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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου οικ. έτους
2017, βάσει της αριθ. 226/2016

απόφασης - εισήγησης της

Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, βάσει της αριθ. 227/2016
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Κατ' αρχάς μια ενημέρωση
που σας οφείλω, βέβαια βγήκε ένα δελτίο Τύπου, είναι ότι την προηγούμενη
εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπου

παρευρεθήκαμε

εγώ

και

η

κα

Αντιδήμαρχος

η

κα

Ρόκου,

υπερασπιστήκαμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
προσωρινά βέβαια όχι επισήμως έχει γίνει η μετονομασία του Δήμου σε Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Αυτό προς ενημέρωση του Σώματος.
Χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα γι' αυτό. Ανεπισήμως εν πάση
περιπτώσει πέρασε από την Επιτροπή.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να κάνω μια παρέμβαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι παρέμβαση;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Για τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου.
ήθελα να το βάλω προηγούμενα αλλά επειδή ήταν έκτακτη συνεδρίαση,
πέθανε το σύμβολο, ένας από τους εναπομείναντες οι οποίοι συμβόλιζαν την
επανάσταση και την αλλαγή προς μια ελεύθερη κοινωνία, ο Φιντέλ Κάστρο και
θα ήθελα να ζητήσω ενός λεπτού σιγή, τιμητικά γι' αυτό τον άνθρωπο και
σύντροφο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα δεκτό, παρακαλώ ενός λεπτού σιγή.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το βάλουμε στο Σώμα; Εκ του Κανονισμού μπορώ
και εγώ. Υπάρχει αντίρρηση;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ έχω μια τοποθέτηση ένα σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σχόλιο, αντίρρηση αν υπάρχει επί του συγκεκριμένου κ.
Αράπογλου. Δεν κάνουμε ομιλία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε προφανώς όταν λέω σχόλιο, εννοώ μια
αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έχετε τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ. Χωρίς να διαφωνώ με τον συνάδελφο που
νιώθει την ανάγκη να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή, θέλω να υπενθυμίσω εδώ
ότι έχουμε και άλλες απώλειες στο παρελθόν διακεκριμένων Ελλήνων και
ποτέ δεν τέθηκε θέμα ενός λεπτού σιγή στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Γι' αυτό και μόνο τον λόγο, χωρίς επαναλαμβάνω να θέτω θέμα
αξιολόγησης αν πρέπει ή όχι δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, εμείς δεν
συμφωνούμε, θα απέχουμε. Δεν φέρουμε αντίρρηση, ούτε καταψηφίζουμε
ούτε διαφωνούμε, θα απέχουμε από αυτή την απόδοση τιμής, αν τυχόν
αποφασίσετε να δοθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει δεκτό, εγώ προτείνω ενός λεπτού σιγή.
Τηρείται ενός λεπτού σιγή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως είπαμε, έχουμε την 22η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
μας Συμβουλίου και παρακαλώ τον κ. Γραμματέα να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης
Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία
παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου
Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος
παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο
κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ.
Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ.
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Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη
– Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ. Δούλος
Ορέστης παρών.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και αρχίζουμε τη 22η συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου οικ. έτους
2017, βάσει της αριθ. 226/2016 απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατ' αρχάς υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε
σχέση με αυτό το σχέδιο που είχε στην Οικονομική Επιτροπή οι οποίες έχουν
σταλεί και με e-mail κάποιες μεταβολές. Εφόσον το επιθυμεί τώρα το Σώμα
μπορεί να τις διαβάσω, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που δεν έχει δει το
έγγραφο που έχει σταλεί με το e-mail; Στάλθηκε σήμερα νομίζω νωρίς το πρωί
ο Γραμματέας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι το μοίρασε στους επικεφαλής
Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Είναι

κάποιες

αλλαγές.

Είναι

μια

χρηματοδότηση που εντάχθηκε και κάποιες μισθοδοσίες κάποιων ανθρώπων
ορισμένου χρόνου που θα εργαστούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ παραπάνω σε αυτό ή να το διαβάσω.
Ας ξεκινήσουμε την εισήγηση επειδή έρχεται και το Συνέδριο της
ΚΕΔΕ να βγάλουμε ένα πολιτικό στίγμα από τη σημερινή συνεδρίαση και να
κάνουμε μια αναδρομή στα έτη που είμαστε εμείς Διοίκηση. Ήμασταν τους
τέσσερις μήνες για το 2014, αλλά έχουμε κάνει μια ανάλυση στους
προϋπολογισμούς που έχουμε εκτελέσει εμείς, είτε κατά το ήμισυ κατά τους
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τέσσερις μήνες, είτε ολόκληρο των ετών ’14, ’15, ’16 και που πάμε για το ’17
και να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματά μας και ποιοι βοήθησαν, ποιοι
συνέβαλλαν στο να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι συνθήκες
που μας εμπόδισαν και τα λοιπά.
Κοιτώντας τους προϋπολογισμούς, τις κρατικές επιχορηγήσεις
που είναι για να καλύψει ο Δήμος τις λειτουργικές του δαπάνες όπως είναι οι
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, διάφορες επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ που είναι για
τις δομές μας στους Παιδικούς Σταθμούς, ή από τον ΟΑΕΔ για κάποιες
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο Δήμο, βλέπουμε ότι από το 2014 μέχρι και
τον προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα, υπάρχει μια μείωση της τάξεως
του 1.445.000 €.
Κάθε

έτος

από

ό,τι

φαίνεται

είναι

μειούμενη

κρατική

επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, φτάνουμε σε αυτό το
αποτέλεσμα και αυτό σε συνδυασμό με ένα άλλο, μπορώ να πω ότι είναι
κωμικοτραγικό αυτό που συμβαίνει από το 2015, τη φορολόγηση των
εισοδημάτων των Δήμων και δεν μιλάω για εισοδήματα από τέλη και φόρους,
αλλά τα εισοδήματα που έχουμε από μισθώματα ή από έσοδα τόκων, ή από
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Δήμου, παραδείγματος χάριν αν είχαμε
κάποιο αναψυκτήριο, φορολογούμαστε κανονικά σαν επιχείρηση.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η φορολογία αυτή επιβαρύνει κατά
100.000 € το Δήμο στο νέο μας προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι;
Ότι η συνολική επιβάρυνση στο Δήμο για τον προϋπολογισμό του 2017 που
συζητάμε σήμερα σε σχέση με το 2014 είναι 1.542.000 €.
Αυτό που έχουμε καταφέρει όμως και για τον λόγο αυτό έχουμε
αυτά τα χρηματικά υπόλοιπα που συζητούσαμε προηγουμένως στην Τράπεζα
και μπορούμε και προσφέρουμε και έχουμε βελτιώσει πολύ το επίπεδο των
παροχών που έχουν οι κάτοικοι σε σχέση με παλαιότερα, τουλάχιστον το
2014, φτιάχνουμε σιγά - σιγά τις υποδομές του Δήμου και αυτό φαίνεται.
Γιατί γίνεται αυτό όμως; Που βρίσκουμε τους πόρους; Αυτό έχει
να κάνει με την αύξηση των ιδίων εσόδων κατά 17% που πετύχαμε μέσα σε
δυο χρόνια, που πλέον η αύξηση αυτή ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, είναι
περίπου στο 1.100.000 €. Δεν το ισοσκελίζει το 1,5 εκατομμύριο αλλά
τουλάχιστον ο προϋπολογισμός συρρικνώνεται κατά 400.0000 € και όχι
5
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παραπάνω, βάσει των αποτελεσμάτων αυτών βέβαια που πετύχαμε εμείς και
δεν μας βοήθησε δυστυχώς κανένας άλλος φορέας, κυρίως αναφέρομαι στην
κεντρική Κυβέρνηση, είτε αυτή είτε την προηγούμενη.
Οπότε η πρωτοφανής απόφαση φορολόγησης των ΟΤΑ από το
2015 σε συνδυασμό με τις συνεχώς μειούμενες κρατικές επιχορηγήσεις, παρά
τις φιλότιμες προσπάθειές μας και την αύξηση των ιδίων εσόδων που
πετύχαμε σε μια δεκαετία κατά 17% οδήγησαν στην επιβάρυνση του
προϋπολογισμού του Δήμου για το ίδιο διάστημα κατά 400.000 €.
Αν συνυπολογίσουμε τώρα την επιβάρυνση του Δήμου που
προέρχεται από την αύξηση του ΦΠΑ, του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου,
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που έχει εκτοξεύσει το κόστος
μισθοδοσίας δηλαδή το κόστος μισθοδοσίας είναι 1 εκατομμύριο αυξημένο σε
σχέση με πέρσι, αυτό οφείλεται βέβαια και στις νέες προσλήψεις που κάνουμε
στα ανταποδοτικά, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που
το επηρεάζει.
Την αύξηση λοιπόν των ασφαλιστικών εισφορών και τη συνεχή
ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων χωρίς τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, ο
λογαριασμός αυξάνεται κατά πολύ και γίνεται δυσβάστακτος για το Δήμο.
Εγώ μια εισήγηση κάνω και προς το Δήμαρχο και τον
Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κουμαριανό που θα πάνε στην ΚΕΔΕ, για εμένα οι
απαιτήσεις μας πρέπει να ειπωθούν και να καταγραφούν εκεί, πρέπει να είναι
η άμεση ενίσχυση των κρατικών επιχορηγήσεων και η χρηματοδότηση κάθε
νέας δομής και Υπηρεσίας που θα φτιάχνει ο Δήμος, η άμεση παύση των
φορολόγησης των εισοδημάτων των Δήμων, η οποία δεν έγινε καν με νέο
νόμο, έγινε με ερμηνεία ενός νόμου που υπήρχε. Ερμήνευσαν ένα νόμο και
είπαν ότι ο Δήμος εντάσσεται στις διατάξεις περί ανταγωνισμού και πήγαν και
τον φορολόγησαν.
Και ένα άλλο αίτημα το οποίο απορώ πως τόσα χρόνια δεν έχει
έρθει στο προσκήνιο, για εμένα είναι αυτονόητο να υπάρξει απαλλαγή των
Δήμων από την καταβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές τους. Δεν μπορώ να
καταλάβω, ειδικά όταν έχεις ένα φορέα κεντρικής κυβέρνησης όλο αυτό γίνεται
για να γίνει ένας κύκλος εργασιών.
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Δηλαδή τι κάνει; Πληρώνει το Γενικό Λογιστήριο ΦΠΑ για να το
επιστρέψει ύστερα από την απόδοση των τιμολογίων από τον έμπορο; Είναι
δηλαδή μια τρέλα αν το σκεφτείς. Στους Δήμους βέβαια μπορεί να έχει και
σκοπιμότητα. Γίνεται, για να μειώνουν τους προϋπολογισμούς με αυτό τον
έμμεσο τρόπο, ότι σου δίνουμε κρατική επιχορήγηση αλλά σου παίρνουμε και
το 24% πίσω με τις προμήθειες και τις συντηρήσεις σου και τα λοιπά.
Για εμένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να γινόμαστε
χρηματοδότηση της κεντρικής Διοίκηση με επιβάρυνση των προϋπολογισμών
μας.
Και λέμε καμία φορά ότι η λύση ποια είναι; Να βρούμε άλλους
τρόπους,

να

εντάξουμε

προγράμματα

στα

ΕΣΠΑ

να

ζητήσουμε

χρηματοδοτήσεις από τις Περιφέρειες, αφού δεν μας δίνουν χρήματα για να τα
διαχειριστούμε μόνοι μας.
Αυτό πόσο μπορεί να γίνει ή τουλάχιστον πόσο γίνεται, πόσο
συμβαίνει; Δυστυχώς άμα τα βάλεις κάτω η υλοποίηση, η εισπραξιμότητα των
εσόδων που έχουμε τουλάχιστον από το ’14 μέχρι σήμερα –και παλαιότερα το
ίδιο πρέπει να ίσχυε βέβαια, απλά επειδή υπήρχαν πιο πολλά χρήματα από
τις τακτικές επιχορηγήσεις στους Δήμους- είναι πολύ μικρή, είναι γύρω στο 15
με 20% κάθε χρόνο. Δηλαδή λέμε ότι θα εισπράξουμε 15 εκατομμύρια ευρώ
και εισπράττουμε 500 χιλιάδες διότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά οφείλεται
βέβαια στις εκπτώσεις, που πλέον οι εκπτώσεις είναι τεράστιες είναι γύρω στο
50% στα περισσότερα έργα.
Αλλά υπάρχει κι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο
καθυστερεί, δεν αποδίδεται, δεν δημοπρατούνται τα έργα, μπλέκουμε σε μια
γραφειοκρατία η οποία ένας πονηρός μπορεί να πει καμία φορά ότι είναι και
επίτηδες καμωμένη, προκειμένου –όπως είπε και ο Δήμαρχος- να
συγκρατούνται οι δαπάνες.
Οπότε ένα ποσοστό της στέρησης μπορεί να οφείλεται στις
εκπτώσεις που επιτυγχάνονται, παρ' όλα αυτά το ποσοστό απόδοσης των
ποσών και γενικά η πραγματική ενίσχυση του Δήμου μέσω αυτού του τρόπου
χρηματοδότησης είναι απελπιστικά χαμηλή και δεν ισοσκελίζει σε καμία
περίπτωση τη μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων του Δήμου.
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Απλά

εγγράφονται

κάποια

μεγάλα

ποσά

στους

προϋπολογισμούς προκειμένου να μην εμφανίζεται η πολιτική λιτότητας αυτή
που συρρικνώνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε να γίνουμε και
πιο ευέλικτοι και να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων, διότι
ζοφερό είναι το οικονομικό κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε, το γνωρίζουμε,
κάνουμε τις προσπάθειές μας, επιβιώνουμε, θα πρέπει όμως για εμένα να
συνεχίσουμε τις προσπάθειες να εντάξουμε έργα και δομές μας σε
προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να
εκμεταλλευτούμε και άλλα εργαλεία που έχει ο Δήμος, όπως για παράδειγμα
είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση η οποία μπορεί να μας δώσει ευελιξία και
επιτάχυνση διαδικασιών και πρέπει να μελετήσουμε και μέσα στο 2017 πως
θα την αναβαθμίσουμε και θα την ενισχύσουμε κατά την γνώμη μου και σε
κεφάλαιο κίνησης και σε έμψυχο δυναμικό χρειάζεται ενίσχυση, προκειμένου
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να παράξει σημαντικό έργο στην
πόλη μας.
Αυτό ήταν μια αναδρομή στα προηγούμενα έτη και πάμε να
δούμε τώρα τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2017 ποια είναι τα
βασικά του μεγέθη, ποια είναι η κατεύθυνσή του.
Ο προϋπολογισμός του 2017 ανέρχεται στα 29.402.780 € στα
έσοδά του και τα έξοδά του είναι ισοσκελισμένος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας η
ανταποδοτική Υπηρεσία ανέρχεται στα 4.443.000 € το ευτύχημα είναι ότι πάνε
πολύ καλά οι εισπράξεις με το νέο Κανονισμό τελών τον οποίο περάσαμε αν
θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του 2015, πάνε πολύ καλά τα έσοδα έχουν
αποδώσει, έχουμε εισπράξει από τους έχοντες με την αύξηση των τελών που
κάναμε στα σούπερ μάρκετ και τις Τράπεζες και κάποιες μεγάλες
επιχειρήσεις, έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει περίπου κατά 400.000 €
τα έσοδά μας σε σχέση με το 2014. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να
παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο
στους δημότες μας.
Οι επιχορηγήσεις όπως είπα για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών ανέρχονται στα 5.201.000 € οι επιχορηγήσεις για έργα και
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επενδύσεις παγίων οι έκτακτες επιχορηγήσεις είναι στα 2.305.000 €. Το
σύνολο των επιχορηγήσεων είναι περίπου το 25% των εσόδων του
προϋπολογισμού μας.
Ο προϋπολογισμός μας μετά έχει τα ίδια έσοδα τα οποία
ανέρχονται στα 7.893.000 € και αυτά καλύπτουν το 26,84% του συνόλου των
εσόδων του προϋπολογισμού. Αυτά είναι και τα δυο βασικά έσοδα του Δήμου
είναι τα ίδια έσοδα και οι επιχορηγήσεις.
Έχουμε μετά ένα μεγάλο έσοδο γύρω 2.193.000 € το οποίο στην
ουσία είναι οι βασικές πληρωμές προκειμένου να δίνουμε τα επιδόματα
πρόνοιας που έχουμε αναλάβει από το 2016 ως αρμοδιότητα και από εκεί και
πέρα

