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ΑΠΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Αιεθξαγθή νθία.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Φήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηνπ Γήκνπ, νηθ.
έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο – εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

2.

Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο – εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε, ζα
ήζεια λα ζαο πσ φηη ε θα Αγγειηθή νπιηδή έρεη κνηξάζεη θαη ζηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο αιιά θαη ζηνλ θφζκν γηα κηα εθδήισζε πνπ γίλεηαη
γηα έλα θνξηηζάθη γηα ηε Φαίδξα, ε νπνία είρε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο θαη
γίλεηαη έλαο αγψλαο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε. αο έρεη κνηξαζηεί απηή ε
πξφζθιεζε, γίλεηαη κηα εθδήισζε γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ λα
καδέςνπλ

θάπνηα

ρξήκαηα

γηα

ηε

Φαίδξα.

Δπραξηζηψ

πνιχ

εγψ

πξνθαηαβνιηθά γηαηί κνπ ην έδσζαλ θαη κνηξάδσ ηηο πξνζθιήζεηο κέζσ ηεο
θαο νπιηδή.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε είλαη
φηη ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην δεκηνπξγήζεθε κηα ινγνκαρία κε εκέλα θαη
κε ηνλ θ. Κνζθνιέην θαη ζέισ λα ηνπ πσ, σηήξε κνπ παξαλφεζα θάπνηα
πξάγκαηα πνπ είπεο, γηαηί είδα ην video, ζνπ δεηάσ ζπγλψκε θαη δελ ζα
μαλαγίλεη φρη κφλν κε εζέλα, αιιά κε θαλέλα Γεκνηηθφ ζχκβνπιν. Αιιά
δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα ζνπ πσ ζπγλψκε γηα κηα αθφκε θνξά γη' απηφ πνπ
έγηλε θαη ζπλερίδνπκε.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία καο. Παξαθαιψ
ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα, ν θ.
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Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε απνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο έρεη ελεκεξψζεη, είλαη
δηθαηνινγεκέλα απνχζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα παξνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε κε ην 1ν ζέκα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ο – 2ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Φήθιζη ηος πποϋπολογιζμού εζόδυν – εξόδυν ηος Γήμος,
οικ. έηοςρ 2020, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ – ειζήγηζηρ
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
«Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος και
ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν έηοςρ 2020, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ –
ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Αγαπεηνί

ζπλάδειθνη

θαιεζπέξα.

Καιεζπεξίδσ

ηηο

ζπλδεκφηηζζεο θαη ηνπο ζπλδεκφηεο πνπ είλαη ζήκεξα εδψ παξφληεο γηα ην
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θνξπθαίν ζέκα ηνπ Γήκνπ, ηνλ θηλεηήξην άμνλα ζα έιεγα ησλ δεκνηηθψλ
πξαγκάησλ, ην Γεκνηηθφ καο πξνυπνινγηζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα θηλεζνχκε
ην 2020.
Γελ ζα ζαο θνπξάζσ, δεδνκέλνπ φηη απηέο νη ζπλεδξηάζεηο είλαη
ζπλεδξηάζεηο πνπ θξαηνχλ πνιχ ψξα, ζα πξνζπεξάζσ βεβαίσο θαη ηα θιηζέ
πνπ αθνχγνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πκβνχιηα ραξαθηεξηζκέλα σο πκβνχιηα
πνπ θαηαζέηνπλ πξνυπνινγηζκνχο ξεαιηζηηθνχο ή κε ξεαιηζηηθνχο, ζα ηα
πξνζπεξάζνπκε φια απηά γηα λα αζρνιεζνχκε φινη φζνη αζρνινχκαζηε κε
ηνλ Α βαζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη γλσξίδνπκε βεβαίσο ηα πιαίζηα κέζα ζηα
νπνία πξέπεη λα θηλεζνχκε, ηα νπνία είλαη απνιχησο ζπγθεθξηκέλα θαη ζηελά.
Πξνυπνινγηζκνί

ζπκίδσ

νθείινπλ

λα

είλαη

απνιχησο

ηζνζθειηζκέλνη σο πξνο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαη είλαη θη έλα γεγνλφο ην
νπνίν δελ είλαη δπλαηφ λα αξλεζεί θάπνηνο ν νπνίνο έρεη επαθή κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Απηφ είλαη πνπ καο πξνζηαηεχεη ζπλάδειθνη. Απηφ είλαη πνπ
πξνζηαηεχεη θαη ην θξάηνο θαη ηνπο Γήκνπο απφ ην λα δεκηνπξγνχληαη καχξεο
ηξχπεο θαη ειιείκκαηα. Δίλαη θάηη, ην νπνίν ζην παξειζφλ έρνπκε δήζεη ζην
πεηζί καο.
Δπηγξακκαηηθά

ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 36 εθαηνκκπξίσλ
επξψ. Έρεη εθπνλεζεί κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ ζα έιεγα ζην δεκφζην ρξήκα θαη
κε ηηο απαξέγθιηηεο αμίεο κε ηηο νπνίεο ζέινπκε λα πνξεπηνχκε ηα επφκελα
ηέζζεξα ρξφληα.
Γηα καο, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο, ε δηαθάλεηα αιιά θαη ε
παξαγσγή ηνπ έξγνπ είλαη νη ηέζζεξηο θνξπθέο ηεο ππξακίδαο πνπ ζα
απνηεινχλ ηε δηθή καο πνιηηηθή γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα. Δδψ δελ
έρνπκε εθιεγεί γηα λα είκαζηε ζηπγλνί ινγηζηέο. Καλείο απφ εδψ δελ πηζηεχσ
φηη έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία λα θαηαδείμεη θαηά πφζν είλαη θαιφο ή θαθφο
ινγηζηήο, θαιφο ή θαθφο ζηα καζεκαηηθά.
Δδψ έρνπκε θιεζεί απφ ηνπο πνιίηεο γηα λα αζθήζνπκε
πνιηηηθέο. Να αλαβαζκίζνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο, κε ηερληθά έξγα πνπ
δηεπθνιχλνπλ θαη θπζηθά νκνξθαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.
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Οθείινπκε λα είκαζηε ζην δξφκν απφ ηηο 6 ην πξσί κε ην
ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ηεο θαζαξηφηεηαο, φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Γήκνπ καο γηα
λα έρνπκε κηα πφιε φπσο έρνπκε εμαγγείιεη πξνεθινγηθά θαη φπσο λνκίδσ
φινη καο εδψ επηδηψθνπκε θαη επηζπκνχκε, λα έρνπκε κηα πφιε θαζαξή απφ
άθξε ζε άθξε.
Μηα πφιε φρη απιά κε πξάζηλν, αιιά κε πεξηπνηεκέλν πξάζηλν,
κε πεξηπνηεκέλα πάξθα, κε παηδηθέο ραξέο, πεξηπνηεκέλεο, κε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πεξηπνηεκέλνπο θαη θαζαξνχο.
Δπηζπκνχκε λα είκαζηε κηα Γεκνηηθή Αξρή κε θνηλσληθή
επαηζζεζία, κε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο πξνο φθεινο φισλ εθείλσλ πνπ
καο έρνπλ αλάγθε. Καη δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε πνηέ πσο εκείο είκαζηε
αηξεηνί, καο έρνπλ δηαιέμεη, έρνπκε επηιεγεί εγψ σο Γήκαξρνο απηήο ηεο
πφιεο θαη φινη εζείο πνπ είκαζηε ην απνθνχκπη ηνπ θάζε ζπκπνιίηε καο. Ο
γείηνλάο καο, ν θάηνηθνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο δελ
ζα πξνζηξέμεη κφλν ζην Γήκαξρν, ζα πξνζηξέμεη θαη ζε εζάο, κηα θαη είζηε
θξίθνη κηαο πνιχ ζεκαληηθήο νπζηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ελψλεη ηνλ πνιίηε κε
ηηο αξρέο απηνχ ηνπ ηφπνπ. Σνλ θνηλνηηθφ ζχκβνπιν, ην δεκνηηθφ ζχκβνπιν,
ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ απηνχο ζέιεη λα έρεη ζην
πιεπξφ ηνπ.
Γελ ζα ζηαζψ αλαιπηηθά ζε λνχκεξα θαη θσδηθνχο απηφ ζα ην
θάλεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, σζηφζν ζε γεληθέο γξακκέο ζα
ήζεια λα επηζεκάλσ ηα εμήο: ε θαηάζηαζε ζα ηελ ραξαθηήξηδα σο δχζθνιε.
Καη απηφο είλαη έλαο ραξαθηεξηζκφο απφιπηα επηεηθήο σο πξνο ηα βάξε πνπ
έξρνληαη απφ ην παξειζφλ.
κσο εκείο δελ ζα επηβαξχλνπκε νχηε ζην επξψ ηνλ ζπκπνιίηε
καο, δελ ζα επηβαξχλνπκε νχηε κε έλα επξψ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια ζα
κεηψζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαηνίθνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο θαη είλαη θαη θάηη πνπ απνδείμακε απφ ην πξψην θηφιαο
ηξίκελν ηεο ζεηείαο καο απνθαζίδνληαο λα κεηψζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε ηφζν
ζηα

λνηθνθπξηά,

φζν

θαη

ζε

φινπο ηνπο

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο:

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θνχξλνπο, θνκκσηήξηα θαη
άιινπο ηέηνηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ απαζρνινχλ εξγαηηθφ
δπλακηθφ.
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Έρεη ιερζεί φηη δεκηνπξγήζεθαλ πιενλάζκαηα, πφηε αγαπεηνί
θίινη θαη ζπλάδειθνη θαη ζπλδεκφηεο; Σν 2019; Αλ έξρνληαλ απφ ην
παξειζφλ, γηαηί δελ κεηψζεθαλ ηα δεκνηηθά ηέιε ζην χςνο πνπ ηα θαηεβάζακε
εκείο, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα; Τπάξρεη εδψ θάπνηνο πνπ είλαη ηεο ινγηθήο
ησλ κεηψζεσλ κφλν ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο; Δίλαη θάπνηνο εδψ πνπ δηαηείλεηαη
φηη θαιφ είλαη λα κεηψλνληαη ηα ηέιε ελ είδε πξνεθινγηθψλ ππξνηερλεκάησλ,
κφλν πξηλ ηηο εθινγέο;
Δκείο πάλησο σο Γεκνηηθή Παξάηαμε σο «Πνιηηψλ Πνιηηεία»
πξάμακε απηφ πνπ γηα θάπνηνπο κπνξεί λα είλαη αδηαλφεην: κεηψζακε ηα ηέιε
απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο ηξεηο κήλεο ηεο ζεηείαο καο. Καη αλ ηα δεδνκέλα
καο ην επηηξέςνπλ, κηα ρξηζηή δηαρείξηζε, ζα ηα κεηψζνπκε πεξαηηέξσ ηα
επφκελα ρξφληα.
Θέισ επίζεο λα επηζεκάλσ θαη λα ηνλίζσ πσο κέλνπκε πηζηνί
ζε φζα εμαγγείιακε πξνεθινγηθά, έρνπκε κείλεη πηζηνί απφ ηνπο πξψηνπο
θηφιαο κήλεο ηεο ζεηείαο καο. Πξνζπαζνχκε λα είκαζηε ζπλεηνί, κε
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πνπ ζα αθνπκπά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο
ησλ πνιηηψλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
ε

απηφ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ

πνπ

έρεηε

κπξνζηά

ζαο

πεξηνξίδνπκε δαπάλεο φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε. Καη ζέισ ζε απηφ ην
ζεκείν λα ζπγραξψ ηε ζεκαληηθή δνπιεηά ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φισλ
ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ φζνη εκπιέθνληαη ηέινο πάλησλ ζηα νηθνλνκηθά
άκεζα ή έκκεζα, πνπ κε ηδηαίηεξε νξγάλσζε, κεζνδηθφηεηα, ζπληνληζκφ
επηηεινχλ έλα δχζθνιν γηα ηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έξγν.
Δπηζπκψ δεκφζηα λα ηνπο ζπγραξψ γη' απηφ θαη λα ηνπο
επραξηζηήζσ ζεξκά. πσο ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιε ηε Γεκνηηθή κνπ
νκάδα,

ηνπο

ζπλεξγαδφκελνπο

Αληηδεκάξρνπο,

ηνπο

εληεηαικέλνπο

ζπκβνχινπο θαη θπζηθά ηνπο ζπλεξγάηεο φινπο πνπ δνχιεςαλ λπρζεκεξφλ
θαη

πνιιέο

θνξέο

εζεινληηθά

γηα

λα

πξνθχςεη

ν

ζπγθεθξηκέλνο

πξνυπνινγηζκφο.
Δπεηδή αλαθέξζεθα ζε ζπλεξγάηεο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε
θάηη απιφ θαη απηνλφεην. ινη νη Γήκαξρνη, φινη νη Πεξηθεξεηάξρεο, φινη νη
βνπιεπηέο, φινη νη ππνπξγνί, έρνπλ ζπλεξγάηεο. Σν ηνλίδσ κε θεθαιαία θαη κε
πνιιά ζαπκαζηηθά. Έρνπλ ζπλεξγάηεο πνπ επηιέγεη ν Γήκαξρνο γηα λα ηνλ
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βνεζήζνπλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπ. ην ηέινο ηεο ζεηείαο ζα θξηζψ θαη εγψ θαη
νη ζπλεξγάηεο κνπ, γηα ην έξγν κνπ, ην έξγν ηνπο, ην έξγν καο.
Παξακέλνληαο ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηηο δαπάλεο ζα
δηαπηζηψζεηε πσο κεηψζακε ηα έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, κηαο θαη ζεσξνχκε φηη ηελ επνρή ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ Internet πνιιά απφ απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ κε
ειάρηζην θφζηνο.
Μεηψζακε ηηο δαπάλεο γηα αθίζεο, πξνζθιήζεηο, εθηππψζεηο.
Μεηψζακε ηηο δαπάλεο γηα πλέδξηα θαη γηνξηέο. Μεδελίζακε ηνλ θσδηθφ ζε
πνιιά events ζε πνιιέο εθδειψζεηο αθφκε θαη γηα ηα θηινζνθηθά ζεκηλάξηα,
κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ζα έιεγα εθδήισζε πνπ γηλφηαλ θάζε 2 ε Γεπηέξα ζην
Πλεπκαηηθφ Κέληξν.
Θέινπκε λα ζπλερίζνπκε απηά ηα ζεκηλάξηα, ζέινπκε λα
ζπλερίζνπκε πνιιέο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά ζέινπκε λα
κεδελίδνπκε ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο. Μπνξνχλ
πνιιά απφ απηά λα γίλνληαη ρσξίο θφζηνο.
Θα θιείζσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ιέγνληαο πσο δηεθδηθψ ήδε θαη
ζα δηεθδηθήζνπκε σο Γεκνηηθή Αξρή θάζε επξψ πνπ κπνξνχκε λα
αληιήζνπκε απφ θνξείο πνπ είλαη δηαζέζηκνη. πσο είλαη ην Πξάζηλν Σακείν,
φπσο είλαη ηα Τπνπξγεία, ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία αλάινγα κε θάζε
δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, φπσο είλαη ην πξφγξακκα
wifi 4 EU πνπ είλαη πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελν γηα λα αιιάμνπκε ηελ εηθφλα
ηεο πφιεο καο πξνο ην θαιχηεξν, γηα λα πξνζπαζήζνπκε βήκα – βήκα λα
κπνξνχκε λα ηελ νλνκαηίζνπκε θη εκείο ζην κέιινλ, λα ηεο δψζνπκε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο «έμππλεο πφιεο».
Θα ζπλερίζνπκε απηέο ηηο επαθέο, κε πξνζπάζεηεο, κε ζπλερείο
ζπλαληήζεηο, κε ζρέδην φρη άλαξρν αιιά πξνυπνινγηζκέλν θαη θπξίσο κε
πνιχ κεξάθη. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ Γήκαξρν. Πξηλ μεθηλήζνπκε ην
πκβνχιην ζέισ λα ζαο ππελζπκίζσ φηαλ ππνγξάςεηε γηα ηελ παξνπζία, λα
ππνγξάςεηε θαη ηνπο ηξεηο πξνυπνινγηζκνχο, κελ ην μεράζεηε λα
ππνγξάςεηε ηα πξαθηηθά.
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Θέισ λα πσ φηη ζα δψζσ κεηά ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ. Μφιηο ηειεηψζνπλ νη επηθεθαιήο ζα είκαζηε ιίγν πην επηεηθείο
δειαδή ζέισ λα πσ γηα ηνπο επφκελνπο φηη κπνξεί λα έρεηε δηθαίσκα λα
κηιήζεηε πέληε ιεπηά, αιιά εγψ ιφγσ ηεο εκέξαο ζα πάεη ιίγν παξαπάλσ,
απιά κελ ην παξαθάλνπκε. Καη κφιηο ηειεηψζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ λα δειψζεηε ζηνλ Γξακκαηέα κε ηε ζεηξά πνηνη ζέινπλ λα
κηιήζνπλ, λα πάξνπλ ηνλ ιφγν γηα εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο.
Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να μεθηλήζσ κε θάπνηεο αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Έρεηε
πάξεη ζηα ρέξηα ζαο πέξα απφ έλα θπιιάδην έλα κνλφθπιιν ην νπνίν έρεη
θάπνηεο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα ν θσδηθφο 02006031003 «Απνδνρέο
εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ Γεκάξρνπ» κεηψλεηαη θαηά 57.510 € θαη είλαη πιένλ ζηηο
29.304 €.
Ο θσδηθφο 00631006 «Απνδνρέο εηδηθνχ ζπκβνχινπ» απφ 0
πεγαίλεη ζηηο 32.832 €.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζσ θάηη; Οη κεηψζεηο σο πξνο ηη είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μεηψλνληαη αιιά θάπνηα άιια απμάλνληαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άιιν ιέσ, απφ ηελ εηζήγεζή ζαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δξψηεζε θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη εληάμεη, απιά λα νινθιεξψζεη θαη κεηά ζην ρξφλν ην δηθφ
ζαο πέζηε φ,ηη ζέιεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απφ απηφ πνπ έρεηε πάξεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη ην εξψηεκα, γηα λα θαηαιάβσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απφ ηηο 88.000 θάηη πάεη ζηηο 29.304 έρεη κείσζε αιιά αιινχ έρεη
αχμεζε. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ ν
02006053001 απμάλεηαη θαηά 11.958 €, ν θσδηθφο 002006053006 νη
«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ζχληαμεο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ»
κεηψλεηαη θαηά 7.280 € θαη δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θσδηθφο ν 02106117001
χςνπο 20.000 € -είλαη ζην έγγξαθν πνπ έδσζα- «Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ».
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Πέξα απφ απηφ έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ αλαθνηλψζεθαλ
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Γεπηέξαο, επεηδή ν δηαγσληζκφο ησλ ΜΑΠ
θαηέιεμε

πνιχ

ρακειφηεξα

θαη

δπν

νκάδεο

βγήθαλ

άγνλεο,

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ πάληα βιέπεηε ηα πξνυπνινγηζζέληα ηνπ Ηνπιίνπ, δειαδή νη
160.000 € πνπ ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο γηα ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, είλαη ηνλ Ηνχιην. Ήδε ζηα πξψηα πκβνχιηα είρακε
πεη φηη είρακε επαλεμεηάζεη ηε κειέηε θαη ν δηαγσληζκφο βγήθε ζηηο 120.000 €.
Ήδε είρακε πεη φηη είρε θαζπζηεξήζεη ν δηαγσληζκφο φρη κε επζχλε ηεο
πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο, απιά ήηαλ ζε αλακνλή ηεο αιιαγήο ηνπ λφκνπ πνπ
άιιαμε ηνλ Ηνχλην θαη ηειηθά ν δηαγσληζκφο θαηέιεμε ρσξίο ηηο άγνλεο νκάδεο,
πεξίπνπ ζηηο 63.000 € καδί κε ηηο άγνλεο νκάδεο πήγε ζηηο 71.385 € πεξίπνπ.
Υηεο ήξζε θαη κηα ηξνπνπνίεζε πνπ θαηαξγεί ηα γπαιηά Led,
πνπ είλαη έλα απφ ηα δπν άγνλα θνκκάηηα ηνπ δηαγσληζκνχ, νπφηε πάκε
αθφκε παξαθάησ θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Γεπηέξαο ηα ρξήκαηα
πνπ εμνηθνλνκνχληαη, πνπ πήγαλ; Πήγαλ 40.000 € ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε θαηφπηλ ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο θνηλσθεινχο ηνλ θ.
Καξαβία γηαηί ππάξρνπλ θάπνηεο αλάγθεο φπσο καο εμήγεζε ν ίδηνο θαη πάλσ
ζηηο 640.000 € θαη ηηο ππφινηπεο 15.500 € πεξίπνπ ηηο πήγακε ζηα
ηειεγξαθηθά, ηειεθσληθά ηέιε γηαηί παξ' φηη ηα είρακε κεηψζεη πάξα πνιχ, ην
έςαμα δελ είλαη ζηα ΠΟΔ δπζηπρψο ςάρλνληαο λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα
θφςνπκε απφ ηειέθσλα, είδακε φηη ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα, πιεξψλεηαη ν
ηειεπηαίνο ινγαξηαζκφο ηεο Forthnet θαη απφ θάησ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ
ρξσζηάκε, δελ ππνινγηδφηαλ. Απηφ είλαη 13.000 €. Ση λα θάλνπκε; Σψξα ην
είδαλ νη Τπεξεζίεο έπξεπε λα ην βάινπκε. Γελ έρεη ζεκαζία, ζεκαζία έρεη φηη
ηα ρξσζηάκε. Γελ είκαη κφλν εγψ, εγψ απιά ιέσ φηη πξέπεη λα ηα
μνθιήζνπκε, γηαηί αλ ζέισ λα θφςσ έλα ινγαξηαζκφ πνπ ιήγνπλ ηα
ζπκβφιαην ηεο Forhnet ην Μάην, πξψηα πξέπεη λα ηνπο μνθιήζσ ην
ππφινηπν. Δληάμεη;
Φπζηθά

απεπζχλνκαη

θαη

ζηνλ

θφζκν

πνπ

έξζεη,

ν

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ απνηειείηαη απφ έζνδα θαη έμνδα, ην χςνο ησλ
εζφδσλ πξέπεη λα είλαη ίδην κε ην χςνο ησλ εμφδσλ. Σν χςνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2019 ήηαλ 38.093.672,65 € γηα ην 2020 αλέξρεηαη ζηα
36.343.001,41 €. Ζ δηαθνξά είλαη 1.750.671,24 €. Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν
απνηππψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ εζφδσλ. Γελ πξέπεη λα ην ζπγρένπκε κε ην
9
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απνζεκαηηθφ -ιέσ γλσζηά πξάγκαηα κε αθνχλ θη άιινη φκσο- ην νπνίν
απνηππψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ εμφδσλ.
Με άιια ιφγηα αλ ν Γήκνο εθηειέζεη ην 100% ησλ εζφδσλ πνπ
έρεη πξνβιεθζεί δειαδή εηζπξάμεη ηα πάληα απ' φιεο ηηο πεγέο εζφδσλ θαη αλ
εθηειέζεη ην 100% ησλ εμφδσλ πνπ έρεη πξνβιεθζεί, δειαδή δαπαλήζεη φια
ηα πνζά πνπ έρεη πξνυπνινγίζεη ηφηε ζηα Σακεία ηνπ Γήκνπ ζα κείλεη κφλν ην
απνζεκαηηθφ πνπ είλαη 8.862,10 €.
Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ην 2018 ήηαλ 6.680.821,59 € ην 2019
φπσο έρεηε δεη ζηελ πξφβιεςε αλακέλεηαη λα θιείζεη ζηα 4.753.003,7 €. Οη
πεγέο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ καο είλαη ηέζζεξηο: είλαη ηα ιεηηνπξγηθά, είλαη ηα
αληαπνδνηηθά, είλαη ηα ρξήκαηα γηα επελδπηηθέο δαπάλεο θαη γηα επελδπηηθέο
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιηθά θηίξηα θαη είλαη νη ινηπέο επηρνξεγήζεηο
απφ ηελ Πεξηθέξεηα, απφ ην ΔΠΑ, απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ απφ άιια
πξνγξάκκαηα απ' επζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Να δηεπθξηληζηεί φηη ν Γήκνο δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηαθέξεη
ρξήκαηα απφ ηνλ έλαλ ινγαξηαζκφ ζηνλ άιινλ θαηά βνχιεζε, είλαη θιεηζηά
πνξηνθφιηα. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί, θάπνηεο εμαηξέζεηο γίλνληαη, παξάδεηγκα
φπσο έρνπκε ζπδεηήζεη ζε απηφ ην πκβνχιην ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε
έηνπο έρεηο δηθαίσκα λα πάξεηο έλα πνζνζηφ απφ ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο
θνηλψο απφ ηε ΑΣΑ λα ην βάιεηο ζηα ιεηηνπξγηθά αλ έρεηο αλάγθε. Απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θέηνο, ζην παξειζφλ δελ ζπκάκαη κπνξεί
θαη λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί. πσο επίζεο θέηνο θάπνηνπο θσδηθνχο ην
ςεθίζακε φινη εδψ, απφ ιεηηνπξγηθά ηα ζεσξήζακε πάγηα θαη ηα πήγακε
ζηνπο ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ.
Ήδε ζηε ζπδήηεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ είδακε φηη έλα κηθξφ
κέξνο απφ ηα αληαπνδνηηθά θαιχπηνπλ θαη θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
απφ ηηο δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, έλα πνιχ κηθξφ πνζφ. Κάλακε ζπδήηεζε γη'
απηφ, δηαθσλήζακε, ζπκθσλήζακε, γηα λα ειαθξχλνπκε ιίγν ηα ιεηηνπξγηθά.
Ο Γήκνο καο έρεη επαξθέο ππφινηπν ζηα αληαπνδνηηθά, έρεη
1.757.256,76 € ζε επελδπηηθέο δαπάλεο 886.956,39 € απηφ είλαη ην ρξεκαηηθφ
ππφινηπν

θαη θπζηθά

ππάξρνπλ θαη επελδχζεηο πνπ ηξέρνπλ απφ

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο νη νπνίεο είλαη νπθ νιίγεο θαη απηά
ηα πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ.
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Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ είλαη εθεί πνπ
πνλάεη ν Γήκνο θαη έρεη ππνινγηζηεί ζην 1.779.620,12 € ζήκεξα –ζεκεξηλή
ελεκέξσζε- είλαη 1.485.775,02 € είλαη παξαθάησ. Οη νθεηιέο ζήκεξα πξνο
ηνπο πξνκεζεπηέο γηαηί απηφ δελ ζαο ην έρσ δψζεη, ζήκεξα είλαη γχξσ ζην
1.349.690,95 € θπζηθά δελ έρνπκε βάιεη ηηο κηζζνδνζίεο.
ε έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε, είλαη
φηη ν Γήκνο μφδεςε ζε ζρέζε κε ην 2018 1.927.818,52 € παξαπάλσ ρξήκαηα
γηα ηελ αθξίβεηα μφδεςε αξθεηά παξαπάλσ αιιά ππήξμε θαη αχμεζε ησλ
εζφδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα.
Μπνξείηε λα δείηε ζρεκαηηθά ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη ην
ρξεκαηηθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ. Δπίζεο κπνξείηε λα δείηε ζηε 2 ε ζει.
ην ππφινηπν ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ γηα ην 2020 φηαλ θαιπθζεί ε
κηζζνδνζία, θαιπθζνχλ ηα ηνθνρξενιχζηα χςνπο 310.000 € πεξίπνπ θαη
θάπνηεο άιιεο ζπκκεηνρέο ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πλδέζκνπο,
ην Πάξθν Σξίηζε θαη ηα ινηπά.
Άξα φηαλ θαιπθζεί ε κηζζνδνζία ηελ νπνία ηε βιέπεηε ρσξίο
αληαπνδνηηθά, ΔΠΑ θαη ΟΑΔΓ 5.575.643,55 € καο κέλνπλ πεξίπνπ 2
εθαηνκκχξηα ζηα ιεηηνπξγηθά γηα λα θηλεζνχκε.
Να εμεγήζνπκε ιίγν ηε κηζζνδνζία. Τπάξρεη έλαο πίλαθαο πνπ
έρεη κηθξά γξάκκαηα ζηε 3ε ζει. έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο αλά θσδηθφ. ην 0200
αθνξά ηνλ Γήκαξρν, ηνλ Πξφεδξν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ηε Γεληθή Γξακκαηέα
θαη ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο, έρεη ελζσκαησζεί ε ηειεπηαία αιιαγή πνπ
πήξαηε ζηα ρέξηα ζαο.
Παξαηεξήζηε φηη έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ, ησλ ρξεκάησλ, θάπνηα ΠΟΔ πνπ ππάξρνπλ θαη ππάξρεη θη έλα
ζχλνιν. ην 10 είλαη νη δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, είλαη νη ηαθηηθνί, νη ανξίζηνπ,
είλαη νη πξνυπνινγηζζείζεο ππεξσξίεο γηα ηνπο ηαθηηθνχο θαη ηνπο ανξίζηνπ,
είλαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ζεκαληηθφ είλαη γηα λα κελ κπεξδεπηνχκε νη
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΑΔΓ 120.786 € θαη 195.075 € είλαη
ην πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ έηξεμε θαη θέηνο είρε 108 άηνκα λνκίδσ ήξζαλ
θαη είλαη 100 άηνκα γηα ηνπ ρξφλνπ, λνκίδσ ε πξνθήξπμε μεθηλάεη ζε ιίγεο
κέξεο, πηζηεχσ ζα έξζνπλ πεξίπνπ ην Μάξηην. Απηά ηα πνζά θπζηθά
θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ην θξάηνο.
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Απφ θάησ έλα ζεκαληηθφ πνζφ πνπ έρεη κεγαιψζεη είλαη νη
ηειεηφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ πνπ έρνπκε ζθνπφ θάπνηνπο απφθνηηνπο ησλ ΔΠΑΛ
λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, απηφ ζα θηάζεη επηέκβξε – Οθηψβξε γηα
θάπνηνπο κήλεο ζην Γήκν γη' απηφ έρεη κεγαιψζεη πνιχ ην πνζφ ζε δηάθνξεο
εηδηθφηεηεο θαη θπζηθά ππάξρνπλ θη εδψ ΠΟΔ.
Τπάξρνπλ θαη ηα ΣΔΗ ηα νπνία είλαη πάλσ – θάησ ην ίδην πνζφ,
ή θάλνπλ έλα εμάκελν νη ηειεηφθνηηνη ησλ ΣΔΗ.
ην 15 είλαη ν αζιεηηζκφο, ν πνιηηηζκφο, ε θνηλσληθή πνιηηηθή.
Πάιη έρνπκε δηαρσξηζκφ ηαθηηθνχο, ανξίζηνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηηο
ππεξσξίεο, ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηηο βάδσ καδί. Γελ είλαη κηζζνδνζία αιιά
νπζηαζηηθά ε ζχκβαζε έξγνπ κε έλα γηαηξφ κηζζνδνζία είλαη θάηη πνπ
επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο θαη είλαη 15.000 €.
ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ πάιη έρνπκε
ηαθηηθνχο, ανξίζηνπ, νξηζκέλνπ. Έρνπκε θαη πάιη ηηο ππεξσξίεο ηνπο θαη
έρνπκε θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο.
Κάηη πνπ παξέιεηςα. ηαλ κηινχζα γηα ηα ΜΑΠ δελ ζαο είπα φηη
ππάξρεη θη έλα πνζφ ζηα ΜΑΠ ην νπνίν αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα. Απηφ ην
πξνζζέζακε ζηα λπρηεξηλά, ηα νπνία ηα είρακε θφςεη ζηελ ελαιιαθηηθή ησλ
αληαπνδνηηθψλ, κε ζπγρσξείηε γη' απηφ ην ιάζνο.
ηελ

