε ζα παξαιάβεηε θαη ηφηε ζα ζαο δσ ην 1 ν δίκελν θαη
ζηνλ 1ν πξνυπνινγηζκφ, απμήζεηο γηα λα ζψζνπκε ην θαξάβη, λα κε
βνπιηάμεη.
Έρεηε αλαινγηζηεί απηή ε πνιηηηθή ζαο πνπ βγαίλεη; Έρεηε
αλαινγηζηεί φηη νπζηαζηηθά θφβεηε ην δηθφ ζαο ρέξη; Ίζα κφλν γηα λα
αηζζαλζείηε αληίπαινη θαη λα επηβεβαησζείηε κέζσ ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ
ζαο δίλεη απηφο ν απαίζηνο, ν λφκνο ν νπνίνο δελ ππνιφγηζε νχηε
πιεηνςεθίεο, νχηε ηδενινγηθέο αθεηεξίεο, νχηε ηδενινγηθνχο ζηφρνπο. Απιά
θαη κφλν λα κελ θπβεξλεζεί ε ρψξα θαη βξέζεθε απηφο ν άγηνο άλζξσπνο θαη
έθεξε θάπνηεο εγθπθιίνπο θαη κε βάζε απηέο ηηο εγθπθιίνπο πξνζπαζνχκε λα
πνξεπηνχκε, κε αληίμνεο ζπλζήθεο, κε θνξσλντφ, κε κεηαιιάμεηο, θαθνθαηξίεο,
ρηφληα, θαηαηγίδεο, ζενκελίεο.
Σν θαξαβάλη ζα πάεη κπξνζηά θχξηνη. Σα ζθπιηά κπνξεί λα
γαπγίδνπλ ζε φιε ηελ πνξεία, ην θαξαβάλη ζα πάεη κπξνζηά.
Πεξάζηε φ,ηη απφςεηο ζέιεηε, πεξάζηε κεηψζεηο, πεξάζηε
κεδακηλέο απμήζεηο. Θα ην βξείηε κπξνζηά ζαο. 24 κήλεο έκεηλαλ θαη ν
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ηειεπηαίνο πξνυπνινγηζκφο λα δσ πσο ζα ηνλ αληηκεησπίζεηε ελφςεη ησλ
εθινγψλ ηνπ ’23.
Γηαηί ζαο αθνχσ θαη ηφζε ψξα δελ έρσ παξέκβεη, πηζηεχσ φηη νη
Αληηδήκαξρνη

θάλνπλ

νπζηαζηηθή

δνπιεηά,

μεκεξνβξαδηάδνληαη

θαη

δηαηείλνληαη θάπνηνη απφ εδψ γηα ηεκπέιεδεο; Πνηνη είλαη νη ηεκπέιεδεο; Πνπ
έρνπκε βάιεη ληηβάλη ζην δεκαξρείν; Πνπ αγσληνχκε θαη αγρσλφκαζηε γηα ην
πψο ζα πάεη ν Γήκνο; Δπηβεβαησκέλε είλαη ε Γεκνηηθή Αξρή εδψ, έρνπλ ηηο
δνπιεηέο ηνπο, έρνπλ ηηο επηβεβαηψζεηο ηνπο, γλσξίδνληαη πνιχ θαιά.
Άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ είλαη θαη κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη εθηφο Γεκνηηθήο
Αξρήο, δελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε εκέλα βέβαηα.
Δζείο πξνζπαζείηε κέζα απφ ηηο ξσγκέο πνπ έρεη απηφο ν
Γήκνο, φπσο έρεη δηνιηζζήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα επηβεβαησζείηε. Γελ
έρνπκε αλάγθε εκείο απφ ηίηινπο θαη αμηψκαηα, δελ έρνπκε αλάγθε απφ
θαξέθιεο. Γηα φινπο απηνχο πνπ ζην κπαιφ ηνπο ππάξρεη θαη πεξηξξέεη ε
ζθέςε ηεο φπνηαο ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ζήκεξα
απνδεηθλχεηαη πνηα είλαη ε ζπλεξγαζία. ήκεξα, κε απηέο ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη
κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ κέκθνληαη ηε Γεκνηηθή Αξρή, πνπ ςέγνπλ ηε Γεκνηηθή
Αξρή, πνπ ηελ θνιιάλε ζηνλ ηνίρν κε ραξαθηεξηζκνχο.
Απηή είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε θάπνηνπο απφ
εδψ, πνπ πξηλ ιίγν θαηξφ καο έιεγαλ γηαηί δελ κηιάηε –φρη ζε εκέλα
πξνζσπηθά- γηαηί δελ ιέηε πνηα είλαη ε ζπλεξγαζία καο; Σελ είδαηε ηε
ζπλεξγαζία ζήκεξα ινηπφλ πνηα είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν επί
πξνζσπηθνχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπί πξνζσπηθνχ επεηδή είκαη ειάρηζηνο, δελ δηαθσλψ κε ηνλ θ.
Γξεηδειηά ειάρηζηνο είκαη, αιιά λα μαλαζπκίζσ φηη ν θ. Βαζηιφπνπινο
παξέιαβε έιιεηκκα ην ’14 δηφηη εζείο θ. Γξεηδειηά ςεθίζαηε ηελ θαηαζηξνθή
ηεο Καζαξηφηεηαο ην ’13. Γηφηη αλέθαζελ ζέιαηε θαη ζέιεηε θαη πάληα ζα ζέιεηε
λα είζηε εζείο θαη θαλέλαο άιινο. Δίηε εζείο, είηε θαλέλαο.
Γψδεθα ππήξμαηε επηηπρεκέλνο Γήκαξρνο, ζαο έρσ ςεθίζεη
πνιιέο θνξέο, αιιά είθνζη ρξφληα θάλεηε απνηπρεκέλε ςπρνζεξαπεία θ.
Γξεηδειηά θαη ηα δηαιχζαηε φια. Καη φηαλ δεηήζακε απνξξηκκαηνθφξα απφ ην
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Ζξάθιεην πνπ ήξζε λα καδέςεη ηα ζθνππίδηα, έγηλε θαη θαηαγγειία, δελ είρακε
ιεθηά νχηε γηα βελδίλεο.
Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ην ρξεψλεη ζε εκάο απηφ ν θ.
Βαζηιφπνπινο. Υξεψλεη, φηη δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ζχλζεζε. Δθεί
ζπκθσλνχκε.
Δπίζεο ζέισ λα καο πεη ν θ. Γξεηδειηάο επί ηεο ζεηείαο ηνπ, ηεο
καθξφρξνλεο ζεηείαο ηνπ, πνηα εηαηξεία είρε πάξεη ζρεδφλ φια ηα έξγα επί
ησλ εκεξψλ ηνπ, πσο έιεγαλ ηελ εηαηξεία. Μήπσο ήηαλ ε Αηηηθή Γίνδνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηε ιάζνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, μέξσ θάλσ ιάζνο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα δσή ζηε ιάζπε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, κηα δσή. Σα ρξήκαηα θαη ηελ έγθξηζε απφ ηνλ Πέηζα, ν
Βνχξνο ηα έθεξε ηα 2 εθαηνκκχξηα. Δζείο κπήθαηε ζθήλα. Ξέξεηε γηαηί
κπήθαηε ζθήλα; Γηαηί θάπνηνη εζειφδνπινη νζθπνθάκπηεο πνπ αλέθαζελ
θηλνχληαλ ζην παξαζθήλην ηεο πφιεο θαη θάπνηνη πνπ είλαη θνληά ζηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ηνπο επεξεάδνπλ, ηνπο έπεηζαλ
φηη είζηε ν απαξαίηεηνο παληνγλψζηεο θαη ζα καο θάλεηε θαη ηε ράξε λα
κεηαιακπαδεχζεηε ηηο γλψζεηο ζαο, κε ην αδεκίσην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα …
Ζ. ΣΑΦΑ: Ξέξσ εγψ ηη ιέσ. Γηα ηα LED ζα μαλακηιήζσ φηαλ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα, φ,ηη έρεηε λα πείηε πέζηε ην ελψπηνλ φισλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ μέξσ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα δελ μέξεηε, λα ην βνπιψλεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ ΔΠΟ πξνζιακβάλεη κέζσ ΑΔΠ θ. Γξεηδειηά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα κνπ κηιήζεηο γηα εηθνληθνχο δηαγσληζκνχο γηα ζθάλδαια; Κάλε
καο ηε ράξε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη αθνχγνληαη δηάθνξα εδψ κέζα πνπ δελ
έρνπλ ζρέζε κε απηφ πνπ ζπδεηάκε θαη είλαη θξίκα. Άθνπζα θάπνηεο
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θνπβέληεο γηα θηινιατθή πνιηηηθή θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο, είηε ηεο Γηνίθεζεο
είηε ηεο αληηπνιίηεπζεο, ππάξρνπλ απμήζεηο. Άξα δελ ππάξρεη θηινιατθή
πνιηηηθή ζηηο απμήζεηο, έζησ αλ είλαη κηθξέο ή αλ είλαη ιίγν πην κεγάιεο.
Αθνχζηεθε φηη ε δηαθνξά καο είλαη θάπνηα ιεπηά. ε κηα
θαληαζηηθή σξαία πφιε, ζα ιέγακε «ξε παηδηά, θάπνηα ιεπηά είλαη ε δηαθνξά,
λα θαηεβάζνπκε εκείο λα αλεβάζεηε εζείο, λα ηα βξνχκε θάπνπ ζηε κέζε, λα
εμππεξεηεζεί θαη ν θφζκνο, αιιά θαη ν Γήκνο λα βγάιεη ιεθηά». Γηαηί λαη, ηα
λνηθνθπξηά φπσο θη εγψ ζην ζπίηη κνπ έρσ απμήζεηο ζηε ΓΔΖ, αιιά θαη ν
Γήκνο έρεη απμήζεηο ζηε ΓΔΖ θαη απφ πνπ ζα βγνπλ.
ηελ επηρείξεζή κνπ ιέσ αλ είρα, φηαλ έηξσγα αχμεζε ζηα
έμνδα, ζα πξνζπαζνχζα θη εγψ απφ ην εκπφξεπκα πνπ πνπινχζα, λα ηνπ
βάισ ιίγν απμεκέλε ηελ ηηκή. Αιιά παξάιιεια ζα πξνζπαζνχζα λα κεηψζσ
θαη ηηο δαπάλεο κνπ γηα λα βγσ θαη ν Γήκνο κηα επηρείξεζε είλαη θαη φινη καδί
γη' απηφ δνπιεχνπκε. ηαλ είλαη ν θ. Γήκαξρνο πάλσ ζα Γήκαξρνο ζέιεη
απμήζεηο γηα λα επηβηψζεη ν Γήκνο, φηαλ είλαη θάησ ν νπνηνζδήπνηε
Γήκαξρνο ζέιεη κεηψζεηο.
Δπεηδή απηφ ην έρσ δήζεη θαη επεηδή εηπψζεθε γηα ην ’13 εδψ ζε
απηή ηελ αίζνπζα κέζα ήκαζηαλ θαη ζηα ηέιε γηλφηαλ πιεηνδνηηθφο
δηαγσληζκφο πνηνο ζα δψζεη ηελ πεξηζζφηεξε έθπησζε θαη έιεγα ζαλ
Αληηδήκαξρνο «Βαξάηε! Γψζε 25, δψζε 30, δψζε 40» θαη πνιχ ζσζηά ν θ.
Βαζηιφπνπινο είπε φηη βξήθε ελάκηζε απνξξηκκαηνθφξν. Πάιη θαιά πνπ
βξήθε θη απηφ. Σπρεξφο ήηαλ!
ε κηα Γηνίθεζε πνπ θπζηθά δελ δεηάσ ηα εχζεκα, πνπ είρε
δηαιχζεη απφ ηηο πξψηεο 20 κέξεο παιέςακε ηη. Δπεηδή έρεη αθνπζηεί πνιιέο
θνξέο απηφ ην πξάγκα θαη επαλαιακβάλσ δελ δηεθδηθψ ηα εχζεκα, αιιά κηα
Γηνίθεζε 3,5 εηψλ κε φια ηα δεδνκέλα πξνζπαζνχζε λα κελ πάεη ην θαξάβη
ζηα βξάρηα. Απφ ηελ άιιε φκσο ην έζηειλαλ άιινη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο
ιφγνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ απηφ πνπ βξήθε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Αλίθαλε Γηνίθεζε θχξηνη ή δηαιπκέλε Γηνίθεζε απνδεηθλχεηαη
ζην ηέινο ζηηο εθινγέο, φηαλ ςεθίδεη ν θφζκνο, φρη ν έλαο λα ιέεη ζηνλ άιινλ
«είζαη αλίθαλνο». Καη θπζηθά δελ απνδνκνχκε πνηέ ηνλ πξνεγνχκελν
Γήκαξρν θαη ζε ηίπνηα.
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Δηπψζεθε λνκίδσ απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ε θνπβέληα «θαηά
ζπλείδεζε», θαιφ ζα ήηαλ λα κε ην ζπδεηάκε απηφ γηαηί θαηά ζπλείδεζε
κπνξεί λα έρεη θη άιια απνηειέζκαηα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο, είπα.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Γηα φινπο καο ηζρχεη. Ζ ζπλείδεζε είλαη γηα φινπο καο, δελ
είλαη γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο κφλν. Καη ηη δεηάεη ν θφζκνο, ηη ζέιεη ν θφζκνο;
Καζαξηφηεηα, αζθάιεηα θαη θνηλσληθή πνιηηηθή λα πξνζθέξνπκε ζηνπο
αδχλακνπο. Απηφ πξέπεη λα θάλνπκε εκείο εδψ κέζα, απηφ λα ζηεξίμνπκε.
Καη επηπρψο θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή κέρξη ηψξα ηελ έρνπκε
πάεη θαιά. Αο θαζαξίδνπκε θαη ηελ πφιε, αο κπνξνχκε λα θαζαξίδνπκε ηελ
πφιε θαη αο ζπλεξγαζηνχκε, έζησ θαη ηειεπηαία ζηηγκή. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καξαβία, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Καξαβίαο δελ ζα κπνξνχζε λα κνπ θάλεη θαιχηεξε
πάζα γη' απηφ πνπ ήζεια λα πσ. Απεπζχλνκαη ζε φια ηα αλνηρηά ψηα, ζηα
αζθνχξηαζηα κπαιά θαη ζηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε ζέζε πνπ
βξίζθνληαη, ζέινληαο λα πξνζθέξνπλ θαη έρσ λα πσ ηα εμήο:
Σν ζεκεξηλφ ζέκα πνπ ζπδεηάκε θαη αλ κε αθνχεη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο ζα ήζεια ζηε ζπλέρεηα λα επηβεβαηψζεη ηα ιεγφκελά κνπ, έρεη
άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πφιεο. Έρεη αληίθηππν ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο πφιεο γηαηί ηα έζνδα ησλ ηειψλ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ
θαη