υπάρχουν

και

κάποια

άλλα

μεγέθη

τα

οποία

πάντα

ένας

προϋπολογισμός έχει δυο μεγέθη τα οποία στην ουσία είναι λογιστικές
εγγραφές.
Η μία είναι τα έσοδα από απαιτήσεις από παλαιότερα έτη και
εισπράξεις υπέρ τρίτων και υπέρ του δημοσίου, τα οποία κατά 7 εκατομμύρια
περίπου φουσκώνουν τον προϋπολογισμό οπότε να γνωρίζουμε ότι όταν
έχουμε ένα προϋπολογισμό που γράφει ότι είναι 29 εκατομμύρια το
υλοποιήσιμο κομμάτι είναι περίπου τα 22 εκατομμύρια.
Και το άλλο κομμάτι που συμπληρώνει τα δυο έσοδα που
είπαμε τα ίδια έσοδα και τις επιχορηγήσεις, είναι το χρηματικό μας υπόλοιπο
που είναι αυτό που εγγράψει εδώ είναι περίπου 4.900.000 € αυτό που θα
έρθει στο τέλος πάντα είμαστε συγκρατημένοι προκειμένου να δημιουργείται
αποθεματικό τον Φεβρουάριο στην 1η αναμόρφωση και να το περνάμε,
δηλαδή να δημιουργούμε τότε δαπάνες που είναι προτιμότερο από το να
κόβεις δαπάνες, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια θα είναι η πραγματική εικόνα του
χρηματικού μας υπολοίπου στην αναμόρφωση του Φεβρουαρίου.
Τα σημαντικότερα έσοδα του Δήμου ίδια έσοδα να αναφερθούμε
ότι το νεκροταφείο θα είναι γύρω στο 1.470.000 € έχουμε εγγράψει στον
προϋπολογισμό. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα κλείσει γύρω στο 1.650.000 €
φέτος πάει πολύ καλά η πορεία των εσόδων του νεκροταφείου θα είναι
περίπου 300.000 € ανεβασμένο σε σχέση με το 2016. 1.360.000 ήταν το 2016
πάμε για 1.650.000 € φέτος.
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Φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα η αναδιοργάνωση την οποία
επιχειρούμε, η μηχανογράφηση των λειτουργιών του και τα λοιπά. Έχουμε
από κοινόχρηστους χώρους και διαφημίσεις γύρω στις 155.000 € ελπίζουμε
να εισπράξουμε, από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έχουμε κάνει μια
εκτίμηση τώρα είναι και το ύψος των ιδίων εσόδων το οποίο δεν μας επιτρέπει
να βάζουμε το όριο που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη σύνταξη
του προϋπολογισμού, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μεγάλες εκτιμήσεις.
Έχουμε βάλει 230.000 € για την Πρωτομαγιά, μπορούμε να
πούμε με μια βεβαιότητα πλέον ότι θα τα ξεπεράσουμε. Πέφτει και καλές
μέρες φέτος το πανηγύρι, θα υπάρξουν έσοδα για το Δήμο. Επεισόδια ελπίζω
να μην υπάρξουν, για άλλη μια χρονιά!
Τα έσοδα από εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας θα
ανέλθουν περίπου στις 323.000 € και μετά 1.650.000 € είναι λοιπά ίδια έσοδα
που είναι από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ΤΑΠ, τέλος επί των
ακαθαρίστων των κέντρων διασκέδασης και τα λοιπά.
Να δούμε λίγο και τα έξοδα του προϋπολογισμού και να
κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις σε σχέση με το 2016. Τα έξοδα του
προϋπολογισμού κι αυτά ανέρχονται στα 29.402.780 € όπως και τα έσοδα, η
μισθοδοσία είναι στα 8.136.000 € είναι ανεβασμένη πάνω από 1 εκατομμύριο,
ήταν 7.110.000 € πέρσι.
Υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με πέρσι στις προμήθειες παγίων,
τα οποία κυρίως είναι κάποιες επεμβάσεις στις παρεμβάσεις που θέλουμε να
κάνουμε στην πόλη όπως η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου, γενικά οι
κοινόχρηστοι χώροι δηλαδή κυρίως αυτό αφορούν οι προμήθειες των παγίων
και αυτά θα γίνουν με αυτεπιστασία από το εργατικό προσωπικό του Δήμου
οπότε αυτά μετατρέπονται αντί για έργα εγγράφονται στον προϋπολογισμό
σαν προμήθειες. Από εκεί προκύπτει και αυτή η αύξηση ότι δεν αναθέτουμε
κάπου εργασία, το κάνουμε μόνοι μας, προμηθευόμαστε τα υλικά που θα
χρειαστούμε.
Τα λοιπά έξοδα της χρήσης που είναι οι συντηρήσεις,
αναλώσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 4.398.000 € οι μεταβιβάσεις σε τρίτους
δηλαδή τα προνοιακά επιδόματα, οι επιχορηγήσεις που δίνουμε στα Νομικά
μας Πρόσωπα ανέρχονται σε 3.939.000 €. Οι επενδύσεις, δηλαδή επενδύσεις
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σε έργα το ποσό που θα πούμε τώρα είναι ποσό το οποίο μας επιχορηγούν
και είναι για συγκεκριμένα έργα και μελέτες και προμήθειες επενδύσεις
παγίων, το οποίο προέρχεται από χρήματα κυρίως της Περιφέρειας ο βασικός
χρηματοδότης είναι η Περιφέρεια, στο ΕΣΠΑ δεν νομίζω ότι έχουμε φέτος.
Κυρίως Περιφέρεια και Πράσινο Ταμείο είναι από ό,τι θυμάμαι, είναι στα
5.022.000 €. Και το αποθεματικό μας έχει διαμορφωθεί στις 3.661 €.
Ένα δυο στατιστικά στοιχεία για να έχουμε μια εικόνα και για τα
έξοδα. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού καλύπτουν το 28% περίπου του
προϋπολογισμού του Δήμου, τα έξοδα χρήσης είναι περίπου το 15% του
προϋπολογισμού του Δήμου, οι επιχορηγήσεις που δίνουμε και τα επιδόματα
είναι το 13,4% του προϋπολογισμού, οι επενδύσεις και τα έργα λίγο πάνω
από το 17%.
Τώρα, ο προϋπολογισμός αν κάποιος κάτσει και διαβάσει
κωδικό – κωδικό το συμπέρασμα που θα βγάλει είναι ότι η κατεύθυνσή του
είναι για μια ακόμη χρονιά η κοινωνική πολιτική, πάντα αυτή έχουμε έτσι κι
αλλιώς σα προμετωπίδα μας στο σχεδιασμό και πέρα από τις βασικές
παροχές που είμαστε υποχρεωμένοι βάσει αρμοδιοτήτων να δίνουμε στους
πολίτες την καθαριότητα, τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και τα
λοιπά προσπαθούμε και στον πολιτισμό και στην παιδεία.
Στην παιδεία ήδη έχουμε βάλει έκτακτη επιχορήγηση 70.000 €
προκειμένου να ισοφαρίσουμε και να περάσουμε τη μείωση που έχει γίνει από
φέτος στην τακτική τους επιχορήγηση και μάλιστα μετά από εισήγηση που θα
μας γίνει από τους Προέδρους των σχολικών Επιτροπών θα γίνει και νέα
έκτακτη επιχορήγηση τον Φεβρουάριο προκειμένου να καλύψουν κάποιες
λειτουργικές τους δαπάνες.
Νομίζω ότι για επιμέρους θέματα που αφορούν είτε την
κοινωνική πολιτική, είτε την παιδεία, είτε το Τεχνικό Πρόγραμμα καλύτερα θα
γίνουν αναφορές από τους Αντιδημάρχους τα σημαντικότερα σημεία των
προγραμματισμών τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο. Παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κ. Γεωργαμλής
έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ίσως έχει απαντήσει ο κ. Λάλος αλλά δεν το πρόσεξα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάντε την ερώτησή σας.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Από τον προϋπολογισμό του 2016 τι ποσοστό έχει
καλυφθεί; Κάτι είπε, αλλά ίσως δεν το κατάλαβα καλά. Δεύτερον, έχουν γίνει
κάποιες αλλαγές σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Πιστεύετε ότι είναι αρκετές
ώστε να μην έχουμε πρόβλημα και ξαναγυρίσει ο προϋπολογισμός πίσω και
έχουμε πρόβλημα; Είναι αρκετές δηλαδή οι αλλαγές που έχουν γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε κ. Λάλο, σημειώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο κ. Δούλος έχει τον λόγο.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση. Ίσως έχω τον παλιό πίνακα και δεν τον έχω
διορθώσει με το καινούργιο e-mail που έχει σταλεί, στους ΚΑΠ για «Λοιπούς
σκοπούς» στον κωδικό 06000619001 στη σελ. 4 στη λίστα με το ποσό των
ψηφισάντων στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2017 δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι
στην 4η σελ. στη μέση, αν το έχετε μπροστά σας. Υπάρχει ένα κενό σε αυτό,
δεν υπάρχει δηλαδή ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κόντος έχει τον
λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Η μία ερώτηση είναι αυτή που έχει
κάνει ο κ. Γεωργαμλής, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το
2016.
Κύριε Λάλο, προσέξτε ένα πράγμα: εδώ στα ανταποδοτικά κάνω
μια ερώτηση μήπως εγώ κάνω κάποιο λάθος, ψηφίστηκε 3.300 στην
Οικονομική Επιτροπή και τώρα ήρθε εδώ 3.360 χωρίς να υπάρχει κάποια
απόφαση. Τι ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή; Για το συγκεκριμένο, στις
μεταβολές δεν έχουμε κάτι.
Και επίσης είναι νόμιμο το ότι ήρθε μια κατάσταση με μεταβολές,
η οποία δεν έχει περάσει καθόλου στην Οικονομική Επιτροπή και το
φέρνουμε κατ' ευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο; Εντάξει είναι νόμιμο, αλλά
εδώ μιλάμε για μια πολύ σημαντική δουλειά που έγινε με την Οικονομική
Επιτροπή για να μπορέσουμε να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
συγκεκριμένα πράγματα και δεν πέρασε καθόλου από την Οικονομική
Επιτροπή. Αυτό μήπως θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Είδα ότι άλλες Υπηρεσίες αγοράζουν εμβόλια για το
προσωπικό, άλλες δεν αγοράζουν ήρθαν και τα μηδένισαν. Τι γίνεται;
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«Αντιμισθία Συμπαραστάτη του δημότη» 8.600 €. Είναι κάποια
είδηση αυτό; «Δαπάνες από προμήθειες ΕΛΤΑ» ήταν 0 και είναι τώρα 13.000
€ δηλαδή μέχρι τώρα δεν στέλναμε, τώρα θα στέλνουμε; Κινητή τηλεφωνία
ήταν 3.800 τώρα είναι 0. Έχει αλλάξει κωδικό; Δεν θα πληρώνει κινητά φέτος
κανείς στο Δήμο; Έξοδα γραφείου Τύπου επικοινωνίας τα 10.000 € γίνεται 0.
Κλείνει το γραφείο Τύπου;
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» από 140 πάει 107
μετά λέει διάφορα έξοδα από 35, 107. Δεν είναι καλό κάπου να ξέρουμε
περίπου τι είναι αυτά; Δηλαδή ένα έξοδο το κάνω από 140, 100. Το άλλο από
37, 100. Τι ψηφίζουμε; Λευκή επιταγή; Να το πούμε από την αρχή να μην
χαλάμε ούτε χαρτιά εδώ ούτε τίποτε.
«Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ»,
από 14.000, μηδέν. Δηλαδή αυτούς θα τους εκπαιδεύουν οι άλλοι Δήμοι εμείς
τραβάμε την ουρά μας απ' έξω; Ας είμαστε φτωχοί και οι άλλοι φτωχοί είναι.
Δηλαδή γιατί να εκπαιδεύουμε μόνο ΤΕΙ και όχι ΟΑΕΔ και το πάμε μηδέν;
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» από
5.500, 600. Άλλος κωδικός; «Σύμβαση έργων ψυχολόγων», σύμβαση
μίσθωσης έργου με γιατρό οι 12.000 € είναι για τον χρόνο. Ή τον ψυχολόγο
έχετε ανεβάσει λίγο στην αμοιβή, ή τον γιατρό έχετε ρίξει λίγο στην αμοιβή.
«Ύδρευση σχολείων, σύμβαση ρύθμισης» από μηδέν, 45.000 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο σημειώνετε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δηλαδή δεν πληρώναμε νερό στα σχολεία και πληρώνουμε
τώρα; 45.000 € γιατί θα το πληρώσουμε τώρα εμείς;
Ένα μπράβο, ελπίζω να μην είναι όμως κουμπαράς και να είναι
αληθινό το νούμερο που πάμε σε δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών από
20.000 σε 60.000 € ελπίζω να είναι αληθινά τα νούμερα αυτά και να πάνε σε
αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν ήταν ερώτηση.
Και σε αυτό που μας ήρθε σήμερα, τώρα το είδα εγώ γιατί
άργησα να φύγω από τη δουλειά μου, «Διαμόρφωση και ηλεκτρονική
αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση
λειτουργίας του». Τι είναι αυτό ακριβώς;
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Και στα έσοδα μια απλή παρατήρηση. Είδα κάπου που γράφει
από διαφημίσεις χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, 600 €. Σε όσα γήπεδα
έχουμε διαφημίσεις ποιος παίρνει τα κέρδη; Ο Δήμος ή οι ομάδες που το
μαγαζί είναι δικό μας; Και τα 600 € τι είναι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός τον Αντιδήμαρχο κ. Λάλο και οι υπόλοιποι Αντιδήμαρχοι
πρέπει να σημειώνουν διότι δεν μπορεί να θυμάται όλους τους κωδικούς και
όλες τις αυξομειώσεις.
Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι θα μας βοηθούσε αν μας δίνατε κι
εμάς συγκεντρωτικά την εισήγηση που κάνατε, που έχετε διαβάσει στη ουσία
τον προϋπολογισμό ως προς τα μεγέθη συνολικά, γιατί κι εγώ το ίδιο
προσπάθησα να κάνω.
Θέλω να σας ρωτήσω τα τακτικά από ιδία έσοδα πόσα βγαίνουν
από τέλη και ιδίους πόρους.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μια ερώτηση που μου έκανε εντύπωση ένας κωδικός, είναι
στα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων,
είχαμε προϋπολογίσει 110.000 έχουν βεβαιωθεί 37.000 μέχρι τέλος της
χρονιάς 50.000 και στον επόμενο προϋπολογισμό 50.000 €. Γιατί υπάρχουν
αυτές οι διαφορές, αν μπορείτε να μου απαντήσετε εδώ. Αυτά, τα άλλα θα τα
βάλω στην τοποθέτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Η κα Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Έχω κάποιους κωδικούς που ήθελα να
ρωτήσω. Λέμε εδώ «Αμοιβές νομικών με πάγια αντιμισθία» ενώ για το 2016
ήταν 64.000 γιατί πηγαίνουμε στις 93.505 €.
Μετά βλέπω τις εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας των δικηγόρων
το δικό μας δηλαδή, ενώ είχαμε 3.858 το 2016 γιατί μετά το πάτε στις 13.415
€; Βλέπω «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» είχατε βάλει 30.000
βέβαια χρειαστήκαμε τις 10.000, βάζετε πάλι 30.000 €. Εμείς γιατί
χρειαζόμαστε συμβολαιογράφους; Κάνουμε πράξεις ή μεταβιβάσεις;
Καλά, τις αποδοχές ειδικού συμβούλου που τις αφήνετε ίδιες,
ένα ειδικό σύμβουλο έχουμε; Δεν γνωρίζω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Δεν υπάρχει. Κύριε
Λάλο και οι υπόλοιποι Αντιδήμαρχοι να απαντήσουμε όσο μπορούμε
ευκρινέστερα στις απορίες των συναδέλφων.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κατ' αρχάς ρωτήθηκα για το ποσοστό
υλοποίησης του προϋπολογισμού. Αναγράφεται αναφέρεται το ποσοστό
υλοποίησης στις στήλες πίσω, μάλιστα στα έξοδα για παράδειγμα έχει
εκτίμηση για μέχρι 31/12/2016 στήλη που την έχει φτιάξει η Υπηρεσία που
είναι και πολύ ήπιες οι εκτιμήσεις που κάνουν, δηλαδή πάντα βγαίνει
παραπάνω από αυτό η εκτέλεση και έχει μάλιστα και με ημερομηνία μετά
31/7/2016 που είναι ο μήνας αναφοράς της σύνταξης του προϋπολογισμού,
έχει τις διαμορφωθείσες και τις ενταλθείσες δαπάνες, οπότε νομίζω το βλέπει
κάποιος από εκεί.
Άμα πάει κάποιος δηλαδή κάτω - κάτω που έχει και τα σύνολα
έχει εκτίμηση 18,5 εκατομμύρια για 31/12/2016 εγώ λέω ότι θα είναι αφού
βλέπω 18,5 να αναγράφουν πάντα το βάζουν λιγότερο αυτό για συγκεκριμένο
λόγο, εγώ βλέπω ότι θα είναι γύρω στα 19,5 εκατομμύρια η υλοποίηση. Και οι
ενταλθείσες δαπάνες είναι 9.750 μέχρι 31/7/2016.
Ο μήνας αναφοράς βάσει της ΚΥΑ –δεν το επιλέγω εγώ- είναι ο
Ιούλιος δεν πας πέρα από τον Αύγουστο. Όταν ξεκινάς να κάνεις Αύγουστο
προϋπολογισμό, βάζεις τον Ιούλιο οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε
μια στήλη που είναι εκτίμηση εισπραχθέντων μέχρι 31/12/2016.
Στα έσοδα η εκτίμηση που βλέπω είναι 23.470.000 μέχρι
31/12/2016 και τα βεβαιωθέντα είναι μέχρι 31/7/2016 19.009.935 βασικά αυτό
ήταν στην εισήγηση, δεν χρειάζεται να απαντήσω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τέλος πάντων θα είναι λίγο παραπάνω και τα
έσοδα και τα έξοδα όπως λέτε από ό,τι φαίνεται. Τον πίνακα στον δίνει η
απόφαση, δεν τον βγάζεις μόνος σου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ζητήστε τα αυτά να πάρετε έναν υπολογισμό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να έχουμε μια πλήρη εικόνα και όχι εκτιμήσεις ότι τα
βεβαιωθέντα είναι …
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ σας έδωσα τώρα μια εκτίμηση για πολλά
πράγματα. Για παράδειγμα σας είπα ότι το νεκροταφείο θα κλείσει 1.650, σας
είπα ότι τα ανταποδοτικά θα κλείσουν περίπου στα 4.250 με 4.300 μαζί με το
ταμειακό υπόλοιπο. Εκτιμήσεις μπορώ να σας πω σε πολλά πράγματα, αλλά
το σχέδιο προϋπολογισμού βάσει του οποίου παίρνουμε απόφαση, ορίζεται
από Κοινή Υπουργική Απόφαση που βγαίνει τον Ιούλιο, δεν μπορώ να το
αλλάξω εγώ. Αυτό που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το αποφασίζει ο
Υπουργός. Τώρα, τι να κάνω εγώ; Αυτό μας λέει, αυτό φέρνουμε.
Οπότε ας φύγουμε τώρα από το ποσοστό υλοποίησης του
προϋπολογισμού να πάμε το Παρατηρητήριο στην ουσία είχε μια παρατήρηση
το οποίο από τυπογραφικό λάθος κακό στον εαυτό μας κάναμε, αντί να
βάλουμε ότι σε ένα έσοδο θα εισπράξουμε 69.200 είχαμε βάλει ότι θα
εισπράξουμε 69.000 €. Το διορθώσαμε στην Οικονομική Επιτροπή ήταν και ο
κ. Κόντος το θυμάται, διορθώσαμε αυτό τον κωδικό και τον βάλαμε
παραπάνω, έχουμε κι άλλα 200 ευρώ, δηλαδή και συμφωνούμε σε όλα τα
κριτήρια του Παρατηρητηρίου.
Καλό θα είναι να διαβάζουμε όμως, κάνουμε δηλαδή ερωτήματα
σε χαρτιά τα οποία μας έχουν κοινοποιηθεί. Και το χαρτί μέσα λέει ότι δεν
συμφωνείτε σε ένα κριτήριο. Όταν το διορθώνουμε αυτό το κριτήριο δεν έχει
νόημα μετά να λέμε αν θα συμμορφωθούμε σε κάτι άλλο, αφού μια
παρατήρηση μας έκαναν.
Ο κωδικός που ρώτησε ο κ. Δούλος 06190001 είναι κωδικός
εσόδου από ό,τι κατάλαβα αυτά είναι τα χρήματα για τα οποία μιλούσε ο
Δήμαρχος, είναι οι παρακρατηθέντες πόροι που μας απέδιδαν μέχρι φέτος και
δεν μας τους έχουν βάλει για το 2017 και τα οποία πάμε να τα διεκδικήσουμε
στην ΚΕΔΕ. Αυτά είναι τα χρήματα αυτά τα 570 χιλιάρικα.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Και στα ψηφισθέντα στην τελευταία λίστα γιατί δεν μπαίνει;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αφού δεν μας τα βάζουν.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Δεν μας τα αναγνωρίζουν γενικά στον προϋπολογισμό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έρχεται μια Οδηγία κάθε Ιούλιο και σου λέει
ποιες είναι οι επιχορηγήσεις που θα πάρεις. Η ΚΥΑ που ήρθε τον Ιούλιο του
’16 δεν περιελάμβανε τα 577 χιλιάρικα, γι' αυτό πάμε στην ΚΕΔΕ εμείς να
διαμαρτυρηθούμε και να τα ζητήσουμε.
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Μετά είναι ο κωδικός 6154001 έξοδο, είναι οι προμήθειες των
Τραπεζών. Ήταν σε άλλο κωδικό και έχει αλλάξει ο κωδικός γι' αυτό
εμφανίζεται τώρα εκεί. Ο κωδικός ΕΥΔΑΠ των σχολείων που ρώτησε
κάποιος, είναι μια παλιά ρύθμιση που είχε ο Δήμος.
Το άλλο το ποσό που είδατε που είναι με την περίεργη
ονομασία, βάσει και της νομοθεσίας πλέον είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να
έχει τμήμα ελέγχου με λίγα λόγια, βασικά να ελέγχει τις διαδικασίες αν
τηρούνται.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάτι τέτοιο είναι το οποίο έχει περάσει πλέον
και στο δημόσιο και έχει έρθει και Οδηγία.
Έχει αναπτυχθεί από οικονομικούς ένα συγκεκριμένο οικονομικό
σύμβουλο βασικά ο οποίος είναι και ο μοναδικός εξειδικευμένος στους ΟΤΑ
που υπάρχει, μην αναφέρω όνομα καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε, σε
συνεργασία με μια εταιρεία έχει αναπτύξει εφαρμογή η οποία κουμπώνει
πάνω