Σερληθή

Τπεξεζία

ην

ίδην

ηαθηηθνί

θαη

ανξίζηνπ,

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ζην πξάζηλν νκνίσο, ζην θνηκεηήξην νκνίσο θαη έρνπκε
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ην ίδην, ζηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή έρνπκε ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, βέβαηα δελ ηα εηζπξάηηνπκε φια
απηά ηα πνζά έρσ κηα αλάιπζε απφ θάησ. Έρνπκε ηνπο ζρνιηθνχο θχιαθεο,
ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο.
Αλ πάκε λα δνχκε ζπλνιηθά ηε κηζζνδνζία, αλ αθαηξέζνπκε ην
ηειηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο, ππεξσξηψλ, εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, αλ βάινπκε
ηειηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο, ππεξσξηψλ, εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη βγάινπκε
ηελ θαζαξηφηεηα, ην ΔΠΑ θαη ηελ θνηλσθειή εξγαζία πάκε ζηα 5.575.643,55
€. Απηή είλαη ε κηζζνδνζία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα έρνπλ θχγεη ζην θνηκεηήξην νη ππεξσξίεο, ζα ην δνχκε
ζηε ζπλέρεηα. ηελ επφκελε ζειίδα έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα
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θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα έζνδα. ηηο ππφινηπεο ζειίδεο έρσ πίλαθεο φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ, ζηνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, ζηηο ζπληεξήζεηο. Ση παίξλνπκε θάζε ρξφλν απφ ην θξάηνο.
Οη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη, νη ΚΑΠ είλαη 3.870.320,16 € ην
πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ην έρεη έξζεη απφ ηελ θνηλσθειήο ζε εκάο
είλαη 107.818,31 € έρεη έξζεη ζηνλ θεληξηθφ Γήκν. Οη ΚΑΠ επελδπηηθψλ
δαπαλψλ ε πξψελ ΑΣΑ είλαη 306.840 €, νη ΚΑΠ γηα ζπληήξεζε ζρνιηθψλ
θηηξίσλ είλαη 97.800 €, γηα ππξνπξνζηαζία 36.400 €, γηα ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο 354.240 €. Έρνπκε έζνδα απφ ΣΑΠ, έρνπκε επηρνξεγήζεηο γηα
αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο απφ πιεκκχξα, γηα ηνλ ζεηζκφ ηνπ Ηνπιίνπ είρε
ππάξμεη έλα πνζφ ην νπνίν δελ έρεη κπεη αθφκε είλαη γχξσ ζηηο 6.500 €. Απηφ
εηπψζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Γεπηέξαο, είλαη 6.540 € γηα ηελ
αθξίβεηα.
Έρνπκε ην ΔΠΑ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ην νπνίν είλαη ην
πξνυπνινγηζζέλ δελ ην εηζπξάηηνπκε νιφθιεξν, εηζπξάηηνπκε γχξσ ζηηο
210.000 € αλαιφγσο ηα voucher ησλ παηδηψλ, έρνπκε ην ΔΠΑ ηνπ Κέληξνπ
Κνηλφηεηαο, ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, έρνπκε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ζαο αλέιπζα ζηνλ θσδηθφ 10 ζηα έμνδα θαη κεηά μεθηλάκε
έρνπκε άδεηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα ηαθηηθά έζνδα
επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ην
0,5%, ηξαπεδνθαζίζκαηα, πεξίπηεξα, πεδνδξφκηα, ππεξεζία απνρέηεπζεο,
παξάβνια, πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο, έζνδα απφ δεκνηηθφ θφξν, έζνδα απφ
εηαηξείεο φπσο βιέπνπκε ηαιαηπσξνχκαζηε απηφ ηνλ θαηξφ απφ ηελ Cosmote
πνπ ζθάβνπλ γηα λα πεξάζνπλ νπηηθέο ίλεο, ηα αληαπνδνηηθά, ηνπο ηφθνπο.
Έρνπκε έζνδα Κνηκεηεξίνπ ηα νπνία είλαη πνιχ αηζηφδνμε
πξφβιεςε, έρνπκε ηα έζνδα απφ ελνίθηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ πνπ θέηνο ζα είλαη
κεδέλ δηφηη έρεη γίλεη ζχκβαζε κε ηνλ κηζζσηή θαη πξνπιήξσζε ηα ηξία
πξψηα έηε. Ζ ζχκβαζε αλ ζπκάκαη θαιά είλαη 13 έηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλληά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δλληά είλαη ζχλνιν; Δλληά. Σα έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε
καξκάξσλ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ, είρε ηξέμεη έλαο δηαγσληζκφο απιά ζην
ηέινο δελ ηνλ είρε θάλεη απνδεθηφ απηφο πνπ είρε θεξδίζεη κε ηελ
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Έρεη δεηήζεη λα ηνλ εηδνπνηνχκε κηα κέξα πξηλ ηελ
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εθηαθή, ζα ην δνχκε αλ ζα επαλαπξνθεξπρζεί γηα λα γίλεη απηφ, ρσξίο θάπνηα
άιιε αιιαγή.
Έρνπκε ην ΗΝΔΑΚ ζην Ζξψδεην Πάξθν, θάπνηα θαθελεία,
ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, έζνδα απφ ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη απφ ζηέγαζηξα,
ζέινπκε λα βάινπκε έζνδα απφ δηαθεκίζεηο ζε ιεσθνξεία ηεο Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο, θάπνηα έζνδα απφ ηνλ Ησληθφ, θάπνηα ηέιε δηαθήκηζεο ηα
νπνία θέηνο έρνπκε πάξεη 77.000 € δίλνπλ πάλησο θάζε ρξφλν. Σα
εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ είλαη 10.000 € ην παλεγχξη ηεο Πξσηνκαγηάο
πνπ θέηνο ζα είλαη ηξηήκεξν θαη βάιακε απηέο ηηο εηζπξάμεηο φηη ζα έρνπκε
πεξίπνπ 280.000 € πηζηεχσ φηη ζα είλαη ηξηήκεξν φ,ηη απνθαζίζνπκε.
Σα κηζζψκαηα πεξηπηέξσλ, νη ζπλδξνκέο ηνπ ΚΑΠΖ, δηάθνξεο
άιιεο επηρνξεγήζεηο, ΦΗΛΟΓΖΜΟ, ζηεξεά απφβιεηα, πνιιά απφ απηά
ηξέρνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Σν wifi 4 EU έγηλε ηψξα 15.000 € ζα
ηξέμεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρνπκε αλάπιαζε παηδηθψλ ραξψλ, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ηνπ άιζνπο είλαη γλσζηά απηά. Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο,
ζπληήξεζε

νδνπνηίαο,

αμηνπνίεζε

ηξαηησηηθνχ

εξγνζηαζίνπ,

πνδειαηφδξνκνη θαη ειεθηξνθσηηζκφο ζην άιζνο, ην Σνπξαιί θαη έρνπκε
θάπνηα έθηαθηα έζνδα πνπ είλαη παξάλνκεο πηλαθίδεο, απφ ην θπζηθφ αέξην
θαη κεηά μεθηλάλε ηα ΠΟΔ.
Ζ επηρνξήγεζε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. είλαη 150.000 € ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε είλαη 640.000 €. ζνλ αθνξά ηνλ θάζε θσδηθφ ζα ζαο κηιήζεη ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ αιιά ζέισ λα πσ ιίγα ιφγηα γηα ηηο δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο.
Πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε έλα εθζπγρξνληζκφ θαη λα κεηψζνπκε
ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, εθαξκφδνληαο ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ ήηαλ ήδε
ζηα ζθαξηά. Απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, ιηγφηεξεο εθηππψζεηο,
νηθνλνκία θαη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ.
Δπαλεμεηάδνπκε φιεο ηηο δαπάλεο φπσο ζαο είπα γηα ηα
ηειέθσλα, ππάξρεη παηδηθφο ζηαζκφο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα πνπ έρεη ηέζζεξηο
γξακκέο ISDN δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη ρξεηάδνληαη φια απηά. Δίλαη φκσο
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έλα έμνδν ην νπνίν δηαρξνληθά είλαη κεγάιν. Γηαηί φπσο είδαηε έρνπκε κφλν 2
εθαηνκκχξηα ειεχζεξα φηαλ πιεξψζνπκε ηε κηζζνδνζία.
Δπίζεο πξνζπαζνχκε ζε θάζε κειέηε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ
αληαγσληζκφ γηα λα πεηχρνπκε θαιχηεξεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα ην θεξί ζην
λεθξνηαθείν θέηνο ην νπνίν δελ είλαη ηίπνηε, ζηνίρηζε 2.500 € ιηγφηεξν απφ
πέξζη θαη κε ηνλ ίδην πξνκεζεπηή. Γηαηί δφζεθε εληνιή ζην Σκήκα
πξνκεζεηψλ λα ην αλαθνηλψζεη ζε δέθα θεξνπιαζηεία.
Γηα ηα ΜΑΠ είπακε απφ ηηο 160.000 € άκα βγνπλ θαη νη άγνλεο
νκάδεο κε ηελ ΚΤΑ πνπ βγήθε εθηφο ζα πάκε κπνξεί θαη θάησ απφ 70.000 €.
Έρνπκε πεηχρεη ζην ραξηί Α5 απφ ηα 280 ζηα 237. Ο Αγψλαο Γξφκνπ πνπ
δηνξγαλψζακε κε 1.000 άηνκα καο ζηνίρηζε 250 € ιηγφηεξα θαη είρακε θαη
αζζελνθφξν. Οη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο επηεκβξίνπ ζηνίρηζαλ πεξίπνπ
4.500 € θαη ήξζε ε Φηιαξκνληθή ηεο ΔΡΣ θαη έλα ζπγθξφηεκα καδί κε ηα
ερεηηθά.
Πσο ζα μεπεξάζεη ν Γήκνο καο ηηο δπζθνιίεο, γηαηί ζα είλαη κηα
δχζθνιε ρξνληά. Πξηλ πνχκε πσο ζα μεπεξάζεη ν Γήκνο ηηο δπζθνιίεο,
πξέπεη λα δνχκε γηαηί έρνπκε απηή ηε κείσζε ζηα ιεηηνπξγηθά. Ζ κείσζε
πξνθχπηεη απφ ηξεηο ιφγνπο: ν πξψηνο ιφγνο πνπ ζα είλαη δηαξθήο θαη είλαη ν
πην κεγάινο ιφγνο, είλαη φηη έρνπλ απμεζεί πάξα πνιχ ηα θφζηε κηζζνδνζίαο,
είλαη θάηη πνπ αλ ζπκάκαη θαιά ε θεληξηθή Κπβέξλεζε ην απνθάζηζε πέξζη,
έρνπκε κεγαιχηεξεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, έρνπκε αιιαγέο ζηηο θιίκαθεο θαη
απηφ ζα καο αθνινπζεί.
Έρνπκε απηέο ηηο αιιαγέο, αιιά δελ δίλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο
ΚΑΠ. Πξνθαλψο απφ φ,ηη θαίλεηαη θαη απηφ ινγηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη
ππφινηπνη βάδνπλ ηνπο Γήκνπο λα βγάινπλ ηα θάζηαλα απφ ηε θσηηά.
Πξνθαλψο αλαζέηνπλ λα εηζπξάηηνπλ απφ πνιιέο πεγέο γηα λα βγάινπλ ηηο
κεγαιχηεξεο κηζζνδνζίεο πνπ ππάξρνπλ πηα.
Σν δεχηεξν είλαη θάηη πνπ έρσ αλαθεξζεί μαλά, είλαη ην έξγν ηνπ
πξαζίλνπ. Σν έξγν ηνπ πξαζίλνπ ζηνίρηζε 1.027.000 € θέηνο ζηηο 830.000 €
πεξίπνπ, ε ζπληήξεζε ηνπ ρξφλνπ 203.000 € θαη είλαη αλ ζπκάκαη θαιά κέρξη
ην Μάην, δειαδή κεηά γηα λα ζπληεξήζνπκε φιεο απηέο ηηο πιαηείεο ζηελ
νκνινγνπκέλσο πνιχ θαιή θαηάζηαζε πνπ είλαη, δελ μέξσ πφζα ρξήκαηα
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ρξεηαδφκαζηε θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη ππάιιεινη θαη ηη άιιν πξέπεη λα
θάλνπκε.
Δίλαη έλα έξγν πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λα μέξσ αλ πξαγκαηηθά
κπνξνχζε λα γίλεη κε θάπνηα επηρνξήγεζε, κπνξεί λα δεηήζεθε επηρνξήγεζε
θαη λα κελ κπνξνχζε λα παξζεί. Μπνξεί λα κελ δεηήζεθε. Απηφ πνπ είρα
αλαθέξεη απφ ηελ αξρή, ήηαλ φηη απφ ηελ αξρή θάπνηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ
πάγηα φπσο ν πίλαθαο ειέγρνπ δελ κπήθε ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο θαη
ζπλερίδσ λα ιέσ ηψξα φηη κνπ θαίλεηαη έλα πάξα πνιχ αθξηβφ έξγν θαη
βέβαηα δελ κηιάσ κφλν νχηε γηα ηηο ειηέο, νχηε γηα ηηο 3.000 εθξηδψζεηο, νχηε
γηα ηίπνηε. Δίλαη έλα έξγν πνιχ αθξηβφ θαη είλαη ρξήκαηα ηα νπνία δελ
γπξίδνπλ εχθνια πίζσ, ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ.
Πέξα φκσο απφ απηφ δφζεθαλ αλαδξνκηθά ζηνπο ππαιιήινπο
ανξίζηνπ ρξφλνπ, ιίγν θάησ απφ 300.000 € γηαηί ν Γήκνο παξαηηήζεθε απφ
ηελ χθεζε θαη νη ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξφλνπ πεγαίλνπλ ζηα Δηξελνδηθεία,
θεξδίδνπλ ηηο ππνζέζεηο θαη αλ δελ θάλεη έθεζε ν Γήκνο δηθαηψλνληαη θαη
παίξλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Ήηαλ πνιηηηθή επηινγή ηνπ Γήκνπ, δελ ππάξρεη
θακία αληίξξεζε ζε απηφ, απφ εκέλα ηνπιάρηζηνλ. Ήηαλ ρξήκαηα πνπ ηνπο
είραλ θφςεη κε ην Μλεκφλην θαη ν Γήκνο επέιεμε λα ηνπο ηα δψζεη πίζσ. ηαλ
φκσο έρεηο έλα ηφζν κεγάιν θνλδχιη λα δψζεηο, φηαλ βιέπεηο ηε δηαθνξά ζηα
κηζζνδνηηθά πνπ επηβάιιεη ε θεληξηθή Κπβέξλεζε, δελ κπνξείο λα θάλεηο έλα
ηφζν κεγάιν έξγν.
Πέξα απφ απηφ είπα ζηελ αξρή φηη ν Γήκνο πήξε παξαπάλσ
ρξήκαηα, εηζέπξαμε πνιιά ρξήκαηα θέηνο πνπ δελ ηα εηζέπξαηηε ηηο
πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Δηζέπξαμε γηα ηξία ρξφληα ηα έζνδα απφ ην θπιηθείν
ηνπ λεθξνηαθείνπ. Απηφ ην κίζζσκα –αο κε δηνξζψζεη θάπνηνο αλ θάλσ
ιάζνο- είλαη 7.500 € ην κήλα θαη ε κηζζψηξηα πιήξσζε γηα ηξία ρξφληα.
Απηφ ηαπηφρξνλα ζεκαίλεη βέβαηα φηη ηα επφκελα ρξφληα δελ ζα
πάξνπκε ρξήκαηα απφ ην θπιηθείν, εθηφο αλ ηα πξνθαηαβάιιεη φια θαη δελ
πιεξψζεη ζην ηέινο θαη είλαη θάηη πνπ δελ ην μέξνπκε. Γελ ζα πιεξψλεη
πξνθαηαβνιηθά θαη ζηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζα ηα πιεξψζεη, ηέινο πάλησλ
ζα ην δνχκε απηφ, δελ γλσξίδσ θάηη ηέηνην.
Απηφ πνπ κνπ θάλεη φκσο πνιχ κεγάιε εληχπσζε κε ην θπιηθείν
ηνπ θνηκεηεξίνπ είλαη πνπ κηζζψζεθε απηφ ην θπιηθείν θαη ζέισ λα θάλσ κηα
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εξψηεζε θαη ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, αιιά ζέισ θαη ηελ πξνζνρή ησλ
δεκνηψλ, απηφ πνπ ζα πσ ηψξα.
Θα λνηθηάδαηε ην ζπίηη ζαο ή ην καγαδί ζαο ζε ζπγγελή πξψηνπ
βαζκνχ θάπνηνπ πνπ ζαο ρξσζηάεη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην; Θα λνηθηάδαηε
ην ζπίηη ζαο ή ην καγαδί ζαο ζε κηζζσηή πνπ θαηεγνξείηαη γηα θαηαδνιίεπζε;
Θα λνηθηάδαηε ην ζπίηη ζαο ή ην καγαδί ζαο ζε κηζζσηή πνπ θαηέζρεζε καδί κε
ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν πξψηνπ βαζκνχ θαη κε ην δηθεγφξν πνπ ηνπο
εθπξνζσπεί, πάλσ απφ 200.000; Θα λνηθηάδαηε ην ζπίηη ζαο ή ην καγαδί ζαο
ζε ….;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ! Δίλαη ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη κε
ηνικήζεηο λα κε μαλαδηαθφςεηο ηελ ψξα πνπ κηιάσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιέκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιέκε, γηαηί άκα πάηε ζηα ΠΟΔ ζα δείηε
πφζα ρξήκαηα καο ρξσζηάλε απηνί νη άλζξσπνη θαη πνπ ηα δίλνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Καη μέξσ θαη ηη θάλαηε
θαη σο Γηνίθεζε γη' απηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ήκαζηαλ ζην ίδην δσκάηην εθείλε ηελ εκέξα, ην 2014.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ!
Ζ. ΣΑΦΑ: Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη ηη ππνγξάςακε θαη ηη φρη.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ηε δηθή ζαο Γηνίθεζε
έγηλαλ απηά…
Ζ. ΣΑΦΑ: Σίπνηε δελ έγηλε ζηε δηθή καο Γηνίθεζε, έρσ ην ζάξξνο θαη κηιάσ,
άιινο έρεη ζξάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ θ. Σάθα θαη θ. Αλαληάδε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη αληί λα ην βνπιψλεηε …
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρσ ην ζάξξνο θαη κηιάσ, άιινο έρεη ζξάζνο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε φηαλ αθήλεηο ζηνλ θ.
Σάθα λα ππξνδνηεί ηε ζπδήηεζε …
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ ζπδήηεζε είλαη γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σάθα, κε κηιάηε γηα ηε
Γηνίθεζε Γατηαλά, πνπ ζπκκεηείραηε εζείο θαη ηα ρξέε ηνπ λεθξνηαθείνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή ζαο Γηνίθεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Βεβαίσο ζα κηιάσ. Γηαηί εγψ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ
ππέγξαςα ηέηνηα πξάγκαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηε δηθή ζαο Γηνίθεζε
δεκηνπξγήζεθαλ ηα ρξέε, επί Γατηαλά θαη ήζαζηαλ ππνςήθηφο ηεο ην ‟14.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί παίξλεη ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κηιάκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαθψζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κηιάκε, δελ ππάξρεη ιφγνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ηειείσζα θ. Πξφεδξε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπί πξνζσπηθνχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έζημα θαλέλαλ πξνζσπηθά; Καλέλαλ. Καη' αξράο εγψ κίιεζα γηα
ην ζπίηη ζαο ή γηα ην καγαδί ζαο, ήκνπλ ζαθέζηαηνο. πνηνο έρεη ηε κχγα,
κπγηάδεηαη.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Ο Γήκνο γηα καο είλαη ζπίηη καο,
γηα ζαο δελ μέξσ ηη είλαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ην δνχκε απηφ ζην ηέινο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 400 ρηιηάξηθα ζηα Σακεία
ηνπ Γήκνπ αθήζαηε!
Ζ. ΣΑΦΑ: Βιέπεηε πνιχ θαιά ηη αθήζακε θαη απφ ππνρξεψζεηο ηη αθήζακε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί επηηξέπεηε…;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ηη λα επηηξέπσ; Αθνχ ζπλερίδεη. Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ
κηιάκε, ν Σάθαο θηαίεη. Ζιία ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί κε δηαθφπηνπλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα κίια γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη απηφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη πξνυπνινγηζκφο. Δίλαη πξνυπνινγηζκφο ην θπιηθείν;
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξνυπνινγηζκφο είλαη. Γηαηί είλαη ρξήκαηα πνπ δελ εηζπξάηηνπκε,
ρξήκαηα πνπ ζα ράζνπκε θαη απφ πνχ ζα ηα ράζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιψ ζπλέρηζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ κπήθαλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ; Γελ θαηάιαβα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο Γήκαξρνο δελ ππξνδφηεζε
ηε ζπδήηεζε, ν Γήκαξρνο ήηαλ ήπηνο. Άιινη ππξνδνηνχλ ηε ζπδήηεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Με ηα ιεθηά καο πιεξσζήθακε, κε απηά πνπ καο θαηέζρεζαλ δπν
ρξφληα πξηλ. Κάλνπκε πσο δελ μέξνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζαο παξαθαιψ πνιχ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σειεπηαίν: ζα λνηθηάδαηε ην ζπίηη ζαο ή ην καγαδί ζαο ζε θάπνηνλ
πνπ ηνλ είραηε δηψμεη, έθαλε δηάξξεμε θαη ην ιεηηνπξγνχζε παξάλνκα
θιέβνληαο θαη ξεχκα;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ο ίδηνο είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ξέξεηε πνιχ θαιά πνηνη είλαη. Πέξαζε πνιχ θαηξφο απφ ηφηε.
Αθνξά ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ αθνξά; Αθνξά. Αθνξά ην εζηθφ πιενλέθηεκα θάπνησλ; Σν
αθνξά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πάκε παξαθάησ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάλησο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ράζεθε ην ‟10 φζν θαη λα θσλάδεηε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γελ ληξέπεζαη ιηγάθη; Ση είλαη απηά
πνπ ιεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Καζφινπ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ φινπο!
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηνλ πξνζέβαιια; Δγψ γηα ζπίηηα θαη γηα καγαδηά κίιεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρε παηδηά είλαη δπλαηφλ;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ κίιεζα γηα ζπίηηα θαη γηα καγαδηά θαη δελ κίιεζα πξνζσπηθά
γηα θαλέλαλ. Δπίζεο φηαλ πάηε ζηα ΠΟΔ ζα δείηε πνηνη ρξσζηάλε θαη ηη
ρξσζηάλε. Καζφκαζηε θαη θφβνπκε ππεξσξίεο απφ ηε κία …
Πσο ζα μεπεξάζεη ινηπφλ ν Γήκνο καο ηηο δπζθνιίεο. Πξέπεη νη
δαπάλεο λα γίλνληαη κε κεγαιχηεξν έιεγρν ρσξίο επηπηψζεηο γηα ηνλ θφζκν,
πξέπεη ν Γήκνο λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ ρσξίο λα δεηάεη ρξήκαηα απφ ην
δεκφηε. Έρνπκε ζηα ζρέδηά καο, κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ν Γήκαξρνο ζε
απηφ, λα ππάξρεη θάπνηα θαλνληζηηθή γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηηο
πιαηείεο

έηζη

ψζηε

ζε

θάζε

εθδήισζή

καο

λα

ππάξρεη

θάπνηα

αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχκε, λα ηα εηζπξάηηνπκε.
Μηα πξψηε πξνζπάζεηα πήγε λα γίλεη ηψξα ηα Υξηζηνχγελλα,
πνπ ζα γηλφηαλ έλα ρξηζηνπγελληάηηθν ρσξηφ, δελ ηα θαηαθέξακε αιιά ζα
κεδέληδε ηειείσο ην θφζηνο γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ είλαη γχξσ ζηηο 15.000 €
δπζηπρψο δελ έγηλε απηφ.
Θα αιιαρηεί ν Καλνληζκφο ηνπ θνηκεηεξίνπ πνπ είλαη έλα πνιχ
κεγάιν έζνδν γηα ην Γήκν, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ λα έρνπκε πην πνιιά
έζνδα απφ άιιεο Τπεξεζίεο φρη φκσο αχμεζε ηειψλ απηφ ζα έξζεη ε ψξα γη'
απηή ηελ θνπβέληα.
Θα αλαζρεδηαζηνχλ ηα δξνκνιφγηα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο
θαη ζα βάινπκε δηαθήκηζε γηα λα έρνπκε έζνδα, φρη φκσο βέβαηα εηζηηήξην γηα
ηνλ δεκφηε.
Σψξα ζα κηιήζνπλ νη Αληηδήκαξρνη γηα ηα επηκέξνπο, έλα
ηειεπηαίν είλαη ζε έλα θσδηθφ πνπ ην είδα θαη κνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε θαη
κνπ άξεζε, είλαη φηη γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ ζα ππάξρεη ηεζη
επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα έρνπλ κηα
θαηεχζπλζε ηα παηδηά. Αξρηθά απηά είρα λα πσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε πνηα
δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζέισ λα πσ. Σε δηαδηθαζία ηελ θάλσ εγψ Ζιία, δελ δίλεηε
ηνλ ιφγν εζείο, ζπγλψκε δειαδή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Εεηψ ζπγλψκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη ζέκα ζπγλψκε. Λνηπφλ, ζα κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο
ησλ Παξαηάμεσλ ζα θάλεηε εξσηήζεηο φρη ηνπνζεηήζεηο, ζα κηιήζεηε κφλν
εζείο θαη κεηά ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, πξηλ κηιήζνπκε γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπκε έλα ζέκα γηα ην απξηαλφ πκβνχιην. Μαο θαιείηε
ζε έθηαθην πκβνχιην. Γελ κπνξνχκε λα ην πνχκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
απηφ. Δγψ πήξα ηνλ θάθειν ζήκεξα ην απφγεπκα θαη ιέεη φηη δελ κπνξνχλ λα
εθηππσζνχλ νη εηζεγήζεηο γηα αχξην θαη πξέπεη λα ηππψζνπκε 170 ζειίδεο.
Δίλαη ινγηθφ απηφ Πξφεδξε;
Λνηπφλ, θαη' αξρήλ γίλεηαη έθηαθην ην πκβνχιην. Γελ κπνξεί λα
κειεηήζνπκε νχηε 170 ζειίδεο, νχηε λα κελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ην δνχκε
γξακκέλν. Γειαδή είλαη απίζηεπην. ήκεξα ζα έρνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην,
πφηε ζα ην κειεηήζνπκε απηφ ην πξάγκα θαη ρσξίο λα είλαη θαη γξακκέλν
θηφιαο. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα θξνληίζεηε ηνπιάρηζηνλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ζέιεηε λα πείηε γηα ην ζρέδην;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηνλ ράξηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ηνλ ράξηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ζχλνιν ηεο εηζήγεζεο κνπ
είπε ν θ. Πιέζζαο θαη αο κε δηνξζψζεη αλ θάλσ ιάζνο, είλαη 170 κε 175
ζειίδεο.
Κ. ΠΛΔΑ: Megabyte
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφζεο ζειίδεο είλαη; 30,
ζπγλψκε εγψ ην κπέξδεςα κε ζειίδεο, ζπγλψκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ρσηψ ινηπφλ: είλαη δπλαηφ λα
έξζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αχξην λα κηιήζεη γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, λα
κελ ην έρνπκε θαλ δεη θαη λα έρνπκε κνλάρα ηελ ειεθηξνληθή κνξθή; Πσο ην
βιέπεηε απηφ; αο ξσηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε έλα δίθην
ζην εμήο: είλαη θάπνηα αξρεία ηα νπνία είλαη βαξηά είλαη έηζη φπσο ην ιέηε,
είλαη κεγάια, φκσο λα ζαο πσ ην εμήο: νη θπθινθνξηαθέο απηέο ξπζκίζεηο
απεηθνλίδνληαη ζε κηα κεγάιε θσηνγξαθία λα ζαο ην πσ έηζη απιά, ζε έλα
ζρέδην, κάιινλ νπζηαζηηθά θσηνγξαθία είλαη πάλσ ζην δνξπθνξηθφ ράξηε
έρνπλ κπεη νη ξπζκίζεηο νη νπνίεο δελ κπνξεί λα έρνπκε έλα plotter ην νπνίν
είλαη πέληε ζρέδηα επί 33 ζπκβνχινπο, 200 ζρέδηα λα ηππψζνπκε.
ε θάζε πεξίπησζε ζα δείηε φηη είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα ην
δηαβάζεηε απφ ηνλ ππνινγηζηή, φπσο θαληάδνκαη ην έρνπλ θάλεη. Δίλαη πάξα
πνιχ εχθνιν, πηζηέςηε κε, είλαη απιφ, δελ είλαη εηδηθφ ζρέδην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε εζείο είζηε
θάζε κέξα ζην Γήκν, αζρνιείζηε. Δκείο δελ δεηήζακε λα πάλε επί 33,
δεηήζακε λα ηα πάξνπλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ φπσο είλαη ν
Καλνληζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Παξ' φια απηά θ. Σνκπνχινγινπ ε ηερληθή έθζεζε είλαη 15
ζειίδεο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ ηερληθή έθζεζε είλαη αζηείν θ. Καληαξέιε, αιιά ζα ηα
πνχκε κεηά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε εξεηάθε επεηδή αθνξά θη εζάο γηαηί έρεηε θάλεη
θάπνην αίηεκα ζηνλ Πξφεδξν ζήκεξα θαη κε πιεξνθφξεζε, αθνχζηε κε ζαο
παξαθαιψ. Έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
έρεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλ ζέιαηε, κπνξνχζαηε λα πάηε ζηελ
Πεξηθέξεηα θαη λα ηα αλαδεηήζεηε, ππάξρεη απηφ ην πξάγκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δγψ ζα ζαο θέξσ ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο; Σε κειεηάσ, φπσο ηε κειεηάηε θη εζείο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε, δεηήζακε ελεκέξσζε απφ ηνλ θ. Βνχξν.
Μαο είπε λαη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο θάλακε ελεκέξσζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη. Μαο έθεξε ζε Δπηηξνπή λα θνπβεληηάζνπκε ζην πφδη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο θάλακε ελεκέξσζε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γεζκεπηήθαηε φηη ζα καο ζηείιεηε ηα ζηνηρεία.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο ζηείιακε ηε κειέηε πνπ κπνξνχζαηε λα ηελ έρεηε
βξεη, αιιά κελ ην ζπδεηάκε ηψξα. Θα κπνξνχζαηε λα ηελ έρεηε κφλνο ζαο θαη
λα κελ ην ζπδεηάκε. Αιιά ζα θάλσ εγψ ηνλ ηαρπδξφκν, θαη ζα ζαο ην ζηείισ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Εεηάκε απηφ. πλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη
δελ ιέηε ηίπνηε γηα ζπλεδξίαζε. Καη ξσηάσ: απφ πνχ πξνθχπηεη ην έθηαθην;
Απφ πνχ. Θέιεηε λα πεξάζεη ζην ληνχθνπ, ελ θξππηψ. Απηφ είλαη θαη θάηη
άιιν θξχβεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε, έθαλε κηα εξψηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ζα
απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο, έρεη δίθην ζε απηφ πνπ ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ. Κχξηε εξεηάθε δελ ππνθξχπηεηαη θάηη. Να
απαληήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ν νπνίνο έρεη απφιπην δίθην σο πξνο ην
ζέκα ησλ κεγάισλ αξρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ, γηαηί ην ζέκα
απηφ δελ είλαη εμίζσζε θ. Σνκπνχινγινπ. Θέισ λα πσ φηη είλαη απιά θάπνηνη
αξηζκνί πνπ απνηππψλνληαη ζε απηνχο ηνπο αξηζκνχο, απνηππψλεηαη ε φπνηα
θφξηηζε θπθινθνξηαθή, έρνπλ γίλεη κειέηεο απφ ηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ απφ ηελ
Σξνραία, καο παξνπζηάζηεθαλ ζην πκβνχιην ηεο Πνηφηεηαο Εσήο, ηνπο
παξνπζηάζακε θαη ζηνλ θ. εξεηάθε, δήηεζε ηα λνχκεξα.
Έρεη απφιπην δίθην γηαηί είρα δεζκεπηεί φηη ζα ηα ζηείινπκε εκείο,
λφκηζα φηη έρεη γίλεη απφ ηηο Τπεξεζίεο καο, έρεηε απφιπην δίθην θ. εξεηάθε.
ήκεξα θηφιαο κέζσ e-mail ζα ζαο έξζνπλ ηα λνχκεξα απηά.
Δπίζεο ζέισ λα πσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πέξα απφ ην δίθην
πνπ έρεη, φηη αχξην έρσ κεξηκλήζεη έηζη ψζηε λα ππάξρεη πξνηδέθηνξαο γηα λα
έρνπκε ηελ πιήξε δηαθάλεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ θαη λα κπνξνχκε λα
επέκβνπκε, αλ θαη έρεη γίλεη ε πξψηε κειέηε απφ ηνπο αξκφδηνπο. Δκείο δελ
είκαζηε αξκφδηνη λα δνχκε ε πεξηβαιινληηθή θφξηηζε πφζν είλαη.
Δάλ κπνξέζνπκε επίζεο κε δηνξζψλεη θαη κε ζπκπιεξψλεη ν
Πξφεδξνο, ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε αληίζηνηρν κεράλεκα πνπ ηππψλεη
ηέηνηνπο κεγάινπο ράξηεο 1,5 x 1,5 αιιά πέξα απφ απηφ ζα ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο πξνηδέθηνξαο αχξην πνπ ζα δείηε φιεο ηηο κειέηεο, φια ηα
λνχκεξα, φιεο ηηο παξαθακπηήξηεο πνπ έρνπλ εηζεγεζεί ε Πεξηθέξεηα, ε
Σξνραία θαη ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ βνεζάεη πνιχ, αιιά ζαο
παξαθαιψ θξνληίζηε Πξφεδξε λα ηα πάξνπκε αχξην έσο ην κεζεκέξη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδεηαη ε ζπλεδξίαζε. Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν επί
πξνζσπηθνχ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σξεηο ήκαζηαλ φινη θη φινη, ε Δπηηξνπή είρε ηξία άηνκα. Καη
ζηε δεχηεξε πξνζπάζεηα…. ηνλ Γθέκπειο ηνλ μέξεηε «πέηα, πέηα ιάζπε…»
θαη ηα ινηπά. Ήξζαλ ζηε δεχηεξε πξνζπάζεηα, αθνχ ε πξψηε είρε
απνξξηθζεί, δπν θάθεινη. Ρσηήζακε ηνπο δηθεγφξνπο καο θαη εληφο θαη εθηφο
Γήκνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θφξε δελ ρξσζηνχζε ηίπνηε, δελ είρε πεζάλεη ν
παηέξαο ηεο θαη δελ είρε απνδερηεί ηελ θιεξνλνκηά, δελ είρε θαλέλαλ θψιπκα
θαη κεηά αξρίδεηο θαη ιεο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα αθνχζσ ηνλ θ. Σάθα λα ιέεη
φ,ηη ιέεη, παξά λα κπιέμσ ζηα Γηθαζηήξηα κε ηελ θφξε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαληήζεθε ηειείσζε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν, ζαο
παξαθαιψ πάξα πνιχ ηε δηαδηθαζία, δελ ζέισ λα παξεκβαίλεη θαλείο. Οη
αξκφδηνη Αληηδήκαξρνη ή ν θ. Σάθαο κπνξεί λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη λα
απαληήζεη κεηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο έρεη ήδε παξαβηαζηεί ε δηαδηθαζία ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κελ ην θάλνπκε πάιη απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να εμεγήζσ ηη ελλνψ. Τπάξρνπλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ
επηθεθαιήο πξηλ απφ ην ζέκα. Κάηη, ην νπνίν εζείο δελ ην ηεξήζαηε. Γψζαηε
ηνλ ιφγν ζην Γήκαξρν θαη απηή ηε ζηηγκή εγψ ζέισ λα θάλσ δπν εξσηήζεηο,
άζρεηεο απφ ην ζέκα. Πξηλ κπνχκε ζην ζέκα. Μνπ δίλεηε ηνλ ρξφλν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζέισ λα θάλεηε άζρεηεο εξσηήζεηο απφ ην ζέκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ λα ην πσ; Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ιεο φηη ε δηαδηθαζία δελ ηεξήζεθε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ηεξήζεθε. Γηαηί πεξηκέλσ πφηε ζα ηειεηψζεηε, δελ
δηεπζχλσ εγψ ηε ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ε δηαδηθαζία είλαη απηή. Μίιεζε ιίγν
πεξηζζφηεξν θαη γη' απηφ ην είπα ζηελ αξρή, έπξεπε λα είλαη ιίγν πην
πεξηεθηηθφο λα δψζεη πέληε πξάγκαηα λα θαηαιάβεηε θαη λα πάξεηε ηνλ ιφγν
εζείο. Απηφ έπξεπε λα γίλεη. Μίιεζε παξαπάλσ θαη ζαο είπα ζηελ αξρή, ιίγν
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ηελ αλνρή κνπ θαη γηα ζαο θαη γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη γηα ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, εγψ ιέσ θαιψο κίιεζε ν Γήκαξρνο. κσο
ακέζσο κεηά ν ιφγνο δίλεηαη ζηνπο επηθεθαιήο. Γελ ην ηεξήζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Πεο ινηπφλ πξηλ αξρίζεη ν Σάθαο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηεπζχλσ εγψ ηε ζπδήηεζε, πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ γηα λα
ηνπνζεηεζψ θαη ζαο επηζεκαίλσ απηφ. Άξα ζα κνπ δψζεηε δπν ιεπηά
παξαπάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ππάξρεη, γηαηί είλαη κνλαδηθφ ζέκα θαη πξέπεη λα κηιήζνπκε
γη' απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη επί ηεο δηαδηθαζίαο φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξε ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ δπν εξσηήζεηο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα
νηθνλνκηθά ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζα ζνπ απαληήζεη θαη δελ έρνπκε ηέηνην ζέκα, ζε παξαθαιψ
πάξα πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο αξρήο λνκηκνπνηνχληαη νη επηθεθαιήο λα
ζέζνπλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο νηηδήπνηε ζέινπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πκβνχιην θαη ηε ζπλεδξίαζε, δελ κπνξεί
λα πεη θαλέλαο ηίπνηε. Καη εγψ πνπ πήξα ηνλ ιφγν ζηελ αξρή θαη κίιεζα ιίγν
κφλνο κνπ, δελ έπξεπε λα ην θάλσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξείο λα εμαηξέζεηο θη εκέλα ηφηε, αθνχ έθαλεο γηα
ηνλ εαπηφ ζνπ απηή ηελ εμαίξεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέισ λα είζαη ιίγν ζχληνκνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οχηε δπν ιεπηά. Αθνχζηε, έθαλα κηα εξψηεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνρζέο. Καη ξψηεζα: ηη ζα γίλεη κε ην πξφγξακκα
ΔΣΗΑ ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ δειαδή ζε 13 κέξεο απφ
ηψξα. Μνπ είπε ν θ. Βνχξνο φηη ζα απαληήζεη ζην επφκελν πκβνχιην. Σν
επφκελν πκβνχιην είλαη ζήκεξα ινηπφλ.
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Γχν. Ση πξφθεηηαη λα γίλεη κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ
εθεί. Δθεί δνπιεχνπλ θάπνηνη άλζξσπνη θαη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί φζνλ αθνξά
απηφ.
Σξίην