ηεο

θαζαξηφηεηαο

έρνπλ

άκεζν

αληίθηππν

ζην

ζχλνιν

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ.
Καη επεηδή ηπραίλεη λα δνπιεχνπκε ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν, παξ'
φηη ζήκεξα έρνπκε ζα ζέκα κφλν ηα ηέιε, εγψ απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθνκαη
θξνχσ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζε φζνπο ζέινπλ λα αθνχζνπλ, ζε φζνπο
ζέινπλ λα ηηκήζνπλ ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη πγηψο ζθεπηφκελνη φηη ζα έρνπκε
πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πφιεο, ζε πνιχ
ζνβαξά ζέκαηα.
Έξρνκαη λα πξνζζέζσ έλα αθφκε ιηζαξάθη ζην δήηεκα κεηαμχ
ησλ δπν πξνηάζεσλ, ην νπνίν είλαη ζην ηξίην ζθέινο ηεο απάληεζεο πνπ
δφζεθε γηα ηε δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη εδψ νθείισ λα ηνλίζσ φηη νη
Τπεξεζίεο φρη απιά ζπλέδξακαλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θ. Γξεηδειηά θαζψο
κεηά απφ πξνθνξηθφ αίηεκα πήξε απάληεζε ν θ. Γξεηδειηάο ηελ επφκελε
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κέξα επί ηεο πξψηεο ελαιιαθηηθήο, ε Τπεξεζία έθαηζε, ηνπο έδσζε θαη ηε
ιχζε πνπ ππήξρε ην πξφβιεκα ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ επφκελε κέξα ην
πξσί ν θ. Γξεηδειηάο ήξζε επί ηφπνπ θαη πήξε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ
δήηεζε, γηα λα κπνξέζεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φ,ηη ν ίδηνο δεηνχζε. Οη
Τπεξεζίεο φρη απιά ιεηηνχξγεζαλ ηζφηηκα θαη ηζφλνκα, ζπλέδξακαλ ζην
κέγηζην βαζκφ.
Σν ίδην έγηλε θαη ζήκεξα. Καηαηέζεθε κηα πξφηαζε θαη ζην
κέγηζην δπλαηφ ρξφλν, κφιηο ζε ηξεηο ψξεο πεξίπνπ, πήξαλ ηελ απάληεζή
ηνπο πεξί ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε θαη γηα ην αλ απηή είλαη
ζχλλνκε ή φρη.
Έλα απφ ηα ηέζζεξα bullet points ηα νπνία κεηά απφ παξαίλεζε
θαη ηνπ θ. Λέθθα πνπ είπε φηη δελ γλσξίδεη ην ζχλνιν ηνπ ψκαηνο θαη γη' απηφ
ζα δηαβάζσ, πέξα απφ ηε λνκνζεζία πνπ ελ κέξεη αλαγλψζηεθε δελ ζπκάκαη
απφ πνηνλ, θαηαιήγεη ε Τπεξεζία: «… Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζαο
επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: ε θαηαηεζείζα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνηείλεη ηελ
αλαπξνζαξκνγή

ησλ

γεληθώλ

θαη

εηδηθώλ

ζπληειεζηώλ

ησλ

ηειώλ

θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, όκσο επεξεάδεη ην ζύλνιν ησλ
πιαζκαηηθώλ ηεηξαγσληθώλ πνπ θνηλνπνηνύληαη ζηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή
ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ΔΕΔΔΗΕ θαη ζπλεπώο θαη ηα έζνδα ηεο αληίζηνηρεο
Υπεξεζίαο».
Γεχηεξν ζεκείν: «Η θαηαηεζείζα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνηείλεη
ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εηδηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνύ ζε ύςνο ην νπνίν είλαη πξνθαλώο ιαλζαζκέλν θαη δελ
ηπγράλεη ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο».
Σξίην ζεκείν: «Η πξνβιεπόκελε αύμεζε ησλ εζόδσλ από ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ιακβάλεηαη ππόςε ζην ζύλνιό ηεο, ελώ ε
πξαγκαηηθή πξόβιεςε είζπξαμεο από ηελ αλσηέξσ αύμεζε, όπσο ηνλίδεηαη
θαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ζα είλαη κηα αλαινγία
ηεο ηάμεο ησλ 10/12 εληόο ηνπ 2022».
Απηφ παξαπέκπεη ζηε ζει. 19 ηεο εηζήγεζεο ηεο Γηνίθεζεο
φπνπ θάησ - θάησ ιέεη φηη λαη κελ ην φθεινο είλαη 651.000 απφ απηφ ην πνζφ
φκσο επηκεξίδνληαο ηα 10/12 γηαηί ε ΓΔΖ γηα 2 κήλεο δελ καο απνδίδεη,
θαζπζηεξεί δπν κήλεο λα καο απνδψζεη ηα ηέιε, ην πνζφ πνπ εκείο κπνξνχκε
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λα ππνινγίζνπκε ζαλ θέξδνο γηα ην 2022 γηαηί γη' απηφ κηιάκε, είλαη 543. Απηφ
είλαη έλα ζνβαξφ ζηνηρείν πνπ ιείπεη επηπξνζζέησο απφ ηνλ ηζνζθειηζκφ ηεο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Σέηαξην ζεκείν: «… Ο πξνϋπνινγηζκόο ησλ αληαπνδνηηθώλ
Υπεξεζηώλ δελ ηεξεί ηελ αξρή ηνπ ηζνζθειηζκνύ θαζώο παξνπζηάδεηαη
απόθιηζε κεηαμύ εζόδσλ θαη εμόδσλ».
Δπαλέξρνκαη ζε απηφ πνπ μεθίλεζα λα ιέσ φηη νη Τπεξεζίεο
ζπλδξάκνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ζε απηφ πνπ κπνξνχλ. Δκείο είκαζηε
εδψ

θαη

νηηδήπνηε

ζηνηρείν

δεηήζαηε,

νηηδήπνηε

καο

δεηήζεθε

αληαπνθξηζήθακε κε ηάρηζηνπο ρξφλνπο, δελ λνκίδσ φηη ππήξρε παξάπνλν
είηε ζε επηθνηλσλία κεηαμχ εκψλ, είηε ζε θαζπζηέξεζε εγγξάθσλ ή ζην λα
απνδψζνπκε έγγξαθα πνπ δεηνχζαηε γηα ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε, μαλαιέσ
φκσο θξνχσ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Θα θαζφκαζηε ζε θαξέθιεο θαη δελ ζα έρνπκε λα απνθαζίζνπκε
ηίπνηα, μαλαιέσ κηιάσ ζε αλνηρηά ψηα ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ είλαη
ηπθισκέλνη, νχηε έρνπλ κπεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα εκπνηηζηνχλ ηφζν πνιχ
κε κηα θαξέθια, δελ ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε ην παξακηθξφ.
Ξεθίλεζε πέξζη απηφ ην θαθφ κε απηή ηελ ηεξάζηηα κείσζε θαη αλ
ζπλερηζηεί, ζα έρεη πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ν Γήκνο θαη απηφ ην ιέσ κεηά
ιφγνπ γλψζεσο θαη θαιφ είλαη πξηλ πάξνπκε ηελ φπνηα απφθαζή καο ζήκεξα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη απηή ε
ζεκεξηλή απφθαζε δελ έρεη αληίθηππν κφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
επφκελνπ έηνπο, ζα έρεη αληίθηππν θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ
επνκέλσλ εηψλ.
Ο πξνεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2021 είρε ηε
δπλαηφηεηα ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηφηε βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο λα
επηιέμεη