στα

συστήματα

του

Δήμου

και

δημιουργεί

ένα

πρωτόκολλο

διαδικασιών, το οποίο μετράει την αποδοτικότητα.
Δηλαδή θέλεις να βγάλεις προϋπολογισμό. Ο οικονομικός
διευθυντής πατάει ένα κουμπί, στέλνει ενημέρωση σε όλους τους διευθυντές
«φέρτε τις εισηγήσεις σας», αρχίζει μετράει ρολόι πότε θα έρθουν οι
εισηγήσεις δηλαδή υπάρχουν dead line, υπάρχουν διαδικασίες ποιος δεν έχει
στείλει και γενικά αυτό διέπει όλες τις διαδικασίες του Δήμου από τις
προμήθειες, από τις εκκαθαρίσεις δαπανών, από τα πάντα.
Κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο από ό,τι μας έχει πει, η Διοίκηση θα
έχει κι ένα report το οποίο δείχνει ο Δήμος που πάει καλά, που χωλαίνει,
ποιος χωλαίνει, τι χωλαίνει και τα λοιπά. Είναι υποστηρικτές υπηρεσίες πάνω
στον έλεγχο των διαδικασιών μας και οικονομική φύσης γιατί ο συγκεκριμένος
είναι και οικονομικός σύμβουλος οπότε θα μας βοηθήσει και σε διάφορα
θέματα εξειδικευμένα για τους ΟΤΑ.
Για παράδειγμα θέλουμε να οργανώσουμε καλύτερα την
αποθήκη μας. Η αποθήκη είναι το μαύρο αγκάθι όλου του δημοσίου θα έλεγα
όχι των Δήμων. Δεν υπάρχει στο δημόσιο οργανωμένη αποθήκη, όπως
υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή στο δημόσιο θα μπεις σε ένα γραφείο
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μέσα, θα πάρεις ένα υπολογιστή θα πας σπίτι σου και δεν μπορεί να σου
κάνει μήνυση το δημόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Λάλο, είστε λίγο εκτός θέματος. Έχετε δίκιο,
απλώς πλατύνατε λίγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο κωδικός των κέντρων διασκέδασης με
ρώτησε νομίζω το έσοδο η κα Γκούμα. Αν θυμάστε τον αριθμό του κωδικού
θα με βοηθούσατε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: 06000452.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί είχε πάει –λέτε- στα διαμορφωθέντα
110.000; Ξέρετε τι πρέπει να γίνεται με αυτό, που το υποθέτω; Έχουν γίνει
πολλές ρυθμίσεις, δηλαδή επειδή εμείς στείλαμε στις ΔΟΥ πήγαμε και πήραμε
στοιχεία από όλες τις ΔΟΥ για όλες τις επιχειρήσεις γιατί πολλοί δεν
ανταποκρίνονταν να έρθουν να μας δώσουν από μόνοι τους τις δηλώσεις
τους οπότε πήραμε μόνοι μας στοιχεία και προχωρήσαμε στη σύνταξη
βεβαιωτικών καταλόγων, πολλοί ήρθαν και έκαναν ρυθμίσεις οπότε το έσοδο
σπάει κιόλας με τη ρύθμιση. Άμα το βάλεις σε 12 δόσεις, πάει σε δυο χρονιές.
Οπότε υποθέτω ότι η διαφορά αυτή προκύπτει από αυτό το πράγμα.
Η μισθοδοσία των νομικών του Δήμου πάγια αντιμισθία η κα
Αναγνώστου το ρώτησε, ποιος κωδικός είναι.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: 02006031007.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι προϊόν δικαστικής απόφασης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι είναι τα αναδρομικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναγνώριση επιδόματος που υπάρχει και πρωτόδικη και
εφετειακή απόφαση στους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία στους Δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλη ερώτηση κ. Λάλο να απαντήσουμε;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Οπότε και η επόμενη ερώτηση που έκανα
για το Ταμείο πρόνοιας των νομικών, εφόσον αυξάνονται οι αμοιβές τους
αυξάνεται κι αυτό. Δεν έχουν Ταμείο Νομικών, μόνο Ταμείο Πρόνοιας έχουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν είναι ερώτηση προϋπολογισμού αν έχουν Ταμείο, δεν
μπορεί να το ξέρει ο Αντιδήμαρχος αν έχουν άλλο Ταμείο, με συγχωρείτε κα
Αναγνώστου.
Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
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Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Ντάτση, οι 45.000 είχε κάνει κάποιο διακανονισμό
ο Δήμος πριν δυο χρόνια μαζί με κάποια χρέη που είχε και ο Δήμος. Τα χρέη
του Δήμου έχουν εξοφληθεί και έχουν μείνει μόνο τα χρέη των σχολείων, γι'
αυτό βλέπετε ένα κωδικό που αφορά μόνο χρέη σχολείων. Είναι ένα ποσό
που ξεπερνούσε τις 100.000 (ήταν 120.000 €) το ίδιο συνέβαινε και με τη
ΔΕΗ, το ίδιο συνέβαινε και με τον ΟΤΕ γιατί τα σχολεία όταν τα παραλάβαμε,
ήταν καταχρεωμένα, οι σχολικές Επιτροπές ήταν καταχρεωμένες.
Σιγά - σιγά μπαίνουν σε μια σειρά. Δηλαδή η 2η Σχολική
Επιτροπή παίρνει εκπτώσεις στη ΔΕΗ, έχει φτάσει σε ένα σημείο έχει
εξοφλήσει τα πάντα και παίρνει εκπτώσεις. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε με τις ερωτήσεις, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην προηγούμενη συνεδρίαση βάλαμε τα γενικά στοιχεία της
Αυτοδιοίκησης και πως πάνε τα οικονομικά της τα θεσμικά της και
συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η Αυτοδιοίκηση πάνω – κάτω είναι
κλινικά νεκρή και είναι επιτακτική η ανάγκη όχι μόνο να αυξηθεί η
χρηματοδότησή της αλλά να μπορέσουν να γίνουν κάποιες θεσμικές αλλαγές
να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους συνδημότες μας.
Θέλω να βάλω δυο στοιχεία εδώ που θα έπρεπε να ειπωθούν
στην προηγούμενη κουβέντα γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιες
φιλολογίες και παραφιλολογίες θα έλεγα και τα διαβάζουμε και ατάκτως
ειρημένα και στον τοπικό Τύπο, που υπάρχει το εξής αφήγημα: «Πως είναι
δυνατό εσείς οι Δήμοι να διεκδικείτε σήμερα χρήματα, όταν όλη η χώρα έχει
χρεοκοπήσει;».
Πρώτον, οι Δήμοι δεν διεκδικούν χρήματα για τους εαυτούς τους.
Ο Δήμος χρειάζεται τα χρήματα για να τα επιστρέψει στους πολίτες. Αυτή τη
στιγμή όλες οι κοινωνικές Υπηρεσίες με εξαίρεση τα Νοσοκομεία αν δεν κάνω
λάθος βρίσκονται στους Δήμους και σε μια εποχή που η φτώχεια και η
ανθρωπιστική κρίση μεγαλώνει, αν μη τι άλλο είναι υποχρέωσή μας να
μπορούμε να σταθούμε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια των συμπολιτών
μας, αν μη τι άλλο να επιβιώσουν.
Το δεύτερο είναι το εξής: η μείωση στο ΑΕΠ της χώρας, την
τελευταία εξαετία είναι 25%. Οι μειώσεις στους εργαζόμενους είναι 50%, οι
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μειώσεις στους Δήμους αγγίζουν το 70% αν μη τι άλλο είναι και υποκρισία και
με τα ίδια τα μεγέθη του ΑΕΠ της χώρας το πώς και σε ποιους έχει μοιραστεί
η μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι Δήμοι οι οποίοι έχουν ένα κρίσιμο
κοινωνικό ρόλο, έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις και άλλοι κλάδοι
(Τράπεζες, επιχειρήσεις) έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνουν. Άρα αν μη τι
άλλο θέλει λίγο προσοχή στην ανάγνωση των στοιχείων πριν ακόμη κανείς
εκφράσει πολιτική άποψη. Άρα εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόροι,
υπάρχουν δυνατότητες να δοθούν λεφτά και να διατεθούν στους Δήμους για
να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε στον ίδιο τον λαό μας, εννοώ της
Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας για να βοηθήσουμε στην ποιότητα ζωής
τους.
Από εκεί και πέρα αν μέναμε σε αυτή την κουβέντα, πολλές
φορές θα μπορούσαμε να καλύψουμε και να δικαιολογήσουμε την απραξία
μιας Διοίκησης. Δεν μένουμε εκεί. Δεν μένουμε απλώς στη διεκδίκηση ή στην
καταγγελίας μιας συγκεκριμένης πολιτικής που εφαρμόζεται στους Δήμους.
Γιατί αν μέναμε μόνο εκεί, αυτή τη στιγμή ο Δήμος θα είχε καταρρεύσει και θα
το χρησιμοποιούσαμε ως δικαιολογία, αν δει κανείς δηλαδή τα στοιχεία που
έβαλε ο κ. Λάλος πριν ότι στην ουσία οι μειώσεις αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο,
αν ο Δήμος ήταν όπως όταν τον είχαμε παραλάβει, απλώς θα συζητούσαμε
σήμερα από πού θα κόψουμε το 1,5 εκατομμύριο.
Σήμερα δεν συζητάμε αυτό. Σήμερα συζητάμε ότι βρισκόμαστε
σε μια κατάσταση που ο Δήμος κάνει προσλήψεις, άρα ο Δήμος σε ένα
μεγάλο κομμάτι της αύξησης των εξόδων για ανθρώπινο δυναμικό οφείλεται
στο γεγονός ότι ο Δήμος αυτός σε αυτές τις συνθήκες κάνει προσλήψεις και
κάνει προσλήψεις σε ανταποδοτικά χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες, αλλά
εφαρμόζοντας μια αναδιανεμητική πολιτική σε επίπεδο τελών που χρεώνει
«τους έχοντες και κατέχοντες» και τέλος πάντων αυτούς που μπορούν να
πληρώσουν και όχι τους δημότες. Από εκεί βρίσκει τα λεφτά ο Δήμος για να
μπορέσει να κάνει προσλήψεις.
Και έχει αυξήσει τα έσοδά τους για να μπορεί να πει ότι είναι σε
μια τροχιά του να μπορεί και να συντηρήσει τις Υπηρεσίες γιατί ξέρετε πολλές
φορές θεωρούμε δεδομένο ότι κρατάμε ανοιχτές δομές και υπηρεσίες και εδώ
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συζητάμε και το πώς δημιουργούμε καινούργιες, το παίρνουμε ως δεδομένο
ότι κρατάμε τα προϋπάρχοντα.
Εμείς όχι μόνο κρατάμε

προϋπάρχουσες υπηρεσίες, αλλά

προσπαθούμε σιγά - σιγά να δημιουργήσουμε και νέες υπηρεσίες και
παροχές στους συνδημότες μας και θα τα πουν και αναλυτικά οι
Αντιδήμαρχοι.
Και εδώ υπάρχει ένας βασικός λόγος που το έχουμε κάνει αυτό
και δεν είναι μόνο το ότι ο κ. Λάλος είναι καλός στη δουλειά του, που είναι
καλός στη δουλειά του, είναι γιατί ακριβώς αν δούμε και τις βασικές πηγές της
αύξησης των εσόδων του Δήμου είναι συγκεκριμένες.
Πρώτα και κύρια είναι το νεκροταφείο, που το νεκροταφείο
μπορεί να φαίνεται στο 1.400 αλλά στην πραγματικότητα όμως τα έσοδα από
το νεκροταφείο, η αύξηση των εσόδων σε σχέση με πέρσι θα ξεπεράσει τις
400.000. Γιατί έγινε αυτό; Είδατε να πειράξουμε τα δημοτικά τέλη πέρσι του
νεκροταφείου; Όχι. Άλλα πράγματα έγιναν και υπάρχει μια συστηματική
προσπάθεια αυτής της Δημοτικής Αρχής να συγκρουστεί με κυκλώματα με
τοπικές μαφίες και, και, και από εκεί προκύπτει η αύξηση.
Δεύτερη πηγή αύξησης. Σε σχέση με τις Πρωτομαγιές που
κληρονομήσαμε. Σας ενημέρωσα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι
υπήρξε πρόσφατα βεβαίωση άλλων 50.000 για πρόσφατη Πρωτομαγιά. Το
γεγονός ότι τα λεφτά εισπράττονται και μπαίνουν στο Ταμείο του Δήμου δεν
είναι απλώς επειδή είμαστε καλοί διαχειριστές. Είναι προϊόν προσπάθειας και
σύγκρουσης πάλι με συγκεκριμένα κυκλώματα.
Τρίτη πηγή αύξησης εξόδων, περιέγραψα πριν. Το γεγονός ότι
επιλέξαμε να μη χρησιμοποιούμε τοπικές επιχειρήσεις για δημιουργία
σχέσεων διαπλοκής που όλοι γνωρίζουμε και υπήρχαν για χρόνια στο Δήμο.
Αντίθετα φτιάξαμε τέλη τέτοιου τύπου που να μπορούν ακριβώς να
επιβαρύνουν αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και να ελαφρύνουν αυτούς
που πάλι δεν έχουν τη δυνατότητα.
Από όμως και πάλι υπήρξε αύξηση των εσόδων, δηλαδή τα
ανταποδοτικά τα τελευταία δυο χρόνια η αύξησή τους ξεπερνάει τις 350.000 €
και γι' αυτό τον λόγο όπως είπα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε
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προσλήψεις αλλά και σε αναβάθμιση του στόλου και των υποδομών της
καθαριότητας.
Για να κλείσω, δεδομένων των συνθηκών που αυτές οι
συνθήκες όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να
αγωνιστούμε για να αλλάξουν, αυτή τη στιγμή αυτός ο προϋπολογισμός
κινείται σε μια κατεύθυνση να μπορέσει να συγκρατήσει δομές, υποδομές και
υπηρεσίες και ο κ. Μανωλεδάκης θα εξηγήσει το τι ακριβώς σκοπεύουμε και
μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα να κάνουμε το ’17, που το ’17 για μας θα
είναι μια χρονιά που πραγματικά θα δοθούν πολύ μεγάλες δυνατότητες
κυρίως και με έργα που περιμένουμε και έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά και
μέσα από έργα αυτεπιστασίας που αυτά θα τα δείτε κυρίως αυξήσεις κωδικών
όσον αφορά τις ίδιες προμήθειες θα μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε
προς το καλύτερο το Δήμο και να πούμε ότι θα είναι μια χρονιά σημαντικών
αλλαγών, που θα αλλάζουν και την ίδια την καθαριότητα του κόσμου.
Για να κλείσω, παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Το
Συνέδριο

της

ΚΕΔΕ

και

εδώ

είναι

ένα

ζήτημα

μάχης

για

τους

παρακρατηθέντες πόρους. Ένα κεντρικό σημείο δηλαδή του Συνεδρίου της
ΚΕΔΕ είναι η μάχη για τους παρακρατηθέντες πόρους. Δηλαδή ήταν 240
εκατομμύρια που δίνονταν στους Δήμους από το ’07 και μετά με μια δεκαετή
ρύθμιση, αυτό κόπηκε το ’16 θα το παλέψουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη.
Ήδη

έχει

διαμορφωθεί

ένα

ευρύ

μέτωπο

και

στην

πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί όπως είπα και πριν ευρύ μέτωπο γιατί δεν
κλείνουν. Εμείς μπορούμε, έχουμε την ικανότητα να παρουσιάσουμε
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ακόμη και έτσι. Οι περισσότεροι Δήμοι δεν
κλείνουν προϋπολογισμούς, είναι δηλαδή ζήτημα ζωής και θανάτου για τους
περισσότερους Δήμους.
Ευελπιστούμε δηλαδή θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα
δίνουν αυτά τα χρήματα στους Δήμους τουλάχιστον για το ’17. Υπάρχει μια
φιλολογία ότι πιθανό αυτά τα χρήματα να ενταχθούν στους ΚΑΠ δεν ξέρω
πως θα εξελιχθεί. Αυτό εξαρτάται και από το τι θα γίνει και στο Συνέδριο της
ΚΕΔΕ και τι αντίσταση θα προβάλλουν οι Δήμοι και σε συνδυασμό και το
δάνειο

και

τη

νέα

δανειακή

σύμβαση

που

θα

υπογράψουμε

την

αναχρηματοδότηση δηλαδή, αυτό μπορεί να μας βγάλει τον Φλεβάρη στον
προϋπολογισμό του ’17 συν 600.000 € ευελπιστούμε ότι θα μπορούμε να το
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κάνουμε για να έναν πολύ καλύτερο προϋπολογισμό με παραπάνω παροχές
στους συνδημότες μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε από τους
επικεφαλής …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανανιάδη έχετε δίκιο, δεν το προβλέψαμε. Μπορούμε να
το καλύψουμε κάπως αλλιώς, αν δεν έχουν αντίρρηση οι επικεφαλής να
προηγηθούν κάποιοι Αντιδήμαρχοι μήπως καλύψουν, διότι προέβλεψαν ούτε
αυτοί ούτε εγώ για ειδικούς αγορητές να σας τους ανακοινώσω από πριν
όπως πρέπει. Κύριε Ανανιάδη …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν το λέω για να μιλήσω εγώ, προς Θεού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατάλαβα το επί της διαδικασίας και το έλυσα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει αντιληπτό, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Συμφωνώντας με τον κ. Ανανιάδη, νομίζω θα βοηθήσει
και τις τοποθετήσεις όποιων επικεφαλής θελήσουν να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνήσαμε κ. Κουμαριανέ, γι' αυτό συζητάμε για να
βρίσκουμε και τις ατέλειές μας.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Φαίνεται ή υπονοείται από τους επιμέρους κωδικούς
κυρίως στις κατηγορίες 15 και 60 του προϋπολογισμού το κομμάτι της
κοινωνικής πολιτικής. Το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και για
το Δήμο μας, αλλά καταφέρνουμε με σταθερά βήματα να ενισχύσουμε
συνεχώς την κοινωνική πολιτική του Δήμου.
Υπάρχει μια γενικότερη βελτίωση που θα συνεχιστεί στον
εξοπλισμό και στις υπηρεσίες των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ και των
φυσικοθεραπευτηρίων τους. Διατηρούμε την πρόσβαση στους Παιδικούς
Σταθμούς χωρίς την επιβάρυνση των γονιών από την τσέπη τους, αλλά
έχουμε και μια σειρά νέων παροχών και δομών για το 2017.
Συγκεκριμένα και επιγραμματικά δυο νέα βρεφικά τμήματα, ένα
στη Φιλαδέλφεια ένα στη Χαλκηδόνα, ένας πρόσθετος Παιδικός Σταθμός στη
Χαλκηδόνα, λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ενταγμένο στην Κοινωνική
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Υπηρεσία του Δήμου, τρία νέα προνοιακά επιδόματα προνοιακού και όχι
αναπηρικού χαρακτήρα και ένα νέο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων.
Ελπίζω ότι με την 1η αναμόρφωση θα έχουμε κάπως μια πιο
θετική εικόνα για να προβλέψουμε και άλλες δομές και παροχές κοινωνικής
πολιτικής που σχεδιάζουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος Αντιδήμαρχος που θέλει να
προσθέσει κάτι; κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δεν θα σταθώ σε νούμερα, αλλά θα πω κυρίως τα έργα
που έχουμε προβλέψει στο νέο προϋπολογισμό και τα οποία είναι νομίζω σε
μια ανακούφιση των πολιτών μέσα στην κρίση την οποία ζούμε.
Και αναφέρομαι στην κατασκευή ενός καινούργιου κτηρίου
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ, του νέου ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ, είναι η κατασκευή ενός ακόμη
γηπέδου 5x5 στην περιοχή της Νησίδας και η ανακατασκευή των υπόλοιπων
δύο γηπέδων τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση σήμερα. Το 5x5 εννοώ
της περιοχής Κάκαβα και Ειρήνης και στο από πάνω σημείο της Νησίδας.
Οι