εξψηεκα,

ππάξρεη

ην

ζέκα

ηεο

θπθινθνξηαθήο

δηεπζέηεζεο πνπ ζα ππάξμεη ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ππνγεηνπνίεζεο, έρεη
ηεζεί ζε απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ φιεο ηηο Παξαηάμεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο θαη έρεηε ελεκεξψζεη φηη «εγψ ζα ην
θέξσ ζην πκβνχιην λα ελεκεξψζσ αλαιπηηθά».
Καη ελψ πεξηκέλνπκε λα έξζεη γηα έλα ζέκα ην νπνίν ην
γλσξίδνπκε, ην μέξεη ν Σχπνο ηη βιέπνπκε. Δλεκεξσλφκαζηε απφ Μέζν
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πξηλ αθφκε θηάζεη –πξνζέμηε, γηαηί επηπρψο ζηελ
επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο ππάξρνπλ απνηππσκέλα ειεθηξνληθά απηά- θαη ε
πξφζθιεζε ζηέιλεηαη 20 ιεπηά κεηά.
Δπεηδή

ιφγσ

ηνπ

πξνβιήκαηνο

πνπ

πξνέθπςε

κε

ηηο

ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο δελ ζέισ λα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ πσο θαη
γηαηί πξνέθπςε ην πξφβιεκα, δερηήθακε λα γίλεη έθηαθην πκβνχιην, ην
λνκηκνπνηήζακε θαη δηα πεξηθνξάο. Γελ πξφθεηηαη λα ζαο δψζνπκε
λνκηκνπνίεζε γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα πνπ αθνξά ηελ πφιε, λα ην θέξεηε
ζε έθηαθην πκβνχιην. αο ην ιέσ εμ αξρήο.
πκβνχιην έθηαθην πνπ ζα ζηείιεηε εηδνπνίεζε κηα κέξα πξηλ,
πνπ ζα έρεηε εηδνπνηήζεη πξψηα κέζσ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη εηδηθά ην 2ν ζθέινο πνπ αθνξά ηελ πξάμε εθαξκνγήο ΜΠΔ
ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θαη ηελ απ' επζείαο αλάζεζε πνπ ζρεδηάδεηε λα θάλεηε …
ΓΖΜΑΡΥΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)

απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ζαο, πνπ ιέηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνην είλαη απνθχεκα ηεο θαληαζίαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ απ' επζείαο αλάζεζε, πνπ ιέηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ ην ιέεη κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε ηψξα θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ ην ιέεη κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάληε ηηο εξσηήζεηο ζαο, ηειεηψζηε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιά, δελ κνπ θάλεηε θαη ράξε. Λνηπφλ ελ πάζε
πεξηπηψζεη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη επ‟ νπδελί δελ ηεθκαίξεηαη γηα έλα ηφζν
ζνβαξφ ζέκα έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καη αλ ζέιεηε, λα πξνζηξέμνπκε
ζηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γχξσ απφ απηφ ην
ζέκα, ππάξρεη λνκνινγία, δελ πξφθεηηαη λα ην θεξδίζεηε.
αο ελεκεξψλσ ινηπφλ, θάληε θαλνληθφ πκβνχιην ψζηε λα
έρνπκε ηνλ ρξφλν λα κειεηήζνπκε φια απηά πνπ δελ καο έρνπλ έξζεη αθφκε
ζηα ρέξηα καο, γηα λα γλσξίδνπκε γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα ηη πξφθεηηαη λα
ζπκβεί,

γηα

λα

κπνξνχκε

πξψηα

εκείο

λα

ελεκεξσζνχκε

θαη

λα

ελεκεξψζνπκε βεβαίσο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θ. Βαζηιφπνπιε πνπ έγηλε
ε πξψηε ελεκέξσζε δελ παξάρζεθαλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Υηεο ην πξσί θαη πνπ δελ αλαθέξαηε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζα γίλεη ηψξα; Θα κηιάκε ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ είλαη δπλαηφ βξε παηδηά.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη θ. Γήκαξρε, έηζη έρεη μεθηλήζεη απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ γίλεηαη φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη έηζη ην πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρψηεζε θάηη ν θ. Βαζηιφπνπινο, λα απαληήζσ; Μνπ επηηξέπεηε
λα απαληήζσ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζηνλ θ. Καληαξέιε απάληεζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θ. Γξεηδειηά απαληήζηε θη εζείο ζηελ θα Γαλάε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σνλ ιφγν ηνλ παίξλεηε απφ ηνλ Πξφεδξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα, εκέλα δελ κε ξσηάεη θαλέλαο. Απηφ είλαη ην θνβεξφ!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ε ζέζε ζαο απέλαληη ζην νηηδήπνηε αθνξά
ηελ ΑΔΚ είλαη δεδνκέλε θαη γλσζηή εδψ θαη πέληε ρξφληα. Δπηηξέςηε κνπ λα
ζαο πσ φηη φια γίλνληαη λφκηκα πηα, κε ππνγξαθέο, κε ηξφπνπο πνπ δελ
έρνπλ νχηε θαλ κηα παξαηππία …
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέισ λα αξρίζσ απηή ηε ζπδήηεζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπαηε «πηα».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δεδνκέλν φηη πέληε ρξφληα έρεηε θάπνην πξφβιεκα δελ ζα
ην νλνκαηίζσ, δελ ζα πξνζπαζήζσ λα ην εξκελεχζσ. ,ηη γίλεηαη πηα, γίλεηαη
κε έλα λφκηκν ηξφπν γηα λα πξνρσξήζνπλ ηα έξγα, λα απνζπξζεί ε πφιε
απφ ην θπθινθνξηαθφ πνπ ζα πξνθχςεη. Έρνπλ γίλεη νη κειέηεο απφ ηνλ
ΟΑΑ, έρνπλ γίλεη κειέηεο απφ ηελ Σξνραία, έρνπλ γίλεη κειέηεο απφ ηελ
αλάδνρν εηαηξεία θαη εξρφκαζηε εκείο κε ηηο φπνηεο εζείο ζεσξείηε
θαζπζηεξήζεηο, επεηδή ην Internet ηξέρεη κε ηεξάζηηα ηαρχηεηα θαη ην κάζαηε
20 ιεπηά πξηλ, ηη λα θάλνπκε….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζηάιε ε πξφζθιεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζηάιε ε πξφζθιεζε 20 ιεπηά κεηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα θάπνπ είρε πάεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ζπγρσξείηε, επεηδή εθηηκψ αθάληαζηα ηελ πλεπκαηηθή ζαο
επάξθεηα, ζαο κηιάσ θαη δελ ην ιέσ θαζφινπ εηξσληθά. Δίζηε εμαηξεηηθά
έμππλνο, είζηε άλζξσπνο πνπ έρεη εκβξηζίζεη ζην ζέκα ησλ πνιηηηθψλ
πξάμεσλ, έρεηε ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηα θνηλά, αιιά κελ καο ζεσξείηε εκάο
ραδνχο. Γηαηί πξνζπαζείηε λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οχηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Σν ζέκα ζαο παξαθαιψ ηεο ΑΔΚ έρεη πξνρσξήζεη, έρεη
ηειεηψζεη, ην γήπεδν γίλεηαη, ε ππνγεηνπνίεζε γίλεηαη κε φινπο ηνπο λφκηκνπο
ηξφπνπο. Καη αλ ηψξα εζείο ην κάζαηε 20 ιεπηά κεηά ή 20 ιεπηά πξηλ, είλαη
θάηη πνπ εκέλα ηνπιάρηζηνλ θαη ηνπο ζπκβνχινπο, δελ ηνπο αθνξά. Οχηε θαη
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Απηφ πνπ αθνξά είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε
ηέηνην ηξφπν, λα αληαπνθξίλνληαη ζην πφζν πην εχξπζκε ζα είλαη ε ιεηηνπξγία
θαη νη παξαθακπηήξηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία.
Γεχηεξνλ σο πξνο ην ΔΣΗΑ. Έρεηε κεγάιε δέζε γηα ην ζέκα ηεο
ΔΣΗΑ, ζαο αθνξά πάξα πνιχ ε ΔΣΗΑ θ. Βαζηιφπνπιε. Γηαηί ηέηνηα δέζε
γηα ηελ ΔΣΗΑ; Γηαηί εηδηθά γη' απηφ ην θνκκάηη ηνπ Γήκνπ; Δδψ έρνπκε ρίιηα
δπν άιια πξνβιήκαηα, έρνπκε ηξχπεο, έρνπκε πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
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αο απαληψ ινηπφλ γηα ηελ ΔΣΗΑ. πλαληήζεθα κε ηνλ
Λεθιέξθ δπν θνξέο -γηα φζνπο δελ γλσξίδνπλ είλαη ν ππεχζπλνο ηεο Όπαηεο
Αξκνζηείαο- κνπ δήηεζε παξάηαζε έμη κελψλ γηα ην πξφγξακκα.. Σνπ δήηεζα
θαη ηνπ επέβαιια παξάηαζε ελφο ρξφλνπ γηα ην πξφγξακκα θαη ηνπ δήηεζα
θαη έλα επηπιένλ πξφγξακκα γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά. Ζ δηθή κνπ ζέζε θαη
ησλ ζπκβνχισλ θαη ηεο Παξάηαμεο είλαη φηη ζα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα ηεο
ΔΣΗΑ θαη ζα ην επεθηείλνπκε ην πξφγξακκα ηεο ΔΣΗΑ κε ηνπο λφκηκνπο
ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο αθνινπζήζαηε θη εζείο ηελ πεξαζκέλε ρξνληά: κε
πξνθήξπμε πνπ ζα βγεη κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο. Με πξνθήξπμε, κε
βηνγξαθηθά θαζψο νη ζπκβάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ ιήγνπλ 31/12
θαη φπσο ιέεη ην χληαγκα θαη φπσο ιέεη γηα ηνπ ΟΑΔΓίηεο, φπσο ιέεη θαη
νπνηνδήπνηε πνπ ππνγξάθεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία
θξίζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ επραξηζηνχκε ζπλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία καο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηα δηεπθξηληζηηθή απνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ππάξρεη ηίπνηε, ζπλερίδνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ην πσ ζηελ νκηιία κνπ θαη ζα ζηελνρσξεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φέξλεηε ζήκεξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 θαη ήδε
ζε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ςεθηζηεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
θαηά ηελ πξνζθηιή ζαο πιένλ ζπλήζεηα, έξρεζηε θαη εηζεγείζηε αιιαγέο επί
ηεο ςεθηζκέλεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Πιένλ έρνπκε
ζπλεζίζεη ζε απηφ, αιιά ηνπιάρηζηνλ εκείο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
κπνξνχκε λα ηα παξαθνινπζνχκε. Βεβαίσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα
πξάγκαηα γίλνληαη ζσζηά θαη λνκφηππα, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ο θ. Σάθαο θξφληηζε λα κνηξάζεη θάπνηνπο πίλαθεο. Αθνχζηε, νη
πίλαθεο πξέπεη λα απνηππψλνπλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη απηφ ην νπνίν
παξέδσζε εδψ ν θ. Σάθαο είλαη νισζδηφινπ ςεχηηθν θαη ζα ζαο απαληήζσ κε
ζηνηρεία. Γηαηί ηπραίλεη ν θ. Σάθαο θαη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ
πξνέθπςαλ απφ παξζελνγέλεζε ελ έηε 2019, λα είραλ αζθήζεη κέιε ηεο
πξνπξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο θαη ππήξρε κηα δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ην 2014, φπνπ ε δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ ε εμήο:
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Ο Γήκνο δελ είρε 2.973 πνπ εκθαλίδεη γηαηί μέξεηε εδψ ζε απηφλ
εδψ ηνλ θάθειν καο έρεηε ζηείιεη ζηνηρεία κε ζεκείν αλαθνξάο 31/7. σζηά;
σζηά. Σα ζηνηρεία αλαθνξάο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη 31/7. Δδψ ν θ.
Σάθαο ηη θάλεη; Παίξλεη ην 2014 κε 31/12. Άξα έρνληαο ήδε αζθήζεη εκείο
ηέζζεξηο κήλεο Γηνίθεζε, δελ βάδεη ζεκείν αλαθνξάο ην 31/7 θαη δελ πάεη ζην
2019 κε ζεκείν αλαθνξά ην 31/7 πάεη κε ην 31/12 θαη‟ εθηίκεζε.
Γηα λα παξνπζηάζεη ηη. Αιιά πξνζέμηε, αθφκε θαη εδψ
απνηππψλεηαη ην εμήο, εδψ είλαη ν ηξαγέιαθνο ηνπ θ. Σάθα: φηη εκείο –ιέεηπαξαιάβακε ην 2014 –ζεσξεηηθά, γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη είλαη 2.700
φρη 2.973- 2.973.000 θαη παξαδψζακε 4.753.000 €. Δπραξηζηνχκε πνιχ θ.
Σάθα. Γειαδή απνδεηθλχεηε κε απηφ πνπ ιέηε φηη ήδε θαηά 50% απμήζεθε ην
ρξεκαηηθφ ππφινηπν απφ απηφ πνπ εζείο καο είραηε αθήζεη.
κσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Δπεηδή ν κήλαο
αλαθνξάο είλαη 31/7 θαη δελ είλαη ηπραίν φηη ν κήλαο αλαθνξάο είλαη 31/7 γηαηί
31/7 νη Γήκνη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είκαζηε
ππνρξεσκέλνη

λα

ζηέιλνπκε

ζηνηρεία

ζηνλ

θφκβν

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ, 31/7/2019 εζηάιεζαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηα δηαζέζηκα
ηνπ Γήκνπ θ. Σάθα:
ηνηρεία ηζνινγηζκνχ ζθέινο 3 κήλαο αλαθνξάο 31 Ηνπιίνπ ηνπ
2019 6.198.324. Άξα ην ζηνηρείν πνπ ν θ. Σάθαο ζα έπξεπε λα θέξεη εδψ, δελ
είλαη ην 4.753.000 αιιά ην 6.193.000 € αλ ήζειε λα είλαη ζπλεπήο κε φινπο
ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο πνπ αλέθεξε.
Γεχηεξν ζηνηρείν γηαηί ν θ. Σάθαο ην μέξεη θαη ην μέξεη γηαηί ην
ςήθηζε θηφιαο. Αθνχζηε ηψξα καεζηξία πνπ έθαλαλ, θάπνηνη πνιχ έμππλνη
ηχπνη, ρσξίο λα ην πνπλ βέβαηα πνηέ αλνηρηά: πήγαλ θαη πήξαλ απφθαζε ζε
ζπλεδξίαζε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ ‟12 γηα λέν δάλεην ηνπ Γήκνπ πνπ επηβάξπλε
ην δεκφηε θαηά 1.800.000 € επηκεθχλνληαο φια ηα δάλεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηα
πάγσζαλ κέρξη 31/12/2015.
Ση έθαλε δειαδή ε πξνπξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή; Μπφξεζε
θαη πήξε έλαλ αέξα κηα αλάζα θαη κεηέθεξε ηελ απνπιεξσκή ησλ
επηβαξεκέλσλ δαλείσλ θαη ηα κεηέθεξε ζηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Καιά,
κε κηιήζνπκε ηψξα εδψ γηαηί επηπρψο ππάξρνπλ θαη απνθάζεηο γηα φια απηά,
γηα ρξένο θξπθφ 220.000 € ζηελ ΔΤΓΑΠ γηα ηνπο νπνίνπο ζην δίκελν πάλσ
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πνπ έρνπκε αλαιάβεη Γηνίθεζε… Σν μέξεηε απηφ θ. Σάθα; Ήζαζηαλ ελήκεξνο;
Σν ζπκάζηε, κπξάβν.
Λνηπφλ

220.000

€

θαη

θαηέζρεζαλ

ηνπο

ηξαπεδηθνχο

ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ. Άξα θ. Σάθα φηαλ ζα αλαθέξεζηε ζε ζηνηρεία ζα
είζηε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλνο γηα λα κε δεκηνπξγείηε εληππψζεηο.
Σξίηνλ, επεηδή ην έπηαζε αθξνζηγψο ν θ. Νηάηζεο, αθνχζηε αλ
ζέισ λα δεκηνπξγήζσ θη εγψ εληππψζεηο, κπνξψ λα πσ θη εγψ πνιιά. αιιά
δελ ζα ην θάλσ. Δγψ κπνξψ λα πσ θ. Σάθα ην εμήο: ηα ρξήκαηα πνπ
δφζεθαλ κε πνιηηηθή απφθαζε φλησο γηα ην 13 ν θαη 14ν κηζζφ πνπ
θαηαξγήζεθαλ ζε ππαιιήινπο, δελ είλαη 300.000 € είλαη παξαπάλσ. Ξερλάηε
ηελ Κνηλσθειή γηαηί είλαη άιιεο 120.000 € ζηελ Κνηλσθειή.
Άξα ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή έρνληαο απηή ηελ
πεπνίζεζε φηη απηά ηα ρξήκαηα άδηθα θφπεθαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο, δελ
πξνζθχγακε πεξαηηέξσ. Ζ επηβάξπλζε ε νπνία πξνέθπςε θαη άκεζα αιιά
θαη πξνυπνινγηζηηθά, ήηαλ 750.000 €. Ήηαλ 120.000 € ζηελ Κνηλσθειή θαη
άιιεο 630.000 € ζηε ζεηεία καο δφζεθαλ νη 500.000 € θάηη, βάδνληαο θαη ηα
δχν, αθήλνληαο θαη γηα ην ‟20. Γελ κπνξνχζακε λα ηα δψζνπκε φια κε ηε κία.
Δθεί

πξνέθπςε,

επεηδή

ν

πξνυπνινγηζκφο

ήηαλ

ήδε

ςεθηζκέλνο. Αλαδεηήζακε δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε απηφ ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε. Ζ κία ήηαλ φηη
κεηαθέξακε κηα αζθαιηφζηξσζε ζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ αλ ην είδαηε πέξζη, ψζηε λα κπνξέζνπκε απφ εθεί λα
εμνηθνλνκήζνπκε γχξσ ζηηο 450.000 € αλ ζπκάκαη θαιά θαη ην δεχηεξν ήηαλ
εθφζνλ έιεγε ε ζχκβαζε, ζέιακε λα κπνπλ άκεζα ρξήκαηα ζην Σακείν ηνπ
Γήκνπ.
Ο δηαγσληζκφο έγηλε λφκηκα, λνκφηππα θαη κε πιήξε δηαθάλεηα
θαη εκθαλίζηεθαλ δπν. Καη θαλέλαο βέβαηα απφ απηνχο ηνπο δχν, δελ ήηαλ ν
ίδηνο. Καλέλαο δελ ήηαλ ν ίδηνο. Ήηαλ θάπνηνο άιινο. Αιιά επεηδή ε πφιε καο
είλαη κηθξή θαη γλσξίδνπκε, εζείο αλαθέξαηε ηνλ έλαλ. Θα ζαο πσ θ. Σάθα φηη
θαη ν άιινο πνπ είρε έξζεη φρη γηα λα ζπκκεηάζρεη, έθαλε ηξεηο πξνζπάζεηεο
αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο κία θαη
άιιεο δχν ζηα δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη ηηο έραζε. Γηαηί ν δηαγσληζκφο ήηαλ
θαζ' φια λφκηκνο.
31

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Άξα απηφ ην νπνίν ιέηε εδψ, κπνξείηε λα ξίμεηε φζε ιάζπε
ζέιεηε, αιιά γηα εκάο θαη ην εζηθφ καο πιενλέθηεκα, εζείο εηδηθά, δελ
κπνξείηε λα πείηε ηίπνηε. Γηαηί επί δηθήο ζαο ζεηείαο δεκηνπξγήζεθαλ ηα ρξέε.
Καη θ. Σάθα λα μέξεηε ζηα Γηθαζηήξηα εγψ είκαη πνπ ηξέρσ, φρη εζείο. Γηαηί
εζείο ηφηε ηνπο είραηε κέζα θαη ζπλέρηδαλ.
Πάκε ηψξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Καη' αξράο ζέισ λα θάλσ έλα
γεληθφ ζρφιην επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γεληθψο. Τπνηίζεηαη θαη είζηε
ζηαζψηεο εμ φζσλ γλσξίδσ νη πεξηζζφηεξνη ηεο ινγηθήο ηεο επηζηξνθήο ζηελ
θαλνληθφηεηα, φηη ε ρψξα βγήθε απφ ηα Μλεκφληα, φηη πξνρσξάκε ζε κηα
επνρή αλάπηπμεο, επεκεξίαο, πνπ αθήζακε πίζσ ηνλ θαθφ παξειζφλ ηνπ
θξαηηθνδίαηηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηα ινηπά. Απηφ φκσο δελ απνηππψλεηαη
εδψ.
Γειαδή ελψ ζα πεξηκέλακε ζχκθσλα κε απηά πνπ βιέπνπκε
ζην ΚΑΨ θαη ζηα άιια θαλάιηα θαζεκεξηλά, ρξήκα λα έξρεηαη κε ζέζνπια δελ
βιέπνπκε

νχηε

κηζφ

επξψ.

Αληίζεηα

ηη

βιέπνπκε;

Βιέπνπκε

έλαλ

πξνυπνινγηζκφ, πνπ ζε απηφ ην ζθέινο βεβαίσο δελ επζχλεζηε εζείο, φπνπ
νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην θξάηνο ζχκθσλα κε ηα Μλεκφληα πνπ ςήθηζε ν θ.
Βνχξνο κε αίζζεζε πνιηηηθήο επζχλεο, έρεη πεξηθνπεί θαηά 65%.
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σν δηθφ ζαο πξφγξακκα
ςήθηζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία κείσζε δελ έγηλε ζηνπο Γήκνπο. 65% κεηψζεθαλ νη
επηρνξεγήζεηο ζηνπο Γήκνπο, άξα απηφ δελ βιέπνπκε λα αληηζηξέθεηαη,
ζπλερίδεη λα ππάξρεη ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή
βξίζθεηαη άλσ ηνπ 65% απφ ηα ρξήκαηα πνπ έπαηξλαλ νη Γήκνη θαηά ηελ
πξνεγνχκελε δεθαεηία.
Γεχηεξν

ζεκείν

φζνλ

αθνξά

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ.

Ο

πξνυπνινγηζκφο φπσο ζσζηά είπαηε, ζέινληαο λα απνθχγεηε ηεηξηκκέλεο
θξάζεηο ζηελ αξρή, πεξί ξεαιηζηηθνχ πεξί ηζνζθειηζκέλνπ θαη ηα ινηπά, φπσο
ζσζηά είπαηε νη πξνυπνινγηζκνί φινη -επεηδή αζθήζακε θαη Γηνίθεζε πέληε
ρξφληα- είλαη θηηαγκέλνη έηζη, κε βάζε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ
βγήθε θαη θέηνο θαη βγαίλεη ηνλ Ηνχιην θάζε έηνπο.
Δίλαη θηηαγκέλε έηζη ψζηε νη Γήκνη ππνρξεσηηθά λα παξάγνπλ
πιενλάζκαηα. Ο θάζε Γήκνο θαη ην θαιχηεξν πξνζσπηθφ λα έρεη θαη ηηο πην
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γξήγνξεο δηαδηθαζίεο λα έρεη, είλαη θηηαγκέλε έηζη φιε ε λνκνζεηηθή θαη ε
δηνηθεηηθή δνκή, ψζηε λα παξάγνληαη πιενλάζκαηα. Κάηη, ην νπνίν βεβαίσο
δελ ζα κπνξέζεηε θαη εζείο λα απνθχγεηε.
Πνπ

ζεκαίλεη

ηη;

Καζπζηεξήζεηο

ζηελ

εθηέιεζε

έξγσλ,

θαζπζηεξήζεηο ζηηο Τπεξεζίεο κε ζπλέπεηα λα αξγνχλ πξάγκαηα θαη φιν απηφ
λα έξρεηαη λα επηβαξχλεη ηνλ πνιίηε.
Σξίην ζεκείν πνπ έξρεζηε βεβαίσο θαη ζπληξέρεηε εζείο κε ηε
ινγηθή ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο είλαη ε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, απηφ ην
νπνίν είπε ν θ. Σάθαο. Πνπ εθζείαζε ηε ινγηθή ηεο εθρψξεζεο ηκεκάησλ ηεο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα έρεη έζνδα, δειαδή κηα έκκεζε
θνξνκπερηηθή πνιηηηθή.
Πξηλ πσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ
θαη βεβαίσο ζα αλαθεξζνχλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ»,
ζέισ λα πσ ην εμήο: κηιήζαηε γηα επαηζζεζία θαη φηη εδψ θάλνπκε πνιηηηθή.
Κχξηε Γήκαξρε εζείο ζσζηά ην ιέηε απηφ, ν θ. Σάθαο φκσο ν νπνίνο έρεη ηελ
επζχλε επί ησλ νηθνλνκηθψλ φηαλ εδψ θαηαγγέιζεθε φηη ππήξμε θαηάζρεζε
ινγαξηαζκνχ θαξθηλνπαζνχο θαη ηεο θφξεο ηεο γηα 1.200 € ν θ. Σάθαο είπε
«απιψο θάλνπκε ηε δνπιεηά καο». Δθεί δελ θάλεθε θακία πνιηηηθή
επαηζζεζία.
Άξα ε πνιηηηθή επαηζζεζία ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη λα
απνηππψλεηαη

κέζα

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ.

Καη

ηη

βιέπνπκε

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ; ,ηη αλαπηπμηαθφ, φ,ηη νξακαηηθφ, φ,ηη έξγν ππνδνκήο
ππάξρεη,

είλαη

δηθφ

καο.