φπνηα

απφ

ηηο

δπν

πξνεγνχκελεο

ρξνληέο

ήζειε

θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο βαζίζηεθε ζην 2019 πνπ ήηαλ ζαθψο κηα θαιχηεξε
εηζπξαθηηθά ρξνληά απφ ην 2020 πνπ ήηαλ ν πξψηνο ρξφλνο ηνπ COVID.
Φέηνο δελ έρνπκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε κηα θαιή θαη θαθή
ρξνληά. Φέηνο έρνπκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε δπν θάθηζηεο ρξνληέο
εηζπξαθηηθά γηα ην Γήκν, ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα
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λα παίμνπκε κε ηελ ηχρε ηε δηθή καο, ησλ ζπηηηψλ καο, ησλ επηρεηξήζεψλ καο,
ησλ νηθνγελεηψλ καο, ησλ γλσζηψλ καο θαη ησλ θίισλ καο, αθφκε ησλ ίδησλ
καο ησλ εαπηψλ.
Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν γηαηί ην ζέκα ζήκεξα δελ
αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νθείισ φκσο λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ε ζεκεξηλή
απφθαζε έρεη εηδηθφ βάξνο ηεξάζηην φρη γηα ην 2022 αιιά θαη γηα ηα επφκελα
έηε. αο επραξηζηψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε επεηδή έγηλε πνιιέο θνξέο αλαθνξά
ζην φλνκά κνπ ζα ήζεια ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί πξνζσπηθνχ θ. Αλεκνγηάλλε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη δελ είλαη επί πξνζσπηθνχ, εγψ δήηεζα λα
επηβεβαηψζεη ηα ιεγφκελά κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ γίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπλ αθνπζηεί πνιιά, είραηε ηελ επθαηξία φινη λα κηιήζεηε δελ
δηέθνςα θαλέλαλ, δελ ζαο έβαια ρξφλνπο ζαο παξαθαιψ λα θιείζεη θάπνηα
ζηηγκή απηφο ν θχθινο θαη λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία ησλ δχν πξνηάζεσλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μεηά ηνλ θ. Αλαληάδε ζα ήζεια ηνλ ιφγν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Άθνπζα κε πξνζνρή ηε Γηνίθεζε
λα επηρεηξεκαηνινγεί ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία θέξλεη θαη άιινη λα
θηλδπλνινγνχλ, άιινη λα θέξνπλ ηελ θαηαζηξνθή, άιινη λα καο ιέλε φηη
ππάξρεη ζνβαξή επζχλε ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο κείσζεο πνπ ζεκεηψζεθε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά θαη φια απηά.
Κάηη ηέηνην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο αξηζκνχο. Δπεηδή κηιάκε
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ξεηά αλαθέξζεθε φηη κε
βάζε ηε ρξήζε ηνπ ’21 φρη απιά βγαίλνπλ ηα λνχκεξα, αιιά πξνθχπηεη θη έλα
ηακεηαθφ ππφινηπν. Σν γηαηί ε Γηνίθεζε ε ίδηα δελ κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη
ζσζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηξέμεη δηαγσληζκνχο γηα ηηο δαπάλεο ηεο θαη
γηαηί ε ίδηα ε Γηνίθεζε βάδεη ηε ιαηκεηφκν ζην δηθφ ηεο ιαηκφ, αιιά θαη ζησλ
δεκνηψλ επηιέγνληαο λα θάλεη έλα έξγν ππεξθνζηνινγεκέλν, νθείιεη ε ίδηα λα
ην απαληήζεη θαη ε ίδηα λα ην ινπζηεί.
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Απηφ πνπ έρσ λα παξαηεξήζσ θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο είλαη φηη
ζε ζρέζε κε δπν κεγάια πνζά ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ζπλδξνκέο πνπ
πιεξψλεη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ηνλάδ θαη είλαη ηα 900
ρηιηάξηθα πνπ πξνυπνινγίδνληαη, αιιά θαη κε ην αληίηηκν ην νπνίν
πξνυπνινγίδνληαη ηα 350 ρηιηάξηθα φηη θαη ηα δχν είλαη εληειψο πιαζκαηηθά,
δηφηη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα
ζθνππίδηα πνπ θνπβαιήζακε φιε ηε ρξνληά δελ μέξνπκε πφζεο ρηιηάδεο ηφλνη
είλαη, απηφ ζα έπξεπε λα ην έρνπκε θαη λα ην γλσξίδνπκε. Γηαηί δελ κπνξνχκε
απιά λα βάδνπκε πνζά, ζηα νπνία δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα μέξνπκε αλ
δελ θιείζεη ε ρξνληά απφ ηνλ ΔΓΝΑ πφζν αθξηβψο ζα θνζηίζεη γηα ηελ
επφκελε ρξνληά.
Άιισζηε είλαη ζαθψο κεησκέλεο νη πνζφηεηεο ζηηο δπν
πξνεγνχκελεο

ρξήζεηο

ιφγσ

COVID

γηαηί

ν

κεγαιχηεξνο

φγθνο

απνξξηκκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηα νπνία γηα κεγάια δηαζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχζαλ.
Άξα ζεσξψ φηη θαη νη δπν εηζεγήζεηο κε επζχλε πεξηζζφηεξν ηεο
Τπεξεζίαο, ζα έπξεπε λα είραλ πην ζσζηά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην πνζφ πνπ
πξνυπνινγίδνπλ θαη απφ εθεί λα δνπλ αλ πεξηζζεχεη έλα κεγάιν θνκκάηη γηα
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάπνηνπο άιινπο θσδηθνχο.
Ζ επηινγή ηνπ λα κπνπλ 450 ρηιηάξηθα ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο
απμήζεηο πνπ πθίζηαηαη απηή ηε ζηηγκή ε παξαγφκελε θηινβαηφξα είλαη
πιαζκαηηθή. Θα πέζνπλ θαη νη δπν πξνυπνινγηζκνί έμσ γηαηί επ’ νπδελί
αθφκε θη αλ μεθηλήζεη ην έξγν ζην νπνίν εκείο δηαθσλνχκε, δελ ππάξρεη έλα
ρξνλνδηάγξακκα πφζν γξήγνξα ζα αιιαρηνχλ ηα θψηα θαη άξα πφζν
απηνκαηνπνηεκέλε ζα είλαη ε εμνηθνλφκεζε.
Σν είπε λνκίδσ απ' έμσ ν θ. Σάθαο. Αλ δείηε ηα θιεηζίκαηα θαη ηα
πιεξσζέληα ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηηο
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ζα δείηε φηη θπκαίλεηαη, αλ πξφζεμα θαιά, ζηηο 593.000
ρσξίο ην ηειεπηαίν δίκελν, άξα ηα 450 ρηιηάξηθα ην νπνίν πξνυπνινγίδεηαη,
ρξεηάδεηαη ζίγνπξα αλακφξθσζε θαη ζίγνπξα ζα είλαη πνιχ κεγάιν αλ
θαηαθέξνπκε θαη αθπξψζνπκε ην δηαγσληζκφ ηνπ νδνθσηηζκνχ.
Βιέπεηε φηη δπν κεγάια πνζά, 450.000 ε εθηίκεζε πνπ είλαη
πιαζκαηηθή θαη 512.000 € πνπ ζέινπκε λα θνζηίζεη έλα ππεξθνζηνινγεκέλν
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έξγν, καδί κε ηελ αρξείαζηε πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ησλ
200.000 € θηάλνπλ θνληά ζην 1/6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καη ηα ηξία πνζά
καδί μεπεξλάλε ην 1.200.000 €.
Γηαηί

ηα

ιέσ

απηά.

Σα

ιέσ,

γηαηί

ε

θαηάξηηζε

ελφο

πξνυπνινγηζκνχ θαη ν ηξφπνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ρξήκαηα, ηα ρξήκαηα ηα
νπνία εηζπξάηηεηε θαη εηζπξάηηνπκε, έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Θα ζπκίζσ ζε
φινπο, γηαηί αλαθέξζεθαλ πνιιέο θνξέο ηα πεπξαγκέλα ηεο Γηνίθεζεο
Βαζηιφπνπινπ θαη έρνληαο ηελ ηηκή λα είκαη ηέζζεξα ρξφληα Αληηδήκαξρνο
Καζαξηφηεηαο, ηίπνηα δελ γίλεηαη κε καγηθέο ιχζεηο θαη ηίπνηα δελ γίλεηαη
μαθληθά θαη ρσξίο θφπν θαη ρσξίο κφρζν θαη ρσξίο αγψλα.
Καη αληί λα παξαδεηγκαηηζηείηε απφ απηφ ην πξάγκα θαη αληί λα
ζθεθηείηε φηη φιεο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα νδεγνχλ ζε απνηειέζκαηα, έξρεζηε
θαη βάδεηε δηιήκκαηα, ζειηέο θαη αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηε δηθή ζαο
ιεηηνπξγία. Έξρεζηε ζήκεξα θαη επηθαιείζηε φηη γηα φια θηαίεη ε αληηπνιίηεπζε
θαη πνπζελά δελ θηαίηε εζείο.
Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα ππνζηεξίμεηε ηηο επηινγέο ζαο. Έρεηε
έλα καμηιάξη 10.500.000 € απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ ην
νπνίν ζα κπνξνχζαηε θ. Κνπηζάθε θαη θ. Κνζθνιέην θαη φζνη εκπιέθεζηε
ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, λα αγνξάζεηε
θάδνπο απφ εδψ, κέρξη ην Λαγνλήζη. Έρεηε έλα εμεηδηθεπκέλν πνζφ 500.000
ζηα 10 εθαηνκκχξηα θαη κπνξείηε λα πάξεηε θάδνπο γηα κηα δεθαεηία γηα ηελ
πφιε. Γελ ρξεζηκνπνηήζαηε θαλέλα πνζφ απφ απηά, νχηε θαλ ηα ππνινγίδεηε.
Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεηε απφ απηφ ην πνιχ κεγάιν
πνζφ, έλα ηθαλφ αξηζκφ νρεκάησλ ρσξίο λα δαπαλήζεηε θαζφινπ ρξήκαηα
απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ρσξίο λα επηβαξχλεηε πνπζελά. Δπνκέλσο φια
απηά ηα νπνία δαθξχβξερηα αθνχζηεθαλ θαη απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε φηη
θαηαζηξέθνπκε ηελ Τπεξεζία, ζαο ηα επηζηξέθνπκε γηαηί πξαγκαηηθά δελ
θάλεηε θαζφινπ ρξηζηή Γηνίθεζε.
Θεσξψ γαιαληφκν ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ,
άζρεηα αλ δηαθσλψ ελ κέξεη ζε θάπνηα θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ ηηο απμήζεηο,
εγψ δελ ζα έθαλα θαζφινπ απμήζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Μεδελίδνληαο ηνπο
θσδηθνχο γηα θάδνπο θαη γηα έλα θάξν πνζά ηα νπνία ζα κπνξνχζαηε λα ηα
εμνηθνλνκήζεηε απφ ηα 10 εθαηνκκχξηα απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
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Δπελδχζεσλ πνπ είλαη εηδηθνχ ζθνπνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ζα
ζαο πεξίζζεπαλ θαη ρξήκαηα ρσξίο ηελ αχμεζε θαη δελ ην άθνπζα απφ
θαλέλαλ.
Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί θαλείο δελ αζρνιείηαη κε απηφ θαη γηαηί ζην
ηέινο ηα ρξήκαηα απηά, ζα πεηαρηνχλ θαη είλαη θξίκα πξαγκαηηθά. Καη γηα
ζηαζκφ κεηαθφξησζεο κπνξείηε λα δψζεηε ρξήκαηα θαη έλα θάξν πξάγκαηα
κπνξείηε λα θάλεηε. ια ηα ππφινηπα πνπ αθνχγνληαη, κνπ θαίλνληαη απιά
αζηείεο δηθαηνινγίεο.
ε ζρέζε κε ην ηη ζα θάλσ εγψ ζηελ ςεθνθνξία, είκαη πνιχ
πξνβιεκαηηζκέλνο γηαηί απηφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη ν θφζκνο ζήκεξα, είλαη
κεδεληθή αχμεζε. Ήδε ινχδεηαη κηα αχμεζε κέζα απφ ην ξεχκα πνπ έξρεηαη
απμεκέλν ζε φινπο, ήδε είλαη πνιχ δχζθνια ηα πξάγκαηα θαη εκείο ζπδεηάκε
αλ ε αχμεζε ζα είλαη 3 ή 10 ιεπηά ή έλα επξψ. Κακία απνιχησο αχμεζε δελ
ζα έπξεπε λα ζπδεηάκε.
Δζείο καο ππνρξεψλεηε λα κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηηο
πνιχ αθαηνλφκαζηεο επηινγέο ζαο ζην λα θνξηψζεηε ζηελ πφιε έλα θνλδχιη
ηεο ηάμεσο ησλ 3,5 εθαηνκκπξίσλ γηα ηα επφκελα ελληά ρξφληα. Λππάκαη, κελ
ςάρλεηε λα βξείηε ελφρνπο, ε δηθή ζαο απξαγία, ε δηθή ζαο αληθαλφηεηα ζαο
νδεγεί ζε αδηέμνδα. Δπραξηζηψ πνιχ
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη λα νξίζνπκε ηε δηαδηθαζία. Θα
πάξεη γηα έλα ιεπηφ ηνλ ιφγν ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ζα θιείζεη απφ ηελ πιεπξά
ηεο εηζήγεζεο ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο άιιεο εηζήγεζεο ν
θ. Κνπηζάθεο.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα θάλσ αλαθνξά κφλν ζε απηνχο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζην φλνκά κνπ, δελ πξφθεηηαη θ. Πξφεδξε λα θάλσ αλαθνξά
πνπζελά αιινχ.
ζνλ αθνξά απηφ πνπ είπε ηειεπηαία ν θ. Κνζθνιέηνο, ζέισ λα
ηνπ δεηήζσ λα θάλεη κηα αλαδξνκή ζηνπο πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο
θαη λα δεη φηη εκείο δνπιεχακε κε 3 εθαηνκκχξηα ηελ Καζαξηφηεηα θαη κε 4 θαη
φρη κε 6 θαη ην δηάζηεκα απηφ θαηαθέξακε θαη θάλακε ηνλ ζηφιν… θέξακε
θαηλνχξγηα απνξξηκκαηνθφξα θαη πξνζσπηθφ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνλ
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ηξφπν πνπ δηνηθνχζακε εκείο θ. Κνζθνιέην θαη πνηεο ήηαλ νη πξνηεξαηφηεηέο
καο θαη κε πνην ηξφπν κπνξέζακε θαη δεκηνπξγήζακε έζνδα ζην Γήκν,
απμάλνληαο