ασφαλτοστρώσεις

που

είχαν

να

γίνουν

χρόνια

ασφαλτοστρώσεις στην πόλη μας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δέκα δρόμοι έγιναν το 2010.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το 2010 είναι έξι χρόνια αυτό λέω, χρόνια είχε να γίνει
ασφαλτόστρωση. Άρα που διαφωνούμε;
Και στην ανακαίνιση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, το
οποίο δεν έγινε ποτέ, δεν κατάλαβα εγώ σαν πολίτης της Φιλαδέλφειας δεν
έχω καταλάβει ποτέ γιατί αυτό δεν λειτούργησε και δεν έγινε κάτι. Είναι νομίζω
έργα ανταποδοτικά στους συμπολίτες μας, τα οποία προβλέψαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μανωλεδάκη, άλλος Αντιδήμαρχος; Όχι.
Παρακαλώ οι επικεφαλής. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ανταποκρινόμενος στην επισήμανση του κ.
Ανανιάδη περί ειδικών αγορητών, ειδικός αγορητής από την Παράταξή μας για
το θέμα του προϋπολογισμού θα είναι ο κ. Πλάτανος, οπότε θα ήθελα να
ζητήσω να μιλήσει εκείνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου για να υπάρχει ειδικός αγορητής από την
Παράταξη πρέπει εκ των προτέρων.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν θέλετε να το καθιερώσουμε, να το κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα ζήτημα του Κανονισμού που το έχω αφήσει πίσω γιατί
δεν διευκολύνει. Αν κάποιος επιμείνει …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν επιμένω, απλώς είπα ότι εφόσον είπε για ειδικούς
αγορητές ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Θέλετε να μιλήσετε τώρα; Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα κάνουμε …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όχι αντί για τον κ. Αράπογλου θα μιλήσω εγώ το ίδιο πράγμα
είναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Συγνώμη για να μην παρεξηγηθώ. Αν στον προϋπολογισμό
είπαμε να μιλήσουμε με τη σειρά των Παρατάξεων, απλώς ενημέρωσα το
Σώμα ότι για την Παράταξή μας θα μιλήσει ο κ. Πλάτανος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τοποθετήσεις κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις κάνουμε και ο κ. Αράπογλου είπε για την
Παράταξή του θα μιλήσει ο κ. Πλάτανος. Συμφώνησα εγώ, δεν διαφωνεί
κανείς άρα ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι ο τρίτος προϋπολογισμός
που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε της Διοίκησης «Δύναμη πολιτών». Ο
προϋπολογισμός

είναι

ισοσκελισμένος

και

ειλικρινής,

λέει.

Στο

«ισοσκελισμένος» συμφωνώ απόλυτα. Πράγματι έκαναν πολύ καλή δουλειά οι
Υπηρεσίες και ισοσκέλισαν και τα έσοδα και τα έξοδα. Ως προς το
«ειλικρινής» επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι απαράδεκτο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Αράπογλου τι είστε; Πρόεδρος είστε; Σας παρακαλώ κ.
Αράπογλου. Κύριε Κουμαριανέ δεν έχετε τον λόγο, ούτε μπορείτε να
διακόψετε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Απολογούμαι που ρώτησα τον κ. Πλάτανο αν είπαν
ψέματα οι Υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο και να μη ξαναδιακόψει
κανένας σας παρακαλώ.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ο προϋπολογισμός είναι διογκωμένος μεν και ανειλικρινής
δε. Ως προς τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουμε χαράτσι. Εκτός από το
χαράτσι που υπάρχει στα δημοτικά τέλη το είχατε βάλει παλιά, έχουμε
χαράτσι αθλητικές δραστηριότητα, ζωγραφική, κρουστά, πνευστά, ΚΑΠΗ
112.500. Αυτά τα επιβαρύνονται οι δημότες για να έχουν τις ανάλογες
υπηρεσίες. Δεν θα μπω σε επιμέρους κωδικούς.
Ως προς τα έξοδα: σπατάλες, σπατάλες, σπατάλες. Κάποιοι από
εσάς όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση κατακρίνατε την τότε Διοίκηση και
έρχεστε σήμερα και εφαρμόζετε την πεπατημένη, τη γαϊτάνια τακτική. Τότε
κατακρίνατε και λέγατε ότι «η κα Γαϊτανά έχει ειδικούς συμβούλους,
παραειδικούς…» και τα λοιπά. Διόγκωση. Το ίδιο πράγμα εφαρμόζετε κι εσείς.
Και

που

φαίνεται

αυτό;

«Αποδοχές

γενικών

ειδικών

συνεργατών» 80.000 € και δεν φτάνει αυτό, τα βράδια όταν θέλετε μια
πληροφορία παίρνετε τους ειδικούς τους γενικούς και τους πληρώνετε και
υπερωρίες. 3.000 υπερωρίες να βγάλουν και το χαρτζιλίκι γιατί είναι δικοί μας
άνθρωποι.
Συνεχίζω, υπερωρίες. Ενδεικτικά θα αναφέρω σε μερικούς
κωδικούς, είχαμε 8.000 ένα κωδικό, είναι 15

οι κωδικοί που παίρνουν

υπερωρίες. 8.541 γίνεται 23.000 το 2017. Είχαμε 57.000; 92.000. Στο σύνολο
οι υπερωρίες γύρω στις 215.000 αν δεν με απατά η άθροιση.
Κύριε Κουμαριανέ, οι εργαζόμενοι το ξέρετε πολύ καλά ότι
παίρνουν μισθό. Έπρεπε ο Δήμος με τις υπερωρίες τις οποίες διαθέτετε, να
είναι ένα ατελείωτο εργοτάξιο, να πάμε τώρα στο Δήμο και να δουλεύουν οι
υπάλληλοι. Ξέρετε πολύ καλά πως γίνονται οι υπερωρίες και το ξέρουμε όλοι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σε εποχή λοιπόν κρίσης …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συγκεκριμένα πείτε μας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Θα στο πω μετά, αφήστε με να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε τον ομιλητή.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πλασματικές υπερωρίες …
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ορίστε, να καταγραφεί αυτό που λέει ο κ. Πλάτανος.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Βεβαίως θα καταγραφεί.
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Και να αποδειχθεί όμως γιατί είναι συκοφαντία. Αυτό που
κάνετε, είναι συκοφαντία εναντίον των εργαζομένων και της Διοίκησης.
Αποδείξτε το. Όχι αερολογίες και μπουρδολογίες.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ
(Διαλογικές συζητήσεις)
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Πρόεδρε τον λόγο, σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν έχει τον λόγο κανένας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας
αρέσει, ο ομιλητής έχει τον λόγο και δεν μπορεί να τον διακόπτει κανένας.
Συνεχίστε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έχω τον λόγο κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: 115.000 υπερωρίες για το 2017 κοιτάξτε τους κωδικούς και
πέστε μου αν είναι έτσι.
Συνεχίζω «Συμπαραστάτης του δημότη», τον θυμηθήκατε στη
μέση 8.940 το ανέφερε και ο κ. Ντάτσης. Χαίρομαι για την ευαισθησία μετά
από 2,5 χρόνια Διοίκηση θυμηθήκατε, φαίνεται κάποια υπόσχεση θέλετε να
ικανοποιήσετε.
«Δημόσιες σχέσεις, έξοδα

προβολής και διαφημίσεις» από

3.000 που είχατε πέρσι, 35.500 €. Δημοσιεύσεις και λοιπές δαπάνες 14.000 €
μίσθωση λεωφορείων για κοινωνικές υπηρεσίες από 8.000 κάνατε… Μέχρι
τώρα έχουν πληρωθεί 601 ευρώ και βάζετε 17.000. Φεστιβάλ γειτονιάς από
7.350, 60.000. Αθλητικές και τα λοιπές εκδηλώσεις από 20 σε 60.000.
Εκτυπώσεις, διαφημίσεις, φυλλάδια και τα λοιπά, 20.000, υλικά συντήρησης
εγκαταστάσεων από 160 σε 210.000 €.
Και ξοδέψαμε μέχρι τώρα 10.000 €. Κατασκευή ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ
136.512 € αφού το γκρεμίσατε και τα νόμιμα τα 70 τετραγωνικά, τώρα έρχεστε
και πληρώνετε επιπλέον και χάσαμε και τα έσοδα τα δυο χρόνια.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ δεν βγαίνει έτσι πουθενά συνάδελφοι. Συνεχίστε κ.
Πλάτανε.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ξεχορτάριασμα, κλάδεμα 55.000 πέρσι, 22.630 πληρώσαμε,
143.4000 € φαίνεται ότι ο Δήμος οδηγείται προς ιδιωτικοποίηση. Γιατί με τα
ποσά αυτά και τα υπόλοιπα, κάπου προς τα εκεί πάμε. Καταπολέμηση
κουνουπιών, επειδή πέρσι έβαλαν 5.408 € δεν πληρώσαμε καθόλου και τα
κουνούπια αυξήθηκαν 11.000 φέτος. Άρα προς τι διαμαρτυρόσασταν
προηγούμενα ότι το κράτος υστερεί τα έσοδα, όταν εσείς οι ίδιοι και η
διαπίστωση είναι γενική. Το κράτος τα έσοδα πράγματι υστερούν, εμείς τι
κάνουμε για να νοικοκυρέψουμε αυτή την κατάσταση στο Δήμο; Ερχόμαστε
και συνεχίζουμε την ίδια τακτική: σπατάλες, σπατάλες, σπατάλες.
Ό,τι

έχει

σχέση

με

την

ειλικρίνεια:

είναι

δυνατό

ο

προϋπολογισμός να έχετε 9.747 υπολογίζετε μέχρι τέλος του έτους
18.575.282 και ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι 29 εκατομμύρια. Είναι
δυνατό; Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Τα
περσινά δεδομένα κυμαίνονταν αν δεν με απατά η μνήμη μου γύρω στα 17-18
εκατομμύρια. Από τα 18 εκατομμύρια μέχρι τα 30, είναι διπλάσιος ο
προϋπολογισμός και επειδή σας βολεύει η διόγκωση για να μπορείτε άνετε να
κάνετε το γύρισμα των κωδικών, γι' αυτό ακριβώς και το διογκώνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς. Να ενημερώσω ότι ο κ. Δήμαρχος
αποχώρησε διότι πρέπει να ετοιμαστεί, ήρθε από ταξίδι και φεύγει αύριο πρωί
για ταξίδι και ήθελε κάποιο χρόνο για να ετοιμαστεί, ευχαριστώ πολύ.
Από τους επικεφαλής θέλει κάποιος τον λόγο; Ο κ. Γεωργαμλής
έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν θα αναφερθώ σε κωδικό – κωδικό όπως έκανε ο κ.
Πλάτανος, θα πω ότι κι εγώ στο σύνολό του μπορεί να διαφωνώ όσον αφορά
τον προϋπολογισμό, είναι ένα «εργαλείο» που χρησιμοποιεί η συμπολίτευση
για να λειτουργήσει, θα πω μόνο ότι θα ψηφίσω ανελαστικές δαπάνες, ό,τι
έχει σχέση με τις σχολικές Επιτροπές και την κοινωνική πολιτική. Δεν ψηφίζω
τίποτε άλλο. Δηλαδή αν μπορώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό, αν μου
επιτρέπετε να το κάνω, ψηφίζω μόνο αυτούς τους τρεις τομείς: ανελαστικές
δαπάνες, ό,τι έχει να κάνει με τις σχολικές Επιτροπές έχω την εντύπωση τις
αναμορφώσεις που θα φέρετε για να έχω το δικαίωμα να ψηφίζω γιατί τώρα
δεν το κάνω και τις κοινωνικές παροχές.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς θα ήθελα να πω ότι το
Παρατηρητήριο

έχει

κάνει

μια

παρατήρηση

η

οποία

λέει

ότι

ο

προϋπολογισμός μας δεν είναι ρεαλιστικός. Από την άλλη τον βρίσκει
ισοσκελισμένο. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρώ
υπερβολικά, από την άλλη όμως πλευρά και τη θέση την οποία έχουμε εμείς,
είναι ότι πολλοί κωδικοί είναι διογκωμένοι, βέβαια έχουμε και το θέμα όπως
είπαμε στην αρχή να τον ισοσκελίσουμε.
Βέβαια δεν θέλω να μπω και να αρχίσουμε να ονοματίζουμε
κωδικό – κωδικό και να λέμε «τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο που μας αρέσει ή
δεν μας αρέσει», εμείς απλούστατα είμαστε κατά αυτού του προϋπολογισμού
που έρχεται σήμερα διότι και πέρσι είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό ο
οποίος ουσιαστικά είναι και στην εισήγηση ακριβώς ίδιος όπως ήταν το 2016.
Στα μεγέθη έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς οι οποίοι σε καμία
περίπτωση δεν μας βρίσκουν σύμφωνους και θα ήθελα να τονίσω ένα
πράγμα: ψηφίζουμε τις ανελαστικές δαπάνες ακριβώς όπως είπε ο κ.
Γεωργαμλής, το θέμα των σχολικών Επιτροπών, όπως επίσης το θέμα όλων
των κοινωνικών δομών που έχει ο Δήμος μας. Όλα τα υπόλοιπα είμαστε κατά,
σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Από τις 29.370.000 που είναι το σύνολο του
προϋπολογισμού και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος το υλοποιήσιμο θα είναι
γύρω στα 22 εκατομμύρια, από τακτικές επιχορηγήσεις είναι γύρω στα 4
εκατομμύρια. Το σύνολο των επιχορηγήσεων που μπαίνουν μέσα και έκτακτες
που μπαίνουν με τα χρόνια, ήταν η ερώτηση που έκανα, το σύνολο το
αναφέρατε στην εισήγηση είναι 25% του συνόλου.
Από ίδια έσοδα του Δήμου τα τέλη και ίδιοι πόροι είναι 27%, τα
έκτακτα είναι 2.300.000 προφανώς αφαιρούνται κάποια ΣΑΤΑ που μπαίνουν
κάθε χρόνια. Τα 2.400.000 είναι επιδόματα πρόνοιας, η μισθοδοσία είναι
κάπου στα 8 εκατομμύρια είναι γύρω στο 28%.
Αυτές οι συγκρίσεις, αυτή η ανάγνωση του προϋπολογισμού για
εμένα είναι μια κατάσταση η οποία αντανακλάται από το Δήμο, Περιφέρεια,
κράτος. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια σε αυτά και είναι όσο αυξάνονται τα
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τέλη όσο μεγαλώνει η φορολεηλασία των λαϊκών νοικοκυριών, περισσότεροι
πόροι αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών
και επί της ουσίας κατευθύνονται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και
των δανειστών.
Εδώ νομίζω ότι κουμπώνει και το θέμα που πιάσαμε και στο
προηγούμενο

Συμβούλιο

που

αναφέρει

η

ΚΕΔΕ

την

φορολογική

αποκέντρωση και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή για τη νέα γενιά των
παρακρατηθέντων που συνολικότερα η ΚΕΔΕ το βάζει κατά καιρούς και η
ΕΝ.Π.Ε. που κατά την γνώμη μου μπορεί να αποτελέσει τουλάχιστον από
αυτή την πλευρά αποπροσανατολιστικό και μικροκομματικό χαρακτήρα γιατί
ας μην ξεχνάμε ότι από ΚΕΔΕ, ΕΝ.Π.Ε. και Κυβέρνηση υπάρχει πλήρης
συμφωνία ώστε στην ουσία η επιχορήγηση των Δήμων να παραμείνει μεν
στην ευθύνη της κεντρικής Διοίκησης και καθώς ωριμάζουν τώρα οι
βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, οι βαθύτερες αντιδραστικές ανατροπές και κρατική
και τοπική Διοίκηση και να συναρτάται με τη δυναμικότητα των φόρων.
Πιο συγκεκριμένα είδα κάποια επιπλέον πράγματα που θέλω να
αναφέρω σε σχέση με τον προϋπολογισμό, όπως ας πούμε στα ΚΑΠΗ ενώ
υπάρχει μείωση των συντάξεων, οι συντάξεις έχουν πέσει στα Τάρταρα στον
προϋπολογισμό

από

2,5

πάει

στις

3.500

υπάρχει

αύξηση

των

προϋπολογισθέντων για τα ΚΑΠΗ, αντίστοιχα στα σχολεία υπάρχει τρομερή
συρρίκνωση της χρηματοδότησης και επί της ουσίας προϋπολογίζεται η ίδια
περικοπή.
Αντίστοιχα