Γελ

έρεηε

νχηε

κηζφ

επξψ

βάιεη

λέαο

ρξεκαηνδφηεζεο.
Καη μέξεηε, επεηδή ζέισ λα είκαη αθξηβήο ζηελ θξηηηθή κνπ γηαηί
επεηδή έρνπκε αζθήζεη θη εκείο Γηνίθεζε, θνηηάσ θάζε θνξά λα απνθεχγσ
θάπνηεο θαθνηνπηέο. Δίδα ινηπφλ ηη βάιακε εκείο ην 2014 γηαηί εθιεγήθακε θη
εκείο Μάην ηνπ 2014 θαη αλαιάβακε θη εκείο επηέκβξην ηνπ 2014. Καη ηη είδα;
Δίδα φηη ήδε είρακε ηξέμεη ην Γ Γπκλάζην θαη Λχθεην, είρακε θάλεη πφζα
ξαληεβνχ γηα λα κπνξέζεη λα θηλήζεη ην έξγν, είδα φηη εμαζθαιίζακε γηα ην
2015 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 800.000 € γηα ην άιζνο, ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίζακε. Δίρακε ήδε εμαζθαιίζεη 1,3 εθαηνκκχξηα
επξψ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηελ νπνία άιινη
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εμσγελείο παξάγνληεο ηελ έθνςαλ θαη δελ κπφξεζε λα εθαξκνζηεί θηάλνληαο
θαη ζε ηξαγηθέο πεξηπηψζεηο ζε ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη
γίλεη ε παξέκβαζε.
Δίρακε ήδε εμαζθαιίζεη ρξήκαηα γηα δηακφξθσζε αζθαινχο
πξφζβαζεο ζηα ζρνιεία θαη φια απηά πσο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ
ςεθίζακε ην ‟14 γηαηί είρακε θξνληίζεη λα πάκε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνπ
ήηαλ ν άκεζνο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ήδε καο είρε βάιεη ιεθηά.
Δζείο θχξηνη ηη έρεηε θάλεη; Φέξαηε έλα επξψ; αο έρνπκε δεη λα
θσηνγξαθίδεζηε κε Τπνπξγνχο, λα βγαίλεηε γηα θαθέ θαη πνηά κε Τπνπξγνχο
θαη κπξάβν ζαο. Ση έρεηε θέξεη ζην Γήκν; Ση θέξαηε; 1 εθαηνκκχξην επξψ
θέξαηε γηα ηελ πεδνδξφκεζε γχξσ απφ ην γήπεδν. Σν κφλν ην νπνίν έρεηε
θάλεη σο Γήκαξρνο είλαη απηφ. Σν νπνίν βεβαίσο θη απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Αληίζεηα πάηε εθεί πνπ κπνξείηε θαη ηη θάλεηε, απμάλεηε ηε
κηζζνδνζία ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ. Γηαηί; Έρεηε θάζε δηθαίσκα είπε ν θ.
Βνχξνο θαη ν θάζε Γήκαξρνο κπνξεί λα πάξεη. Καη γηαηί παίξλεηε πέληε, δελ
θαηαιαβαίλσ. Καη δελ θαηάιαβα γηαηί ζα θξηζείηε κφλν ην ‟23. Θα θξηζείηε θαη
ηψξα. Ο θαζέλαο θξίλεηαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαζεκεξηλά.
Δδψ βιέπνπκε φηη απφ ηξεηο εηδηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ππήξραλ
επί πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο εζείο ηνπο θάλεηε πέληε. Καηαιαβαίλσ,
ππάξρνπλ ζηφκαηα πνπ πξέπεη λα ηξαθνχλ, θαηαιαβαίλσ ππάξρνπλ
αλάγθεο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) αο παξαθαιψ πεξηνξηζηείηε
ζηα λνχκεξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ζηφκαηα πνπ πξέπεη λα θιείζνπλ…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα λα θιείζνπλ, λα ηξαθνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θξαηψ απηφ. Θα κηιήζνπκε μαλά γηα ην ΔΣΗΑ ινηπφλ, αθνχ
ην ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί κε απεηιείηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα θαη ζηα αξραία ειιεληθά «Βνπο επί γιψζζε κέγαο
βέβεθελ» θαη ζπλελλνεζήθακε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απνιχησο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κε θάλεηε λα κηιήζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να κηιήζνπκε, εγψ δελ έρσ ηίπνηε λα θξχςσ, κελ ην
πάκε εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, δελ ππάξρεη ιφγνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπνλννχκελα κε εκέλα δελ ζα αθήλεηε. Γηα άιινπο κπνξείηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ζαο, θαλέλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπαηε γηα ζπλεξγάηεο πνπ πξέπεη λα ηξαθνχλ ζηφκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, γηαηί. Απηφ ηη είλαη; ηη θάπνηνη πξέπεη λα βξνπλ
εξγαζία, δελ θαηάιαβα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη πάκε παξαθάησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη φινη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη
λα… Γελ έρνπλ φινη δηθαίσκα ζηελ εξγαζία;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Αιιά εγψ ιέσ φηη νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν θάιππηαλ κε ηξεηο θαη ηψξα βιέπνπκε πέληε πνπ ν
έλαο ζήκεξα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίραηε θαιέο αλαζέζεηο πξνο εμσγελείο παξάγνληεο, εκείο
πξνηηκάκε λα δνπιεχνπκε κέζα απφ ην Γήκν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα πείηε καο κία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Βαζηιφπνπιε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μία λα βξείηε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ιφγνο λα κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να βξείηε κία θαη λα καο ηε θέξεηε θ. Γήκαξρε,
πεξηκέλσ κε αλππνκνλεζία λα βξείηε έζησ θαη κία, απφ κηα Γηνίθεζε πέληε
ρξφλσλ, πνπ παξέιαβε πξνυπνινγηζκφ απφ ηνλ θ. Σάθα 24,5 εθαηνκκχξηα
ην ‟14 θαη ηνλ θηάζακε ζηα 40 εθαηνκκχξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζπλερίζηε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δδψ ηη θάλεηε. Απμάλεηε θαηά 70.000 € ην θφζηνο γηα
έκκηζζνπο ζπλεξγάηεο, ηε ζηηγκή πνπ πάηε θαη θφβεηε 63.000 € απφ ηελ
επηρνξήγεζε ησλ ζρνιείσλ. Γελ είλαη ηφζν; 113.000 € ήηαλ πέξζη, 115.000 €
ήηαλ ην 2018.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξεθηλήζακε πάιη!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γφζεθαλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θ. Κσλζηαληηλίδε;
115.000 € δφζεθαλ ην 2018.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα νινθιεξψζεηε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη βιέπνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ
πνπ φ,ηη ζνβαξφ, επελδπηηθφ, θηινιατθφ ππάξρεη, είλαη δηθφ καο θαη νη κφλεο
πηλειηέο νη δηθέο ζαο είλαη λα βάιεηε 10.000 € γηα ινγηζκηθφ ηνπ λεθξνηαθείνπ,
λα βάιεηε κειεηνχιεο κε ηε ινγηθή ηεο θαηάηκεζεο. Ίδηεο κειέηεο κε
θαηάηκεζε.
Να απμάλεηε 208.000 € ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ, λα θξχβεηε
έζνδα ζην θνκκάηη ησλ αληαπνδνηηθψλ, λα βάδεηε κε αληαπνδνηηθά έζνδα
ζηα αληαπνδνηηθά πνπ ζαο ελεκεξψλσ απηφ δελ πξφθεηηαη λα πεξάζεη, ζαο
ην ιέσ εμ αξρήο φηη δελ πξφθεηηαη λα πεξάζεη θαη θάλεηε θαη θάηη άιιν, πνπ
βεβαίσο απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαη ηα λνχκεξα θάπνηνο θαηαιαβαίλεη ηη πάεη
λα γίλεη.
Ο θ. Σάθαο είπε πξηλ φηη ζα πάξνπκε θαη θάπνηα άιια ρξήκαηα
απφ ην λεθξνηαθείν, είπε «ζρεδηάδνπκε». Βέβαηα ρσξίο λα δηεπθξηλίζεη ηη
αθξηβψο ζθνπεχεη λα θάλεη. Καη ηη βιέπνπκε εδψ; Βιέπνπκε ζην λεθξνηαθείν
φηη έρνπλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί ηα ρξήκαηα πνπ ζα δνζνχλ γηα ην ιάδη θαη ην
παξαθηλέιαην γηα ηα θαληήιηα, πνπ είλαη έλα ζεκείν απφ ην νπνίν ν Γήκνο κελ
έρεη θάπνηα έμνδα, αιιά αληίζηνηρα έρεη θαη θάπνηα έζνδα.
Καη ζέισ λα ζαο πσ: ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε ζην θνηκεηήξην;
Γηαηί ν Γήκνο έρεη θάπνην έζνδν απφ απηφ, γηαηί θαηαθέξακε κε απφθαζε
ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηεο Απνθεληξσκέλεο θαη θεξδίζακε ην
δηθαίσκα ν Γήκνο λα έρεη ηα θαληήιηα θαη πξνζπαζήζακε φια απηά ηα ρξφληα
λα έρνπκε θάπνηα έζνδα απφ εθεί πνπ είρε θνπεί ην 2012. Άξα ζθνπεχεηε εθεί
λα θάλεηε θάηη άιιν γηα λα απμήζεηε ηα έζνδα; Σνπιάρηζηνλ λα είκαζηε
ελήκεξνη γηα λα μέξνπκε αλ ζα ππάξμεη θάπνηα ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνπ
ηφζν ζαο αξέζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πληνκεχεηε θ. Βαζηιφπνπιε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηά, ηα ππφινηπα ζα ηα πνπλ νη ππφινηπνη ζχκβνπινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ε ςήθηζή ηνπ απνηειεί ηελ θνξπθαία πνιηηηθή πξάμε κηαο Γεκνηηθήο
Αξρήο.
Ζ παξειζνληνινγία δελ βνεζάεη. Βνεζάεη κφλν ζηα ζπγθξηηηθά
εθείλα κεγέζε, ζε λνχκεξα πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, λα βειηησζνχλ ή λα
απαιεηθζνχλ ζην κέιινλ. Γελ είκαη ηεο δηάζεζεο ηεο παξειζνληνινγηθήο.
ζνη παξειζνληνιφγεζαλ κε κεγαινζηνκίεο, θξίζεθαλ κε 23% θαη απηφ αο ην
θαηαιάβνπκε θαιά πνιηηηθά.
Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία λα δνχκε είλαη πσο κπνξνχκε λα
κειινληνινγήζνπκε πάλσ ζηα ζέκαηα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο δηέθνςα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με δηέθνςεο πνιιέο θνξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζε δηέθνςε θακία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιιέο θνξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο έρεη γίλεη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηα πιαίζηα ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ γηαηί θη απηφο δνθηκάδεηαη
θαζεκεξηλά ζηελ πξάμε, πνηέ δελ θξχςακε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ «Πνιηηεία
Πνιηηψλ» θαη ζπλεξγαδφκαζηε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο θαηά ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν θαη απηφ ιέεη πάξα πνιιά γηα ην κέιινλ, δηφηη δελ βνπιεχνληαη
γηα ζπλεξγαζίεο κειινληηθέο, δελ έρνπλ κέιινλ νχηε πξννπηηθή.
πκκεηείρακε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δθθξάζακε
ηηο δηαθσλίεο καο φπνπ απηέο ήηαλ γηα καο ζεκαληηθέο. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε
φηη ζε πεξαζκέλν Γεκνηηθφ πκβνχιην εθθξάζακε ηελ αληίζεζή καο φζνλ
αθνξά ηελ ςήθηζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Πιελ φκσο ηα δεκνηηθά ηέιε
ςεθίζηεθαλ, έζησ θαη κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ζην 15-15. Καηά ζπλέπεηα
είλαη ηνπηθφο λφκνο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί, έζησ θαη κε ηηο δηαθσλίεο ηηο
δηθέο καο.
Μηα άιιε δηαθσλία πνπ είρακε θαη έρνπκε θαη ηελ θαηαζέηνπκε
ζηα πξαθηηθά, είλαη φζνλ αθνξά ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία. Πηζηεχνπκε φηη
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απηή ε πξάμε ην λα ηνπνζεηήζνπκε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ζην Γήκν καο,
πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ κνξθήο πνπ είλαη ζαλ ηνλ άμνλα ηνπ ρεξηνχ
καο, ε Φηιαδέιθεηα – Υαιθεδφλα, φρη ζαλ ηε Νέα Ησλία πνπ έρεη πιάηε, ην
Μαξνχζη, ην Υαιάλδξη θαη ηα ινηπά, πηζηεχνπκε φηη δελ ρξεηάδεηαη Γεκνηηθή
πγθνηλσλία ν ηφπνο καο. Άιισζηε έρεη θαη πνιιέο Γξακκέο πνπ
εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο.
Σν βιέπεηε θαζεκεξηλά θπξίεο θαη θχξηνη πνπ κέζα ζε απηά ηα
ιεσθνξεία άληε λα ππάξρνπλ έλα – δχν άηνκα, σο επηβάηεο. Με έλα θφζηνο
πνπ έξρεηαη πεξίπνπ αλ ζπκάκαη θαιά ζηηο 100-150.000 € ην ρξφληα γηα ηνπο
ηέζζεξηο – πέληε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί εθεί.
Μαθάξη λα πέζνπκε έμσ. Δκείο δίλνπκε πίζησζε ρξφλνπ ζην
Γήκαξρν φζνλ αθνξά απηφ λα ην δνθηκάζνπλ. Έρεη κπεη θαη Πξντζηάκελνο
πάλσ απφ απηφ ην ρψξν, ν Μαλψιεο Θέκειεο, έηζη ψζηε λα δνχκε ζεηηθά
απνηειέζκαηα –καθάξη- αλ θαη πηζηεχνπκε φηη δελ ζα ππάξμνπλ, δηφηη είλαη ε
κνξθνινγία ηνπ ρψξνπ καο ηέηνηα, πνπ ζαλ πφιε δελ ηε ρξεηαδφκαζηε.
Κπξίεο θαη θχξηνη βξηζθφκαζηε ζηνλ 4ν κήλα Γηνίθεζεο. Δίλαη
πάξα πνιχ λσξίο γηα ζπκπεξάζκαηα, πνιιά εξσηήκαηα θαη έλα ζσξφ άιια
πνπ αθνχκε ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ κάιινλ
δείρλνπλ άγρνο γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη, αιιά δείρλνπλ θαη κηα εζσζηξέθεηα
παξειζνληνινγηθή. Πξέπεη λα μεθχγνπκε απφ απηά ηα θαηλφκελα.
πγθεθξηκέλα. Με ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα κηα
ηξνπνινγία πηζηεχσ θ. Σάθα ζα έρνπκε θαη κηα αχμεζε αλέιπηζηε ησλ
εζφδσλ ζηα δεκνηηθά ηέιε ιφγσ ηνπ φηη φζνη λνηθνθπξαίνη έρνπλ ζπίηηα πνπ
είραλ δειψζεη ζην Γήκν θαη ζηε ΓΔΖ παξαδείγκαηνο ράξηλ 100 η.κ. ην ζπίηη
ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2020 λα δειψζνπλ ηα
πξαγκαηηθά ηνπο.
Γειαδή αλ είλαη 120 ην ζπίηη ηνπο λα δειψζνπλ ηα 120 θαη ε
ρξέσζε ζα ππάξρεη απφ 1/1/2020 θαη εληεχζελ ρσξίο πεληαεηία πξνεγνχκελε
θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Απηφ είλαη κηα κεγάιε βνήζεηα, αιιά ζα ηζρχεη απφ
1/1/2020 κέρξη 31/3 έρνπλ ην δηθαίσκα νη πνιίηεο θαη θαιφ είλαη λα βγάιεηε
κηα αλαθνίλσζε λα ην κάζεη ν θφζκνο έηζη ψζηε λα πξνζέιζεη ζην δεκαξρείν
λα δειψζεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ η.κ., πνπ αλ θαη έκαζα φηη ήδε άξρηζαλ ζην
Γήκν θαη πξνζέξρνληαη λα θάλνπλ απηέο ηηο δειψζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα
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έρνπκε έλα αλέιπηζην έζνδν, ην νπνίν πηζηεχσ λα είλαη πάλσ απφ 100200.000 € πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξνζαπμήζεη ην ηακεηαθφ ππφινηπν
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζην θιείζηκν ηνπ έηνπο, ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα επνρή.
Έλα δεχηεξν ζεκείν θπξίεο θαη θχξηνη πνπ πξέπεη λα
πξνζέμνπκε, είλαη φηη πξέπεη λα εμπγηαλζεί πιήξσο ην λεθξνηαθείν. Ζ
θαηάζηαζε ζην λεθξνηαθείν είλαη ηξαγηθή. Ξέξσ πάξα πνιχ θαιά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, δηφηη σο Γήκαξρνο επί 12 έηε είρα ζηαζεί πάξα πνιχ πάλσ ζε
απηφ θαη είρακε κηα άςνγε ιεηηνπξγία.
Μηα επίζθεςή κνπ ρηεο ζην λεθξνηαθείν κνπ έδεημε λα
θαηαιάβσ φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά δηαιπηηθά πξάγκαηα κέζα ζην
λεθξνηαθείν θαη παξάθιεζε γηα λα κε λνκίζεη θαλείο φηη ζέινπκε λα
ππνζηεξίμνπκε ηνλ άιθα ή ηνλ βήηα, φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη φιεο νη
δεκνηηθέο Παξαηάμεηο ζα βγνπλ πην κνξθσκέλνη αλ θάλνπλ κηα επίζθεςε θαη
κηιήζνπλ θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ λεθξνηαθείνπ.
Γελ είλαη δπλαηφ καξκαξάδεο λα είλαη θαληειαλάθηεο, δελ είλαη
δπλαηφ θπιηθείν κε κηα Αιβαλή κέζα λα αλάβεη θαληήιηα θαη λα εηζπξάηηεη θαη
λα είλαη αλέιεγθηε φιε ε θαηάζηαζε. Λέηε φηη είρακε άλακκα θαληειηψλ θαη
θεξδίζακε ζηελ Πεξηθέξεηα δελ μέξσ πνπ είραλ πξνζθχγεη. Ξέξεηε πφζα
θαληήιηα αλάβνπλ θπξίεο θαη θχξηνη; 150. Καη ην λεθξνηαθείν έρεη ρηιηάδεο
ηάθνπο.
Ξέξεηε πφζα ιεθηά ράλεη ν Γήκνο; Πάλσ απφ 70 κε 80.000 € ην
ρξφλν.
ΜΔΛΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Καη πνηνο ηα παίξλεη θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ. Πάλησο θαλέλαο απφ εδψ δελ ηα παίξλεη.
Έρνπκε ηαρηεί λα ππεξεηνχκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο, αλεμαξηήησο
Παξάηαμεο, αλεμαξηήησο δηαθσλίαο, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο θαη ζθνπνχ.
Δγψ ιέσ: ε θάζε Παξάηαμε λα θάλεη κηα επίζθεςε ζην λεθξνηαθείν, λα
κηιήζεη, λα ζηαζεί θαη λα δεη πνηνη αλάβνπλ θαληήιηα γηαηί ζα ηνπο γλσξίζεηε,
πνιινχο ηνπο γλσξίδνπκε.
Γελ κπνξνχκε λα κέλνπκε απαζείο θαη ππνθξηηέο ζε δεηήκαηα
ηα νπνία είκαζηε δηαρεηξηζηέο, πξέπεη λα πάξνπκε απνθάζεηο. Πξέπεη λα
πάξνπκε ζέζε. Μπνξεί ν θ. Σάθαο λα ην ππεξέβαιιε ην πξάγκα κε ηνλ ηξφπν
ηνπ, ζεκαζία έρεη ν θαζέλαο καο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζή ζαο θ. Γξεηδειηά πνηα είλαη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ πξφηαζή κνπ είλαη πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλε αλ ζέιεηε λα
ηελ αθνχζεηε θαη δελ έρσ θαλέλα ιφγν λα θνβεζψ θαη θαλέλαλ. Νένο
θαηλνχξγηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ λα βάδεη ηνλ θάζε θαηεξγάξε
ζηε ζέζε ηνπ. Γελ κπνξεί ηελ πφξηα πνπ δξαζθειίδεη ν θάζε επαγγεικαηίαο –
επηρεηξεκαηίαο

ηνπ

λεθξνηαθείνπ

λα

είλαη

θαη

θνπκαληαδφξνο

ηνπ

λεθξνηαθείνπ.
Τπάξρεη ε Γεκνηηθή Αξρή, ππάξρεη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθή θαη
ππάξρεη Πξντζηάκελνο πνπ πξέπεη λα ειέγρεη ην ρψξν. Απηφ ιέεη ηα πάληα.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα θάηζεη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο πάληεο θαη ηα
πάληα θαη λα είζηε ζίγνπξνη ζα βξεζεί ιχζε. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα: ζα
Γήκαξρνο είρα κάζεη ηφηε φηη γξαθείν ηειεηψλ είρε ρξεψζεη ζπγγελείο
ηεζλεψηνο γηα ινπινχδηα 2,5 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, ηφηε, ην νπνίν είλαη έλα
πάξα πνιχ πςειφ θνλδχιη. ε ζεκείν πνπ έθηαζα, πνπ ηνπ είπα «θαη ην λαφ
φιν λα ηνλ έληπλεο απφ κέζα θαη απ' έμσ ζαλ ηνλ Δπηηάθην κε αθξηβά
ινπινχδηα δελ ζα πιήξσλε θαλείο ηφζα ιεθηά». Γελ έιεγαλ λα βάινπλ κπαιφ.
Πήξακε απφθαζε θαη επηβάιιακε 7.000 δξρ. πιήξσλαλ ζην
Γήκν ζην γξαθείν γηα ηνλ αλζνζηνιηζκφ θάζε θεδείαο. Καη καξκάξηλε πιάθα
ζηελ είζνδν πνπ έιεγε «απαγνξεχεηαη ν πξφζζεηνο αλζνζηνιηζκφο». ηαλ
έθπγα απφ Γήκαξρνο μειψζεθαλ φια θαη πιεξψλεη ν θαζέλαο φπνπ ηνλ
πηάζνπλ.
Τπάξρνπλ ιχζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη. Έρνπκε ηε δηάζεζε λα
βάινπκε ζεηξά; Δγψ πηζηεχσ φηη φινη εδψ κέζα έρνπκε ην ζηνηρεηψδεο κπαιφ,
φινη ιίγν σο πνιχ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κνξθσκέλνη άλζξσπνη είκαζηε,
πνπ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε, λα ζπζθεθηνχκε θαη λα θαηαιήμνπκε.
Δπνκέλσο ηα έζνδα ηνπ λεθξνηαθείνπ θ. Σάθα εάλ ιάβνπκε κηα
ζεηξά κέηξσλ απφ εθεί πνπ πξνβιέπνληαη ζην 1.679.000 € αλ δελ θάλσ
ιάζνο κπνξεί λα ζεθσζεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε αχμεζε ησλ ηειψλ
θαη δηθαησκάησλ θαη ηα ινηπά.
πσο θαη ηα έζνδα απφ ηελ θαζαξηφηεηα πνπ θη εθεί πξέπεη λα
κπεη κηα ζεηξά, απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Λέθθαο ηελ άιιε θνξά κε ηα
απηνθίλεηα, κε ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ, κε βελδίλεο κε φια απηά λα
εθζπγρξνληζηεί ν Γήκνο πξνο ηα κπξνο. Αο ζηακαηήζνπκε κε ην παξειζφλ.
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Μπξνζηά ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε άιθα, βήηα, γάκα, δέιηα, κπνξνχκε λα ηα
θάλνπκε θαη κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο.
Κπξίεο θαη θχξηνη άθνπζα θαη ην εμήο παξάδνμν: γίλνληαη
δηνξζψζεηο κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή –ιέεη- ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κπξίεο θαη
θχξηνη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα εξγαιείν βάζεη ηνπ νπνίνπ απφ ηελ
επνκέλε 1/1/2020 ε Γεκνηηθή Αξρή ζα ιεηηνπξγήζεη. Πνηνο ζαο είπε φηη
ζήκεξα εδψ πνπ ζπδεηάκε, δελ κπνξεί λα θαηαηεζεί κηα νηθνλνκηθή πξφηαζε
πνπ ην θεθάιαην άιθα, βήηα, γάκα, δέιηα λα αιιάμεη.
Γηφηη αλ ήηαλ λα έξζεη λα ζεθψζνπκε ηα ρέξηα θαη λα θχγεη
φπσο έξρεηαη, δελ έρεη λφεκα ε ζπδήηεζε θαη ε έγθξηζή ηνπ. Μπνξεί θάπνηνο
εδψ λα έρεη ζθεθηεί θάηη θαηλνηφκν, ζσζηφ, πνιχ πξνρσξεκέλν, λα ην
θαηαζέζεη, λα ην αζπαζηνχκε θαη λα πνχκε βεβαίσο δεθηή ε πξφηαζε ηνπ θ.
εξεηάθε, ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη λα ην ςεθίζνπκε θαη λα δηνξζσζεί θαη λα
αιιάμεη. πσο γίλεηαη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ζηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο.
Έηζη πξέπεη λα δνχκε θ. Γήκαξρε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
δαπαλψλ ζην Γήκν θαη ην κηζζνινγηθφ θφζηνο, πνπ είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα δηψμνπκε
θάπνηνπο αλζξψπνπο, αιιά ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε θάπνηεο δαπάλεο νη
νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ειάρηζην θφζηνο κε άιιν ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ
πξαγκάησλ. ΄
Δίκαζηε ζηνλ 4ν κήλα. Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπκκεηείρα ζε κηα
ζεηξά ζπλαληήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ΑΔΚ γηαηί έρνπκε κηιήζεη γηα θάπνηα
πξάγκαηα θαη ραίξνκαη δηφηη απηά έπξεπε λα έρνπλ γίλεη εδψ θαη θάπνηα
ρξφληα πίζσ, δπζηπρψο. Αο αληηιεθζνχκε επηηέινπο φηη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ
είλαη δεδνκέλν, έρεη θηάζεη ζηε ζθεπή ηνπ. Σα παπνχηζηα ζα ληχζνπκε θάησ.
Γχξσ - γχξσ είλαη ηα παπνχηζηα, πεδφδξνκνη θαη ηα ινηπά είλαη ζα ηε λχθε
πνπ ηελ ληχλεηο θαη ιείπνπλ ηα παπνχηζηα.
Έσο ηψξα αθνχγακε «ηη γίλεηαη κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε»
θαη ηα ινηπά. Καη έξρεηαη εθηάθησο πξηλ ηηο γηνξηέο γηαηί κεηά ηηο γηνξηέο
πξέπεη λα αξρίζνπλ θάπνηεο εξγαζίεο θαη λα θαηαιάβνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη
…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θ. Γξεηδειηά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζρέζε, ζα θαηαιήμσ. Να θαηαιάβνπκε θχξηνη
ζπλάδειθνη φηαλ ιέκε φηη ζα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο, κε λνκίζεηε φηη ζα αξρίζεη
ην ζθάςηκν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθξηζεί απφ εδψ, απφ ηε Νέα Ησλία θαη φινπο
ηνπο ζπλαθείο Οξγαληζκνχο θαη παξάγνληεο θαη ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ε
ηππηθή, ζα πξέπεη ε ΓΔΖ λα βγάιεη ηα θαιψδηά ηεο ζέιεη ηέζζεξηο κήλεο ε
ΓΔΖ. Ζ ΔΤΓΑΠ λα πάεη ηα άιια κέηξα γη' απηήλ, ηα ηξφιετ, ηα ιεσθνξεία…
πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη κηα ζεηξά πξνεξγαζηψλ γηα λα αξρίζεη απηφ
πνπ ιέγεηαη ζθάςηκν θαη ππνγεηνπνίεζε.
Απηά φια ζα έρνπλ θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πφιε, λα ην
πνχκε μεθάζαξα, κελ θξπβφκαζηε. Αλ πεγαίλεη ε θπθινθνξία έηζη ή αχξην
πνχκε εκείο εδψ λα πεγαίλεη αλάπνδα, δελ ιχλεη ην πξφβιεκα. Δθείλν πνπ
πξέπεη λα θαηαιάβνπκε είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζαλ πφιε
ζα ππνζηνχκε θάπνηεο ζπλέπεηεο. Να ην πνχκε θαζαξά ζηνλ θφζκν, ζα
ηαιαηπσξεζνχκε φινη καο, αιιά πξέπεη λα γίλεη δηφηη ζα έρνπκε έλα έηνηκν
γήπεδν πνπ δελ ζα κπνξνχκε λα ην πιεζηάζνπκε. Απηφ ζέινπκε; Να
γπξίζνπκε πάιη ζην παξειζφλ;
Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε φηη φια απηά ζα πξέπεη φινη καδί λα
ηα δνκήζνπκε θαη λα πνξεπηνχκε πξνο ην κέιινλ. Γηφηη κφιηο ζα αξρίζεη απηφ
ην πξάγκα λα θαίλεηαη θαη ζα θσηηζηεί θαη εθείλνη πνπ ην θαηεγνξνχζαλ, ζα
ζέινπλ πξψηε ζέζε ησλ επηζήκσλ, θα Παπαθψζηα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα είλαη έηζη θη αιιηψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ κηιάσ γηα ηελ θα Παπαθψζηα. Ίζσο εζχ Κψζηα
κνπ, πνπ ην θαηαςεθίδεηο έσο ηψξα. Βξε Κψζηα ιίγν ρηνχκνξ, γηα ην Θεφ, κε
ην ζάξξνο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, δελ ζέισ λα θφςσ θακία θνξδέια.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ιέσ αο δνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ πξψηνπ έηνπο φινη κε ρακειφηεξνπο ηφλνπο. Λεθηά ζα βξνχκε. Γελ καο
ηα ραξίδεη θαλείο, δελ καο ηα δίλεη εχθνια. ην ρσξηφ κνπ ιέλε «ζέιεη ηέηνην
θαη θνκκάηη απφ ηέηνην, γηα λα πξνρσξήζεη ην θαζέλα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη θαη αγαπεηνί ζπκπνιίηεο πνπ παξαθνινπζείηε, πξάγκαηη
ζήκεξα είλαη λνκίδσ ε πην ζεκαληηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
γηαηί έρνπκε κπξνζηά καο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020.
Δγψ ζα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ε
απεηθφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη απηψλ πνπ ζέιεη λα ζρεδηάζεη
γηα ην κέιινλ, πέξα φισλ ησλ ππνινίπσλ.
Έρσ κπξνζηά κνπ ηε ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ εζφδσλ πνπ καο
παξνπζίαζε ν θ. Σάθαο ε νπνία πξαγκαηηθά είλαη εληππσζηαθή. χλνιν
εζφδσλ, ζηα έζνδα πάληα κηιάσ, έρνπκε 31.589.998,34 € ζπλ ην ρξεκαηηθφ
ππφινηπν. Γηα λα δνχκε απηά ηα 31.589.998,34 € πσο δηακνξθψλνληαη.


Μηζζψκαηα απφ Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην ηα νπνία καο ηα νθείινπλ:
2.237.000 €



Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνχκελα
νηθνλνκηθά έηε έθηαθηα έζνδα 2.825.000 €



Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ
3.714.000 €
Αλ ηα αζξνίζνπκε φια απηά έρνπκε πεξίπνπ 8.700.000 έζνδα,

ηα νπνία είλαη εληειψο επηζθαιή. Άξα ηα έζνδα ζα έπξεπε λα κεησζνχλ
ηνπιάρηζηνλ θαηά 8 εθαηνκκχξηα.
Καη ζα ήζεια λα ξσηήζσ εδψ ηνλ θ. Σάθα γηα λα κνπ απαληήζεη
ζηε

ζπλέρεηα.

Γελ

είδα

θ.

Σάθα

φζνλ

αθνξά

ηελ

εθηέιεζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019, πνηα είλαη ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία ησλ
εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ θαη πνηα πξνυπνινγίδνπκε, δηφηη φπσο μέξεηε ν
πξνυπνινγηζκφο ηειεηψλεη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ψζηε
λα μέξνπκε πνηα είλαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηη θνλδχιηα
αλαθεξφκαζηε.
ηαλ κηιάκε γηα έλα πιαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ ην ιέκε
έηζη ην ιέκε κε ζηνηρεία. ηαλ έρεηε 8.700.000 είλαη πεξίπνπ έζνδα ηα νπνία
δελ ζα ηα εηζπξάμεηε, πσο εκθαλίδεηε έζνδα 31.500.000 €; Πσο;
Πάλσ ζηα έζνδα έξρνκαη λα παξαηεξήζσ ηα εμήο: δελ βιέπσ
πξαγκαηηθά θακία πξφβιεςε γηα έλα θαηλνχξγην έξγν. Ση έρεηε εδψ; Σε
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ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ. Απηφ ήξζαηε λα δηαρεηξηζηείηε; Σε
ζπλέρηζε ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ; Γη' απηφ ζαο ςήθηζε ν θφζκνο; ρη θ.
Σάθα.
Γελ βιέπσ θαλέλα κεγάιν έξγν λα ην έρεηε πξνυπνινγίζεη έζησ
πιαζκαηηθά. Καλέλα φκσο. Οχηε έλα. Ση έρεηε κεγάιν θνλδχιη; Έρεηε
νπζηαζηηθά ηα ερνπεηάζκαηα ηα νπνία είλαη πεξίπνπ 2.830.000 € έξγν ην
νπνίν δελ αθνξά εζάο. Γελ αθνξά εζάο κε ηελ έλλνηα φηη δελ ην έρεηε
δηακνξθψζεη εζείο, ην βξήθαηε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Μηιάσ γηα ηα
δηθά ζαο έξγα γηα ηε δηθή ζαο πξννπηηθή, φρη απηφ πνπ ζπλερίδεηαη.
Έρεηε απφ ην ΔΠΑ «Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξψελ
ζηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ» 2.165.000 €. Γελ βιέπσ θαλέλα έξγν ην νπνίν λα
ην πξνβιέπεηε σο δηθφ ζαο. Καλέλα ζηα έζνδα.
Σψξα γηα λα εμεηδηθεχζσ ιίγν ζηα έζνδα, ζα έξζσ ζην
λεθξνηαθείν γηα ην νπνίν έγηλε αξθεηά κεγάιε θνπβέληα. Πξάγκαηη βιέπσ
ζηνλ θσδηθφ 06000417001 «Γηθαηψκαηα αθήο θαληειηψλ» 0. Γεχηεξνλ απφ
θάησ αθξηβψο 0600417002 «Γηθαηψκαηα αθήο θαληειηψλ» 0. Γειαδή είλαη
δπλαηφ ν Γήκνο λα κελ πξνυπνινγίδεη φηη ζα εηζπξάμεη απφ ηελ αθή ησλ
θαληειηψλ; Πνηνη ηα λέκνληαη απηά; Σν έζνδν απηφ δελ ην πξνυπνινγίδεηε
θαλ, δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην έρεηε 0.
Καη έξρνκαη επίζεο ζε δπν άιια, ζην «Πξντφλ παγθαξηνχ ηνπ
λεθξνζαιάκνπ» ην νπνίν ην πξνυπνινγίδεηε ζε 25.000 € ελψ ε πξφβιεςε γηα
ην 2019 ε δηθή ζαο είλαη 15.000 € θαη ζην «Πξντφλ ηνπ παγθαξίνπ ηνπ ηεξνχ
λανχ» ην νπνίν ην πξνυπνινγίδεηε ζε 35.000 €. Δδψ ζέισ λα πσ φηη ε δηθή
καο ζέζε μεθάζαξα είλαη φηη εηδηθά ην παγθάξη ηνπ ηεξνχ λανχ φρη ηνπ
λεθξνζαιάκνπ ζα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο.
Με έιεγρν ηνπ Γήκνπ θαη κε θαηάζεζε ησλ πνζψλ ηα νπνία
εηζπξάηηνληαη ζε ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνλ ειέγρεη ν Γήκνο, αιιά ην πνζφ απηφ
λνκίδσ δηθαησκαηηθά αλήθεη εθεί. Ο ηεξφο λαφο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε
δηαρείξηζε απηή πνπ κέρξη ζήκεξα ππάξρεη.
Θα έξζσ λα πσ θαη θάηη άιιν γηα ην λεθξνηαθείν. Έγηλε κεγάιε
ζπδήηεζε γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πνπ δηαλχζακε, πξάγκαηη θπξίεο
θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νη ζεκεξηλνί Αληηδήκαξρνη, ν θ. Κνπηζάθεο, ν θ. Σάθαο,
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ν θ. Καληαξέιεο ππήξμαλ ηα βαζηθά ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Γατηαλά πνπ ην
2014 ζψξεπζε ρξέε απφ ην θπιηθείν ζην Γεκνηηθφ Νεθξνηαθείν ηα νπνία πνηέ
δελ κπφξεζε λα πάξεη ν Γήκνο, δελ κπφξεζε πνηέ λα εηζπξάμεη ν Γήκνο.
Καη βεβαίσο δελ ζα ηα πάξεη. ρη φηη ν θ. Βαζηιφπνπινο είλαη
άκνηξνο επζπλψλ, δηφηη φηαλ ήξζε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη επί ησλ εκεξψλ ηνπ
έγηλε δηαγσληζκφο γηα ην θπιηθείν ηνπ λεθξνηαθείνπ, ν θαηλνχξγηνο πνπ είρε
έξζεη ηφηε πάιη άθεζε ρξέε ζην λεθξνηαθείν, ηα νπνία αθνχζηε θχξηνη
ζπλάδειθνη: ηα ρξέε ηνπ λεθξνηαθείνπ κε κηα εηδηθή ξχζκηζε ήηαλ 150.000 €
ζηελ αξρή, ηα ξχζκηζαλ λα εμνθιεζνχλ κε 1.500 € ην κήλα. Γειαδή απηά
είλαη αθαηαλφεηα πξάγκαηα. Καη πνηνο ράλεη ζην ηέινο; Φπζηθά θάλεη ην
Γεκνηηθφ Σακείν, απηέο είλαη νη πξαγκαηηθφηεηεο.
πσο θαη θάηη άιιν. Έγηλε ν δηαγσληζκφο λνκφηππα δελ
δηαθσλψ. Πνηνο φκσο δίλεη ην δηθαίσκα ζε έλα δηαγσληζκφ λα θιείλεη ηελ
πίζσ πφξηα ηνπ λεθξνηαθείνπ ε νπνία νδεγεί πξνο κηα πεξηνρή ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο ζηε Νεζίδα κεηά ηηο 13:00 θαη απηφ λα απνηειεί ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. Γειαδή ζήκεξα αλ ην αλαηξέςνπκε απηφ, ζα
πιεξψζνπκε αγσγή, πνπ ζα καο θάλνπλ αγσγή θαη ζα πιεξψζνπκε.
Γηαηί