ηα

ηεηξαγσληθά,

δεκηνπξγψληαο

θαηεγνξίεο

γηα

ηνπο

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο γηα ηηο Σξάπεδεο.
Καη εδψ ζα πξέπεη λα θάλσ κηα αλαθνξά ζε έλαλ πξψελ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ πνπ δελ είλαη παξψλ δελ είλαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ζηνλ θ. Λάιν, ζηνλ νπνίν νθείιεη πνιιά ν Γήκνο γηαηί έρεη θάλεη
πνιιά θαιά ν θ. Λάινο θαη δελ πξέπεη λα είκαζηε αράξηζηνη, αλεμάξηεηα απφ
ην ηη έγηλε ζηελ πνξεία.
ζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ηεκπέιεδεο» δελ μέξσ αλ είλαη
πην θαιφο ν ραξαθηεξηζκφο «αλίθαλνη, αδηάθνξνη» ή νηηδήπνηε άιιν. ηαλ ηε
ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ δελ ηελ έρεηε βγάιεη αθφκε θαη είλαη 70 ρηιηάξηθα
θαη ην πάηε ζα ζπλερηδφκελν θαη ην βγάδεηε θαη ιάζνο, δελ ζαο θηαίεη θάπνηνο.
ηαλ ηνπο θάδνπο ηνπο αγνξάδεηε Γεθέκβξην, δελ ζαο θηαίεη ε αληηπνιίηεπζε.
Δζείο δηνηθείηε, εζείο απνθαζίδεηε θαη κάιηζηα πηα έρεηε θαη ηελ απ' επζείαο
αλάζεζε ζηα 30 ρηιηάξηθα, έρεη απμεζεί θαη ηελ θάλεηε ηειεπηαία ζηηγκή. Μηα
κειέηε ηνπ ηίπνηα δειαδή. Δζείο βάδεηε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο θχξηνη ηεο
Γηνίθεζεο.
Δθείλν δε ην ΟΠΓ δελ ην έρνπκε δεη πνηέ, εθείλα ηα ηξίκελα ηεο
πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ ηα έρνπκε δεη πνηέ. Απηά θ. Πξφεδξε
επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, κηα δηεπθξίληζε απφ ηνλ θ. Λέθθα
γηα θάηη πνπ αθνχζηεθε ιαλζαζκέλα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γηαηί ηα καζεκαηηθά είλαη καζεκαηηθά. Ζ δηαθνξά είπα φηη είλαη
58 ιεπηά ην κήλα θαη δελ είλαη 58 επξψ ην ρξφλν, φπσο είπε ν θ. Γξεηδειηάο.
0,97 ην ρξφλν ε πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο, 0,90 ιεπηά ην ρξφλν ε πξφηαζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο, 7 ιεπηά ην ρξφλν γηα έλα ζπίηη 100 ηεηξαγσληθψλ 7 επξψ ην
ρξφλν, δηα 12, είλαη 58 ιεπηά. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα. Κχξηνη ζπλάδειθνη θιείλεη ην ζέκα ν θ.
Σνκπνχινγινπ απφ ηελ πιεπξά ηεο δεχηεξεο εηζήγεζεο θαη ν θ. Κνπηζάθεο
απφ ηελ πιεπξά ηεο πξψηεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζή καο
θάλνπκε ηηο εμήο ηξνπνπνηήζεηο:
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Πξψηνλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
ν ζπληειεζηήο παξακέλεη ζην 9.



ηνλ θσδηθφ 02206263011 απφ 170.000 ην πεξηνξίδνπκε ζηηο 100.000 €



ηνλ θσδηθφ 02207135004 πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιαζηηθψλ
θπιηνκέλσλ θάδσλ θαζαξηφηεηαο 1.000 ιίηξσλ θαη 770 ιίηξσλ θαη 220
ιίηξσλ απφ 13.026,88 ην αλεβάδνπκε ζηηο 88.026,88 €. Δλλνείηαη φηη
παξακέλεη ην πνζφ ησλ 176.985,48 € ζηελ πξνκήζεηα θάδσλ
θαζαξηφηεηαο θαη αληαιιαθηηθψλ απηφ δελ ην αιιάδνπκε.



Σν ηειεπηαίν πνπ ηξνπνπνηνχκε είλαη ζηελ πξφβιεςε κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ, είλαη ν θσδηθφο 02208511001 πνπ απφ
801.670,80 ην ηξνπνπνηνχκε ζε 726.670,80 €
Απηέο είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξνπκε ζηελ πξφηαζή

καο θαη παξαθαινχκε φπσο εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ςήθηζε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, αιιά δελ είκαη βέβαηνο απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ίζσο
ζα έπξεπε λα ξσηήζνπκε θαη ηε Ννκηθή Τπεξεζία, αιιά κήπσο ρξεηάδεηαη λα
μαλαπεξάζεη …
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Ηζνζθειίζηεθε

ν

πξνυπνινγηζκφο κε απηά.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σψξα ηζνζθειίζηεθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζπκάζηε, ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε ην 2020 έγηλε δεθηή ε ηξνπνπνίεζε πνπ είρε ππνβάιιεη ν θ.
εξεηάθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, ην ζπκάκαη, αιιά ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη δίθην δελ
είρε ηζνζθειίζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ θάλνπκε ηψξα. Δπεηδή
κηιήζαηε γηα κε ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, εκείο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ επηθέξνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνλ ηζνζθειίδνπκε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Άξα ζηελ αξρή δελ ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο δελ ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε, κνπ επηηξέπεηο; Γηα λα κε κηιάκε ηζάκπα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη. Καη' αξράο λνκίδσ φηη πξέπεη λα
πάξεη πάιη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ Τπεξεζία έρεη νχησο ή άιισο
αξλεηηθή γλψκε, απφ εθεί θαη πέξα απηφ ην νπνίν ζα ειεγρζεί, ζα είλαη απφ
ηνλ ειεγθηή ηεο απφθαζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Τπεξεζία δελ πάεη ζηε ζθνπηκφηεηα ζε θακία
πεξίπησζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κηιάκε γηα ηε ζθνπηκφηεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ ηξνπνπνηνχκε πνζά
ζθνπηκφηεηαο, ηίπνηε πεξηζζφηεξν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σψξα είπαηε φηη ηζνζθειίδεηαη ηψξα. Δπί ηεο
δηαδηθαζίαο είπαηε φηη ηψξα ηζνζθειίδεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε εάλ εζείο
είζηε ηθαλφηεξνο απφ εκάο, πνπ ηέζζεξηο κέξεο θάηζακε θάησ ρσξίο λα
έρνπκε θακία Τπεξεζία ζηε δηάζεζή καο αιιά κφλν ην κπαιφ καο θαη πέληε
ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ ηειεπηαία ζηηγκή, ηη λα πσ… πξαγκαηηθά έρεηε
δίθην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έλα ιεπηφ Πξφεδξε γηα λα κε ζπδεηάκε ζε ιάζνο βάζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε, ζαο αθνχκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θσδηθφο 02208511001 πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνλ
πεηξάμνπλ γηα λα ηζνζθειίζνπλ, δελ αιιάδεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ην είπε απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ λνκνζεζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο πξνθχπηεη; Πείηε καο ην
έγγξαθν…
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να έξζεηε αχξην ην πξσί λα ην κάζεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, ζα κνπ πείηε εζείο πνπ ιέηε
φηη δελ αιιάδεη θαη ην ιέηε κε ηζακπνπθά, πφζελ πξνθχπηεη απηφ. ρη «δελ
αιιάδεη θαη έια αχξην ην πξσί».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μπνξψ λα ηειεηψζσ; Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλ είλαη βάζεη λνκνζεζίαο, ζα απνδεηρζεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν δεχηεξν θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα παίμνπλ κε ηνπο
αξηζκνχο γηα λα δηνξζψζνπλ ην αξηζκεηηθφ ιάζνο πνπ έθαλαλ, ηέζζεξηο κέξεο
πνπ πξνζπαζνχζαλ, εδψ έρνπλ ιάζνο ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο. Απηφ εδψ,
δελ είλαη θάηη ην νπνίν ιχλεηαη ζην πφδη ζαλ ηεθηέξη, ππάξρεη έλα νιφθιεξν
ζέκα πνπ πξέπεη ηα έζνδα λα πάλε λα θαζίζνπλ γηα λα βγάινπλ κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Γελ είλαη απιφ φηη δελ καο βγαίλνπλ ηα λνχκεξα,
θφβνπκε απφ εδψ 100 βάδνπκε απφ εθεί 10 θαη ηα βγάιακε.
Τπάξρνπλ εηδηθνί ζπληειεζηέο, ηνπο νπνίνπο ήδε ηνπο άιιαμαλ
μαλά επηηφπνπ, νη νπνίνη ηξνπνπνηνχλ θαη ηνπο ππφινηπνπο εηδηθνχο
ζπληειεζηέο, θάησ απφ απηνχο πνπ άιιαμαλ. πσο βιέπεηε, ηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ θαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 6.000
κέηξσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ φηη ηξνπνπνηεί θαη ην γεληθφ ζπληειεζηή, ν εηδηθφο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θεσξείηαη γεληθφο επνκέλσο πξνρσξάλε θαη ζε επηκέξνπο
δηνξζψζεηο. Γελ ηζνζθειίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο, νπφηε γηα λα
κελ ζπδεηάκε ηζάκπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, θιείλεη ν θ. Κνπηζάθεο θαη πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ην μαλαπψ γηα άιιε κηα θνξά, δελ
είζηε εζείο νη θαινί άλζξσπνη θαη εκείο νη θαθνί. Πξνζπαζείηε απηή ηε ζηηγκή
λα παξέκβεηε σο αληηπνιίηεπζε ζηε δνπιεηά ηεο Γηνίθεζεο. Απηφ είλαη
πξαμηθφπεκα, δελ είλαη ζσζηφ. Μαο εμέιεμε ν ιαφο λα κπνξνχκε λα
δηνηθήζνπκε

