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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε

εζσηεξηθήο

πξνζηαζίαο

πνιηηηθήο

πξνζσπηθψλ

αζθαιείαο,

δεδνκέλσλ,

ινηπψλ

εμνπιηζκνχ

πνιηηηθψλ

θαη

δένπζαο

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
(επανειζαγωγή).
2.

πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ
ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ρξήζε ηνπο απφ ηα Πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο
θνξείο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ.» θ. Νίθνπ εξεηάθε.

3.

Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ηεο αξηζ. 191/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

4.

Οξηζκφο ελφο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ
γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2734/1999,
αξκφδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή.

5.

Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020.

6.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΗΔΚ ζε
Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

7.

Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο
ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 (Α.Μ. 122/2018).

8.

χζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2019.

9.

Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη (επανειζαγωγή).

10. Λήςε λέαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ

2

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/12/2019

ηνπνζέηεζε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ

απφ

ηδηνθηήηεο

παξαθείκελσλ

θαηαζηεκάησλ αθελφο θαη ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη πεξί ηεο παξάηαζεο
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αθεηέξνπ, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
11. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ιατθψλ αγνξψλ έηνπο 2020.
12. Δπαλαθαζνξηζκφο

ηειψλ

ρξήζεσο

πεδνδξνκίσλ

θαη

ινηπψλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.
13. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
14. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο
θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
15. Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
16. Έγθξηζε απ' επζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ πέξημ ηεο ιίκλεο ηνπ
Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πεδνδξφκνπ κε
ζθνπφ

λα

ςπραγσγηθνχ

ρξεζηκνπνηεζεί
ραξαθηήξα

γηα

θαη

εθδειψζεηο

ζπγθεθξηκέλα

θαιιηηερληθνχ
γηα

ηε

θαη

δεκηνπξγία

Υξηζηνπγελληάηηθνπ Υσξηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192
παξ. 1γ ηνπ Γ.& Κ.Κψδηθα (Ν. 3463/06), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 196 παξ. 1 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Η»).
17. ΠΡΟΚΛΖΖ

VΗΗΗ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΑΗΣΖΔΧΝ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΣΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
ηεο ρψξαο».
18. ΠΡΟΚΛΖΖ ΗΥ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ:

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ
«Κνηλσληθέο

θαη

ΗΗ»

ΣΟΝ

πνιηηηζηηθέο

ΑΞΟΝΑ

ππνδνκέο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Καηαζθεπή ξακπψλ θαη
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ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο».
19. Δθινγή ηξηψλ (3) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο αληηπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ
Αζήλαο - Πεηξαηά (ΠΔ.Τ.Γ.Α.Π.).
20. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Καιεζπέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη.

Παξαθαιψ

θαζίζηε

λα

μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία καο. Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ.
Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, έρνπκε απαξηία. Θα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ
κηα πξφζθιεζε ηεο Παηγληνζήθεο θαη λα δψζσ κεηά ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ
ζηνλ θ. Γήκαξρν.
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«Σα παιδιά και οι εθελονηές ηης Παιγνιοθήκης Δήμοσ Νέας
Φιλαδέλθειας

–

Νέας

Χαλκηδόνας

προζπαθούν

γονείς

ζσγγενείς και θίλοσς ζε απογεσμαηινό καθέ – ηζάι για ηην
παγκόζμια ημέρα αηόμων με αναπηρία ηην Σεηάρηη 4
Δεκεμβρίοσ 2019 ώρα 5:00 μ.μ. ζηο καθέ ΙΡΙ μύρνης 2 Νέα
Φιλαδέλθεια»
ο Δήμαρτος

ο Πρόεδρος Κοινωθελούς Επιτείρηζης

Γιάννης Βούρος

Γιώργος Καραβίας

Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ήκεξα θαίλεηαη κε ην πξψην θξχν
είκαζηε ζε θιεηζηφ Γεκνηηθφ θχθιν, αιιά ηα ζέκαηα δελ παχνπλ λα είλαη
ζεκαληηθά θαη εκείο νθείινπκε λα θάλνπκε ηελ ππνρξέσζή καο ζην θνκκάηη
ηεο επζχλεο πνπ καο αλαινγεί. Καιφ ζα ήηαλ λα έρνπκε φπσο θαη ηηο
πξνεγνχκελεο θνξέο δεκφηεο, δπν ζέκαηα λα ζίμσ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα
ππφινηπα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Θέισ λα ζαο αλαθνηλψζσ θάηη επράξηζην. Μαο ήξζε κε
εκεξνκελία 2/12/2019 ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ φπνπ
θαηαλέκεη πνζφ 40 εθαηνκκπξίσλ απφ ην Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ζηνπο
Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχκε απνξξηκκαηνθφξα θαη ινηπά
νρήκαηα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ. ια απηά είλαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα ηνπηθή αλάπηπμε, πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο, φια απηά αθνξνχλ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο φπσο πξνθαλψο έρεηε πιεξνθνξεζεί
αθνξνχλ ηελ αγνξά λέσλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ
απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.
εκαληηθφ είλαη λα ζαο επηζεκάλσ ηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά φηη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα, ηε δηαθνξά ηελ
θαιχπηεη κε ίδηα κέζα, κε ίδηνπο πφξνπο ν Γήκνο ή απφ άιιν ρξεκαηνδνηηθφ
πξφγξακκα.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο παξνχζαο θαη βέβαηα ηα ππφινηπα δελ ζαο αθνξνχλ πνηνη
ππνβάιινπλ, πσο ππνβάιινπλ, ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, ην ηηκνιφγην
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αγνξάο θαη ηα ζρεηηθά είλαη γξαθεηνθξαηηθά, πάλσ – θάησ ηα μέξεηε. πλήζσο
είλαη ηα ίδηα πνπ αθνξνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη βεβαίσο
ζην δηθφ καο ην Γήκν έρεη θαηαλεκεζεί ην πνζφ ησλ 35.556 €.
Απηφ ζεκαίλεη φηη κπαίλνπκε γεξά ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ θαη έπεηαη ζπλέρεηα.
Σψξα θάηη άιιν πνπ αθνξά θαη ηελ πξφηαζή κνπ, λνκίδσ φηη
είλαη θαη πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ επίζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνηάμνπκε ηε
ζπδήηεζε ηνπ ζέκα πνπ αθνξά ζηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ 2020.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο πξνεθινγηθά είρακε δεζκεπηεί φηη απφ ηνλ 1 ν θηφιαο
ρξφλν ζα εηζεγεζνχκε ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηηο θαηνηθίεο θαη ηα
θαηαζηήκαηα, ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ρξεηάζηεθε πνιχ έληνλε θαη
επίκνλε πξνζπάζεηα φισλ καο γηα λα είκαζηε ζε ζέζε ζήκεξα λα κείλνπκε
πηζηνί ζε απηή ηελ πξνεθινγηθή δέζκεπζε θαη λα εηζεγεζνχκε απφ ηνπο
πξψηνπο θηφιαο κήλεο ηεο ζεηείαο καο ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
πγθεθξηκέλα θαη λνκίδσ φηη απηφ πνπ ζα πξνηείλσ είλαη θάηη ην
νπνίν κάιινλ ζα βξεη επήθνα ψηα, εηζεγνχκαζηε ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ γηα ηηο θαηνηθίεο ζην 1,23. Θπκίδσ φηη παξαιάβακε έλα πνζφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 1,33 είλαη κηα κείσζε πεξίπνπ ζην 8% θαη επίζεο πξνηείλνπκε ηε
κείσζε ησλ ηειψλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο απφ ηα 4,70 -αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν βέβαηα- θαη ην κεηψλνπκε ζηα 4,35
Θεσξψ φηη πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε φηη είκαζηε απφ ηνπο
ειάρηζηνπο Γήκνπο ζηελ επηθξάηεηα πνπ πξνβαίλνπκε ζε κείσζε ησλ βαξψλ
γηα ηνπο δεκφηεο. Δίλαη κηα ππεχζπλε ζέζε, κηα θνζηνινγεκέλε ζνβαξή
πξφηαζε θαη πηζηεχσ… ειπίδσ φηη ζα ςεθηζηεί νκφθσλα απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Με απηή ηελ εηζήγεζε θ. Πξφεδξε απηή ηελ πξνηείλσ λνκίδσ
είζηε ζχκθσλνο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ είκαη ζχκθσλνο αιιά πξέπεη λα ξσηήζνπκε ην ψκα αλ
ζέιεηε λα πξνηάμνπκε ην 14ν ζέκα, πνπ είλαη θαη δεκνηηθνί ππάιιεινη εδψ
πνπ πεξηκέλνπλ…
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή είλαη θάηη πνπ ζα καο πάξεη ρξφλν θαη ζα κείλνπλ πάιη
θάπνηα ζέκαηα θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην ηέινο, ηνπιάρηζηνλ λα κελ κείλνπλ
απηά πνπ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιφ είλαη λα κε κείλεη ηίπνηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, θαιφ είλαη λα κε κείλεη ηίπνηε. Να ξσηήζνπκε ην ψκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Θέιεηε λα ςεθίζνπκε, επεηδή ν θ.
Γξεηδειηάο ιέεη φηη δελ ζέιεη. Χξαία, πάκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να ην ζπδεηήζνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ην ζπδεηήζνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο ζπδήηεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαμεο ηνπ ζέκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαμεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
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: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαηά, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Παξψλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ. 22 ππέξ θαη 2 θαηά.

14ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπανακαθοπιζμόρ ζςνηελεζηών ηελών Καθαπιόηηηαρ και Φυηιζμού
υρ και Γημοηικού Φόπος έηοςρ 2020,
βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη πξνθχςεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ θ. Κνπηζάθε ηελ
νπνία έρνπλ πάξεη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη κπνξεί λα θάλεη θάπνηα
αλάιπζε ν θ. Κνπηζάθεο θαη κεηά λα πσ δπν πξάγκαηα εγψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Κνπηζάθε
πέξαζε θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε κνπ επηηξέπεηε θ. Κνπηζάθε; Κχξηε Σνκπνχινγινπ
αθξηβψο επεηδή απνπζίαδε ν θ. Κνπηζάθεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ζέιεη κηα πξφηαζε, ε νπνία λνκίδσ είλαη κηα αμηφινγε πξφηαζε θαη κπνξνχκε
λα ηελ αθνχζνπκε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζπγλψκε, ε
πξφηαζε ε νπνία είρε γίλεη αξρηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίζεθε
δελ είρε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θ. Κνπηζάθε, φηαλ έγηλε ε εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ απψλ ν θ. Κνπηζάθεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απψλ ην θαηάιαβα, ε εηζήγεζε
πνπ έγηλε, έγηλε ελ αγλνία ηνπ ππεχζπλνπ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξνέθπςαλ λέα δεδνκέλα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ήζαζηαλ ελήκεξνο θ.
Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξνέθπςαλ λέα δεδνκέλα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη αιιά ε πξψηε πξφηαζε
ήηαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ζαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να πσ θάηη εηζεγεηηθά θαη κεηά λα πάξεηε ηνλ ιφγν. Κχξηνη
ζπλάδειθνη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έθαλε έλα ζνβαξφ έξγν ζηελ
θαζαξηφηεηα ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή εκείο παξαιάβακε θαη ζπλερίδνπκε.
Απηφ ην ζνβαξφ έξγν πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα εμαθνινπζήζεη κέρξη λα
γίλεη ε αλαλέσζε φινπ ηνπ ζηφινπ θαη ε θαζαξηφηεηα λα έρεη φια ηα ζχγρξνλα
κέζα ηα νπνία ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη
ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο.
Θέισ λα πσ φηη επεηδή είρε γίλεη κηα ζπνπδαία δνπιεηά θαη
πξαγκαηηθά ην ηκήκα ηεο θαζαξηφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πγηέζηαην
γηαηί απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ νη αλάινγνη πφξνη πνπ νη πξνεγνχκελνη
θαηφξζσζαλ, ζήκεξα κε θεηδψ θαη κε απηά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή
θαζεκεξηλά έξρνληαη, είηε απφ ηνλ ΦΗΛΟΓΖΜΟ, είηε απφ άιια ζηνηρεία,
ζπλερίδνπκε θαη ιέκε φηη μεθηλάκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ην 8%
πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλερίζνπκε λα δνχκε πξαγκαηηθά ηη
δπλαηφηεηεο ζα ηνπ ρξφλνπ θαη αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θη άιιε κείσζε, ζα
θάλνπκε θη άιιε κείσζε. αο επραξηζηψ πνιχ φ,ηη ζέιεηε είκαη ζηε δηάζεζή
ζαο, είλαη θαη ν Γηεπζπληήο Καζαξηφηεηαο εδψ λα εμεγήζεη φ,ηη ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα δηφξζσζε θχξηνη ζπλάδειθνη, αθνξά ηα θηίξηα πάλσ απφ
6.000 η.κ. έρεη γίλεη έλα ιάζνο ζηε δηαίξεζε θαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, νη
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κε ζηεγαζκέλνη ρψξνη άλσ 3.000 η.κ. πνπ είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ έρεη
νξηζηεί ζην 30% απηφ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνπο ρψξνπο κέρξη 10.000 η.κ. πάεη
ζην 1,30 φρη ην 0,78.
Καη απφ θάησ πνπ ιέεη «επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο» πάεη
ζην 1,62.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Σάθα κπνξείηε λα ην επαλαιάβεηε έλα ιεπηφ γηα λα ην
ζεκεηψζνπκε;
Ζ. ΣΑΦΑ: ηελ θαηεγνξία «Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη» άλσ ησλ 6.000
ηεηξαγσληθψλ, αληί γηα 0,78 είλαη 1,30 ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη απφ
θάησ «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο» αληί γηα 0,97 ζα είλαη 1,62.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζηεγαζκέλνη άλσ ησλ
6.000;
Ζ.

ΣΑΦΑ:

Δίλαη

ζηνλ

ίδην

πίλαθα,

είλαη

εκπνξηθά

θαηαζηήκαηα,

επαγγεικαηηθνί ρψξνη θαη απφ θάησ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, είλαη δπν
μερσξηζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Να πσ ζπλερίδνληαο ζε
απηφ πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο φηη εκείο ην 2014 παξαιάβακε έλαλ
θαθνζπληεξεκέλν ζηφιν κε ιεηηνπξγνχληα δπφκηζη απνξξηκκαηνθφξα, κε ηα
ηέιε ζην 1,45 γηα ηηο θαηνηθίεο θαη κε έιιεηκκα ην 2014 έθιεηζε ζηηο 500.000 €.
Απηή είλαη ε θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε εκείο ζηελ θαζαξηφηεηα.
Καη θαηαθέξακε απηά ηα ρξφληα λα πξνβνχκε ζε ζεκαληηθή
αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ. Να ζαο ππελζπκίζσ φηη είλαη λα παξαιάβεηε γχξσ ζην
Γελάξε

λέα

απνξξηκκαηνθφξα

θαη

λέν

ζάξσζξν

δίπια

ζηα

λέα

απνξξηκκαηνθφξα θαη ην κεγάιν ζάξσζξν ην νπνίν αγνξάζακε, ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ βάζεη θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ηέιε ηα νπνία
θαηαζέηεηε, ην ηακεηαθφ ππφινηπν απηή ηε ζηηγκή, θνηλψο ην πιεφλαζκα, είλαη
ζην 1.760.000 €.
Γειαδή ξίμακε δπν θνξέο ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηνπο πνιίηεο
αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή επηβάξπλζεο Σξαπεδψλ, κεγάισλ θαηαζηεκάησλ
θαη ζνχπεξ κάξθεη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, κε έλα θνηλσληθά δειαδή δίθαην
ηξφπν, θαηαθέξακε θαη αλαλεψζακε ηνλ ζηφιν, πξνζιάβακε πξνζσπηθφ,
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πνιινί απφ απηνχο ήξζαλ θαη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, άξα δειαδή θάλακε
κεηψζεηο ρσξίο φκσο λα επηβαξχλνπκε ηελ Τπεξεζία. Γηαηί έλα πξνεγνχκελν
δηάζηεκα απηφ πνπ δήζακε ήηαλ κηα πιεηνδνζία πάλσ ζε κεηψζεηο φκσο λα
ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηνλ αληίθηππν ζηελ παξερφκελε Τπεξεζία ζηνπο
πνιίηεο.
Καη πξνεθινγηθά πέξζη ην ’17 ςεθίζακε ηα λέα ηέιε κε κείσζε
5% ην κεηψζακε δειαδή ζην 1,33 θαη είρακε δεζκεπηεί γηα κείσζε ζην βαζκφ
πνπ ζπλέρηδε λα ππάξρεη πιεφλαζκα 10%. Αλη’ απηνχ είδακε λα εηζεγείζηε
κηα κείσζε 2% πξηλ απφ κηα εβδνκάδα θαη λα απμάλεηε ην Γεκνηηθφ θφξν
θαηά 20%.
Να ζαο πσ πσο επεηδή εκείο ζέιακε λα αζθήζνπκε κηα πνιηηηθή
θαη θνηλσληθά δίθαηε, αιιά ηαπηφρξνλα λα κε δηαιχζνπκε ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηαο πξνβήθακε ζε κηα κείσζε 2ε πέξζη θαη είρακε δεζκεπηεί γηα κηα
κείσζε 10% γηα θέηνο. Πξάγκα ην νπνίν είζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλεηε θαη
κάιηζηα είζηε ππνρξεσκέλνη απφ ην 8% πνπ παξνπζηάδεηε παλεγπξίδνληαο
λα θάλεηε κεγαιχηεξε κείσζε θαη ζα ζαο πσ γηαηί.
Έρεηε βάιεη δαπάλεο κέζα νη νπνίεο επ’ νπδελί δελ είλαη
αληαπνδνηηθέο θαη ζα ζαο ηηο πσ κία – κία. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί
λα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ πνπ ε λνκνζεζία
είλαη πάξα πνιχ απζηεξή θαη ζα ζαο πσ ακέζσο πνηα είλαη απηά.
Έρεηε δηπιαζηάζεη θαη έρεηε θηάζεη ζηηο 390.000 € ηνλ
πξνυπνινγηζκφ γηα ηα θαχζηκα, γηα ηα πεηξέιαηα. Αδηαλφεην. Δδψ θξχβνληαη
κε αληαπνδνηηθέο δαπάλεο. Γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη νη δαπάλεο γηα
ηα θαχζηκα ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ είλαη θνληά ζηηο 200.000 €.
Άξα νη 190.000 € επηπιένλ πνπ επηβαξχλεηαη ν δεκφηεο κέζα
απφ ηα ηέιε ηνπ δελ είλαη δαπάλε ζχλλνκε, δελ είλαη αληαπνδνηηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο θάλνπκε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα κνπ απαληήζνπλ ζε απηά θ. Γξεηδειηά, αλ
δειαδή απηή ε δαπάλε είλαη ζχλλνκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο πξψηα ζα θάλεηε θαη κεηά ηηο ηνπνζεηήζεηο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη ε δαπάλε γηα πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ
δηαρείξηζεο. Απφ πφηε ηα ινγηζκηθά πιεξψλνληαη απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε;
Να κνπ απαληήζεηε δειαδή γηα ηε λνκηκφηεηα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο.
Γεχηεξν

ινγηζκηθφ

«Πξνκήζεηα

νινθιεξσκέλνπ

παθέηνπ

ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ζηφισλ νρεκάησλ Γήκνπ», δεχηεξν ινγηζκηθφ δειαδή
20.500+12.500=33.000.
Δξψηεκα γηα ηε λνκηκφηεηα έρνπκε 500 € «Πξνκήζεηα GPS».
θνπεχεηε λα βάιεηε GPS ζηα απνξξηκκαηνθφξα; Καη γηα πνην ιφγν;
Α. ΛΔΚΚΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κνηηάμηε θ. Λέθθα μέξσ θαη ειιεληθά θαη αγγιηθά θαη
μέξσ θπξίσο λα δηαβάδσ. Δίλαη GPS. Άιιν ην GIS άιιν ην GPS εδψ έρεη
«Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ GPS» ηελ μέξσ ηε δηαθνξά ηνπ GIS θαη ηνπ GPS.
Άιιν εξψηεκα, «Πξνκήζεηα ππνγεηνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ»
24.200 €. Με 24.200 € δελ παίξλεηο νχηε ζαθνχια, άξα δελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ λα κνπ εμεγήζεηε ηελ ρξήζε, ηε ζθνπηκφηεηα ελφο θσδηθνχ πνπ
είλαη ζηα φξηα ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο, φηαλ εκείο είρακε έλα πξφγξακκα λα
αλαπηπρζνχλ νη ππφγεην θάδνη απνξξηκκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληέο.
ηελ Πεηαιά πνπ έρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε πνιπθαηνηθηψλ, ζηελ πιαηεία
Δηξήλεο θνηλψο Κάθαβα θαη ζηνπο Απνκάρνπο ζε πξψηε θάζε θαη ρξήκαηα
γη' απηφ ππάξρνπλ.
Δδψ

βιέπσ

«Μειέηε

ελεξγεηαθήο

αλαβάζκηζεο

απηνκαηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο», ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή έθαγε δπν ρξφληα
θαη δαπάλεζε ρξήκαηα θαη αηειείσηεο εξγαηνψξεο απφ ηελ Τπεξεζία
Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξαδνζεί
θαη κάιηζηα είρε ηεζεί θαη πξνεθινγηθά θαη εκείο θάλακε πίζσ γηαηί δελ ζέιακε
λα δεζκεχζνπκε ην Γήκν ζε θάηη θαιφ βέβαηα θαη θέξλεηε λέα κειέηε γηα ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ 24.800 €; Γηα πνην ιφγν; Έηνηκε κειέηε είρε ν Γήκνο.
Τπάξρεη θάπνηα ζθνπηκφηεηα πνπ εκείο δελ γλσξίδνπκε;
Ζ κειέηε πνπ ζαο παξαδφζεθε ν θάθεινο ηα έρεη φια, έρεη
ελεξγεηαθή απνηχπσζε φινπ ηνπ νδνθσηηζκνχ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε
Νέα Υαιθεδφλα θαη είλαη πξντφλ κηαο πνιχ ζθιεξήο δνπιεηάο ηελ νπνία
ζεσξνχζακε φηη ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεηε θαη φρη λα αλαζέηεηε λέα κειέηε.
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Σέινο ε αληηκηζζία αηξεηψλ. Δίλαη δπλαηφ λα πιεξψλνληαη
αηξεηνί απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε; Απηφ είλαη αλήθνπζην. Καη ζέισ λα κνπ
απαληήζεηε πάλσ ζηε λνκηκφηεηα απηήο ηεο εηζήγεζεο, ηελ άπνςή κνπ ζα
ηελ πσ αξγφηεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη έρσ κηα απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ εγψ ηελ θαηαςήθηζα δηφηη δελ πξνβιέπεη θαηά
ηελ άπνςή κνπ φπσο ζα εθζέζσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ ζεκαληηθή κείσζε
ιφγσ ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ ππάξρεη απφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, φπνπ ζηελ
πξψηε εηζήγεζε θαη ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο αλαθέξεηαη ην πνζφ ελφο
ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ πξνεξρφκελν απφ ηα ηαθηηθά έζνδα γηα αληαπνδνηηθά
1.757.909,83 € θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ αλέξρεηαη θαη απηφ
ην πνζφ ζηελ πξψηε εηζήγεζε θαη απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηα
6.321.100,82 €.
Ζ λέα εηζήγεζε δελ αλαθέξεη πνπζελά ην 1.757 ην ρξεκαηηθφ
ππφινηπν, δειαδή κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο κεησκέλνπο ζα έρνπκε
6.077.694,17 ζπλ ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ δελ αλαθέξεηαη 1.757.909 €;
Φηάλνπκε ζηα 7.850.000 €; Καη γηαηί δελ αλαθέξεηαη ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν;
Δίλαη δπλαηφ ζην ινγαξηαζκφ απηφ ηνλ θαηλνχξγην λα κελ έρνπκε ην
ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηξέρνπζαο ρξήζεο 1.758.000 €; Θέισ κηα απάληεζε.
Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε πνην πνζφ θηάλεη ν ινγαξηαζκφο κε ηε λέα
εηζήγεζε; ηα 6.077 ή ζηα 7.850;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ εηζήγεζε πνπ έγηλε αξρηθά
γηα

ηνλ

θαζνξηζκφ

ησλ

ζπληειεζηψλ

ηειψλ

θαζαξηφηεηαο

θαη

ειεθηξνθσηηζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήηαλ πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλε
θαη βέβαηα ππφ ηελ πίεζε πηζηεχσ ηεο θνηλήο γλψκεο, δηφηη πξάγκαηη έρεηε
ππνζρεζεί κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ αλαγθάδεζηε ηψξα λα θέξεηε κείσζε
επηθαινχκελε ηελ απνπζία ηνπ θ. Κνπηζάθε, ν νπνίνο σο γλσζηφλ δελ
ζπκκεηέρεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άξα ην επηρείξεκα φηη ν θ. Κνπηζάθεο
απνπζίαδε λνκίδσ φηη δελ ζηέθεη.
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Δπί ηεο νπζίαο ηψξα. Καη' αξρήλ ην εξψηεκα ην νπνίν ζέηεη ν θ.
Γξεηδειηάο ήζεια λα ην ζέζσ θαη εγψ γηαηί πξαγκαηηθά δελ είδα εδψ λα
αλαθέξεηαη ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν, έλα είλαη απηφ.
Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: απφ ηα θνλδχιηα ηα νπνία αλαθέξαηε
σο έμνδα «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ» 50.000 €.
Γηα ειαζηηθά 50.000 €; Δπίζεο «Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο αηηεκάησλ
δεκνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ» 12.500 €
«Πξνκήζεηα

νινθιεξσκέλνπ

παθέηνπ

ινγηζκηθνχ

δηαρείξηζεο

ζηφινπ

νρεκάησλ» 20.500 € «Μειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο απηνκαηνπνίεζεο
ζπζηήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο» 24.800 €, «Αληηκηζζία αηξεηψλ, παξαζηάζεσο Αληηδεκάξρνπ
θαζαξηφηεηαο» 24.100 €. Απφ πνχ θη σο πνπ, πνηέ δελ έρεη ζπκβεί απηφ ζηα
ρξνληθά ηνπ Γήκνπ ε αληηκηζζία ηνπ Αληηδεκάξρνπ λα επηβαξχλεη ηα δεκνηηθά
ηέιε, λα επηβαξχλεη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ; Πνηέ δελ έρεη ζπκβεί
απηφ ην πξάγκα.
Δπίζεο σο γλσζηφλ ε εξψηεζή κνπ είλαη θαη φζνλ αθνξά ηνλ
εξγνηαμηαθφ κεηξεηή πνπ είλαη ην ηειεπηαίν ζηε λέα εηζήγεζε αιιά θαη ζηελ
παιαηφηεξε, πνπ αθνξά ηε ρξέσζε ηνπ 30% αλά η.κ. ηεο θαιππηφκελεο
επηθάλεηαο φιεο ηεο νηθνδνκήο. Έγηλε κηα εξψηεζε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ηελ επαλαιακβάλνπκε θη εκείο ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζηνλ θ. Σάθα, ν νπνίνο ηφηε δελ ήηαλ έηνηκνο λα απαληήζεη.
Τπάξρεη ζηα κεγάια έξγα ηα νπνία εθηεινχληαη ζηελ πφιε ν
εξγνηαμηαθφο κεηξεηήο θαη έρνπλ εηζπξαρζεί ηα αλάινγα απφ ηνλ θαηξφ πνπ
αξρίδεη θάπνην ηέηνην έξγν; Καη κηιψ γηα ηα κεγάια έξγα, γηαηί γηα ηηο κηθξέο
νηθνδνκέο βεβαίσο θαη ππάξρεη. Αο πνχκε ηψξα ππάξρεη ε αλέγεξζε ηνπ
ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ ΔΠΔΡΟ, ππάξρεη εθεί ε αλάινγε είζπξαμε;
αο ξσηήζακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ ήζαζηαλ πξφρεηξνο,
ζήκεξα ειπίδσ λα είζηε.
Σν γήπεδν ηεο ΑΔΚ, ππάξρεη ε αλάινγε είζπξαμε θαη απφ πφηε;
Σελ είρε θάλεη θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή; Σν «παζάξε» ην νπνίν
έγηλε, έλα πνιχ κεγάιν έξγν. Πιεξψζακε κε ηνλ εξγνηαμηθφ κεηξεηή απηά
πνπ αλαινγνχλ ζην Γήκν; Δίλαη εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ απαληήζεηο θαη δελ
ζαο ηηο ζέηνπκε ηηο εξσηήζεηο απηέο, ζαο ηηο ζέζακε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πξηλ αξθεηέο κέξεο, ειπίδσ λα έρεηε λα καο δψζεηε απαληήζε4ηο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Καιεζπέξα,

ζα

είκαη

πνιχ

ζχληνκνο

θαη

πνιχ

ζπγθεθξηκέλνο. Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην εμήο: ηα έγγξαθα πνπ καο
ζηείιαηε ζπκπιεξσκαηηθά έρνπλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 27/11 δειαδή ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ ζπλεδξίαζε πνπ γίλεηαη ηψξα θαλνληθά
είλαη εθείλε, ξσηάσ: θαλνληθά ζχκθσλα κε ηε Γεκνηηθή Αξρή απηά
απνηεινχζαλ έγγξαθα ηεο ζπλεδξίαζεο ηα νπνία δελ παξαδφζεθαλ θαη κε
επζχλε πνηνπ θαη πσο εηζεγήζεηο νη νπνίεο δελ παξαδφζεθαλ εγθαίξσο,
έξρνληαη εθπξφζεζκα; Γηαηί δελ είλαη 29, είλαη ζπλεδξίαζε ζηηο 27. Δίλαη πνιχ
απιφ ην εξψηεκα θαη λνκίδσ καο έρεηε ζηείιεη εηζήγεζε θαη δπν ψξεο πξηλ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Γεχηεξνλ έλα πνζνηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ην Γεκνηηθφ θφξν.
Θέισ λα κνπ απαληήζεηε πνην είλαη ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί
κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ απφ ην Γεκνηηθφ θφξν κε βάζε ηνλ πξνεγνχκελν
ζπληειεζηή –ην Γεκνηηθφ θφξν, μαλαιέσ- θαη πνην είλαη ην πνζφ πνπ
πξνυπνινγίδεηε λα εηζπξάμεηε ηψξα, κε ηελ αχμεζε θαηά 20%. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη
ζηνλ θφζκν πνπ έρεη ηελ ππνκνλή λα καο ππνζηεί. Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα
εξψηεζε γηαηί απφ ηα νηθνλνκηθά δελ είκαη πάξα πνιχ θαιφο.
Θέισ λα κείλεη απηφ: ελ ηέιεη κε ηελ εηζήγεζε