ιέκε

λνκφηππν;

ρη,

νξηζκέλα

πξάγκαηα

είλαη

θαηαρξεζηηθά, φπσο απηφ πνπ ζαο αλαθέξσ. Απαξάδεθηε απηή ε
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ πνπ νπζηαζηηθά δεζκεχεη
θαη ηελ επφκελε Γεκνηηθή Αξρή, ηε ζεκεξηλή.
Έξρνκαη λα πσ θαη γηα νξηζκέλα άιια δεηήκαηα ηα νπνία
αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Πξάγκαηη ππάξρεη κηα αχμεζε ησλ εμφδσλ
φζνλ αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ. Μαο
είπε ν θ. Γήκαξρνο θαη ζσζηά βεβαίσο φηη «έρσ δηθαίσκα λα πξνζιάβσ ηνλ
νπνηνλδήπνηε». Δκείο φκσο θ. Γήκαξρε επί Γηνίθεζεο Γατηαλά, επεηδή ήκνπλ
επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο καδί κε ηνλ θ. Γξακκέλν, ηνλ θ.
Κνζθνιέην θαη ηνλ θ. Κνπεινχζν, είρακε ηαρζεί ζθφδξα ελαληίνλ ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο θαο Γατηαλά, λα ρξεψλεη ην Γήκν κε εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη
ζπλεξγάηεο. Ήηαλ ε πξνκεησπίδα ηνπ αγψλα καο. Γελ μέξσ ηη ζέζε έρνπλ
ζήκεξα νη ίδηνη θχξηνη, νη νπνίνη απνηεινχλ κέιε ηεο δηθήο ζαο Γηνίθεζεο. Σν
ζπκνχληαη φκσο ηφηε. Αλαθνξέο ζηελ Πεξηθέξεηα, ελζηάζεηο ζηηο απνθάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ιέγακε φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ην θνλδχιη.
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ε κηα επνρή πνπ έρνπκε ηέηνηα νηθνλνκηθή δπζηνθία γηα ην
Γήκν θαη ην αλαγλσξίδνπκε φινη, είλαη δπλαηφ λα απμάλνπκε ηνπο
ζπκβνχινπο φζνλ αθνξά ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ; ρη πνηνπο ζα πάξεηε, απηφ
είλαη δηθαίσκά ζαο, αιιά γηαηί ν θ. Βαζηιφπνπινο είρε ηξεηο θαη εζείο ηνπο
θάλεηε πέληε; Καη κάιηζηα βιέπνπκε φηη παίξλεηε θαη εηδηθφ ζπλεξγάηε γηα
θάπνηα άιια πνιηηηζηηθά ζέκαηα. Ννκίδσ φηη νπζηαζηηθά εληάζζεηε θαη
ακεηβφκελν ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θάηη πνπ ην είρακε
πνιεκήζεη πάξα πνιχ έληνλα επί Γατηαλά θαη ην είρακε θαηαθέξεη. Ζ θα
Καβαθνπνχινπ δελ πιεξσλφηαλ ηειηθά.
Απηά ζεσξνχκε φηη είλαη ζηελ επνρή καο απαξάδεθηα, γηα ηα
νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο θαη νη θχξηνη νη νπνίνη ηφηε καδί κνπ ήηαλ ζηε
ινγηθή απηή, ηνπ λα πεξηνξίζνπκε ηα έμνδα, αο καο εμεγήζνπλ ηε ζεκεξηλή
ηνπο ζέζε. Γελ πξνηξέρσ θαη δελ ζρνιηάδσ θαλέλαλ, πνιηηηθέο ζέζεηο
αλαθέξσ.
Έρνπκε επίζεο θάπνηα άιια δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηα δνχκε.
Δηπψζεθε γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία φπσο φινη
γλσξίδνπκε, δεκηνπξγήζεθε επί Νίθνπ Αδακφπνπινπ θαη φζνη ζπκφκαζηε ηελ
πφιε ηφηε, ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ιεηηνπξγνχζε άςνγα, κε ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ θαη κε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζέθεξε.
ηε ζπλέρεηα ε Γηνίθεζε ηνπ ηαχξνπ Κφληνπ νπζηαζηηθά ην
ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ ηνλ ππνβάζκηζε, κε απνηέιεζκα ζηε ζπλέρεηα θαη ε
Γηνίθεζε Γατηαλά αιιά θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ν νπνίνο δάλεηζε ηα ιεσθνξεία
καο ζηε Νέα Ησλία, δελ ην ιεηηνχξγεζαλ.
Με πνηα ινγηθή ιέκε φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία φηαλ δελ έρεη γίλεη θακία νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ θαη
φηαλ δελ μέξεη ν θφζκνο ηα δξνκνιφγηα, πφηε απηά έρνπλ σξάξην, ηη αθξηβψο
εμππεξεηνχλ. Γηαηί θπζηθά ν θ. Βαζηιφπνπινο θξφληηζε, ηε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία λα ηε ιεηηνπξγήζεη δπν ηξεηο κήλεο πξν ησλ εθινγψλ, σο
πξνεθινγηθφ ππξνηέρλεκα. Γελ είλαη φκσο έηζη.
Γελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε κηα Τπεξεζία ζηνπο δεκφηεο
πνπ ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ θαιά ζε γεηηνληθνχο Γήκνπο, επεηδή εκείο δελ
ελεκεξψζακε ή ην θάλακε πξνεθινγηθά.
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Έρσ λα ζαο πσ θαη κεξηθά άιια πνπ αθνξνχλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. ζνλ αθνξά ηα έμνδα, εάλ ηζρχεη απηφ πνπ εηπψζεθε φηη
κεηψλνληαη νη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ζηα ζρνιεία ελψ παξάιιεια απμάλνληαη
νη δαπάλεο γηα ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ζπκβνχινπο απηφ εκείο ην
ζεσξνχκε απαξάδεθην, έλα απφ ηα απαξάδεθηα.
Καη βεβαίσο πηζηεχνπκε φηη φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα
λα κπνξεί απηφο λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο πφιεο, ππέξ ησλ δεκνηψλ πξέπεη
λα θέξνπκε έζνδα θαη έζνδα ζα θέξνπκε φηαλ ν Γήκνο δείμεη αθ' ελφο
δηεθδηθεηηθή πνιηηηθή πξνο ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ
ην Γήκν, έηζη έξρνληαη ηα έζνδα θαη βεβαίσο ηελ αχμεζε ηδίσλ εζφδσλ.
Θα ήζεια πξαγκαηηθά φρη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο,
λα καο θαιέζεηε σο Παξάηαμε λα ζαο πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο
πνπ εκείο ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ.
Κάπνηε ν Γήκνο είρε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, εηζέπξαηηε. Κάπνηε ν Γήκνο είρε ην
ΣΗΠΟΤΡΑΓΗΚΟ, εηζέπξαηηε. Κάπνηε ν Γήκνο είρε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
απφ ηηο νπνίεο ππήξραλ ίδηα έζνδα. Γελ ππάξρεη ζήκεξα απηφ, ή έρνπλ
πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην.
Καη βεβαίσο ην Γεκνηηθφ θπιηθείν απφ ηα ηδηαίηεξα κεγάια πνζά
πνπ εηζέπξαηηε παιαηφηεξα ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, απφ ηηο 20-23.000 € έρεη
πέζεη ηψξα ζηηο 7-7.500 €. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ην δνχκε απηφ πάξα
πνιχ ζσζηά θαη κε κεγάιε πξνζνρή.
ζνλ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ ηνπ λεθξνηαθείνπ βεβαίσο θαη εγψ
ζπκθσλψ θαη εζηηάδσ εθεί, δηφηη ην λεθξνηαθείν είλαη κηα πνιχ κεγάιε πεγή
εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θάηη πνπ δελ έρνπλ νη γεηηνληθνί Γήκνη, έρεη έλα πνιχ
κηθξφ θνηκεηήξην ε Μεηακφξθσζε, ε Νέα Ησλία ζηεξείηαη, έρνπκε ινηπφλ ηε
δπλαηφηεηα εθεί λα απμήζνπκε ηα έζνδα ρσξίο λα ραξαηζψζνπκε ηνλ θφζκν.
Καη ζεσξψ κεγάιν ιάζνο θαη ην ιέσ ζήκεξα ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο πνπ βξήθε ην λεθξνηαθείν κε ην 23 Σεηξάγσλν νπζηαζηηθά ζα
έιεγα έηνηκν γηα λα κπνξέζεη λα δερηεί ηαθέο, ην νπνίν δελ αμηνπνηήζεθε κε
ηξφπν ηέηνην, κε ζαξθνθάγνπο ψζηε λα δηπιαζηάζνπκε ηα έζνδα απφ εθεί θαη
ζήκεξα έρεη ππεξθαιπθζεί.
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Γελ έρνπλ γίλεη ινηπφλ νη ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ φζνλ
αθνξά ηα έζνδα ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ φκσο φπσο βιέπνπκε εδψ απνηεινχλ
έλα πνιχ κεγάιν έζνδν: 1.679.000 € ζπλ ηα θαληήιηα ηα νπνία πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ηα δηαρεηξηζηνχκε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνδψζνπλ
έζνδα γηα ην Γήκν.
Δκείο δελ ζα είκαζηε φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ νχηε
απφιπηνη νχηε κεδεληζηέο, νχηε ζα δψζνπκε εχζεκα ζηελ πξνεγνχκελε
Γεκνηηθή Αξρή. επηζεκάλακε ηηο δηθέο καο παξαηεξήζεηο, δελ ήκαζηαλ ηφηε
Γηνίθεζε

νχηε

αληηπνιίηεπζε

νχηε

θαλ

ζην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην,

επηζεκαίλνπκε θαη ηηο αηέιεηεο πνπ βιέπνπκε ζήκεξα, δελ ζεσξψ φκσο φηη
πξέπεη λα κεδελίδνπκε ηα πάληα.
Θεσξψ φηη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηε ζεκεξηλή Γεκνηηθή
Αξρή, αιιά πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο θαη λνκίδσ θ. Γήκαξρε νχηε ε δηθή ζαο
θηινδνμία, νχηε ηεο Γεκνηηθήο ζαο Παξάηαμεο ε θηινδνμία είλαη λα
δηαρεηξηζηείηε απιψο κηα θαηάζηαζε πνπ βξήθαηε. σζηά ζαο ιέεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο ζπλερίδεηε ηα δηθά ηνπ έξγα. Σα δηθά ζαο πνηα είλαη; Απηφ δελ
καο είπαηε.
Μηα ηειεπηαία παξέλζεζε φζνλ αθνξά ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ γηα
λα μεθαζαξίδνπκε ηα πξάγκαηα. πσο είλαη γλσζηφ γηαηί εκείο είκαζηε
μεθάζαξνη ζε νξηζκέλα πξάγκαηα, εκείο σο Γεκνηηθή Παξάηαμε θαη ζην
παξειζφλ ε Γεκνηηθή Παξάηαμε ηεο νπνίαο είρα ηελ ηηκή λα είκαη επηθεθαιήο
ήηαλ ππέξ ηεο αλέγεξζεο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ. Απηφ είλαη κηα πάγηα αξρή
καο, κηα πάγηα ζέζε καο.
Οη πξνυπνζέζεηο ηεο αλέγεξζεο, ν ηξφπνο ηεο αλέγεξζεο θαη ν
ηξφπνο πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ πφιε, γηαηί γηα καο είλαη πξψηα ε Νέα
Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέα Υαιθεδφλα θαη κεηά ε ΑΔΚ, απηφ είλαη ην δεηνχκελν
γηα καο. Δκείο ζα έξζνπκε κε θαιφπηζηε δηάζεζε ζηελ νπνηαδήπνηε
πξφζθιεζε καο θάλεηε θαη ζηελ απξηαλή ελλνείηαη, ζεσξνχκε φηη βεβαίσο ην
γήπεδν είλαη έλα γεγνλφο. Έλα γεγνλφο, θαη κελ ην μερλάκε απηφ, εθηφο απφ
ην ΚΚΔ φιεο νη πηέξπγεο ηεο Βνπιήο ην έξγν απηφ ην ππεξςήθηζαλ θαη
έθαλαλ θαη ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Άξα εζεινηπθινχκε αλ ιέκε
φηη δελ ζα γίλεη ην γήπεδν ή πξνβάιινπκε εκπφδηα.
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Θεσξψ φηη πξέπεη θαη ζηνλ ηνκέα απηφ λα έρνπκε κηα επξχηεξε
αληίιεςε θαη κηα αληίιεςε ε νπνία ζα εμππεξεηήζεη πξψηα απ' φια ηελ πφιε
θαη θπζηθά θαη ην γήπεδν ην νπνίν ζα απνηειεί γηα καο αχξην έλα γεγνλφο πνπ
ζα αθνινπζήζεη φιεο ηηο γελεέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κεηά απφ εκάο. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. εξεηάθε, ζέισ λα
πσ φηη φπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζέιεη λα κηιήζεη παξαθαιψ λα
ελεκεξψζεη γηα λα γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ.
Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να δηεπθξηλίζσ θαη' αξρήλ φηη ην ΚΚΔ ςήθηζε θαηά ζην
ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αζήλαο, δελ απέξξηςε γεληθψο ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ,
φπσο δελ απνξξίπηεη έλα απηνθηλεηφδξνκν, άζρεηα αλ εκείο δελ ζέινπκε
έλαο απηνθηλεηφδξνκν λα αλήθεη ζηνλ εξγνιάβν, λα έρεη δηφδηα θαη ηα ινηπά,
είλαη γλσζηή ε ζέζε καο γηα ην γήπεδν γηα ην πψο ζέιακε λα θηηαρηεί θαη ηη
γήπεδν
Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
νκνινγψ θάζε θνξά πνπ πεξλάεη κηα ζπλεδξίαζε ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, εθπιήζζνκαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ιππάκαη πνπ ζα ην πσ
αιιά κε ηε κηθξή εκπεηξία πνπ είρα απφ ην Καξπελήζη, απφ έλα κηθξφ θαη
νξεηλφ δχζθνιν Γήκν, πνηέ δελ ζα πεξίκελα φηη κπνξεί λα γίλεηαη ζπδήηεζε
γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα φπσο ν πξνυπνινγηζκφο κε ηέηνην κπάραιν.
Καη ιέσ κπάραιν, γηαηί δελ είλαη απιψο νη αιιαγέο, ηα λνχκεξα
πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο πνπ φλησο κπνξεί λα πεη θαλείο «έρνπκε κηα ηδέα»
εδψ έπεζαλ θαηλνχξγηνη θσδηθνί. Δγψ ξσηψ πξαγκαηηθά Πξφεδξε αλ μέξεηε
εζείο πνηνο θσδηθφο πξνζηέζεθε, αλαθαιψ ηα πάληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ξσηάηε εκέλα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ελψ είρακε πεη πξνρζέο ηε Γεπηέξα κηα δέζκεπζε.
Δίρακε πεη φηη δελ ζα ζπλερίζνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη είρακε πεη
ραξηηνινγψληαο φηη ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα καο θαιέζεηε ηελ
Παξαζθεπή

λα

ζπδεηήζνπκε

ηελ

ππνγεηνπνίεζε,

μεπεξάζαηε. Μαο θνπθάλαηε!
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Καη φρη καο θαιείηε θαηεπεηγφλησο λα ζπδεηήζνπκε θάηη ην
νπνίν δελ έρεη θαλέλα ιφγν ηνπ θαηεπείγνληνο, 12 ηνπ κήλα καο έζηεηιε ε
Πεξηθέξεηα ην ραξηί, απφ απηά πνπ καο κνηξάζαηε.
ηε Νέα Ησλία πνπ πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη, δελ έρεη πάεη νχηε
ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Ζ θα Θσκαΐδνπ γηα ηελ νπνία ν θ. Βνχξνο
καο ελεκέξσζε φηη ζα ην πεξάζεη, πξνθαλψο κε ηηο ίδηεο ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο, ην έρεη ζηα ζπξηάξηα ηεο. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηνπ ΚΚΔ
ελεκεξψζεθαλ απφ εκέλα. Άξα δελ ππάξρεη ηίπνηε ην επείγνλ. Απηφ πνπ
ζέιεηε είλαη λα πεξάζεη ζην ληνχθνπ.
Καη ζα πσ κηα γλψκε, βγάδνπκε έλα ζπκπέξαζκα. Σν
ζπκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε είλαη φηη είζηε αδίζηαθηνη. Δίζηε ζηελ θπξηνιεμία
ηθαλνί λα θαηεδαθίζεηε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ην ίδην ην δεκαξρείν, εάλ
ζαο ην δεηήζεη ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ γηαηί γη' απηή κηιάκε, ή φπνηνο άιινο
αληηπξφζσπνο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη ζα κηιήζνπκε θαη παξαθάησ.
Απηή ηελ ψξα πνπ κηιάκε γη' απηά ρηιηάδεο εξγαδφκελνη
δηαδήισζαλ κε ηα πλδηθάηα ηνπο θαη ην ΠΑΜΔ ελάληηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
θαξκαληφια ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μηιάκε γηα ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ ζε
ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, κεηά απφ δέθα ζπλερφκελα ρξφληα
θξίζεο θαη έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ φπσο θαη ν πξνεγνχκελνο πξψηνο
κεηακλεκνληαθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΤΡΗΕΑ, απηφ πνπ θέξλεη είλαη λέν
ηζεθνχξη ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
λένπο

παθησινχο

ρξεκάησλ,

θξαηηθνχ

ρξήκαηνο

δεζηφ,

ζηνπο

επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο.
Δίλαη
πξνυπνζέηεη

ηελ

ν

θαζξέθηεο

ηζνπέδσζε

ηεο
ησλ

θαπηηαιηζηηθήο
εξγαηηθψλ

αλάπηπμεο

δηθαησκάησλ,

πνπ

απαηηεί

εξγαδφκελνπο – ιάζηηρν ρσξίο δηθαηψκαηα θαη ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ
θξαηηθή θαηαζηνιή κε ηα θαηλφκελα πνπ βιέπνπκε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη ηελ
εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία πνπ μεζαιψλεη ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο θαη ζηε
γεηηνληά καο.
Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ηαμηθφο θαη αληηιατθφο, 456
εθαηνκκχξηα πξφζζεηε θνξνινγία ζηνπο κηζζσηνχο, 446 εθαηνκκχξηα
παξαπέξα ειάθξπλζε γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο θαη 10 εθαηνκκχξηα
γηα λα έρνπκε απνζεκαηηθά, φπσο θάλεηε θη εζείο κε ην δηθφ ζαο.
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Μηα θαη κέξεο πνπ είλαη θαη βιέπνπκε θαη ηη γίλεηαη ζηελ γεηηνληά
καο θαη πιεζαίλνπλ θαη ηα ζνπιάηζα ηνπ θ. Πάηαη ζε Γήκνπο θαη ξαηζηζηηθέο
δειψζεηο αηξεηψλ θαη κε θαη Μλεκφληα Γήκσλ κε ΝΑΣΟτθέο δνκέο,
πξνεηδνπνηνχκε φηη ε εκπινθή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη
ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί είλαη ε άιιε πιεπξά απηήο ηεο αλάπηπμεο πνπ
απνηππψλεη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο.
Απηέο ηηο κέξεο πεξλάεη ν λφκνο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε
αζθάιεηαο θαη ελέξγεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, πνπ αλαγνξεχεη ηελ
Διιάδα πνιχηηκν κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, ην Ηζξαήι αηαιάληεπην κε ΝΑΣΟτθφ
ζχκκαρν θαη ηελ Κχπξν ζηξαηεγηθφ εηαίξν – θιεηδί θαη ηηο ίδηεο κέξεο δελ είλαη
ηπραίν φηη αλνίγεη επηθίλδπλα ε ζπδήηεζε γηα ηε κεηαθίλεζε ππξεληθψλ απφ ηε
βάζε ηνπ Ηληζηξιίθ ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ
ζπδεηάκε ζήκεξα.
Καη ελ κέζσ απηψλ θνξχθσζε ησλ ηνπξθηθψλ παξαβηάζεσλ ζην
Αηγαίν, ακθηζβήηεζεο θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ αθφκα θαη ησλ ζπλφξσλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιέκε θ. εξεηάθε…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σε γλψκε κνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιέσ, γηα ην δηθφ ζαο
πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφο είλαη δηθφο καο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη δελ έρεηε δηθαίσκα λα κε δηαθφπηεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα αθνχ δελ ιέηε γηα ηνλ δηθφ καο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ελψ ρηεο ν Λίβαλνο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο καο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ζηακαηήζεηε λα εηξσλεχεζηε θ. Γεσξγακιή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ εηξσλεχνκαη, αιιά …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα καο θηκψζεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δπλαηφ λα ζαο θηκψζσ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν πξνζπάζεζαλ άιινη πξηλ απφ εζάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ έρσ θάλεη ηίπνηε, πείηε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε γλψκε καο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γηαηί ν
δηθφο ζαο πξνυπνινγηζκφο, πινπνηεί θαηά θεξαία απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
θαη ζα ην απνδείμνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ζπλερίζηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε! Δθηφο αλ δελ ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε, φηη
ελψ γίλνληαη νη ηνπξθηθέο παξαβηάζεηο, ρηεο θαηαγγέιζεθε απφ ηνλ Λίβαλν φηη
ειιεληθφ ζθάθνο πνπ εξεπλνχζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ
παξαβίαζε επί ψξεο ηα εγρψξηα χδαηα ηνπ. Σε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ζπδήηεζε
πεξί αχμεζεο ηεο ζεηείαο, πεξί εμνπιηζκψλ. Να ινηπφλ πνπ καο πάεη ε
αλαδήηεζε ησλ θεξδψλ. Καη κε καο πείηε παξαθαιψ, φηη απηά δελ είλαη
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη εκπίπηνπλ κφλν ηα ηξαπεδψκαηα θαη νη
θσηνγξαθίεο κε Τπνπξγνχο, γξακκαηείο θαη θαξηζαίνπο ηεο θξαηηθήο
θιίκαθαο.
Ή κήπσο δελ ζαο αθνξά φηη νη Γήκνη ζα ιάβνπλ απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ φια θη φια 1,8 δηζ. επξψ, φινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο, ηε
ζηηγκή πνπ γηα ην ΝΑΣΟ, γηα κηα πκκαρία ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη ζχλνξα
ζην Αηγαίν πεηάκε 4,3 δηο. Γηα έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ δίλεη 12 δηο δσξάθη
επηπιένλ ζηηο Σξάπεδεο, ζε απηέο ζηηο νπνίεο αξλεζήθαηε ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε λα επηβάιιεηε ην κέγηζην ζπληειεζηή ηειψλ φπσο κπνξνχζαηε.
,ηη θάλεη ε Κπβέξλεζε ηα ίδηα θάλεηε θη εζείο.
Απνδείρλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ΚΚΔ, φηη ε Σνπηθή Γηνίθεζε, σο
φξγαλν ηνπ θξάηνπο έρεη αληηιατθή απνζηνιή. ηεξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηειηθά ηελ απνδέζκεπζε
θξαηηθνχ ρξήκαηνο γηα λα πεγαίλνπλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο. Απηή
ηελ

θαηεχζπλζε

εθθξάδεη

ν

ζεκεξηλφο

πξνυπνινγηζκφο

ηεο

Νέαο

Γεκνθξαηίαο, φπσο θαη νη ρηεζηλνί ησλ ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ.
Καη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ελδερνκέλσο λα ηθαλνπνηήζεη θαη
ηελ δίςα ηνπ θ Σάθα γηα θαηαζρέζεηο, γηαηί πξνβιέπεη αχμεζε 300
εθαηνκκπξίσλ απφ αλαγθαζηηθέο εηζπξάμεηο.
Σν
πεξηγξάςακε-

έιιεηκκα
ζα

ηεο

θαιέζεηε

λα

θξαηηθήο
ην

ρξεκαηνδφηεζεο

θαιχςνπλ

ηα

–απηφ

ζπλήζε

πνπ

ππνδχγηα,

μαλαπιεξψλνληαο μαλά θαη μαλά κε ηέιε, δηθαηψκαηα, κε ηνλ δηθφ ζαο
πξνυπνινγηζκφ. Καη κάιηζηα ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ζηνλ ελνπνηεκέλν
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πξνυπνινγηζκφ ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ηα πνζά πνπ αξπάδνπλ απ' επζείαο
απφ ηελ ηζέπε ησλ λνηθνθπξηψλ νη Γήκνη κε ηελ κνξθή ηειψλ θαη θφξσλ είλαη
ηα κφλα πνπ απμάλνληαη δηαθξηηά. Άιισζηε θαη εζείο νη ίδηνη, ηη θάλεηε;
Γηαηεξείηε ηα καησκέλα πιενλάζκαηα ησλ αληαπνδνηηθψλ