κε

ην

δηθφ

καο

πξφγξακκα,

κε

ηνπο

δηθνχο

καο

πξνυπνινγηζκνχο θαη απηφο ζηε ζπλέρεηα ζα καο θξίλεη.
Δζείο απηή ηε ζηηγκή ελσζήθαηε φινη καδί θαη ην παίδεηε
Γηνίθεζε. Ζ Παξάηαμε ηνπ Βαζηιφπνπινπ ζα απνθαζίζεη ηη είλαη; Αξηζηεξνί κε
θνκκνπληζηηθέο ηδέεο; Γεμηνί κε δεμηέο ηδέεο; Γηαηί απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξψ
λα ηνπο θαηαιάβσ. ηαλ δηνηθνχζαλ, δηνηθνχζαλ κε 19 θαη απνθάζηδαλ θαη
δηέηαδαλ φ,ηη γνχζηαξαλ. Αιιά θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο απφ θάησ πνπ ζέιακε
πξαγκαηηθά ην θαιφ ηεο πφιεο, πάληα ήκαζηαλ δίπια ηνπο. Σψξα απηή ηε
ζηηγκή ιέλε 1.200 ηακεηαθφ ππφινηπν. Γελ ππάξρεη νχηε πελεληαξάθη λα ην
αλακνξθψζσ απηή ηε ζηηγκή. Καη ιέλε ςέκαηα θαηά ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν.
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Δάλ απηή ηε ζηηγκή πάξεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 θαη
ζέιεηε λα αλακνξθψζνπκε 10.000 € δελ ππάξρνπλ πνπζελά. Καη απηή ηε
ζηηγκή εζείο πξνζπαζείηε λα παξνπζηάζεηε ηακεηαθφ ππφινηπν. Δζείο είζηε
απηή ηε ζηηγκή θαη κε ηε κηθξή αχμεζε θαη κε ηελ θαζφινπ αχμεζε δελ ζέιεηε
λα ιεηηνπξγήζεη ε Τπεξεζία ηεο Καζαξηφηεηαο, πνπ εκείο πνηέ δελ
εκπνδίζακε φζν θαηξφ εζείο ήζαζηαλ Γηνίθεζε θαη εζείο ζέιεηε λα παξέκβεηε
κε ηξφπν φρη κφλν αλεπίηξεπην, πξαμηθνπεκαηηθφ.
Νηξέπνκαη απηή ηε ζηηγκή εηιηθξηλά πνπ θαηεβήθαηε θαη
δηνηθήζαηε ηελ πφιε πέληε ρξφληα. Αθήζηε ηε Γηνίθεζε λα αλαιάβεη ηηο
επζχλεο ηεο. Λάζνο; ζσζηφ; Οηηδήπνηε. Δγψ λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά
ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξ' φιν ηνλ πφιεκν πνπ ηνπο θάλαηε ηελ ηειεπηαία
ρξνληά, ζηαζήθακε φζν κπνξνχζακε ζην χςνο καο θαη πξνζθέξακε ηηο
θαιχηεξεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχζακε κε ηα κέζα πνπ είρακε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηα Γηθαζηήξηα εζχ ηνπο έζπξεο Μηράιε, άζηα απηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δζχ ηα έθαλεο απηά δηφηη είζαη απηή ηε ζηηγκή εθδηθεηηθφο,
ρσξίο πνιηηηθή άπνςε. Γελ μέξεηο αλ είζαη Γεμηφο, δελ μέξεηο αλ είζαη
Αξηζηεξφο. Απηφ έρσ λα ζνπ πσ, κε ηηο πξάμεηο ζνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ππάξρεη πξνζσπηθή κνκθή Πξφεδξε, δψζε κνπ
ηνλ ιφγν γηα κηζφ ιεπηφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζνπ ην ιέσ θαη ζα επηκείλσ θαη αχξην ζα ην πσ φηη
είλαη ε Παξάηαμε πνπ δελ έρεη κέζα ηεο ηνπνζεηεζεί γηα ηελ ηδενινγία πνπ
είλαη. Γελ κπνξείηε απηή ηε ζηηγκή θχξηε λα παξεκπνδίδεηε θαη λα πεγαίλεηε
καδί ηαίξη – ηαίξη θαη αγθαδέ κε ηνπο ππφινηπνπο φπνπ θη αλ αλήθνπλ, κφλν θαη
κφλν γηα λα εθδηθεζείηε ηε Γηνίθεζε. Απηφ ηη είλαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με θαζηζηαξηά εκείο δελ ζπλαγειαδφκαζηε πάλησο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δζχ ν ίδηνο είζαη απηφ πνπ ιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα ζαο
παξαθαιέζσ λα αλαθεξζήθαηε πάιη ζηνπο θσδηθνχο γηα λα κε γίλεη θάπνην
ιάζνο απφ ηνλ Γξακκαηέα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα δψζσ έγγξαθν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζε ηνπ
θ. Σνκπνχινγινπ – Γξεηδειηά.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Φεθίδνπκε θαη’ αληηπαξάζεζε ή
ηε κία ή ηελ άιιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη ή ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο ή ηελ εηζήγεζε Γξεηδειηά –
Σνκπνχινγινπ θαη Παπαινπθά.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο δελ ςεθίδεη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρεη απνζπξζεί ν θ. Γεσξγακιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί; Πσο έρεη απνζπξζεί;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ ζπκκεηέρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γεσξγακιή δελ ζπκκεηέρεηε;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Σψξα ην πήξαηε ρακπάξη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξζη ςεθίζαηε θ. Γεσξγακιή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο κε ππεπζπλφηεηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξ' φηη θαη εηζεγεηηθά απηφ ην νπνίν είπακε είλαη φηη
δελ πξέπεη λα γίλεη θακία αχμεζε ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο, κε δεδνκέλε θαη
ηελ αιιαγή φζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ, πνπ
έγηλε απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηελ θα Παπαινπθά, ζα
ςεθίζνπκε απηή ηελ πξφηαζε σο ην κε ρείξνλ βέιηηζηνλ γηα ην θαιφ ηνπ
δεκφηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα
ηζνζθειηζκφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν κε ρείξνλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά θαη ζηηο δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά θαη ησλ δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ έγηλαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θάιπςε ν θ. Αλαληάδεο κε απηά πνπ είπε θαη
ςεθίδσ θαηά θαη ησλ δπν πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα θαηά θαη ησλ δπν πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 12 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, 14 ππέξ ηεο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο θαη 4 θαηά. Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε
ελαιιαθηηθή πξόηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δήισζε κφλν. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πεξλάεη κε βάζε
ηελ θαζνξηζηηθή απνπζία ηεο θαο Παπαθψζηα θαη ηεο επζημίαο ηνπ
ζπλαδέιθνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ. Γεσξγακιή, ν νπνίνο δελ
ζέιεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ςεθνθνξία πνπ ηνλ αθνξά άκεζα ιφγσ ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο πνπ έρεη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη φκσο.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Σα εζσηεξηθά ζαο καο αθνξνχλ, ηα εζσηεξηθά ζαο κεηαμχ ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε δηαδηθαζία θ. Νηάηζε ηελ θάλσ εγψ, φρη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθέξζεθα ζε εζάο θ. Νηάηζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη αιιά δελ καο αθνξνχλ ηα νηθνγελεηαθά ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε ζπγλψκε, αιιά ζπκκεηέρεηε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη μέξεηε φηη ν Γήκαξρνο κπνξεί λα παίξλεη ηνλ ιφγν θαη λα ιέεη
ηε γλψκε ηνπ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη ζεβαζηή, αιιά φρη απνδεθηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θαηάιαβα, ε θξηηηθή απφ πνχ θη σο πνπ πξνθχπηεη;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο θάλεηε θη εζείο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πήξαηε ηνλ ιφγν κε θάπνηα δηαδηθαζία θ. Νηάηζε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη, φπσο ηνλ παίξλεηε θη εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση είκαζηε εδψ; χιινγνο Ζπεηξσηψλ;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Με ηα ζίγεηο ηψξα απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ηα ζίγσ, γηαηί μέξσ φηη δελ πήγαηε θαη θαιά, εληάμεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άκα κάζεηο ηη έγηλε ρηεο ζηνλ χιινγν Ζπεηξσηψλ, ζα θξίμεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σα έκαζα, γη' απηφ ζαο ην ιέσ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: πγραξεηήξηα θαη ζηελ νξγάλσζε θη εθεί!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζαλ ν θ. Κνπηζάθεο, ν θ.
Λαδαξίδεο, ν θ. Αλαληάδεο θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη ζε φινπο. Πξψηα απ' φια ζα ήζεια
λα πσ γηα ην πξνεγνχκελν ζέκα φηη έρσ ελεκεξψζεη εδψ κηα εβδνκάδα ην
Γήκαξρν νπφηε γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά ηνπο ιφγνπο ν θ. Γήκαξρνο, δελ
ήηαλ θάηη μαθληθφ πνπ έγηλε ζήκεξα. Απιά ελεκεξψλσ πξνο φιν ην ψκα,
γηαηί μαθληάζηεθαλ πάξα πνιινί.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξζη ςήθηζεο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Φέηνο δελ ςήθηζα. Γελ κπνξψ λα ςεθίζσ αχμεζε ησλ
θαηαζηεκάησλ. Αλ ππήξρε κφλν γηα ηα ζπίηηα, γηαηί ζε άθνπζα πξνεγνχκελα
…
Ζ. ΣΑΦΑ: 1.000 ηεηξαγσληθά έρσ αχμεζε εγψ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ κε λνηάδεη ηη έρεηο εζχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξα θνηηάο ηελ πάξηη ζνπ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ θνηηάσ ηελ πάξηη κνπ, εζχ μέξεηο πάξα πνιχ θαιά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη. Κχξηε Αληηδήκαξρε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε κε δηαθφπηεη. ηαλ δελ ςήθηζεο
ζπλάδειθν δελ ηνπ είπαηε ηίπνηε. Γελ ςήθηζε Δπηηξνπή ζε ζπλάδειθν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε αο θιείζνπκε ηψξα.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: ρη δελ θιείλνπκε, ζα ζπλερίζσ. ηαλ δελ έρεη ςεθίζεη
πνιιέο θνξέο θαη ζπλαδέιθνπο θαη ζηελ Δπηηξνπή, δελ ηνπ έρεη πεη θαλέλαο
ηίπνηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μφλν ηηο παξαλνκίεο δελ ςήθηζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα, ζε παξαθαιψ. Κχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ζπδεηάκε ην
Σερληθφ Πξφγξακκα, ζαο παξαθαιψ!
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: πδεηείηαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα, αιιά πξέπεη λα πσ ηη
έγηλε πξηλ. Γελ έθαλα θάηη μαθληθφ, έρσ ελεκεξψζεη ηνλ θ. Γήκαξρν έρσ
κηιήζεη κε ην Γήκαξρν, δίπια κνπ είλαη, εδψ θαη κηα εβδνκάδα θαη μέξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα ζαο παξαθαιψ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Πξψηα απ' φια ζα ήζεια λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζηελ
Τπεξεζία γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη θάλεη γηα λα ζπληάμεη απηφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, πξαγκαηηθά ηνπο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα γηαηί έγηλαλ πάξα
πνιιέο αιιαγέο, έγηλαλ πάξα πνιιά πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα
γηα