πνπ θάλεη ν

αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ αλ ζα ππάξρεη θαη πφζν φθεινο γηα ηνλ
πνιίηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σειείσζαλ νη εξσηήζεηο ησλ επηθεθαιήο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη
ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θαη εγψ ζέισ λα θάλσ
θάπνηεο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο θσδηθνχο πνπ βιέπνπκε ζηα
αληαπνδνηηθά. Σν πεξζηλφ θφζηνο φπσο είπε θαη ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο
καο γηα ηα θαχζηκα, πξνυπνινγίδεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ην πξνζρέδην
πνπ έρνπκε ζηηο 155.000 € θαη έξρεηαη κηα εηζήγεζε γηα 390.000 € γηα
πεηξέιαην θίλεζεο. Ζ βελδίλε πξνυπνινγίδεηαη ζηηο 32.800 € κε κηα
πξφβιεςε γηα 31/12 20.000 €. Τπάξρεη έλαο θσδηθφο γηα νηθνδνκηθά πιηθά
20.000 €, ππάξρεη κηα πξνκήζεηα δπν επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 35.000 € θαη
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γηα εκέλα ε πην κεγάιε έθπιεμε είλαη ε πξφβιεςε κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ
ππνινίπσλ αληαπνδνηηθά.
Πέξζη απηή ε πξφβιεςε ήηαλ 115.000 € θαη θέηνο έρεη ζρεδφλ
πεληαπιαζηαζηεί έρεη πάεη ζηηο 545.960 € θαη ε εξψηεζή κνπ είλαη απφ πνχ
πξνθχπηεη απηφ ην λνχκεξν, νη 115.000 λα γίλεη 545.000 €. Γηα εκέλα, ζα
πξέπεη λα γίλεη κηα δξαζηηθή κείσζε ηνπιάρηζηνλ ην 10% πνπ είπε ν
επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο καο θαη ζα ήζεια νπσζδήπνηε απάληεζε ζε απηφ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αγαπεηέ θ. Κνπηζάθε, θχξηε Σάθα ζα ζαο κε αξηζκφ
θσδηθνχ λα ην θνηηάμεηε λα κνπ απαληήζεηε: 02207135011 «Πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ» ελψ ην 2018 πξνυπνινγίδνληαη 43.000 € ην 2020
απηά εθηνμεχνληαη ζηηο 200.000 €. Δξψηεζε είλαη, γηαηί πεληαπιαζηάδεηαη ε
πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ.
Γεχηεξνο θσδηθφο είλαη ν 02206278001 «Τπεξεζίεο θχιαμεο θαη
αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» ν θσδηθφο κεδελίδεηαη. Ζ εξψηεζε:
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ησλ ζπλαγεξκψλ; Λεηηνπξγεί ην θιεηζηφ θχθισκα ησλ
θακεξψλ πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ; Καη αλ λαη… αληηιεπηφ.
ηελ εξψηεζε θαη ν επηθεθαιήο κνπ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα
ηνλ 02207134001 «Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο αηηεκάησλ δεκνηψλ»
12.500 € γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ δεκνηψλ. Τπάξρεη Γξακκή Γεκφηε,
ππάξρεη ην site ηνπ Γήκνπ, ππάξρεη ην ειεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν ζην νπνίν
δηαβάδνληαη ηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ, ππάξρνπλ θαη ηα social media ηνπ
Γήκνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ απηέο νη 12.500 € γηα λα πξνρσξνχλ ηα
αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ ελψ ππάξρνπλ ηξεηο δίαπινη επηθνηλσλίαο; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, δπν εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ,
πξνζπαζψληαο λα απνηππψζσ δπν λνχκεξα πνπ ζα ζαο πσ ζπγθεθξηκέλα
ζε απνηέιεζκα.
Σν πξψην αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζηα πεηξέιαηα
πνπ είλαη 390.000 € ην νπνίν απηφ πξαθηηθά ηη ζεκαίλεη; Αλ ην δηαηξέζνπκε δηα
12 ζεκαίλεη 32.500 € ην κήλα, αλ ην δηαηξέζνπκε δηα 25 εξγάζηκεο εκέξεο
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ζεκαίλεη 1.300 € ηελ εκέξα, αλ ην δηαηξέζνπκε δηα 8 ζεκαίλεη 162 € ηελ ψξα
θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα ην Γήκν καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπίγαιεο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Σν δεχηεξν αλαθνξηθά κε ηηο βελδίλεο, λνκίδσ απηφ ζα
απνηππσζεί ιίγν θαιχηεξα γηαηί ζην πξψην δελ έρσ ζηνηρεία πφζα
απνξξηκκαηνθφξα έρνπκε, ελψ ζην δεχηεξν πνπ αθνξά ηηο βελδίλεο θαη είλαη
32.800 € αλ ην δηαηξέζνπκε δηα ηνπ 12 είλαη 2.730 € ην κήλα, αλ ην
δηαηξέζνπκε δηα 25 πνπ είλαη νη εξγάζηκεο εκέξεο είλαη 110 € ηελ εκέξα. Με
κηα παξαδνρή θαηαλάισζεο 11 ιίηξα αλά 100 ρηιηφκεηξα ην απηνθίλεην,
έρνπκε δέθα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βελδίλεο ζχκθσλα κε ηελ
ελεκέξσζε. Πνπ ζεκαίλεη φηη εκεξεζίσο γίλνληαη 1.000 ρηιηφκεηξα. Αλ ην
δηαηξέζνπκε δηα ηνπ 10, ζεκαίλεη φηη θάζε απηνθίλεην πνπ θαηαλαιψλεη
βελδίλε ηνπ Γήκνπ ηεο Τπεξεζίαο θάλεη 100 ρηιηφκεηξα ηελ εκέξα.
Αθφκε θαη ην 20 πνπ αλακέλεηαη φηη ζα θιείζεη 30/12 θαη απηφ
κνπ θαίλεηαη ππεξβνιηθφ. Οη 20.000 € ζεκαίλεη φηη θάζε απηνθίλεην θάλεη 60
ρικ. ηελ εκέξα. Γελ μέξσ αλ είκαη ν κφλνο πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε απηφ ην
λνχκεξν θαη εδψ έξρνκαη λα ξσηήζσ ην εμήο: έρεη πξνκεζεπηεί ν Γήκνο καο
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζηφινπ απηνθηλήησλ; Κάηη ην νπνίν έρνπλ θάλεη
πάξα πνιινί Γήκνη παξαθνινπζψληαο φια ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ,
θαηαγξάθνληαο ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ηηο δηαδξνκέο ηνπο, ηα ρηιηφκεηξά ηνπο
θαη νχησ θαζεμήο κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκνχλ απνδεδεηγκέλα άιινη Γήκν
20, άιινη 30, άιινη αθφκε θαη 40% ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, πνπ απηφ αλ
ην αλαγάγνπκε ζε λνχκεξν, ζεκαίλεη αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ γηα ηνπο δεκφηεο.
Καη αλ έρνπκε πξνκεζεπηεί γηαηί δελ ιεηηνπξγεί θαη αλ δελ
έρνπκε πξνκεζεπηεί αλ ζθνπεχνπκε λα ην θάλνπκε γηα λα ην ζέζνπκε ζε
ιεηηνπξγία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Διπίδσ λα κελ μεθχγνπκε πνιχ θαη καο ηα γπξίζεη πίζσ ε
Απνθεληξσκέλε. Σξεηο εξσηήζεηο έρσ. Ζ πξψηε, «Απνδνρέο γηα λπρηεξηλή
εξγαζία» 31.568 € ελψ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα καο είρε έξζεη 82.221 €.
Γηαηί απηή ε δηαθνξά. Απφ θάησ αθξηβψο «Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή
εξγαζία κνλίκσλ ππαιιήισλ» 100.000 €. κσο ην ίδην πνζφ ήηαλ θαη πέξζη
κε 16 ππαιιήινπο ιηγφηεξνπο. Έλα ζρφιην ζα παξαθαινχζα γη' απηφ.
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Γεχηεξνλ «πληήξεζε ΜΑ» 24.000 € κπνξεί λα είλαη θαη κηθξφ
ην πνζφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ ψξα είκαζηε εθεί θαη δελ έρνπκε ζθνπφ λα
ην θνπλήζνπκε απφ εθεί; Έλα ζρφιην. Γηαηί αλ δελ έρνπκε ζθνπφ λα ην
θνπλήζνπκε απφ εθεί, ζα κπνξνχζακε λα ιέκε ιηγφηεξα πξάγκαηα πξφπεξζη
γηα ην φηη πήγαλ εθεί.
Ακνηβέο. Ο πξψηνο θσδηθφο κηιάεη γηα 1 εθαηνκκχξην ηαθηηθέο
απνδνρέο. Παξαθάησ φκσο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε έμη θσδηθνί αθφκε
πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο απνδνρέο δηαθφξσλ ππαιιήισλ. ινη απηνί νη
ππάιιεινη γηαηί δελ είλαη πάλσ ζην 1 εθαηνκκχξην; Τπάξρνπλ θάπνηεο
ηδηαηηεξφηεηεο; Καη γηα λα ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο θαηεγνξίεο είλαη φινη ηνπ
πξαζίλνπ θαη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ; Μήπσο ππάξρνπλ θη άιινη ππάιιεινη
εθεί κέζα;
Καη λα ηειεπηαίν, ζηελ 20ε ζειίδα πνπ κεγάινπ θεηκέλνπ καο
είρε έξζεη πξνρζέο βιέπσ ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηα ηαθηηθά
έζνδα γηα αληαπνδνηηθά 1.757.909 € Απηφ πφηε είλαη; Πφηε ζπγθεληξψζεθε;
Γηαηί έκκεζα θαηαιαβαίλσ φηη παξαιάβαηε Σακείν ην νπνίν πηζαλψο λα κελ
ήηαλ θαη ηειείσο κείνλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έςαρλα λα ην βξσ ην είρα ζηνλ ππνινγηζηή ζπίηη, αιιά
ην βξήθα θαη ζηε λέα εηζήγεζε πνπ θάλαηε. Αθνχζηε ινηπφλ εδψ ηη θάλεηε,
πξνζέμηε, ζηε ζει. 14 έρεηε πξφβιεςε κε εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ ζε
αληαπνδνηηθά φπσο ξσηήζεθε θαη πξηλ 545.960 € ζηε ζει. 14 θαη ζηε ζει. 19
ην πνζφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη γηα ηε κε είζπξαμε, μέξεηε πφζν; 345.000 €.
Γειαδή πέξζη ήηαλ 110.000 βάζεη ηνπ 8,5% ππνινγίδεηαη σο
πνζνζηφ 8,5% ζηε ζει. 19 ηα βγάδεηε 345.000 €. 200.000 € παξαπάλσ! Άιια
έρεηε πεξάζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άιια ζηείιαηε ζηνλ θφκβν ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ… Μα, πείηε κνπ ηειηθά ηη ηζρχεη. Δίλαη 345 ή 545.000 €;
Γηαβάζηε ηηο ζειίδεο πνπ ζαο είπα, εγψ ην έρσ έηζη φπσο κνπ ην ζηείιαηε.
Θέιεηε λα ζαο ην δψζσ; Θέιεηε λα ζαο πσ θσδηθνχο; Χξαία.
Δίλαη

ν

θσδηθφο

20

«Αληαπνδνηηθά»

ζηνλ

πίλαθα

πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ ’20 είλαη ζην ηέινο, δειαδή είλαη ν 208511001
545.960 €. Αλ πάηε πέληε ζειίδεο πην θάησ πνπ έρεη ηνλ πίλαθα Α
«Πξνβιεπφκελα έζνδα απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ» ζην
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ηέινο ηεο ζειίδαο πνπ θάλεη ηελ εθηίκεζε κε βάζε ην πνζνζηφ 8,5% πεξί κε
εηζπξαθηέσλ ην πνζνζηφ εδψ ην βγάδεη 454.000 €. Πσο ινηπφλ ελψ ν
ππνινγηζκφο είλαη 345.000 εζείο ην βάδεηε 545.000 € θαη ην εθηηλάζζεηε; Σν
έλα είλαη θσδηθφο, ην άιιν είλαη αιγεβξηθή πξάμε, πνπ ε αιγεβξηθή πξάμε ην
βγάδεη 345.000 € πνπ είλαη ζσζηφ θαη εζείο ην πεξλάηε 545.000 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ έρεη εξψηεζε γηα λα απαληήζεη
ζπλνιηθά ν θ. Αληηδήκαξρνο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζην ζψκα. ηελ ηειεπηαία
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε πξφηαζε πνπ είρε έξζεη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή
πέξαζε νξηαθά κε 5-4 φπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο. Δθεί είρε απνηππσζεί κηα
αχμεζε νξηδφληηα θαη παληνχ. Σψξα έξρεηαη κηα λέα πξφηαζε απφ ηνλ θ.
Κνπηζάθε θαη ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Κνπηζάθε κε ηη ζηνηρεία ζπλέηαμε απηή
ηελ πξφηαζε. Με Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ; Δίλαη δηθή ηνπ πξσηνβνπιία; Γηαηί
ζπλήζσο απηά έξρνληαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θαη ζεσξψ ε
δηαδηθαζία λα πεξάζεη θαη' επζείαλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ είλαη ε
δφθηκε.
Δπίζεο ζηε λέα πξφηαζε πνπ θέξλεηε ζηνλ θσδηθφ 0220811101
«Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» 51.754,50 € πνπ πάλε απηά ηα ρξήκαηα.
ηνλ θσδηθφ 020208113001 «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ»
20.000 €. Ση είλαη απηφ; Να καο ην εμεγήζεηε. Θέιεηε λα μαλαπψ ηνπο
θσδηθνχο;
Δπαλαιακβάλσ: ζηνλ θσδηθφ 02208111001 «Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ» 51.734,50 ηη αθνξά. Ο θσδηθφο 02208113001 «Ακνηβέο θαη
έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ» 20.000 € ηη είλαη απηφ.
Δπίζεο φπσο εηπψζεθε πξνεγνχκελα ππάξρεη έλα κεγάιν
θνλδχιη πξνυπνινγηζκνχ γηα πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Παξάιιεια
έρεηε θέξεη έλα θνλδχιη γηα κηα κειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 24.800 €. Ση
αθνξά; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άθνπζα δηάθνξα λνχκεξα θαη απφ φ,ηη έρσ θαηαιάβεη απφ ηε
κηθξή εκπεηξία ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο έρνπκε θη
άιιν εηαίξν ν νπνίνο δελ είλαη παξψλ. Πσο ιέγεηαη; Κφκβνο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ; Παξαηεξεηήξην; Κάπσο έηζη. Δθεί πηζαλψο λα κελ έρνπλ πάεη
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φια ηα ζηνηρεία, αιιά πάλε ζηαδηαθά. Ση ζηνηρεία έρνπλ πάεη απφ φζα
δηαθνξεηηθά καο έρεηε πεη εδψ; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ επραξηζηψ, νη εξσηήζεηο έρνπλ ηειεηψζεη.. Πνηνο έρεη
ηνλ ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε. Καιφ είλαη θαη ν θ. Γηνχδεο
πνπ είλαη εδψ λα πξνζέιζεη γηαηί έρεη ζηνηρεία ηα νπνία ζα δηαθσηίζνπλ ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο θαη
ηνπο αξρεγνχο ησλ Παξαηάμεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ φκσο αλ έρεηε ζεκεηψζεη λα βνεζήζεηε ηνλ θ. Γηνχδε
γηα ηηο εξσηήζεηο, γηαηί πξέπεη λα ηα ζπκφκαζηε φπσο ξψηεζαλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ πάλησο δελ έθαλα θακία εξψηεζε πνπ λα
απεπζχλεηαη ζε ππάιιειν. Κακία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαληάεη ν θ. Σάθαο θαη αλ ζέιεη θάηη δηεπθξηληζηηθά ν θ.
Γηνχδεο κπνξεί λα πάξεη ηνλ ιφγν, λα βνεζήζεη δειαδή ηε δηαδηθαζία.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: ,ηη ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Να

ζαο

πσ

θάηη;

Οη

εξσηήζεηο

έγηλαλ

πξνο

ηνπο

Αληηδεκάξρνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο πάιη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ αλ δελ έρεη ζεκεηψζεη ν θ. Γηνχδεο ηηο εξσηήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ήηαλ εδψ θαη ζεκείσλε επί ηεο δηαδηθαζίαο φκσο εδψ
δελ πξνζπαζνχκε λα αληηπαξαηεζνχκε, πξνζπαζνχκε λα δηαθσηίζνπκε θαη
λα δηαθσηηζηνχκε ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο, ηα αλάινγα γξαθεία θαη ηα
αλάινγα Σκήκαηα. Πνπ ζεκαίλεη φηη επεηδή ηα πεξηζζφηεξα ηέζεθαλ γηα πνζά
πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ηη πεξηζζφηεξν θαη ηη
πην ζεκηηφ, απφ ην λα απαληήζεη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηνπ
Σκήκαηνο επί ζεηξά εηψλ. Δδψ είλαη ν Αληηδήκαξρνο λα ζπκπιεξψζεη, εδψ
είλαη ν θ. Γηνχδεο λα ζπκπιεξψζεη εδψ είλαη θαη ν θ. Σάθαο. Να
δηαθσηηζηνχκε πεξηκέλνπκε, φρη πνηνο ζα απαληήζεη. Δπραξηζηψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο αξρήο. πδεηάκε γηα έλα απφ ηα πην ζνβαξά
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν καο, πνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηειψλ. Απηφ
είλαη πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο. Καιφ είλαη πνπ παξίζηαηαη ν θ. Γηνχδεο ν
νπνίνο είλαη εμαίξεηνο ζηε δνπιεηά ηνπ, πιελ φκσο εγψ δελ άθνπζα λα ηέζεθε
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θάπνηα εξψηεζε γηα ην πεξηερφκελν κηαο ηερληθήο κειέηεο, κηαο πξνκήζεηαο
θαη ηα ινηπά.
Ο ξφινο ηνπ θ. Γηνχδε είλαη θαζαξά ππεξεζηαθφο θαη ζαο
παξαθαιψ δελ ζέισ λα έξζεη ζε δχζθνιε ζέζε απαληψληαο ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε θαη φρη ηελ Τπεξεζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο αξρήο θη εγψ θ. Πξφεδξε. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν δελ ζέιεη θαλέλαο καο λα θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε θαλέλαλ
ππάιιειν, κε ηε δηαθνξά φηη ηα λνχκεξα δελ γελληνχληαη κφλα ηνπο, δελ είλαη
πξντφληα παξζελνγέλεζεο. Σα λνχκεξα πξνέξρνληαη απφ θάπνηεο Τπεξεζίεο.
Απηέο νη Τπεξεζίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζήζαηε, ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ θάπνηνη πξνεγνχκελνη,
ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη εκείο.
Δίλαη λνχκεξα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο, απφ
ηηο εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ, άιισζηε δελ ζα ζέιακε θαζφινπ ηηο
Τπεξεζίεο λα καο ιέλε ηη πξνυπνινγηζκφ έρνπλ γηα ηα Σκήκαηά ηνπο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να πσ δπν πξάγκαηα. Πξψηα ζηνλ θ. εξεηάθε, ε δηαθνξά ζηα 5
ιεπηά ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ είλαη 75.000 ζπλ 25.000 € ην 1 ν ηξίκελν ηνπ
επφκελνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε πέξζη. Δίλαη ζε φιν ην έηνο, αιιά πάεη θπθιηθά
θάπνηα δελ ηα εηζπξάηηεηο ηνλ Γεθέκβξε.
ζνλ αθνξά θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηνλ
θσδηθφ 10 πνπ είλαη «Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο» απηφ ξσηήζακε θαη ην θάλακε
θαη έρσ εδψ απφθαζε ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ – Σαχξνπ απφ ην 2018 πνπ έρεη
δηάθνξα ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα έρεη ην 30% ηεο Τπεξεζίαο
10 ζηα αληαπνδνηηθά χςνπο –βέβαηα είλαη άιινο Γήκνο- 403.830 € θαη έρνπλ
βάιεη θη άιια πξάγκαηα κέζα θαη έρεη πεξάζεη θαλνληθφηαηα. Οπφηε ην θάλακε
απηφ πάιη γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά θαη δελ
είκαζηε νη πξψηνη πνπ ην θάλακε.
λησο ζηνλ θ. Γξεηδειηά έληππα έρεη δνζεί κφλν ε πξφηαζε ηνπ
θ. Κνπηζάθε, δελ έρεη δνζεί ηα αληαπνδνηηθά κε βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Κνπηζάθε, έρεη δίθην, δεηψ ζπγλψκε, είλαη κε 1.757.256,76 € ρξεκαηηθφ
ππφινηπν έρνπκε έλα γεληθφ ζχλνιν 6.077.694,17 €.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε αλ έρσ δίθην, έρνπκε κηα δηαθνξά έηνο ’19
κε έηνο ’20 απηφ πνπ ζρεδηάδνπκε δειαδή απφςε λα πάξνπκε απφθαζε,
2.150.000 € πεξηζζφηεξα απφ θέηνο. Πσο εμεγείηαη απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπεηδή εγψ ζήκεξα μαλακίιεζα κε ηελ νηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα
θαη μαλαβγάιακε ην ππφινηπν θαη ζήκεξα ην ππφινηπν είλαη 2.400 κπνξψ λα
ζαο ηα αλαιχζσ, απηή είλαη ε εθηίκεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ην ηέινο ηεο
ρξνληάο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πφζν είλαη ην ππφινηπν;
Ζ. ΣΑΦΑ: 2.400.000 ζήκεξα. Γελ είλαη φκσο, αιιάδνπλ απηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηέξξεπζε ν Γήκνο!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σάθα, δελ έθαλα ηνπνζέηεζε επ’ απηψλ πνπ είπαηε,
ιέσ φηη έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο πξνυπνινγηζκφο ιέεη
εθηίκεζε γηα ηηο πιεξσκέο κέρξη 31/12/2019 4.194.271,39 € γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο 6.3440.352,30 € πνπ ζεκαίλεη θαη ην 1.750.000 € κέζα ην ππφινηπν.
Πσο εμεγείηε 2.150.000 € παξαπάλσ έζνδα απφ ην ’19.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ έρεηε κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν πξνυπνινγηζκφο έρεη θχγεη κε ηηο απνθάζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δελ έρεη θχγεη κε ηα ζεκεξηλά. Καη επεηδή άθνπζα
θάπνην ζρφιην γηα ηα 2.400.000 € απηή ηε ζηηγκή ηα ιεηηνπξγηθά είλαη ζην
1.570.000 €. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηη έρνπκε δψζεη 1.772 είκαζηε 200.000 €
θάησ, επεηδή θάπνηνη ιέλε φηη είλαη παξαπάλσ θαη άδεηα Σακεία, επεηδή
άθνπζα έλα ζρφιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σάθα ζήκεξα, κε ζεκεξηλή εκεξνκελία ην 1.750.000
έρεη γίλεη 2.402.579,47 € ππφινηπν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με νθεηιφκελα 322.060,89 € παξαπάλσ θαη απφ ην
1.750.000 €.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δθηεινχληαη ζπκβάζεηο θαη ππάξρνπλ ηηκνινγήζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κνπ απαληάηε, πσο εμεγείηε 2 εθαηνκκχξηα ηφζν
παξαπάλσ ην ’20 ζε ζρέζε κε ην ’19.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη λα
θξαηήζνπλ

απηνί

πνπ

θάλνπλ

ηηο

εξσηήζεηο

ζεκεηψζεηο

θαη

λα

δεπηεξνινγήζνπλ….
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ εθηίκεζε είλαη ηεο Τπεξεζίαο ηξέρνπλ ζπκβάζεηο, ηξέρνπλ
ηηκνιφγηα, είλαη έλα αζαλζέξ. Πξηλ δπν εβδνκάδεο ήηαλ 5 εθαηνκκχξηα ην
ηακεηαθφ ππφινηπν. Πξηλ πέληε κέξεο ήηαλ 5.400.000 € ζήκεξα είλαη
5.200.000 € δελ είλαη θάηη ζηάζηκν απηή ηε ζηηγκή. ην ηέινο ηεο ρξνληάο
θαίλεηαη θαη ε εθηίκεζε είλαη γηα ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Γειαδή εγψ απηή ηε
ζηηγκή ζα πξέπεη λα έρσ παληθνβιεζεί θη άιιν, πνπ κε 200.000 € ζηα
ιεηηνπξγηθά, κε βιέπεηε είκαη ήξεκνο.
ζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο αηηεκάησλ
δεκνηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, φπσο
είρακε δεζκεπηεί πξνεθινγηθά πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηηο έμππλεο
πφιεηο, ην πξψην βήκα είλαη απηφ: κηα Γξακκή δεκφηε πνπ δνπιεχεη 08:00 κε
14:00 είλαη πνιχ παξσρεκέλε θαη έλαο Γήκνο ηψξα δελ κπνξεί λα έλα
Messenger.
Τπάξρνπλ πάξα πνιχ θαιά ινγηζκηθά κε πίλαθα ειέγρνπ πνπ
πάεη ζηνπο αξκφδηνπο δηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο, αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο,
θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα αηηήκαηα, κπνξνχλ λα βγνπλ εχθνια έμππλα
δξνκνιφγηα κε κηα βφιηα ε Τπεξεζία λα θξνληίζεη θάπνηα πξάγκαηα, απηά
φηαλ έξζεη ε ψξα ζα ηα δνχκε, ήηαλ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε.
ζνλ αθνξά ην GPS απφ ην 2020 είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, απηφ πνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί ηφζα ρξφληα θαη έρεη
αγνξαζηεί θαη είλαη πηα παξσρεκέλν θαη κάιινλ ρξεηάδνληαη θαηλνχξγηα γη'
απηφ έρεη κπεη ν θσδηθφο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κπεη ζε φια ηα νρήκαηα, δελ
γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Δίλαη ππνρξεσηηθφ. Απηφ γλσξίδσ εγψ ηνπιάρηζηνλ.
Γηα ηε δηαθνξά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο ζα ην ειέγμσ θαη
εκέλα κνπ θάλεη εληχπσζε, πηζαλφηαηα ην δεχηεξν πνζφ είλαη ην ζσζηφ
345.000 €.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δάλ είλαη ζσζηφ ην δεχηεξν
πνζφ θ. Σάθα, έρνπκε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Έηζη δελ
είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ην ειέγμνπκε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δξψηεζε ζαο θάλσ επ’
επθαηξία, εάλ ην δεχηεξν πνζφ είλαη ην ζσζηφ πξέπεη ηα έμνδα λα πέζνπλ
θαηά 200.000 €.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πξέπεη λα ην κεηξήζσ έλα – έλα θαη κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν θαηάιαβα. Σν απνηέιεζκα
πνην ζα είλαη φκσο αλ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιέηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλ είλαη ζσζηφ, λαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξαηηέξσ κείσζε δειαδή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα έρεηε νινθιεξψζεη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Πξφεδξε εγψ δελ πήξα
θακία απάληεζε απφ απηά πνπ είπα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σα εξγνηάμηα δελ κπνξνχλ ρσξίο άδεη λα μεθηλήζνπλ, φινη
πιεξψλνπλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα ην εξψηεκα ήηαλ
ζπγθεθξηκέλν, ζαο ηέζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ εξψηεζε είλαη πνιχ
ζπγθεθξηκέλε γηα ηα κεγάια έξγα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηαηξείεο,
απφ Οξγαληζκνχο θαη ηα ινηπά, έρνπκε εηζπξάμεη σο Γήκν; Ση έρνπκε
εηζπξάμεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δηζπξάηηνπκε, είλαη ππνρξεσηηθφ. Γελ ζα ζαο πσ ην πνζφ,
εηζπξάηηνπκε ππνρξεσηηθά, δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά, δελ παίξλεη άδεη λα
μεθηλήζεη ν εξγνιάβνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, ην εξγνηαμηαθφ
πνπ πξνβιέπεηαη είλαη εηήζην. Δξσηψ ινηπφλ: απφ πνηα κεγάια έξγα έρεηε
εηζπξάμεη θαη ηη. Ζ εξψηεζε ηέζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ ηίζεηαη
ζήκεξα, γηα λα είζηε πξφρεηξνο. Μαο είπαηε ηφηε φηη δελ είζηε πξφρεηξνο,
ζήκεξα ινηπφλ νθείιεηε λα απαληήζεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα λα βνεζήζσ εγψ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Να απαληήζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζπγλψκε
είζηε Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ; ρη ζπγλψκε, αλ έρεηε πξνζρσξήζεη ζηε
Γηνίθεζε λα ην μέξσ θη εγψ θαη λα μέξνπκε ηη γίλεηαη.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ δελ κπνξεί λα απαληήζεη ε Γηνίθεζε, ηη λα θάλσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα δελ δεηάσ απφ εζάο
απάληεζε θ. Βαζηιφπνπιε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απαληήζακε. Αθνχ μεθίλεζαλ επί ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ηα έξγα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο έρεηε επζχλε θ.
Βαζηιφπνπιε γηα ην παξειζφλ, γηα ην παξφλ ιέκε ηψξα. Ση απάληεζε πήξακε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αθνχ μεθίλεζε ε ρξνληά κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Γελ μέξεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο αλ έρεη πιεξσζεί;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σψξα δειαδή ηη γίλεηαη θ. Σάθα,
γηα πείηε καο ππεχζπλα εζείο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζα ζαο πσ ην πνζφ. Να ην δεη ε Τπεξεζία θσδηθφ – θσδηθφ,
λα δεη ηη έρεη εηζπξάμεη απφ ηα κεγάια έξγα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ε απάληεζή ζαο είλαη
φηη έρνπκε εηζπξάμεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα φια ηα κεγάια έξγα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρσ πίλαθα πνπ λα ιέεη απφ ηελ ΑΔΚ ηφζν, απφ ην ζρνιείν
ηφζν, λα ζαο ηνλ θηηάμσ ηνλ πίλαθα λα ζαο ηνλ ζηείισ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε έθαλα ηξεηο εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλεο γηα
ηξεηο θσδηθνχο ζπγθεθξηκέλνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία; Μνπ επηηξέπεηε θ. Πξφεδξε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο εζπράζνπκε ιίγν ζην αθξναηήξην ζαο παξαθαιψ, βνεζήζηε
καο θ. Μπφβν λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία φπσο πξέπεη.
κ. ΜΠΟΒΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπφβν απηφ πνπ ιέηε, είλαη αλαθφινπζν ζρεηηθά κε ηε
δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη έρνπκε θσδηθφ – θσδηθφ ηα πάληα, ππάξρνπλ
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ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαη γηα θσδηθνχο πνπ νη
αξρεγνί ησλ Παξαηάμεσλ θαη νη ζχκβνπινη έρνπλ ζέζεη θάπνηεο εξσηήζεηο.
Δπί απηψλ ησλ εξσηήζεσλ ζα απαληήζνπκε, εδψ είκαζηε.
Σψξα

επί

ηεο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή

έρνπλ ηεζεί

θάπνηα

εξσηήκαηα θαη άιια ζα απαληεζνχλ ή απαληψληαη απφ ηνλ θ. Σάθα, άιια
απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη θάπνηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ειαζηηθά, κε ηα
ρηιηφκεηξα, κε ηε ζπγθνηλσλία, κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ κπνξψ λα
ζαο απαληήζσ θαη εγψ, έρσ ηα ζηνηρεία εδψ αιιά λνκίδσ πσο εδψ είλαη ν θ.
Γηνχδεο λα ζαο αλαιχζεη γηαηί ηφζα ηα πεηξέιαηα, γηαηί ηφζν νη βελδίλεο, γηαηί
δελ έρνπκε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απαηηνχκε λα εθζπγρξνλίζνπκε απηφ
ηνλ εμνπιηζκφ δεδνκέλνπ φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ηψξα έρεη ζηνιίζεη ηελ πφιε
είλαη απηφο ν εμνπιηζκφο πνπ παξαιάβακε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ή απφ
φ,ηη κνπ θάλεη λφεκα θαη απφ πην πξηλ.
Αο

ηνλ

εθζπγρξνλίζνπκε,

αο

έρνπκε

πέληε

ιακπάθηα

παξαπάλσ, αο έρνπκε πέληε θαιψδηα παξαπάλσ πνπ έξρνληαη νη
ειεθηξνιφγνη πνπ θάλνπλ έλα θνβεξφ ιεηηνχξγεκα πνπ αλεβαίλνπλ είηε είλαη
πάλσ ζηνπο ζηχινπο, είηε θάησ ζηα ρακειά θαη έξρνληαη θαη κνπ ιέλε «δελ
έρνπκε θαιψδηα, δελ έρνπκε ιακπάθηα. Απηφ είλαη ην πξφβιεκά καο; Αλ ήηαλ
12.800 ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ή αλ ζα είλαη 20.000 €; Ο
πξνυπνινγηζκφο ελφο Γήκνπ ζα πέζεη έμσ απφ ηα ιακπάθηα πνπ ζα
αγνξάζνπκε θαη ηα θαιψδηα; Αο ζνβαξεπηνχκε ιίγν λα κηα αληηπνιίηεπζε επί
ηεο νπζίαο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε είλαη πεληαπιάζην, δελ είλαη έηζη φπσο ηα
ιέηε. Έρεηε βάιεη 200.000 θαη ήηαλ 43.000 € εκείο δελ είπακε γηα 12 θαη
13.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζαο έδσζα ηνλ ιφγν ζαο παξαθαιψ κε κε δηαθφπηεηε,
πξψηνλ.
Γεχηεξνλ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε
ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο είλαη θαζήθνλ φισλ καο λα ην βάινπκε πνιχ ςειά
ηεξαξρηθά. Λέκε γηα ηηο άιιεο πφιεηο, ιέκε γηα ηνπο άιινπο Γήκνπο θαη
δειεχνπκε γηαηί κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζηνιηζκνχ. Με ηη λα ζηνιίζνπκε;
Καη δελ κηιάσ γηα ηνλ ζηνιηζκφ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, κηιάσ γηα έλαλ
εμνπιηζκφ επί ηεο νπζίαο ν νπνίνο βνεζάεη ην έξγν ησλ ειεθηξνιφγσλ καο.
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Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ινηπφλ επεηδή γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πφιεο, πξνζπαζνχκε λα βάινπκε ζε έλα ηζνδχγηζκα
απηά πνπ αθνξνχλ ηα ιεηηνπξγηθά θαη απηά πνπ αθνξνχλ ηα αληαπνδνηηθά. Οη
φπνηεο εηθαζίεο, νη φπνηεο πξνηάζεηο είλαη επδφθηκεο θαη είλαη πξνηάζεηο νη
νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Αιιά κελ κπαίλνπκε ζηε ινγηθή ην γηαηί έλαο
θσδηθφο είλαη απμεκέλνο, έρεη πάληα ηε δηθαηνινγία ηνπ.
Γελ είλαη θαλέλαο παιαβφο εδψ πέξα λα απμήζεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ γηα θάπνηνπο ιφγνπο πνπ είλαη έσινη απηνί νη ιφγνη ή ελ
πάζε πεξηπηψζεη αθνξνχλ ηε θαληαζηαθφ καο, έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ιφγν, έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Έλαο Γήκνο θαηεβάδεη έλαλ
πξνυπνινγηζκφ γηα λα θάλεη πέληε πξάγκαηα. Έλαο Γήκνο ηζνζθειίδεη έλα
πξνυπνινγηζκφ, γηαηί δελ κπνξεί λα θάλεη αιιηψο. Δδψ πάκε λα θάλνπκε
πέληε πξάγκαηα.
Αλ δελ ζέινπκε, θακία αληίξξεζε. Καηέβαζέ ην θ. Σάθα 20%, λα
δνχκε ηη έξγν ζα θάλνπκε ηνπ ρξφλνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν έρσ μαλαδήζεη απηφ ην έξγν, κελ ην θάλεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ: ζέιεηε λα ην θαηεβάζνπκε; Κακία αληίξξεζε. Δάλ ζέινπκε
λα κείλνπκε έλαο ζηάζηκνο Γήκνο λα κείλνπκε ζε απηά ηα επίπεδα, θακία
αληίξξεζε. Αλ ζέινπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε πξάγκαηα, αλ ζέινπκε λα
ρηίζνπκε ζε απηφ ην Γήκν, αο κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα απμήζνπκε θαη θάηη.
Παξά ην γεγνλφο φηη κεηψλνπκε 7,5-8% ηα ηέιε ζηνπο δεκφηεο.
Καη εζείο θαη εκείο ζα βγνχκε θαη ζα πνχκε «ηα κεηψζακε….» ην
πνξηνθφιη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη γεκάην ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ήηαλ
πέξζη. Γελ αλαθέξνκαη, γηαηί θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ηα κείσζε. Να
ζνβαξεπηνχκε, λα πνχκε «κεηψλνπκε ηα ηέιε…» αλ ζα είλαη 7,5 ή 8,5% ζα
παίμεη ξφιν ζην λα ςεθηζηεί έλαο πξνυπνινγηζκφο; Ή ζα παίμεη ηνλ ξφιν ζην
«επηηέινπο λα δνχκε έξγα λα γίλνληαη ζε απηή ηελ πφιε»;
πλεπηθνπξνχκελνη βεβαίσο απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο πνπ
καο θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Γελ είλαη Θεφο θαλέλαο εδψ, δελ ππάξρεη
ζέζθαην, δελ κπαίλεη θαλέλαο ζηε δηαδηθαζία λα πεη «απηφ πνπ ιέσ εγψ, είλαη
αιάλζαζην», αιιά ππάξρεη θάηη άιιν. Τπάξρεη κηα πξνυπεξεζία, ππάξρνπλ
Σερληθέο Τπεξεζίεο, ππάξρνπλ Τπεξεζίεο πνπ γλσξίδνπλ αλαινγνχληα
πνζά. Με απηά ηα πνζά ρηίζνπκε πξνυπνινγηζκφ.