απφ ηελ

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
Καη κάιηζηα φζν απμάλεη ε θνξνιεζηεία, ηφζν κεηψλνληαη αθφκα
θαη ηα ςίρνπια πνπ δίλεηε γηα ηηο ζηνηρεηψδεηο ιατθέο αλάγθεο. Απηφ θάλνπλ νη
πάλσ, απηφ θάλεηε θη εζείο. Κνηηάμηε λα δείηε ηη θάλεηε: απμήζαηε θαηά 70.000
ην δεκνηηθφ θφξν ειεθηξνθσηηζκνχ, ζην φλνκα ηεο ζηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ
επηηξνπψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κεηψλεηε απηφ ην πφζν θαηά 65.000 €. Καη ην
απμάλεηε 70.000 € πνπ ην ζεσξνχκε άδηθν, αληηιατθφ, θνξνκπερηηθφ θαη
κεηψλεηαη θαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηά 15.000 € κε παξαπάλσ ζρνιείν
ην Νεπηαγσγείν θαη δελ ιέηε θνπβέληα. Καη πεξηθέξεηαη ε Κεξακέσο θαη
βγάδεηε θσηνγξαθίεο. Να ηε ραίξεζηε!
Απηή ινηπφλ ηελ πνιηηηθή ζηεξίδεηε, θαιιηεξγψληαο ηελ έθπησζε
απαηηήζεσλ, ηελ παξαίηεζε απφ απηφ πνπ είλαη ξεαιηζηηθφ θαη αλαγθαίν κε
βάζε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο καο θαη ην ζπκβηβαζκφ κε ην φ,ηη λα „λαη θαη φ,ηη
θάηζεη. Με θαιχηεξν παξάδεηγκα ηνλ ηνίρν ζηελ αίζνπζα ησλ θαζεγεηψλ ην
νπνίν δελ είλαη επείγνλ, φπσο ε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ πνπ ζέιεη ε ΗΝΣΡΑΚΑ θαη αο
πέζεη ζην θεθάιη φπνηνη βξεη, αιιά θαη κε ηε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.
Πνπ δελ είλαη κφλν γηα λα καδεχεηε ιεθηά, αιιά γηα λα εθπαηδεχεηε ηα ιατθά
ζηξψκαηα λα πιεξψλνπλ γηα φ,ηη ππάξρεη, ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΑΠΖ ρηεο,
ην κηζζφ ηνπ Αληηδεκάξρνπ ζήκεξα απφ ηελ Καζαξηφηεηα, αχξην ίζσο θαη ηνλ
αέξα πνπ αλαπλένπκε.
Γειψλεηε έηνηκνη λα νξκήζεηε ζην θπλήγη ησλ ηεηξαγσληθψλ
κέζσ ησλ Δ9 κε ηελ πάζα ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά δελ βιέπσ λα λνηάδεζηε γηα
λα πξνβιέςεηε ηέινο παξεπηδεκνχλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαη
ππάξρνπλ θαη επεθηείλνληαη ζηελ πεξηνρή. Καη ελψ είζηε κηα ραξά θαη σξαίνη
κε θέληξα δηαζθέδαζεο θαη θιακπ πνπ εκθαλίδνληαη κε άδεηεο αλαςπθηεξίσλ,
ηα νπνία αληί γηα 5% πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, πιεξψλνπλ 0,5% σο
αλαςπθηήξηα.
Ση άιιν απφ εθαξκνγή ηεο θεληξηθήο αληηιατθήο πνιηηηθήο
γξακκήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο εθθξάδεη ε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά ηα έξγα
πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ φπσο
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απνηππψλνληαη ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο, ηα νπνία φκσο
ζπλδένληαη θαη κε ηηο νξέμεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε πεξηνρή, πνπ
ζρεηίδνληαη ή πηέδνπλ ζε αιιαγέο ρξήζεσλ γεο: ηε RENAULT, ην Σξίγσλν,
ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ.
Ζ απφπεηξα αχξην λα θέξεηε πξαμηθνπεκαηηθά, πίζσ απφ ηηο
πιάηεο ησλ δεκνηψλ φρη κφλν ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα θάλνπλ
θφιαζε ηελ πεξηνρή, θαη νη νπνίεο απφ ηελ εηζήγεζε ηεο ΗΝΣΡΑΚΑΣ θαίλεηαη
φηη έρνπλ κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ πξφζβαζε ζην εξγνηάμην –επί ιέμεη απηφ ιέεηηψξα ην ηη ζα θάλεη ν άιινο αο πάεη απφ ηελ Αηηηθή Οδφ θαη αο πιεξψλεη, θαη
θπζηθά -έρνπλ θαη πιάθα νη επηρεηξεκαηίεο!- φρη επεηδή ην έξγν “εληάζζεηαη
ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κε
αθεηεξία ηελ θαηαζθεπή ηνπ "Κέληξνπ Αζιεηηζκνχ, Μλήκεο θαη Πνιηηηζκνχ Αγηά νθηά" ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα”. Δκείο ην δεηήζακε, ηελ ππνγεηνπνίεζε,
ηεο νπνίαο ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απνξξίθζεθε νκφθσλα
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ βξέζεθε έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο –
έλαο…!!- νκφθσλα, 3 ιεπθά θαη 20 θαηά. Οχηε έλαο δελ είρε ην ζζέλνο λα ην
αληηκεησπίζεη.
Αιιά γηαηί ζέιεηε λα κελ αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ έξγνπ θαη ηηο επξχηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πξνσζνχληαη ζηελ πεξηνρή,
απφ ην Ζξάθιεην κέρξη ηελ Αζήλα, αξρή γελνκέλεο ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, απφ
επηρεηξεκαηηθά θαη επελδπηηθά ζρήκαηα.
Απφ ηελ Πεξηθέξεηα δηεθδηθείηε 1 εθαηνκκχξην γηα πιάθεο θαη
ηζηκέληα πέξημ ηνπ γεπέδνπ, αιιά ηίπνηε γηα ηα ζρνιεία. Δπηραίξεηε γηα ηελ
πξνίθα πνπ άθεζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ πξνψζεζε ελφο
αληηιατθνχ ζρεδηαζκνχ ζηα απνξξίκκαηα, ην νπνίν ην έρεηε ζθνξπίζεη ηα 10
εθαηνκκχξηα παληνχ, αιιά βιέπσ κεηψζεηο ζηελ θξνληίδα γηα ην Άιζνο.
Καη ηέινο πάλησλ ηη άιιν απφ ζπκθσλία κε ηελ θεληξηθή
πνιηηηθή πνπ ζεσξεί θφζηνο ηα δηθαίσκα θαη ηηο αλάγθεο, απφ ηα ςίρνπια γηα
ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία δείρλνπλ; Ζ εμαθάληζε, ν κεδεληζκφο ησλ
πξνβιέςεσλ γηα ζενκελίεο θαη αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε; Ζ πεξηθξφλεζε –πνπ
αθνχζακε εδψ σο θαξακέια πνπ έιησζε- ηεο αλάγθεο δεπηεξνβάζκηνπ
κεηαζεηζκηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ζσξάθηζε ησλ ζρνιείσλ.
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Καη λα κε καο πείηε ηέινο πάλησλ φηη απηά εμππεξεηνχληαη απφ
150 θαη θάηη ρηιηάδεο θαη θάηη ςηιά, πνπ πξνβιέπνληαη γηα επηζθεπέο, γηαηί
απηφ ήηαλ ην επηρείξεκα ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε, φηαλ ςήθηδε ηελ πξφηαζε ηεο
"Λατθήο πζπείξσζεο" λα αλνίμεη θσδηθφο, έζησ ζπκβνιηθά, κε ζέκα
«Μεηαζεηζκηθνί έιεγρνη θαη ζσξάθηζε ησλ ζρνιείσλ». Δίλαη ηπραίν ην
ζεξβίξηζκα σο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ζηα λεπηαγσγεία; Καη φηη γηα
εθεί ηίπνηε; Ζ ζησπή ζαο γηα ηε γχκληα ζηηο κνλάδεο πγείαο ηεο πεξηνρήο;
Σν θξίζηκν ζέκα θαηά ηε γλψκε καο δελ είλαη θπξίσο ηα ζέκαηα
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ έρνπλ θαη απηά ηελ αμία ηνπο αλ θαη πάλσ - θάησ
δελ έρνπλ πνιχ ρνληξέο δηαθνξέο θαη απφ απηφ πνπ ππήξρε κε ηελ
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Απηφ πνπ θαηά ηε γλψκε καο θξίλεη ηελ θάζε
δχλακε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ζηε Γηνίθεζε ή έμσ απφ απηήλ, είλαη ζην
πσο ζηέθεηαη ζην θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα ηεο ρψξαο, ζηελ εξψηεζε «Γηα
πνηνλ». Αλ ζπκβάιιεη δειαδή ή δελ ζπκβάιιεη ζην λα ελδπλακψλεη ε
απνθάιπςε ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηεο Κπβέξλεζεο, ε νξγάλσζε ηεο πάιεο ελάληηά ηεο, ε αληηπνιίηεπζε ζην
θξάηνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζπζηάδεη ιατθά δηθαηψκαηα θαη δσέο, ζην φλνκα ηεο
θεξδνθνξίαο.
Αλ δηεθδηθεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ
ζε Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο κε βάζε
ηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Γήκσλ πνπ πάλε λα
γίλνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα ΓΗΣ, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλ δηεθδηθεί κε
εξγαδφκελνπο πνπ ζα έρνπλ κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηαηί νη πξνζιήςεηο
– απνιχζεηο πξνζσπηθνχ ηηο βιέπνπκε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο,
αλεμάξηεηα απφ πνηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζεηε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ,
Ο πξνυπνινγηζκφο ζαο φρη κφλν ζα θαηαςεθηζηεί θαη ζα
απνξξηθζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ε
πνιηηηθή ηελ νπνία ππεξεηείηε ζα αλαραηηηζζεί, θαη ην γεξαζκέλν ζχζηεκα
πνπ ζηεξίδεηε λα είζηε βέβαηνη, ζα αλαηξαπεί. Καη ζε απηφ εκείο ζα δψζνπκε
ηε δηθή καο ζπκβνιή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δγψ είκαη λένο εδψ ζηα
δεκνηηθά πξάγκαηα θαη δελ μέξσ πσο είλαη δπλαηφ ηα 5 ιεπηά λα γίλνληαη 25
απ' φινπο ηνπο επηθεθαιήο, ζα πξνζπαζήζσ λα πεξηνξίζσ ηνλ εαπηφ κνπ.
Δίρα πξνγξακκαηίζεη λα μεθηλήζσ απφ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά επεηδή πξνθιήζεθα θαη απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν θαη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη απφ ηνλ θ. εξεηάθε κε
θξεζέλην ν θ. εξεηάθεο κάιηζηα χςσζε θαη ηε θσλή ηνπ γηα ην πνζφ ηεο
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη λαη κελ ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. εξεηάθεο κπνξεί λα κελ ην μέξνπλ, νπφηε
δηθαηνινγνχληαη, αιιά ν θ. Βαζηιφπνπινο ην μέξεη εθηφο αλ ην μέραζε παξ'
φιν πνπ είλαη λεφηαηνο άλζξσπνο, δελ λνκίδσ λα ην μέραζε δειαδή, ην πνζφ
ησλ 50.000 € ην νπνίν ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη ην ίδην αθξηβψο κε
ην πνζφ ην νπνίν είρε πξνυπνινγίζεη θαη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Με
αλακνξθψζεηο έθηαζε ζηα 114 ρηιηάξηθα.
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ινηπφλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ην πνζφ
πνπ είρε πξνυπνινγηζηεί σο έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ
ήηαλ ην ίδην φζν βάδνπκε θη εκείο ηψξα 50.000 € θαη εκείο κε αλαζεσξήζεηο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα ην απμήζνπκε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ.
Απηφ κπνξεί θάπνηνο λα ην πεη ιατθηζκφ, θάπνηνο λα ην πεη
ακέιεηα, ή ιήζε, κπνξψ λα δερηψ θάζε ραξαθηεξηζκφ. Αιιά κε δεκηνπξγνχκε
εληππψζεηο είλαη θαζαξή δεκηνπξγία εληππψζεσλ.
Πέξα απφ απηφ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. πσο είπα θαη πξηλ
εγψ είκαη λένο ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα θαη πεξίκελα ζηε ζπδήηεζε επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ λα ππάξρεη κηα αλαινγία κε ηελ επηζεκφηεηα, κε ηελ
εππξέπεηα πνπ ππάξρεη θαη ζηε ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε
Βνπιή. Αλαινγία.
Αλη' απηνχ εδψ κέρξη θαη ηξακπνπθηζκνχο αθνχζακε, ν θαζέλαο
παίξλεη ηνλ ιφγν φπνηε ζέιεη, δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή επηθεθαιήο, αλνίγεη ην
κηθξφθσλν ή άλεπ κηθξνθψλνπ, κηιάεη θσλάδεη «ζηακάηα ξε..!!» λνκίδσ φηη
απηή ε θαηάζηαζε δελ πεξηπνηεί ηηκή ζε θαλέλα καο θαη λνκίδσ φηη επηθεθαιήο
ησλ Παξαηάμεσλ πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ραιηλαγσγνχλ ηα κέιε ηνπο.
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Δπίζεο έγηλε ρακφο θπξηνιεθηηθά εδψ γηα ην θπιηθείν ηνπ
θνηκεηεξίνπ επεηδή ηφικεζε ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ λα ζίμεη ην ζέκα, κα
εκείο νη παξνηθνχληεο ζηελ Ηεξνπζαιήκ είδακε λα γίλεηαη ν θαθφο ρακφο γη'
απηφ ην ζέκα απφ ζπκβνχινπο θαη ζπληξφθνπο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, νη
νπνίνη θαηεγφξεζαλ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο.
Γελ είλαη θάηη πνπ ην είπε ν θ. Σάθαο πξψηνο. Γελ παίξλσ ην κέξνο θαλελφο,
αιιά ελλνψ γηα ηηο θαηαγγειίεο ηηο ζνβαξέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ θ. Λάιν
θαη απφ άιινπο πνπ βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθιήζεθαλ θαη παξαηηήζεηο,
δεκνζηεχζεηο επί δεκνζηεχζεσλ, μαλαιέσ δελ παίξλσ ζέζε αιιά δελ είλαη
θάηη ην νπνίν ήξζε μαθληθά ζηελ θαληαζία ηνπ θ. Σάθα γηα λα πξνθαιέζεη
απηή ηελ αληίδξαζε απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Πξαγκαηηθά εθπιήζζνκαη.
Καη γηα λα παξαθξάζσ θαη κηα άιιε ξήζε γλσζηνχ πνιηηηθνχ
παιαηνχ, «ην λφκηκν δελ είλαη πάληα θαη εζηθφ». Απηφ φζνλ αθνξά ην
δηαγσληζκφ γηα ην θπιηθείν. Άιινο είρε πεη φηη ην λφκηκν είλαη θαη εζηθφ» εγψ
ην παξαθξάδσ θαη ην ιέσ αλάπνδα, ην ππαηλίρζεθε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ
θαη ζπκθσλψ καδί ηνπ.
ζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο πξνυπνινγηζκφο θαίλεηαη
απφ ηε ιίζηα θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνιαιεζάλησλ φηη πξάγκαηη είλαη
έλαο πξνυπνινγηζκφο ζα ηνλ έιεγα κε θάπνηα δφζε ππεξβνιήο, αλάγθεο.
Γειαδή έλαο πξνυπνινγηζκφο κε κεγάιν πξφβιεκα ζηα ιεηηνπξγηθά.
Έδεζα απφ θνληά ηελ αγσλία ησλ ππεξεζηαθψλ ππαιιήισλ θαη
ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ εδψ γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ γηα ηελ απνηχπσζε, ηελ
εηιηθξηλή απνηχπσζε ησλ αξηζκψλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηφο αλ νη
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηειερψλνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ην
κπαιφ ηνπο.
Τπήξρε πξαγκαηηθή αγσλία απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη
απφ ηνλ θ. Αληηδήκαξρν θαη λνκίδσ φηη φπσο είπα θαη ζε κηα παξφκνηα
επθαηξία θαη ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, θαιφ είλαη λα θξίλνπκε αιιά θαιφ
είλαη λα ιέκε θη έλα κπξάβν, ή λα αληηιακβαλφκαζηε ηηο δπζθνιίεο ηνπ
πξάγκαηνο γηα λα είκαζηε ζσζηνί.
Τπάξρεη έλα πξφβιεκα απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ εδψ ζρεδφλ γηα
ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά κε έλα
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ππφινηπν 1.027.000 € φπσο εηπψζεθε πξηλ πνπ εθκεδελίδεη θάζε ππφινηπν
αλ ππνινγίζνπκε ζε απηά ηηο ππνρξεψζεηο πξνο εξγνιάβνπο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα καο
απαζρνιήζεη φινπο.
Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα θαη σο εθ ηνχηνπ ζαθψο θαη
πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ ζα είλαη ηφζν αλαπηπμηαθφο φζν
ζα ζέιακε φινη θαη ν θ. Γήκαξρνο αιιά θαη νη ππφινηπνη. Δίλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο φπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο ζσζηά, ηνπ 1 νπ έηνπο κηαο
λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ πξφιαβε κφλν εληφο δπν κελψλ λα δηακνξθψζεη
ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θαη ζαθψο δελ είλαη δπλαηφ λα δεηάκε απφ έλα
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1νπ έηνπο, ησλ πξψησλ κελψλ δειαδή κηαο λέαο
Γεκνηηθήο Αξρήο λα πεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ θάζε αλαπηπμηαθή ηδέα πνπ
πξφιαβε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Γηνίθεζε λα πεξηιάβεη ζηα πέληε ρξφληα
ηεο Γηνίθεζήο ηεο. Γελ είλαη δπλαηφ. Θα έξζνπλ θη άιια ρξφληα θαη νη
πξνυπνινγηζκνί ζα είλαη πην άλεηνη.
Γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο επίζεο λα ηνλίζσ γηαηί απηφ είπακε
φηη θηάλεη ζηα φξηα ηνπ ιατθηζκνχ, ππάξρεη άγλνηα θαη ηελ αληηιακβάλνκαη, φηη
ε λέα Γεκνηηθή Γηνίθεζε εληφο ηξηψλ κελψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ηα θαζήθνληά
ηεο έρεη δψζεη έθηαθηε επηρνξήγεζε 40.000 € ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη
πξνυπνινγίδεη 50.000 € σο έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ην 2020 φπσο είρε
πξνυπνινγίδεη Γηνίθεζε πνπ καο θαηεγνξεί ηψξα φηη θαηεβάδνπκε ην πνζφ
ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο.
Δπίζεο λα ελεκεξψζσ ην ψκα, γηαηί αθνχζηεθαλ εδψ πνιιά
ζηα νπνία ζπκθσλψ γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ δίλεη ην θξάηνο ζηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ζηελ παηδεία θαη‟ επέθηαζε, ζηελ νπνία πξάγκαηη
ππάξρεη, ππάξρεη ηεξάζηηα κείσζε θαη θαηά κλεκνληαθά έηε, ε νπνία θαη
ζπλερίδεη θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ Γήκνο δηα ηεο ΓΔΠ, ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Παηδείαο δειαδή ζηελ νπνία έρσ ηελ ηηκή λα είκαη Πξφεδξνο εγψ
ex officio, απέζηεηιε έγγξαθν κε ην νπνίν δεηάεη απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξψηε θνξά απφ φ,ηη κε ελεκέξσζαλ
νη Τπεξεζίεο, ηελ αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Να αλαθαιέζεηε θ. Κσλζηαληηλίδε.

58

ε

22 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/12/2019

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κπξία Παπαινπθά θνηηάμηε, φηαλ κηιάσ εγψ βιέπσ
έλα θξεζέλην, έλα πάζνο ην νπνίν ην εθηηκψ, είλαη ζεηηθφ, είλαη
αλαδσνγνλεηηθφ θαη είλαη θαη δσνπνηφ. Μα δελ κηιάσ ζε εζάο, δελ ζέισ λα
θάλσ δηάινγν, ν Πξφεδξνο ζα καο δηαθφςεη.
Δκέλα ε Τπεξεζία κνπ είπε φηη ππήξρε απφθαζε απφ ηελ
πξνεγνχκελε ΓΔΠ λα γίλεη ην έγγξαθν θαη δελ έρεη γίλεη. Αλ έθαλε ιάζνο ε
Τπεξεζία ή ε Γξακκαηέαο θαη είρε γίλεη, ζα αλαθαιέζσ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ θάλσ δηάινγν. Κχξηε Αλαληάδε ην χθνο ζαο
πξέπεη λα ην ειέγμεηε …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε…
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ δελ κίιεζα πξνζσπηθά πνηέ γηα ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεη πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαλέλαο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζαο επηηξέπσ πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο
φπσο δελ έρσ θάλεη θη εγψ γηα ζαο. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ! Ο θ.
Βαζηιφπνπινο πνπ θάζεηαη έηζη σο Βνχδαο, δελ κπνξεί λα ειέγμεη ην
δεκνηηθφ ηνπ ζχκβνπιν; Γελ μέξσ, ίζσο ζα πξέπεη λα έρεηε θάπνην ζεβαζκφ
θαη ζηνλ επηθεθαιήο ζαο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ζα κηιάεη ν θ. Αλαληάδεο γηα
ζαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζπλερίζηε λα ηειεηψζνπκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ ΓΔΠ ινηπφλ κεηά απφ απφθαζε ηεο πξφζθαηεο
ζπλεδξίαζήο ηεο θαη ηεο ζχζηαζήο ηεο απέζηεηιε έγγξαθν πξνο ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δεηά ηελ αχμεζε ηεο
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε φζα εηπψζεθαλ πξηλ απφ ηνλ θ.
εξεηάθε γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, γηα ην επηπιένλ ηκήκα ηνπ
λεπηαγσγείνπ πνπ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε, γηα ην 3ν λεπηαγσγείν πνπ δελ έρεη
ιεθζεί ππφςε, απηά ηα ζέκαηα δειαδή πνπ καο εηπψζεθαλ θαη‟
εμαθνινχζεζε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηα ζπκπεξηιάβακε θαη ηα έρνπκε ζηείιεη
ζηνπο αξκνδίνπο.
Γελ ζα κείλνπκε κφλν ζην έγγξαθν, ζα αθνινπζήζεη θαη
επηηφπνπ θηλεηνπνίεζε. αο μαλαιέσ φηη απηφ είλαη βάζεη ηεο νκφθσλεο
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απφθαζεο ηεο ΓΔΠ φπσο απηή ζπλεζηήζε ηελ ηειεπηαία θνξά. Δθηφο αλ
ζέιεηε λα πείηε φηη θαη νη δηεπζπληέο πνπ κεηέρνπλ κέζα, δελ μέξνπλ ηη ηνπο
γίλεηαη.
Άξα γηα λα αλαθεθαιαηψζσ θαη ζα είκαη πην ζχληνκν απ' φινπο:
είλαη πξάγκαηη έλαο πξνυπνινγηζκφο ζθηρηφο. Έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ
πξνζπαζεί λα κεηψζεη δαπάλεο, έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ λαη, είλαη ζαχκα
απηφ γηα θάπνηνπο, ζπλερίδεη ηα ζεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο, δελ είλαη
θαθφ, θαιφ είλαη απηφ θαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ κεηψλεη, αιιά
απμάλεη θσδηθνχο γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παηδεία
δελ ηελ απμάλεη, αιιά κέλεη αθξηβψο ζην ίδην πνζφ ην νπνίν είρε
πξνυπνινγηζηεί θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
Μφλν ζεηηθά κπνξνχκε λα θξίλνπκε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ν θ. Μπφβνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΜΠΟΒΟ: Πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, δηφηη έρσ ςεθίζεη ή θαηαςεθίζεη 32
πξνυπνινγηζκνχο. πνηνο επηθαιείηαη ην παξειζφλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη
πάζρεη απφ επηρεηξήκαηα γηα ην κέιινλ.
Αθνχγνληαη πνιιά κέζα εδψ, ε Γηνίθεζε Γατηαλά θαη ε Γηνίθεζε
Γατηαλά. Αιήζεηα, εάλ πάξεηε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ‟11 ησλ δχν Γήκσλ, ζα δείηε
φηη ε Γηνίθεζε Γατηαλά βξήθε 6.800.000 € δάλεηα θαη γχξσ ζηα 15
εθαηνκκχξηα ζε πξνκεζεπηέο καδί κε ηνλ Δληαίν Φνξέα. Ξέξεηε πφζα
πιήξσλε ηνθνρξενιχζηα ην ‟11 θαη ην ‟12 πνπ είρα ηελ ηηκή λα είκαη επί ησλ
νηθνλνκηθψλ; Σα δπν ρξφληα απηά 1.714.000 €.
Ναη θ. Βαζηιφπνπιε θ. Γήκαξρε δεηήζακε ηελ επηκήθπλζε θαη ην
πάγσκα δηφηη δελ κπνξνχζακε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Γήκνπ. Μελ μερλάηε φκσο, γηα λα πνχκε θαη κηα αιήζεηα επεηδή ηα
παξαθνινπζψ, φηη θαη εζείο δεηήζαηε κηα επηκήθπλζε γηα δέθα ρξφληα θαη
θαιά θάλαηε, είλαη ζε θάπνηνλ ηζνινγηζκφ, ζηηο ινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ‟16‟17 θαη δεκηψζεθε ν Γήκνο 1.112.000 €.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν αληίζεην.
Υ. ΜΠΟΒΟ: Μαδέςαηε ηα δάλεηα θαη έγηλε κηα επηκήθπλζε γηα δέθα ρξφληα.
Θα ζαο πσ θάηη θχξηνη: ην ‟12 έγηλε έλαο έιεγρνο ζην Γήκν απφ ην Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Ξέξεηε πσο βαζκνινγήζεθε ν Γήκνο; Με Β θαη ηφηε
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κνπ είπαλ νη ππάιιεινη φηη «κπνξνχζε θ. Αληηδήκαξρε λα βαζκνινγεζεί θαη
κε Α, εάλ δελ είραηε κεηψζεη ηα αληαπνδνηηθά κε 20% θαη αλ είραηε βάιεη
ηξνθεία ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη αλ δελ είραηε μελνηθηάζεη νξηζκέλα
θαηαζηήκαηα πνπ είραλ λνηθηάζεη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο». Δγψ δελ
ζα ζέισ λα αλαθεξζψ πνηέ νλνκαζηηθά πνηα ήηαλ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή, αθήζηε απηφ ην παξακχζη φηη ε Γηνίθεζε Γατηαλά…
Αο έξζνπκε ζην επίκαρν ζέκα πνπ ηαιαλίδεη πξαγκαηηθά ηελ
Φηιαδέιθεηα θαη ζηελνρσξεί νξηζκέλνπο αλζξψπνπο: ηελ ππφζεζε κε ην
θπιηθείν. ηα δπν ρξφληα θαη ηξεηο κήλεο ην Μάξηην ηνπ ‟13 ν επηρεηξεκαηίαο
πιήξσλε 19.200 αληί 25.000 €. ηαλ ηειεζηδίθεζε ην Γηθαζηήξην ηφηε απηφο
έθξηλε ζθφπηκν λα θάλεη ζηάζε πιεξσκψλ θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε κε ηελ
θαηαγγειία γηα ηελ έμσζε θαη δελ πιήξσζε θαη ηε δηαθνξά απφ ηηο 19.200 ζηηο
25.000 € φζν καδεχνληαλ.
Αθνχζηεθε έλα θνλδχιη 8 εθαηνκκχξηα ην νπνίν κπαίλεη έζνδν –
έμνδν, έζνδν πνπ δελ ζα εηζπξαρζεί πνηέ. Γηφηη μέξεηε απφ πφηε μεθηλάλε;
Ήκνπλ ληνο θαη γέξαζα, απφ ηνλ Θσκά, αλ ζπκάζηε, είζηε λεαξνί εζείο
κπξνζηά ζε εκέλα, πνπ είρε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ.
Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο μεθηλήζαηε
δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα ηειεηψζνπλ απηέο νη ηζηνξίεο θαη θα Πιεζζίηε κηα
θαη είζηε εδψ λα πάλε ζηηο επηζθάιεηεο θαη λα δηαγξαθνχλ απηά δηφηη δελ
ππάξρεη πεξίπησζε πνηέ λα εηζπξαρζνχλ.
Μηιάηε γηα ηα αληαπνδνηηθά. Έρεηε ηε δχλακε λα εθαξκφζεηε
ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή νχησο ψζηε λα ζηακαηήζεη απηφ ην παξακχζη πνπ
πάλε ηα αληαπνδνηηθά;
Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα ζαο πσ θάηη. ηαλ αιιάδνπλ νη ξφινη
απηφ είλαη ην νδπλεξφ, ν θ. Βαζηιφπνπινο φηαλ ήηαλ αληηπνιίηεπζε εθεί
θαζφηαλ κφλνο ηνπ, έθπγε ν Μάιιηνο έθπγε ε θα Μαηζνπθά θαη ήξζε ν
Βαζηιφπνπινο ν κεηέπεηηα Γήκαξρνο, ήηαλ ηζνπεδσηηθφο. Καιά έθαλε.
ηαλ έγηλε Γήκαξρνο φκσο δελ ζέισ λα πσ είρε απαίηεζε,
ήζειε φζεο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο λα πάξεη λα είλαη ζεηηθέο ελλνψ, γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Έηζη είλαη, ν πξνυπνινγηζκφο έρεη θαη ζεηηθά έρεη θαη
αξλεηηθά. Αλ ζηαζείηε θσδηθφ κε θσδηθφ, ζίγνπξα θάπνηνη ζα δπζαξεζηεζνχλ,
εγψ μέξεηε ηη ζα ζαο έιεγα; Καιά θάλεηε ηελ θξηηηθή, ε θξηηηθή φκσο πξέπεη λα
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είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη φηαλ ζα θηάζεη ν απνινγηζκφο θαη εγψ καδί ζαο λα
ην ρηππήζνπκε αλειεψο εάλ δελ έθαλε απηά πνπ έρεη ππνζρεζεί.
Ο πξνυπνινγηζκφο θαη επί επνρήο θ. Βαζηιφπνπινπ δελ ήηαλ
36 εθαηνκκχξηα, αλ δελ κε απαηά ε κλήκε κνπ πξέπεη λα ήηαλ 32-33
εθαηνκκχξηα αιιά κε ηηο αλακνξθψζεηο πνπ γίλνληαη, φπσο έθαλε ν θ. Σάθαο
ηψξα, έθεξε κηα αλακφξθσζε ζηελ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Υηεο ην
πεξάζαηε βξε επινγεκέλνη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηαηί δελ ηα
θηηάρλαηε λα έξζεη εδψ νινθιεξσκέλα;
Δγψ δελ ζέισ λα παξειζνληνινγείηε θαιά είπε ν θ. Γξεηδειηάο ν
νπνίνο ειεπθάλζε ελ ηε αγσλία ηνπ γηα ηα δεκνηηθά δξψκελα, λα
ζηακαηήζνπκε γηα ην παξειζφλ δηφηη δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ. πσο είπα,
αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ζα ζαο πσ θάηη: αλ ν ήιηνο θαιπθζεί απφ ηα ζχλλεθα
ζα μαλαιάκςεη, αλ ηε ινγηθή καο ηε ζπζθνηίζεη ην πάζνο ηεο πνιηηηθήο,
αιίκνλφ καο. αο εχρνκαη θαιά Υξηζηνχγελλα, επηπρηζκέλνο ν θαηλνχξγηνο
ρξφλνο θαη ζα είκαη εδψ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπφβν, λα είζηε θαιά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε
ζηνλ θ. Μπφβν επηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Μπφβν λα ζαο θάλσ κηα
εξψηεζε αλ κνπ επηηξέπεηε; Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζην παξειζφλ θη εζείο
αξθεηά, ζηε δηάζπαζε ηεο Παξάηαμεο Γατηαλά πνηνο επζχλεηαη; Πνηνο
επζχλεηαη γηα ηε δηάζπαζε ηεο Παξάηαμεο Γατηαλά πνπ ζπκκεηείραηε εζείο;
Υ. ΜΠΟΒΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ηελ επζχλε ηεο δηάζπαζεο δελ ηελ έρεη ν
θ. Γξεηδειηάο κε ηελ θα Παπαινπθά …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα πνηνο ηελ έρεη,
εξψηεζα εζάο, πνπ ήζαζηαλ θαη αλαπιεξσηήο ηεο θαο Γατηαλά, σο
Γήκαξρνο.
Υ. ΜΠΟΒΟ: Κακηά θνξά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα, λα είκαζηε ιίγν πην ζχληνκνη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πεηξάδεη λα απαληήζεη
φκσο.
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Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε, ζε έλα δηαδχγην δελ θηαίεη κφλν ν έλαο, θηαίλε θαη νη
δχν, κπνξεί θαη ηξεηο. Μπνξεί κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάπνηνο, αιιά φρη
έλαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ αθνχζακε πνηνο φκσο ζην
δηαδχγην. Γελ ην αθνχζακε.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: αο είπα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ξψηεζα ηνλ θ. Μπφβν, δελ
ξψηεζα εζάο βέβαηα.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: αο είπα, φηη ζε έλα δηαδχγην δελ θηαίεη κφλν έλαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πκθσλψ ζε απηφ πνπ ιέηε,
νλφκαηα δελ αθνχζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ πεηξάδεη.
Υ. ΜΠΟΒΟ: Οη ζχκβνπινη είηε απ' έμσ είηε κέζα, θάλνπλ ην κεγαιχηεξν
θαθφ ζηνπο Γεκάξρνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

Κχξηε

Πξφεδξε,

θπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη ν

πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη φζνη μέξεηε απφ ηα δεκνηηθά δξψκελα, μέξεηε φηη νη
πξνυπνινγηζκνί ζπληάζζνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ, δελ ηηο
ζπληάζζεη

θαλείο

Αληηδήκαξρνο,

φιεο

νη

Γηεπζχλζεηο

θέξλνπλ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ν Γήκαξρνο θαη ν
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ πξνζπαζεί λα ηα πξνζαξκφζεη.
Δξρφκαζηε απηή ηε ζηηγκή εδψ πξαγκαηηθά γηα λα κηιήζνπκε γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη λνχκεξα, ηα νπνία απηή ηε
ζηηγκή είλαη κέζα δηαζθνξπηζκέλα, αιιά απηφ πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε είλαη
ην πψο απηά ηα λνχκεξα ζα πξνζεγγίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ
δεκφηε, ηεο πφιεο.
Γελ ρξεηάδνληαη νη αληηπαξαζέζεηο, ην ρηεο, ην πξνρζέο, ην
πεξζηλφ, εδψ είκαζηε φινη. Πξνρζέο ήκνπλ Γηνίθεζε εγψ, ρηεο ήκνπλ
αληηπνιίηεπζε εγψ, ζήκεξα μαλά είκαη Γηνίθεζε εγψ. Απηφ δελ ζεκαίλεη
ηίπνηε. εκαίλεη φηη απφ φπνηα ζέζε θαη λα κε ζηείιεη ν ιαφο, θαλέλα
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πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο δελ θαηαςήθηζα, έιεγα φηη
κπνξεί λα έρσ εθαηφ ρηιηάδεο δηαθσλίεο, αιιά εγψ θ. Βαζηιφπνπιε ζνπ
ςεθίδσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εζχ πινπνίεζέ ηνλ.
Γηαηί νη πξνυπνινγηζκνί πξέπεη λα ςεθίδνληαη γηα λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί ν Γήκνο. Σνλ Ηνχλην καο ςήθηζε ν ιαφο θαη ήξζακε εδψ γηα λα
θέξνπκε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Έρνπκε ην δηθαίσκα λα θέξνπκε
πξαγκαηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ εδψ, λα κηιήζνπκε θαη λα δηνξζσζνχκε φζν
κπνξνχκε θαη φπσο κπνξνχκε, αιιά φρη κφλν γηα ηα ιεηηνπξγηθά, φρη κφλν γηα
ηα αληαπνδνηηθά, φρη κφλν γηα ηα επελδπηηθά, έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ηελ
παηδεία, ηελ πγεία θαη γεληθά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Δγψ πηζηεχσ φηη φια απηά μεθηλψληαο απφ ηε δηθή κνπ
Τπεξεζία πνπ είκαη απηή ηε ζηηγκή Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο ζέινπλ λα
αιιάμνπλ. Καη εγψ φζνλ αθνξά ηε δηθή κνπ, ζα αιιάμνπλ. Δίκαη φκσο ζε κηα
πνιχ δχζθνιε ζέζε ζήκεξα λα βξίζθνκαη ζηνλ αέξα, λα έρσ θάζε κέξα
Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία, Δηζαγγειέα, ζε έλα εξγνηάμην ην νπνίν πξνζπαζψ
κε φιεο ηηο δπλάκεηο κνπ, λα ιεηηνπξγήζνπκε.
Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα πάσ κέζα, λα πάλε κέζα νη
εξγαδφκελνη. Πσο δεηάηε απηή ηε ζηηγκή λα γίλσ θαιχηεξνο, λα γίλνπκε
θαιχηεξνη φηαλ απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ρίιηα εκπφδηα γηα λα γίλεη απηφ; Γελ
ςέγσ θαλέλα. Γηθαίσκά ηνπ λα ην θάλεη ν θαζέλαο, αιιά λα μέξεηε φηη απηφ
δελ είλαη ζσζηφ. σζηφ είλαη λα καο δψζεηε ηελ επθαηξία, ηελ επθαηξία πνπ
πξέπεη λα δψζεηε ζε θάζε λέα Γηνίθεζε λα ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη
ζηε ζπλέρεηα λα καο θξίλεηε ην πψο ζα ηνλ πινπνηήζνπκε. αο επραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη βέβαην
φπσο ην έρνπκε ζπδεηήζεη μαλά ζε απηή ηελ αίζνπζα απφ άιιεο ζέζεηο,
αγαπεηέ θ. Βαζηιφπνπιε φηη ν ζεκεξηλφο πξνυπνινγηζκφο πνπ θέξλνπκε
εδψ, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ 2019. Δπεξεάδεηαη
επεηδή ν Γήκνο –ηα έρνπκε πεη, ζπκάζηε- έρεη ζπλέρεηα, είκαζηε εκείο, αχξην
ζα είλαη θάπνηνη άιινη, κεζαχξην θάπνηνη άιινη θαη πάεη ιέγνληαο.
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ε κεγάιν βαζκφ ν ζεκεξηλφο πξνυπνινγηζκφο βάζεη ηεο
απιήο θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο επεξεάδεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο ηνπ 2019 απηφ είλαη ζαθέο.
Θπκάζηε πνπ είρακε θάλεη κηα ζπδήηεζε ζε απηφ ην πκβνχιην,
εγψ πιένλ ηφηε αληηπνιίηεπζε θαη εζείο Γήκαξρνο θαη κνπ ιεο «απηφο είλαη ν
πξψηνο πξνυπνινγηζκφο θαη ν επφκελνο ζα δείμεη ηελ πξαγκαηηθή καο
βνχιεζε, γηαηί θη απηφο είλαη νπζηαζηηθά απνηέιεζκα ηεο δηθήο ζαο ρξήζεο»,
ζαο ην επηζηξέθσ ζήκεξα. Δίλαη αθξηβψο έηζη. Γελ δηαθσλψ.
Άξα λα είζηε ζίγνπξνο φηη αλ μεθηλάγακε ζήκεξα απφ ην κεδέλ,
ζα

ήηαλ

έλαο

πνιχ

δηαθνξεηηθφο

πξνυπνινγηζκφο,

ν

δηθφο

καο

πξνυπνινγηζκφο. Απηά, γηαηί μέξεηε πνιιέο θνξέο ιέκε πξάγκαηα γηα λα
ιέκε, γηα λα γξάθνπλ ηα θπιιάδηα, γηα λα αθνχεη ν πνιίηεο γηαηί ζέινπκε λα
πεξάζνπκε επηθνηλσληαθά θάπνηα πξάγκαηα πξνο ηα έμσ, αιιά ε νπζία δελ
αιιάδεη, ηελ μέξνπκε φινη. Άιιν ηψξα ηη βγαίλνπκε θαη ιέκε γηα θάπνηνπο
ιφγνπο ν θαζέλαο καο.
Δγψ ζα ζαο κηιήζσ πην πνιχ γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα ην
νπνίν ην έρνπκε ζπδεηήζεη μαλά βέβαηα αιιά επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξα, θ.
Σνκπνχινγινπ δελ είρακε απφ πξηλ θξνληίζεη λα έρνπκε έηνηκεο κειέηεο
νχησο ψζηε κέζα ζε ηξεηο κήλεο λα έρσ ψξηκα έξγα λα ζαο θέξσ εδψ
κειεηεκέλα, πξνο δεκνπξάηεζε λα εγθξηζνχλ. Γελ είρακε θάλεη απηή ηελ
πξφβιεςε, δελ είρακε απηή ηε θξνληίδα δελ ζαο ην θξχβσ.
Γειαδή πξηλ αλαιάβνπκε δελ αζρνιεζήθακε κε κειέηεο ηνπ
Γήκνπ, πηζηέςηε κε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρεη κειέηεο ν Γήκνο, βεβαίσο ηηο ρξεζηκνπνηνχκε, νη
δηαδηθαζίεο ζα δείηε φηη είλαη πνιχ πην γξήγνξεο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν θ. Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ
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Γ.