λα

δηεπθνιχλνπκε

θάπνηα

πξάγκαηα

γηα

λα

πεξάζεη

θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Καη ζέισ λα αλαθέξσ ζε γεληθέο γξακκέο κφλν ην ζχλνιν, λα
πσ φηη είλαη 8.705.157 €. Να πσ φηη είλαη απφ ΑΣΑ θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο
γηα επελδχζεηο θαη έξγα 952.000 € ην ΔΠΑ είλαη 2.435.000 €, ε ΑΣΑ
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ζρνιείσλ 383.165 €, ην Πξάζηλν Σακείν 188.444 €, νη ινηπέο επηρνξεγήζεηο
γηα επελδχζεηο θαη έξγα 3.712.257 €, πφξνη Γήκνπ αληαπνδνηηθφ ηέινο
83.796 € απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηίπνηα θαη Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
950.000 €.
Τπάξρνπλ πάξα πνιιά έξγα πνπ είλαη ζπλερηδφκελα, είλαη 19
ζπλερηδφκελα έξγα θαη ην ζχλνιφ ηνπο είλαη 2.583.733 €. Αλ ζέιεηε λα κνπ
θάλεηε θάπνηεο εξσηήζεηο ή ζέιεηε λα πείηε θάηη, κπνξείηε θάιιηζηα λα κε
ξσηήζεηε. Θα πεξηκέλσ ηηο εξσηήζεηο ή ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ζα ζαο
απαληήζσ ζε φ,ηη κνπ πείηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ιφγσ ηνπ φηη επηθεθαιήο
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο έρεη ηεζεί ν θ. Γεσξγακιήο θαη βιέπνπκε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θάλεη, ζα ππεξςεθίζνπκε ην Σερληθφ Πξφγξακκα, ζε
αληίζεζε κε ηελ πεξζηλή καο ζηάζε. Πηζηεχσ φηη δελ είλαη ην ηέιεην κελ, αιιά
ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ν Γήκνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο πνπ ππάξρεη είλαη έλα Σερληθφ Πξφγξακκα ην νπνίν κπνξεί λα
πεξπαηήζεη, κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ έρνπκε.
Αιιά παξάιιεια πηζηεχνπκε φηη επεηδή γηα πξψηε θνξά ε
Σερληθή Τπεξεζία, νη ππάιιεινη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο εγψ απηή ηελ
αίζζεζε έρσ, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο αηξεηνχο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 2,5
ρξφληα απηφ είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν γηα καο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ γη' απηφ θαη ζα ην ππεξςεθίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ
έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα ζαο. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ επηθεθαιήο είλαη φηη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
είρακε θάλεη θάπνηεο δηνξζψζεηο, ειπίδσ λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θ.
Αληηδήκαξρε.
πκβνπιίνπ

Δίρακε θάπνηεο δηαθνξέο κε
νκφθσλε

γηα

ην

Οηθνδνκηθφ

κηα απφθαζε Γεκνηηθνχ
Σεηξάγσλν

46

ηεο

Νέαο

Υαιθεδφλαο, πηζηεχσ λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα απηέο
νη δηαθνξέο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ναη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία, επραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ μέξσ πσο βγάιαηε ην Σερληθφ Πξφγξακκα θη αλ
ιάβαηε ππφςε ζαο γηαηί εγψ απηφ πνπ κπφξεζα λα θάλσ έιεγρν θαη έθαλα,
είλαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο
πνπ δίλνπλ.
Ζ Πεξηθέξεηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’22 βάδεη γηα θαηαζθεπή
ρψξνπ αζινπαηδηψλ ηεο πεξηνρήο Πεηαιά ζηε Νεζίδα 1.000 θαη φρη 750.000
€. ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Γήκνπ
μαλαβάδεη 1.000 θαη 200.000 €, ζην πιιεθηήξα 7 ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν
ηεο θξα πνπ φινη πνζνχκε θαη φινη ην ζέινπκε ην θαηεβάδεη ζηηο 150.000 €.
Γελ μέξσ αλ είζηε ελεκεξσκέλνο θ. Γεσξγακιή αιιά απηφο είλαη
ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λνκίδσ φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο
Γηνίθεζεο ζα έπξεπε λα έρεηε πξηλ πξνρσξήζεηε ζηε ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλήζεη κε ηελ Πεξηθέξεηα λα ηνπο έρεηε πηέζεη θαη λα
μέξεηε ηα πξαγκαηηθά λνχκεξα. Γηαηί απηφ πνπ καο θέξαηε, πξαγκαηηθά δελ
είλαη ηζνζθειηζκέλν είλαη ιάζνο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε απφ
θάπνην ζπλάδειθν; Κχξηε Γεσξγακιή ηψξα επί ηε επθαηξία λα ζαο ξσηήζσ θη
εγψ ηη γίλεηαη κε ην έξγν ηεο Λάξλαθνο; Μπνξείηε λα καο δψζεηε κηα
απάληεζε ή απφ ηελ Τπεξεζία πνπ βιέπσ φηη είλαη εδψ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δηδηθφο αγνξεηήο απφ εκάο ζα είλαη ν θ. Καιακπφθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη απιά κηα εξψηεζε έθαλα γηα λα ηειεηψζνπκε κε ηηο
εξσηήζεηο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ζ Λάξλαθνο ζα πξνρσξήζεη απφ φ,ηη γλσξίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε ηη ζηάδην βξίζθεηαη, θα γνπξάθε κπνξείηε λα καο
ελεκεξψζεηε;
θα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ζ Λάξλαθνο ή φισλ ησλ πεξηνρψλ πάλσ απφ ηε Λάξλαθνο;
Έρεη ππνβιεζεί πξφηαζε ζην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη αλακέλνπκε ηελ
αμηνιφγεζή ηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ζνλ αθνξά ηηο δηθέο καο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε απηή ηελ
ππνβνιή;
θα ΓΟΤΡΑΚΖ: ηαλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο, φπσο έγηλε κε ηα
ζρνιεία πξφζθαηα πνπ ζα έξζεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηψξα ε
δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ην «Αληψλεο Σξίηζεο» ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
Τπεξεζηψλ θαη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία επηπιένλ ρξεηάδνληαη ή δηεπθξηλίζεηο,
γίλεηαη ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα λα πξνρσξήζεη ην ζέκα.
Μέρξη ηψξα δελ έρνπκε θακία φριεζε απφ θαλέλαλ, γηα θακία άιιε πξφηαζε
πιελ ησλ ζρνιείσλ φπνπ θαη εληάρζεθαλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή ηα Ζ/Μ ηνπ έξγνπ φια απηά είλαη απφ εζάο
ππνγεγξακκέλα θαη ζηαικέλα;
θα ΓΟΤΡΑΚΖ: ,ηη είρακε ζηείιεη δελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε αθφκε, ζαο ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζαλ Τπεξεζία ζέισ λα πσ είκαζηε εληάμεη.
θα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ναη, θπζηθά ηα έρνπκε ζηείιεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηψ, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καιεζπέξα. Έξρεηαη ην 3ν Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο
Γηνίθεζήο ζαο απφ ηνλ ηξίην Αληηδήκαξρν θαη ε γεχζε είλαη κηα απφ ηα ίδηα.
Θα κπνξνχζα λα έρσ ηελ ίδηα αθξηβψο ηνπνζέηεζε κε ηελ πεξζηλή, αθνχ δελ
έρεη αιιάμεη ηίπνηα.
Άιιν έλα Σερληθφ Πξφγξακκα ην νπνίν επ’ νπδελί δελ θαιχπηεη
ηηο

πξαγκαηηθέο

αλάγθεο.

Απνπζηάδεη

ε

ζνβαξή

αλαπηπμηαθή

θαη

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, πνπ ε πεξηνρή καο έρεη αλάγθε. Λείπνπλ ηα έξγα
πνπ ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζα απνζθνπνχλ
ζε έλα ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο.
Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη πξννπηηθήο είλαη ηα ζηνηρεία δπζηπρψο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22.
Μηα παξέλζεζε εδψ ζε απηά πνπ αθνχζηεθαλ πξηλ ιίγν, ην
Σερληθφ Πξφγξακκα δελ ην θηηάρλεη κφλε ηεο ε Σερληθή Τπεξεζία, αιιά
ππάξρεη ε