28

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/12/2019

Δπεηδή αθνχζηεθε εδψ ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ θνξέο απφ
δηαθνξεηηθέο Παξαηάμεηο ε ιέμε «πξνβιεκαηηθά ιεηηνπξγηθά», απηά ηα
ιεηηνπξγηθά πάκε λα βξνχκε πσο ζα ηα ηζνθαξίζνπκε, πσο ζα ηα
ηζνδπγήζνπκε. Γελ μεθίλεζε θαλέλαο θαη είπε «εγψ ζα απμήζσ, ζα κεηψζσ,
ζα αλεβάζσ, ζα θαηεβάζσ…». Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή θ. Σνκπνχινγινπ είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ
απαληήζεσλ, λα ζπλερίζνπλ νη Αληηδήκαξρνη θαη ν Γηεπζπληήο; Γελ έρνπλ
απαληεζεί ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα. Κχξηε Σάθα έρεηε ηειεηψζεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα παξαηήξεζε λα θάλσ. Σν 2017 ππήξρε ππφινηπν ζηα
αληαπνδνηηθά 1.754.000 € θαη δελ έγηλε κείσζε. Δληάμεη δελ ζαο ςέγεη θαλείο,
δελ έγηλε κείσζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ. Κχξηε Κνπηζάθε
ζέιεηε λα πείηε θάηη; Ο θ. Γηνχδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Θα απαληήζσ αλά θσδηθνχο γηαηί απηφ
κπνξψ λα θάλσ, δελ ραξάζζσ πνιηηηθέο, εληειψο ππεξεζηαθά, φπσο είπε ν
θ. Βαζηιφπνπιν έρεη δίθην.
Γπν θσδηθνχο ηειεπηαίνπο φπσο ηνπο έρσ ζην ραξηί κνπ νη
δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ
πνπ είλαη πξνο ην ηέινο 02208113001 θαη 8116001 δελ ζπκάκαη πνηνο ην
ξψηεζε, είλαη ΠΟΔ απφ ηηκνιφγηα ν έλαο θαη ν άιινο είλαη ΠΟΔ απφ
αλαιψζηκα.
Πάκε ζηα πην ζνβαξά ηψξα. Έλαο θσδηθφο πνπ είλαη γηα κηα
κειέηε

ελεξγεηαθήο

αλαβάζκηζεο

απηνκαηνπνίεζεο

ζπζηήκαηνο,

ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζαθψο
θαη δελ αθπξψλνπκε ηε κειέηε πνπ έγηλε επί δεκαξρίαο θ. Βαζηιφπνπινπ, ε
κειέηε φκσο απηή ήηαλ γηα ηνλ πςειφ θσηηζκφ, κφλν. Γελ ειάκβαλε ππφςε
ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο ζε ρακειφ θσηηζκφ, νπφηε γηα λα νινθιεξσζεί ην
masterplan πνπ ζπδεηάγακε θαη κε ηε δηθή ζαο ηε Γηνίθεζε, ρξεηάδεηαη κηα
ζπλνιηθή κειέηε ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
κειέηεο θαη ζα επεθηαζεί ζηνλ ρακειφ θσηηζκφ θαη ζα ζπκπιεξψζεη.
«Πξνκήζεηα

ειεθηξνινγηθνχ

πιηθνχ

θαη

εηδψλ

ειεθηξνθσηηζκνχ» 200.000 € θχξηε Αλαληάδε ραίξνκαη πνπ ζαο μαλαβιέπσ
θαη απφ θνληά, απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη ην εμήο: ν πξνυπνινγηζκφο απηφο
29

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

είλαη 200.000 € αλ ζπκάζηε αθφκε θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πνπ θάλακε
πξνυπνινγηζκφ γηα ην ’19 ζηελ αξρή είρακε αξρηθά 170.000 € ζηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ θαη ηειηθά επεηδή ήηαλ έλαο -επηηξέςηε κνπ ηε ιέμε, ρσξίο λα
ζέισ λα ππνλνήζσ ηίπνηε- θσδηθφο ν νπνίνο ήηαλ εχθνινο λα πάξεηο
ρξήκαηα γηα λα θάλεηο άιια πξάγκαηα, ζπλερψο θφβακε. Απηφ ήηαλ θάηη ην
νπνίν δελ αμίδεη φλησο ζηνπο ειεθηξνιφγνπο.
Μέζα ζε απηά ηα 200 ρηιηάξηθα πνπ έρνπκε βάιεη γηα θέηνο θαη'
αξράο είλαη 50.000 € πνπ είλαη γηα Led γηα φια ηα γήπεδα, ζπλ 50.000 € γηα
ζηχινπο πνπ έρνπλ ζαπίζεη θαη πέθηνπλ ζηελ πφιε. Ήηαλ έλα έξγν, δειαδή
ήηαλ κηα πξνκήζεηα ε νπνία έπξεπε λα είρε γίλεη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ γηα
λα αληηθαηαζηήζνπκε ζηχινπο θαη ηα Led ζηα γήπεδα γηα λα κπνξέζνπκε
ηνπιάρηζηνλ λα εμνηθνλνκήζνπκε ζεκαληηθά πνζά ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.
Γηα ην ινγηζκηθφ απάληεζε ν θ. Σάθαο, γηα ηα ιάζηηρα 50.000 €.
Σα ιάζηηρα είλαη θαη κεραλήκαηα έξγσλ θαη απηνθηλήησλ δελ είλαη ην ειαζηηθφ
ελφο Η.Υ. πνπ έρεη ε ηεηξάδα 250 €, αιιά έλα ιάζηηρν ηνπ ιεσθνξείνπ ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο έρεη 450 € ρσξίο ΦΠΑ. Οπφηε θάληε κία εμάδα θαη ζα
δείηε γηα πνην ιφγν βγαίλνπλ απηέο νη 50.000 € νη νπνίεο δελ θηάλνπλ γηα λα
αιιάμνπλ φια ηα ειαζηηθά. Πέξζη δελ αιιάμακε, αλά δηεηία πξνζπαζνχκε θαη
αιιάδνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ψζηε λα είλαη εηνηκνπφιεκνο ν ζηφινο
ηνπ Γήκνπ.
«Πξνκήζεηα

θαπζίκσλ

γηα

κεηαθνξηθά

κέζα,

πεηξέιαηα»

390.000 €. Απφ απηέο ηηο 390.000 € αλ ζπκάκαη θαιά ζηε κειέηε νη 40.000 €
είλαη ε πξναίξεζε ε νπνία είλαη γηα ηπρφλ απμεκέλεο αλάγθεο, αλ απμεζεί ε
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Σα ππφινηπα, βάζεη ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ ’17 θαη ηνπ
1νπ εμακήλνπ ηνπ ’18 κφλν γηα ηε γελλήηξηα ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο, κέρξη
λα γθξεκηζηεί ην ακαμνζηάζην είρακε ζηαζκφ ιεηηνπξγνχζε ν ζηαζκφο
κεηαθφξησζεο, θαη κε ηελ πξννπηηθή δελ μέξνπκε αλ επηηξέςεη ν λφκνο λα
μαλαιεηηνπξγήζεη ν ζηαζκφο γη' απηφ ηνλ ιφγν έρνπκε πάεη ηφζν ςειά. Βγάιηε
40.000 € είλαη ζηα 350.000 € έρνπκε θη έλα κηθξφ γηαηί ε γελλήηξηα κε βάζε ην
πξνζπέθηνπο πνπ έρσ εδψ απφ ηνλ θ. Φαιίδα, είλαη 15 ιίηξα ηελ ψξα ζε
πεηξέιαην θαίεη ζε πιήξε θφξην.
Υνληξηθά λα ζαο πσ γχξσ ζηηο 60.000 € φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαλ
κε θεηδψ θαη μέξεη ν θ. Αλαληάδεο ηη ζεκαίλεη «κε θεηδψ», δειαδή δελ ηελ
αθήλακε λα ηξέρεη ήηαλ 60.000 € ην ρξφλν κφλν ε γελλήηξηα ηνπ ζηαζκνχ
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κεηαθφξησζεο, ην πεηξέιαην. Απηή είλαη ε εμήγεζε, δελ μέξσ αλ ζαο
θαιχπηεη.
Δπίζεο γηα ηε βελδίλε γηα ην 20 ηα νρήκαηα ηνπ 20 δελ είλαη
απιά Η.Υ. δειαδή ν ππεξαπινπζηεπκέλνο ηξφπνο φηη βάδνπκε 11 ιίηξα αλά
100 ρικ. ηελ θαηαλάισζε θαη' αξράο έρνπκε εκηθνξηεγά ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ φιε ηε κέξα ζε φιε ηελ πφιε θαη φηαλ ηα ζηακαηνχλ νη νδεγνί γηα
λα θνξηψζνπλ ηα νγθψδε, γηα λα πάξνπλ θιαδηά, γηα, γηα… ε κεραλή δελ
ζβήλεη δπζηπρψο. Απεπζχλνκαη ζε φινπο, θνηηάσ εζάο επεηδή έρσ αξθεηφ
θαηξφ λα ζαο δσ. Οπφηε ίζσο λα είλαη έλα πεληνρίιηαξν πην ηζηκπεκέλν ν
πξνυπνινγηζκφο ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Οπφηε εθεί αο πνχκε φηη
έρεηε έλα κηθξφ δίθην, δειαδή ππεξαπινπζηεχνπκε θάπνηα πξάγκαηα εγψ
απιά ζαο εμεγψ πσο βγήθαλ απηά ηα λνχκεξα.
Γηα ηνλ ζπλαγεξκφ. αθψο θαη ην κεδελίζακε, ιεηηνπξγεί ην
ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, δπζηπρψο ην ζέκα ηνπ σκαηείνπ γηα ηηο θάκεξεο
ππάξρεη. κσο εθφζνλ έθιεηζε πιένλ ν ρψξνο, έρνπλ ζηακαηήζεη ηα πάληα
θαη νη θινπέο θαη φια θαη είλαη αξθεηά αζθαιηζκέλνο. Θα μαλακπνχλ θαη’ εκέ
νη θάκεξεο, πξέπεη λα κπνπλ. Θα δνχκε πσο ζα πείζνπκε ην σκαηείν ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε, ν ππεξεζηαθφο παξάγνληαο ζα ξσηήζεη ην
σκαηείν εξγαδνκέλσλ; Απηφ αθνχκε ηψξα; Δζείο ζαλ Πξντζηάκελνο δειαδή
ζα πάηε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζα πείηε ηη. αο ξσηάσ, γηαηί είπαηε θάηη
ρνληξφ.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Ρσηήζηε κε, ζα ζαο απαληήζσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίπαηε δπν ρνληξά. ηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θιείζηεθαλ δελ
ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά θινπήο θαη δεχηεξνλ φηη ζα κπνπλ νη θάκεξεο θαη ζα
δνχκε λα πείζνπκε ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ. Χο ηη ζα ην πείζεηε;
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Θα πείζνπκε φηη ην αίηεκα …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δζείο. Πξνζσπηθά εζείο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θάλνπκε δηάινγν θ. εξεηάθε ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηα είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ θπξίνπ κε ηελ νπνία ζα πείζεη ην
σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ.

31

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιψ πνιχ, θ. Γηνχδε κελ
απαληάηε.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Θα απαληήζσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ απαληάηε θ. Γηνχδε, είλαη κηα άιιε δηαδηθαζία,
είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ αληαπνδνηηθψλ θ. εξεηάθε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην έβαια απφ ηελ αξρή φκσο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα απαληήζεη ν ππάιιεινο θ. εξεηάθε.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Γελ ζα πείζσ θαλέλαλ. Θα ηνπο δείμσ φηη είλαη αβάζηκν ην φηη
βγήθαλ νη θάκεξεο, ηίπνηε άιιν. Με ην λφκν ζα ην δείμσ απφ εθεί θαη πέξα αλ
ζέινπλ λα ηνλ εθαξκφζνπλ θαιψο, αλ δελ ζέινπλ πάιη θαιψο.
Γελ ζπκάκαη θάπνην άιιν θσδηθφ, ζπκίζηε κνπ ιίγν, απηνχο είρα
ζην κπαιφ κνπ. Τπάξρεη θάπνηνο άιινο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γηνχδε έρσ ξσηήζεη γηα ηα νηθνδνκηθά πιηθά θαη γηα
ηα δχν Η.Υ. απηνθίλεηα.
Ν. ΓΗΟΤΓΖ: Σα νηθνδνκηθά πιηθά είλαη θαζαξά γηα ην ακαμνζηάζην εάλ θαη
εθφζνλ κείλεη εθεί πνπ είλαη θαη πάιη αιινχ ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θάπνηεο
εξγαζίεο. Δίλαη νηθνδνκηθά πιηθά κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα, δελ ππάξρεη
ηίπνηε θξπκκέλν εθεί κέζα.
Σα δπν επηβαηηθά νρήκαηα. Σν REAULT απηφ πνπ είρακε ην
MEGAN είλαη πνιχ παιηφ είλαη ζηα «ηειεπηαία» δειαδή φιν βγάδεη βιάβεο
είλαη πνιχ θνζηνβφξα ε επηζθεπή ηνπ. Αθφκε πεγαίλεη ηέινο πάλησλ δελ
μέξσ γηα πφζν θαηξφ ζα πεγαίλεη, έρνπκε πέληε επφπηεο πξέπεη λα γίλεηαη
επνπηεία ζηελ πφιε, δελ κπνξνχλ λα νδεγνχλ φινη κεραλάθη, δελ μέξνπλ, δελ
ζέινπλ, ην ρεηκψλα δελ βνιεχεη, δελ βνιεχεη γεληθψο νπφηε γη' απηφ ηνλ ιφγν
έρνπκε βάιεη ηελ πξνκήζεηα δπν επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
θαζαξηφηεηαο. Απηά ήηαλ;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζπκάκαη θάηη άιιν. Αλ θάπνηα εξψηεζε δελ έρεη
θαιπθζεί, κπνξείηε λα ηελ επαλαιάβεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα εξψηεζε πνπ εγψ δελ έρσ πάξεη απάληεζε, αιιά δελ
είλαη γηα ηνλ θ. Γηνχδε, είλαη ηα κε εηζπξαθηέα απφ 115.000 € πέξζη πνπ
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έθηαζαλ ζηηο 545.000 € θαη απνηππψλνληαη ζηα αληαπνδνηηθά. Μηιάκε γηα
430.000 € δηαθνξά θαη ζε απηφ δελ έρσ πάξεη απάληεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είπακε φηη ζα ειέγμνπκε αξρηθά αλ είλαη 545.000 ή 345.000
€ θαη απηφ έρεη πξνβιέςεη ε Τπεξεζία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Σάθα, επεηδή θαηαιαβαίλσ λα δηαβάδσ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, απηφ πνπ είδαηε είλαη κηα πξφβιεςε γηα ηηο εηζπξάμεηο. Δδψ
κηιάκε γηα ηα έμνδα ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ. Δθεί ν πξνυπνινγηζκφο πνπ

αθαηξέζεη ηηο 300.000 € θάλεη κηα πξφβιεςε θαη βγάδεη έλα ηειηθφ πνζφ θαη
ιέεη «ζα εηζπξάμεηο απηά».
Μεηά εξρφκαζηε ζηα έμνδα θαη απφ εθεί πνπ ήηαλ 115.000 €
πέξζη, θηάλεη ζηηο 545.000 € θέηνο. Απηφ γηα εκέλα αλ δελ εμεγεζεί κε έλα
ηξφπν, είλαη ππεξβνιηθφ. Δίλαη ζα λα έρεη παξθάξεη θάπνηνο 430.000 € εθεί
θαη ζηελ 1ε αλακφξθσζε ζα βξνχκε θαη αξρίδνπκε θαη ηξαβάκε απφ εθεί
ιεθηά. πγλψκε θηφιαο, αιιά απηφ θαηαιαβαίλσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηή ήηαλ ε εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. Πεξηκέλνπκε λα πάξνπκε
θάπνηα ρξήκαηα απφ ηελ ENERGA γη' απηφ ππάξρνπλ απηά ηα πνζά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ζηα έμνδα απηφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη κε είζπξαμε απηή ηε ζηηγκή, φηη δελ ηα εηζπξάηηνπκε. Θα
ειεγρζεί ην πνζφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάηη πνπ δελ έρεη απαληεζεί, γηα λα πξνρσξήζνπκε
ζηηο ηνπνζεηήζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ θη άιιε εξψηεζε θ. Πξφεδξε. Καηαιαβαίλεηε φηη κε
βάζε απηά πνπ καο είπαηε ζηνλ θφκβν έρεηε απνζηείιεη ζηνηρεία ηα νπνία
είλαη πιαζκαηηθά;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ππήξρε άιινο ρξφλνο, έπξεπε λα θχγνπλ κε ηηο απνθάζεηο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ηαλ επηζηξέςεη απφ ηνλ θφκβν, ζα δηνξζσζνχλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηα λνχκεξα. Σν γλσξίδακε, πξηλ θάλνπκε ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε απηή. Σν μέξακε, δελ ππήξρε άιινο ρξφλνο, ήδε
θαζπζηέξεζε ε απνζηνιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξλάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Πξψηα θαη θχξηα ζέισ λα
ζηειηηεχζσ ηελ πξαθηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ε νπνία πξηλ αθφκε αλαιάβεη,
πξηλ αθφκε δεη ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θξφληηζε ζε θηιηθφ κέζν
ηνπηθφ λα θπθινθνξήζεη κηα είδεζε κε ηνλ ηίηιν «Μαχξε ηξχπα». Υσξίο λα
ππάξρεη ίρλνο αηζρχλεο απέλαληη ζε κηα Γεκνηηθή Αξρή πξνεγνχκελε, ε
νπνία παξέδσζε, ζήκεξα εζείο ην νκνινγείηε, ηνπιάρηζηνλ ζηα αληαπνδνηηθά
έρεηε 2.400.000 € ζήκεξα πιεφλαζκα.
Άξα νθείιεηε πξψηα θαη θχξηα κηα ζπγλψκε γη' απηφ ην νπνίν
είπαηε θαη θ. Σάθα είζηε πνιχ ιαιίζηαηνο δεμηά θαη αξηζηεξά ην γλσξίδνπκε
θαη εκείο θπθινθνξνχκε ζε απηή ηελ πφιε. ηαλ θαηεγνξήζαηε γηα καχξε
ηξχπα θαη πξνζπαζείηε εδψ θαη 15 κέξεο λα θξχςεηε κε θάζε δπλαηφ ηξφπν
λφκηκν θαη κε, ην γεγνλφο φηη έρεηε 2 εθαηνκκχξηα ηνπιάρηζηνλ πιεφλαζκα.
Καη ηη θάλεηε; Καηεβάδεηε κηα εηζήγεζε πνπ απμάλεη 20% ην
Γεκνηηθφ θφξν, κεηψλεη ηα δεκνηηθά ηέιε 2% πεξλάεη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή νξηαθά, απνζηέιιεηε κε βάζε απηή ηελ ςεθηζκέλε εηζήγεζε ζην
θφκβν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ ΟΣΑ θαη σ ηνπ ζαχκαηνο ν θ. Κνπηζάθεο πνπ
δελ ζπκκεηέρεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ δελ είλαη κέινο ηεο γη' απηφ
δελ ζπκκεηέρεη, καο παξνπζηάδεη χζηεξα απφ ηελ θαηαθξαπγή κηα κείσζε 8%.
Αθνχζηε ηψξα φκσο, πξνζπαζψ λα δσ ηη λέεο επελδχζεηο
-εθηφο απφ απηά πνπ ζαο αθήζακε εκείο, ηα νπνία είλαη ζπλερηδφκελα- πάηε
λα θάλεηε. Γηαηί φπσο είπα θαη ζηελ αξρή ην δήηεκα δελ είλαη θαλείο λα
κεηψζεη κφλν, πνπ πξέπεη λα κεηψζεη, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα βειηηψζεη ηελ
θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο πφιεο.
Ση θάλεηε εδψ; Γηα έλα ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνχξγεζε
πεηπρεκέλα ζηελ πφιε ηνπιάρηζηνλ ζην θέληξν ηεο, βεβαίσο ππάξρεη ην
πξφβιεκα ησλ ζηνκίσλ πνπ είλαη κηθξά θαη ζα ηα αληηθαηαζηήζεηε, αιιά είλαη
κηα δνκή πνπ ηελ έρεη αλάγθε ε πφιε εηδηθά ζε ζεκεία πνπ είλαη
ππθλνθαηνηθεκέλε θαη παξάγεηαη κεγάινο φγθνο απνξξηκκάησλ εζείο βάδεηε
κε 1.760 πιεφλαζκα 24.000 €. Δπέλδπζε κεδέλ.
Δπέλδπζε γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ πάιη βιέπσ φηη ε κφλε
απφθαζε ηελ νπνία θέξαηε ήηαλ γηα ζπκβαζηνχρνπο, φρη γηα κφληκν
πξνζσπηθφ. Δλψ απηφ ην νπνίν έρεη αλάγθε ε θαζαξηφηεηα θπξίσο, πέξα απφ
ηηο ππνδνκέο, είλαη αλζξψπηλα ρέξηα. Γηαηί ηνλ θηελφ ιατθηζκφ ηνπιάρηζηνλ
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εκείο απφ εζάο ηνλ δήζακε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ην λα έρεηο κηα πφιε
πνπ είρε δπν νδνθαζαξηζηέο δηαζέζηκνπο φηαλ αλαιάβακε γηα ηελ πφιε θαη κε
λχρηα θαη κε δφληηα πξνζπαζήζακε λα εληζρχζνπκε ην Γήκν κε κφληκν
πξνζσπηθφ. Καη απηφ δελ θαίλεηαη ζηελ εηζήγεζε.
Αληίζεηα

ηη

θαίλεηαη

ζηελ

εηζήγεζή

ζαο;

Φαίλεηαη

φηη

πξνζπαζείηε κε δηάθνξα ηξηθ, ην έλα ηξηθ είλαη νη 110.000 € ηνπ ’18 έγηλαλ
345.000 € βάζεη ηνπ 8,5% θαη νη 345.000 € κε έλα καγηθφ ηξφπν έγηλαλ
545.000 €. Ξέξεηε ηη δείρλεη απηφ; Απηφ δείρλεη ηξφπν λα θξχςεηε ιεθηά, είηε
γηα λα κελ θάλεηε επέλδπζε, είηε γηα λα θάλεηε κεηψζεηο, είηε γηα λα κελ θάλεηε
ζνβαξέο, πξαγκαηηθέο κεηψζεηο φπσο εκείο ην εμαγγείιακε ην 2019 πέξζη,
πνπ κεηψζακε δεχηεξε θνξά ηα ηέιε θαη είρακε δεζκεπηεί φηη θαη ην ’20 ζην
βαζκφ πνπ ππάξρεη πιεφλαζκα, ζα κεησζνχλ 10%.
Γηα λα πξνιάβσ, γηαηί ζα κπεη είλαη ζίγνπξν απφ θάπνηνπο, γηαηί
θάπνηνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα κηιήζνπλ γηα καησκέλα πιενλάζκαηα, νη κφλνη
νη νπνίνη κάησζαλ ήηαλ νη Σξάπεδεο θαη ηα ζνχπεξ κάξθεη. Άξα θάπνηνο ν
νπνίνο λα κηιήζεη γηα καησκέλα πιενλάζκαηα, ζα θιάςεη γηα ηνπο ηξαπεδίηεο
θαη γηα ηηο κεγάιεο ππεξαγνξέο γηαηί απφ απηνχο δεκηνπξγήζεθε ην
πιεφλαζκα, ηε ζηηγκή πνπ θαη απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ηειψλ ςεθίζηεθαλ
απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη κεηψζεθαλ ζπλνιηθά ηα ηέιε γηα
ηηο θαηνηθίεο.
Άξα θ. Σάθα αθνχζηε, είπαηε πξηλ φηη είδαηε ηνλ ςεθηζκέλν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ – Σαχξνπ, μέξεηε ππάξρεη ν ιεγφκελνο
έιεγρνο λνκηκφηεηαο. ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο αλ λνκίδεηε φηη ζα παίμεηε ην
παηρλίδη ηεο ηεθκαηξφκελεο λνκηκφηεηαο, εκείο ζαο ελεκεξψζσ φηη δελ ζα ζαο
αθήζνπκε λα ην παίμεηε. Γηαηί θξνληίζηε λα κάζεηε απηέο νη απνθάζεηο ηηο
νπνίεο θνηηάηε, ηη είδνπο έγθξηζε λνκηκφηεηαο έρνπλ ιάβεη. Γηαηί αλ έρνπλ
ιάβεη ηελ ηεθκαηξφκελε λνκηκφηεηα, λα είζηε ζίγνπξνη φηη εζείο δελ ηε ιάβεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ην φιν ζέκα μεθίλεζε κεηά ηελ
θαηαςήθηζε απφ εκάο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ,
δηφηη σο Παξάηαμε έρνπκε ηελ άπνςε ηεθκεξησκέλα φπσο ζα εθζέζσ θαη
πεξαηηέξσ γηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, δηφηη ην Γεκνηηθφ
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πκβνχιην ζηα αληαπνδνηηθά δελ λνκηκνπνηείηαη λα επηβάιιεη θφξνπο.
πλεπάγεηαη θαη θαηαινγηζκφο ζε φινπο απνθαζίζνπλ θάηη ηέηνην.
Κάζε πνιίηεο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πέξα απφ εκάο σο
Παξαηάμεηο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαη λα έρνπκε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο θαη ζα
εμεγεζψ. Παξ' φηη είλαη πάξα πνιχ απιφ ην ζέκα θαη άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ
Γήκαξρν θαη εθπιήζζνκαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ πνπ έθαλε ελδηακέζσο.
Κχξηε Γήκαξρε φηαλ έρεηο 2 εθαηνκκχξηα ρνληξηθά ιέσ
ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο, θάλεηο ζεκαληηθή κείσζε ζηελ επφκελε
ρξήζε. Οη Τπεξεζίεο αλαθέξνπλ ηα λνχκεξα απηή είλαη ε δνπιεηά ηνπο.
Γνπιεηά καο είλαη λα ειέγρνπκε ηα λνχκεξα θαη εμεγνχκαη.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζήκεξα ν Γήκνο καο έρεη Σακείν 5.356.980,56
€ εμ απηψλ ζηα αληαπνδνηηθά αλήθνπλ ηα 2.404.579,47 €. Άξα ππάξρεη έλα
ππφινηπν ζήκεξα φρη απηφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο ηνπ
1.757.000 € αιιά 2.404.579,47 € θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνκέλνπλ ηα
2.952.401,09 €
χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξεηαη
ξεηά ζηε ζει. 26 φηη ε εθηίκεζε γηα φιν ην έηνο ησλ δαπαλψλ ζηα
αληαπνδνηηθά ηέιε ζα αλέιζεη ζηα 4.194.271,36 €. Παξάιιεια ζηελ άιιε
ζηήιε σο παξαδφμσο γηα ην 2020 αλαθέξεη 6.340.352,30 θαη ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο κείσζεο πνπ έθαλαλ κε ηε δεχηεξε εηζήγεζε θαη ηηο 245.000 €
θηάλνπκε ζηα 6.080.000 €. Γειαδή θνληά ζηα 2 εθαηνκκχξηα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη κέρξη ζήκεξα ζέισ λα γλσξίδνπκε φινη καο
φηη απφ ηα 4.194.271 € πνπ πξνβιέπνληαη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο έρνπλ
πιεξσζεί κέρξη ζήκεξα 3.365.821,96 €. Πνπ ζεκαίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ
έηνπο ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ άιιεο 828.000 €. Καη αλακέλεηαη κηα
είζπξαμε θη άιιεο 156.419 € απφ ηε ΓΔΖ ε ηειεπηαία δφζε ηνπ ’19 πνπ ίζσο
θαζπζηεξήζεη θαη έξζεη ην κήλα Γελάξε – Φιεβάξε.
Παξάιιεια θχξηνη ζπλάδειθνη κε ηα ζπλ θαη ηα πιελ βιέπνπκε
φηη ζην ηέινο ηνπ έηνπο απηνχ ηνπ ’19 δελ ζα έρνπκε 1.757.000 € ζα έρνπκε
ππφινηπν 1.632.998 €. Δμ απηψλ γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη ππεχζπλνη ζην
ξφιν πνπ ππεξεηεί ν θαζέλαο εδψ κέζα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη
έρνπκε ιάβεη ππφςε φιεο ηηο νθεηιέο κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο πνπ ζα είλαη ζηηο
828.000 € δειαδή κέζα ην κήλα απηφ κέρξη ην Γελάξε πνπ θιείλεη ην
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νηθνλνκηθφ έηνο αιιά ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε, γηα λα είκαζηε αθφκε πην
αθξηβείο θη άιιεο 650.000 € πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί επί θ. Βαζηιφπνπινπ.
Γελ έρεη αγνξαζηεί αθφκε κηα κεγάιε πξνκήζεηα πνπ ππάξρεη, ε νπνία ζα
ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην έηνο 2020.
Καηά ζπλέπεηα ζα καο κείλεη νπζηαζηηθά θαη θαζαξά ζην λέν
έηνο πιεξσκέλσλ φισλ ησλ νθεηιψλ, πεξίπνπ ην 1 εθαηνκκχξην επξψ. Απηφ
ζεκαίλεη θπξίεο θαη θχξηνη φηη ε κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ δηφηη ζαο
επαλαιακβάλσ γηα κηα αθφκε θνξά θαη ζα πξέπεη λα ην ιάβνπκε ζνβαξά
ππφςε ζηα αληαπνδνηηθά κελ κπεξδεχεηε ην Γεκνηηθφ θφξν γηαηί δηάβαζα φηη
απμήζεθε 20%. Δθείλν ην 0,26 έγηλε 0,31 θαη ζα ζηαζψ θαη ζε εθείλν θαη γηα ηε
ζεκαζία θαη γηα ηελ αμία απηνχ ηνπ θσδηθνχ.
Άιιν ν δεκνηηθφο θφξνο θαη άιιν ηα δεκνηηθά ηέιε απηά ηα
νπνία ζπδεηάκε ελ εθηάζεη θαη ζηα νπνία ζηέθνκαη εδψ ηδηαίηεξα ζήκεξα.
Θα πξέπεη λα δνχκε φηη έρνπκε ηελ επρέξεηα λα θάλνπκε κηα
κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαηά 15% δηφηη έρεη θαη πεξηζψξηα θη άιινπ
νθέινπο αθφκε λα πεξηζζέςνπλ. Γπζηπρψο ππάξρεη αληίιεςε κίδεξε, ε
νπνία κνπ ιέεη «ζέισ ηφζα γηα ηα πεηξέιαηα, ηφζα γηα ηηο βελδίλεο…» θπξίεο
θαη θχξηνη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο έρεη δέθα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε
βελδίλε.
Θα ζαο θάλεη ηδηαίηεξε αλάιπζε ν θ. Λέθθαο δηφηη εξρφκαζηε
δηαβαζκέλνη θαη κειεηεκέλνη ζηηο δαπάλεο θαη ζα πξέπεη φινη λα δνχκε ην
θφζηνο. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα γξάθνπκε πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη ζην
ηέινο λα είλαη ππεξβνιηθνί, λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
λα κελ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο.
Θα αλαθεξζψ εηδηθφηεξα. Τπάξρεη έλα ζχλνιν θσδηθψλ
αξηζκψλ νη νπνίνη κηιάλε γηα ζηφιν 140.000 €, 35.000 €, 160.000 €, 83.770 €,
200.000 €, 150.000 €, 35.000 € θαη 38.000 €. ια απηά είλαη κέζα ζηα
6.077.000 €. Απηά ζα κπνξνχζαλ θπξίεο θαη θχξηνη λα πάλε ζε έλα άιιν
θσδηθφ πνπ καο έρεη δνζεί απφ ην ’18 ηα 10.400.000 € πνπ νθείιακε θαη
ππνρξενχκεζα θάζε έηνο λα ηξαβάκε κέρξη 3 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μέρξη ζηηγκήο θπξίεο θαη θχξηνη δελ έρνπκε ηξαβήμεη νχηε έλα
επξψ. Ξέξεηε πνηνο είλαη ν κεγάινο θίλδπλνο; Αλ παξέιζεη θαη ην έηνο απηφ ή
ην άιιν αλ ζπκάκαη θαιά, κπνξεί λα ράζνπκε θαη ηα 10.300.000 € δηφηη κε
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ζπγρσξείηε πάξα πνιχ «θάπνηνη άιινη έρνπλ αλάγθεο θαη επείγνληαη θαη εζάο
πνπ ζαο ηα δψζακε, θνηκάζηε κε ηα ηζαξνχρηα»! Καη είρα δεηήζεη απφ ηνλ θ.
Καληαξέιε λα κνπ θέξεη… Σελ απφθαζε ηελ έρσ πνπ ιέεη φηη θάζε ρξφλν
κπνξνχκε λα ηξαβάκε 3 εθαηνκκχξηα απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη είπα λα ζαο ηε
δψζεη γηαηί είζηε ζε θάπνην ζεκηλάξην, λα ηε θέξλαηε απφςε γηα ηνπ ιφγνπ ην
αιεζέο.
Πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα δειηίν ζε απηφ ην πνζφ, ζε απηή
ηελ απφθαζε ζπλεπηθνπξνχκελε κε έλα δειηίν πνπ ιέεη: «για αγορά
οικοπέδοσ, για καηαζκεσή, για ζηόλο…» θαη δελ θάλνπκε ρξήζε. Απνηέιεζκα:
300-400.000 € πνπ είλαη κφλν απηά ηα θνλδχιηα επηβαξχλνπλ πέξα ηνπ 16%
πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε άλεηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ κε έλα άιιν
πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα είλαη 5-6% αθφκε.
Πέξα απηνχ ππάξρεη γηα ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ. Δγψ ζα
πξνηηκνχζα θαη δελ ζα είρα αληίξξεζε λα βάιεη απφ ην 1 εθαηνκκχξην
500.000 € γηα ειεθηξνθσηηζκφ κε led κειέηεο θαη ηα ινηπά λα αιιάμνπλ θαη ηα
δίκπαια θαη ηα ηξίκπαια θαη ηα ςειά θαη ηα θνληά. Αλη' απηνχ βιέπσ κηα
επαλάιεςε κφλν ζηα γπκλαζηήξηα. Ση πάεη λα πεη απηφ; Έρεη θσηηζκφ ε
Γεθειείαο; Έρνπλ θσηηζκφ νη νδηθνί άμνλεο Νίθνπ Σξππηά, κχξλεο, Πίλδνπ, ε
Απνκάρσλ ή ην Κάησ Κνπθιάθη;
Θέισ λα πσ θπξίεο θαη θχξηνη φηη πήξαλ ηνλ παιηφ
πξνυπνινγηζκφ, αληέγξαςαλ ζηνπο ίδηνπο θσδηθνχο θαη άξρηζαλ θαη έβαδαλ
εθεί πνπ ήηαλ ηα πεηξέιαηα 155.000 €…. 390.000 €. Αλ δνχκε ηνλ γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 45.000 € ζέινπκε γηα πεηξέιαηα ζηε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία θαη πάεη ιέγνληαο.
Δάλ πάκε θαηά Γηεχζπλζε, ε Γηνίθεζε έρεη επηά νρήκαηα. Δθεί
έρνπκε άιιεο βελδίλεο άιια πεηξέιαηα, ζηελ θαζαξηφηεηα έρνπκε δέθα
νρήκαηα. ηελ Σερληθή Τπεξεζία έρνπκε ηξία νρήκαηα, ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία έρνπκε θαη 30 κεραλήκαηα κε 1.500 ιίηξα εηήζηα. ην Πξάζηλν
έρνπκε ηξία νρήκαηα θαη δπν κεραλήκαηα, ζπλ δπν ριννθνπηηθέο, ζηε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία έλα απηνθίλεην θαη θάηη κεραλέο θαη βιέπνπκε φηη ελψ
έρνπκε κηα ζπαηάιε ζεκαληηθή γη' απηέο ηηο δαπάλεο ην Πξάζηλν πνπ ήζειε
ζεκαληηθή βνήζεηα, δηφηη ζηεξείηαη θαη πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη
πεηξειαηνεηδψλ.
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Γειαδή εθείλα ηα ςαιίδηα πνπ θνπξεχνπλ θαη θιαδεχνπλ
παίξλνπλ ζε κπηηφληα ηε βελδίλε. Καη ζπλαληήζεθα εγψ κε πξνζσπηθφ γηαηί
έρσ επαθή κε ην πξνζσπηθφ θαη κνπ ιέλε «ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γξεηδειηά ηνλ
έρεηο δεη;» ιέσ «Σνλ έρσ δεη, ηη πξφβιεκα έρεηε» «Με 2 θαη 3.000 έρεηε ηελ
απαίηεζε λα θιαδέςνπκε ηελ πφιε;» Πνπ ε πφιε καο έρεη ην 40% πξάζηλν.
Καη ζέινπκε γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία πνπ κπαίλεη έλαο θαη ν θνχθνο θαη ν
νδεγφο, δχν, ζέινπκε 45.000 €. Καη αλ πάξνπκε φιν ην Πξάζηλν θπξίεο θαη
θχξηνη έρεη 3-2.000 €.
πσο αληηιακβάλεζηε ην πξνζσπηθφ έρεη ηε δηάζεζε, δελ έρεη
φκσο ηε δηάζεζε ζθφξπησλ ρξεκάησλ θαη είκαη πνιχ ζαθήο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ νη επηζθεπέο πέληε θσδηθνί θχξηνη ζπλάδειθνη θαη έλαο έθηνο 105.000 €
παξειζφλησλ εηψλ. Ξέξεηε νη βιάβεο λα ραξαθηεξίδνληαη ηαθηηθέο θαη
έθηαθηεο; Πξσηνθαλέο. Ή έρεηο βιάβε θαη παζαίλεηο θαη κέλεηο ζηε κέζε ηνπ
δξφκνπ ή δελ μεθηλάεη ην πξσί, ή δελ γπξίδεη πίζσ. Γελ κπνξεί λα ιέκε ηηο
100.000 € κε ην θαηλνχξγην ηηο κεηψλσ θαηά 20.000 € ν θσδηθφο
02206011002.
Πάκε παξαθάησ: «πληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ» ιφγσ
εθηάθησλ βιαβψλ κείνλ 20.000 θάλνπλ 80.000 € Μεγάιε ε ράξε!
Τπεξβαίλνπλ ηηο 250.000 € γηα βιάβεο. α λα παίξλακε δπν θαηλνχξγηα
απνξξηκκαηνθφξα.
«Τπεξεζία