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:

Κνηηάμηε,

ππάξρνπλ

ψξηκεο

κειέηεο,

ππάξρνπλ

δηαδηθαζίεο ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά, βεβαίσο πξνρσξάκε ηηο δηαδηθαζίεο.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ πηζηέςηε κε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε λα απεπζχλεζηε ζε εκέλα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε πηζηέςηε κε θαη ην μέξνπλ πνιχ θαιά νη
ζπλάδειθνη, εηδηθά ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε φηη έρνπκε ηξέμεη πάξα πνιχ
γξήγνξα πάξα πνιιά ζέκαηα κέζα ζην ηξίκελν, ην νπνίν θαληαζηείηε φηη ε
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε νχηε ζηα δπφκηζη πξψηα ρξφληα δελ είρε θηάζεη ζηα
επίπεδα θαη ζηνπο ξπζκνχο απηνχο. Σέινο πάλησλ, δελ ζα δηαθσλήζσ ζε
απηφ.
Θα θάλσ κηα κηθξή αλαθνξά ζην κεγάιεο ζεκαζίαο έξγν πνπ
γίλεηαη ζηελ πφιε καο, ην νπνίν επαλαιακβάλσ γίλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα,
επαλαιακβάλσ είλαη έλα έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε κεγάιε βηαζχλε
αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ απξηαλνχ δεηήκαηνο, επεηδή ξσηήζεθε απφ ηνλ θ.
εξεηάθε «γηα πνηνλ», πξνθαλψο είλαη γηα ηνλ πνιίηε. Ζ κεγαιχηεξε
αλαζηάησζε απφ απηφ ην έξγν, ζα έξζεη ζηελ πφιε καο.
Ζ Νέα Ησλία λα ζαο πσ θάηη; Δίλαη έλα ζέκα κηθξήο ζεκαζίαο
γηα ηε Νέα Ησλία, πνιχ κηθξήο ζα έιεγα ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη θαη
ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηελ θπθινθνξία ηεο δηθήο καο πφιεο. Δπεηδή θη
εκείο νπζηαζηηθά βιέπνπκε απηφ ην ζέκα, ζέινπκε φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα
λα είκαζηε φινη ελεκεξσκέλνη, λα γίλεη απηή ε ζπδήηεζε θαη απφ εθεί θαη πέξα
λα πξνρσξήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία.
ζνλ αθνξά γηα ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ κε ιέηε αλαθξίβεηεο, δελ
ππάξρεη θακία αιιαγή ρξήζεο. Πξάμε εθαξκνγήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
είλαη. Ξέξεηε, φ,ηη ιέκε εδψ θαηαγξάθεηαη θαη εθηίζεζηε ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο. Γλσξίζηε ην ζέκα κηιάκε γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα ήζεια
λα είζηε ιίγν πην πξνζεθηηθφο ζηηο δηαηππψζεηο ζαο.
Καη επηηέινπο, φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη
έλα έξγν πνπ είηε ην ζέινπλ θάπνηνη, είηε δελ ην ζέινπλ, είλαη λα γίλεη. Άξα
εκείο πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα έρνπκε ηε κηθξφηεξε δπλαηή ηαιαηπσξία γηα
ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη ηέινο πάλησλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα απ'
φιε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα ηελ πφιε καο θαη γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Δίλαη
έλα γεγνλφο, έρεη απφιπην δίθην ν θ. Σνκπνχινγινπ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Άθνπζα κε πξνζνρή ζρεδφλ
φινπο, εγψ δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο απφ ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ
έθαλε ν θ. Καληαξέιεο, έρεη ζπδεηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο εδψ κέζα, ην ζέκα
ηεο ελεκέξσζεο. Σν δεηάλε φιεο νη Παξαηάμεηο θαη λνκίδσ φηη ην ζέκα ηεο
απξηαλήο ζπλεδξίαζεο αθνξά απηφ νπζηαζηηθά: κηα ελεκέξσζε γχξσ απφ
απηφ ην νπνίν δεηάηε φινη, γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε, απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ
ζέκαηνο ηνπ γεπέδνπ.
Σψξα, άθνπζα κε πάξα πνιχ δέζε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη ηνλ
θ. Σνκπνχινγινπ λα ιέλε φηη δελ ππάξρεη πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ε
ρξεκαηνδφηεζε θαη πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζνπκε.
Απηφ, έρεη δπν φςεηο. Θα πξέπεη ίζσο λα αλαξσηεζνχλ νξηζκέλνη φηη απφ ην
λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πιαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, έλα πξνυπνινγηζκφ
φπνπ ν θ. Σάθαο ζα εμεγήζεη θαιχηεξα ην πνζνζηφ ηεο πινπνίεζήο ηνπ θαηά
ηα πξνεγνχκελα έηε, εκείο δείρλνπκε ηε ζηξαηεγηθή καο κέζα απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, δείρλνπκε ηηο δξάζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε θαη ζα
θέξνπκε έλα νινθιεξσκέλν πξνυπνινγηζκφ κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο φηαλ
απηέο έρνπλ εμαζθαιηζηεί.
ηαλ είκαζηε απιά ζε ζπδεηήζεηο ή ζην λα ραξάμνπκε ηε
ζηξαηεγηθή καο απηή ηε ζηηγκή, δελ ζα πνχκε φηη ρηίδνπκε παιάηηα ζηελ άκκν.
Οη βάζεηο έρνπλ κπεη, νη πξνυπνζέζεηο γηα ψξηκεο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη,
κειέηεο έρνπλ κπεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ βάζεη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα έηζη φπσο εκείο αληηιακβαλφκαζηε.
Θα ήζεια λα ζηαζψ ζην ζέκα ησλ κειεηψλ γηαηί θη απηφ ην
αλέθεξε ν Γήκαξρνο. Κχξηε πξψελ Γήκαξρε, ιέηε γηα θαηάηκεζε μαλά θαη
αλαξσηηέκαη ν θ. Καιακπφθεο πνπ είλαη; Γελ ζαο ελεκεξψλεη; Έρνπκε πξνίθα
απφ εζάο απηή ηε ζηηγκή αλεθπιήξσηνπο θαθέινπο ζηα ηκήκαηα ησλ
απζαηξέησλ, αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη
έρνπκε θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαη πνιιά δηθαηνινγεηηθά απφ απηά πνπ
είραλ κπεη, δελ ηζρχνπλ γηαηί έρεηε κείλεη ζε έλα θαζεζηψο πξνεγνχκελνπ
λφκνπ. Πξνζπαζψληαο λα βάινπκε κειέηεο νη νπνίεο δελ ζα ρξεηαζηνχλ, ηηο
ζπάζακε. Γηαηί ην μαλαζπδεηάκε απηφ ην πξάγκα θαη εηδηθά ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ;
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Δλ θαηαθιείδη εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: επεηδή κηιάκε
γηα λνχκεξα. Βιέπσ απφ ηνλ πίλαθα πνπ καο κνίξαζε ν Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ φηη ελ έηε 2017 θηάζαηε ζην πηθ ζαο. Δίραηε ρξεκαηηθφ
ππφινηπν 7.200 θνληά θαη ιεηηνπξγηθψλ 3.800 ηη ζπλέβε μαθληθά κέζα ζε
ελάκηζε ρξφλν θαη πήγαηε ζρεδφλ ζην κηζφ; Βιέπσ φηη επί Αληηδεκάξρνπ
Λάινπ, θηάζαηε ζηα ιεηηνπξγηθά θνληά ζηα 3.800 θαη θηάζαηε λα παξαδίδεηε
1.800 έρνληαο δεκηνπξγήζεη αλάγθεο ζρεδφλ 1 εθαηνκκπξίνπ ζην πξάζηλν, ηηο
νπνίεο αλαδεηήζαηε έζησ θαη έλα επξψ απφ ην Πξάζηλν Σακείν;
Γειαδή καο ιέηε γηα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη αλαξσηηέκαη: εζείο ηη
ρξεκαηνδνηήζεηο πήξαηε θαη αλ ηηο πήξαηε, κε πνην ηξφπν. Απφ πνχ; Γηαηί αλ
είραηε πάξεη ρξεκαηνδνηήζεηο, δελ ζα θηάλακε λα θνηηάκε ζηα λνχκεξα
ζήκεξα 1 εθαηνκκχξην επξψ γηα ηηο πιαηείεο, εξγαζίεο θπηνηερληθήο
αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 1 εθαηνκκχξην επξψ απφ ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα. Κακέλε γε! Απφ ηα ιεηηνπξγηθά 1 εθαηνκκχξην επξψ, ηα
νπνία κε θφπν καδέςαηε βιέπσ απφ ην ‟14 κέρξη ην ‟17 θαη κεηά
εμαυιψζεθαλ.
Δπνκέλσο φηαλ ζπδεηάκε γηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο, γηα
νηθνλνκηθά θαιφ είλαη λα θνηηάκε θαη ιίγν πίζσ καο. Δγψ ζα μαλαθέξσ ην
ζέκα ηεο ειηάο γηαηί είλαη πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη έλα
δέληξν κπνξεί λα θνζηίζεη 2.000 € θαη κνπ θάλεη εληχπσζε θαη πξαγκαηηθά
θάπνηα ζηηγκή φρη εδψ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα ήζεια… γηαηί δέρηεθε
έλα πφιεκν ν θ. Σάθαο, λα ελεκεξσζνχκε ηη έρεη απηφ ην δέληξν θαη θάλεη
2.000 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε αξρηθά κπαίλσ ζηνλ
πεηξαζκφ λα ζρνιηάζσ δπν πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο φζνλ αθνξά θάπνηα
πξάγκαηα ηα νπνία ζεσξψ φηη ην αμίδνπλ.
ρεηηθά κε ηε κνκθή πνπ ππέζηεζαλ φινη νη επηθεθαιήο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ
θαη ηνλ θ. εξεηάθε, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζρνιηάδνπλ επί απηνχ. Γελ κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηηο
φπνηεο πξνζέζεηο κπνξεί λα ππάξμνπλ, επνκέλσο φηαλ απνηππψλεηαη φηη
κεηψλνληαη θαηά 63.000 € ηα ρξήκαηα ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηηο
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ρνιηθέο Δπηηξνπέο, δελ κπνξνχκε εκείο λα θαληαζηνχκε αλ θάπνηνο
πξνηίζεηαη λα ηηο κεηψζεη ή λα ηηο απμήζεη, αξγφηεξα. Καη βέβαηα είλαη πνιχ
ζπγθεθξηκέλνο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαθέξαηε ην ηη μνδεχηεθε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. Μελ ην
ηζνπεδψλνπκε απηφ.
Καη θάηη ην νπνίν είπε ν θ. Κνζθνιέηνο φζνλ αθνξά ηα έξγα ηα
νπνία πξνηίζεηαη ε λέα Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη, φηη απηά ζα απνηππσζνχλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ φηαλ θαη εθφζνλ ζα εμαζθαιηζηεί ε αληίζηνηρε
ρξεκαηνδφηεζε θαη γη' απηφ δελ βιέπνπκε δηάθνξεο πξνζέζεηο λα
απνηππψλνληαη, έγηλε πξνθαλψο εμαίξεζε κε ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ.
Γελ είδακε φκσο εθηφο απηνχ, πνπ θαιψο ην βάδεηε γηαηί δηθή ζαο πξφζεζε
είλαη, θάηη αληίζηνηρν λα ζπκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε άιιν έξγν λα κπεη έζησ
θαη σο πξφζεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Δάλ αληηιακβαλφκαζηαλ ην δηθφ καο ηνλ ξφιν σο απιά κηα
αληηπνιίηεπζε πνπ ζα ςάρλεη επθαηξίεο λα θαηαγγείιεη πξάγκαηα, ίζσο
ζήκεξα θαη λα επηραίξακε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ. Δκείο
έρνληαο ππάξμεη ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα επί ζεηξά εηψλ, έρνληαο αζθήζεη
Γηνίθεζε ζε απηφ ην Γήκν θαη ζεσξψληαο φηη ζα είκαζηε θαη ην αχξην ζε απηφ
ην Γήκν, ιππνχκαζηε φηαλ ζκπαξαιηάδνληαη θάπνηεο ππνδνκέο γηα ηηο νπνίεο
κνρζήζακε.
Με έρεη θαιχςεη θπζηθά ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο καο ν θ.
Βαζηιφπνπινο, απιά ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη εγψ ζε δπν ηξία
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα νπνία ηα βξήθα αξθεηά ζεκαληηθά. ζνλ αθνξά ηηο
δαπάλεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ βιέπνπκε φηη ππάξρεη ην
πνζφ ησλ 20.000 € ζηνλ θσδηθφ πνπ είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
είρακε πξνυπνινγίζεη εκείο, αιιά είλαη θνληά ζε απηφ ην νπνίν μνδέςακε,
νπφηε δελ θξίλσ απηφ απηή ηε ζηηγκή, θξίλσ ην γεγνλφο φηη ζα ρξεηαζηνχλ γηα
ηηο 20.000 € θαη πσο απηέο ζα δηαηεζνχλ θαη θάπνηα άιια πνιχ κηθξφηεξα
πνζά ζε αληίζηνηρνπο θσδηθνχο, ρξεηάδεηαη θάπνηνο ζχκβνπινο ν νπνίνο
ζρεδφλ αμίδεη ην ίδην κε ηηο εθδειψζεηο απηέο θαζαπηέο. Γειαδή ην θφζηνο γηα
ηελ χπαξμή ηνπ ζα είλαη 15.000 € θαη ζεσξψ φηη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν
θπζηθά εκείο δελ ην είρακε θαλ δηαλνεζεί λα ην εληάμνπκε ζην πξφγξακκά καο
θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο, αιιά ζεσξψ φηη πξάγκαηη ζηα απηηά θαη ζηα
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κάηηα νπνηνπδήπνηε δεκφηε ζα ρηχπαγε πάξα πνιχ έληνλα θαη ζα
αλαξσηηφηαλ ηνλ ιφγν.
ζνλ αθνξά ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο
πξαγκαηηθά είλαη άμην απνξίαο γηαηί κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία απηή κείσζεο,
ηε ζηηγκή πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη αλάγθεο θαη ηε ζηηγκή πνπ ήδε
κεηψλεηαη θαη ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε, επνκέλσο ην λα βάινπκε ζηε δηαδηθαζία
ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο ην λα κελ βάινπκε κεηνχκελεο θάπνηεο άιιεο
απνδνρέο ζπκβνχισλ θαη ηα ινηπά, αιιά λα βάινπκε απηφ κε κηα πξννπηηθή
ε νπνία ζήκεξα καο εμεγείηαη αχμεζε ζην κέιινλ, πάιη ζεσξψ φηη ε ζρνιηθή
θνηλφηεηα ζα ηελ έβξηζθε αληίζεηε θαη απηνχο εθθξάδνπκε ζήκεξα.
ζνλ αθνξά ηνλ θσδηθφ 02156471004 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ηηο
εθδειψζεηο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ» ζα ήζεια επίζεο λα ηνλίζσ ζην ψκα φηη
ε ζεκαληηθή κείσζε ζρεδφλ ζην ήκηζπ ηνπ πνζνχ γηα καο είλαη θάηη ην νπνίν
δελ ζα άξεζε θαζφινπ ζηνπο πάξα πνιινχο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ νη νπνίνη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είραλ απνιαχζεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο θαη ζεσξψ φηη ζα δείηε πφζν δχζθνιν ζα είλαη γηα
ζαο ην λα δηαρεηξηζηείηε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, κε ηελ θαηάξγεζε
νπζηαζηηθά ή ηελ πνιχ κεγάιε ππνβάζκηζε ηνπ Φεζηηβάι ην νπνίν θάλακε.
Κάηη ηειεπηαίν ην νπνίν έρσ ζεκεηψζεη εδψ είλαη φηη ην
πξφγξακκα απηφ αμίαο 5.000 € θαη ηνλ ζρνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζα ήηαλ
δφθηκν θαη ινγηθφ θαη ζσζηφ εάλ δελ ππήξραλ νη πξνεγνχκελεο κεηψζεηο ηηο
νπνίεο αλαθέξακε. Γελ κπνξεί δειαδή λα θφβεηο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο
νη νπνίεο απηέο είλαη θαη νη αξκφδηεο ελ ηέιεη λα απνθαζίζνπλ ηη ρξεηάδνληαη
θαη ηη φρη ηα ζρνιεία, ηη είλαη ζεκαληηθφηεξν θαη ηη είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ γηα
ηα ζρνιεία, δελ κπνξείο λα ηνπο θφβεηο ρξήκαηα θαη εζχ θξίλνληαο απφ ην
δηθή ζνπ ηε ινγηθή λα βάδεηο απηά ηα ρξήκαηα γηα θάηη, ην νπνίν δελ είλαη
επζχλε ηνπ Γήκνπ.
Σν θαηά πφζν ν ζρνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη επζχλε ηνπ
Γήκνπ, ην γλσξίδνπκε φινη. Τπάξρνπλ ζηα ζρνιεία θαη αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί καο κεηεθπαηδεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο θαη ζεσξψ φηη είλαη
πνιπηέιεηα, ηε ζηηγκή πνπ θφβνληαη ηφζν ζεκαληηθά θνλδχιηα απφ ηα ζρνιεία.
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Καη θάηη ηειεπηαίν πνιχ ζεκαληηθφ. Ο θσδηθφο 02156041002
αθνξά

ηηο

απνδνρέο

πξνζσπηθνχ

γηα

ηελ

θάιπςε

πξνγξακκάησλ

επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. ε θάπνην
πξνεγνχκελν πκβνχιην είρα ξσηήζεη ηνλ αξκφδην εληεηαικέλν ζχκβνπιν,
θαηά πφζν ππάξρεη πξφζεζε λα ζπλερηζηνχλ θαλνληθά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
καδηθνχ αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη είρα πάξεη ηελ απάληεζε φηη φ,ηη είρακε
πξνβιέςεη ζα πινπνηεζεί, δειαδή ε πξφζιεςε ησλ αληίζηνηρσλ γπκλαζηψλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ αζιεηηζκνχ ηεο πφιεο καο θαη κε
ιχπε βιέπσ φηη ην πνζφ ην νπνίν ππάξρεη ζηνλ θσδηθφ θαηαγεγξακκέλν γηα
ην 2020 είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν, δειαδή κηιάκε γηα κηα κείσζε απφ ηηο
35.891 € ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ πέξζη, άξα είλαη ππαξθηέο αλάγθεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηα ίδηα αθξηβψο πξνγξάκκαηα, ην πνζφ είλαη
κεησκέλν ζηηο 26.000 €.
Απηφ λα ην εθιάβνπκε σο κηα πξφζεζε, φπσο απνηππψλεηαη, λα
κελ πινπνηεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα; Δδψ ζπδεηάγακε φηη δελ καο θηάλνπλ νη
γπκλαζηέο. Σψξα ηνπο κεηψλνπκε θηφιαο; Γελ λνκίδσ φηη είλαη ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Βαζηθά θαιχθζεθα θαη απφ ηελ θα Παπαινπθά γηαηί έλα
θνκκάηη ήζεια λα πσ, αιιά θαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο, απιά
επεηδή αθνχζηεθαλ δπν ηξία πξάγκαηα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε απηά.
Ο θ. Γξεηδειηάο αλαθέξεηαη ζε φια ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ην
23%. Γειαδή απηνί πνπ πήξαλ 23% θαη βξέζεθαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε, δελ
έρνπλ δηθαίσκα λα θξίλνπλ; Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα κηιάλε; Γηαηί κνλίκσο
αλαθέξεη «εζείο ηνπ 23%». Σν αληηπαξέξρνκαη.
Καη πάιη ζε ζρέζε κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Σν φηη απηφ ην έξγν
είλαη δεδνκέλν έηζη φπσο έγηλε δεδνκέλν θαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ζα
ηειεηψζεη, ηη ζεκαίλεη. ηη δελ πξέπεη λα θξίλνπκε ηίπνηε; Γελ πξέπεη λα
αλαθεξφκαζηε ζε απηφ; Γελ πξέπεη λα ζρνιηάδνπκε; Σν ζεσξψ αδηαλφεην.
Γπν ηξία πξάγκαηα ζα πσ γηαηί ζηελ νπζία έρσ θαιπθζεί. Ο θ.
Κσλζηαληηλίδεο είπε φηη ζην 1ν ηξίκελν δφζεθε έθηαθηε επηρνξήγεζε 40.000
€. Γελ καο είπε πνπ πήγαλ φκσο απηά ηα ιεθηά θαη γηα πνην ιφγν δφζεθαλ.
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Πξνθαλψο γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν, ην κεγαιχηεξν πνζφ απφ απηά είλαη γηα θάηη
ζπγθεθξηκέλν θαη φρη γηα αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη πάξα πνιιέο.
ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ν χιινγνο ηεο Έλσζεο
Γνλέσλ έβγαδε θαζεκεξηλά ζρεδφλ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ην φηη δελ δίλεηαη
επηρνξήγεζε έθηαθηε απφ ην Γήκν, φηη είλαη πάξα πνιιά ηα πξνβιήκαηα θαη
ηψξα ζησπή. Γελ έρσ δεη νχηε κία αλαθνίλσζε, νχηε λα θάλεη θάηη, ηίπνηε
απνιχησο ζε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη.
Καη απηφ πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο φηη ην λφκηκν δελ είλαη
πάληα εζηθφ. Βξίζθεη θάηη αλήζηθν ζηε ζχκβαζε; Γηα λα ην θαηαιάβνπκε. Γηαηί
έηζη φπσο ην είπε, κάιινλ θάηη ηέηνην ελλννχζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ κνπ αξέζνπλ νη θνθνξνκαρίεο, λνκίδσ πσο απνζηνιή καο
εδψ είλαη λα ζαο θάλνπκε θαιχηεξνπο γηα ην θαιφ ηεο πφιεο. Γη' απηφ
ππνρξενχζηε λα αθνχηε θαη ηελ θξηηηθή, θακηά θνξά κπνξεί λα μεθεχγεη θαη
ιίγν, αιιά θακία θνξά μεθεχγνπλ θαη θάπνηα απφ απηά πνπ ιέηε θη εζείο.
Δίπα πξνρζέο φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη έξγν ηέρλεο γηα ην
Γήκν. Γελ ελλννχζα ζίγνπξα απηφλ πνπ θέξαηε. Μαθάξη ηνπ ρξφλνπ λα είλαη
έξγν ηέρλεο, αιιά θέηνο πνηεηηθή αδεία ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, είλαη
μεπαηηθνχξα.
Άθνπζα πνιινχο ζπλαδέιθνπο λα ιέλε «λέα Γεκνηηθή Αξρή, νη
πξψηνη ηέζζεξηο κήλεο», κελ μερλάκε φκσο φηη νη κηζνί απφ εζάο είλαη
εκπεηξφηαηα ζηειέρε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δπεηδή πνιιέο θνξέο ν
θίινο κνπ ν Παληειήο ιέεη «νη γηαηξνί…», φηαλ έλαο γηαηξφο δνπιεχεη ζε έλα
Ννζνθνκείν 20 ρξφληα θαη ζα πάεη ζην άιιν, ζηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ζα
είλαη ζηξαβάδη; ρη βέβαηα.
ηα λνχκεξα. Βιέπσ φηη ζηα έμνδα πινπνηήζεθε γχξσ ζην 40%
αθνχσ γηα εθαηνκκχξηα θαη ηξειαίλνκαη. Αλ αθαηξέζνπκε θαη ηα αληαπνδνηηθά
πάεη γχξσ ζην 30%. ηα έζνδα είλαη ιίγν θαιχηεξα, λνκίδσ πσο κεξηθέο
θνξέο φινη καδί θνξντδεπφκαζηε φηαλ βάδνπκε ηφζα πνιιά εθαηνκκχξηα.
Άθνπζα κάιηζηα έλα παξάδεηγκα αλ –θαη είρε δίθην ζηνλ ζπιινγηζκφπινπνηεζεί ζην 100% ζα έρνπκε 8.000 €.
ην ζρνιείν, ζηε θπζηθή, πάληα ιέγακε «ππφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο». Απηέο νη ξεκάδεο θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ δνχιεςαλ πνηέ φκσο.
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Να πεξάζσ ιίγν ζηα έμνδα. Γελ ζα έιεγα ηίπνηε γηαηί ην είπαλ
πάξα πνιινί γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, δελ κπνξψ φκσο λα αληηζηαζψ, καο
είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ν αγαπεηφο ζπλάδειθνο πσο 50 βάιακε, πνπ
βάιαηε θη εζείο. Να, ε μεπαηηθνχξα.
κσο ζα θάλνπκε αλακνξθψζεηο. Γεθηφ. Σν ίδην πξάγκα ζηα
θαχζηκα γηαηί δελ ην θάλαηε; 90, άληε λα θηάζνπλ 180 κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ,
βάδεηο ζηνλ θσδηθφ 430.000 €. Δίλαη πην ζεκαληηθά ηα θαχζηκα;
Καη βέβαηα εθεί είδα έλα 10ρίιηαξν γηα ηνπο πνιηηηζηηθνχο. Έρεηε
απνδείμεη ζηελ πξάμε κέρξη ζήκεξα πσο έρεηε μεπεξάζεη ηελ ηζηγγνπληά
αθφκε θαη ηνπο Ζπεηξψηεο!
Πάκε ζηα έζνδα. Βιέπσ ζηελ Πξσηνκαγηά έλα πνζφ θαη
ζπγρξφλσο φινη νη πλδπαζκνί ιέκε, δελ ππάξρεη θαλέλαο λα κελ ην έρεη πεη,
ζα βειηηψζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά, θαιχηεξε πνηφηεηα. πγλψκε, αιιά ρσξίο
βξαθηά, ηέηνην πνζφ δελ ζα ην πηάζνπκε! Γη' απηφ ζα πξέπεη λα δνχκε κε ηελ
Πξσηνκαγηά θαιχηεξα ηα ρξήκαηα.
Φεθίδνπκε γηα ηελ Πξσηνκαγηά εδψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ,
βάδνπκε λνχκεξα. Μήπσο έπξεπε λα ηελ έρνπκε ςεθίζεη πξψηα; Απφ ηα ιίγα
πνπ έςαμα, δελ έρσ θαη πνιχ ρξφλν, απηφ λνκίδσ πσο ζα έπξεπε λα ην
έρνπκε θάλεη.
Καη κεηά πάκε ζην λεθξνηαθείν ζηα ηέιε. Άιιν πξάγκα ε
θαλνληζηηθή, άιιν ηα ηέιε θαη εδψ λνκίδσ πσο δελ ηα έρνπκε ςεθίζεη θαη ζα
έπξεπε λνκίδσ λα έρεη πξνεγεζεί ε ςήθηζε ησλ ηειψλ ηνπ λεθξνηαθείνπ.
Απηφ λνκίδσ, βεβαηψζηε κε νη πην έκπεηξνη. αλ παξαηήξεζε ην ιέσ, απηφ
έςαμα.
Καη δπν ζρφιηα αθφκε ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Παληειή, πνπ ζέινπκε
δελ ζέινπκε είλαη ν πην έκπεηξνο ελ ελεξγεία δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη θαιφ
ζα είλαη φινη καο λα ηνλ ζπκβνπιεπφκαζηε θαη λα ηνλ εθκεηαιιεπφκαζηε, κε
θίιηξν πάληα, δπν ζρφιηα γη' απηά πνπ είπε.
Γεκνηηθή πγθνηλσλία. Ναη, δελ ρξεηάδεηαη ζε πνιιέο Γξακκέο
φκσο ππάξρνπλ ηξεηο πφινη πνπ ε πγθνηλσλία απ' φιε ηελ πφιε δελ είλαη ε
θαιχηεξε θαη είλαη ην λεθξνηαθείν, ν ειεθηξηθφο θαη ην θάησ Κνπθιάθη. Δθεί
ζέιεη ιίγν ζπδήηεζε. Να βξεζεί έλαο ηξφπνο λα ελψλεη ην λεθξνηαθείν, ηνλ
ειεθηξηθφ θαη ην θάησ Κνπθιάθη.
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Γεχηεξνλ, είλαη ζσζηά απηά πνπ είπε γηα 1/1 κε ηα ζπίηηα,
ππάξρεη θη έλα ζηνηρείν φκσο πνπ ην άθνπζα ην πξσί πεγαίλνληαο γηα
δνπιεηά ζην ξαδηφθσλν, φηη ζα έρεη κηα δεκηά κάιινλ ν Γήκνο καο κε ηα κε
ειεθηξνδνηνχκελα, ελλνψ πνιινί ρξσζηάλε θάλνπλ κηα ξχζκηζε θαη απηά λα
ζβεζηνχλ φια θαη λα αξρίζνπλ απφ 1/1 θαη ηα ινηπά.
Καη ην ηειεπηαίν γηα ηα θαληήιηα, είδα έλα πνζφ 54.000 €.
ίγνπξα πνιιά πξάγκαηα ζέινπλ αιιαγή ζην λεθξνηαθείν θαη θαιφ είλαη λα
δνχκε πάιη ηνλ Καλνληζκφ, κε εζπρία θαη εξεκία θαη φρη κέζα ζε κηα κέξα,
θαηαιαβαίλσ θαη ίζσο έρεη κηα ινγηθή νη 54.000 € λα ελλνεί εκκέζσο πσο
θάπνηνο ηδηψηεο. Γελ είλαη ηφζν εχθνιν θαη ζα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα πνπ
αξέζεη ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Παληειή πνπ ιέεη γηα ηα Ννζνθνκεία.
ηα Ννζνθνκεία ππάξρεη έλαο ζεζκφο πνπ ιέγεηαη απνθιεηζηηθή
θαη έρεη θαη λφκνπο θαη θαλφλεο θαη ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ηα ειέγρεη ην
Ννζνθνκείν θαη ηα ινηπά. Έια ληε πνπ πάλσ απφ ηηο κηζέο είλαη ππνηίζεηαη
μαδέιθεο θαη γεηηφληζζεο θαη θνπκπάξεο κε ηα κηζά ρξήκαηα; Έλα επξψ λα
βάιεη ν επίζεκνο ην θεξί, ζα πάεη ε ηάδε θπξία, ε γεηηφληζζα πνπ είλαη εθεί θαη
ζα ην θηηάμεη κε κηζφ επξψ. Θέιεη πνιχ πξνζνρή, δελ είλαη απιφ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν.