θαηεχζπλζε

απφ ηελ εθάζηνηε Γηνίθεζε πνπ βάδεη

ηηο

πξνηεξαηφηεηεο.
πλερίδσ. Γελ ππάξρεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα πιάλν, δελ
ππάξρεη ζηφρεπζε. Αο δνχκε ιίγν ηα ζηνηρεία ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο
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πνπ παξνπζηάδεηαη. Σν 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ζπλερηδφκελα, 37
θσδηθνί εθηφο απφ ηα ζπλερηδφκελα θαη απφ απηνχο νη 14 κε πνζά 100 επξψ ή
κεδέλ.
Αλ αθαηξέζνπκε ηα ζπλερηδφκελα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
έρνπκε έλα ππφινηπν 6 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαη αλ αθαηξέζνπκε θαη ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πήξαηε θιεξνλνκηά απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε,
2.200.000 € δειαδή ην 24% έρνπκε έλα ππφινηπν πξνυπνινγηζκνχ 4
εθαηνκκχξηα.
Απφ ηα 4 εθαηνκκχξηα, ηα 750 ρηιηάξηθα είλαη ζηνλ θσδηθφ γηα ηηο
αζινπαηδηέο ζηε Νεζίδα, έξγν πνπ μεθηλήζακε εκείο κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ
Πεηάινπ απφ ηνλ ΟΚ θαη εζείο εμαζθαιίζαηε ηε ρξεκαηνδφηεζε.
2 εθαηνκκχξηα ζην έξγν κε ην βαξχγδνππν ηίηιν «Αζηηθή
αλάπιαζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ
θέληξνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο», έλα έξγν πνπ πνηέ δελ ην παξνπζηάζαηε ζην
ζχλνιφ ηνπ θαη ζίγνπξα δελ αθνξά ηελ επξεία πεξηνρή. Αθνξά έλα κηθξφ
θνκκάηη γχξσ απφ ην γήπεδν θαη απηφ ην έξγν απνηειεί ην 23% ηνπ Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο θαη ην νπνίν έξγν είραλ ππνρξέσζε λα ην θαηαζθεπάζνπλ
άιινη θαη φρη λα ην ρξεσζεί ν Γήκνο ζα ρξεκαηνδφηεζε.
Πάκε ηψξα λα δνχκε κεξηθά επηκέξνπο δεηήκαηα. Πνηα είλαη
ζήκεξα ηα πην νμπκέλα πξνβιήκαηα ζην Γήκν καο; Κπθινθνξηαθφ θαη
ζηάζκεπζε. Καη ζηελ πεξζηλή κνπ ηνπνζέηεζε γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα
είπα αθξηβψο ην ίδην πξάγκα θαη πξηλ έλα κήλα γηα ην πξνζθπγηθφ μαλαείπα
ην ίδην πξάγκα.
Κπθινθνξηαθφ θαη ζηάζκεπζε, πξνβιήκαηα πνπ είλαη ήδε πάξα
πνιχ κεγάια θαη αλακέλεηαη λα γηγαλησζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Δπείγεη
ζήκεξα κηα θπθινθνξηαθή κειέηε ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη θαη ηηο αλάγθεο θαη
ζα πξνηείλεη ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Θα πξέπεη λα γίλεη κηα κειέηε ε νπνία ζα
εζηηάδεη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο πφιεο, ηεο
θίλεζεο ησλ πεδψλ, ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο,
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο.
Ση ππάξρεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22; Έλαο θσδηθφο γηα
δηακφξθσζε επεκβάζεσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. Γειαδή ηίπνηα.
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«Μειέηε αλάπιαζεο ΔΠΑΛ» έλα θαηνζηάξηθν. Μέζα ζην ’22
θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ ζα νινθιεξσζεί ην 3 ν Γπκλάζην – Λχθεην θαη
ζα γίλεη εθεί ε κεηαθνξά ηνπ. Καηά ζπλέπεηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο απειεπζεξψλεηαη θαη παξάιιεια παξακέλνπλ ηα ΔΠΑΛ ζε
αθαηάιιεια θαη άθξσο πξνβιεκαηηθά θηίξηα.
Δδψ επείγεη θαη πάιη κηα κειέηε θαη δηαβνχιεπζε γηα ζπλνιηθή
αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα έρεη κηα έηνηκε πξφηαζε γηα
φιν ην ζπγθξφηεκα. Δίλαη θη απηφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο, είλαη κηα
ηεξάζηηα έθηαζε ε νπνία κε έλα ζσζηφ ζρεδηαζκφ, ζα κπνξεί λα ιχζεη ζέκαηα
εθπαίδεπζεο, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ, αλαςπρήο θαη εδψ είζηε πάιη πίζσ
απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, καθξηά απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο. Πνιηηηθή ηνπ
θαηνζηάξηθνπ!
πλερίδσ.

Δπηθαηξνπνίεζε

πνιενδνκηθήο

κειέηεο

ζηε

Γσδεθαλήζνπ. Απφ ηα ηέιε ηνπ ’20 έρεη μεκπινθάξεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ
έληαμε ηεο πεξηνρήο απηήο ζην ζρέδην, δελ βάδεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έλα
πνζφ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 30.000 € πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε κειέηε
πνιενδφκεζεο.
Δίλαη έλαο θσδηθφο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα δψζεη
πνιιαπιάζηα ρξήκαηα απφ ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Σν ίδην αθξηβψο
είπα θαη πέξζη, θέηνο πάιη θαηνζηάξηθν.
ΚΔΝΣΑΤΡΟ. αο παξαδψζακε κηα πιήξεο κειέηε κε έγθξηζε
απφ ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη απφθαζε απαιιαγήο απφ δηαγσληζκφ
θαη αληί λα πξνρσξήζεηε ζε κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο κε ην παηάξη πνπ
δίλεη ν λένο λφκνο, βάδεηε έλα θσδηθφ γηα εθπφλεζε λέαο κειέηεο θαη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πάιη ε πνιηηηθή ηνπ θαηνζηάξηθνπ. Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ππνηίζεηαη ήηαλ ζηελ πξνηεξαηφηεηά ζαο, αιιά αθφκε βξίζθεζηε λα
ζρεδηάδεηε λέα κειέηε.
ΚΑΠΖ θαη εδψ παξαιάβαηε κηα πιήξεο κειέηε. Καη ζην 3 ν
Σερληθφ Πξφγξακκα ην πνζφ θαηαζθεπήο είλαη θαηνζηάξηθν. Σξία ρξφληα κεηά,
δελ έρεηε θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεηε ρξεκαηνδφηεζε. Δδψ αθξηβψο θαίλνληαη
πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ βάδεηε.
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Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα ζαο δψζσ θαη κηα πιεξνθνξία, φηη ε
θα Κάηζνπ δελ αλήθεη πιένλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία νπφηε βγάιηε ηελ απφ
επηβιέπνπζα πνπ ηελ έρεηε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Κχξηνη, απηφ είλαη νπζηαζηηθά ην πην ψξηκν πξφγξακκα πνπ ζα
έπξεπε λα παξνπζηάζεηε, αθνχ είλαη θαη ην ηειεπηαίν ζαο πνπ θαιείζηε λα
πινπνηήζεηε, αθνχ ην επφκελν ζα είλαη ην πξνεθινγηθφ ζαο θαη ζα ην αθήζεηε
ζηε κέζε. Γπζηπρψο φκσο θαη ζε απηφ επηβεβαηψλεηαη φηη δελ έρεηε φξακα γηα
ηελ πφιε, δελ έρεηε ζηφρνπο νχηε ηε ζέιεζε λα ζρεδηάζεηε ην αχξην θαη λα
δψζεηε ιχζεηο γηα κηα βηψζηκε θαζεκεξηλφηεηα.
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε
νχηε θαη θέηνο ζεηηθή ςήθν ζε έλα Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ δελ
αθνπγθξάδεηαη ηα πξνβιήκαηα θαη δελ έρεη έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ην
αχξην ηεο πφιεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρνπκε αλαιχζεη θαη ηεθκεξηψζεη αξθεηέο θνξέο θαη κέζα
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ηα έξγα πνπ ηειηθά γίλνληαη θαη πξνσζνχληαη ζην
Γήκν καο είλαη έξγα πνπ δελ πξνζθέξνπλ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ζηνπο πνιινχο, αιιά πάξηη εθαηνκκπξίσλ γηα ηελ πάξηε ησλ
ιίγσλ θαη πνιιέο θνξέο ε εθαξκνγή ηνπο δπζρεξαίλεη ηειηθά, έξρεηαη κε
ζπλέπεηεο αζήθσηεο γηα ηνλ ιαφ. Σν έρνπκε δεη πνιιάθηο απηφ.
ηελ

πξνζπάζεηά

καο

λα

απνδειηηψζνπκε

ην

Σερληθφ

Πξφγξακκά ζαο, λα δνχκε αλ ηειηθά απηή ε θαηεγνξία επζηαζεί. Πξνβιέπεηαη
φηη ζα γίλνπλ έξγα ζην Γήκν καο πξνυπνινγηζκνχ 8.700.000 € απφ απηά
φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα 2,5 είλαη γηα έξγα ζπλερηδφκελα θαη πάκε ζηα 6
εθαηνκκχξηα.
Άξα αο δνχκε απηά ηα 6 εθαηνκκχξηα πνηνλ ζα σθειήζνπλ.
Έρνπκε ηα 2 εθαηνκκχξηα πνπ κε fast track δηαδηθαζίεο ζαο έδσζε ε
Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα έξγα βηηξίλαο ηεο κεγάιεο επέλδπζεο
πνπ είλαη θπξίσο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη θαη ζα εθκεηαιιεχνληαη γηα
άιια 20 ρξφληα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ «ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΟΠΑΠ
ΑΡΔΝΑ».
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Μέλνπκε ηα 4 εθαηνκκχξηα θαη αλαξσηηφκαζηε: ζα ππάξμεη θάηη,
έλα ςίρνπιν γηα θάιπςε κηαο αλάγθεο ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο; Να ην ςάμνπκε
δηαθνξεηηθά. αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία: εκθαλίδεηαη έξγν ρσξίο επηβιέπνληα
«Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο Πνδνλίθηε» κε εθηηκψκελν θφζηνο 10
ρηιηάξηθα. Ση; Πνπ; Πνηνο αλαθέξεη φηη ην ρξεηάδεηαη, ηη έγηλε, ρσξίο
επηβιέπνληα. Με βάζε πνηα κειέηε; Άγλσζην, απαξάδεθην θαη επηθίλδπλν.
Μηα απηνςία ζηνλ Πνδνλίθηε ζα ζαο πείζεη. Γελ έρεη γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ
πξνβιεκάησλ εθεί θαη γηαηί πιεκκχξηζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη γηαηί
ρξεηάδεηαη ε Πεξηθέξεηα πφζεο εβδνκάδεο γηα λα ζπάεη ηα ηζηκέληα;
15 ρηιηάξηθα γηα πδξαπιηθά έξγα. Αλαθέξεηαη ζηα θξεάηηα. Θα
ήηαλ ην πην ζχληνκν αλέθδνην, αλ δελ ήηαλ δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο φπσο
απνδεηθλχεηαη θάζε θζηλφπσξν. 15 ρηιηάξηθα!
Αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε. Φάρλσ απφ εδψ, ςάρλσ απφ εθεί,
έρνπκε κηα ζηαηηθή κειέηε ζηέγαζεο αζιεηηθψλ ρψξσλ ηελ αθνχκε ρξφληα,
έρεη πάεη ζηα 37.200 € έρνπκε ηα ζπλερηδφκελα πνπ θνπβαιηνχληαη θάζε
ρξφλν γηα Πλεπκαηηθφ θαη Νεθξνηαθείν θαη γηα ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο νχηε
θσδηθφο.
Θπκίδσ βέβαηα φηη απαηηνχληαη θαη νη άκεζεο παξεκβάζεηο πνπ
έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, θάπνηεο έρνπλ γίλεη αιιά θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο,
κειέηε ζηαηηθφηεηαο ζε πνιιά απφ απηά θαη ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ηνλ
πξσηνβάζκην έιεγρν πνπ έγηλε ζε νξηζκέλα κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ ‘19 θαη
βέβαηα ζε φια ηα παιηά αθίλεηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα.
Ση έγηλε; Τπάξρεη λέν πφξηζκα φηη έγηλαλ φια θαιά; Τπάξρεη
θάπνηα πξφβιεςε γεληθά γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε; Τπάξρεη ππξνπξνζηαζία ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο 105.000 θαη απηφ κπήθε δειαδή αθνχ επηζεκάλζεθε απφ
ηε "Λατθή πζπείξσζε" θαη επεηδή ν πξνεγνχκελνο Αληηδήκαξρνο γλψξηδε ηη
ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο, θαληάδνκαη.
100 επξψ γηα ηε κειέηε αλάπιαζεο ρψξσλ ΔΠΑΛ. Ση είλαη απηφ;
Ση αλάπιαζε πξνσζείηε; Κιείλνπλ; Καηαξγείηε ηα ΔΠΑΛ; Βιέπεηε ην ρψξν σο
θηιέην; Ση ζα πεη «κειέηε αλάπιαζεο ΔΠΑΛ»; Φηιέην γηα επελδχζεηο, ιέκε
εκείο, φπσο ηφζα ρξφληα έρνπκε θαηαγγείιεη. Οχηε πξφβιεςε γηα αλαγθαίνπο
βξεθηθνχο Γεκνηηθνχο ζηαζκνχο ππάξρεη, πνπ ρξεηάδνληαη ηα λέα δεπγάξηα
ηεο πεξηνρήο, ζπδεηήζεθε απφ ηνλ Αχγνπζην… Σεο είπακε φηη ηψξα άκα
107