αλαθχθισζεο

απνβιήησλ»

πιελ

15.000

€,

«Πξνκήζεηα απνξξνθεηηθνχ ζαξψζξνπ» 150.000 €, «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ
θπιηφκελσλ θάδσλ θαζαξηφηεηαο» πιελ 10.753 € κείνλ 245.753 €. Κχξηε
Γήκαξρε νη ζπλζήθεο ηεο δσήο είλαη ηέηνηεο ζήκεξα, πνπ νη πνιίηεο απαηηνχλ
απφ εκάο λα αμηνινγνχκε θαη ην πελεληάιεπην, δελ πεξηζζεχεη ζην Γήκν καο.
Δζείο πξνρζέο είπαηε φηη βγάιαηε θαη απφ ηελ ηζέπε ζαο γηα λα αλάςνπλ ηα
θψηα ζε έλα γπκλαζηήξην. Γελ κπνξνχκε λα πάκε κε ηέηνηεο ινγηθέο. Ξέξεηε
φηη ζπλεξγαδφκαζηε θαη βιέπεηε κηα ζζελαξά αληίδξαζε πάλσ ζηηο κεηψζεηο
απηέο, πνπ θαη ζην 7,5% θηάζαηε θαηφπηλ πηέζεψο καο.
Γελ κπνξεί ε πνιηηηθή ηεο θαζαξηφηεηαο λα είλαη καγαδάθη
θάπνηνπ. Δίλαη καγαδί φισλ ησλ πνιηηψλ, εηδηθά ε θαζαξηφηεηα θαη ην
πξάζηλν. Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δνχκε φια ηα λνχκεξα θαη ζαο δεηψ
έλα δηάιεηκκα δέθα ιεπηά πξηλ ςεθίζνπκε, δηφηη ζε απηή ηελ εηζήγεζε εκείο,
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εηιηθξηλά ζαο ιέκε, δελ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζεηηθά. Καη ην ιέκε κε αγάπε
θαη κε δηάζεζε έηζη ψζηε ε πφιε λα πάεη κπξνζηά.
Με ινγηθέο θάπνησλ νη νπνίνη ληε θαη θαιά ζέινπλ απμήζεηο θαη
λα ιάβεηε ππφςε ζαο θη εθείλεο ηηο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ πνιχ αλάγθε θαη δελ
έρνπλ πνπ λα απεπζπλζνχλ, γηα λα εηζαθνπζηνχλ. Καη ιππάκαη αγαπεηέ
πχξν, πσο δελ έζεζεο απηά ηα δεηήκαηα φηαλ είδεο 2 θαη 3 θαη 5.000 πνπ
μέξεηο πνιχ θαιά φηη έρεηο θαη ιεηςφ πξνζσπηθφ θαη δελ θηάλνπλ νχηε γηα κηα
γεηηνληά λα θιαδέςεηο, ιέσ θαη γηα πξνζσπηθφ θαη γηα κεραλήκαηα θαη
αλάγθεο γηαηί κίιεζα κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζέινπλ εξγαιεία θαη βελδίλεο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη επαλαιακβάλσ κπνξνχλ λα θχγνπλ φια
απηά ηα κεραλήκαηα απφ εδψ θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ άιιν ινγαξηαζκφ.
Δίλαη ζεκαληηθή βνήζεηα γη' απηφ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα γελλαία
αχμεζε ηεο κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
ζνλ αθνξά ην Γεκνηηθφ θφξν απηφο πνπ ήηαλ 0,26 θαη έγηλε
0,31 ηη ζεκαίλεη απηφ. Έλα ζπίηη 100 η.κ. ζα πιεξψζεη 5 € ην ρξφλν αλ δελ
θάλσ ιάζνο κε

απηή ηελ αχμεζε. Απηά ηα ιεθηά πνπ ζα καδεπηνχλ νη

100.000 € θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη εηδηθνχ ζθνπνχ. Πνπ ζεκαίλεη εληάζζνληαη
ζην

ινγαξηαζκφ

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

εμφδσλ,

πνπ

ζεκαίλεη

φηαλ

ν

Κσλζηαληηλίδε ζα καο δεηήζεη κηα έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηα ζρνιεία, ζα
έρνπκε λα πνχκε «έρνπκε έλα θνπκπαξά 100.000, πάξε 50.000 € ζήκεξα,
πάξε 20.000 € αχξην, πάξε 30.000 € κεζαχξην».
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη βξε Νίθν, εζχ θσλάδεηο γηα ηα ζρνιεία, θάζε βξάδπ καο
ιεο «ηξέρνπλ απφ εδψ…» θαη νχησ θαζεμήο θαη θαιά θάλεηο. Με κηα δηαθνξά:
πξέπεη λα βξνχκε θαη ην θνπκπί εθείλνπ ηνπ θνπκπαξά, πνπ ζα έρεη γηα λα
κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε απηέο ηηο δαπάλεο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε εκείο σο Παξάηαμε ζηεθφκαζηε ζεηηθά.
Γηφηη ζα εληζρχζεη ηνλ ιαβσκέλν ινγαξηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ.
πσο

πξέπεη

λα

νκνινγήζνπκε

θαη

ε

θαζαξφηεηα

ζηελ

πνιηηηθή

αληηπαξάζεζε θαη ε ζέζε επζχλεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε άπαληεο φηη
ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε άθεζε ππφινηπν θαη δελ είλαη ληξνπή λα ην
παξαδερφκαζηε.
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Δγψ κε ηνλ Βαζηιφπνπιν κπνξεί λα έρνπκε ζθνησζεί εδψ κέζα,
θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Παξαδέρνκαη φηη έρνπκε έλα ππφινηπν, εμ
φζσλ δηάβαζα θαη έρσ κάζεη λα δηαβάδσ θαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρσ. Απηφ
ην ππφινηπν κπνξνχκε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε, δηφηη αλ δελ ην είρακε κε ηε
ινγηθή ησλ Τπεξεζηψλ ην 1.750.000 ή 2.000.000 € ζα πξέπεη λα ην
κεηαθξάζνπκε ζε πνιχ γελλαία αχμεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζηα
6 εθαηνκκχξηα. Γηφηη ηα πξαγκαηηθά έζνδα θηάλνπλ ζηα 4.100.000 θαη κε ην
1.750.000 θηάλεη ζηα 6.077.000 € αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Πνπ ζεκαίλεη λα αλαγλσξίδνπκε θαη φ,ηη έξρεηαη απφ ην
παξειζφλ ζηελ παξνχζα Γηνίθεζε, πνπ κπνξεί λα είλαη ε ζέζε καο ηειείσο
δηαθνξεηηθή αχξην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά πνπ είλαη
άιιν θεθάιαην. Οπφηε εθεί έρνπκε λα πνχκε ηα δηθά καο.
Λέγνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κε κπαίλνληαο ζε εηδηθφηεξνχο
πξνυπνινγηζκνχο γηα ηε ζπληνκία ηνπ ρξφλνπ, δεηψ ζε θάπνηα θάζε αθνχ
αθνχζεηε φιεο ηηο απφςεηο θαη επεηδή δελ έρνπκε πεξηζψξηα ρξφλνπ θ.
Γήκαξρε, λα γίλεη κηα δηαθνπή λα ζπλελλνεζνχκε πνπ ζα θηάζνπκε ηνλ
ινγαξηαζκφ.
Γηφηη αλ επηβαξπλζεί ν πνιίηεο 5 επξψ απφ ην Γεκνηηθφ θφξν
ζα πξέπεη λα απαιιαγεί 15 € απφ ηα δεκνηηθά ηέιε έηζη ψζηε λα ηνπ κείλνπλ
10 € ζηελ ηζέπε ηνπ ζηελ θαηάιεμε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Να

μεθηλήζσ

κε

κηα

παξαηήξεζε. Άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη απηφ πνπ δελ κπνξψ
λα εμεγήζσ είλαη ην φηη γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα δεηάεη δεθάιεπηε δηαθνπή
γηα λα αλαπξνζαξκφζνπκε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο. Μα, εδψ δελ έρνπκε
έθζεζε ηδεψλ γηα λα ιέκε φηη ην κεηψλνπκε 15% ή 13-14%. Πξέπεη απηφ λα
εδξάδεηαη πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη απηφ δελ κπνξεί
λα γίλεη ζε δέθα ιεπηά, είλαη αδχλαην λα γίλεη.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο ζα ήζεια λα θάλσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ
θαη ζε ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο θαη ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ θ. Σάθα θαη ηνλ θ. Γηνχδε γηαηί ηνλ θ. Κνπηζάθε δελ ηνλ
αθνχζακε παξά ην φηη έρεη θάλεη ηελ πξφηαζε απφ φ,ηη καο είπε.

41

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Θέισ λα ζαο πσ θ. Γήκαξρε φηη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε φπσο
πνιχ θαιά γλσξίδεηε δελ είλαη δήηεκα πνιηηηθήο θαη έθζεζεο ηδεψλ, είλαη
δήηεκα θαζαξά αξηζκψλ: έζνδα – έμνδα. ,ηη εηζπξάηηνπκε απφ ηα
αληαπνδνηηθά, είλαη ηα έμνδα πνπ θάλεη ν Γήκνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ ηεο πφιεο. Σίπνηε άιιν. Καη είλαη πάξα πνιχ απζηεξφο ν
λφκνο. Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα απηά γηα άιιεο
θαηεγνξίεο εμφδσλ ιεηηνπξγηθψλ ή άιισλ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη αληαπνδνηηθά. Σν
ιέεη ε ιέμε θαη ην ιέεη θαη ν λφκνο.
Δπνκέλσο κνπ θάλεη εληχπσζε ην εμήο: είραηε ηελ επθαηξία
εζείο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν λα επηζθεθζείηε ηε Γηνίθεζε ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ θαη λα ελεκεξσζείηε φπσο θαη ν θ. Γξεηδειηάο, επί φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Κάηη πνπ ν θ. Βαζηιφπνπινο ην αξλήζεθε ζηε δηθή
καο Παξάηαμε, δελ καο επέηξεςε λα έρνπκε γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ, αλ θαη είρακε θάλεη έγγξαθε πξφηαζε πνηέ δελ πήξακε
απάληεζε. Δζείο φκσο είραηε ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλεηε απηφ θαη ήηαλ θαη
πνιχ ζεηηθφ.
Άξα φηαλ αλαιάβαηε, είραηε πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δεηήζαηε θαη εζείο θαη νη ζπλεξγάηεο ζαο. Γελ πήγαηε ζε αραξηνγξάθεηα
λεξά, πήγαηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηελ νπνία ηελ είραηε κειεηήζεη
ππνζέησ, γηαηί ηα ζηνηρεία δελ ηα δεηάκε γηα άιιν ιφγν, ηα δεηάκε γηαηί
αθξηβψο ζέινπκε λα δνχκε πσο ζα παξνπζηάζνπκε ην πξφγξακκά καο.
Παξ' φια απηά έξρεζηε ζήκεξα θαη είλαη απαξάδεθην, κε κηα
πξσηνθαλή πξνρεηξφηεηα λα δεηάηε ηελ ςήθν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ρσξίο λα καο έρεηε πείζεη φηη έρεηε
αζρνιεζεί ζνβαξά.
Ση καο είπε ν θ. Σάθα πξνεγνπκέλσο; Μα εάλ –ιέεη- δελ είλαη ηα
εηζπξαθηέα 545.000 θαη είλαη 345.809 € δειαδή 200.000 € κείνλ, ζα πξέπεη
λα θάλνπκε κείσζε ησλ ηειψλ θαη έξρεηαη λα δεηήζεη ηελ ςήθν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Γειαδή απηά ζε πνηα ρψξα ζπκβαίλνπλ; ε πνηα πφιε
ζπκβαίλνπλ; Σελ ψξα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αθνχ έρεηε θάλεη δπν ηξεηο
αιιεπάιιειεο εηζεγήζεηο, λα καο ιέηε «δελ μέξσ». Καη ην ιέλε νη αξκφδηνη
πνπ έρεηε εζείο ηνπνζεηήζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

42

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 2/12/2019

Έξρνκαη λα πσ θαη κεξηθά άιια ζπγθεθξηκέλα. ε πνιιά κε
θάιπςε ν θ. Γξεηδειηάο γη' απηφ θαη δελ ζα επαλέιζσ γηα λα κελ θνπξάζσ ην
ψκα, ην πξψην πνπ δελ ειέρζε είλαη νη επηκεηξήζεηο ησλ ρψξσλ. Εεηάκε
ζήκεξα λα θαζνξίζνπκε ζπληειεζηέο δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εξσηψ: ζην
παξειζφλ θαη ηψξα ηη έγηλε ζην παξειζφλ; Κάλακε επηκεηξήζεηο ησλ ρψξσλ
γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιινπκε δεκνηηθά ηέιε; Γελ θάλακε.
Πξνβιέπεηαη λα θάλεηε επηκεηξήζεηο ησλ ρψξσλ γηα λα δνχκε
αλ ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνπκε είλαη αθξηβή; Καη δελ κηιψ
κφλν γηα ηηο θαηνηθίεο, απηφ είλαη ην ιηγφηεξν. Μηιψ γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο
ρψξνπο, γηα ηνπο κεγάινπο ρψξνπο απφ εθεί πνπ πεξηκέλεη ν Γήκνο λα
εηζπξάμεη αξθεηά ρξήκαηα σο αληαπνδνηηθά;
Δγψ ζα πεξίκελα κηα λέα Γεκνηηθή Αξρή πνπ μεθηλάεη ην έξγν
ηεο λα έρεη έλα πνζφ ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν κε ηελ επνπηεία ησλ ππαιιήισλ,
πνπ ζα θάλεη επηκεηξήζεηο ησλ κεγάισλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. Πνπζελά
δελ ππάξρεη απηφ. Κνηηάδνπκε λα πάξνπκε απφ ηα 90 η.κ. ηνπ πνιίηε θαη
βιέπνπκε αλ είλαη 90 ή αλ είλαη 85 ή αλ είλαη 95 θαη δελ έρνπκε θάλεη
επηκέηξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ γηα λα δνχκε αλ έρνπκε δηαθπγή
εζφδσλ απφ εθεί. Γελ ην έζεζε θαλέλαο απηφ θαη απνξψ γηαηί δελ ην έζεζε
νχηε ν θ. Γξεηδειηάο, πνπ έρεη κηα κεγάιε εκπεηξία πάλσ ζε απηά.
Δπηκεηξήζεηο ησλ ρψξσλ θαη θπξίσο ησλ επαγγεικαηηθψλ, κε
ζπλεξγείν θαη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο
ζπγθεθξηκέλα έμνδν γη' απηφ. Κάηη πνπ δελ ην θάλαηε.
Δπίζεο βιέπσ κηα ινγηθή λα πξνζιάβεηε ζπκβαζηνχρνπο. ηαλ
βιέπεηε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη κηιάεη γηα κφληκεο πξνζιήςεηο, εζείο
έξρεζηε λα καο θέξεηε πίζσ; Πφζν πίζσ θ. Γήκαξρε; Με ζπκβαζηνχρνπο;
Τπάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο ζαο έρεη ζηείιεη έγγξαθν ν Τπνπξγφο ησλ
Δζσηεξηθψλ θαη ζαο δεηάεη λα πείηε πνηεο αλάγθεο έρεη ν Γήκνο ζε κφληκν
πξνζσπηθφ.
Καη θπζηθά λα ππάξρεη θαη ε αλάινγε βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ελδερνκέλσο λα πξνζιάβνπκε κφληκν
πξνζσπηθφ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη πξνζηξέρνπκε ζηε ινγηθή ησλ
ζπκβαζηνχρσλ γηα λα έρνπκε νκήξνπο θαη ζηελ νπζία λα κελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα έρεη ν Γήκνο πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα είλαη κφληκν θαη λα
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κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζέινπκε γηα ηελ θαζαξηφηεηα
ηεο πφιεο;
Καη λα πσ θαη δπν ιφγηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη γηα ηνλ
θσηηζκφ. Δίκαζηε ζαθψο ζε ζεκείν πνιχ ππνδεέζηεξν απφ γεηηνληθνχο
Γήκνπο. Καη δελ ζαο θέξλσ παξάδεηγκα πινχζηνπο Γήκνπο ησλ βνξείσλ
πξναζηίσλ, ζαο θέξλσ παξάδεηγκα ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ πνπ απνηειεί θαηά
ηε γλψκε κνπ πξφηππν θαη κπνξείηε λα δείηε πνηα δεκνηηθά ηέιε πιεξψλνπλ
εθεί νη θάηνηθνη, ην Γήκν Μεηακφξθσζεο πνπ ζαθψο νη Τπεξεζίεο
Καζαξηφηεηαο είλαη πνιχ θαιχηεξεο απφ ηηο δηθέο καο.
Καη επηπρήζαηε λα έρεηε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηέηνην πνπ
δελ έρνπλ άιινη Γήκνη. Μνπ ιέλε θάπνηνη «κα δελ ιεηηνπξγνχλ νη ζθνχπεο».
Απαληψ: γηαηί δελ επηζθεπάδνληαη νη ζθνχπεο; Πξέπεη λα πάξνπκε κφλν
θαηλνχξγηα κεραλήκαηα; Γελ ππάξρεη ε ινγηθή ηεο ζπληήξεζεο ησλ
ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ;
Άξα ε δηθή καο ινγηθή απέρεη απφ ηε δηθή ζαο ηεο πξφζιεςεο
ζπκβαζηνχρσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εηδηθά γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Γηα ηελ νπνία
ζέισ λα ζαο πσ φηη εκείο σο Γεκνηηθή Παξάηαμε έρνπκε κηα ζαθέζηαηε
ζέζε: είκαζηε ππέξ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο θαζαξηφηεηαο. Δίλαη φπσο
θαη ην πξάζηλν ζεσξνχκε αξκνδηφηεηεο απνθιεηζηηθέο ηνπ Γήκνπ πνπ δελ
πξέπεη λα εθρσξνχληαη θαη εθεί ήηαλ θαη ε δηαθσλία καο κε ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν θαη αο κελ ήκαζηαλ αληηπνιίηεπζε ηφηε. Πξνζσπηθή δηαθσλία
σο ελεξγφο πνιίηεο φηαλ έδσζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θαζαξηφηεηαο ζε
ηδηψηεο.
Δηπψζεθε, αιιά πξέπεη λα ην επαλαιάβσ φηη έρεηε 10
εθαηνκκχξηα επξψ ζην Σακείν απφ ηα νπνία κπνξείηε λα εθηακηεχεηε
ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα εμνπιηζκφ ηεο θαζαξηφηεηαο. Σν πνζφ απηφ αλαιχεηαη
ζε 3 εθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν. Καη ξσηψ: γηαηί πξέπεη ν εμνπιηζκφο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα αληαπνδνηηθά λα κελ αληιεζεί απφ ηα 10 εθαηνκκχξηα ηα
νπνία ηα έρεηε ζην Σακείν ζαο; Αληίζεηα ζέιεηε λα επηβαξχλεηε ηνπο δεκφηεο,
κε εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ζέιεηε λα ηνλ εληάμεηε ζηα αληαπνδνηηθά έμνδα.
Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα αληιεζεί σο πνζφ, σο έμνδν
απφ ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ έρεηε δηαζέζηκα θαη ηα νπνία δπζηπρψο θαη επί θ.
Βαζηιφπνπινπ, αιιά θαη επί ησλ εκεξψλ ζαο δελ ηα έρεηε αγγίμεη.
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Έξρνκαη ζηε ινγηθή ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ. Ο δεκνηηθφο θφξνο
εάλ είλαη φπσο καο είπε ν θ. Σάθαο ε αχμεζε Σακείν νπ 20% 100.000 € άξα ν
δεκνηηθφο θφξνο ζην ζχλνιφ ηνπ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηηο 500.000 €. Κάλσ
ιάζνο; Άξα θαη απηφ επηβαξχλεη ηνλ πνιίηε θαη δελ κπαίλσ ζηε ινγηθή πνπ
κπήθε ν θ. Γξεηδειηάο φηη ν δεκνηηθφο θφξνο απνηειεί έλα θνπκπαξά γηα ην
Γήκν θαη ζα πξέπεη λα επηβαξχλνπκε κε απηφ ηηο νηθνγέλεηεο, ηνπο πνιίηεο θαη
αλ ζέιεηε ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη θαινχληαη λα πιεξψζνπλ Γεκνηηθφ
θφξν.
Κάλεηε αχμεζε 20%; Δίλαη ην κέγηζην θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Αλ κπνξνχζαλ λα έθαλαλ 30%, ζα ηελ
έθαλαλ ηελ αχμεζε. Αιιά ν λφκνο ιέεη έσο 20% αχμεζε. Καη ξσηψ: φηαλ κηα
Κπβέξλεζε ζήκεξα κεηψλεη ηνπο θφξνπο, κεηψλεη ηνπο ζπληειεζηέο, εζείο
έξρεζηε λα απμήζεηε ην Γεκνηηθφ θφξν θαηά 20%; Με πνηα ινγηθή θ.
Γήκαξρε; Δίζηε δειαδή απφ ηε κηα ηεο ινγηθήο «δψζε καο Κπβέξλεζε
θεληξηθή, αιιά απφ ηελ άιιε εκείο απμάλνπκε ηνλ θφξν;». Σν ζεσξψ θαη
ζεκεηνινγηθφ απηφ κεγάιν ιάζνο. Δκείο είκαζηε ελαληίνλ θαη απηνχ ηνπ
κέηξνπ. Σν 20% ην ζεσξνχκε απαξάδεθην. Ο δεκνηηθφο θφξνο πξέπεη λα
παξακείλεη ζηα επίπεδα πνπ είλαη θαη ζήκεξα.
Καη βέβαηα ήζεια λα ζαο πσ φηη ιππάκαη πνπ ζήκεξα ν θ.
Σάθαο δελ κπφξεζε λα καο δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπ ηέζεθαλ
έγθαηξα. Θα πξνβνχκε βέβαηα ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο κε έγγξαθν γηα λα
αλαγθαζηεί λα καο απαληήζεη πιένλ εγγξάθσο. Δκείο ζέιακε κηα ζπδήηεζε
λα γίλεη γηα λα μέξνπλ θαη νη δεκφηεο απφ πνηνπο δελ αληινχληαη πνζά.
Γειαδή ζεσξψ απαξάδεθην εάλ ν θ. Βαζηιφπνπινο επί ησλ εκεξψλ ηνπ έγηλε
ην «παζάξε» θαη δελ εηζέπξαμε εξγνηαμηαθφ πνπ είλαη 4,70 λνκίδσ ην
ηεηξαγσληθφ θαη είλαη εηήζην. Απαξάδεθην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σα εηζπξάμαηε θ. Βαζηιφπνπιε;
Γηαηί πξνεγνπκέλσο είπαηε φηη δελ ην ζπκάζηε αλ έρεηε εηζπξάμεη ή φρη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπνκέλσο εκείο ζα δεηήζνπκε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη γη' απηφ θαη αλ ηπρφλ έρεηε εηζπξάμεη θαη
εηζπξάηηεηε θαη ηψξα, δελ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ην παξακηθξφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ παίξλεη ξεχκα αιιηψο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σφηε γηαηί δελ πήξακε
απάληεζε ζπγθεθξηκέλε θ. Γξεηδειηά, γηα ηα πνζά ηα νπνία εηζπξάρζεθαλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα απαληήζνπλ κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηε ινγηθή απηή θαη θπζηθά
επεηδή αληηκεησπίδεηαη ην φιν ζέκα κε πξνρεηξφηεηα ε νπνία πηζηεχσ φηη δελ
ζπλάδεη κε κηα Γηνίθεζε λέα πνπ έρεη ηε δηάζεζε λα πξνζθέξεη ζηελ πφιε,
εκείο δελ κπνξνχκε λα ζπκπξάμνπκε νχηε ζηε 10ιεπηε δηαθνπή πνπ
πξφηεηλε ν θ. Γξεηδειηάο. Αλ ζέιεηε ηψξα λα ηα βξείηε κεηαμχ ζαο θαη λα καο
παξνπζηάζεηε θάηη ην νπνίν ζα είλαη νπζηαζηηθά ινγαξηαζκφο κπαθάιε, δηφηη
εδψ ζα πξέπεη λα έρνπκε πνζά γηα λα απνθαζίζνπκε 15-16-14-13 δελ
κπνξνχκε λα ην ιέκε απηφ πξνθνξηθά.
Δκείο ζηε ινγηθή απηή δελ πξφθεηηαη λα ζπκπξάμνπκε. Θα
θαηαςεθίζνπκε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξνεγνχκελε πνπ θέξαηε θαη απηήλ πνπ
θέξαηε ηψξα θαη πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Γξεηδειηάο ππφ ηελ πίεζε ηεο δηθήο
ηνπ θαηαςήθηζεο ην θάλαηε απηφ. Γελ είδε φξακα ν θ. Κνπηζάθεο γηα λα καο
θέξεη λέα εηζήγεζε. Δίδαηε φηη δελ ζα πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ν
θ. Γξεηδειηάο ηα ζηχισζε θαη απνθαζίζαηε λα θάλεηε κείσζε θαη ιέηε «κπαο
θαη ην πεξάζνπκε. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ έρσ έλα ειάηησκα ζηα ζνβαξά θαηά ηε
γλψκε κνπ ζέκαηα, έλα ειάηησκα πνπ κνπ έρεη κείλεη απφ ην ρψξν απφ ηνλ
νπνίν πξνέξρνκαη, πξνεηνηκάδνκαη γξαπηψο φηαλ ζέισ λα πσ θάηη γηα λα
είκαη δνκεκέλνο θαη λα ειέγρσ θαη ην ρξφλν κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά θάλεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ ππάξρεη έλαο ηνκέαο πνπ λα βγάδεη
κάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ζχκπιεπζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
απηφο είλαη ε ηνπηθή Γηνίθεζε θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα
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ζπκίζνπκε ηε δηαρξνληθή ιεζηεία κε ηελ παξάλνκε αθφκε θαη γηα ηα δηθά ζαο
δεδνκέλα