στο

επίδομα

τυφλότητας

από

362.000

προϋπολογίζονται 203.000 και τέλος πάντων βλέπουμε ότι προϋπολογίζεται η
περικοπή, προϋπολογίζεται και εφαρμόζεται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική και όχι
οι λαϊκές ανάγκες. Από αυτή την άποψη είχα κάποια σημεία να αναφέρω που
δείχνουν πως αυτό είναι μια συνέχεια του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά
τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το αναφέρω τώρα. Όποιος θέλει έχω κάποια
συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δείχνουν τη μείωση που υπάρχει και στον
κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με τις δαπάνες προς τους Δήμους.
Είπαμε ούτως ή άλλως και στο προηγούμενο Συμβούλιο στο
θέμα με το Συνέδριο έβαλα αρκετά θέματα για το γενικότερο και πως έχουμε
την άποψή μας. Κατά τη γνώμη μου μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που
εκτελεί τον προϋπολογισμό της Κυβέρνησης και αποτυπώνεται από μια
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λογική συνέχειας της αστικής διαχείρισης, από το γεγονός ότι δεν μπορεί να
είναι φιλολαϊκός ένας προϋπολογισμός σε αυτές τι συνθήκες.
Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι με αυτό που έβαλε ο
Δήμαρχος στο προηγούμενο εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη και να δείξω την
αντίθεσή μου και εδώ γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε ότι μπορεί να
υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής με επίκεντρο
τον πολίτη, τις κοινωνικές ανάγκες σε περίοδο κρίσης. Έκανε μια διαφορετική
διατύπωση πριν ο Δήμαρχος που αν αλλάξουμε τους συσχετισμούς θα
έχουμε μια καλύτερη… Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Είναι στοιχείο που αναδεικνύει ότι δυνάμεις όπως οι δικές σας δεν μπορούν
να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική. Δεν μπορείτε και ούτε και θέλετε, αυτό
δηλαδή δείχνει.
Γιατί για εμένα σήμερα αυτό που μπορούμε να έχουμε είναι
δημάρχους και αιρετούς στο πλευρό του λαϊκού Κινήματος ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική, είτε αυτή είναι νεοφιλελεύθερη είτε είναι νεοκεϋνσιανή είναι
πολιτική του κεφαλαίου, είναι αντιλαϊκή και πλήττει τους εργαζόμενους, τα
φτωχά λαϊκά στρώματα.
Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το τελευταίο παράδειγμα που
έχει ο Δήμος Πάτρας να επιδείξει με την κινητοποίηση στις 9 Δεκέμβρη που
γίνεται για δραστική αύξηση των δαπανών για ενίσχυση της λαϊκής
οικογένειας, μέτρα κατά της ανεργίας και άλλα αιτήματα που έχει ψηφίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο, μπορώ να σας δώσω και αυτό, έχοντας πάντα στον
προσανατολισμό μας την ουσία του φόρου τιμής στον Φιντέλ Κάστρο, που
είναι η αναγκαιότητα και ο ρεαλισμός της σοσιαλιστικής επανάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επειδή έγινε ένα ερώτημα το είχε θέσει ο κ.
Γεωργαμλής νομίζω στην αρχή και δόθηκε μια απάντηση στην ουσία από τον
κ. Ντάτση, το είχα εξηγήσει πως γίνεται του το εξήγησα και κατ’ ιδίαν. Για να
δώσουμε μια σαφή απάντηση: το ποσοστό υλοποίησης που έκατσα και το
έβγαλα

κι

εγώ

τώρα

βάσει

των

εκτιμήσεων

των

Υπηρεσιών

του

προϋπολογισμού του Δήμου είναι γύρω στο 82% γιατί είπε πριν και ο κ.
Ντάτσης 50% αλλά πρέπει να αφαιρείς δυο μεγέθη, τα ανέφερα ποια είναι.
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Είναι οι εισπράξεις υπέρ τρίτων και ένας κωδικός που είναι οι
προβλέψεις μη είσπραξης από παλιά βεβαιωμένα. Απλά το λέω γύρω στο
80% είναι το ποσοστό υλοποίησης, δεν κάνεις τη διαίρεση όπως την έκανε ο
κ. Ντάτσης, αφαιρείς δυο κωδικούς και από εδώ και από εκεί και μετά κάνεις
τη διαίρεση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θα έλεγα λίγα αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω
γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να λέμε κάποια πράγματα και να τα βάζουμε στη
θέση τους.
Κατ' αρχήν να απαντήσω στον κ. Πλάτανο, στην Παράταξη του
κ. Αράπογλου δεν είναι επί προσωπικού, που μου προκάλεσε και μια ένταση
αλλά οφείλω να πω ότι όταν λέμε κάτι και το λέμε δημόσια πρέπει να το
τεκμηριώνουμε.

Ακούστηκε

ότι

μοιράζουμε

πλασματικές

υπερωρίες,

ακούστηκε ότι ιδιωτικοποιούμε το πράσινο γιατί ανεβάζουμε τους κωδικούς
της συντήρησης του κοινόχρηστου χώρου, ακούστηκε ότι έχουμε ένα
ανειλικρινή προϋπολογισμό και διάφορα άλλα που αφορούσαν κωδικούς του
γραφείου Τύπου θα απαντήσουν οι συνάδελφοι γι' αυτά.
Ας πάμε στα των υπερωριών και ας πάμε στις ιδιωτικοποιήσεις
του πρασίνου. Κύριε Πλάτανε, θα σας θυμίσω τι λέγατε το 2015 το 1 ο εξάμηνο
δηλαδή μετά το ’14 που αναλάβαμε, ερχόσασταν εδώ και ωρυόσασταν τον
Ιούνιο του ’15 ότι το κάτω Κουκλάκι συγκεκριμένα έχει γίνει δασική έκταση, ότι
τα χορτάρια κοντεύουν να φτάσουν στις ταράτσες των σπιτιών και κάτι τέτοια.
Σας αποδείξαμε και το ’16 θα σας το αποδείξουμε και το ’17 ότι
τα πράγματα γίνονται στην ώρα τους. Με λιγοστό προσωπικό αλλά όχι στην
τύχη τους. Και εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και να το λέτε και στο
προσωπικό αυτό ότι η «Δύναμη Πολιτών» θέλει να βάλει τους ιδιώτες από την
πίσω πόρτα στο Δήμο. Θυμηθείτε τι σας λέω γιατί πρέπει να απολογείστε
καμιά φορά και γι' αυτά που λέτε αβίαστα.
Δεύτερο ψεύδος για πλασματικές υπερωρίες. Σας προκαλώ να
πείτε ποιες είναι οι πλασματικές υπηρεσίες, σε ποιους κωδικούς, ποιος τις
υπογράφει, διότι αν δεν το αποδείξετε είστε ένας κοινός συκοφάντης. Οι
άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή εδώ για να αγορεύουμε εμείς και να
συζητάμε με τις ώρες, δουλεύουν εκτός ωραρίου και η Νομική Υπηρεσία και οι
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ηλεκτρολόγοι που κάθονται εδώ μέχρι τη 1 το βράδυ. Ποιος θα τους πληρώσει
κ. Πλάτανε; Σας χρωστάνε καμία χάρη; Σας χρωστάνε καμία χάρη και λέτε ότι
τους βάζουμε πλασματικές υπερωρίες; Τι θα του πείτε του εργαζόμενου; Πείτε
μου, τι θα του πείτε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μετά αν θέλετε θα σας δώσω τον λόγο. Παρακαλώ
δεν μπορείτε να πάρετε τον λόγο τώρα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο να σας κολλήσω στον τοίχο;
Πολύ εύκολο μου είναι, δεν μου είναι δύσκολο. Άρα πάρτε πίσω αυτό που
είπατε, γιατί σας ξαναλέω είστε κοινός συκοφάντης. Κοινός συκοφάντης!
Πάμε τώρα στο τι θα κάνουμε το ’17. Δεν θα πάω κωδικό –
κωδικό έχει περάσει η ώρα, έχει εξαντληθεί το θέμα και από τον κ. Λάλο και
από το Δήμαρχο, θα πω μόνο ότι για πράσινο και καθαριότητα εμείς από τη
νέα χρονιά σε πείσμα όσων αντιδρούν εδώ μέσα και λένε αυτά που λένε,
δημοπρατούμε το άλσος με πόρους της Περιφέρειας 800.000 €. Προχωρούμε
σε επενδύσεις πρασίνου για τα αρδευτικά δίκτυα αντικατάσταση και βελτίωση
του υπάρχοντος δικτύου 145.000 € μοιρασμένα σε δυο κωδικούς είναι στην
εισήγηση μπορείτε να τα δείτε.
Δίνουμε 35.000 € για να φυτέψουμε τα διάκενα στα πεζοδρόμια
ως οφείλουμε γιατί συζητάγαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν
αρκεί να κόβουμε, πρέπει και να πάμε σε ισοζύγιο πρασίνου. Τρέχει ήδη μέσα
στο ’16 η ανάπλαση της πλατείας το βλέπετε το παρατηρείτε είναι σε εξέλιξη,
είναι σχεδόν έτοιμη η ανάπλαση της παιδικής χαράς στη συμβολή Επταλόφου
και Πανόρμου εκτός από τα όργανα γίνεται και ανάπλαση πρασίνου με δέντρα
και γκαζόν και αρδευτικά και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τελειώνουμε και την
ανάπλαση της πλατείας Υψηλάντου.
Για το 2017 και γιατί βάζουμε αυτά τα χρήματα που ανέφερα;
Θέλουμε να αναπλάσουμε τις εισόδους της πόλης, θεωρούμε ότι δεν πρέπει
στην είσοδο της Χαλκηδόνας τα δυο μεγάλα οικόπεδα να έχουν αυτή την
εμφάνιση. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναπλαστούν και άλλες τρεις παιδικές
χαρές και πλατείες που θα επιλέξουμε μαζί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος να πω ότι για την καθαριότητα εκτός από τα στοιχεία που
έδωσε ο Μιχάλης, εμείς θεωρούμε ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών
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προϋποθέτει και επενδύσεις. Αν για κάποιους θεωρούνται σπατάλες εμείς
θεωρούμε ότι είναι επενδύσεις, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό
που είναι τόσο αναγκαίες για να συνεχιστεί το έργο της καθαριότητας. Διότι
αγαπητοί συνάδελφοι η πόλη μεγαλώνει, η πόλη έχει επισκεψιμότητα, το έχω
ξαναπεί, η πόλη τα Σαββατοκύριακα έχει αρκετό σκουπίδι και δυστυχώς οι
εργαζόμενοι το ξαναλέω, το βασικό τους ωράριο είναι Δευτέρα με Παρασκευή.
Εάν δεν θέλετε να μαζεύουμε την πόλη, αν θέλετε να κάνουμε
στοίβες τα σκουπίδια, να μας το πείτε. Να βάλουμε 0 υπερωρίες και να βγουν
φίδια στην πόλη, να μας το πείτε όμως. Να μην λέτε εύκολα ευχολόγια εδώ
μέσα. Πείτε μας ότι δεν θέλετε να μαζεύουμε την πόλη τα Σαββατοκύριακα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν είναι επί προσωπικού κ. Κόντο, μη θίγεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, μη βλέπετε την επιθετικότητα από μία πλευρά,
σας λέω.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μη θίγεστε δεν είναι προσωπικό, δεν αναφέρθηκα σε εσάς.
Αλλά λέω ο λαϊκισμός πολλές φορές τον οποίο κι εσείς τον επικαλείστε –εσείς
λέω, της αντιπολίτευσης, δεν είναι πάλι επί προσωπικού- έρχεται και οξύνει
την κατάσταση. Αυτά που είπε ο κ. Πλάτανος οξύνανε την κουβέντα,
τραχύνανε την κουβέντα. Δικαίωμά του είναι να μην θέλει να ψηφίσει τον
προϋπολογισμό, αλίμονο, αλλά δεν μπορεί να έρχεται μέσα στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, στα πρακτικά που καταγράφονται να λέει αυτά τα
πράγματα και μένουν αναπάντητα. Δεν μένουν αναπάντητα από εμάς αυτά τα
πράγματα. Αλλιώς κάποιος είναι κοινός συκοφάντης όταν λέει τέτοια
πράγματα, ότι μοιράζουμε εμείς 140.000 € πλαστές υπερωρίες. Να το
ανακαλέσει.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μισό λεπτό χρησιμοποίησε το όνομά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και επειδή χρησιμοποίησε το όνομά σας;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: «Κοινός συκοφάντης» δεν είναι προσωπικό;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Χρησιμοποίησε το όνομά μου, επί προσωπικού.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι απαράδεκτο να μην αντιδράσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Συνολικά η Παράταξή σας συκοφαντεί, τον ορίσατε ειδικό
αγορητή.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Απαντώ και στον κ. Κουμαριανό και στον κ. Ανανιάδη αυτά
που ξέρουν συκοφάντες ποιοι είναι, τα γυρίζω πίσω σε αυτούς.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Σας τα πετάμε πίσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ό,τι έχει σχέση με τις υπερωρίες κ. Ανανιάδη, εγώ είπα ότι
υπάρχουν 15 κωδικοί. Βεβαίως είναι απαραίτητες οι υπερωρίες, αλλά σε
σχέση με την περσινή χρονιά έχετε διπλάσιο αριθμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος χρόνου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Πέστε μου εσείς λοιπόν τι έχετε κάνει.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είπατε για πλασματικές υπερωρίες, ανακαλέστε λοιπόν για
να ανακαλέσω κι εγώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν ανακαλώ τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ανακαλεί.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Απλά μια συγνώμη στους εργαζόμενους.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν έχουν καμία σχέση οι εργαζόμενοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι παρακαλώ, εμμένει στην άποψή του. Η Παράταξη
του κ. Αράπογλου δια του κ. Πλάτανου επιμένει …
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μήπως οι 3.000 που είναι στους ειδικούς συμβούλους είναι
πραγματικές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Πλάτανε!
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Πρόεδρε τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πρόεδρε κι εγώ τον λόγο γιατί αναφερθήκατε στο όνομά
μου και στην Παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει καθόλου, ας αναφέρθηκα στο όνομά σας.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πειράζει και παραπειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
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Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Δυο παραδείγματα για τις υπερωρίες. Είπαμε
προηγουμένως ότι η πόλη είχε να κάνει ασφαλτοστρώσεις έξι χρόνια. Φέτος
έχουμε ήδη ξεκινήσει τις ασφαλτοστρώσεις και το ’17 προβλέπονται 720.000
για νέες ασφαλτοστρώσεις. Οι ασφαλτοστρώσεις όπως ξέρετε γίνονται βράδυ.
Σήμερα έχουμε ασφαλτόστρωση στην Επταλόφου. Τρεις υπάλληλοι από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες δουλεύουν από τις 10 το βράδυ που κόβουμε την
κυκλοφορία μέχρι τις 6 το πρωί που ξεκινάει η συγκοινωνία. Οι υπερωρίες
αυτές, αυτοί οι άνθρωποι αυτοί οι υπάλληλοι του Δήμου εργάζονται
υπερωριακά νύχτα που είναι διπλό το μεροκάματο.
Όταν

παρέλαβα

ως

εντεταλμένος

δημοτικός

σύμβουλος

αθλητισμού, είχαμε ένα αγώνα όλο το χρόνο και αυτός τα δυο τελευταία
χρόνια είχε καταργηθεί. Μιλάω για τα 10 χιλιόμετρα στη μνήμη του
Αποστολάκη. Φέτος γίνονται Κυριακές οι αγώνες που είναι πάλι διπλές οι
υπερωρίες και δουλεύουν όλοι οι γυμναστές του Δήμου, σύνολο εννιά.
Έχουμε 24 Φλεβάρη το ράλι παλαιών αυτοκινήτων, το Μάρτη
έχουμε το κριτέριουμ του ποδηλατικού γύρου που συνδιοργανώνουμε με την
ΑΕΚ και το ράλι Αμαζόνα. Τον Απρίλη θα κάνουμε το 3x3 τους αγώνες
μπάσκετ, τον Απρίλη πάλι θα κάνουμε ένα δρόμο 10 χιλιομέτρων αφιερωμένο
στον Γιώργο Παπαβασιλείου, το Μάιο θα κάνουμε τα 10 χιλιόμετρα του
Αποστολάκη, τον Σεπτέμβρη μαζί με τη Νέα Ιωνία κάνουμε τα 10 χιλιόμετρα
στις γειτονιές των προσφύγων και το Δεκέμβρη κάνουμε τον ανώμαλο δρόμο
μέσα στο δάσος. Καταλαβαίνετε πως αυξάνονται οι υπερωρίες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ξέρω την εμμονή ορισμένων, όπως του κ. Κουμαριανού με
εμένα ακόμη κι όταν δεν έχω πάρει τον λόγο, ακόμη κι όταν δεν έχω μιλήσει
πάλι με εμένα θα ασχολείται.
Να ενημερώσω κ. Κουμαριανέ ότι στην Παράταξή μας δεν
ζητάω από τους δημοτικούς συμβούλους να μου υποβάλλουν τις ομιλίες τους
ή τις τοποθετήσεις τους εκ των προτέρων για να υπάρχει συλλογική ευθύνη,
να γνωρίζω τι θα πουν. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε συνηθίσει διαφορετικά, στο
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος
εκφράζει τον εαυτό του και δεν υποβάλλει ούτε στον επικεφαλής ούτε στον
Πρόεδρο ούτε στο Δήμαρχο εκ των προτέρων την τοποθέτησή του.
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Επίσης πριν αρχίσω τη δική μου τοποθέτηση γιατί γι' αυτό
ζήτησα τον λόγο, να αναφέρω ότι ο κ. Πλάτανος δεν αναφέρθηκε σε καμία
περίπτωση σε πλασματικές υπερωρίες και μάλιστα στο σύνολο των
υπερωριών όπως κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν. Εστίασε, εγώ
τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, στη σημαντική αύξηση των Υπηρεσιών στο
φετινό προϋπολογισμό και αυτό νομίζω ότι είναι αντικειμενικό. Δηλαδή από
αυτά που άκουσα εδώ νομίζω ότι υπάρχει πράγματι μια αύξηση των
υπερωριών ανάμεσα στον προϋπολογισμό του ’16 και του ’17.
Τα υπόλοιπα σχόλια όσον αφορά μη πούμε εκείνο, ή για τις
υπερωρίες και τα λοιπά, είναι στα πλαίσια του «κοινοβουλευτικού» ελέγχου
και μάλιστα από ένα Δημοτικό σύμβουλο ο οποίος έχει πολλά χρόνια στα
Δημοτικά Συμβούλια της πόλης μας, περισσότερα από όσα εσείς και εγώ και
τουλάχιστον αυτό να το σεβαστούμε και μη σχολιάζουμε το ύφος από εσάς και
ειδικά εγώ που έχω δεχτεί άπειρες φορές επιθέσεις τέτοιου ύφους και από το
Δήμαρχο και από άλλους.
Επαναλαμβάνω δεν αποκόμισα την εντύπωση ότι ο κ. Πλάτανος
χαρακτήρισε το σύνολο των υπερωριών πλασματικές, δεν θα μπορούσε
άλλωστε. Σχολίασε τη σημαντική αύξηση των υπερωριών από τον
προϋπολογισμό του ’16 στον προϋπολογισμό του ’17, αυτό δεν νομίζω ότι
μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και σίγουρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να
τεκμηριωθεί. Δεν το απορρίπτει εκ των προτέρων κανείς, αλλά έχει κάθε
δικαίωμα να τον προβληματίσει και να το σχολιάσει έστω και με το αυστηρό
ύφος που συνηθίζει ο κ. Πλάτανος.
Άλλο ένα λεπτό για τη δική μου τοποθέτηση. Ακόμη κ. Λάλο κι
αν δεν είναι παράνομο ο προϋπολογισμός και η τροποποίηση ενός
προϋπολογισμού να μην περνάει από την Οικονομική Επιτροπή, δεν λέω ότι
ήταν παράνομο αυτό δεν το γνωρίζω εν πάση περιπτώσει αν είναι
υποχρεωτικό, δεν νομίζω ότι είναι σωστό το κορυφαίο πολιτικά οικονομικό
θέμα