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ζέιεη κπνξεί λα θέξεη ην παηδί, δελ ηε ξσηήζακε αλ θάλεη ην παηδί λα αιιάμεη
ζηε κέζε ηεο ρξνληάο ρψξν, αθνχ ήδε πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζηεί επί
COVID. Απηά, ζηελ πάληα.
Καη ελψ ήδε θαηαξγήζαηε ηνλ 3ν φηαλ ηνλ δψζαηε δψξν ζηε
κεηξφπνιε θαη μαθληθά πξνρψξεζε θαη ε ππνγεηνπνίεζε.
Αο δνχκε ηψξα ηνπο κεδεληθνχο θσδηθνχο κπαο θαη βγάινπκε
θαλέλα λέν ζπκπέξαζκα. «Έξγα πξαζίλνπ, δηακνξθψζεηο εμσηεξηθψλ
ρψξσλ» νιφθιεξε ε θαηεγνξία κεδεληθή, εθηφο αλ θαιχπηεζηε απφ απηφ πνπ
δηαβάζακε ζε έλα δεκνζίεπκα φηη «ζα ζηξσζεί 200 ζηξέκκαηα γθαδφλ κέζα
ζην άιζνο». Αλάκεζα ζηηο ηζνπθλίδεο θαη ζηηο κνιφρεο, ζα έρνπκε θαη 200
ζηξέκκαηα γθαδφλ!
«Αλάπιαζε ζηε Νέα Υαιθεδφλα ηνπ Ο.Σ. 5 θαη 7», κεδέλ.
«Καηαζθεπή ζπλνδψλ έξγσλ γεπέδνπ» ρσξίο επηβιέπνληα, κεδέλ. Γηαηί ν
έκκηζζνο ζχκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ δεκνζίεπζε φηη ε αλαβνιή ηεο
πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο ζα θαζπζηεξήζεη ζέκαηα γηα ην λέν γήπεδν
θαζψο θαη ηα ζέκαηα απφ 1 έσο 7 αθνξνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; Έςαμα
απφ εδψ, έςαμα απφ εθεί, πέξα απφ απηφ ην κεδεληθφ θσδηθφ, θάηη λέν δελ
βξήθα.
Να πάκε ηψξα ζηα 100 πνπ κνηξάδεηε ζε 13 θσδηθνχο. Αθφκε
θαη έξγα θαηεπείγνληα, παξεκβάζεηο γηα ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζε
δεκνζίνπο ρψξνπο, ζε δξφκνπο, ζε θηίξηα, αθφκε θη απηά είλαη κε εηθνληθφ
πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο ιεθηά δειαδή.
Να κελ πάκε ηψξα ζηα έξγα πνπ ρξεηάδνληαη ζηε Νέα
Υαιθεδφλα. Γελ μέξσ θη αλ είλαη γηα θαιφ λα ζηξέθεηε ην κάηη ζαο ζε θάπνηα
πεξηνρή. Σν ζπκπέξαζκα φρη λέν. Σν ίδην φπσο θαη πέξζη, φπσο θαη
πξφπεξζη, φπσο θαη πξηλ πέληε θαη δέθα ρξφληα. Λεθηά ππάξρνπλ αιιά φρη
γηα ηνλ ιαφ, έξγα γίλνληαη αιιά φρη γηα ηνλ ιαφ, ε αλάπηπμε είλαη εδψ αιιά φρη
γηα ηνλ ιαφ.
Απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα φηη ε
ζηξαηεγηθή ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζα
πνχκε

εκείο,

κε

ή

ρσξίο

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο

αληηζηάζεηο,

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλε αλαγθαζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε θαηαζθεπαζηηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο γεο, ζην
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λα βιέπεη ηε δεκφζηα γε σο έδαθνο γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ηειηθά γίλνληαη κε
δεκφζην ρξήκα. Βέβαηα ην ρξήκα ησλ θξαηηθψλ ηακείσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ
εθηεηακέλε αληαπνδνηηθφηεηα θαη θνξνιεζηεία ησλ πνιιψλ, φρη απφ ηελ
απαιιαγκέλε θνξνινγία ησλ ιίγσλ.
Γηαρξνληθά πξνσζνχληαη αληηιατθέο πνιηηηθέο επηινγέο απ' φιεο
ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο κε κπιε, κε πξάζηλνπο, κε ξνδ, κε αλεμάξηεηνπο
θφθθνπο, γηαηί φπσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ν θ. Καξαβίαο θαη ην ζπλφςηζε ζε
κηα θξάζε, ν Γήκνο κηα επηρείξεζε είλαη. Δπηπρψο γηα ηνλ ιαφ, δελ είλαη γηα
ην ΚΚΔ, επηρείξεζε.
Ζ ηνπηθή Γηνίθεζε είλαη ην καθξχ ρέξη ηνπ θξάηνπο θαη έρεη σο
θχξην ξφιν ηελ εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο εθάζηνηε αζηηθήο
Κπβέξλεζεο, είηε κε Νέα Γεκνθξαηία, είηε κε ΤΡΗΕΑ, είηε κε ΚΗΝΑΛ ΠΑΟΚ
θαη κε φπνην πηζαλφ θαη απίζαλν ζπλδπαζκφ κπνξεί λα ππάξμεη.
ιεο απηέο νη δπλάκεηο αγλννχλ θαη ζα αγλννχλ κφληκα έξγα θαη
δξάζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ιανχ ηεο πφιεο,
φπσο έξγα αληηζεηζκηθήο, αληηππξηθήο ζσξάθηζεο, κέξηκλα γηα πξνζηαζία ηνπ
άιζνπο θαη ησλ άιισλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, θαηαζθεπήο ζρνιείσλ θαη
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, δηακφξθσζε ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ πνπ ζα
απνηεινχλ θνηηίδεο ιατθνχ αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, αλαςπρήο, κε
δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ καθξηά απφ
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.
Αληίζεηα θνθνξνκαρείηε γηα ηα κάηηα κηαο ρνχθηαο θαπηηαιηζηψλ
θαη πξνζπαζείηε λα πείζεηε πνηνο ζα είλαη ν θαιχηεξνο δηαρεηξηζηήο ζε έξγα
θαη δξάζεηο γηα ην θέξδνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Γη' απηφ άιισζηε σο
Γηνηθήζεηο πάληα είζηε καθξηά απφ αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη αληίζεηα
ζηεξίδεηε θαη εθαξκφδεηε ηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο θεληξηθνχ θξάηνπο θαη
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Γη' απηφ, γηα αθφκε κηα θνξά ηνλίδνπκε ηα έξγα πξνο φθεινο ηνπ
ιανχ γηα ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, ζπλνιηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ιανχ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη
ηε Νέα Υαιθεδφλα, είλαη αζπκβίβαζηα κε ηελ άλαξρε νηθνλνκία ηνπ
θαπηηαιηζκνχ, κε ππξήλα ην θέξδνο ησλ ιίγσλ ζε βάξνο ηεο δσήο ησλ
πνιιψλ.
109

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Χο "Λατθή πζπείξσζε" ην ςεθνδέιηην ηνπ ΚΚΔ ζηελ ηνπηθή
Γηνίθεζε θαινχκε ηνλ ιαφ γηα αθφκε κηα θνξά λα γπξίζεη ηελ πιάηε ζην λέν
δηπνιηζκφ πνπ ζρεκαηίδεηαη θαη έρεη μαλά ζηφρν λα απνπξνζαλαηνιίζεη. Ζ
κφλε πξαγκαηηθή αλαγθαία θαη επίθαηξε ιχζε πνπ ζα βάιεη ηέινο ζηηο
δηαξθείο ζπζίεο ηνπ ιανχ γηα ην πάξηη εθαηνκκπξίσλ ησλ ιίγσλ, είλαη ν ιαφο
λα πηζηέςεη ζηε δχλακή ηνπ, λα ζπζπεηξσζεί θάζε εξγαδφκελνο, άλεξγνο,
απηναπαζρνινχκελνο, θάζε ιατθή νηθνγέλεηα, λένη θαη ζπληαμηνχρνη γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο πξαγκαηηθήο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο κε ηαμηθφ θξηηήξην ζε
αληηθαπηηαιηζηηθή, αληηκνλνπσιηαθή θαηεχζπλζε θαη ζε απηφ ην δξφκν ζα έρεη
απνηειέζκαηα, ζα έρεη θαη λίθεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκείο ζα ππεξςεθίζνπκε ην Σερληθφ Πξφγξακκα, ην ζέκα
είλαη φηη δπζηπρψο ε πξνεγνχκελε απφθαζε ζπκπαξαζχξεη θαη απηήλ, γηαηί
ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν πξνυπνινγηζκφο, είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο Οκάδαο 1
νπφηε θαιφ είλαη λα είκαζηε έηνηκνη γηα φ,ηη κεηψζεηο ή αιιαγέο γίλνληαη λα ηηο
εληάμνπκε θη εδψ, νπφηε πξέπεη λα ην ζπλππνινγίζνπκε ζηελ απφθαζε πνπ
ζα πάξνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά είπα θαη πξηλ φηη ε Οκάδα 1 εζφδσλ είλαη
ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ζέκα ησλ ηειψλ. Ζ κείσζε πνπ επεηεχρζε πξηλ
απφ ιίγν, ζπκπαξαζχξεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γελ είλαη κηθξή,
είλαη γχξσ ζηηο 275.000 € νπφηε απηφ ζα πέζεη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηάιαβα απηφ πνπ ιέεη ν
θ. Κνζθνιέηνο. Σα αληαπνδνηηθά ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά. Δηζπξάηηνπκε, γηα
ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. Ση ζρέζε έρνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε
κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα; Να καο ην εμεγήζεη απηφ, δελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ
ην πξάγκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πέξαλ απηνχ, αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν,
παξαθαιψ

θ.

Γξακκαηέα

λα

πάκε

Πξνγξάκκαηνο.
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Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο εηζήγεζεο φπσο ηεθκεξηψζεθε απφ ηνλ θ.
Καιακπφθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο;
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Τπέξ

ηνπ

Σερληθνχ

Πξνγξάκκαηνο φπσο ην εηζεγήζεθε ν θ. Γεσξγακιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
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. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ. Καη ζα ήζεια λα πσ φηη φηαλ εγψ ζα ςεθίδσ θ.
Αζαλαζφπνπιε, δελ ζα ζρνιηάδεηε παξά ζα παξαδεηγκαηηζηείηε απφ ηνλ
επηθεθαιήο ζαο πνπ είλαη δεκνθξαηηθφηαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ, 7 θαηά θαη 1 ιεπθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Σερληθνύ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
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ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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