παξαθξάηεζε

δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ,

ην

ζηξάγγηζκα

ησλ

απνζεκαηηθψλ απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ηνπο, κεηαμχ απηψλ θαη απηή πνπ φπσο
καο είπε ν θ. Γήκαξρνο πήξε ηελ επζχλε λα κελ ηε ξίμεη, ςεθίδνληαο ην 1ν
Μλεκφλην θαη ζηέιλνληαο ην ινγαξηαζκφ ζηελ εξγαηηθή Σάμε, αιιά θαη ηε
δηεθδίθεζε θνξνινγηθήο εμνπζίαο απφ ηνπο δεκνηηθνχο άξρνληεο.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Γεκνηηθή Αξρή πίλεη λεξφ ζην φλνκα ηνπ
αληηδξαζηηθνχ ΚΛΔΗΘΔΝΖ πνπ ςήθηζε ν ΤΡΗΕΑ πνπ γεληθεχεη ηελ
αληαπνδνηηθφηεηα.
Να ζπκίζσ απιψο φηη ην κεηακλεκνληαθφ Μλεκφλην πνπ καο
θφξησζε

ν

ΤΡΗΕΑ

θαη

πινπνηεί

ζήκεξα

ε

Νέα

Γεκνθξαηία,

ην

κεζνπξφζεζκν δειαδή 2018-2022 πξνβιέπεη ηαβάλη ηα 2.700.000.000 γηα
ηελ ηνπηθή Γηνίθεζε. Γειαδή ηη εμαζθάιηζε ε Νέα Γεκνθξαηία θαη αμηνπνηεί
ζήκεξα ε λενθηιειεχζεξε Παξάηαμε.
Δλψ ζα απμάλνπλ νη θφξνη γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα, δελ
ζα απμάλνπλ θαη ηα πνζά πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα απνδίδνληαη ζηνπο
Γήκνπο. ζν θη αλ πιεξψζεηε παξαπάλσ ζεζκνζεηεκέλνπο θφξνπο, έρνπκε
θξνληίζεη θαη απηνί ζα πεγαίλνπλ ζε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ζε παξνρέο,
ζε εθπηψζεηο πξνο ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, πξνο ηα κεξίδηα ησλ κεηφρσλ.
ινη καο έρνπκε πάξα πνιιέο κεηνρέο εδψ θαη ην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην
πνπ θέξλεη ε Νέα Γεκνθξαηία ζα καο ειαθξχλεη.
Ζ λνκνζεζία δε ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο γηα ηνπο θνξείο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ επηβάιιεη πιήξσο ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία
ηνπο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηείζδπζεο. Καη λα πσ ηψξα
φηη απιψο ζα πιεξψζνπκε 700.000 € εκείο γηα ηνλ ΔΓΝΑ πνπ ςήθηζε
πξνρζέο ζηα κνπισρηά, επηθχξσζε ηε κειέηε γηα ηε λέα ρσκαηεξή – γίγαληα
ζηε Φπιή, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία κηαο ηφζν ππνβαζκηζκέλεο
θησρήο πεξηνρήο.
Ση καο ιέεη πάλσ ζε απηά ε εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Μαο
ιέεη φηη ππάξρεη έλα ηεξάζηην πιεφλαζκα, παξάλνκν παληειψο αθφκε θαη γηα
ηα δηθά ζαο δεδνκέλα, ηεο ηάμεσο -έρνπκε ράζεη ηελ κπάια!- 1.700.000;
2.500.000 €; ίγνπξα πάλσ απφ ην 30% ή ζην χςνο πεξίπνπ ηνπ 30% ησλ
πξνβιέςεσλ γηα ηα αληαπνδνηηθά.
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ηη απηφ βεβαίσο είλαη θιεξνλνκηά ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο
πνπ εθιέρηεθε κε ηηο πιάηεο ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ θαηάθεξε απφ πιελ 500.000 €
λα ην θηάζεη εθεί πνπ ην έθηαζε, δειαδή ελ κέζσ ηεο πην άγξηαο αλειέεηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο λα θνξηψζεη ζπλ 2.300.000 € απφ ηνπηθνχο θφξνπο
ζηνπο δεκφηεο.
ηη δελ θηάλνπλ απηά, άιιεο 150.000 € πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ
ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη άιια πιαζκαηηθά έμνδα ηα νπνία θνξηψλεηαη κε άζρεηεο
δαπάλεο. Καη φηη κε δεδνκέλα φια απηά ην κφλν πνπ θάλεηε, είλαη λα κεηψζεηε
θαηά 7,5% ηα ηέιε θαη απηφ νξηδφληηα θαη κνπ ζπκίδεη απηφ ηα ηειεθσλήκαηα
πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο πάξνρνπο θηλεηήο πνπ ιέεη «είζηε ηπρεξφο, έρνπκε
λα ζαο αλαθνηλψζνπκε κηα έθπησζε», πνπ θαηά θαλφλα είλαη κηα αχμεζε ζε
απηφ πνπ ιέλε ζηα θηλεηά 20-30%.
Καη ε ιεγφκελε θνηλσληθή επαηζζεζία ζαο είλαη ηφζε, πνπ νχηε
νη δηθαηνχρνη ηνπ ΚΔΑ δελ θαιχπηνληαη φινη θη φινη θαη αλέξρνληαη φινη καδί,
φιεο νη εηζθνξναπαιιαγέο θαη απαιιαγέο ηειψλ πνπ είλαη ίδηεο αθξηβψο κε
απηέο πνπ είρε θαη ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ, ζην ηιηγγηψδεο πνζφ ησλ
29.000 €.
Καη είλαη ηέηνηα ε επαηζζεζία θαη ηεο πξνεγνχκελεο θαη απηήο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ γηα καθξνρξφληα άλεξγνπο, δίλεηε απιφρεξα 50%
κείσζε κε φξν φηη ζα έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 7.000 €. Γειαδή εάλ ν
θαζέλαο παίξλεη απφ επίδνκα αλεξγίαο ησλ 250 € ην κήλα δελ ζα έρνπλ νχηε
ηε κείσζε.
Καη θ. Σάθα επραξηζηνχκε πνπ μεθαζαξίδεηε φηη απηή ε κείσζε
δελ αθνξά ζηα θηινμελνχκελα ηέθλα θαη παξαθαινχκε πάξα πνιχ κελ
μεράζεηε λα ηνπο ζηείιεηε ην θαηαζρεηήξην, αλ δελ θαηαθέξνπλ λα
πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο.
Να δνχκε ηη θάλεηε φηαλ θνηηάηε πξνο ηα πάλσ παηψκαηα, φηαλ
θνηηάηε πξνο ηα ξεηηξέ. Γελ εμαληιείηε ηε δπλαηφηεηα γηα δεθαπιάζην ηέινο
ζηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην έρεηε. Μφλν κε απηφ, φρη κε δεθαπιάζην,
κε ειάρηζηε αχμεζε ζηηο Σξάπεδεο θαη ζνχπεξ κάξθεη, ζα θαιχπηαηε θαη ηα
100 ρηιηάξηθα πνπ ζέιεηε λα βγάιεηε θαη ζα ζπδεηήζνπκε γη' απηφ.
Γίλεηε επηπιένλ φπσο θαη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έθπησζε
50% κηζά ηεηξαγσληθά πιαζκαηηθά ηεηξαγσληθά γη' απηνχο πνπ έρνπλ θάηη
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εθηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο κεηαμχ 1.000 θαη 6.000 η.κ., δειαδή ην πεξίπηεξν
ηεο γεηηνληάο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ θάηη; Δπεηδή ππάξρεη θαη έλα φξην, ζπγλψκε
εδψ ππήξμε πξνζθπγή θ. εξεηάθε εηαηξείαο πνπ ηελ θέξδηζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζαο δηαθφπησ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη! Τπήξμε πξνζθπγή εηαηξείαο πνπ απηφ ην θέξδηζε,
άξα λα ιέηε φιε ηελ αιήζεηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ δελ αθνξά θαλ ηα ηεηξαγσληθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ αθνξά;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αθνξά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο θηψρεηαο ησλ 7.000 €
θαη κεηά πιεξψλεηε θαη ηα ινηπά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ, θ. εξεηάθε ζπλερίζηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζα πσ φηη βαζηθή επζχλε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ δελ
είλαη ηφζν ηα ηέιε. Δίλαη φηη αληί λα έξζνπλ λα θαηαγγείινπλ, λα ζηξαθνχλ
ελάληηα ζε απηέο ηηο Κπβεξλήζεηο, έξρνληαη θαη παξνπζηάδνπλ απηή ηελ
πνιηηηθή ζαλ θπζηθφ θαηλφκελν θαη ιέλε «παηδηά πιεξψζηε». Απηή είλαη ε
επζχλε. Δγψ δελ ιέσ γηαηί δελ θιείζαηε ην Γήκν.
Καη ηέινο πάλησλ λα ξσηήζσ εγψ θάηη; Καη γηαηί είλαη ίδην ην
κέηξα ηνπ ηέινπο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ηνπ θέληξνπ, κε βπζηδφκελνπο
θάδνπο, κε θαζαξηφηεηα θάζε κέξα θαη ηα θαθελεία ηεο Αγίαο Μαξίλαο ησλ
Απνκάρσλ πνπ είρακε ζπλεζίζεη λα ιέκε θαζαξηφηεηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο
παλεγχξεηο, εηδηθά ζηνπο Απνκάρνπο.
Γειαδή γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά: ηη είρεο Γηάλλε – ηη είρα
πάληα. Να ηα πάξνπκε απφ ηνπο πνιινχο αθφκε πην πνιιά θαη λα θάλνπκε
εθπηψζεηο ζηνπο ιίγνπο. Γειαδή ηη; Μηθξνγξαθία φ,ηη έθαλε θαη ε Κπβέξλεζε
ηνπ ΤΡΗΕΑ πξηλ θαη ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζήκεξα, ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
Καη απηά είλαη αιρεκείεο ηνπ ζηηι πξνυπνινγίδνπκε 4.418.000 €
πξνβιέπνπκε 4.042.000 γηαηί 8,5 δελ ζα εηζπξαρζεί, ηψξα απηφ γηαηί ην
πξνυπνινγίδνπκε θαη δελ ην βάδνπκε ιφγσ… αθνχζηε: γεληθήο νηθνλνκηθήο
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δπζρέξεηαο. Κχξηε Σάθα λνκίδσ φηη είκαζηε ζηελ αλάπηπμε πιένλ. Απηφ δελ
καο ιέηε;
Γεληθή

νηθνλνκηθή

δπζρέξεηα.

Μάιηζηα!

Καη

εγγξάθνπκε

3.292.000 € θαη ζηα έμνδα βάδνπκε φ,ηη ιεηηνπξγηθφ ζέινπκε. 20.000 γηα θακία
κεδνλέηα πνπ ζα θηηάμνπκε γηα νηθνδνκηθά, κηζή ληνπδίλα απηνθίλεηα, ηελ
αληηκηζζία ηνπ θ. Κνπηζάθε θαη φ,ηη άιιν πξναηξείζηε.
Σν πην εμσθξεληθφ φκσο είλαη ν δεκνηηθφο θφξνο πνπ ηνλ
απμάλεηε θαηά 20%. Έλαο θφξνο επαρζήο, νξηδφληηνο, πνπ δελ ινγαξηάδεη
θησρφ θαη πινχζην. Ση θαιχπηεη απηφο ν θφξνο; Καιχπηεη, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ 1080 ην 54 ηνπ Νφκνπ 1416, ην άξζξν 25 ηνπ 1828 θαη ην
άξζξν 27 ηνπ 2130 ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε θαιπκκέλνπο θαη
αθάιππηνπο εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο ρψξνπο. σζηά; σζηά. Να
απμεζεί ηφηε.
Να ξσηήζνπκε εκείο γηαηί πιεξψλνπλ νη θαηνηθίεο; Γηαηί
πιεξψλνπλ νη θαηνηθίεο; Καη φρη κφλν ηνλ απμάλεηε, αιιά ηη καο ιέηε. Λέηε, γηα
ηε ζπληήξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ, θνηλσληθή πνιηηηθή
θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. Γειαδή λα πιεξψζνπκε γηα
ηα απηνλφεηα: θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ππνηίζεηαη ηα επηδφκαηα έξρνληαη
θεληξηθά απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα ινηπά.
«Σσλ ρψξσλ πξαζίλνπ» είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν. Κνηηάμηε λα
δείηε θχξηνη ζπλάδειθνη, ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ ζηελ αξρηθή ηνπ ζχιιεςε απφ ην
ΤΡΗΕΑ ήζειε λα θάλεη αληαπνδνηηθή ππεξεζία ην πξάζηλν. Δπεηδή δελ είραλ
κεραληζκφ, δελ ην έθαλαλ. Καη καο βάδνπλ ηψξα λα πιεξψζνπκε έλα ηέινο
πνπ ζηελ νπζία είλαη αληαπνδνηηθφ, γηα ην πξάζηλν.
Γειαδή λα πιεξψζνπκε καδεχνληαο αξηζηεξά θαη δεμηά ή ζηνλ
εξγνιάβν πνπ έβαιε ν θ. Βαζηιφπνπινο ή δελ μέξσ εγψ ηη άιιν, δειαδή
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. Γελ έρεη πάην ην βαξέιη. ήκεξα 20% αχξην
άιιν 20% θαη ζε ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη κε ηα ζρνιεία
δειαδή λα ζεθψζνπλ νη δεκφηεο ην βάξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία ηα έρνπλ πιεξψζεη κηα, δχν, ηξεηο – ηέζζεξηο
θνξέο θαη ην θξάηνο λα απνζηαζηνπνηείηαη ζηαζεξά απφ ηελ επζχλε απηή.
Ξέξεηε ή δελ μέξεηε φηη έρνπλ κεησζεί νη ΚΑΠ γηα ηα ζρνιεία
θαηά 67%; Ζ ινγηθή απηή νδεγεί ή φρη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ ηαμηθή
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ζε ζρνιεία ινπμ γηα ηηο γεηηνληέο ησλ βφξεησλ
πξναζηίσλ θαη ζε ζρνιεία φ,ηη λά ‘λαη γηα ηηο θάησ, ιίγν πην δπηηθά.
Καη γηαηί δελ δηεθδηθείηε ηνπο πφξνπο πνπ νθείινπλ λα δψζνπλ;
Καη γηαηί πνπ βιέπεηε ηελ θα Κεξακέσο θαη βγάδεηε θσηνγξαθίεο, γηαηί δελ
βγάδεηε θαη έλα δειηίν θαη λα πείηε φηη «Ζ θα Τπνπξγφο αξλήζεθε λα καο πεη
φηη απηά ηα έζνδα ηα νπνία πξέπεη λα έξζνπλ ζηα ζρνιεία καο…» εθεί θάλεηε
πξνεθινγηθή εθζηξαηεία βεβαίσο γηα ηνλ θ. Γεσξγηάδε θαη ηα ινηπά.
Γειαδή ζηελ νπζία ηη καο ιέηε; Αλνηρηά, κέζα απφ ηελ εηζήγεζε
θαηάκνπηξα κε κηα έλλνηα θαη κε ζπγρσξείηε, φηη ζηαδηαθά ζέιεηε λα πεξάζεη
ζε πιήξσο αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. ηεξίδεηε δειαδή
κε ηακπνχληα ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ηεο άξρνπζαο ηάμεο πνπ είλαη ε αχμεζε
ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη κάιηζηα φηαλ έρνπκε έλα θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
πνπ πεξλάεη απηέο ηηο κέξεο, ζηνλ νπνίν ην 94% ησλ εζφδσλ ην πιεξψλνπλ
ηα ζπλήζε ππνδχγηα ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα θαη κφλν
6% νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Καη ηε ζηηγκή πνπ νη νηθνγέλεηεο ζηελάδνπλ, πνπ δελ έρνπλ λα
πιεξψζνπλ ην ξεχκα, ινγαξηαζκνχο, πνπ ηνπο ζηέιλεηε ηνλ ινγαξηαζκφ γηα
ζηνηρεηψδεηο θνηλσληθέο αλάγθεο γηα ην πξάζηλν, γηα ηα θνηλσληθά επηδφκαηα,
ηελ ίδηα ζηηγκή απνιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθιεηηθέο απαιιαγέο θαη
ειαθξχλζεηο θαη πξηλ κε ην ΤΡΗΕΑ θαη ζήκεξα κε ηε Νέα Γεκνθξαηία, θαη
πξηλ κε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ηε ζεκεξηλή. Ζ ζεκεξηλή ίζσο ηξέρεη ιίγν πην
γξήγνξα, αμηνπνηψληαο ηελ πείξα ηεο πξνεγνχκελεο.
Ζ επζχλε ζαο δειαδή δελ είλαη κφλν φηη εθαξκφδεηε απηή ηελ
πνιηηηθή, γηαηί κπνξεί λα πείηε «παξαηεξεηήξην», ην νπνίν φινη ην θέξλνπλ
εδψ ζαλ ην ζέζθαην. Πνπ ηη είλαη ην παξαηεξεηήξην; Δίλαη ν «κπάζθαο» ηεο
θεληξηθήο Κπβέξλεζεο φηη ζα θνξνινγήζεη μαλά θαη μαλά ηνλ εξγαδφκελν ν
νπνίνο έρεη πιεξψζεη θαη μαλαπιεξψζεη γη' απηά ηα νπνία δελ παίξλεη. Γηαηί
πιεξψλεη, αιιά νχηε πγεία έρεη, νχηε παηδεία έρεη, νχηε θνηλσληθή πνιηηηθή,
νχηε ζπληάμεηο πνιχ πεξηζζφηεξν.
Αιιά ζην φηη ζπκβάιιεηε ζην ζεξβίξηζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο.
Απηή είλαη ε επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, λα ην εκθαλίδεη ζαλ θπζηθφ
θαηλφκελν ζαλ ηε βξνρή πνπ πέθηεη, ηνπο θφξνπο πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηα
θεθάιηα ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη δνπιεχνπλ γηα λα πιεξψλνπλ ηνπο
51

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

θφξνπο 236 κέξεο ην ρξφλν θαη κε ηε βνήζεηά ζαο λα ην θάλνπκε ζηξνγγπιφ,
λα ην πάκε 40, θ. Σάθα.
Σελ άπνςή καο ηελ μέξεηε. Δκείο ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δεκνηηθά ηέιε ζε απηά ηα νπνία θαιχπηνπλ ζηνηρεηψδεηο θνηλσληθέο
αλάγθεο

θαη

βεβαίσο

δηεθδηθνχκε

ηα

παξαθξαηεζέληα,

ηελ

πιήξε

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ φισλ ησλ Τπεξεζηψλ.
Απαηηνχκε ηε θνξνιφγεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηδηαίηεξα ηνπ κεγάινπ, ηεο
εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ.
Αθφκε φκσο θαη ζε απηφ ην πιαίζην ην ζεκεξηλφ, εκείο δελ ζαο
ιέκε λα πάηε ζηνλ ζνζηαιηζκφ –γηα λα πξνιάβσ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε- γηαηί
δελ είλαη ξεαιηζηηθή θαη δελ εθκεηαιιεχεζηε ηε δπλαηφηεηα πνπ ζαο δίλεη ε
λνκνζεζία απηή, ηελ νπνία επηθαιείζηε πνπ ιέεη φηη κπνξείηε λα εθαξκφζεηε
δεθαπιάζην ζπληειεζηή εηδηθφ ζηε κεγάιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γηαηί δελ είλαη αλαγθαίν θαη πινπνηήζηκν λα κεησζνχλ ηψξα ηα
δεκνηηθά ηέιε ψζηε λα κελ ππάξρεη θαλέλα πιεφλαζκα; Αθαηξέζηε ην
πιεφλαζκα, ην νπνίν είλαη παξάλνκν θαη ην νπνίν επίζεο ζεξλφηαλ απφ
ρξφλν ζε ρξφλν θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
Καη γηαηί δελ θαηαξγείηε ηα δεκνηηθά ηέιε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο γηα φζν δηάζηεκα
δηαξθεί ε αλεξγία. Γηαηί δελ είλαη επηινγή ηνπ αλέξγνπ λα κείλεη ρσξίο δνπιεηά,
ζε απηνχο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηα ΚΔΑ, ζε πνιχηεθλνπο θαη ηα ινηπά γηαηί
δελ θαηαξγείηαη απηφ άζιην, γηαηί κηιάκε γηα αζιηφηεηα ηψξα, ε θηινζνθία ηεο
αζιηφηεηαο πνπ έιεγε ν Πξνπληφλ θ. Βνχξν, 7.000 € ζε καθξνρξφλην άλεξγν
θαη δελ καο λνηάδεη ηη θάλνπλ ηα παηδηά ηνπ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. ρη γηα λα
ηνλ απαιιάμνπκε, αιιά γηα λα ην κεηψζνπκε ζην κηζφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπεηδή αθνχζηεθαλ εδψ πάξα πνιιά λνχκεξα θαη ζα
πξέπεη λα πάξνπκε απαληήζεηο απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ
πνπ ηα μέξεη θαιχηεξα απφ θάπνηνπο άιινπο θαη απφ εκέλα, εγψ ήζεια λα
ζηαζψ γηα λα ηνπνζεηεζψ ελ ηέιεη φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ζηάζε καο
απέλαληη ζην ζέκα πνπ εηζήρζε εδψ θαη ζπδεηάκε, ν θφζκνο λνκίδσ
ελδηαθέξεηαη γηα ην εάλ έρεη ζπλνιηθά ζην ινγαξηαζκφ πνπ ηνπ έξρεηαη
εηεζίσο κείσζε ή αχμεζε.
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Απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ εδψ ζα ππάξρεη κείσζε ζπλνιηθά ησλ
βαξψλ αο ην πσ έηζη, δεκνηηθψλ ηειψλ θαη δεκνηηθνχ θφξνπ. Γειαδή ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πιεξψζεη ν πνιίηεο, ν δεκφηεο ζα είλαη κηθξφηεξν θέηνο,
ην 2020.
Απηφ ζα ζπκβεί παξά ην γεγνλφο φηη ζα απμεζεί ν δεκνηηθφο
θφξνο φπσο ειέγρζε. Μα ν δεκνηηθφο θφξνο φπσο επίζεο ειέγρζε κπνξεί λα
απμεζεί θαη ην πνζφ απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
ηνπ Γήκνπ. Άξα θαιψο απμάλεηαη εθφζνλ ν πνιίηεο δελ ζα ην ληψζεη σο
επηβάξπλζε. Μαο ελδηαθέξεη ινηπφλ θαη ηνλ πνιίηε πξέπεη λα ηνλ ελδηαθέξεη
ε ζπλνιηθή ηνπ ειάθξπλζε ή επηβάξπλζε. Δθφζνλ ππάξρεη ειάθξπλζε απφ
φ,ηη θαηαιαβαίλσ δελ κπνξεί παξά λα είκαζηε ζεηηθνί απέλαληη ζε απηή ηε
κηθξή έζησ ειάθξπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα πιεξψζεη ν πνιίηεο ζην
ηέινο ζην Γήκν.
Έρνπκε κηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 7,5%, έρνπκε κηα
ζπλνιηθή κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πνιίηε πνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη
ζεηηθή, έρνπκε έλα Γεκνηηθφ θφξν πνπ απμάλεηαη κελ, δίλεη ρξήκαηα ζην Γήκν
πνπ ηα ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, αιιά ηαπηφρξνλα
ν πνιίηεο έρεη κείσζε ζηε ζπλνιηθή ηνπ νθεηιή εηήζηα. Μφλν ζεηηθφ αθνχγεηαη
ζηνλ νπνηνλδήπνηε θξηηή πνπ είλαη θαινπξναίξεηνο.
Θα ήζεια φκσο εδψ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απφ φζν έρσ
παξαθνινπζήζεη απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πεξί ηα νηθνλνκηθά,
έρνπκε έλα κεγάιν πξφβιεκα κε ηα ιεηηνπξγηθά. Έηζη δελ είλαη θ. Αληηδήκαξρε
ησλ Οηθνλνκηθψλ; Ρεηνξηθή είλαη ε εξψηεζε θαη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεηε
κεηά θαη ζα ήζεια απηφ λα γίλεη θαζαξφ.
Έρνπκε ηαπηφρξνλα έλα πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά απφ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ θαη θάπνην ππφινηπν ζηα αληαπνδνηηθά πνπ άιινη ην
αλεβάδνπλ, άιινη ην θαηεβάδνπλ, ζα ήζεια θαη ηε δηθήο ζαο απάληεζε κε έλα
πνζφ ηη πξνβιέπεηαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο σο ππφινηπν
ησλ αληαπνδνηηθψλ θαη αλ ζα είλαη ηεξάζηην ην πνζφ ή ιηγφηεξν απφ φ,ηη
εηπψζεθε πξηλ, γηαηί απηφ έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία.
Θα ήζεια επίζεο λα πσ θάηη άιιν. Αθνχζηεθε εδψ κηα θνπβέληα
απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, πνιχπεηξνο ζίγνπξα, γηα ηηο εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ.
Μηα πξνζπάζεηα απαμίσζεο θάπνησλ εηζεγήζεσλ φηη είλαη ππεξβνιηθέο θαη
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δελ πξέπεη λα ηηο ιάβνπκε ππφςε καο. Δγψ δελ έρσ ηελ πείξα πνπ έρεη ν
ίδηνο ν θ. Γξεηδειηάο, νχηε βέβαηα ν θ. Κνπηζάθεο, θαληάδνκαη φκσο θη εγψ σο
Αληηδήκαξρνο εκπηζηεχνκαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ κνπ γίλνληαη
θαη βιέπσ εδψ φζνλ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο ηεο Καζαξηφηεηαο φηη ππάξρεη κηα
ζπλνιηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ ηεο θαζαξηφηεηαο κε βάζε ηε λέα πξφηαζε
ηνπ θ. Κνπηζάθε, χςνπο 245.753 €.
Γειαδή ε λέα πξφηαζε πνπ καο έξρεηαη εδψ, έρεη κεηψζεηο ηεο
Καζαξηφηεηαο άξα λνκίδσ φηη θαιχπηεηαη θαη απηή ε απαίηεζε θάπσο κέρξη
έλα πνζνζηφ ηνπ θ. Γξεηδειηά, δελ μέξσ ηη κείσζε ζα επηζπκνχζε γηα λα
ζπκθσλήζεη.
Δγψ ζεσξψ ζεηηθφ φηη ππάξρεη κηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα επίζεο
ην ζεκείν απηφ ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηνχκε, ην βιέπσ ζεηηθά.
Θα ήζεια κηα απάληεζε επίζεο απφ ηνλ θ. Αληηδήκαξρν γηα ηα
10 εθαηνκκχξηα πνπ αθνχζηεθαλ φηη ππάξρνπλ σο πνξηνθφιη, έρσ ηελ
εληχπσζε φηη δελ ππάξρνπλ απηά, δελ ηα έρνπκε εηζπξάμεη αθφκε δειαδή, 10
εθαηνκκχξηα επί ησλ νπνίσλ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη εηπψζεθε θαη απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε θάπνηεο δαπάλεο απφ εθεί πνπ ηηο
έρνπκε βάιεη θαη λα ηηο πάξνπλ ηα 10 εθαηνκκχξηα. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη
αθφκε δελ ηα έρνπκε εηζπξάμεη απηά ηα πνζά, έηζη λνκίδσ.
Πξέπεη λα καο πεη ν θ. Αληηδήκαξρνο αλ ηα έρνπκε απηά θαη
έρνπκε ηελ άλεζε λα ηα εηζπξάμνπκε. Θα απαληήζεη ν θ. Σάθαο, απηφλ ξσηψ.
Άξα εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα εηζήγεζε κε ελ ηέιεη ζεηηθφ πξφζεκν γηα
ηνλ πνιίηε, κε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπ επηβάξπλζεο.
Μφλν ζεηηθά κπνξνχκε λα ζηαζνχκε πάλσ ζε απηά θαη έρνληαο
εκπηζηνζχλε ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ζε φζεο πξνηάζεηο έγηλαλ θαη
αθνχζηεθαλ θαη πξηλ απφ ηνλ θ. Γηνχδε εδψ αλαιπηηθά, λνκίδσ φηη θηλείηαη
πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην
ζέκα είλαη άθξσο πνιηηηθφ θαη φρη λα ιέκε απηή ηε ζηηγκή φηη ε θαζαξηφηεηα
έρεη ζηνηρεηνζεηήζεη ηη αλάγθεο έρεη θαη ηηο πεξηγξάθεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο.
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Απηφ ζπλέβαηλε απφ ηνλ θαηξφ πνπ βγήθαλ νη ιάζπεο θαη κέρξη
ζήκεξα. Γελ είλαη λέν ζήκεξα απηφ γηα λα απαληήζεηε φπσο απαληάηε, αιιά
ηέινο πάλησλ. Θα πσ ζηνλ θ. ζπλάδειθν ν νπνίνο κίιεζε πεξί καγαδάθη
θάπνησλ, λα ηνλ πιεξνθνξήζσ φηη ζέβνκαη ηηο απφςεηο ηνπ φπνηεο θη αλ είλαη
απηέο, αιιά λα κάζεη λα ζέβεηαη θαη λα έρεη ιίγν πνιηηηθφ πνιηηηζκφ γηα λα
κπνξεί λα ζηέθεηαη θαη λα ππεξαζπίδεη ηελ άπνςή ηνπ.
Θέισ λα πσ φηη απηή ηε ζηηγκή ε θαζαξηφηεηα βξίζθεηαη ζην
κεηέσξν. Έρνπκε έλα νηθφπεδν πνπ εμ αλάγθεο βξήθε ε πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε

θαη

θάπνηνη

έρνπλ

εμαπνιχζεη

εηζαγγειείο,

ππξνζβεζηηθέο,

πγεηνλνκηθά ηα πάληα κφλν θαη κφλν γηα λα βγάινπλ ηελ θαζαξηφηεηα ζην
δξφκν γηα λα κελ κπνξεί λα εξγαζηεί. Απηνί είλαη νη άλζξσπνη πνπ λνκίδνπλ
φηη ζέινπλ ην θαιφ ηεο πφιεο θαη λνκίδσ φηη κε 10 ή 18 ή 38% ζα θάλνπλ
πνιηηηθή γηα ην θαιφ ηνπ πνιίηε.
Σν θαιφ ηνπ πνιίηε είλαη λα ππάξρεη θαζαξηφηεηα γηα ηνλ πνιίηε.
Πιεξνθνξψ φηη φια ηα νρήκαηα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζηνλ
ρψξν ηνπ γθαξάδ πέληε ζθνχπεο ιεηηνπξγνχλ, ηα δπν πιπληήξηα ιεηηνπξγνχλ,
ηα πάληα ιεηηνπξγνχλ θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην δξφκν γηα λα θαζαξίδνπλ
ηελ πφιε. Γελ ππάξρεη ηίπνηε.
Πεξηκέλνπκε λα δνχκε πνπ ζα βξνχκε θαη πσο ζα βξνχκε έλα
κφληκν ρψξν γηα ην γθαξάδ ην νπνίν λα δνπιέςεη ε κεηαθφξησζε πνπ είλαη
αλαγθαία λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηε λπρηεξηλή απνθνκηδή ηελ νπνία
έρνπκε μεθηλήζεη ζηελ πφιε θαη φια απηά λα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηη καο ιείπεη
θέηνο απφ ηελ θαζαξηφηεηα γηα λα γίλεη απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη, λα θάλνπκε
ηηο αλάινγεο επελδχζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη.
Γηαηί απηή ηε ζηηγκή φπσο είκαζηε πνπ πεξηκέλνπκε αλά πάζα
ζηηγκή λα πάκε ζηελ Απνθεληξσκέλε γηαηί έρεη θάλεη έλζηαζε ν θ.
Σνκπνχινγινπ γηα λα δνχκε ζα παξακείλνπκε εθεί, δελ ζα παξακείλνπκε
εθεί. Αιιηψο κε απηφ ηνλ λφκν θ. Σνκπνχινγινπ ζέιεηε λα βγάιεηε ηα
απηνθίλεηα ζηελ πφιε, γηαηί δελ ππάξρεη άιινο ρψξνο. Δζείο είζηε απηφο πνπ
ζέιεηε λα βγάιεηε ηα απηνθίλεηα ζηελ πφιε θαη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν θ. Κνπηζάθε.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ ην ιέσ θαη ην θαηαγγέιισ απηή ηε ζηηγκή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ν θ. Κνπηζάθεο,
κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ιέεη θάηη ην νπνίν κε αθνξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να νινθιεξψζεη θαη λα κηιήζεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οθείισ λα ηνπ πσ ην εμήο:
εθείλνο θάλεη ιενληαξηζκνχο θαη ιέεη «ζα πάσ θαη ζα πάξσ ηελ έγθξηζε απφ
ηνλ Κνθθηλάθε θαη ζα θάλσ εγψ φ,ηη ζέισ». Δθείλνο θάλεη ιενληαξηζκνχο θαη
ηα ιέεη απηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηά είλαη δηθά ζαο ιφγηα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη δηθά ζαο είλαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηά είλαη δηθά ζαο ιφγηα θαη δελ ηα αθνχεη θαλείο. Ζ
πξφζεζή ζαο κεηξάεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε κε ιέηε νλφκαηα θαη ζπλερίζηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ απάληεζα θαη ζα απαληήζσ μαλά: έθαλα κηα πξφηαζε
γηα απηή ηε ζηηγκή. Δάλ έξζνπλ ζηε ζπλέρεηα άιια πξάγκαηα ηα νπνία φπσο
είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε, φπσο είλαη άιια πξάγκαηα ηα νπνία ζα πάξσ απφ
άιινπο θνξείο, εγψ απηά ζα ηα ζπλππνινγίζσ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έξζσ ζε
άιιε πξφηαζε. Αιιά απηή ηε ζηηγκή ε πξφηαζή κνπ πξέπεη λα είλαη απηή πνπ
σθειεί ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη' αξρήλ ραίξνκαη γηαηί απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη απφ ηελ
θνπβέληα ε νπνία έγηλε φιν ην βξάδπ, ζε αληίζεζε κε θάπνηεο θσλέο απφ ηε
Γεκνηηθή Αξρή απνδεηθλχεηαη φηη έγηλε κηα εμαηξεηηθά δνπιεηά ζηνλ ηνκέα
απηφ. Απνδεηθλχεηαη φηη ηα λνχκεξα ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα, εηδηθά ζηηο ηξεηο
ηειεπηαίεο ρξήζεηο ε πξνίθα ηελ νπνία αθήλνπκε είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε.
Καη ζα δηαθσλήζσ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. εξεηάθε, ππφ ηελ
έλλνηα φηη φηαλ πξνζπαζείο λα λνηθνθπξέςεηο ηα πξάγκαηα θαη ηαπηφρξνλα
πξέπεη λα θάλεηο θαη επελδχζεηο, κε Σακεία ησλ 500 θαη ησλ 600.000 ηε
ζηηγκή πνπ αλέιαβεο, φηαλ ζην θιείζηκν κηαο πεληαεηίαο θαη εηδηθφηεξα ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα θαη κε ηνλ πφιεκν ηνλ νπνίν δέρηεθε απηή ε Γεκνηηθή
Αξρή ιφγσ ησλ γεγνλφησλ, ησλ παξάλνκσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην άιζνο θαη ηα
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ινηπά, είκαζηε ραξνχκελνη πνπ ζέινπλ – δελ ζέινπλ θάπνηνη, αλαγλσξίδεηαη
απηφ θαη θαίλεηαη ζηα λνχκεξα.
Δκείο πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κηα πνιηηηθή ε νπνία ζα
ζπλδπάδεη ην δεκφζην ραξαθηήξα, ζα εμαζθαιίδεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
εμνπιηζκνχ, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα λέεο πξνζιήςεηο κε βάζε ηνπο
λφκνπο ηνπο νπνίνπο είρακε ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχκε, θπξίσο δελ
ζα αθήλεη ζην δξφκν νρήκαηα θαη εξγαδφκελνπο, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο
Απνθεληξσκέλεο, αιιά ην κεγαιχηεξν απ' φια είλαη φηη κπνξεί θαη ε λέα
Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη πνιηηηθή, λα επηιέμεη κε πνην ηξφπν κπνξεί ην
πιεφλαζκα λα ην επηζηξέςεη ζε Τπεξεζίεο ή ζε κεηψζεηο ησλ θφξσλ ή λα
θάλεη επελδχζεηο.
Πάληνηε απηνί νη δπν δξφκνη είλαη φηαλ έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα
αμηνπνηήζεηο έλα πιεφλαζκα. Δκείο θηλεζήθακε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
θαηεχζπλζε, βνεζήζακε θαη εληζρχζακε θνηλσληθά ηηο νκάδεο νη νπνίνη
δηθαηνχληαη απφ κεξηθέο κέρξη νιηθέο απαιιαγέο, άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα,
ΑκεΑ, πνιχηεθλνη θαη ηα ινηπά.
Πξνζπαζήζακε λα θξαηήζνπκε ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο
Τπεξεζίαο θαη κπνξνχκε λα ππεξεθαλεπφκαζηε θάηη ην νπνίν αθνχζηεθε θαη
νθείινπκε αλ θάπνηνη είλαη εηιηθξηλείο λα ην ιέλε, φηη παξαδψζακε ζηε λέα
Γεκνηηθή Αξρή φπια, γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο.
Κνηηάμηε λα δείηε φκσο θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη θιείλσ: έξρνληαη
δπν αληηθαηηθέο εηζεγήζεηο πνπ δείρλνπλ κηα επηπνιαηφηεηα ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ε ζπκπνιηηεπφκελε Γηνίθεζε πξνζεγγίδεη ηηο κεηψζεηο ην πνζνζηφ
ησλ κεηψζεσλ θαη ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα «καμηιάξηα», κε ηα νπνία
δεκηνπξγνχληαη νη θσδηθνί.
Δκείο θάλακε θάπνηεο θαίξηεο ηνπνζεηήζεηο, ξσηήζακε θσδηθφ
πξνο θσδηθφ, θάπνηεο απαληήζεηο δελ κε ηθαλνπνίεζαλ εκέλα πξνζσπηθά,
εηδηθά ζηα ηειείσο αλειαζηηθά. Θεσξψ φκσο φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλ ην
ζέιεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη γηα πεξαηηέξσ κεηψζεηο θαη δελ έρεη λα θεξδίζεη
ηίπνηε θ. Σάθα, αλ ζέιεηε ηελ άπνςή κνπ, απφ ηελ αχμεζε ηνπ δεκνηηθνχ
θφξνπ απηά ηα 100 ρηιηάξηθα, νχηε ζψδνπλ ηελ παξηίδα, νχηε ηελ
θαηαζηξέθνπλ.
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Τπάξρεη ρξεκαηηθφ ππφινηπν, μαλαζθεθηείηε ην θαη απηή είλαη
πξνζσπηθή άπνςε πνπ ιέσ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη
απφ ην Γεκνηηθφ θφξν κπνξείο λα θαηεπζχλεηο ρξήκαηα γηα έθηαθηεο
επηρνξεγήζεηο ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Δγψ δηαθσλψ κε απηή ηε ινγηθή,
ζεσξψ φηη κπνξείηε θαη πξέπεη λα κελ απμήζεηε ην Γεκνηηθφ θφξν θαη απφ
εθεί θαη πέξα ηα καμηιάξηα ηα νπνία πεξηζζεχνπλ, νη θνπζθσκέλνη θσδηθνί
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα πεξαηηέξσ κείσζε ηα δεκνηηθά ηέιε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη, εκείο ζηείιακε αίηεκα γηα κφληκν πξνζσπηθφ ην
νπνίν ιφγσ ηνπ φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ππήξραλ ηα αλάινγα πεξηγξάκκαηα,
δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ θέηνο γηα ηελ απφθηεζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ.
Πηζηεχσ ηνπ ρξφλνπ ζα είκαζηε έηνηκνη θαη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
πάξνπκε, ζα είλαη ην κφληκν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα εγψ δελ ζα απαζρνιήζσ
πνιχ. Άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη ζέισ λα θάλσ θάπνηεο
ηνπνζεηήζεηο κήπσο θαη κπνξέζνπκε ιίγν λα μεκπινθάξνπκε ηα πξάγκαηα
απφ ην πψο έρνπλ ηνπνζεηεζεί αξθεηνί ζπλάδειθνη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
σζηά εηπψζεθε φηη καο ελδηαθέξεη ην θαιφ θαη ην φθεινο ηνπ
πνιίηε. ζα ζπλερίζσ φκσο απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν θ. Αλαληάδεο γηαηί θαη ν
πξψελ Γήκαξρνο ν θ. Βαζηιφπνπινο ην είπε, βξήθαηε –ιέεη- κηα πξνίθα.
Βξήθακε κηα πξνίθα ζηα αληαπνδνηηθά. ηα ιεηηνπξγηθά ππάξρνπλ θνβεξά
πξνβιήκαηα θαη είλαη απαξάδεθην θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε, λα ιέεη ν
πξψελ Γήκαξρνο 2.400.000 πιεφλαζκα. Ση πιεφλαζκα; ηα αληαπνδνηηθά;
Να ην θάλνπκε ηη; Καη γηαηί δελ ην κεηψλαηε εζείο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο;
Γηαηί δελ ην κεηψλαηε ηφζν, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ζήκεξα λα αθνχκε
θνξψλεο εδψ κέζα φηη κεηψζαηε ην 15%, πιεηνδνηηθά ν άιινο λα ιέεη κεηψζηε
ην 20% θαη λα θηάλνπκε ζην φζν ζέινπκε.
Έπξεπε λα ην κεηψζεηε ηφζν, έηζη ψζηε ν πνιίηεο λα έρεη ην
φθεινο πνπ θη εζείο επηζπκνχζαηε αιιά δελ ην είρε, γηαηί βξεζήθακε ζήκεξα
κε έλα πιεφλαζκα θαη έρνπκε θηάζεη ζε έλαλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.
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Δπίζεο επεηδή αλαθεξζήθαηε ζηνλ Σχπν θαη κνπ έθαλε
εληχπσζε. Έρεη θπθινθνξήζεη κέζσ ηνπ Σχπνπ θαη θηιηθά πξνζθείκελνπ ζε
εζάο Σχπνπ φρη ηνπηθνχ, ην ςέκα φηη ζεθψλνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε 20%. Αλ
κηιήζνπκε κε καζεκαηηθά ε αχμεζε ηνπ 20% ζην δεκνηηθφ θφξν είλαη 5
ιεπηά, ελψ αληίζηνηρα ε κείσζε ηνπ 7,5% ζηα δεκνηηθά ηέιε είλαη 10 ιεπηά.
Δπνκέλσο αθνχ καο ελδηαθέξεη ην θαιφ θαη ην φθεινο ηνπ πνιίηε, ηνπ
δεκφηε, βάζεη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξνπκε, ην ζχλνιν ην ηζνδχγην
είλαη αξλεηηθφ. Έρεη φθεινο ν πνιίηεο, ην νηθνλνκηθφ ηζνδχγην ελλνψ.
Δγψ ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: επεηδή εκείο είκαζηε κηα Γηνίθεζε
ηξηψλ κελψλ θαη ε εηζήγεζε ησλ Τπεξεζηψλ βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ
ζηηο δηθέο ζαο ρξήζεηο θ. Βαζηιφπνπιε, ζηε δηθή ζαο πνιηηηθή, ζα
κπνξνχζακε θάιιηζηα λα πνχκε φηη ε δηθή καο πνιηηηθή ζα εθαξκνζηεί ηνπ
ρξφλνπ, πνπ ζα έρνπκε θιείζεη έλα εηήζην θχθιν θαη ζα κπνξέζνπκε καδί κε
ηηο Τπεξεζίεο λα δηακνξθψζνπκε ηε δηθή καο πνιηηηθή.
Θα έιεγα ην εμήο: ε κείσζε ηνπ 7,5% είλαη κηα ινγηθή έηζη ψζηε
ε Γηνίθεζε απηή ηε ζηηγκή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν θ. Κνπηζάθεο, λα
ιεηηνπξγήζεη ε Τπεξεζία ηνπ απξφζθνπηα, ρσξίο λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα.
Γηαηί αλ κεησζνχλ αλεμέιεγθηα ηα δεκνηηθά ηέιε, κπνξεί πξαγκαηηθά λα
αληηκεησπίζνπκε πξφβιεκα θαη δελ λνκίδσ λα ην ζέιεη θαλέλαο εδψ κέζα
απηφ, λα κελ έρνπκε Τπεξεζίεο πνπ λα κελ έρνπλ ρξήκαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.
Αθνχ θη εζείο δελ θάλαηε ηηο κεηψζεηο πνπ έπξεπε κέζα ζηελ
πεληαεηία θαη θηάζακε λα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή έλα x πιεφλαζκα ζα ζαο πσ
εγψ γηα λα κε κηιάκε ζηνλ αέξα, ζεβαζηείηε απηφ πνπ θάλαηε θη εζείο ηηο
πξνεγνχκελεο ρξνληέο, λα πάκε ζε

κηα κείσζε πνπ ζα είλαη βάζεη ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εηζήγεζεο πνπ θέξλεη ν θ. Κνπηζάθεο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη αλ πξάγκαηη κείλνπλ ρξήκαηα ηελ επφκελε ρξνληά, ή ζα
επελδπζνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ή ζα κεησζνχλ παξαπάλσ ηα δεκνηηθά ηέιε.
Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη παξάινγν ζε απηφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν Αληηπξφεδξνο ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γεηα ζαο θαη πάιη απφ εκέλα. Δγψ κηα γεληθή
δηαπίζησζε πνπ θάλσ, κε βάζε ηα αληαπνδνηηθά πνπ είπα, είλαη φηη ιείπεη ε
πνιηηηθή κέζα απφ απηφ, δειαδή δελ ππάξρεη ην πξφγξακκα ηεο Παξάηαμήο
ζαο. Γελ βιέπσ ηίπνηε. Βιέπσ παξθαξηζκέλα ρξήκαηα θαη ην είπα θαη
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επηρεηξεκαηνιφγεζα πάλσ ζε απηφ, 192.000 € ηα πεηξέιαηα πέξζη, 390.000 €
θέηνο.
Άθνπζα ηνλ δηεπζπληή ηεο Καζαξηφηεηαο αιιά ν ζηαζκφο
κεηαθφξησζεο

ιεηηνπξγεί

αληαπνδνηηθά.

ηαλ

δνπιεχεη

ν

ζηαζκφο

κεηαθφξησζεο δελ θάλνπλ δξνκνιφγηα ηα απνξξηκκαηνθφξα, δελ πεγαίλνπλ
ζηε Φπιή. Έρνπκε θαηλνχξγηα απνξξηκκαηνθφξα, άξα ε θαηαλάισζή ηνπο
είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηα παιηά πνπ είρακε.
Σα 155 πνπ πξνυπνινγίδνληαη φηη ζα μνδεπηνχλ κέρξη ηέινο ηεο
ρξνληάο, γηα ην 2020 ζα είλαη 130.000 €. Πξέπεη λα πέζνπλ φρη λα αλέβνπλ.
Απηά φια ηα λνχκεξα ηα νπνία είλαη θνπζθσκέλα, δείρλνπλ φηη δελ
δνπιεχηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. Καλείο δελ έθαηζε λα δνπιέςεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Καζαξηφηεηαο.
Σνπο ππφγεηνπο θάδνπο ηνπο έρεηε 24.000 €. Αληί λα αλαπηχμεηε
κηα πνιηηηθή λα πείηε φηη γεκίδσ ηελ πφιε κε ππφγεηνπο θάδνπο, πνπ ζα ήηαλ
έλα βήκα κπξνζηά, δελ θάλαηε ηίπνηε. Τπάξρεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ 10
εθαηνκκπξίσλ, κηιάεη γηα Πξάζηλν εκείν θαη δελ θάλαηε ηίπνηε.
Γειαδή βιέπσ κηα αδξάλεηα. Παξθάξνπκε ηα ιεθηά θαη ζα
δνχκε ζηηο επφκελεο αλακνξθψζεηο ηη ζα θάλνπκε θαη αλ ζα θάλνπκε. Δγψ
απηφ είδα, ηίπνηε άιιν: παξθαξηζκέλα ιεθηά. Καη ηαπηφρξνλα κηα δεηιή
κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ.
Μηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη ε Γηνίθεζε ςεθίδεη κηα
εηζήγεζε, δειαδή ε Γηνίθεζε δέρεηαη κηα πξψηε εηζήγεζε, ηελ ςεθίδεη θαη
κεηά απφ ηξεηο κέξεο έξρεηαη ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο θαη θέξλεη κηα
άιιε εηζήγεζε θαη πάιη ε Γηνίθεζε ζα θιεζεί λα ςεθίζεη απηή ηε δεχηεξε
εηζήγεζε. Μήπσο έξζεη θαη κηα ηξίηε κηα ηέηαξηε; Μήπσο θαζίζεηε κεηά νη
ζπλεηαίξνη θαη ηα βξείηε πέληε ιεπηά;
Σφζν θαηξφ δελ κπνξνχζαηε λα θνπβεληηάζεηε κεηαμχ ζαο;
Πξέπεη πέληε ιεπηά λα θάλνπκε δηάιεηκκα, φπσο εηζεγήζεθε ν θ. Γξεηδειηάο
γηα λα ηα θνπβεληηάζεηε κεηαμχ ζαο; ήκεξα ην πξσί δελ κπνξνχζαηε λα
θνπβεληηάζεηε; Υηεο; Πξνρζέο; Πξνρεηξφηεηα! Σίπνηε άιιν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καη' αξράο ζα ζπκθσλήζσ αθξηβψο κε απηά πνπ είπε ν
ζπλάδειθνο Κνζθνιέηνο. Δίκαζηε κηα θαηλνχξγηα Γηνίθεζε θαη ζα θαλεί ε
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δνπιεηά καο ην 2020. Μηα εξψηεζε κφλν ζέισ λα θάλσ ζηνλ Αληηδήκαξρν,
δελ μέξσ αλ είλαη θαη ν Γηεπζπληήο εδψ, απηφ ην ππφινηπν ην 1.700.000 plus,
ζα καο αθνινπζεί θαη ην 2020 ή ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019; Μφλν απηφ, κηα εξψηεζε είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη ην ίδην ή θαη θαιχηεξν ην ππφινηπν
ηνπ ρξφλνπ. Με βάζε θάπνηεο θηλήζεηο πνπ ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε, ζα ηα
πνχκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηά.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπάξρνπλ ηηκνιφγηα πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ; Τπάξρνπλ
εθθξεκφηεηεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Κνηηάμηε, απηφ ην ππφινηπν θαιχπηεη ζίγνπξα θαη ηηκνινγήζεηο θαη
ζπκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ. Απιά απαληψ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν, ζηα
αληαπνδνηηθά είκαζηε αηζηφδνμνη.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Άξα ηέινο ηνπ ’19 πνην ζα είλαη πεξίπνπ ην ππφινηπφ καο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είλαη, 1.757.000 €.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Θα είλαη απηφ ηέινο ηνπ ’19;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ ζα είλαη.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: ηα αληαπνδνηηθά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δληάμεη ζηελ 1ε αλακφξθσζε ζα θαλνχλ νη κηθξνδηαθνξέο εθεί ζα
ππάξρνπλ κηθξνδηαθνξέο, αιινχ δελ ζα ππάξρνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εγψ
δελ ζα δηαθσλήζσ θαζφινπ κε ηε ινγηθή ηεο αληηπνιίηεπζεο, δελ δηαθσλψ
θαζφινπ καδί ζαο. Πξάγκαηη ηα αληαπνδνηηθά είλαη αληαπνδνηηθά θαη ζα
πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο Τπεξεζίεο θαη πξνθαλψο ηα πιενλάζκαηα είλαη
θάηη, ην νπνίν γελλά έλα εξσηεκαηηθφ.
Δίκαη ζαθέζηαηα ππέξ απηήο ηεο άπνςεο. κσο ζα δηαθσλήζσ
ζην εμήο: ζην φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή ζε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κνηηάμηε,
εάλ ε πφιε ήηαλ επραξηζηεκέλε απφ ηηο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηηο Τπεξεζίεο πνπ
παίξλακε φινη

καο σο δεκφηεο, θ. Βαζηιφπνπιε, ηφηε πηζαλφ

ζπκπεξηθεξφηαλ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο δηαθνξεηηθά.
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Θεσξψ σο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο πιένλ φηη δελ παίξλακε
πίζσ ηηο Τπεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλακε φζνλ
αθνξά ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο. Καη ην ιέσ απεξίθξαζηα. Δγψ κέλσ ζηελ
νδφ Πξεβέδεο, ήηαλ πάληα έλαο πνιχ βξψκηθνο δξφκνο, φινη νη δξφκνη γχξσ
απφ ηελ πεξηνρή εθείλε, ήηαλ κηα πνιχ βξψκηθε πεξηνρή.
Άξα γηα λα επαλέιζνπκε ζηελ πνιηηηθή. Ζ πνιηηηθή ηη ιέεη;
Φέξλνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν κπνξείηε λα ηνλ θξίλεηε κε φπνηνλ
ηξφπν ζέιεηε, αιιά ε ηειηθή θξίζε ζα είλαη ην απνηέιεζκα θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη.
Αλ ην απνηέιεζκα πνπ ζεκαίλεη ε θαζαξηφηεηα είλαη απηή πνπ
πξέπεη, ηφηε λνκίδσ φηη ζε έλα ρξφλν δελ ζα κπνξνχκε λα πνχκε θνπβέληα γη'
απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα θξίλνπκε, ζα είλαη ην
απνηέιεζκα, πξνθαλψο. ρη φκσο απφ ηψξα λα ιέκε φηη θαιά ήηαλ ηα
πξάγκαηα έηζη φπσο ήηαλ, ήηαλ πεληαθάζαξε ε πφιε καο, άξα πξέπεη απηά
ηα ρξήκαηα λα επηζηξέςνπλ ζηνπο δεκφηεο. ρη.
Θέιεη θαιχηεξε Τπεξεζία ν δεκφηεο, ζέινπκε θαιχηεξεο
Τπεξεζίεο, ζέινπκε πην θαζαξή πφιε, ζέινπκε θαζαξή πφιε γηαηί δελ ήηαλ.
Να πνχκε επηηέινπο θαη ηελ νπζία, απνζηαζηνπνηεζείηε απφ ηνπο θσδηθνχο
θαη δείηε ιίγν ηελ νπζία. Ζ νπζία είλαη λα έρνπκε θαζαξή πφιε θαη θσηηζκέλε
πφιε. Απηή είλαη ε πνιηηηθή καο, απηφο είλαη ν ζθνπφο απηνχ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη φια ηα άιια είλαη εθ ηνπ πεξηζζνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε
θάπνηα δεηήκαηα φζνλ αθνξά ην ππφινηπν. Μηιάκε φηη απηή ηε ζηηγκή απφ
φ,ηη παξαδέρηεθε θαη ν Αληηδήκαξρνο ην ππφινηπν ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα
παξακείλεη ζην 1.750.000 € γηαηί ζε θάπνηεο άιιεο καδψμεηο αθνχγακε γηα
330.000 €. Σψξα αθνχκε φηη ζα είλαη 1.750.000 €.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άιιν είλαη εθείλν ην ππφινηπν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γηα ηα αληαπνδνηηθά κηιάγακε. Καηεγνξνχκε ηνλ πξψελ
Γήκαξρν γηαηί απηά ηα ιεθηά ηα έθαλε καμηιάξη θαη δελ ηα είρε… απφ φ,ηη
κάζακε φκσο έθαλε δπν κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Γηαηί απηά ηα 1.750.000
λα κελ γπξίζνπλ ηψξα πίζσ. Απηφ πνπ θαηεγνξνχζακε ζηνλ Βαζηιφπνπιν,
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λα κελ ην θάλνπκε εκείο; Να γπξίζνπλ πίζσ απηά ηα ιεθηά, λα γίλεη
κεγαιχηεξε κείσζε ζηα δεκνηηθά ηέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δηπψζεθαλ πάξα πνιιέο αλαθξίβεηεο ζε απηή ηε
ζπδήηεζε. Να μεθηλήζσ απφ ηελ πξψηε: ηη είλαη ην πιεφλαζκα θαη πφζν είλαη.
Κχξηε Γξεηδειηά ην πιεφλαζκα ζα θηάζεη ηα 2 εθαηνκκχξηα, φρη ην 1
εθαηνκκχξην. Γηαηί ζηνλ ππνινγηζκφ πνπ θάλαηε, μεράζαηε λα ππνινγίζεηε φηη
ην έηνο δελ θιείλεη 31 Γεθέκβξε ζηα αληαπνδνηηθά. Θα θιείζεη δπν κήλεο
κεηά, άξα ππνινγίζηε ζπλ έλα δίκελν δηα 6. Τπνινγίζεηε ηηο εηζπξάμεηο δηα
ηνπ 6 θαη βάιηε ηα ζην πιεφλαζκα. Άξα ην πιεφλαζκα, θάηη πνπ νκνινγεί θαη
ν θ. Σάθαο είλαη θνληά ζηα 2 εθαηνκκχξηα. Καη ραηξφκαζηε πάξα πνιχ πνπ ε
ζπδήηεζε γίλεηαη πάλσ ζην ηη γίλεηαη κε απηφ ην πιεφλαζκα
Πσο δεκηνπξγήζεθε απηφ ην πιεφλαζκα γηαηί κπήθαλ θαη
εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο πάλσ ζε απηφ. Πξψηνλ θ. εξεηάθε, επεηδή θαιφ
είλαη λα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην άζπξν απφ ην καχξν θαη λα δνχκε φηη ην
άζπξν δελ είλαη ζπλέρεηα ηνπ καχξνπ, νχηε αληίζηξνθα.
Απηφ ην νπνίν βξήθακε εκείο ην ’14 ήηαλ δπν θαηεγνξίεο
θσδηθψλ θαη ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο ηφηε, πήγακε θαη δεκηνπξγήζακε ην έλα
θσδηθφ πνπ ήηαλ θαηαζηήκαηα γεληθψο ηνλ θάλακε ηξεηο θαη απφ εθεί θ.
εξεηάθε «ην καησκέλν πιεφλαζκα» απηφ είπαηε επί ιέμεη, «ν θνξνκπχρηεο
Βαζηιφπνπινο» θνξνιφγεζε ηνπο πνιίηεο. νβαξά; Οη Σξάπεδεο θαη ηα
ζνχπεξ

κάξθεη

θνξνινγήζεθαλ

θ.

εξεηάθε.

Απηφ

ππεξαζπίδεζηε;

Καηεγνξείηε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή επεηδή δεκηνχξγεζε θσδηθνχο
πνπ θνξνιφγεζε Σξάπεδεο θαη ππεξαγνξέο; Γηαηί απφ εθεί πξνέθπςε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ γηα ηα νπνία ζπδεηάκε ζήκεξα πσο ζα ηα
δηαζέζνπκε.
Γεχηεξνλ, φηαλ ην θάλακε εκείο θαη γη' απηφ είπα ζηα φξηα ηεο
λνκηκφηεηαο, ν λφκνο δελ ην πξνέβιεπε. Καη επεηδή κάιηζηα πξνέβιεπε γηα
κεγάια θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 1.000 θαη άλσ ησλ 6.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
εηδηθή λνκνζεζία θάπνηα εηαηξεία ην μεπαηίθσζε απηφ θαη πήγε θη έθαλε
πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη ηελ θέξδηζε ζηελ
Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152.
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Οθείιαηε θ. εξεηάθε λα ην γλσξίδεηε φηη δελ ήηαλ επηινγή καο
απηή ε κείσζε, ήηαλ θάηη πνπ καο επηβιήζεθε απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο.
Απηφ φκσο δελ ππάξρεη ζήκεξα. Φεθίζηεθε ζηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ φπσο
ςεθίζηεθε, αίξεηαη απηφο ν πεξηνξηζκφο θαη φπσο είπαηε θη εζείο κπνξεί λα
ππάξμεη θαη εηδηθή θνξνιφγεζε ησλ Σξαπεδψλ θαη φρη ζην επί 5. γηαηί φηαλ
εκείο ήκαζηαλ, ήηαλ ζην επί 5 κφλν. Πέληε θνξέο πάλσ. Δλψ ηψξα κπνξεί λα
πάεη κέρξη θαη δέθα θνξέο πάλσ. Άξα πεδίνλ δφμεο ιακπξφλ αλ ζέινπλ λα
θνξνινγήζνπλ ηνλ πινχην.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ πξφηεηλε λα επαλαθαηακεηξεζνχλ νη
επαγγεικαηηθνί ρψξνη. Κχξηε Σνκπνχινγινπ, δπν ρξφληα ην Σκήκα Δζφδσλ
καδί κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ππάιιειν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία,
εηδηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε Γεκάξρνπ, δελ έθαλε ηίπνηε
άιιν απφ ην λα θάλεη επηκεηξήζεηο θαη ειέγρνπο επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ.
Καη έηζη κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ηηο Τπεξεζίεο λα ζαο
δψζνπλ θαη φια απηά ηα ζηνηρεία δηαζηαπξψζεθαλ θαη απφ ζηνηρεία ηεο
Πνιενδνκίαο ηα νπνία δεηήζακε θαη ιάβακε θαη κέζα απφ απηφ επίζεο
πξνθιήζεθε κηα πνιχ ζνβαξή αχμεζε απφ ηεηξαγσληθά, ηα νπνία δελ
δειψλνληαλ θαη βξέζεθαλ ζηηο επηκεηξήζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ έγηλε ζε φιε ηελ έθηαζε
ηεο πφιεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δπν ρξφληα είλαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άιιν ξσηάσ. Δμαληιήζαηε
δειαδή φινπο ηνπο ρψξνπο ή ηκεκαηηθά;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ πήγακε ζην θάησ Κνπθιάθη. Κηλεζήθακε ζε φια ηα
θαηαζηήκαηα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ζηνπο κεγάινπο ρψξνπο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Τπάξρεη πιήξεο εηθφλα θαη φια απηά έρνπλ
πεξάζεη γη' απηφ θαη εκθαλίδεηαη αχμεζε αλ δείηε ρξνληά κε ηε ρξνληά ππάξρεη
εηδηθά ην ’17 κηα εθηίλαμε ησλ ηεηξαγσληθψλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ
ζηα επαγγεικαηηθά. Έγηλε απηή ε δνπιεηά θαη θξάηεζε πάξα πνιχ.
Κχξηε Κνπηζάθε, ππάξρεη κηα παξνηκία πνπ ιέεη «φπνηνο
θαηνπξάεη ζηε ζάιαζζα ην βξίζθεη ζην αιάηη». Έξρεζηε θαη θαηεγνξείηε
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ζήκεξα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, δηθαίσο – αδίθσο δελ έρεη ζεκαζία, γηαηί ηξέρεη
ζηελ Ππξνζβεζηηθή, ζην Τγεηνλνκηθφ. Να ξσηήζσ θάηη; Ξεράζαηε απηή ε
Γηνίθεζε ηελ νπνία κε επθνιία ζήκεξα θάπνηνη …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη πξνζσπηθφ θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηαλ κηιάο γηα ηνλ θ. Κνπηζάθε, ζα αλαθέξεζαη
πξνζσπηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε κελ θάλεηε δηάινγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζαο έθαλα πνηέ έλζηαζε; Γελ ςήθηζα φινπο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο πνπ θέξαηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηράιε, πξνζσπηθφ είλαη ην ζέκα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη πξνζσπηθά ην βάδεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, λα ην πάξσ πίζσ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηαηί ςέγσ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην πάξσ πίζσ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ιέσ φηη είζηε Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο έρεηε
ζεζκηθφ ξφιν. Δγψ ιέσ φηαλ ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θπλεγήζεθε θαινθαίξη
γθξεκίζηεθαλ εγθαηαζηάζεηο ηεο, ηζνπεδψζεθαλ εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ
πνπ δελ ηηο έθηηαμε ν Βαζηιφπνπινο, πνπ ήηαλ γηα θνηλσθειή ρξήζε θαη
θνηλσθειή ζθνπφ, δελ έβγαδε θάπνηνο θέξδνο απφ εθεί, γθξεκίζηεθαλ δελ
είδα θαλέλαλ απφ εζάο πνπ δηνηθείηε ζήκεξα, λα νδχξεηαη, λα θιαίεη, λα βγεη
ζην δξφκν λα δηακαξηπξεζεί. Αληίζεηα κπνξψ λα πσ φηη ζπκάκαη πνιινχο λα
επηραίξνπλ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε κελ θάλεηε δηάινγν, δελ ππάξρεη ιφγνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη επί πξνζσπηθνχ. Δγψ ιέσ ν θαζέλαο φπσο
ίζρπζε θαη γηα εκάο θαη εκείο πήξακε ηελ απάληεζή καο φπσο είπε ν θ.
Καληαξέιεο, ν θαζέλαο φπσο ζηξψλεη θνηκάηαη. Άξα εζείο –θαη φρη εζείο
πξνζσπηθά, εζείο εμαηξείζηε- νη νπνίνη επηραίξαηε άξνλ – άξνλ κε ηελ
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θαηεδάθηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα αληηκεησπίζεηε ηα ίδηα δεηήκαηα πνπ
αληηκεησπίζακε θη εκείο.
Γηα λα θιείζσ πνιχ γξήγνξα. Απηή ηε ζηηγκή ε πξφηαζε ε δηθή
καο γηα λα ηελ θσδηθνπνηήζσ πνιχ γξήγνξα γηαηί ηελ θαηέζεζα θαη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη φηη ην πιεφλαζκα απηφ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ
κείσζε 10% δειαδή πξέπεη λα πάεη ηνπιάρηζηνλ ζην 1,20. Πξέπεη λα
κεησζνχλ θαη απηφ κπνξεί λα βγεη απνκεηψλνληαο θάπνηνπο θνπζθσκέλνπο
θσδηθνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν θ. Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα, εκείο απηφ ην νπνίν ιέγακε θαη πέξζη γηαηί
εηπψζεθε «γηαηί δελ ην θάλαηε πέξζη», γηαηί ζέιακε λα πάκε θαη λα δνχκε πσο
ζα εμειηρζεί ην ηακεηαθφ ππφινηπν, γηα λα κπνξνχκε λα παηήζνπκε πάλσ ζε
πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη λα πάκε θαη ζε λέα κείσζε.
Απηφ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο είλαη ζσζηφ, δειαδή ε απαιιαγή,
αιιά λα ζπκίζσ γηα ηηο απαιιαγέο, δειαδή είλαη εμσθξεληθφ δειαδή λα
πξέπεη λα ππάξρεη 7.000 € εηζφδεκα γηα λα πάξεη θάπνηνο, αιιά λα ζαο
ζπκίζσ φηη εκείο φηαλ ήξζακε, δελ βξήθακε θακία απαιιαγή. Γελ ππήξραλ
ςεθηζκέλεο απαιιαγέο ζηα δεκνηηθά ηέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέηε ηελ πξφηαζή ζαο, λα νινθιεξψζεηε κε ηελ πξφηαζή ζαο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ζεσξψ πσο είλαη πνιχ ζσζηφ απηφ πνπ ιέεη ν θ.
εξεηάθεο γηα ηελ απαιιαγή ησλ αλέξγσλ φηη ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα
πιένλ ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απφ εθεί θαη πέξα
πξνηείλνπκε φπσο είπα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα αθαηξεζνχλ
θάπνηνη θσδηθνί νη νπνίνη είλαη ππεξβνιηθά θνπζθσκέλνη.
Τπάξρεη έλαο πιαζκαηηθφο φπσο είδακε θαη πξηλ θσδηθφο, πνπ
θνξηψλεη 200.000 € ζηα κε εηζπξαθηέα, ην ηζεθάξακε πξηλ. Δίλαη ζπλ
200.000 € εθεί. Κχξηε Σνκπνχινγινπ απφ ηα 10,3 εθαηνκκχξηα επξψ εκάο καο
ελδηέθεξε θπξίσο εθείλε ηε ζηηγκή ην νηθφπεδν, λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε
νηθφπεδν λα ζηεγάζνπκε ηελ θαζαξηφηεηα θαη φιν ην βάξνο εζηηάζηεθε εθεί,
γηα λα θαηαιήμνπκε ζην γεγνλφο φηη κπνξνχζε λα αγνξαζηεί