που

έρχεται

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

μην

έχει

περάσει

προηγουμένως στο σύνολό του από το ανώτατο οικονομικό όργανο, την
Οικονομική Επιτροπή.
Τι δείχνει αυτό όταν η τελική μορφή του προϋπολογισμού
έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει περάσει επαναλαμβάνω η
τελική και ολοκληρωμένη του μορφή από την Οικονομική Επιτροπή; Τι δείχνει
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για την Οικονομική Επιτροπή κατ' αρχήν. Ότι δεν έχει ούτε καν συμβουλευτικό
ρόλο; Αφού καν δεν τέθηκε υπόψη της αυτές οι τελικές τροποποιήσεις πριν
υποβληθεί ο προϋπολογισμός στο Σώμα;
Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτές τις χαρές που διέκρινα όσον
αφορά την αύξηση των εσόδων. Μπράβο, το θέλουμε να έχουμε αύξηση των
εσόδων, είδα τον κ. Λάλο να σχολιάζει την αύξηση των εσόδων από το
νεκροταφείο χαμογελώντας κιόλας, θέλω να υπενθυμίσω ότι η αύξηση από
φέτος μπορεί να οφείλεται σε καλύτερη δουλειά, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάναμε
στο ξεκίνημα της θητείας σας αύξηση 40% στα τέλη ταφής στην 1 η, 2η και 3
κατηγορία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και αποτελέσματα δεν είδαμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αφήστε με λίγο, ξέρετε καλά κι εσείς ότι όταν εφαρμόζουμε
κάποια οικονομικά μέτρα τα αποτελέσματα δεν είναι στιγμιαία, έρχονται σε
βάθος χρόνου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Στο έτος έρχονται.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν έρχονται στο έτος, έρχονται σε ένα βάθος χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάλο, αφήστε να ολοκληρώσει.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μην ξεχνάτε ότι στο ξεκίνημα της θητείας σας έγινε 40%
αύξηση στα τέλη νεκροταφείου και μάλιστα και στους δημότες μας. Δεν
μπορώ να θεωρήσω σωστό αυτό που ειπώθηκε νομίζω και από τον κ.
Βασιλόπουλο ότι τα έσοδα αυξήθηκαν χτυπώντας όχι τους δημότες μας και
όχι αδιακρίτως όλους αλλά μόνο αυτούς που έχουν τους έχοντες. Η αύξηση
στα τέλη του νεκροταφείου χτύπησαν και δημότες μας, χτύπησαν και
ανθρώπους που δεν έχουν και μάλιστα εκμεταλλευόμενοι μια ανάγκη, που δεν
μπορεί κανείς να την αποφύγει.
Τρίτο και προτελευταίο. Αφού τα πράγματα πάνε τόσο καλά και
σας είδα να χαμογελάτε σχολιάζοντας την αύξηση των εσόδων κ. Λάλο, γιατί
χρειάστηκε να βάλουμε χαράτσια στους εκπαιδευόμενους και στους
συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δήμου μας; Γιατί δεν τους
τα προσφέραμε δωρεάν, αφού πάνε τόσο καλά τα έσοδα που χαμογελάμε
όλοι; Τουλάχιστον αυτό δεν όφειλε να μην υπάρχει, από εσάς που ισχυρίζεστε
ότι δεν είστε και υπέρ των χαρατσιών στους δημότες.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Λάλο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πείτε τα όπως θέλετε, τα δίδακτρα, τις συνδρομές. Χαράτσι
είναι κ. Λάλο. Βλέπετε ότι προσπαθώ να μη σηκώνω τους τόνους, έχω
διακοπεί τρεις φορές από εσάς και δεν σηκώνω τους τόνους. Χαράτσι είναι
κάτι που έρχεται εκεί που δεν υπάρχει σε μια τέτοια περίοδο στο κεφάλι των
δημοτών.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Χαράτσι είναι. Οτιδήποτε έρχεται και προσγειώνεται στους
δημότες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Λάλο, θέλει να είναι χαράτσι. Τι να κάνουμε τώρα;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Θα μου υπαγορέψετε τους όρους
που θα χρησιμοποιώ;
Τελειώνοντας κ. Πρόεδρε θέλω να πω το εξής: ακριβώς αυτό
που δείχνει το ότι δεν πέρασε η τελική μορφή του προϋπολογισμού από την
Οικονομική Επιτροπή το δείχνει και το ότι το Σώμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι,
λάβαμε την ολοκληρωμένη τελική μορφή του προϋπολογισμού, ένα
επαναλαμβάνω από τα κορυφαία πολιτικά και οικονομικά θέματα που
συζητάμε και γι' αυτό απαιτεί ο Κανονισμός ειδική συνεδρίαση γι' αυτό,
λάβαμε την τελική ολοκληρωμένη και συμπληρωμένη μορφή, τρεις – τέσσερις
ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμένα μου ήρθε
ηλεκτρονικά στις 2,5-3 η ώρα και επειδή εκείνη την ώρα γευμάτιζα, το είδα
στις 5-6 η ώρα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 9 το πρωί ήρθε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Λάλο δεν είστε ακριβής. 9 το πρωί ήρθαν μόνο οι
μεταβολές. Το σχέδιο του προϋπολογισμού στο σύνολό του συμπληρωμένο
και ολοκληρωμένο με τις μεταβολές, ήρθε στις 3 η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θέλω να λύσω κάποιες απορίες και να απαντήσω σε
κάποιες παρατηρήσεις διαφόρων δημοτικών συμβούλων. Αρχικά θα ήθελα να
αναφερθώ μέσα από τα πολλά ψεύδη που ανέφερε ο ειδικός αγορητής της
Παράταξης του Νέου, δυο πολύ ξεκάθαρα και κραυγαλέα ψεύδη.
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Πρώτον, 70 τετραγωνικά νόμιμα. Τι να πω; Μετά από δέκα
Δημοτικά Συμβούλια που έχει απαντηθεί αυτό, ας πάει να κάνει ειδικά
σεμινάρια στην Πολεοδομία είναι κοντά. Τα έχουμε απαντήσει δέκα φορές
αυτά.
Όσον αφορά το συνειδητό ψεύδος και πολύ επικίνδυνη
κατηγορία των πλασματικών υπερωριών, που όλοι την ακούσαμε και επέμεινε
σε αυτήν, δέχομαι την απόσυρση και την απολογία του επικεφαλής, άνθρωποι
είμαστε σφάλματα κάνουμε. Κύριε Αράπογλου δεν έχω εμμονή μαζί σας,
αδυναμία είναι.
Δεκτή η απολογία γιατί μια τέτοια συκοφαντική αναφορά όπως
και η συκοφαντική αναφορά για τα 70 τετραγωνικά της Πολεοδομίας θέλω να
τιμήσω και να σεβαστώ τη διαδρομή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά
οφείλει και λίγο να προστατεύει και ο ίδιος τον εαυτό του.
Όσον αφορά τους ψυχολόγους για τους γιατρούς. Σε αντίθεση με
τα ψεύδη και τις κοινές συκοφαντίες για τα 70 τετραγωνικά και τις πλασματικές
υπερωρίες, θα ήθελα να αναφερθώ ότι ο ψυχολόγος ήταν πιο ψηλά επειδή
τον είχαμε πενθήμερη εργασία 8ωρο, ενώ οι γιατροί είχαν συγκεκριμένες ώρες
κάποιες εβδομάδες, καθόριζαν αυτοί. Αυξάνουμε τα κονδύλια για τους
γιατρούς γιατί θα τους ζητήσουμε παραπάνω για το ’17 και στον παιδίατρο και
στον γενικό ιατρό των ΚΑΠΗ.
Και μιλώντας για εύλογες παρατηρήσεις και όχι τα κοινά ψεύδη
για τα 70 τετραγωνικά για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ τα νόμιμα και τις πλασματικές
υπερωρίες που αποσύρθηκε τελικά, όσον αφορά τα ΚΑΠΗ. Δεν αυξάνουμε
κάτι, θα φαινόταν αυτό στα τέλη, δηλαδή 5 ευρώ το χρόνο παραμένει. Απλά
επειδή βελτιώνονται τα ΚΑΠΗ, έχουμε παραπάνω μέλη. Έχουμε την εκτίμηση
ότι θα έχουμε παραπάνω μέλη. Θα μπορούσε να το πούμε και χαράτσι τα 5
ευρώ το χρόνο, έχετε δίκιο.
Αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 70 τετραγωνικά του
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ μπορούσαν να νομιμοποιηθούν, ούτε ότι έχουμε πλασματικές
υπερωρίες.
Όσον αφορά επίσης τα επιδόματα τυφλότητας αυτό καθορίζεται
από την πρόβλεψη των αναπήρων τυφλών που έχουμε με βάση τα στοιχεία
που έχουμε και προβλέπουμε 10%. Δεν αλλάζει από εμάς κάποια επιδότηση,
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αυτό είναι έσοδο – έξοδο από το Υπουργείο. Όταν μειώνονται ή αυξάνονται
αντιστοίχως αναπροσαρμόζουμε τον προϋπολογισμό, δεν έχουμε κάποια
δυνατότητα να παρέμβουμε σε τέτοιους κωδικούς αναπηρικών επιδομάτων.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα ΚΑΠΗ αλλάζουν υποχρεωτικά διότι έχουν
εισπραχθεί παραπάνω λεφτά. Πρέπει να αποτυπώσω αυτό το πράγμα το ότι
εισπράχθηκαν περισσότερα λεφτά στον προϋπολογισμό γι' αυτό βλέπετε
παραπάνω λεφτά.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εντάξει δεν είναι πια παρατημένα τα ΚΑΠΗ έρχονται
περισσότερα μέλη να γραφτούν.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δηλαδή εισπράτταμε 2,5 εισπράξαμε 3,5 όμως.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πραγματικά πιστεύω ότι ο ειδικός αγορητής της
Παράταξης του Νέου, κατά βάθος δεν τα πιστεύει αυτά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να το επαναλάβετε πολλές φορές κ. Κουμαριανέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όσο πιο πολλές φορές το επαναλάβετε, τόσο πιο ειλικρινής
γίνεστε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ούτε για τα 70 τετραγωνικά ότι ήταν νόμιμα, ούτε ότι
έχουμε πλασματικές υπερωρίες.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν αλλάζετε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Πλάτανε.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Κατά βάθος πραγματικά πιστεύω ότι δεν το πιστεύει,
αλλά αρχίζω να προβληματίζομαι τι πιστεύει πραγματικά από όσα λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το κεντρικό και τοπικό Ταμείο είναι μείον. Μάλλον θα πρέπει να
ανασκουμπωθούμε και να βάλουμε τη λογική και τη φαντασία μας να
δουλέψουν. Θα πρέπει να αναζητήσουμε πηγές εκτός κεντρικής Διοίκησης
τόσο άψυχων όσο και έμψυχων πόρων. Δεν είναι πάντα κατακριτέοι και
βρώμικοι οι χορηγοί. Δεν είναι πάντα απατεώνες οι εξωτερικοί συνεργάτες,
δεν είναι οπωσδήποτε αμαρτωλά τα ΣΔΙΤ, οτιδήποτε όταν ελέγχεται στα
αλήθεια, είναι στα αλήθεια χρήσιμο για τους δημότες.
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Και με σεβασμό στο ενός λεπτού σιγή φόρο τιμής που
αποδώσαμε στην αρχή της συνεδρίασης στο Κομαντάντε Φιντέλ, η Coca
Cola και Pepsi Cola πλέον υπάρχει σε περιοχές και της Κούβας και της
βόρειας Κορέας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πίνουμε Coca Cola εμείς. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής: είναι πραγματικά ότι
έχουμε ένα σύνολο αξιοποιήσεις και είναι υπογεγραμμένο από την Πρόεδρο,
την κα Κουλουμπίνη. Λέει δεν είναι ρεαλιστικός είναι ισοσκελισμένος και αυτό
έπρεπε να γίνει.
Εκείνο που ξεκινώντας θέλω να πω είναι ότι παίρνοντας τον
προϋπολογισμό στα χέρια μου, είδα μια λέξη που με ενόχλησε. Μιλάει η
Διοίκηση και το οικονομικό επιτελείο για εκτίμηση όσον αφορά μέχρι τις 31/12.
Τι θα πει εκτίμηση; Εδώ είναι εισπράξεις, είναι χρήματα. Βρισκόμαστε αυτή τη
στιγμή στα τρία τρίμηνα, θέλουμε ένα μήνα για να κλείσει ο προϋπολογισμός.
Ένα μήνα. Πως μπορούμε να μιλάμε για εκτίμηση;
Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι είναι μέχρι τον Ιούλιο αν θυμάμαι
καλά και έχω σημειώσει και σήμερα έχουμε Νοέμβριο. Καλά, δεν γνωρίζουν οι
Υπηρεσίες τι έχουν εισπράξει μέχρι σήμερα και μας μιλάνε για εκτίμηση; Τα
γνωρίζουν. Έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να μπω γιατί
από πολλούς συναδέλφους με κάλυψαν σε μεμονωμένους κωδικούς.
Θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός που δίνει την
εντύπωση προχειρότητας, κατ’ εμέ έτσι όπως τον είδα έτσι όπως τον
μελέτησα και με τα αποτελέσματα. Έρχομαι στο τελικό για να πω, είχαμε
διαμορφωθέντα 32.859,244,28 και βεβαιωμένα 19.009.935,062 και η εκτίμησή
μας 23.470.656,044 και μιλάμε για το ’17 29.370.380,79 εκτίμηση δηλαδή
πάνω.
Αν συγκρίνουμε τα δυο πρώτα το 32.859 με το 19.009 η
σημερινή κατάσταση που μας παρουσιάζει η Διοίκηση είναι το 57% των
εσόδων, αν το διαιρέσουμε βγαίνει 57%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που θα
ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό θα πρέπει να καλύψουμε το υπόλοιπο 43%
μέχρι τις 31/12. Αν μπορεί να γίνει δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αλλά με
εκτιμήσεις δεν μπορούν να βγουν αποτελέσματα.
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Εφόσον έχετε λέω και πάλι αποτελέσματα μέχρι αυτή τη στιγμή
που μιλάμε, κ. Αντιδήμαρχε των Οικονομικών τα έχετε, θα ήταν πιο ειλικρινείς
και πιο σωστός και πιο ουσιώδης ο προϋπολογισμός το να βλέπαμε
διαφορετικά νούμερα. Οπότε και να περιορίσουμε τις ερωτήσεις και τις
αμφισβητήσεις του καθένα από εμάς. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ρόκου έχει τον λόγο.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Εγώ πάντως θαυμάζω τον κ. Πλάτανο γιατί έχει ένα ταλέντο να
μας μαλώνει, να υψώνει τον τόνο της φωνής του, να γελάει μετά και
ουσιαστικά να μας κοροϊδεύει. Τον θαυμάζω. Δεν μπορώ να το κάνω, είμαι
ευθύς άνθρωπος.
Τι μας είπε ο κ. Πλάτανος. Υπερωρίες κάνουν όταν κάποιοι
δουλεύουν περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά και πάλι μπορούμε να
δουλέψουμε περισσότερο την επόμενη χρονιά άμα αυξάνονται οι εργασίες,
άμα αυξάνονται αυτά που θέλεις να κάνεις προφανώς θα αυξηθούν και οι
υπερωρίες, εφόσον δεν έχουμε άλλο προσωπικό. Εκτός αν πάρουμε άλλο
προσωπικό που θα πληρώνουμε μισθούς βέβαια.
Ένα ερώτημα θέλω να βάλω: είναι κοινωνική παροχή ο
πολιτισμός ή δεν είναι; Για μας, και νομίζω ότι για όλο τον κόσμο ο πολιτισμός
είναι μέσα στις βασικές του ανάγκες και έτσι νομίζουμε κι εμείς εδώ σαν
Παράταξη ότι είναι από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου ο πολιτισμός.
Αυτό το πίστευαν από αρχαιοτάτων χρόνων, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτή την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου εμείς θέλουμε να
την εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Όλο
αυτό τον καιρό προσπαθήσαμε, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ, να
παρέχουμε στους συμπολίτες μας και με εθελοντές και με όποιο άλλο τρόπο
μπορούμε, μαθήματα όπως είπατε, στα οποία βέβαια δεν βάλαμε χαράτσια.
Χαράτσι βάζεις σε κάτι που είναι υποχρεωτικό για όλους. Θα μου πεις «εγώ
δεν μπορώ να το πληρώνω, θέλω να το κάνω, αλλά κι αυτό το ελάχιστο που
έχετε δεν μπορώ να το πληρώνω», δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Ξέρετε κάτι; Θα το πω άλλη μια φορά που το είχα πει κι άλλη μια
φορά και τσαντίστηκαν κάποιοι. Όποιος δεν έχει, δεν πληρώνει πρώτον.
Δεύτερον, δεν είμαστε στο σοσιαλισμό, πραγματικά θα ήθελα να ήμασταν και
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να μην πληρώνει κανένας και να κάνει και ζωγραφική και να κάνει και χορωδία
και να κάνει τα πάντα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Πολύ θα το θέλαμε.
Και ακόμη δεν το έχουμε τελειώσει αυτό το θέμα, προσπαθούμε
αυτό το θέμα που προέκυψε με τους μουσικούς –όχι που προέκυψε, που το
έχουμε βάλει εμείς σαν πλάνο- να το κάνουμε δωρεάν. Θα προσπαθήσουμε
στην επόμενη αναμόρφωση να βρούμε ένα άλλο τρόπο ώστε να μην
πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς δεν είναι εύκολος ο άλλος τρόπος.
Τον ψάχνουμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτά δεν θα ξεκινήσουν στις αρχές του
’17, αυτά θα ξεκινήσουν ουσιαστικά του χρόνου, προς το τέλος του ’17 θα
ξεκινήσουν. Και τώρα να τα ψηφίσετε, στο τέλος θα ξεκινήσουν θα
προσπαθήσουμε να μην πληρώνουν.
Τι είναι αυτά τα χρήματα που βάλαμε γι' αυτές τις εκδηλώσεις.
Όπως είπε και ο κ. Μανωλεδάκης και ήθελα να το πω κι εγώ, οι εκδηλώσεις
του αθλητισμού είναι πάρα πολλές, τουρνουά, ποδηλατικοί, δεν θέλω να τους
πω αναλυτικά και βέβαια σε ωράριο εκτός δουλειάς. Υπάρχει το Camp,
υπάρχουν οι Σύλλογοι που θέλουν κι αυτοί υποστήριξη, παραδείγματος χάριν
Σκακιστικός Σύλλογος, αθλητικοί άλλοι Σύλλογοι που θέλουν υποστήριξη.
Στον πολιτισμό τώρα, τους ανθρώπους που χρησιμοποιούμε
τους χρησιμοποιούμε και Κυριακές και Σάββατο και τα Χριστούγεννα θα τους
χρησιμοποιήσουμε. Άρα πως θα τους πληρώσουμε όλους αυτούς;
Τι έξοδα βάλαμε; Συνολικά είναι περίπου 150.000 € όλες οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Μέσα είναι οι διαδρομές,
οι εκθέσεις όλων των Τμημάτων, οι θεατρικές παραστάσεις των ερασιτεχνικών
Τμημάτων τα οποία δεν τα πληρώνουμε, τους πληρώνουμε μόνο τις
παραστάσεις τους ανθρώπους. Αυτοί προσφέρουν το έργο τους όλο το χρόνο
και εμείς απλώς πληρώνουμε τις παραστάσεις τους. Είναι τα θεατρικά έργα
που κάνουμε στις πλατείες, είναι το μαθητικό φεστιβάλ που βάλαμε φέτος για
να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας.
Είναι το μουσικοχορευτικό φεστιβάλ που κάνουμε κάθε χρόνο.
Είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού που θέλουμε να προσφέρουμε στους
συμπολίτες μας γιατί και οι συμπολίτες μας μέσα στη γειτονιά τους όταν
γίνεται κάτι, μπορούν να έρθουν χωρίς έξοδο να το δουν. Αλλιώς θα πρέπει
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να πληρώσουν εισιτήριο να πάνε κάπου αλλού. Και για μας είπαμε ο
πολιτισμός είναι στην πρώτη γραμμή, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι δεν πρέπει να είναι στην πρώτη
γραμμή, να είναι στην τελευταία. Είναι δικαίωμά σας αυτό, αλλά πρέπει να το
πείτε και στον κόσμο όμως. Να πείτε στον κόσμο ότι «εσείς θα τρώτε, θα
δουλεύετε, δεν θα είστε πολιτισμένοι άνθρωποι τότε», δεν θα είστε
πολιτισμένοι» γιατί εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Χ. ΡΟΚΟΥ: Προς Θεού δεν απευθύνομαι σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ.
Χ. ΡΟΚΟΥ: Απευθύνομαι σε όποιον είπε αυτά που είπε. Τώρα, είπε ο κ.
Πλάτανος διαφημιστικό υλικό από 3.000 το πήγαμε τριάντα τόσες. Συγνώμη
αλλά εγώ δούλευα δέκα χρόνια στην διαφήμιση. 3.000 διαφήμιση δεν γίνεται
πουθενά. Τι είναι; Ούτε Σωματείο δεν είναι για 3.000 να πληρώσει, τίποτε δεν
είναι. Βάλαμε 20.000 για έντυπα, πανό και όλα αυτά το χρόνο, για ένα
ολόκληρο Δήμο. Μια εταιρεία μικρή μια μπουτίκ έχεις και θέλεις διαφήμιση να
κάνεις και εμείς ολόκληρος Δήμος, που δεν θα κάνουμε τηλεοπτική διαφήμιση
προς Θεού, για τα έντυπά μας είναι αυτό. Δεν θέλω τίποτε άλλο να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Απάντησε ο κ. Κουμαριανός, αλλά θα τα ξαναπώ γιατί εδώ
κάποιοι δεν θέλουν να το μάθουν. Σταμάτησε ο φίλος μου ο Χρήστος και είχε
αρχίσει ο Λευτέρης. Τα 70 έως 120 τετραγωνικά αποφασίστε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα γκρεμίσατε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν ήταν ποτέ νόμιμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε τα 70;
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Δεν ήταν ποτέ νόμιμα. Δεν υπήρχε νόμιμο κομματάκι του
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ. Με μπλουζάκι θα έρθω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να
το βλέπετε μπας και το μάθετε.
Ελάτε να το ψάξετε και σταματήστε να λέτε ψέματα. Όλο ήταν
αυθαίρετο. Με την κατεδάφιση του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ, καταφέραμε να γλιτώσει και
να σβηστεί ένα πρόστιμο για το Δήμο 2 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά
πραγματικά ακούστηκαν πολλά. Η τοποθέτηση του κ. Πλάτανου ιδιαίτερα το
κομμάτι για τις πλασματικές υπερωρίες, πριν από τη διεύθυνση τη Διοίκηση
προσβάλλει ευθέως τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν τραβήξει όλη τη
λαίλαπα του Μνημονίου, έχουν τις τεράστιες περικοπές που έχουμε συζητήσει
και δεν θέλω να αναφερθώ, τους κάνει τώρα και απατεώνες ότι παίρνουν
πλασματικές υπερωρίες.
Θα σύστηνα στον κ. Πλάτανο επειδή ξέρω ότι κάνουν τακτικά
Γενικές Συνελεύσεις οι εργαζόμενοι, ευτυχώς, να πάει να τους το πει. Θα είναι
μια πολύ καλή υποδοχή και θα είναι και αντρίκιο από τη μεριά του να
αποδείξει στους ίδιους ότι είναι απατεώνες. Γιατί συκοφαντεί πρώτα απ' όλα
…
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρακαλώ! Κύριε Αράπογλου όλο διαμαρτύρεστε ότι σας
διακόπτουν.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι «άμα». Σας είπε απατεώνα; Θα πει ό,τι θέλει κ. Αράπογλου,
δεν θα σας ρωτήσει.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχει περίπτωση να με εκνευρίσει
μπορεί να λέει ο κ. Αράπογλου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ούτε κι εσείς κ. Παπακώστα δεν μας εκνευρίζετε ό,τι και να
χρησιμοποιήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, θα
ακούτε κιόλας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αλίμονο, πως δεν μας αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα μιλάτε μόνο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ακούμε – ακούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά που ξέρετε κ. Πλάτανε αλλού, εδώ θα σας ακούμε, αλλά
θα σταματάτε για να ακούτε κιόλας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Βεβαίως θα ακούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά που ξέρετε αλλού.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Άμα θέλουμε σας πιστεύουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Παπακώστα.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Επειδή η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά σαφής αν θέλεις
να τη χρησιμοποιείς με σαφήνεια υπάρχει το εξής: οι πλασματικές υπερωρίες
σημαίνει χρήμα, το οποίο σε κάποιες τσέπες πάει που δεν δικαιούνται. Ή πάει
σε αυτούς που τις δίνουν άρα πρέπει να τους κατονομάσει, ή πάει στους
εργαζόμενους, άρα επίσης πρέπει να τους κατονομάσει και τότε αυτοί που το
αποδέχονται είναι απατεώνες και αν δεν συμβαίνει αυτός που τα λέει είναι
κοινός συκοφάντης. Έχουμε αυτό ακριβώς να κάνουμε, τίποτε παραπάνω
τίποτε παρακάτω.
Όσον αφορά την τοποθέτηση και ευτυχώς υπάρχουν τα
πρακτικά είναι καταγεγραμμένο, οι πλασματικές υπερωρίες, μάλλον μόνο ο κ.
Αράπογλου κατάλαβε ότι δεν εννοούσε ακριβώς αυτό, δεν εννοούσε το
σύνολο αλλά ένα μέρος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είπα αυτό.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν υπάρχει ούτε μικρό έγκλημα, δεν υπάρχει ολίγον
έγκυος. Το μέρος των υπερωριών το όποιο είναι πλασματικό και έχει καλυφθεί
από τον κ. Αράπογλου πρέπει επίσης να κατονομαστεί γιατί αλλιώς και ο ίδιος
είναι κοινός συκοφάντης με πλήρη συνείδηση το λέω.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου ξέρω ότι σας πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Σας
πειράζει πολύ το κατάλαβα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Η συκοφαντία όλους τους πειράζει κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Παπακώστα.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Παρ' όλα αυτά …
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μίλησα εγώ για πλασματικές υπερωρίες;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Όποιος το είπε, να ανακαλέσει. Θέλει θάρρος.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μίλησε ο κ. Αράπογλου ότι εννοούσε μέρος.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είστε κοινός ψεύτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Αράπογλου, αφήστε ποιος είναι ψεύτης εδώ μέσα,
φάνηκε. Συνεχίστε.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Εάν ο κ. Αράπογλου όντως δεν μίλησε ούτε για μέρος
πλασματικών υπερωριών, οφείλει να καταδικάσει ή να καλέσει τον συνεργάτη
του να ανακαλέσει, τουλάχιστον. Θα ήταν πιο έντιμο και πιο σοβαρό.
Τρίτο σημείο και τελευταία. Εάν παρ' όλα αυτά η τοποθέτηση
του κ. Αράπογλου ήταν μια επιλογή τακτικής να καλύψει τον συνεργάτη του
αδειάζοντάς τον, τότε οφείλουμε κατανόηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Παπακώστα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μια λέξη κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου δεν περνάνε αυτά.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τι δεν περνάει κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθείτε να διαλύσετε μονίμως τη συζήτηση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς. Θέλετε να δούμε τα πρακτικά πόσες φορές έχετε
διακόψει σήμερα;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν θέλω να συζητήσω μαζί
σας, δεν κάνω συζήτηση μαζί σας. Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θέλω να ηρεμήσω λίγο την κατάσταση, να
ξεκινήσω να ευχαριστήσω τις Παρατάξεις που θα ψηφίσουν τον κωδικό για τις
σχολικές Επιτροπές, τα 70 χιλιάρικα και να ζητήσω από τις υπόλοιπες
Παρατάξεις και ιδιαίτερα από την Παράταξη του κ. Αράπογλου να αναλογιστεί
που πάνε αυτά τα 70 χιλιάρικα και να βγει να το εξηγήσει και στον κόσμο. Αν
δεν ψηφίσει, δεν ψηφίζει να μη δίνουμε δεκατιανό, δεν ψηφίζει να μην
αγοράσουμε ξενόγλωσσα βιβλία, δεν ψηφίζει να μην πληρώνονται οι
καθαρίστριες στην ώρα τους, δεν ψηφίζει για τα παλιά χρέη των σχολικών
Επιτροπών.
Τέλος σαν καλή θέληση για όλη την κουβέντα που έχει γίνει με
τους εργαζόμενους, θα ήθελα να τους καλέσω να ψηφίσουν τον κωδικό για τις
υπερωρίες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ανεμογιάννη, ο κ. Δούλος έχει τον λόγο.
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Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Θα είμαι σύντομος, δεν μιλάω συχνά δεν μου πάει πολύ. Θα
ξεκινήσω τιμώντας το παρελθόν μου και την Παράταξη στην οποία ήμουν
πριν, είναι αλήθεια ότι η Δημοτική Αρχή και αυτό είναι αντιληπτό νομίζω από
τους