κφλν σο

νηθφπεδν θαη φρη σο αθίλεην ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πνπ βξήθακε ζηε
βφξεηα Φηιαδέιθεηα.
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Άξα ηα 10,3 εθαηνκκχξηα έκεηλαλ, ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ απηά
λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα Πξάζηλν εκείν θαη γηα θηλεηφ Πξάζηλν εκείν θαη γηα
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ζπλνιηθά γηα επελδχζεηο ζηελ θαζαξηφηεηα.
Σέινο απνξψ πσο ιέγνληαη κεξηθά πξάγκαηα. Ζ κειέηε πνπ
θάλακε, δελ αθνξά κφλν ηνλ ςειφ θσηηζκφ, αθνξά ζπλνιηθά ηνλ θσηηζκφ θαη
ηνλ ςειφ θαη ηνλ ρακειφ θαη κάιηζηα ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο φηη ππάξρνπλ
ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ππάξρεη θσηνφριεζε θαη ππάξρνπλ ζεκεία ηεο πφιεο
πνπ ππάξρεη ρακειφο θσηηζκφο. Δίλαη ζπλνιηθή κειέηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηράιε, λα ηα δνχκε κεηά καδί; Δγψ ιέσ πσο κε βάζε
απηή ηε κειέηε κπνξείηε λα πξνβείηε ζε κηα επέλδπζε, ήδε απφ θέηνο.
Γειαδή λα πάξεηε ηκήκα ηεο κειέηεο θαη λα πάηε ζε πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ
Led. Να πείηε φηη «δίλνπκε 200 ή 300.000 € κε βάζε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη
γίλεη απφ ηε κειέηε…».
Δγψ ιέσ πσο καο θέξλεηε έλα απνζπαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηελ θαζαξηφηεηα, φπνπ δελ ππάξρεη κηα ζαθήο πνιηηηθή
πνπ θπξίσο εδψ θάλεηε κηα θνπηνξαπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ απιψο ηα
λνχκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε, δελ θαηάιαβα ηελ πξφηαζή ζνπ. Δίλαη κηα πξφηαζε 10%
θαη βιέπνπκε πνπ ζα επηκεξηζηνχλ, αλ ζπκθσλήζνπκε ζην 10% εάλ
πξνθχςεη απηή ε πξφηαζε θαη ςεθηζηεί. Απηφ ιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
θαη' αξρήλ νθείισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Κνπηζάθε φρη επί πξνζσπηθνχ αιιά
γηα ην δηαδηθαζηηθφ δήηεκα. ηαλ θ. Κνπηζάθε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πήξε
ηελ απφθαζε λα κεηαθέξεη ηηο Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ
πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο, απνπζηάδαηε. Μάιινλ δελ απνπζηάδαηε,
πήγαηε ζηε ζπλεδξίαζε θαη θχγαηε ακέζσο. Απηφ ιέεη ην πξαθηηθφ.
Ο θ. Γεσξγακιήο δελ πήγε θαζφινπ, ν θ. Καληαξέιεο δελ πήγε
θαζφινπ, ν θ. Κνπεινχζνο ην θαηαςήθηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε δελ έρνπκε επζχλε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηαςήθηζε ν θ. Κνπεινχζνο
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην πάξθν θπθινθνξηαθήο
αγσγήο. Απηά ηα ιέσ γηα ηελ ηζηνξία. Άξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εζείο πνπ
είζηε ζηε Υαιθεδφλα θαη πξψελ Γήκαξρνο ζε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα πνπ
αθνξνχζε ηελ εγθαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, θξίλαηε ζθφπηκν
λα κελ παξαζηηείηε, λα πάηε ζηε ζπλεδξίαζε θαη λα θχγεηε. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα. Να δηαβάζσ ην πξαθηηθφ, ζέιεηε; Γελ λνκίδσ. Σν έρσ εδψ.
Απηφ απαληά ζε απηά πνπ ιέηε.
Δπεηδή πνιιέο θνξέο γίλεηαη θνπβέληα γηα ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ πνπ
απαηηεί ζπλεξγαζίεο, φπσο βιέπεηε θχξηνη ζπλάδειθνη ε εηζήγεζε πνπ
θέξαηε, ε δεχηεξε εηζήγεζε πνπ θέξαηε, αιιά θαη ν φινο ρεηξηζκφο ηνπ
ζέκαηνο, έρεη κηα επηεηθψο λα ηε ραξαθηεξίζσ κεγάιε πξνρεηξφηεηα.
Δπεηδή θαλέλαο καο δελ είλαη επηπρήο ζην λα θαηαςεθίδεηαη έλα
ηέηνην ζνβαξφ ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ ηεο πφιεο, εγψ ζα ζαο θάλσ κηα πξφηαζε γηαηί ε
νπνηαδήπνηε άιιε απφθαζε ζα είλαη ζηνλ αέξα, δελ έρνπκε ηα ζηνηρεία.
Μπνξεί νη 200.000 € λα απαηηνχλ θαη άιιε κείσζε, απηά πνπ είπε ν θ. Σάθαο.
Μπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηνη θσδηθνί πνπ λα πξέπεη λα ζπκπηεζηνχλ.
αο πξνηείλσ λα απνζχξεηε ην ζέκα, αχξην ή κεζαχξην λα γίλεη
κηα ζπλάληεζε φισλ ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ κε ηνπ
αξκφδηνπο, κε ηνλ θ. Κνπηζάθε, κε ηνλ θ. Σάθα κε εζάο θ. Γήκαξρν θαη λα
ππάξμεη κηα ζχγθιηζε απφςεσλ. Απηφ λνκίδσ είλαη ην θαιφ γηα ηελ πφιε.
Αλ κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία λα επηκείλεηε ζηελ πξφηαζή ζαο
απφ φ,ηη εηθάδσ δελ ζα ςεθηζηεί, δελ είλαη θαιφ γηα ηελ πφιε απηφ. Οχηε
πξέπεη λα επηραίξεη θαλείο φζν θη αλ είκαζηε αληηπνιηηεπφκελνη. Δγψ ζα ζαο
πξφηεηλα, δηφηη θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη φπνηα κείσζε θαη αλ θάλνπκε δελ ζα
εδξάδεηαη πάλσ ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο θαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, λα
απνζχξεηε ην ζέκα λα θάλεηε άκεζα κηα ζπλάληεζε άηππε ζα έιεγα αιιά κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηφηη ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ απηφ επηβάιιεη:
ηηο ζπλεξγαζίεο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο καο έρεη επηζεκάλεη απηφ ην πξάγκα,
καο ιέεη γηα ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ ζπλέρεηα. Ο ΚΛΔΗΘΔΝΖ επηβάιιεη
ζπλεξγαζίεο θαη εηδηθά γηα έλα ηφζν κεγάιν δήηεκα.
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Να έξζνπκε ινηπφλ φινη λα δνχκε ζε πνην ζεκείν κπνξνχκε λα
ζπγθιίλνπκε θαη λα πάξνπκε κηα ην δπλαηφ ζα έιεγα πεξηζζφηεξν επξείαο
πιεηνςεθίαο απφθαζε, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζην θαιφ ηεο πφιεο
θαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο αιιά θαη παξάιιεια δελ
ζα επηβάιιεη ηελ επηβξάδπλζε ησλ φπνησλ Τπεξεζηψλ παξέρνληαη.
Δκέλα απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ δηφηη φ,ηη θαη λα πσ, φπνηα
πξφηαζε θαη αλ θάλσ γηα ζπγθεθξηκέλε κείσζε, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο
πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Δδψ δελ έρνπκε ην ζχζηεκα ηνπ κπαθάιε «βάιε 1415 ή 20». Βάζεη πνίσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη ε κείσζε; Γελ ππάξρνπλ απηά.
Μηιάσ βεβαίσο αλ δελ κπνχκε ζηε ινγηθή λα απνδερηνχκε ηε
δηθή ζαο εηζήγεζε. Γελ ππάξρεη ινηπφλ ζπγθεθξηκέλε βάζε ηέηνησλ
ζηνηρείσλ. Απηφ πνπ πξνηείλσ λνκίδσ είλαη θαη ινγηθφ θαη εθηθηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εθπιήζζνκαη κε ηελ επηκνλή ζαο λα
πεξάζεη σο εηζάγεηαη ην ζέκα, αλ θαη βιέπσ κε ην εξψηεκα ην ηειεπηαίν ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ην 10% πνπ δείρλεη έηη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πξνρεηξφηεηαο.
Γπζηπρψο δνθηκάδνληαη νη ζπλεξγαζίεο απφςε. Ίζσο δελ έρεηε
αληηιεθζεί φηη κε απηή ηε ζηάζε δελ πεξλάεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη
ηνπιάρηζηνλ ζα απαηηνχζα απφ πιεπξάο ηεο Παξάηαμήο κνπ πεξηζζφηεξε
ζνβαξφηεηα θαη θιείζηκν ζηα καγαδάθηα. Αλ δελ θφςεηε ηα καγαδάθηα θ.
Γήκαξρε απφ ηψξα, ραζήθακε.
Δγψ ζα ζπκθσλήζσ, αλ θαη ήηαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ,
απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φζνλ αθνξά ηα Led. Θα κπνξνχζε λα
δηαηεζεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζφ θαη πάλσ απφ 200.000 € κε ηηο αληίζηνηρεο
κειέηεο γηα λα αιιάμεη ηειείσο ν ειεθηξνθσηηζκφο ηεο πφιεο. Γπζηπρψο
πάκε ζε παξσρεκέλεο θαηαζηάζεηο.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο γη' απηφ ξψηεζα θαη ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν πσο βγαίλεη ην 10%. Ζ θαλνληθή κείσζε θπξίεο θαη θχξηνη κε
βάζε ηνπο αξηζκνχο είλαη 25%. Βγάιηε ην 1.750 δελ είρακε ππφινηπν. Πέζηε
φηη δελ είρακε. Γέζηε πφζν ζα απμάλνληαλ ηα δεκνηηθά ηέιε απφ ην 1,31 πφζν
είλαη, πνπ ζα πήγαηλαλ θαη ηα ινηπά.
Αχξην ζα βνπίμεη ε πφιε φηη ππάξρεη έλα ππφινηπν 1.750.000 €
ή 2.000.000 € ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Ξέξεηε πνηνο ζα είλαη ν αληίθηππνο; Θα
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καο θπλεγάλε φινη γηαηί θάλακε κφλν 10% κείσζε θαη ζα ινγνδνηεί ν θαζέλαο
καο θαη δελ έρνπκε ην δηθαίσκα απηφ.
,ηη θαη λα πνχκε, γηαηί δελ κπνξνχκε λα πηάζνπκε ηνλ θάζε
πνιίηε λα κπαίλνπκε κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη λα ηνπ εμεγνχκε. πσο πέξαζε
ην 20% γηα ην δεκνηηθφ θφξν θαη πέξαζε αζηξαπηαία θαη θαλείο πέξα απφ
απηνχο πνπ ζπλαληνχζε ζην δξφκν δελ κπνξνχζε λα κπεηο κέζα ζηα ζπίηη
ηνπ γηα λα δηαςεχδεη απηφ, πέξαζε φκσο.
Αθφκε ρεηξφηεξα γηα φινπο καο φηαλ ζα αθνπζηεί ην ζεηηθφ ηεο
ππφζεζεο ηνπ ππνινίπνπ θαη ην αξλεηηθφ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ
θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Σφζν ζε επίπεδν πνζνζηηαίαο απνκείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ φζν θαη απηφο θαζαπηφο ν πξνυπνινγηζκφο πνπ είλαη ζην
πφδη. Γηα έλαλ πνπ μέξεη, ή γηα φζνπο έρνπλ αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηελ
θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, είλαη ζηελ θπξηνιεμία ζην πνδάξη.
Οη Τπεξεζίεο βάδνπλ λνχκεξα, δηφηη δελ ζέινπλ λα πέθηνπλ
έμσ. Ζ πνιηηηθή θπξίεο θαη θχξηνη είλαη κε –ε θαη ηελ πνιηηηθή ηελ εθαξκφδνπλ
νη πνιηηηθνί κε –νη. Δάλ ζέινπκε λα είκαζηε κε –νη θαη λα εθαξκφδνπκε
πνιηηηθέο, ηφηε ζα θάλνπκε θαιέο πνιηηηθέο γηα ηνπο πνιίηεο καο.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο εκείο δελ κπνξνχκε λα ζπληξέμνπκε
θαη λα ζπλδξάκνπκε θαη ζα ηξαπκαηηζηνχλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ πνξεία,
δηφηη απηφ δείρλεη θαη κία λννηξνπία. Μηα λννηξνπία, ε νπνία δελ είλαη ζην
πλεχκα ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ. Πνιηηηθέο κε καγαδάθηα θ. Γήκαξρε, καδέςηε ηηο.
Μαδέςηε ζην πξφζσπφ ζαο ηηο εμνπζίεο πνπ ζαο αλήθνπλ. Υαξάμηε πνιηηηθέο
γηα ηνπο πνιίηεο θαη φρη πνιηηηθέο γηα θάπνηνπο. Απηά ηα έρεη πιεξψζεη αξθεηά
ε πφιε γηα αξθεηά ρξφληα.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο ζαο θαιψ γηα κηα αθφκε θνξά λα ην
ζθεθηείηε, δηφηη ηελ άιιε εβδνκάδα έξρεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο, έξρεηαη θαη
ην Σερληθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν Σερληθφ Πξφγξακκα νχηε θη απηφ έρεη
ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ. Καη ζα ηα δνχκε θη απηά.
Καη κπαίλνπκε ζην ’20 φηαλ ην γήπεδν ην ’21 ζα είλαη έηνηκν.
Θα είλαη ην γήπεδν έηνηκν θαη εκείο ζα είκαζηε κε θαιηθαληδαξένπο γχξσ γχξσ. Γηαηί φια απηά ζέινπλ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε θαη ηελ έγθαηξε εθαξκνγή
εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα δψζνπλ ιχζεηο ζηνπο ζπκπνιίηεο καο.
Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ν θ. Σάθαο λα απαληήζεη ζηηο
εξσηήζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να μεθηλήζσ κε ηνλ θ. Λαδαξίδε. Δίλαη δηαθνξεηηθά ηα καμηιάξηα
Πέηξν. ηαλ έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο, ζα ην θαηαιάβεη αθφκε θη έλα κηθξφ
παηδί, πνπ έρεηο ιεθηά θαη πνπ δελ έρεηο.
Πάκε ζηα εξσηήκαηα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Σν πξψην είλαη φηη
ηειηθά δελ είλαη ιάζνο ηα λνχκεξα, είλαη άιιν ην 545 άιιν ην 345 ζθνπίκσο.
Σν 545 είλαη βάζεη θαηαιφγσλ πνπ έρνπλ βγεη θαη θάλεηο πξφβιεςε. Σν έρεη
δψζεη ε Τπεξεζία θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη απηφο ν αξηζκφο, κπνξεί λα γίλεη
απνπνκπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γελ ην πεηξάδνπκε απηφ ην λνχκεξν.
Γηαηί έρεη ηφζν κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο 115.000 πνπ είπε ν θ.
Αλεκνγηάλλεο ζηα 545 ην πξψην θξαηήζηε, είλαη αθφκε πην κεγάιε ε δηαθνξά.
Απηφ ην έδσζε ε Τπεξεζία, πξνθαλψο έρνπλ βεβαησζεί θάπνηνη θαηάινγνη
παξαπάλσ θαη έπξεπε λα κπεη έηζη ην λνχκεξν, είλαη βάζεη ηχπνπ, δελ
αιιάδεη.
Σα 345 είλαη έλα ηππηθφ πνζνζηφ 8,5% πνπ ην βάδεηο θάζε θνξά
κε εηζπξαμηκφηεηαο. Γελ ζπκπίπηνπλ, έρεηε δίθην αιιά δελ ζπκφκνπλ απηφ κε
ηνπο θαηαιφγνπο πνπ έρνπλ βεβαησζεί. Άξα είκαζηε εληάμεη πηζηεχσ ζε απηφ
ην ζέκα άξα δπζηπρψο δελ έρνπκε απηά ηα 200 ρηιηάξηθα.
ζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο, πέξα απφ απηφ πνπ απάληεζε ν
θ. Βαζηιφπνπινο, πξφζθαηα είρακε κηα ελεκέξσζε θαη έγηλε δσληαλή
επίδεημε, ζα είκαζηε έλαο πηινηηθφο Γήκνο ήξζε ε ΓΔΓΓΖΔ θαη ζα
δηαζηαπξψλεηαη βάζεη ηνπ ΑΜΦ ην Δ9 κε ηα ηεηξαγσληθά.
Απηφ είλαη πνιχ θαιφ, ιχλεη ηα ρέξηα ζηελ Τπεξεζία θαη απηφ
είλαη θαη γηα ηα ζπίηηα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γηαηί νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη
κφλν ηα θαηαζηήκαηα, είλαη ηα θξνληηζηήξηα, είλαη φια. Θα γίλεη απηφ, ζα
είκαζηε πηινηηθφο Γήκνο. Σέζζεξηο Γήκνη ζα είλαη, δελ ζπκάκαη ηνπο άιινπο
ηξεηο, ζα είκαζηε εκείο θαη είλαη ζεκαληηθφ απηφ.
Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ήξζε θαζπζηεξεκέλα ε πξφηαζε ηνπ
θ. Κνπηζάθε, αλ θαη απηφ ην είδαηε ζηα e-mail πνπ πήξαηε, είλαη φηη ηε
Γεπηέξα κεηά ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήξζε κηα απφθαζε γηα 150.000 € απφ
ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ. Καη απηφ ήηαλ κηα αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε παξαπάλσ φιεο
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νη Παξαηάμεηο κεηαμχ καο, νη Παξαηάμεηο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε, δελ μέξσ αλ
ζα βξεζεί ιχζε ζήκεξα. Αιιά κεηψζακε θη άιινπο θσδηθνχο.
Να επαλαιάβσ φηη απηή ηε ζηηγκή ε πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο έηζη
φπσο είλαη ζπλνιηθά είλαη κείσζε 5 ιεπηά. Δίλαη 10 ιεπηά κείσζε ζηα
αληαπνδνηηθά, 5 ιεπηά αχμεζε ζην δεκνηηθφ θφξν. Σα 5 ιεπηά αχμεζε ζην
δεκνηηθφ θφξν φλησο είλαη ην φξην ηνπ 20% απφ ην λφκν, δελ κπνξνχζε λα
γίλεη θάηη άιιν γηαηί έρνπκε πξαγκαηηθά κεγάιν πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά.
Θα επαλέιζσ ζε απηφ.
ζνλ αθνξά θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ
θαζαξηφηεηα. Γελ μέξσ αλ ζα πάεη ζηελ Απνθεληξσκέλε ν θ. Βαζηιφπνπινο
εγψ ην είδα απηφ απφ έλα Γήκν, είδα φκσο εδψ θαη ηα αληαπνδνηηθά γηα ην
’19 ηα δηθά ζαο είραηε βάιεη θάπνηα ιίγα πνζά. Έρεηε βάιεη απφ ην 1060
κέξνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ Τπεξεζία 20 8.321,25 είδα ην 006492001 9.912,44 πνπ ιέεη
έμνδα απνθάζεσλ δηθαζηηθψλ, ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηα ινηπά. Απηφ
κπνξεί λα είραηε θάπνην ιφγν θαη ην θάλαηε γηα εθείλε ηε ρξνληά, ήηαλ
ζηνρεπκέλν.
Πάλησο ην 1060 βάιαηε έλα κηθξφ, αο ηα αθήζνπκε ηα άιια.
Γειαδή δελ μέξσ, θάηη είδαηε; Σν απνθαζίζαηε; Μέξνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ππεξεζία 20,
βάιαηε έλα κηθξφηεξν πνζφ, ην βιέπσ εδψ είλαη ν ηειεπηαίνο θσδηθφο. Σέινο
πάλησλ μαλαδείηε απηφ.
Πάκε ηψξα ζηα δχζθνια. Γηαξθψο αθνχσ φηη ππάξρεη
πιεφλαζκα θαη φηη θάπνηνο –εγψ αο πνχκε- ή θάπνηνη άιινη κέζα απφ θάπνηα
Media ιέλε δήζελ γηα καχξεο ηξχπεο. Δγψ ζην 1 ν πκβνχιην είπα ην πνιχ
απιφ κεηαμχ άιισλ, φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά. Καη εθεί ππάξρεη
πξφβιεκα. Γελ κπνξνχκε λα ιέκε ζηνλ θφζκν «λα, εθεί έρεηο πιεφλαζκα,
άξα ζνπ ιέεη ςέκαηα». Γελ ιέσ θαλέλα ςέκα.
αο έδσζα θαη έλα ραξηί πξηλ απφ ιίγν, ην νπνίν δείρλεη φηη
ζήκεξα ην ηακεηαθφ ππφινηπν ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ζαο ην έρσ αλαιχζεη
θηφιαο ην είδαηε, είλαη 1.577. Ση ιέκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ; 1.772.620 δειαδή
απηή ηε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ηέινο Γεθεκβξίνπ έρνπκε δψζεη λνχκεξα 200.000
€ πάλσ. Άξα είκαζηε 200.000 € θάησ.
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Έρνπκε πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά. Αλ κπνξνχκε έλα κέξνο ζα
ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηαηί είκαζηε κε ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν θαη πξν
ηεηειεζκέλσλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, ζπγλψκε ην μέξεηε
φηη δελ κπνξείηε θαη είλαη παξάλνκν απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αθνχ ζαο έρσ δείμεη απηή ηε ζηηγκή απφθαζε ελφο Γήκνπ θαη ζαο
έδεημα θαη ηνλ πεξζηλφ πξνυπνινγηζκφ αληαπνδνηηθψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο πνπ δείρλεη φηη έλα κηθξφ πνζφ ην
ρξεζηκνπνίεζαλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, ν θ. Βαζηιφπνπινο
ήηαλ πνιχ ηπρεξφο δελ ηνπ έθαλε θαλέλαο θακία πξνζθπγή. Σεθκαηξφκελε
ήηαλ ε λνκηκφηεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ιέηε γηα πξνζθπγέο, δηνξζψζηε κε, γηαηί δελ
ήκνπλ ζην πκβνχιην απηφ, αιιά ζπκάκαη ηελ πξφηαζε ηνπ αδειθνχ ζαο
κεηαμχ άιισλ λα πάεη ν ζηαζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ ζην πάξθν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μφλν πνπ ζπκάζηε ηε κηζή
πξφηαζε, κε πεξηβαιινληηθή κειέηε πνπ δελ έγηλε πνηέ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάλησο ήηαλ φκσο κηα ιχζε αλάγθεο εθείλε ηελ ψξα, πνπ ηελ
πξφηεηλε θαη ν αδειθφο ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ νπνία δελ ηε δέρηεθε ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη θπζηθά ε πξφηαζε ζπλνδεπφηαλ θαη απφ πεξηβαιινληηθή
κειέηε πνπ δελ έγηλε πνηέ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηέο αξγνχλ φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα κελ θάλεηε δηάινγν. Ο Γηάλλεο Σνκπνχινγινπ είλαη
απψλ, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξφκαζηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξα γηα λα θιείζσ αλ δελ έρσ μεράζεη θάηη άιιν, απφ φ,ηη θαίλεηαη
φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά δελ ήηαλ άδεην ην κπαιφ κνπ, ήηαλ ην Σακείν.
Γεκηνπξγήζαηε ζηε ζεηεία ζαο θαιψο έλα καμηιάξη ζηα ιεηηνπξγηθά. Δζείο ην
δεκηνπξγήζαηε

ην

καμηιάξη

θαη

κπξάβν

ζαο.

ε

ελληά

κήλεο

ην

μεπνππνπιηάζαηε ην καμηιάξη θ. Βαζηιφπνπιε. Με άζθνπέο κεγάιεο δαπάλεο
θαη κε ινγηθή «Πάξε θφζκε!». αο έρσ ήδε πεη γηα ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άζθνπν ήηαλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Άζθνπν λαη, κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε είλαη άζθνπν λαη. Σν γηαηί
είλαη άζθνπν, δελ ζα ζαο ην πσ ζήκεξα, ζα ζαο ην πσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δια φινη καδί, κπνξνχκε! Φσλάμηε ιίγν φινη καδί ηψξα,
κπνξνχκε! Πάκε φινη καδί λα θσλάμνπκε!
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ζην πσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ ζα κνπ ην πάξεηο ζήκεξα
απηφ ζα πεξηκέλεηο 15 κέξεο. Θα πεξηκέλεηο Νίθν κνπ 15 κέξεο, θαη ζα ην
κάζεηο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Σψξα γηαηί κε δηαθφπηεηο; Να κε κε δηαθφπηεηο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ ην πνζφ δελ αλαπιεξψλεηαη, γηαηί ην καδέςαηε ζηγά - ζηγά
θαη ην μνδέςαηε γξήγνξα. Γελ αλαπιεξψλεηαη θαη ζε ιίγνπο κήλεο. Δίκαζηε ζε
νξηαθή θαηάζηαζε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά φηη είκαζηε ζε νξηαθή θαηάζηαζε,
άζρεηα ηη ιέηε έμσ ζηνλ θφζκν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να δνπιέςεηε θαη λα καδέςεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: πσο είπα ζα θαηαιάβεη θαη ην πην κηθξφ παηδί ηη ζεκαίλεη «έρσ
ιεθηά, δελ έρσ ιεθηά, πνπ έρσ, πνπ ηα μνδεχσ». Απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα δνχκε ηψξα πνηνο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ ηακπαθηέξα, πνπ
ιέκε. αο παξαθαιψ θαη νη δεκφηεο λα ζεκεηψζεηε θάπνηα ζηνηρεία ζα ζαο
θαλνχλ ρξήζηκα. Θα ζαο ζέζσ δπν παξαδείγκαηα γηα κηα νηθία θαη έλα
θαηάζηεκα 100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ζεκεηψζηε ζαο παξαθαιψ, λνχκεξα
ηεο πξνεγνχκελε Γεκνηηθήο Αξρήο.
Γεκνηηθά ηέιε 100 η.κ. x 1,33 = 133 € θαη’ έηνο. Γεκνηηθφο θφξνο 100 η.κ. x
0.26 = 26 € θαη’ έηνο.
Γεκνηηθά ηέιε 100 η.κ. x 4.70 = 470 € θαη’ έηνο.
Σν ζχλνιν φισλ απηψλ είλαη 496 €.
Πάκε λα δνχκε ηψξα ηε δηθή καο πξφηαζε, πάιη γηα έλα ζπίηη
θαη έλα θαηάζηεκα:
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Γεκνηηθά ηέιε 100 η.κ. x 1,23 = 123 € θαη’ έηνο. Γεκνηηθφο θφξνο 100 η.κ. x
0,31 = 31 € θαη’ έηνο.
Γεκνηηθά ηέιε 100 η.κ. x 4.35 = 435 € θαη’ έηνο.
Σν ζχλνιν φισλ απηψλ είλαη 466 €. Μείσζε θαηά 30 € ην έηνο γηα θάζε
λνηθνθπξηφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη κηα πξφηαζε πνπ απνηππψλεηαη ζε θαζαξά
λνχκεξα. Πάκε ηψξα λα δνχκε ηη πξνηείλνπλ νη άιιεο πιεπξέο. Να μεθηλήζσ
απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Σνκπνχινγινπ είλαη γεγνλφο φηη ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηε ην άζπξν – καχξν, εκέλα δελ κνπ θάλεη πηα
εληχπσζε είλαη ζηα ππέξ ζαο, έρεηε ηε δπλαηφηεηα απηή, κε ηε δηαθνξά φηη
εγψ ηνπιάρηζηνλ επεηδή ζαο γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά δελ κπνξψ λα
αζπαζηψ απηέο ηηο απφςεηο πνπ κε ηνλ ηξφπν κε ηηο νπνίεο ηηο θαηαζέηεηε
πηζαλφ λα πείζεηε θάπνηνπο άιινπο αιιά ηνπιάρηζηνλ φρη εκέλα.
Υξεζηκνπνηείηε

ιέμεηο,

νη

νπνίεο

είλαη

ιέμεηο

πνπ

εγψ

ηνπιάρηζηνλ σο πξψελ δεκνζηνγξάθνο ζα ηηο έβαδα ζε ηίηινπο εθεκεξίδσλ
θαη ζα πνχιαγα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζαο γλσξίδσ πνιχ
θαιά θ. Γήκαξρε, φπσο κε γλσξίδεηε θη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ζεκαίλεη φηη γλσξηδφκαζηε πάξα πνιχ θαιά. Πάκε λα
δνχκε ηη ιέμεηο ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο: πξνρεηξφηεηα,
επηβάξπλζε, ζπγθαιχςεηο θαη πάεη ιέγνληαο. Πάκε λα δνχκε πνηα είλαη ε
πξνρεηξφηεηα, επεηδή αλαθέξζεθε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ιέηε ςέκαηα. Γελ
αλέθεξα ηε ιέμε «ζπγθάιπςε». Να αλαθαιέζεηε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθαιψ ηε «ζπγθάιπςε», ήηαλ θάηη άιιν πάλησο πνπ έρεη έλα
πξφζεκα ηνπ «ζπλ».
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ξέξσ φηη κε εκέλα μεθηλάηε,
θαηαιαβαίλσ πνιχ θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα μεθηλάσ γηαηί νη πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο κε θάιπςαλ.
Ξεθηλψ εμ αξηζηεξψλ. Αλαθεξζήθαηε θ. Σνκπνχινγινπ ζην ζέκα ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ. Γελ μέξσ αλ έρεηε πιεξνθνξεζεί φηη εγψ κε πνιχ κεγάιν
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θίλδπλν παξάβαζεο θαζήθνληνο επηθαινχκαη ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζθεχγεη ζηα Γηθαζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα
θξαηήζνπκε απηφ ην πξνζσπηθφ σο κφληκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ παξίζηαζηε φκσο εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη δηθεγφξνη πάλε. Πνηνο ζα πάεη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη κε ζπγρσξείηε, ζηε Νέα
Ησλία…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάεη ν Γήκαξρνο θ. Σνκπνχινγινπ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα κε ξσηάκε αλ παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο; αο ιέσ φηη
ππνγξάθσ δηαξθείο θαη κφληκεο αλάγθεο πξνζσπηθνχ κε θίλδπλν γηα
παξάβαζε θαζήθνληνο θαη κνπ ιέηε αλ είκαη ζην Γηθαζηήξην;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηε Νέα Ησλία ε θα ΘσκαΗδνπ
πεγαίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα είλαη δπλαηφλ; Ση άιιν ζα βξείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κηιάεη ν Γήκαξρνο, ζαο παξαθαιψ πνιχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση άιιν ζα εθεπξίζθεηε απφ εδψ θαη πέξα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξίζηαηαη ε ίδηα ε Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ιέηε θαιέ; Καη ινηπφλ;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Άξα

ινηπφλ ππάξρνπλ

Γήκαξρνη νη νπνίνη δελ ππνγξάθνπλ απιά, παξίζηαληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκηκνπνηείηαη επεηδή ε θα Θσκαΐδνπ παξίζηαηαη θαη δελ
λνκηκνπνηείηαη ε δηθή κνπ ππνγξαθή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα εδψ ρξεζηκνπνηείηε ην
Μνζράην …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ ππνγξαθή. Έρεηε βάιεη πνηέ ππνγξαθέο ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ή θάπνπ αιινχ θ. Σνκπνχινγινπ; Πνπ
βάδεηε ππνγξαθέο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε εξεκήζηε θαη'
αξρήλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζέιεηε λα δείηε πνπ έβαια
ππνγξαθέο εδψ θαη εζείο, ζα ην ζπδεηήζνπκε φπνηε ζέιεηε. Γηαηί έρεηε
αζθήζεη θη εζείο Γεκφζηα Γηνίθεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δηαθφπηεηε θ. Σνκπνχινγινπ ηνλ Γήκαξρν; αο παξαθαιψ
πνιχ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα βξείηε πάιη θάηη λα πείηε! Καη αλ ππνλνείηε θάηη θ.
Σνκπνχινγινπ εκέλα κε δηεθδηθνχλ δεμηά θαη αξηζηεξά γηαηί θάηη ζεκαίλσ γη'
απηνχο. Δζάο πνηνη ζαο δηεθδηθνχλ; Αλαθξηηέο, εηζαγγειείο θαη Γηθαζηήξηα!
Απηνί ζαο δηεθδηθνχλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε, ε πξνζσπηθή
επίζεζε πνπ

κνπ θάλεηε, έρεη απάληεζε. Φξνληίζηε λα ηαθηνπνηήζεηε ηηο

εθθξεκφηεηέο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ!
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Υξεζηκνπνηείηε

ιέμεηο

ράξηλ

εληππσζηαζκνχ.