περισσότερους

εδώ,

στο

επίπεδο

διαχείρισης

είναι

ό,τι

πιο

αποτελεσματικό έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι αλήθεια ότι
δυσκολεύει και την αντιπολίτευση που δέχεται ότι ο μόνος δρόμος είναι η
λιτότητα και τα Μνημόνια, δημιουργεί μια αμηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν είδαμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, δεν ήταν κάποια σοβαρή
αντιπρόταση αυτή που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή.
Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι το ζήτημα του προϋπολογισμού
που συζητάμε σήμερα δεν είναι ένα λογιστικό θέμα ή αφηρημένα οικονομικό.
Είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα, είναι το σοβαρότερο πολιτικό ζήτημα που
συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο στο έτος που περνάει. Και γι' αυτό και τα
ζητήματα των Δήμων και θα μου επιτρέψετε να αποφύγω τον όρο
«Αυτοδιοίκηση» γιατί οι Δήμοι δεν είναι τίποτε άλλο από το μακρύ χέρι του
κράτους θα λέγαμε, Αυτοδιοίκηση θα έχουμε όταν πια θα έχουν γίνει όλα τα
ανταποδοτικά και οι Δήμοι θα λειτουργούν σαν επιχειρήσεις σε συνεργασία με
τον ιδιωτικό τομέα, ελπίζω να μη γίνει ποτέ αυτό. Γι' αυτό τα ζητήματα τα
δημοτικά πρέπει να τα συνδέουμε άμεσα με τα πολιτικά ζητήματα.
Όποιος αγνοεί αυτή την αλήθεια και ασχολείται αφηρημένα με
την Αυτοδιοίκηση και τα ζητήματα του Δήμου, εθελοτυφλεί στο γεγονός ότι ό,τι
συμβαίνει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο περνάει αναπόφευκτα και στους
Δήμους.
Ο Δήμαρχος έκανε ίσως την πιο αριστερή τοποθέτηση που έχει
κάνει μέχρι τώρα και μάλλον η αποχώρηση των ακραίων από την Παράταξη
έκανε καλό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυθαίρετο συμπέρασμα, συνεχίστε.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν ειρωνεία, ήταν για να κάνουμε την κουβέντα λίγο πιο
ευχάριστη χωρίς καμία κακή πρόθεση. Μίλησε πολύ σωστά για μείωση των
επιχορηγήσεων από το κράτος, για μείωση των ΚΑΠ κάνοντας μια μελέτη
στον πίνακα εδώ είδα ότι και φέτος μειώνονται τα τακτικά έσοδα από
επιχορηγήσεις περίπου στο 13% σε σχέση με πέρσι, ενώ ήδη από το ’09
έχουμε συνολικά μείωση πάνω από το 50%. Έχουμε μια τραγική κατάσταση,
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επίσης όποιος παρατηρήσει τον πίνακα προσθετικά θα δει ότι τα βεβαιωθέντα
έχουν αργήσει σε σχέση με την ημερομηνία που έχει κατατεθεί ο
προϋπολογισμός.
Το κράτος έχει δημιουργήσει μια μερική παύση πληρωμών στην
πραγματικότητα στους Δήμους και αυτό έχει το εξής αποτέλεσμα: ό,τι
προσπάθεια κάνει η Διοίκηση στο να συμμαζέψει τα οικονομικά της και όταν
λέμε

προσπάθεια

εννοούμε

στην

πραγματικότητα

αυτό

που

όλοι

αποδεχόμαστε αυτή την περίοδο, μια διαχείριση της φτώχειας στο Δήμο μας,
γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν το λέω σαν κάτι μεμπτό, απλώς το λέω
για να αναδείξω και τα όρια που έχει αυτή την εποχή η Διοίκηση. Ό,τι
προσπάθεια κάνει και τα σημαντικά βήματα που κάνει η Διοίκηση, τείνουν να
αναιρεθούν σαμποτάρονται στην πραγματικότητα από την ίδια την Κυβέρνηση
σα συνεχιστή των προηγούμενων Κυβερνήσεων.
Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε κάτι για να χαμογελάσουμε και
λίγο ότι ένα από τα καλά που έχει κάνει η σημερινή Κυβέρνηση είναι ότι
συνέβαλλε στη μείωση του προσδόκιμου ζωής και των αυτοκτονιών και έτσι
αυξήθηκαν και τα έσοδα του νεκροταφείου και έτσι μπορεί και παίρνει και μια
ανάσα ο Δήμος.
Για να το συμμαζέψω ήθελα να πω το εξής: μίλησε ο Δήμαρχος
και

οι

περισσότεροι

δημοτικοί

σύμβουλοι

για

την

προσπάθεια

να

σταματήσουμε τις μειώσεις των εσόδων και των επιχορηγήσεων από την
Κυβέρνηση, δεν έγινε όμως καμία αναφορά το πώς θα γίνει αυτό. Δεν
ειπώθηκε καμία συγκεκριμένη πρόταση.
Έβγαλε μια ανακοίνωση η Διοίκηση η οποία επιτρέψτε μου να
πω ήταν καθαρά μια ανακοίνωση συμβολικού χαρακτήρα. Δεν περιείχε καμία
πρόταση. Κατά την άποψή μου για να μπορέσει να υπάρξει έστω κάποιο
αποτέλεσμα σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τη Διοίκηση,
πρέπει να συνδεθούν τα ζητήματα με συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό ενάντια
στην κυβερνητική πολιτική.
Και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Επειδή υπήρχε μια
απαισιοδοξία από διάφορους δημοτικούς συμβούλους είναι καθήκον της
Δημοτικής Αρχής σα μια Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Αρχή, να έρθει σε
συντονισμό από χτες όχι από αύριο, με όλες τις Αριστερές Δημοτικές Αρχές
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που υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι γύρω στις 17 μπορείτε να
με διορθώσετε, συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων που έχει η "Λαϊκή
Συσπείρωση", να συντονιστεί και με τα Εργατικά Σωματεία με τα οργανωμένα
κομμάτια του εργατικού Κινήματος σε τοπικό επίπεδο, ξεκινώντας από μια
κοινή συνέντευξη Τύπου που θα καταδικάσει την κυβερνητική πολιτική και
παράλληλα να οργανώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πάλης, που θα
κλιμακώνεται και θα αποκτά πολιτικό χαρακτήρα και όχι σε αφηρημένες
διαμαρτυρίες όπως έχουμε επιδοθεί μέχρι τώρα.
Πρέπει να προχωρήσει σε καμπάνια στην τοπική κοινωνία που
να ενημερώνει την τοπική κοινωνία για τα αδιέξοδα που δημιουργούν τα
Μνημόνια και η λιτότητα. Να εξηγεί παρ' όλα αυτά ότι η λιτότητα και τα
Μνημόνια δεν είναι αφηρημένα ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο ή μια εμμονή
κάποιων διοικούντων, αλλά είναι το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων
και των φτωχών στον καπιταλισμό. Δεν μπορείς να υπάρξει καπιταλισμός
χωρίς Μνημόνια και λιτότητα.
Και να συντονιστεί σε ένα γενικό πολιτικό πρόγραμμα πάλης.
Χωρίς αυτή την πάλη, την σύνδεση των τοπικών ζητημάτων με την ανατροπή
αυτής της πολιτικής η διαχείριση όπως καταλαβαίνετε και το βλέπετε και ο κ.
Λάλος το βλέπει πολύ καλύτερα, έχει πάρα πολύ στενά όρια. Όλη αυτή η
προσπάθεια μπορεί μέσα σε μερικούς μήνες να τιναχτεί στον αέρα, συν το ότι
δημιουργεί και την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει μέσω μιας καλής και
χριστής διαχείρισης μια φιλολαϊκή πολιτική για ένα καλύτερο μέλλον των
εργαζομένων και των νέων σε αυτό το σύστημα, το οποίο δεν ισχύει. Αυτά και
επιφυλάσσομαι για την ψηφοφορία μετά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Παίρνω σαν ερέθισμα από την κα
Ρόκου η οποία πράγματι συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολιτισμός όλες αυτές οι
δραστηριότητες και ειδικότερα ο μαζικός αθλητισμός και επειδή δεν είμαι μόνο
εγώ ένας άνθρωπος του αθλητισμού αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί εδώ,
και νομίζω πρέπει να το δούμε και δεν το συζητάμε ποτέ αυτό, ότι επειδή το
κύτταρο του πολιτισμού είναι τα μικρά Σωματεία τα οποία έχουμε πάρα πολλά
στην πόλη, θα παρακαλούσα πολύ να το δούμε με μια συμπάθεια ιδιαίτερη
γιατί πάρα πολλά χρόνια τώρα, έχουν να πάρουν μια απλή επιχορήγηση…
Βέβαια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα και ο κ. Μανωλεδάκης με το θέμα του
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μαζικού αθλητισμού αλλά και υποδομών έχει στηρίξει, δεν έχουμε στηρίξει τα
Σωματεία.
Επειδή κιόλας μέσω των τακτικών εσόδων με ένα ποσοστό 1,52% έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, θα παρακαλούσα πολύ να δείτε
την οικονομική ενίσχυση. Δεν υπάρχει Δήμος στην Ελλάδα όπου και να
ανατρέξετε, όπου να πότε, όλα τα Σωματεία στηρίζονται από τους Δήμους.
Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κρατική επιχορήγηση από πουθενά.
Μάλιστα ο κ. Μανωλεδάκης έκανε την περασμένη φορά ότι δεν
συμφώνησε, δεν υπάρχει ούτε Γενική Γραμματεία να δώσει χρήματα, ούτε οι
Ομοσπονδίες να έχουμε ένα ποσό το οποίο… Είχατε βάλει πέρσι και είχατε
πει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα δίναμε ένα ποσό της τάξεως των
20.000 € για όλα τα Σωματεία. Το να δίνουμε ένα ποσό έστω συμβολικό ότι ο
Δήμος είναι κοντά, αλλά στηρίζουμε εκατοντάδες παιδιά με αυτή την
προσπάθεια, θα παρακαλούσα πολύ να το δούμε και να πούμε στο 2017 κα
Ρόκου που είστε υπεύθυνη Αντιδήμαρχος του αθλητισμού, να μπορέσουμε να
βοηθήσουμε …
Χ. ΡΟΚΟΥ: Ο κ. Μανωλεδάκης είναι εντεταλμένος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντεταλμένος είναι, αλλά εσείς είστε αθλητισμού και πολιτισμού
και επειδή μιλήσατε για πολιτισμό. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε αυτό το
πράγμα και κ. Μανωλεδάκη και κα Ρόκου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε
αυτή την κατάσταση, διότι δεν έχουμε πλέον νέα Σωματεία. Διαλύονται τα
Σωματεία. Δεν υπάρχουν πλέον νέες ομάδες, εξαφανίζονται οι ομάδες. Δεν
μπαίνουν πλέον τα παιδιά στα γήπεδα και εμάς δεν μας ενδιαφέρει να
βγάλουμε πρωταθλητές, μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μπορέσουν να μπουν
μέσα στα γήπεδα.
Και επειδή υπάρχει ο μαζικός αθλητισμός και άριστα κάνετε και
πολύ καλά κάνετε, να κοιτάξουμε και το συλλογικό αθλητισμό που υπάρχουν
ιστορικά Σωματεία ξεκινώντας από το Χαλκηδονικό και τον Ιωνικό και όλα τα
Σωματεία τα άλλα τα οποία είναι κοντά μας και τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε,
να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πολύ σύντομα μια δευτερολογία γιατί αναπτύχθηκε πάρα
πολύ. Είναι προφανές ότι δεν είμαι αντίθετη στις υπερωρίες και τα λοιπά,
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απλά τουλάχιστον όσον αφορά τον προϋπολογισμό εγώ νομίζω ότι δεν
χρειάζεται να μπω στη διαδικασία των κωδικών, προφανώς και θα
υπερψήφιζα κωδικούς που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, απλά
θα ψηφίσω ολοκληρωμένα. Αυτό θα ήθελα να το πω από τώρα, έτσι το
θεωρώ είναι προφανή τα πράγματα και αν θέλει κάποιος να με κατηγορήσει,
ας με κατηγορήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Τελευταίος ομιλητής και κλείνει ο κ. Λάλος
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ θα αναφερθώ σε ένα δυο πράγματα που
είπαν συνομιλητές νωρίτερα και θα κλείσω με μια εισήγηση επί της οποίας να
αποφασίσουμε.
Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Κόντου για τις επιχορηγήσεις
των Σωματείων, θέλουμε πολύ να δώσουμε στα Σωματεία. Τι έχει συμβεί τα
τελευταία χρόνια; Τα τελευταία χρόνια τα Σωματεία εισπράττουν χρήματα από
τους αθλούμενους με τη μορφή δωρεών, με τη μορφή συνδρομών όπως
θέλετε πείτε το και τι συμβαίνει. Εισπράττοντας τα χρήματα, μετά προφανώς
δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες και δεν έχω βρει ούτε ένα Σωματείο να έχει
καταθέσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απολογισμό για έγκριση.
Αποτέλεσμα είναι ότι όποια επιχορήγηση και να πάω να δώσω,
πηγαίνει στον Επίτροπο, λέει ο Επίτροπος «που είναι ο εγκεκριμένος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο απολογισμός του Σωματείου;» και δεν υπάρχει τέτοιο
πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή τα Σωματεία ή να οργανωθούν ή να
σταματήσουν. Άμα δεν έχουν το επίπεδο αυτό της οργάνωσης που να
μπορούν να διαχειρίζονται λογιστικά τα έσοδά τους, να σταματήσουν να
εισπράττουν από τα παιδιά, όπως γινόταν παλιά. Εγώ ποτέ δεν πλήρωσα για
να παίξω βόλεϋ, συγνώμη που το λέω αλλά ποτέ δεν πλήρωσα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Φορολογική δήλωση κάνουν όμως όλα τα Σωματεία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Κοπελούσο μισό λεπτό δεν είναι μόνο η
φορολογική δήλωση, είναι ο απολογισμός εσόδων – εξόδων, είναι πολλά
πράγματα. Εγώ κάποτε ζήτησα από υπεύθυνο συγκεκριμένου Σωματείου και
μου είπε ότι δεν φτάνουν οι ώρες για να αθλούνται οι δημότες και μάλιστα μου
ανέφερε σε γήπεδο στη γειτονιά μου, που έπαιζα τα απογεύματα εγώ χωρίς
να ανήκω σε καμία ομάδα και μου είπε «πάντα έτσι δεν ήταν;» και τον
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διορθώνω και του λέω «όχι, δεν ήταν πάντα έτσι, διότι εγώ έμενα πάντα εδώ
δίπλα και δεν είμαι και 60 χρονών , είμαι 38».
Τα Σωματεία επικαλούνται ότι έχουν 200 και 250 παιδιά γι' αυτό
δεν έχουν ώρες να δώσουν στους δημότες. 200-250 παιδιά επί 20 ευρώ το
κάθε παιδί βγαίνει 5.000 € το μήνα. Άρα ο απολογισμός του άμα είναι επί 10
μήνες έπρεπε να είναι 50.000 € και να καταθέσει αυτό τον απολογισμό στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Κανείς δεν έχει κάνει αυτές τις διαδικασίες, για να δούμε
έσοδα – έξοδα, το έλλειμμά του και να το χρηματοδοτήσουμε. Τι να σας πω
παραπάνω;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν έχει έξοδα δηλαδή ο Σύλλογος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό σας λέω, πρέπει να τα δείξει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Προπονητές, γιατρούς … τι τα λέτε αυτά τα πράγματα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Παράδειγμα έφερα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Κόντο δεν μιλάμε γι' αυτό, παράδειγμα
έφερα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: 50.000 το μήνα; Τι είναι; ΠΑΕ;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Το χρόνο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: 50.000 το χρόνο δεν έχουν έξοδα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Παράδειγμα έφερα κ. Κόντο, θα μπορούσα να
πω 50.000 δραχμές. Τότε θα σας πείραζε; Αυτό λέω τόση ώρα. Οπότε δεν
υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις προκειμένου να δώσουμε στα Σωματεία
ενίσχυση.
Από εκεί και πέρα η προσπάθεια οικονομοτεχνικής ανάλυσης
από τον κ. Κοπελούσο ήταν άστοχη και εκτός πραγματικότητας και συγνώμη
που το αναφέρω αυτό απλά είναι το επάγγελμά μου. Δεν θα πρέπει να νομίζω
να μπαίνετε σε αυτές τις αναλύσεις και σε αυτές τις σκέψεις διότι
παραπλανήστε και ο ίδιος και δεν προσφέρετε κάτι στο Σώμα. Θα ήταν
καλύτερο να απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία ο οποίος θα μπορέσει να
αναλύσει τον προϋπολογισμό και να εξάγει κάποια συμπεράσματα,
προκειμένου αυτά να εκτεθούν και στο Σώμα. Νομίζω τα στοιχεία που είπα
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είναι τα σωστά και τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή
συνεδρίαση.
Για το νεκροταφείο. Το νεκροταφείο έχει σταθερά τέλη το 2015,
το 2016 δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα τέλη του. Απλά από το ’15 στο ’16
συμβαίνει μια αύξηση 300.000 € Ούτε πεθαίνουν περισσότεροι ούτε
πεθαίνουν λιγότεροι, τις ίδιες κηδείες κάνουμε, τα ίδια τέλη εισπράττουμε, για
άλλο λόγο είναι περισσότερα τα χρήματα.
Μάλιστα τους λόγους αυτούς τους επιβεβαίωσαν και τα
ελεγκτικά όργανα τα οποία ήρθαν στο Δήμο και μας έγιναν και ανάλογες
παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις γίνονται και σε κάθε έκθεση των ορκωτών
λογιστών για όσους δεν το θυμούνται που επιφυλάσσονταν ως προς τα έσοδα
του νεκροταφείου και δεν έλεγαν ότι «δεν ξέρουμε αν είναι αυτά που πρέπει
να είναι».
Κλείνοντας εγώ θα καλέσω το Σώμα να ψηφίσουμε αυτό τον
προϋπολογισμό και όχι μόνο να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά στην
απόφαση να εντάξουμε και μια απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
να διαβιβαστεί και μέσω των εκπροσώπων μας στην ΚΕΔΕ και στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η εισήγησή μου είναι να ζητήσουμε την άμεση ενίσχυση των
κρατικών επιχορηγήσεων και τη χρηματοδότηση κάθε νέας δομής και
υπηρεσίας του Δήμου. Την άμεση παύση της φορολόγησης των εισοδημάτων
των Δήμων, μια απαράδεκτη ενέργεια που είχε γίνει και την απαλλαγή των
Δήμων από την καταβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές τους.
Εγώ θεωρώ ό,τι πιο… θέλετε να πείτε Αριστερό; Εγώ δεν θα το
πω ούτε Αριστερό ούτε Δεξιό, θα πω ότι είναι μια θέση που εμείς είμαστε
εκπρόσωποι του Δήμου τα συμφέροντα του Δήμου εκπροσωπούμε, νομίζω
ότι δεν μπορεί κάποιος να μην υιοθετήσει αυτή την πρόταση.
Να εντάξουμε στην απόφασή μα μαζί με την έγκριση του
ισολογισμού και αυτές τις τρεις απαιτήσεις και να προχωρήσουμε και τον
Φεβρουάριο το ξέρουμε όλοι πάντα είναι καλύτερα τα πράγματα στην 1 η
αναμόρφωση. Έτσι είναι και ο τρόπος που στήνουμε τον προϋπολογισμό
ούτως ώστε να κάνουμε ήπιες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα να είναι
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καλύτερα και να βγαίνει κάποιο ποσό, να είναι καλύτερα τα πράγματα για να
εντάξουμε και άλλες παροχές προς τους πολίτες μας.
Αυτή είναι η εισήγησή μου, θέλετε να τα επαναλάβω: άμεση
ενίσχυση των κρατικών επιχορηγήσεων και χρηματοδότηση κάθε νέας δομής
και υπηρεσίας του Δήμου, άμεση παύση της φορολόγησης των εισοδημάτων
των Δήμων, απαλλαγή των Δήμων από την καταβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές
τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία ως
εισήχθη συν την προσθήκη που έκανε ο Αντιδήμαρχος, την οποία θα δώσει
γραμμένη στον κ. Γραμματέα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς δεν μπορούμε να την έχουμε;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τώρα την έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, από πού να σας τη φέρουμε; Τώρα το έβγαλε ο κ.
Αντιδήμαρχος, προσθήκη γίνεται.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, επί της διαδικασίας
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγώ συμφωνώ με την προσθήκη για το αίτημα του
Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως το εξέφρασε ο κ. Λάλος, απλά νομίζω ότι θα
ήταν σωστότερο να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να
ψηφίσει το αίτημα και να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό, ή τον
προϋπολογισμό και όχι το αίτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί στην τοποθέτησή του να το πει, αλλά η ψήφιση θα γίνει
επί ολόκληρης της εισήγησης και της προσθήκης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να γραφτεί στην απόφαση νομίζω ότι
ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και απαιτούμε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέμε, θα ψηφίσουν κάποιοι τον προϋπολογισμό και
απαιτούν αυτά και κάποιοι θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό και δεν θα τα
απαιτούν.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το λένε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης επί της διαδικασίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν νομίζω ότι μπορούμε στον προϋπολογισμό να ψηφίσουμε
κάτι εκτός από νούμερα. Νούμερα ψηφίζουμε μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως το είπα προχωράει η ψηφοφορία. Η προσθήκη που έχει
βάλει ο κ. Λάλος, όποιος θέλει την ψηφίζει όποιος δεν θέλει, δεν την ψηφίζει.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
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Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Με την τοποθέτησή μου τους τρεις τομείς δηλαδή
ανελαστικές δαπάνες, ό,τι αφορά την παιδεία και τις κοινωνικές παροχές. Όλα
τα άλλα κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει αποχωρήσει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά στο σύνολο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν και θα μπορούσα να ψηφίσω υπέρ κάποια από τα
αιτήματα του κ. Ανεμογιάννη, ίσως και τα αιτήματα του Αντιδημάρχου που
συμπλήρωσε, για τον ίδιο λόγο που είπε η κα Γκούμα, για την ολότητα του
θέματος και επειδή νομίζω ότι δεν μπορούμε να ψηφίζουμε κάποιους
κωδικούς ναι και κάποιους όχι, καταψηφίζω στο σύνολο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος, καταψηφίζω τον προϋπολογισμό με τις
πνιγηρές σπατάλες και διευκρινίζω: σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα όπως
απομονώθηκε πλασματικές υπερωρίες. Έχω πει και να καταγραφεί στα
πρακτικά διπλασιασμός υπερωριών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ, ψηφίζουμε τώρα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μάλιστα από 115.000 έχει 210.000 σε καμία περίπτωση
όπως το απομονώσατε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε ψηφίζουμε, το καταλάβατε;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Βεβαίως. Δεν μπορώ να κάνω τοποθέτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορείτε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καταψηφίζω λοιπόν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ των ανελαστικών δαπανών όπως είπα, υπέρ των
σχολικών Επιτροπών και για τις κοινωνικές παροχές.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν διαφωνώ με το κείμενο με το ψήφισμα, αλλά θεωρώ ότι δεν
είναι σωστή διαδικασία, τέλος πάντων. Υπέρ του κειμένου, για τον
προϋπολογισμό υπέρ ανελαστικές έτσι κι αλλιώς είναι ανελαστικές, υπέρ ό,τι
έχει να κάνει με παιδεία και κοινωνική πολιτική και όλα τα άλλα κατά με την
έννοια όχι ότι έχετε κάνει κάτι άχρηστο, αλλά ένα κίνητρο να τα κάνετε ακόμη
καλύτερα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ καταψηφίζω τον προϋπολογισμό όπως τοποθετήθηκα
και στην αρχή, επειδή δεν μας δόθηκε η δυνατότητα για τα αιτήματα θέλω να
πω ότι συμφωνώ με την άμεση ενίσχυση χρηματοδότησης και των νέων
Υπηρεσιών που βάζει η εισήγηση, βέβαια υπήρχαν κι άλλα αιτήματα. Δεν
συμφωνώ την απαλλαγή από φορολόγηση και από ΦΠΑ σε Δήμους που
λειτουργούν ως επιχειρηματίες, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι μαζί με το
ότι δεν μπορεί …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ολοκληρώστε σύντομα.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είναι αιτήματα για τους Δήμους απέναντι σε κεδα και
Υπουργείο, δεν είναι για το δικό μας Δήμο γενικά και αόριστα. Οπότε
ολοκληρώνω, πιστεύω ότι αυτά τα δυο αιτήματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί με
ανατροπή του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά Δήμους και Περιφέρειες
πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Κατά της σύνταξης του προϋπολογισμού και
κατά του ψηφίσματος που έθεσε ο κ. Λάλος, τάσσομαι όμως υπέρ των
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ανελαστικών δαπανών, όλων των κοινωνικών παροχών και όλων των
σχολικών δαπανών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ στις ανελαστικές δαπάνες στις σχολικές Επιτροπές και
στην μισθοδοσία, παρών στο υπόλοιπο και συμφωνώ με το ψήφισμα του κ.
Λάλου, με την παρατήρηση της κας Γκούμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξανά κ. Δούλο. Παρών δηλώσατε;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πλην ορισμένων κωδικών. Επαναλάβετε λίγο τους κωδικούς
κ. Δούλε.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Δεν έχω τους κωδικούς, πλην των ανελαστικών δαπανών, τις
σχολικές Επιτροπές και τη μισθοδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών και να ψηφίσετε δεν γίνεται κ. Δούλο, κάποιο λάθος
κάνετε. Παρών και να ψηφίζετε, δεν γίνεται συγνώμη.
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Τότε αναγκαστικά θα καταψηφίσω, πλην αυτών που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση Προϋπολογισμού
Εσόδων - Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 226/2016
απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή ειπώθηκε σχετικά με το ψήφισμα το οποίο δόθηκε θέλω
να διευκρινίσουμε επειδή δεν το κάναμε σε δύο και είπαμε αυτά που είπαμε,
δηλαδή μας περάσατε ότι είπαμε υπέρ του ψηφίσματος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτό είπαμε, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θα σας βάλουμε κατά στο ψήφισμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είπα εγώ κατά στο ψήφισμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ, ωραία.
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2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, βάσει της αριθ. 227/2016
απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς δεν υπάρχει καμία
νομίζω αμφισβήτηση ότι όλοι ευχόμαστε να γίνει αυτό το πλαίσιο δράσης,
βέβαια το βλέπω ότι είναι πολύ φιλόδοξο, υπερβολικό και ανεφάρμοστο στο
μεγαλύτερο κομμάτι του. Διότι τα οικονομικά μας είναι δύσκολα. Βέβαια ευχή
μας είναι να μπορέσει να γίνει για το καλό του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μια παρατήρηση μην έχουν μπερδευτεί οι συνάδελφοι.
Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν το Τεχνικό Πρόγραμμα, στον
Απόστολο και στον Κώστα αναφέρομαι, αν δεν κάνω λάθος το είχατε
υπερψηφίσει. Δεν το ψηφίσατε τώρα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το ψηφίσαμε, λέω υπέρ σε αυτό.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το σχέδιο δράσης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα, τα τεχνικά έργα του
Δήμου.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Μέσα στον προϋπολογισμό τα τεχνικά έργα του Δήμου τα
ψηφίσατε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στο προσχέδιο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Τώρα στον προϋπολογισμό.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα λέει όχι το προσχέδιο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Τέλος πάντων έχετε αντιφατική ψήφο ως προς αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν μας πειράζει.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσάς τις σας πειράζει; Δικό τους είναι το θέμα. Φοβάστε μην
μπερδευτούν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ! Θέλω να πω εγώ δυο λόγια. Ο σεχταριστής ζει στη
σφαίρα των προκατασκευασμένων διατυπώσεων. Πάντα η ζωή τον
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προσπερνάει χωρίς να τον παίρνει υπόψη της. Αλλά κάθε τόσο δέχεται ένα
σκαμπίλι που τον κάνει να γυρίζει 180 μοίρες γύρω από τον άξονά του και
συχνά τον κάνει να συνεχίζει στον ίσιο δρόμο του, αλλά προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Αυτό το έχει πει ο Τρότσκι, ευχαριστώ.
Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
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Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει αποχωρήσει, ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος παρών, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ με τις παρατηρήσεις που είπα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ.
Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 23 υπέρ, 1 κατά, 2 παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

2ο

Το

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Ψήφιση

του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων έτους 2017, βάσει της αριθ. 227/2016 απόφασης εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Μη

υπάρχοντος

άλλου

θέματος

λύεται

η

συνεδρίαση.

Ευχαριστούμε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ– ΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ,

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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22 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 30/11/2016

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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