Δίλαη

ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ ιάκςεο. Γηα ην ζέκα ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζαο
είπα φηη εγψ ππνγξάθσ γηα ηηο δηαξθείο θαη πάγηεο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα
έρσ κφληκν πξνζσπηθφ θαη φρη ζπκβαζηνχρνπο θαη ην έρσ θάλεη θαη ζην
Κξαηηθφ Θέαηξν σο Γηνηθεηήο. Αλ ππάξμνπλ πηζηψζεηο θαη έρνπκε ην λφκν κε
ην κέξνο καο, ζαθψο ζα έρνπκε κφληκν πξνζσπηθφ.
ζν γηα ην αλ ζπλαληήζεθα κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, λαη
ζπλαληήζεθα. πλαληήζεθα, θαη είρακε κηα πάξα πνιχ νπζηαζηηθή θνπβέληα
θαη κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, θνπβέληα πνπ
αθνξνχζε γεληθά λνχκεξα. Γηαηί νχηε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, νχηε ν θ.
Βαζηιφπνπινο δπν κήλεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ
ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα, ηα νπνία πξνζηίζεληαη, αθαηξνχληαη, ππάξρνπλ νη
πηζηψζεηο, ππάξρνπλ έμνδα, ππάξρνπλ πξνγξακκαηηζκνί. Δίλαη πξάγκαηα ηα
νπνία δελ κπνξνχζε νχηε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, νχηε ν θ. Βαζηιφπνπινο λα κνπ
δψζνπλ κε αθξίβεηα.
αθψο είρακε κηα εηθφλα. Σψξα, αλ ζαο θάιεζαλ ή δελ ζαο
θάιεζαλ, απηφ είλαη δηθφ ζαο ζέκα. Καη πάιη φκσο είρακε κηα γεληθή εηθφλα
αξηζκψλ, δελ είρακε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, φπσο θαη ηψξα αθφκε,
παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Σάθαο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα ησλ
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αξηζκψλ, κηα είλαη 1.500 κηα είλαη 1.350 κεηά ζα είλαη 1.200. Σα λνχκεξα θαη ε
πνιηηηθή είλαη ξεπζηά θπξίεο θαη θχξηνη.
Κχξηε Γξεηδειηά εάλ ζαο άθνπγε θάπνηνο απ' έμσ θαη δελ είρε
αθνχζεη ηηο ηνπνζεηήζεηο καο, φισλ, ζα λφκηδε φηη θαηαιεζηεχνπκε ηνλ
πνιίηε, φηη κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία λα ηνπ πάξνπκε ην πνξηνθφιη φ,ηη ηνπ
έρεη απνκείλεη. Δπεηδή ηνπνζεηεζήθαηε δελ αθνχζακε πνπζελά φηη εκείο
ηνπνζεηνχκαζηε θαη πξνηείλνπκε κείσζε ζε ζπίηηα θαη επαγγεικαηηθνχο
ρψξνπο έηζη νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα πνιίηε ν νπνίνο απφ
απηά πνπ εμνηθνλνκνχκε θαη φρη απφ απηφ πνπ πξνηείλεηε εζείο, ηεο ηάμεο ηνπ
20-25% ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάηη, ζα πξέπεη λα ηνπ αληαπνδψζνπκε θάηη.
Καη εδψ είκαζηε γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, κε απηή ηε
κείσζε πνπ πξνηείλνπκε ην 8% λα κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηα ρξήκαηα ζηε
δηάζεζή καο ζην πνξηνθφιη καο θαη λα κπνξέζνπκε λα ηα επελδχζνπκε κε
κέηξν θαη θεηδψ θαη φρη αζχζηνια.
Έρνληαο ηε δπλαηφηεηα απηή, κπνξνχκε κεηά απφ έλα ρξφλν θαη
έρνληαο καμηιάξηα λα πάκε ζε πεξαηηέξσ κείσζε. Δίκαζηε εδψ γηα λα
ιεζηέςνπκε ηνλ πνιίηε; ήδε θάλνπκε κηα κείσζε δξαζηηθφηαηε ζχκθσλα κε
απηά πνπ έρνπκε. χκθσλα κε απηά πνπ κνπ έιεγε ε γηαγηά κνπ «πνπ θηάλεη
ε θνπβέξηα ζε ζρέζε κε ηα πφδηα ζνπ». Απηά πηζηεχνπκε, γη' απηφ θαη ιέγεηαη
πξνυπνινγηζκφο,

απηά

ππνινγίδνπκε

θαη

απηά

πηζηεχνπκε

φηη

ζα

θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε θαη εδψ είκαζηε λα θάλνπκε θαη παξαπάλσ ηνπ
ρξφλνπ.
Γελ κπνξνχκε απηφκαηα ζε ηξεηο κήλεο κέζα λα έρνπκε πιήξε
εηθφλα νιφθιεξεο ηεο δξάζεο πνπ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε, νιφθιεξσλ ησλ
ελεξγεηψλ καο. Έρνπκε ζηφρνπο θαη γηα ηα Led πνπ αλέθεξε ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη έρεη θάλεη κηα πξψηε κειέηε θαη γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ΑκεΑ
πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε θαη γηα ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην πνπ ζέινπκε λα
ην θηηάμνπκε Πνιπδχλακν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν θαη γηα ηε Νεζίδα πνπ ζέινπκε
λα θηηάμνπκε ζηίβν. αθψο έρνπκε θάπνηνπο ζηφρνπο.
Με βάζε ηα ρξήκαηα θαη ηα νηθνλνκηθά πνπ έρνπκε, κε βάζε
απηά ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα ςηιά πνπ έρνπκε, ζα θάλνπκε πέληε ελέξγεηεο.
Αιιά κελ πάκε θαη' επζείαλ ζε κηα ηέηνηα δξαζηηθή κείσζε θαη καο έξζεη ν
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νπξαλφο ζην θεθάιη θαη κεηά ςαρλφκαζηε λα δνχκε πσο ζα βγάινπκε ηε
ρξνληά.
Αλαθεξζήθαηε ζην φηη νπηζζνρσξήζακε ζηελ πξψηε καο
άπνςε. Μα γη' απηφ αλαθεξφκαζηε ζε ζπλεξγαζίεο, ζε απφςεηο θαη ζε
ζπδεηήζεηο. Κάπνηνη είπαλ φηη «φρη δελ καο αξθεί ην 2,5% είλαη ιίγν, πάκε ζην
3, πήγακε ζην 7%» πξνο ηηκή ηνπ θ. Κνπηζάθε ν νπνίνο έρεη έλα πνξηνθφιη,
είπε «θφβσ, θφβσ…», έξρεηαη ηψξα ν θ. Σάθαο, έξρεηαη θαη ν ΦΗΛΟΓΖΜΟ
καο δίλεη θη άιια ρξήκαηα θφβνπκε αθνχ κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε κέζσ ηνπ
ΦΗΛΟΓΖΜΟΤ γηα λα εληζρχζνπκε ηνλ ζηφιν καο θαη πάιη φκσο κε κηα θεηδψ.
Πνηα

θαηαθξαπγή

είλαη

απηή

πνπ

καο

νδήγεζε

λα

νπηζζνρσξήζνπκε; Γπν θηιηθά ζαο Blogs κε ηέζζεξα ρηππήκαηα απφ θάησ.
Απηή ήηαλ ε πίεζε πνπ αζθήζεθε; ρη. Ζ δηθή καο ζθέςε, ν δηθφο καο ηξφπνο
αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ θαη θπξίσο ε ζρέζε καο κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Γελ είκαζηε άλζξσπνη πνπ ζα ππνζηνχκε πηέζεηο θαη ζα
νπηζζνρσξήζνπκε, θ. Βαζηιφπνπιε. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα δελ ην έρνπκε
θάλεη θαη δελ πξφθεηηαη λα ην θάλνπκε.
ζν γηα ην θπλεγεηφ πνπ ππνζηήθαηε απφ ηελ πξνεγνχκελε
αληηπνιίηεπζε απφ ηνλ θ. Γεσξγακιή, ηνλ θ. Αξάπνγινπ, ηνλ θ. Απφζηνιν
Κφλην κηα ζεζκηθή ζσζηή αληηπνιίηεπζε ήηαλ. Γελ λνκίδσ φηη… ηνπιάρηζηνλ
απφ ηα πξαθηηθά πνπ δηαβάδσ, γηαηί έπξεπε λα ελεκεξσζψ ζρεηηθά κε ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ αλαπηπρζεί, ρσξίο
εμαιινζχλεο. Μηα ραξά αληηπνιίηεπζε είραηε αληηκεησπίζεη.
Γελ μέξσ πνηνο αλαθέξζεθε ζε βιάβεο, αιιά λνκίδσ φηη
νκνινγία θαη ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ είλαη φηη ν ζηφρνο είλαη απαξραησκέλνο,
είλαη πεπαιαησκέλνο. Οη βιάβεο πξέπεη λα πξνυπνινγηζηνχλ. Γελ μέξσ αλ
ζα κείλνπλ ζηα 100 ζηα 120 δελ αλαθεξζήθαηε εζείο, είπεο φκσο φηη είλαη
πεπαιαησκέλνο ν ζηφινο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ην αλαθαιψ, θαθνζπληεξεκέλνο, ην δηνξζψλσ θ.
Βαζηιφπνπιε. Πξνβιέπεη θαλείο αλ ζα ραιάζεη…;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππήξραλ θαλ θσδηθνί γηα ζπληήξεζε. Μφλν
επηζθεπέο γίλνληαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θαιχπηεηε, σξαία.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππήξρε θαλ θσδηθφο γηα ζπληήξεζε, ππήξραλ
θσδηθνί κφλν γηα επηζθεπέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με θαιχπηεηε θ. Βαζηιφπνπιε. Λέσ ινηπφλ εγψ φηη ζηε ινγηθή
απηή δελ πξνβιέπεη θαλέλαο, δελ θξαηάεη θαλέλαο θακία θξπζηάιιηλε ζθαίξα,
πξνθεηκέλνπ λα δεη ηη βιάβεο ζα πξνθχςνπλ. Υξεζηκνπνίεζα έλα λνχκεξν,
έλαλ αξηζκφ 100.000 θαη καθάξη λα ζνπ πξνθχςνπλ θαη λα είλαη 20. Αιιά δελ
κπνξείο

λα

βάιεηο θάηη,

πξνθεηκέλνπ

λα

ηξέρεηο

ζε

αλαζεσξήζεηο

πξνυπνινγηζκψλ.
Σα Led θ. Βαζηιφπνπιε δπζηπρψο ζα ρξεηαζηνχλ θαηλνχξγηα
κειέηε. Δίλαη κηα κειέηε ηελ νπνία έρσ ζηα ρέξηα κνπ απφ ηνλ θ. Γηνχδε,
αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε θαη κε
ζπγθεθξηκέλα θσηηζηηθά ρακειά ή ςειά δελ έρεη ζεκαζία, αιιά δελ είλαη
νινθιεξσκέλε κειέηε. Γελ ζαο ςέγσ, πξνο Θενχ. Λέσ φηη κηα κειέηε ηέηνηα
δελ έρεη πιήξε εηθφλα, αθφκε θαη ζε θάηνςε απνηχπσζε δξφκσλ, ζηελψλ,
παξάδξνκσλ, άιζνπο, πάξθσλ, παηδηθψλ ραξψλ θαη πάεη ιέγνληαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν άιζνο είλαη μερσξηζηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη εληάμεη, ην αλαθέξσ φηη δελ είλαη απνηππσκέλε κειέηε ζην
100%.
Δπαλέξρνκαη ζηνλ θ. Γξεηδειηά. Κχξηε Γξεηδειηά, κέρξη πξνρζέο
ιέγαηε πσο ν θ. Σάθαο κφλν ην θξεβάηη ηνπ δελ έρεη πάξεη ζην δεκαξρείν,
πξνθεηκέλνπ λα ηα βγάιεη πέξα κε ηα λνχκεξα. πλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνπο
ζπκβνχινπο, νη νπνίνη είλαη αμηφινγνη νηθνλνκνιφγνη, ζεσξψ φηη κφλν
πξφρεηξνο δελ είλαη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο.
Δίλαη ην αληίζεην αθξηβψο. Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεη
θεληεζεί ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ λα θαηαληάεη βαξεηφο γη' απηνχο πνπ ηνλ έρνπλ
θαηαγξάςεη, απηνχο πνπ ηνλ έρνπλ απνηππψζεη θαη κε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα, γη'
απηφ θαη έρεηε αληηξξήζεηο επί ησλ ιεπηνκεξεηψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε δελ ηνλ έθηηαμε ν θ. Σάθαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ηνλ έθηηαμε θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφλ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα δελ ηνλ έθηηαμε ν θ. Σάθαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε απηή θ. Γξεηδειηά, επηηξέςηε κνπ λα μέξσ πνιχ
θαιχηεξα απφ εζάο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή έρσ φια ηα ζρέδηα ζηα ρέξηα κνπ, έρεη έξζεη απφ ηελ
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζην βαζκφ πνπ είπα θ. Γξεηδειηά, φηη πξνο ηηκή ηνπ θ.
Κνπηζάθε άξρηζε λα θφβεη απφ ην δηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ, απφ ηνπο δηθνχο ηνπ
ζηφρνπο, ελλνείηαη πσο έξρεηαη σο βνήζεηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ
θαηαζέηεη ν θ. Σάθαο.
Καη ελλνείηαη πσο πξαγκαηηθά εθπιήζζνκαη φηαλ αλαθέξεζηε ζε
καγαδηά, ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ γηα εκέλα δελ ζα ήζεια εγψ πξνζσπηθά νχηε
λα ηα κεηαθξάζσ, νχηε λα ηα εηζπξάμσ ζαλ ηέηνηα έηζη ψζηε λα ρξεηαζηεί λα
ηα αλαιχζσ.
Ο θ. Κνπηζάθεο, ν θ. Σάθαο, ν θ. Κνζθνιέηνο, ν θ. Γξακκέλνο, ν
θ. Καξαβίαο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, εζείο κέρξη
πξφηηλνο, ν θ. Κνπεινχζνο είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκπξάμεη, έρνπλ
ζθχςεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, κε ηδηαίηεξε επζχλε θαη γη' απηφ βιέπεηε απηφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη θσδηθφ, θσδηθφ, ιεπηνκέξεηα, θέληεκα
ζηαπξνβεινληά, γη' απηφ θαη έρεηε αληηξξήζεηο. Αιιηψο ζηα γεληθά λνχκεξα ζα
ήηαλ πάξα πνιχ εχθνιν λα πεξάζνπλ.
αο θαιψ ρσξίο θαλέλα δηάιεηκκα απφ φ,ηη πξφηεηλε ν θ.
Γξεηδειηάο λα ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε πνπ θαηαζέηεη ε Γεκνηηθή Αξρή. ζαο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, πάκε ζε ςεθνθνξία επί ησλ δχν
πξνηάζεσλ: ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ θ. Κνπηζάθε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πξφηαζε πνπ
θαηεβαίλεη, είλαη ηεο εηζήγεζεο. Τπάξρεη θάπνηα άιιε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ κηα πξφηαζε είλαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ε δεχηεξε πξφηαζε
έξρεηαη κηα βειηησκέλε πξφηαζε, ε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ θ. Κνπηζάθε. Θέιεηε
λα πνχκε κφλν ηελ ελαιιαθηηθή;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μνπ ιέλε φηη πξέπεη λα βάινπκε θαη ηηο δχν; Δληάμεη κηα
πξφηαζε, ε βειηησκέλε πξφηαζε ηνπ θ. Κνπηζάθε.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα λα γίλνπλ νη κεηψζεηο ζηηο εππαζείο νκάδεο, εάλ δελ
έρνπλ 17 ςήθνπο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηψζεηο, φια ηα άιια πξέπεη λα
γίλνπλ κε απιή πιεηνςεθία. Οη κεηψζεηο θαη νη απαιιαγέο δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε κπαίλεη ζε ςεθνθνξία ε βειηησκέλε πξφηαζε ηνπ θ.
Κνπηζάθε, ε ηειεπηαία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε..
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θίιηαηνπ Μηράιε Κνπηζάθε,
ππέξ ζηηο απαιιαγέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά ηεο πξφηαζεο, ππέξ ζηηο απαιιαγέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηαςεθίδνπκε ηελ πξφηαζε, ςεθίδνπκε ηηο απαιιαγέο ησλ
εππαζψλ νκάδσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο, κφλν νη απαιιαγέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε, ππέξ ησλ
απαιιαγψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
Ο θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε, ππέξ ησλ απαιιαγψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ.
Κνπηζάθε, ππέξ ησλ απαιιαγψλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε, ππέξ ησλ
απαιιαγψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε, ππέξ ζηηο
απαιιαγέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οη απαιιαγέο; Καηά;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρνπκε πξνηείλεη γηα ηηο απαιιαγέο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ
ηελ εηζήγεζε, δελ ζεσξνχκε φηη είλαη απαιιαγέο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
βάιαηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε..
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπηζάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 27 ππέξ ησλ απαιιαγψλ θαη 6 θαηά, 15 ππέξ ηεο πξφηαζεο
ηνπ θ. Κνπηζάθε θαη θαηά φια ηα ππφινηπα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ςεθίζακε ζπλνιηθά θαηά, δελ κπήθακε ζε ςεθνθνξία
γηα ην θαζέλα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, έρεη ζεκεησζεί ζπλνιηθά θαηά. Πεξλάλε ηα ηέιε κε ηε δηθή
κνπ ςήθν, νη απαιιαγέο φπσο θαηαιαβαίλεηε πνιχ πεξηζζφηεξν θαηά
πιεηνςεθία. Οπφηε ζαο έζσζα πάιη, επραξηζηψ πνιχ.
Σο

14ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Δπανακαθοπιζμόρ

ζςνηελεζηών ηελών καθαπιόηηηαρ και θυηιζμού υρ και δημοηικού
θόπος έηοςρ 2020, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ – ειζήγηζηρ ηηρ
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 9ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος
οικ. έηοςρ 2019, βάζει ηηρ απιθ. 191/2019 απόθαζηρ - ειζήγηζηρ
ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να μεθηλήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ ε δηαδηθαζία λα πάεη πην γξήγνξα, νη
νκηιεηέο θαζαξά ηνλ ρξφλν ηνπο, κηιήζαηε πάξα πνιχ ν θαζέλαο είρε ηνλ
ρξφλν ηνπ λα κηιήζεη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, άιισζηε έηζη έπξεπε λα
γίλεη, ζαο παξαθαιψ πνιχ ηψξα λα είκαζηε ιίγν πην ζχληνκνη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάιη έρσ θάηη λα κνηξάζσ θ. Πξφεδξε. Σελ Σεηάξηε δελ είρα, είπα
λα ην πεξάζσ, δελ εηζαθνχζηεθα.
Λνηπφλ πέξα απφ ηα ηαθηνπνηεηηθά, ππάξρεη έλα ηαθηνπνηεηηθφ
έζνδν – έμνδν πνπ είλαη ε εηζθνξά ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα
έμνδα παξάζηαζεο. Δίλαη έζνδν – έμνδν ην απνδίδνπκε, είλαη 70.000 € είλαη
εηζθνξά ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο 70.000
€. Γελ είλαη φκσο κφλν απηφ.
ηε 2ε ζει. επεηδή θεξδήζεθαλ θάπνηα αζθαιηζηηθά κέηξα γηα
θάπνηνπο εξγαδφκελνπο ζην λεθξνηαθείν πνπ είλαη κέζσ ΑΔΠ, έπξεπε λα
γίλεη αλακφξθσζε θαη είλαη ν 456041001 νη απνδνρέο θαη ν 456054001 ην ΗΚΑ
ηνπο. Απηφ ην είραηε δεη.
Κάπνηα άιια είλαη ηαθηνπνηεηηθά εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απηφ
πνπ αιιάδεη είλαη νη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ενξηψλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη λένπ έηνπο, πνπ θηάλεη ηηο 15.000 €. Απηή είλαη ε αιιαγή
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θαη ηα δηθαηψκαηα παξφρνπ ελέξγεηαο ζηελ είζπξαμε δεκνηηθνχ θφξνπ, καο
ην έδσζε ην ινγηζηήξην θαη έπξεπε λα αλέβεη ην πνζφ.
Σψξα ζηηο κεηψζεηο. Μεηψλνληαη θάπνηνη θσδηθνί φπσο ηα
νζηενθηβψηηα πνπ νπζηαζηηθά ε πξνκήζεηα ε ππφινηπε ζα γίλεη ην ’20, ε
ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε ην
έξγν θαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ςπγείνπ ηνπ δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ πνπ
παξεκπηπηφλησο ν κεραληζκφο ηηο πξνάιιεο κε ηε βξνρή θάεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά πνπ δηαβάδεηε είλαη νη αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αιιαγέο δηαβάδσ. Καη ηα ππφινηπα ηα είρακε δψζεη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ Ηεξνχ Νανχ, νη κνθέηεο
θαη θάπνηα έπηπια γηα ην θνηκεηήξην πνπ ζα ηα πάξνπκε ηνπ ρξφλνπ
νπζηαζηηθά. Απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Αληηπξφεδξνο έρεη
ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηή ζπλεδξίαζε ζήκεξα είλαη ζπλέρεηα ηεο Σεηάξηεο.
Άξα απηφ εδψ, αλ ππήξρε ηελ πξνεγνχκελε Σεηάξηε, ζα έπξεπε λα καο έρεη
ζηαιεί. Ζ δηαδηθαζία ζηακάηεζε ηελ Σεηάξηε γηα ιφγνπο ρξφλνπ. Γελ κπνξεί
λα έξρεηαη ζήκεξα ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη λα καο κνηξάδεη ηειεπηαία
ζηηγκή ραξηηά. Ή ζα έπξεπε λα ην έρεη ζηείιεη ειεθηξνληθά απφ ηελ Σεηάξηε, ή
λα ην πάξεη πίζσ φπσο ήξζε. Γελ κπνξνχκε λα ππνβάιινπκε εκβφιηκα
ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζήκεξα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζέιεηε λα πείηε θάηη επί ηνπ ζέκαηνο;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήηαλ αξγά πνιχ θαη δελ κπνξνχζακε λα ην κνηξάζνπκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ κπνξνχζαηε απφ ηελ πξνεγνχκελε Σεηάξηε λα καο
ην ζηείιεηε κέρξη ζήκεξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αζηεηεχνκαη. Δίλαη ηειείσο παξάηππε θαη παξαθαιψ πνιχ ηε
Γηνίθεζε θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ, λα ην απνζχξεη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

πλερίδεηαη

ε

δηαδηθαζία.

Τπάξρνπλ εξσηήζεηο;

Ζ

θα

Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ζ δηαδηθαζία απηή πάζρεη λνκηκφηεηαο. Δάλ ζέιεηε λα
ηζρχζεη ε αλακφξθσζε σο ήηαλ, λα κελ πξνζηεζεί γηαηί έρεη γξαθηεί ζηα
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πξαθηηθά φηη κνηξάζηεθε θάπνην ραξηί ηψξα θαη ην επαλαιακβάλσ θη εγψ θαη
γη' απηφ ηνλ ιφγν, κνηξάζηεθε ζήκεξα θαηφπηλ ηεο δηαθνπήο έλα ραξηί κε
ηξνπνπνίεζε ηεο εηζήγεζεο πνπ είρε ζηαιεί, απηφ δελ ππάξρεη βάζεη
Καλνληζκνχ, βάζεη λνκνζεζίαο νπφηε ζα πάζρεη ζην ζχλνιν ε απφθαζε.
Δάλ ζέιεηε, έζησ θαη ηψξα κελ βάιεηε ζε θίλδπλν ην λα
αθπξσζεί ε απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίλαη ηειείσο παξάηππε απηή ε δηαδηθαζία λα έξρεηαη έλα
έγγξαθν κηαο δηαθνπείζαο ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο Σεηάξηε θαη εκείο
ζα ςεθίζνπκε κφλν ηελ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο ήηαλ
ζηελ εηζήγεζε. Απηφ εδψ ην ραξηί πεξηέρεη 18 θσδηθνχο ηνπο νπνίνπο ηη λα
δνχκε θαη ηη λα πνχκε. Πέξα απφ ην παξάηππν, δειαδή είλαη θαη παξάινγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη εζείο λα
απνζχξεηε απηφ ην ραξηί. Ζ ζπλεδξίαζε απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο Σεηάξηεο.
Κάλακε έλα δηάιεηκκα θάπνηεο κέξεο, αιιά θάλακε δηάιεηκκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ήζεια λα πσ ζην ψκα, βεβαίσο απφ
αλζξσπηζηηθήο πιεπξάο θαη κφλν λα γίλεη δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα
πάκε ζε κηα επφκελε ζπλεδξίαζε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζέκαηα, αιιά λνκίδσ
πξνέρνπλ νη αλζξψπηλεο δσέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε απφιπην δίθην, απηφ ζέισ λα ξσηήζσ ζην ψκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην πξνηείλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην θαηαιαβαίλσ θη εγψ απηφ ήζεια λα πσ ζην ζψκα, απιά
ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ, δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε πκβνχιην νχηε αχξην νχηε ηελ Σεηάξηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ πξφηαζε θ. Πξφεδξε. Μπνξψ λα θαηαζέζσ κηα πξφηαζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, λα θαηαζέζεηε απιά ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα …
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλσ θη εγψ λα δηαθφςνπκε δελ είλαη ζσζηφ, είλαη
αλζξψπηλν. Απιά πξέπεη λα ζαο πιεξνθνξήζσ φηη ππάξρεη έλα ζέκα ην
νπνίν πξέπεη λα πεξάζνπκε ηελ Σεηάξηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη
αθνξά ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο, δελ αθνξά ηε ιίκλε έρεη απνζπξζεί
ην θνκκάηη ηεο ιίκλεο θαη φισλ απηψλ πνπ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο πέξζη ήζειε
λα πεξάζεη.
Ζ απάληεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Γαζαξρείν ζα έξζεη ηελ
Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή, κε θάπνηεο αιιαγέο ηέηνηεο πνπ ζα καο
επηηξέςνπλ λα θάλνπκε ηηο εθδειψζεηο. Δπεηδή δελ ζα πξνιάβεη ν
νπνηνζδήπνηε λα αλαιάβεη ηηο εθδειψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο θάλνπκε
ηζνπξνχηηθεο θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα αμίδεη ηνλ θφπν, ην απνζχξνπκε.
Δδψ είκαζηε λα ην ζπδεηήζνπκε γηα ηνπ ρξφλνπ, θαιά λα είκαζηε.
Σν ζέκα ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνχ ζηε ιίκλε ην απνζχξσ
ηειείσο θαη ζα ήζεια φκσο ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ηελ Σεηάξηε ην πξσί ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ζπδεηήζνπκε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
εθδειψζεηο κέζα ζηελ πφιε, πάξθν Μηθξαζηαηψλ θαη ηελ ίδηα κέξα θνιιεηά,
λα θάλνπκε θαη πκβνχιην γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνιάβνπκε. πκθσλείο;
πκθσλεί ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. εξεηάθεο απφ φ,ηη ζπδήηεζα
πξνεγνπκέλσο καδί ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πσ θάηη γηα ηα ζέκαηα πνπ ππνιείπνληαη. Σν 16ν φπσο είπε
ν θ. Γήκαξρνο απνζχξεηαη, ζα απνζπξζεί θαη ην 17ν θαη ην 18ν …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε λα πσ θάηη; Τπάξρνπλ δπν επηινγέο: ε κία
είλαη δηαθφπηνπκε θαη ζπλερίδνπκε ην ίδην θαη ε άιιε αθνχ ζπλελλννχκαζηε
ζήκεξα, βέβαηα

ζα δνξηζηεί ν θ. Πιέζζαο, αιιά νξζφηεξν είλαη λα γίλεη

πξφζθιεζε έθηαθηε θαη λα κπνπλ ηα ζέκαηα ζε κηα έθηαθηε πξφζθιεζε
θαηλνχξγηα. Δίλαη πην λνκφηππν, γηα ζαο ην ιέσ. ρη σο ζπλέρεηα, λα γίλεη
έθηαθηε πξφζθιεζε αχξην γηα ηελ Σεηάξηε, βεβαίσο εκείο γλσξίδνπκε φηη ζα
γίλεη ηελ Σεηάξηε, βεβαίσο δελ πηαλφκαζηε εμ απήλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ κφλν δπν – ηξία ζέκαηα, ηα άιια είλαη ε
αλακφξθσζε νπφηε κνπ είπε ν θ. Σάθαο ζα απνζχξεη ην ραξηί απφ φ,ηη
θαηάιαβα, ην ραξηί πνπ ζαο έδσζε ηψξα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε λα πσ δπν πξάγκαηα επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Απηφ ην πκβνχιην λα ζπλερίζεη σο έρεη ηελ Σεηάξηε. Γηαθφπηεηαη θαη
ζπλερίδεηαη θαη λα νξηζηεί θαη θαηλνχξγην, λα θιείζνπκε ην πκβνχιην απηφ θαη
λα αλνίμεη θνιιεηά ηελ ίδηα κέξα, έλα θαηλνχξγην λα κπνπλ θαη ηα ζέκαηα πνπ
έζηεηιε ν θ. Σάθαο ζήκεξα, λα κπνπλ θαη ηα Υξηζηνχγελλα.
Σν

ιέσ,

γηα

λα

είλαη

λνκφηππν.

Γειαδή

δηαθφπηνπκε,

ζπλερίδνπκε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη έλα θαηλνχξγην πάιη κε
πξφζθιεζε κε ηα έμηξα ζέκαηα πνπ έρεη ε Γηνίθεζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ην 17ν θαη ην 18ν ζέκαηα λα ηα
απνζχξνπκε απφ ηψξα γηαηί ζα έξζνπλ ακέζσο ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην κε ζπκπιήξσζε ηερληθψλ δειηίσλ απφ ηελ Τπεξεζία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν, ην 17ν θαη ην 18ν ζέκαηα απνζχξνληαη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα επαλέιζνπκε ακέζσο κεηά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνην έθηαθην ζέκα; Γελ ππάξρεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνζχξνληαη γηα πνην ιφγν;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν 17ν θαη ην 18ν ζα έξζνπλ ακέζσο κέζα ζην
Γεθέκβξε, απιψο πεξηκέλνπκε ηερληθά δειηία απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηαηί
έρεη ζπκπιεξψζεηο θαη είπακε λα ην θέξνπκε νινθιεξσκέλν. Έρνπκε
πξνζεζκία, ζα έξζεη κέζα ζην Γεθέκβξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πσ θάηη γηα ηα ζέκαηα; Ξέξεηε, είλαη νξηζκφο δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ Δπηηξνπή παξάδνζεο – παξαιαβήο, είλαη γηα κηα θνηηήηξηα ΗΔΚ
δειαδή είλαη ηέζζεξα – πέληε ζέκαηα βξε παηδηά πνπ είλαη πνιχ εχθνια.
Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα παξάθιεζε έρσ γηα ην 16ν ζέκα. Σηο επφκελεο θνξέο θαιφ
είλαη λα έρνπκε πάξεη ηηο εγθξίζεηο θαη κεηά λα θέξλνπκε ηα ζέκαηα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ ζπλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηελ Σεηάξηε 7 ε ψξα. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

89

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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