ΑΝΑΝΗΑΓΖ:

Απιά

πξέπεη

λα

δηθαηνινγήζσ

κηα

ζπκπεξηθνξά

πξνεγνπκέλσο θαη ζα κηιήζσ ιηγφηεξν γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γηαηί
αθνχζηεθε απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο θαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάλεη
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φηη δελ είλαη σξαίν λα αλαθέξεζαη ζηα
πξνεγνχκελα.
Ζ θνπβέληα πεγαίλεη κνηξαία ζηα πξνεγνχκελα αιιά ζηε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ηηο ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο πήξακε θαη ηα
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ν θ. Σάθαο ν ίδηνο αλαθέξζεθε ζε λνχκεξα, αιιά απηφ ην
νπνίν ήηαλ εμνξγηζηηθφ θαη ίζσο επί πξνζσπηθνχ ήηαλ ην γεγνλφο φηη
ζπλεζίδεη θάπνηεο θνξέο λα πεηάεη κε ζπθνθαληηθφ ηξφπν ππνλννχκελα πεξί
εζηθήο ή λνκηκφηεηαο γηα κηα δεκνπξαζία, ή ελφο έξγνπ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν
ίδηνο είλαη ηδηαίηεξα επεξέζηζηνο θαη έρεη ηχρεη λα καζαίλνπκε φηη ηειεθσλεί θαη
ζε εθδφηεο αλ ζίγεηαη απφ έλα άξζξν, ή κπνξεί ζε κέιε ηεο Παξάηαμήο καο
θξαζηηθά λα απεπζχλεηαη εληφο ηνπ δεκαξρείνπ.
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Άξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φηαλ ιεο γηα κηα Δπηηξνπή
ζηελ νπνία θη εγψ ζπκκεηείρα, φρη κφλν ν θ. Νηάηζεο ή ν πξψελ Γήκαξρνο αλ
είλαη εζηθή, ή αλ έγηλε κε ζσζηφ ηξφπν, ή αλ ζην ζπίηη καο… απηά λα
πεξηηηεχνπλ, δελ ρξεηάδνληαη. Απηά ππξνδνηνχλ αληηδξάζεηο θαη πηζηεχσ φηη
κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα αληηδξνχζε ν θάζε ζπλάδειθνο εδψ κέζα, αλ
αλαθεξφηαλ ην φλνκά ηνπ, ή αθήλνληαλ θάπνην ππνλννχκελν κε απηφ ηνλ
ηξφπν.
Άιισζηε αξθεηνί απφ εδψ κέζα έρνπλ επηθαιεζηεί πνιιέο
θνξέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Έρνπκε αθνχζεη απφ νξηζκέλνπο
ζπλαδέιθνπο φηη είλαη δηθεγφξνη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ιφγν πνπ
αλαθέξνπλ απηφ ην πξάγκα.
Δδψ είλαη Γεκνηηθφ πκβνχιην θάλνπκε πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο,
έρνπκε ην δηθαίσκα ηεο δηαθσλίαο αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπκε ην
δηθαίσκα λα αθήλνπκε αηρκέο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν.
Γπξίδσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο πξνυπνινγηζκφο, ην είπα θαη
ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηα αληαπνδνηηθά, είλαη έλα εξγαιείν γηα θάζε
Γηνίθεζε γηα λα αζθήζεη πνιηηηθέο. Σν αλ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε δηθή
καο επηινγή ήηαλ έλα ηακεηαθφ δηαζέζηκν, έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ ππφινηπν λα
ην κεηαηξέςνπκε ζε επελδχζεηο, ρσξίο λα ζηεξνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
φκσο απφ έζνδα, απφ επηρνξεγήζεηο, ΔΠΑ θαη ηα ινηπά, γηαηί άθνπζα θαη
ηνλ θ. Κνζθνιέην λα ιέεη γηα ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ γηαηί δελ ην εληάμαηε θαη ηα
ινηπά.
Μα θ. Κνζθνιέην ζην δηθφ ζαο πξνυπνινγηζκφ ηα έξγα ηεο
Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ πνπ ηα θνπβαιάηε σο πξνίθα, είλαη 7.300.000 €.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη παξαπάλσ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη παξαπάλσ, αιιά βάδσ απηφ ην λνχκεξν, απηά πνπ
άθεζα εγψ. Υσξίο ηα ρξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη αθνξνχλ κειινληηθά αγνξέο, ακαμνζηάζην, επελδχζεηο ζηελ
θαζαξηφηεηα, ρσξίο απηά ηα ρξήκαηα.
Κάζε Γεκνηηθή Αξρή επηιέγεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηηάρλεη
θσδηθνχο θαη εθεί κπνξεί λα ππάξρεη κηα αληηπαξάζεζε. Γηαηί ε κηα Γηνίθεζε
έρεη ιηγφηεξα ή γηαηί επηιέγεη λα καδέςεη ζε θσδηθνχο ρξήκαηα. Γη' απηφ
κπνξνχκε λα θαζίζνπκε λα ζπδεηάκε θαη λα δηαθσλνχκε κέρξη ην πξσί.
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ίγνπξα φκσο δελ κπνξνχλ λα αθνχγνληαη αλαθξίβεηεο. Γηαηί
θαλείο δελ ζέιεη ζαο ιέσ θαη πάιη λα πάεη ζε κηα ινγηθή ζχγθξηζεο, αιιά ηα
λνχκεξα ζε βάδνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα ήζεια λα καο πεη ν θ. Σάθαο
πξαγκαηηθά πνην ήηαλ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ βξήθακε εκείο -φρη απηφ
πνπ αλαγξάθεηαη εδψ, ην πξαγκαηηθφ ρξεκαηηθφ ππφινηπν- ζηα Σακεία ην
‟14, πνην πνζνζηφ πξαγκαηηθφ ήηαλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη αλ
αληηζηνηρνχζε ζε δπν κηζζνδνζίεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν θαη
άιια ηέηνηα, πνπ αθνξνχλ θαζαξά ηα ζηνηρεία.
Δκείο νπδέπνηε αλαθεξζήθακε ή πξάμακε θάηη, ρσξίο λα
θηλεζνχκε κε ηε λφκηκε νδφ. Αλ ν Γήκνο απψιεζε παιαηφηεξα έζνδα απφ ην
θπιηθείν, ή αλ απψιεζε έζνδα απφ άιιεο εθκηζζψζεηο, ή αλ… ή αλ… εκείο
θηλεζήθακε κέζσ ηεο λφκηκεο νδνχ θαη κε ζσζηέο δηαδηθαζίεο θαη εθεί
θαίλεηαη ζηα Γηθαζηήξηα ηα πάληα αλ ππάξρεη επζχλε αηξεηνχ, ππαιιήινπ, ή
αλ ππάξρεη δφινο. ια ηα ππφινηπα είλαη γηα λα δεκηνπξγνχληαη απιά
εληππψζεηο.
Απηφ πνπ έρσ λα παξαηεξήζσ είλαη φηη ζηηο ζπληεξήζεηο κηα
κεγάιε κείσζε ζε δπν θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ
νρεκάησλ. πλνιηθά θαη ζην 02206263011 βιέπσ φηη κεηψλεηαη θαηά 70.000 €
ζε ζρέζε κε ηα λνχκεξα πνπ είρακε βάιεη εκείο γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ιίγν πην πάλσ ζην 0206263001 πνπ αθνξά
πάιη ηηο έθηαθηεο βιάβεο απηά πνπο ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ πξηλ γίλνπλ νη
δηαγσληζκνί, βιέπνπκε θη εθεί κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ 20.000 €.
Θεσξψ φηη θάπνηα ζηηγκή ζα αλακνξθσζνχλ απηνί νη θσδηθνί
θαη ζα ην δείηε. Δπεηδή δελ έρνπλ παξαιεθζεί αθφκε ηα επηπιένλ θαηλνχξγηα
απηνθίλεηα θαη επεηδή θάπνηα πξάγκαηα βγάδνπλ δεκηέο, εηδηθά ηψξα πνπ
καζαίλσ φηη ιεηηνπξγνχλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηα κεραλήκαηα, ζεσξψ φηη
θάπνηα ζηηγκή απηνί νη θσδηθνί ζα αλακνξθσζνχλ, είλαη κνηξαίν απηφ ην
πξάγκα.
Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη θαη ην αλέθεξε ν θ. Νηάηζεο, δελ
ζεσξψ φηη ήηαλ θαη ηφηε –ην νπνίν δελ θαίλεηαη ζήκεξα εδψ- πξαγκαηηθφ ην
πνζφ ην νπνίν ζα δαπαλήζνπκε γηα πεηξέιαηα κφλν γηα ηα πεηξειαηνθίλεηα
νρήκαηα. Ήηαλ πνιχ θνπζθσκέλν απηφ ην πξάγκα.
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Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δελ είλαη σξαίν
πξάγκα λα εξρφκαζηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, είλαη ε πνιινζηή θνξά πνπ
γίλεηαη θαη ελψ έρεη ππάξμεη απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο 50.000 € ή 11.000 € θαη ηα ινηπά ζε θσδηθνχο πνπ
αθνξνχλ ζπλεξγάηεο ή ζπκβνχινπο πνπ έρεη δηθαίσκα ν Γήκαξρνο λα πάξεη.
Γελ ζα κπσ θαζφινπ ζε απηφ, αιιά δελ είλαη σξαίν απηφ ην πξάγκα λα
έξρνληαη μαθληθά απμνκεηψζεηο 50-20-30.000 € ηειεπηαία ζηηγκή θαη λα ηα
κνηξάδνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Θα είκαη ζχληνκνο. Θα αλαθεξζψ βαζηθά ζην θνκκάηη ην
ηερληθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Κχξηνη ζπλάδειθνη θέξλεηε έλα πξνυπνινγηζκφ
ζηαζηκφηεηαο, έλα πξνυπνινγηζκφ δηαρείξηζεο, έλα πξνυπνινγηζκφ ρσξίο
φξακα θαη ζρεδηαζκφ γηα ηελ πφιε.
Απηά

πνπ

απνηππψζεθαλ

ζην

Σερληθφ

Πξφγξακκα

απνηππψλνληαη ζήκεξα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Τπάξρνπλ ηα κεγάια έξγα
πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη εμαζθαιίζηεθε ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή: ηα ερνπεηάζκαηα, ην Πξάζηλν εκείν, νη
αζθαιηνζηξψζεηο, ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην, αλάπιαζε ηνπ άιζνπο,
αλάπιαζε ζην ΣΟΤΡΑΛΗ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ην δηθφ ζαο απηφ πνπ θαίλεηαη
θαη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρεη κφλν ν ζνιφο θσδηθφο «πλνδά έξγα
γεπέδνπ» θαη ε κειέηε ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζην Σξίγσλν.
ηφρνο ζαο θαη φξακά ζαο φπσο έρεη θαλεί απφ ηελ ηεηξάκελε
πνξεία ζαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, είλαη ην μερείισκα ηεο πφιεο σο πφινπ
δηαζθέδαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη κηα βίαηε κεηαβνιή ηνπ
ραξαθηήξα κηαο πεξηνρήο θαηνηθίαο, ζε πεξηνρή φπνπ ζα επηθξαηεί ην εκπφξην
θαη ε αλαςπρή. Βγήθακε απφ ηα Μλεκφληα, ψξα γηα δηαζθέδαζε!
Κχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα ζα έπξεπε λα ζρεδηαζηεί ην αχξην
ηεο πφιεο. Οη ζπλέπεηεο ησλ ππεξηνπηθψλ ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο απνθάζηζε
ε θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, φηαλ ςεθίζηεθε ην λέν Ρπζκηζηηθφ, καδί κε ην
αφξαην καθξχ ρέξη ηεο αγνξάο, είλαη ην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ε
ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή.
Αληί λα ρσξνζεηείηε απζαίξεηα ππφγεηα parking ζην Σξίγσλν, ζα
έπξεπε λα πηάζεηε ην λήκα απφ ηελ αξρή. ζα έπξεπε λα ην πηάζεηε απφ εθεί
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πνπ ην αθήζακε εκείο. αο παξαδψζακε έλα ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθφηεηαο θαη ζα πξέπεη κε βάζε απηφ λα ζπλερίζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
Μπαίλνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ: ζα
δψζνπκε ρψξν ζηα απηνθίλεηα, ή ζηνπο πεδνχο; Θα δψζνπκε ρψξν ζηελ
πφιε δηαζθέδαζε ή ζηελ πφιε θαηνηθία; Θα ζπλδπάζνπκε ρξήζεηο πνπ ζα
ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη πσο; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη πξψηα
λα απαληεζνχλ, ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα βήκαηα. Απφ ην
Σερληθφ ζαο Πξφγξακκα θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο θάηη ηέηνην δελ
θαίλεηαη.
Φέξαηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην έλα πξφγξακκα ηερληθψλ
έξγσλ θαη ζήκεξα έλα πξνυπνινγηζκφ φπνπ δελ ππάξρεη φξακα θαη
ζρεδηαζκφο. Δξγνιαβίεο πνπ επηβάιιεη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ζπλερηδφκελα
έξγα.
ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ςεθίζηεθε πξηλ
απφ ιίγεο κέξεο απφ ηελ θίια πξνζθείκελε ζε εζάο Γηνίθεζε, δελ έρεηε
θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεηε θακία ρξεκαηνδφηεζε, αθφκε θαη γηα ψξηκεο
κειέηεο πνπ ζαο παξαδψζακε: ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, ην ΚΑΠΖ, ηνλ Παηδηθφ
ηαζκφ ηεο Μνπζηαθιή. Αθφκε θαη ν πεξίεξγνο θαη αδηεπθξίληζηνο θσδηθφο
ησλ ζπλνδψλ έξγσλ ηνπ γεπέδνπ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην Σερληθφ
Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο, παξ' φιεο ηηο εμαγγειίεο πνπ έηπραλ κεηά ηε
ζπλάληεζή ζαο κε ηνλ θ. Παηνχιε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Σα κέιε ηεο Παξάηαμήο κνπ
κε θάιπςαλ ζην πνιηηηθφ θνκκάηη ζε κεγάιν βαζκφ γη' απηφ δελ ζα αλαθεξζψ
ζε αξθεηά πξάγκαηα πνπ εηπψζεθαλ, ην κφλν πνπ ζα πσ είλαη φηη απηφ πνπ
βιέπσ θη εγψ είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηίπνηε άιιν, ρσξίο
θαληαζία, ρσξίο πνιηηηθή παξέκβαζε θαη ρσξίο ηε δηθή ζαο ηαπηφηεηα.
Σψξα,

επεηδή

αλαθέξζεθαλ

πνιινί

ηη

παξαιάβακε,

ηη

παξαδψζακε εγψ ζα ζαο πσ θάπνηα λνχκεξα πνπ είλαη απφ ηε ινγνδνζία
Γεκάξρνπ ην 2015 θαη αθνξά ηελ θξίζε ηνπ 2014 θαη απηά ηα λνχκεξα ηα είπε
ν θ. Λάινο σο ηακεηαθφ ππφινηπν γηα ηα ηαθηηθά πνπ παξέιαβε 1/9/2014.
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Σα ρξήκαηα γηα ηαθηηθέο δαπάλεο ήηαλ 536.000 (απηά
παξαιάβακε) απφ απηά έπξεπε ππνηίζεηαη λα θαιχπηνληαη δπν κηζζνδνζίεο,
ηφηε. Απηά παξαιάβακε θ. Σάθα απφ ηε Γηνίθεζε πνπ ζπκκεηείραηε απηφ είλαη
ην λνχκεξν θαη ζαο παξαδψζακε έλα πνιιαπιάζην λνχκεξα.
Σψξα λα κπσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δδψ ζε έλα θσδηθφ ζηα
έζνδα βιέπσ 280.000 € γηα ηελ Πξσηνκαγηά πνπ αλαθέξζεθε θαη ν θ.
Νηάηζεο. Θα δηαθσλήζσ κε ηνλ θ. Νηάηζε, ν ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην
2020 είλαη 317.000 €. Απηά ηα έζνδα είρε ν Γήκνο ην 2018 πνπ ήηαλ
ηξηήκεξνο ν ενξηαζκφο 317.000 €. Άξα ν ζηφρνο ζαο γη' απηφ ηνλ θσδηθφ είλαη
νη 317.000 € θαη ζα θξηζείηε αλ είλαη ιηγφηεξνο.
Βιέπσ θαηλνχξγην θσδηθφ πνπ αλαθέξζεθε «Γηθαηψκαηα αθήο
θαληειηψλ» 54.000 €. Θα πξέπεη θ. Σάθα λα δείηε κε πξνζνρή ηηο απνθάζεηο
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηα
ρξηζηά ήζε.
Βιέπσ επίζεο θαηλνχξγηνπο θσδηθνχο «Σέιε εηζφδνπ γξαθείν
ηειεηψλ» 15.000 €, «Σέιε εηζφδνπ καξκαξνηερλεηψλ» 5.000 € θαληάδνκαη φηη
ζα είλαη ζηνλ θαηλνχξγην Καλνληζκφ θάηη θαηλνχξγην.
Κιείλσ κε ηα έζνδα θαη πάσ ζηα έμνδα. Δλψ ν πξνυπνινγηζκφο
ελ γέλεη δελ έρεη θαληαζία φπσο είπα, είλαη θνπζθσκέλνο αξθεηά ζηηο ακνηβέο
εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ην είπε θαη ν επηθεθαιήο καο, ζε δηάθνξνπο
θσδηθνχο ρσξίο λα απνηππψλεηαη απηφ ζηελ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
δειαδή απηνί νη ζπλεξγάηεο ηη έξγν έρνπλ παξάμεη κέρξη ηψξα. Θα έπξεπε λα
παίξλνπκε κηα κπξσδηά ηνπ ηη γίλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ‟20. Γελ
αληηιακβάλεηαη θαλείο ηίπνηε, ηνπιάρηζηνλ εγψ δελ είδα θάηη. ιεο νη ακνηβέο
απηέο είλαη θνπζθσκέλεο.
Βιέπσ επίζεο «Ακνηβή λνκηθψλ ζπκβνιαηνγξάθσλ» 12.000 € ν
πεξζηλφο πξνυπνινγηζκφο είρε 2.000 €. Γηαηί 12.000 €; Έρεηε θάηη πνιχ
ζπγθεθξηκέλν ζην κπαιφ ζαο; Θα ήζεια κηα απάληεζε. Δμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ. Δίλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νη ηξεηο δηθεγφξνη ηνπ
Γήκνπ;

Έρνπκε

θάπνηα ππφζεζε

ζπγθεθξηκέλε

πνπ δελ έρνπλ ηηο

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο;
Βιέπσ επίζεο ηηο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο πνπ είπακε γηα ηα
ζρνιεία θαη εδψ λαη κελ θαιψο δφζεθαλ ηα ρξήκαηα πνπ πήγαλ ζηηο ρνιηθέο
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Δπηηξνπέο, αιιά δελ θαηέιεμε νχηε έλα επξψ ζηα ζρνιεία. Μέρξη ζήκεξα ε
Γηνίθεζή ζαο δελ έρεη δψζεη ρξήκαηα ζηα ζρνιεία, απηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο
πνπ έρσ εγψ απφ ηα ζρνιεία θαη ζα ήζεια λα κάζσ θαη απφ ηνλ αξκφδην
Αληηδήκαξρν, γηαηί έρεη ζπκβεί απηφ.
Έρσ θνβεξά παξάπνλα απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ φηη δελ έρνπλ
πάξεη νχηε έλα επξψ. Πνηα είλαη ε επαηζζεζία ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη πκψλ
θ. Γήκαξρε;
Καη έλα άιιν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ θαη ζα ζαο ην δψζσ θη
απηφ ην ζσζίβην αλ θαη ζα κε θέξεηε παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ εδψ, έρεη βγεη
απφ 21 Ννεκβξίνπ ε 4ε δφζε θαη δελ έρεη ζπλεδξηάζεη ε ΓΔΠ. Γηα πνηα
επαηζζεζία κηιάηε; Γελ έρεη ζπλεδξηάζεη ε ΓΔΠ απφ 21 Ννεκβξίνπ θαη έρνπκε
18 Γεθεκβξίνπ.
Καη δελ έρεη έξζεη κφλν απηφ, έρεη έξζεη θαη άιιε επηρνξήγεζε
γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ. Σν γλσξίδεηε θ. Σάθα; Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο ην
γλσξίδεη, θ. Σάθα; Ζ ΓΔΠ γηαηί δελ έρεη ζπλεδξηάζεη; 21 ηνπ κελφο πάιη ηα
ρξήκαηα επηζηξέθνπλ, ην μέξνπκε απηφ. Θέιεηε λα ζαο δψζσ ην λνκηθφ
πιαίζην.
Πάκε παξαθάησ. Κάπνπ ππάξρεη έλαο θσδηθφο γηα ηνλ
πνιηηηζκφ πνπ είλαη «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ»
θαη εδψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν. ε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ
ππάξρεη ηίπνηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθά
εζείο πνπ είζηε έλαο άλζξσπνο ηνπ πνιηηηζκνχ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
γηαηί 15.000 € ζε έλα ζθηρηφ πξνυπνινγηζκφ, ζε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ
αληέρεη, ζε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ιέηε φηη δελ βξήθαηε ιεθηά. Ξαθληθά
δίλνπκε 15.000 € ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιηηηζκφ;
Τπάξρεη έλα πνζφ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ γηα ηα
ΚΑΠΖ Γνκή ζίηηζεο, Παηδηθνχο ηαζκνχο» 253.000 €. Απηφ απφ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ είλαη έλα κάδεκα θσδηθψλ γηαηί είδα πνιινχο κε κεδεληθά, πνπ
ήξζε θαη έγηλε έλα. Γειαδή ηα αλαιψζηκα ηα βάδνπλ καδί κε ηα ηξφθηκα, αιιά
αλ θάηζσ θαη ηα αζξνίζσ είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 € ιηγφηεξα απφ φ,ηη είλαη
πέξζη.
Γειαδή πέξζη γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ήηαλ 170.000 € ν
πξνυπνινγηζκφο, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κηιάσ θαη αλ βάισ θαη ηηο 193.000
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€ πνπ είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ησλ ζπζζηηίσλ κνπ θάλεη 364.000 € θαη εδψ βιέπσ
253.000 €. Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη 110.000 € ιηγφηεξν. Λέκε φηη δίλνπκε
ρξήκαηα γηα θνηλσληθή πνιηηηθή ή θφβνπκε 30% απφ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή;
Σψξα φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ηα είπαλ θηφιαο θαη ην ππαηλίρηεθε
θαη ν θ. Αλαληάδεο, εκείο ζαο αθήζακε έλα Σακείν αιιά ζαο αθήζακε θαη κηα
πξνίθα κε ρξεκαηνδνηήζεηο. Υξεκαηνδνηήζεηο, πνπ ηξέρακε απφ πξηλ
αλαιάβνπκε, κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, γηα λα πάξνπκε. Δζείο δελ έρεηε
πάξεη ηίπνηε. Απνηππψλεηε θάηη θαηνζηάξηθα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 100 €
εδψ θαη 100 € εθεί θαη 100 € παξαπέξα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ 2015 είρε ην 3ν
Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην θαη απηφ ην είρακε πεηχρεη, πνιχ πξηλ αλαιάβνπκε θαη
ήηαλ θαη ζρεδφλ 12 εθαηνκκχξηα αλ ζπκάκαη θαιά. Απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηα
πέληε ρξφληα πνπ δηνηθήζακε εθηφο ηα ρξήκαηα ηνπ γεπέδνπ πήξακε 20
εθαηνκκχξηα επξψ, κφλν απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Σα έρσ εδψ, φπνηνο ζέιεη
κπνξεί λα ηνπ ηα δψζσ.
Γη' απηφ ν πξνυπνινγηζκφο απφ 24-25 εθαηνκκχξηα έθηαζε ζηα
40 εθαηνκκχξηα θαη θαηαιήγσ πάιη θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ
10.000 €. Σν λεθξνηαθείν έρεη θαη πξφγξακκα, έρεη θαη ηνπνγξαθηθά θξέζθα,
ην πξφγξακκά ηνπ κπνξεί λα ζέιεη θάπνηα παξακεηξνπνίεζε γηαηί ζέιεη κηα
παξακεηξνπνίεζε ζε δηάθνξα ζέκαηα, πνλάεη ζε δηάθνξα, αιιά είλαη ζέκα
παξακεηξνπνίεζεο. 10.000 € γηα πνην ιφγν;
Δπί ηεο νπζίαο βιέπσ κηα πξφρεηξε δνπιεηά θαη έλα
πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο δελ έρεη ηίπνηε ην πνιηηηθφ κέζα ηνπ. αο επραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε
Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη βιέπνπκε ζήκεξα εδψ έλα πξνυπνινγηζκφ
κεηαβαηηθφ,

φρη

έλα

πξνυπνινγηζκφ

πνπ

έρεη

πξννπηηθή.

Έλα

πξνυπνινγηζκφ πνπ έξρεηαη απφ ην παξειζφλ, ρσξίο πξννπηηθή. Τπάξρνπλ
κειέηεο δελ αμηνπνηνχληαη, ζα γίλνπλ λέεο κειέηεο δελ μέξσ γηα πνην ιφγν.
Απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ πνιχ κηθξή 20% έσο ην ‟21 είλαη
άιισζηε ν ρξφλνο γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ ΔΠΑ. Γελ βιέπνπκε αχμεζε
εζφδσλ ή ηξφπνπο αχμεζεο εζφδσλ ψζηε ν Γήκνο λα έρεη πιενλαζκαηηθφ
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πξνυπνινγηζκφ, δελ βιέπνπκε ζε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ην φξακά ζαο, ν
θφζκνο ζαο ςήθηζε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Γελ βάδεηε θαλ ηηο
βάζεηο γη' απηφ ην πξφγξακκα.
Παξνπζηάδεηε έλα πξνυπνινγηζκφ ρσξίο φξακα, κε εθείλα ηα
ζηνηρεία πνπ νη πνιίηεο ζα ηα εηζπξάμνπλ θαη ζα είλαη ζεηηθά, δελ ηα
βιέπνπκε. ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ βιέπνπκε θνλδχιη γηα έθηαθηεο
πεξηζηάζεηο, γηα έθηαθηα γεγνλφηα, δελ ππάξρεη.
Γελ βιέπνπκε θνλδχιηα γηα θνηλσληθή πξφλνηα, δελ βιέπνπκε
θνλδχιηα γηα ηε Νενιαία, δελ βιέπνπκε θνλδχιηα γηα ηα παηδηά. Δίλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο κε ινγηζηηθή ινγηθή, κε πξνρεηξφηεηα θηηαγκέλνο. Απηφ
θαίλεηαη θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ
έξρνληαη ζπλέρεηα αλακνξθψζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο.
Δλ θαηαθιείδη είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ βάδεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θ. Πξφεδξε, δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ εγψ κε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο γηαηί δπζηπρψο ρσξίο λα απνηειεί
έθπιεμε πξφθεηηαη γηα έλα πξνυπνινγηζκφ παξφκνην ζηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία
κε ηνπο πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Φπζηθά δελ κπνξεί λα ππάξμεη θηινιατθή ηνπηθή πνιηηηθή, φηαλ ε
γεληθφηεξε πνιηηηθή παξακέλεη αληηιατθή. Ο ραξαθηήξαο ηεο παξνχζαο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαζνξίδεηαη πξψηα θαη θχξηα απφ ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζην
αληηιατθφ πιαίζην ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ θαη απέλαληη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή.
Σν έιιεηκκα ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαινχληαη λα ην
θαιχςνπλ νη εξγαδφκελνη, νη ζπληαμηνχρνη, ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα πνπ κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε ή ηνπ θαηνίθνπ, απηή ηε θνξά πιεξψλνπλ γηα
ππεξεζίεο παιηέο θαη απνθεληξσκέλεο.
πγθεθξηκέλα απφ επηρνξεγήζεηο ηα έζνδα είλαη 4.650.000 €
πεξίπνπ, ελψ ηα ίδηα έζνδα είλαη 7.696.000 €. Γειαδή ην 62,5% ησλ εζφδσλ
είλαη ίδηα έζνδα ελψ κφλν ην 37,5% πξφθεηηαη γηα επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
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Δπίζεο ζηε κεληαία κηζζνδνζία νη επηρνξεγήζεηο είλαη 3.870.000
€ ελψ ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο είλαη 5.575.000 € ρσξίο ην ΔΠΑ πνπ καο
είπε ν θ. Σάθαο δειαδή πάιη κφλν ην 70% θαιχπηεη ε θεληξηθή
ρξεκαηνδφηεζε. Απηά είρα λα πσ, ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζέισ λα μεθηλήζσ κε ην ζέκα γηα ην απξηαλφ έθηαθην
πκβνχιην. Καηά ηε γλψκε καο είλαη ληξνπή πνπ πξνζπαζείηε λα θηκψζεηε
ηελ φπνηα αληίζεηε άπνςε κε δηαδηθαζίεο ζπλεδξηάζεσλ fast track ρσξίο
θακία πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο. Καη φζν θαη αλ
πξνζπαζείηε λα ην κεηψζεηε απηφ θάλεηε θαη γη' απηφ επηρεηξεκαηνινγείηε: λα
πεξάζεηε κέζα ζηε λχρηα ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έλα
έξγν ην νπνίν ζα βαζαλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 14 κήλεο ην Γήκν καο.
Παξ' φηη αθνχζακε θαη ζηελ αξρή ηνλ θ. Σάθα κε ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν

λα

ινγνκαρνχλ

ζρεηηθά

κε

ην

πνηνο

είρε

θαιχηεξν

πξνυπνινγηζκφ, ηζαθψλνληαη γηα ην πνηνο ήηαλ θαιχηεξνο δηαρεηξηζηήο ηνπ
δεκνηηθνχ θνπκπαξά θαη γηα ηελ ηακπαθηέξα δελ έβγαιε θαλείο ηζηκνπδηά.
Με κηα πξφηαζε απηφο είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφ πιαζκαηηθφο,
αληηιατθφο θαη θνξνκπερηηθφο. πσο ήηαλ αθξηβψο θαη ν πξνεγνχκελνο, ηνλ
νπνίν ζπλερίδεη. πσο θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, δελ είπαηε ηίπνηε
γηα ηελ αληηιατθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην γεγνλφο φηη νη
Γήκνη ζήκεξα είλαη ην καθξχ ρέξη ηνπ θξάηνο ζην ηνπηθφ επίπεδν. Γελ
δηεθδηθείηε θακία αχμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, νχηε ηελ απφδνζε
φισλ ησλ παξαθξαηεζέλησλ θνλδπιίσλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο θξαηηθνχο
πξνυπνινγηζκνχο.
Αιιά απηφ πνπ πξνζπαζήζαηε λα δηεθδηθήζεηε ήηαλ ηνλ ηίηιν
ηνπ

θαιχηεξνπ

δηαρεηξηζηή.

Απνδέρεζηε

σο

θπζηθφ

θαηλφκελν

ηελ

ππνρξεκαηνδφηεζε ζηνπο Γήκνπο, ζηνρεχεηε ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ
Τπεξεζηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ.
Κπλεγάηε κε ηε ζεηξά ζαο επελδχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο γηα
έξγα ζχκθσλα κε ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Αθφκε θαη θάπνηα
ζεηηθά επηκέξνπο κπαίλνπλ αθξηβψο γηαηί βνιεχνπλ κεγάιεο επελδχζεηο θαη
φρη κε βάζε ηηο κεγάιεο αλάγθεο ηεο νπζηαζηηθήο αλαθνχθηζεο πνπ
ρξεηάδνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα πνπ ηα ηειεπηαία
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ρξφληα έρνπλ ηζαθηζηεί απφ ηελ άγξηα θνξνιεζηεία, ηελ αλεξγία, ηνπο
κεησκέλνπο κηζζνχο θαη ηα κεησκέλα δηθαηψκαηα.
πλερίδεηε ηηο θνβεξέο θνξναπαιιαγέο ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο φπνπ κηα νηθνγέλεηα κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 7.500 € κπνξεί
λα έρεη έθπησζε 50% ζηα δεκνηηθά ηέιε ιεο θαη δελ ζα ήηαλ κεγάιε αλάζα ε
απαιιαγή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
Έλα

άιιν

παξάδεηγκα

είλαη

θαη

ε

απνινγία

ηνπ

θ.

Κσλζηαληηλίδε, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη φια απηά φρη επεηδή δελ ζαο
αθήλνπλ, δελ πξνιάβαηε, αιιά επεηδή δελ ζέιεηε.
Γηα ηε "Λατθή πζπείξσζε" είλαη απαξαίηεηνη νη ζηφρνη πάιεο
θαη δηεθδίθεζεο, ε πιήξεο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ε εμαζθάιηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη παχζε θάζε αληαπνδνηηθήο Τπεξεζίαο. Ζ
θαηάξγεζε ηνπ αληηδξαζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζηζηά ηνπο Γήκνπο
επηρεηξήζεηο, επαξθή ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε κφληκν
πξνζσπηθφ θαη αλάθηεζε φισλ ησλ απσιεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Κακία παξαρψξεζε ηεο δεκνηηθήο γεο γηα επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, αιιά ε αμηνπνίεζή ηεο γηα ζρνιηθή ζηέγε, γηα δεκφζηεο
ππνδνκέο αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, ε κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ε
θαηάξγεζε ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α. θαη θακία ζχλδεζή ηεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ιέλε
πνιιέο θνξέο φηη ε ζησπή είλαη ε θαιχηεξε απάληεζε ζε θάπνηα πξάγκαηα.
Απηφ φκσο δελ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη φηαλ κηιάκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Δθεί ρξεηάδεηαη ζέζε, ρξεηάδεηαη ηνπνζέηεζε, ρξεηάδεηαη άπνςε θαη θξίζε.
Γηα ηηο θσλέο πνπ αθνχζηεθαλ ζα αλαθεξζψ θη εγψ γηαηί φλησο
δελ σθεινχλ ζε ηίπνηε, άληε αλ έρεη πάξεη θάπνηνλ έλαο ππλάθνο λα ηνλ
μππλήζνπλ, απφ εθεί θαη πέξα δελ ζπλεηζθέξνπλ ηίπνηε θαη μέξεηε γηαηί; Γηαηί
απηά ηα ιφγηα κπαίλνπλ απφ ην έλα απηί θαη βγαίλνπλ απφ ην άιιν, γηαηί δελ
ππάξρεη θάηη ζεκαληηθφ ζε απηά γηα λα ζπγθξαηεζνχλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη φλησο ππήξμε κηα παξειζνληνινγία
ζήκεξα. Βιέπσ φηη πνιιέο θνξέο κηιήζακε κε νξίδνληα ην 2014. θαληάδνκαη
84

ε

22 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/12/2019

λα κελ πεξηκέλνπκε ην 2023 λα κηιήζνπκε αλαιπηηθά γηα ην 2019 πηζηεχσ λα
ην απνθχγνπκε απηφ.
Καη δεχηεξνλ πηζηεχσ φηη νη απνινγηζκνί θαη νη πξνυπνινγηζκνί
θαη ηεο θαο Γατηαλά θξίζεθαλ ην 2014 θαη ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θξίζεθε ην
2019, φπσο ζα θξηζεί θαη ηνπ θ. Βνχξνπ ην 2023 αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Αθνχσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή αιιάδεη ζπρλά ηνπο αξηζκνχο,
αιιάδεη πξνηάζεηο θαη είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ. Δγψ πξνζσπηθά δελ ην
βξίζθσ θαζφινπ αξλεηηθφ, ζεηηθφ ην βξίζθσ γηαηί βιέπσ φηη είλαη κηα Γεκνηηθή
Αξρή κε αλνηρηά απηηά πνπ κπνξεί ζηελ πνξεία λα αιιάμεη φηαλ δηαπηζηψζεη
φηη πξέπεη λα αιιάμεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη δέρεηαη πξνηάζεηο, απφςεηο,
δηαπηζηψζεηο άιισλ θαη είλαη ζε ζέζε λα αιιάδεη. Κάπνηνο Γεξκαλφο
θηιφζνθνο έιεγε φηη «κέλεη πηζηφο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ απηφο πνπ αιιάδεη
ζπρλά ηα ζρέδηά ηνπ».
Ζ «Πφιεο Δλφηεηα» έρεη κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία γηα ηα
δεκνηηθά γίγλεζζαη γεληθφηεξα. Ζ «Πφιεο Δλφηεηα» δελ επελδχεη ζηελ
απνηπρία κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο, επεηδή ζέιεη λα ην δεη θαη λα ην κεηαθξάζεη
ζε εθινγηθφ απνηέιεζκα ζηηο εξρφκελεο εθινγέο. Άιινη επηζπκνχλ απηφ, φρη
εκείο.
Θα ήηαλ εχθνιν γηα καο αλ δηαπηζηψζνπκε φηη ηα πξνζερή
ρξφληα ζα έρνπκε ζην Γήκν καο ηελ θαιχηεξε Γεκνηηθή Αξρή, λα πάκε ζην
ζπίηη καο θαη λα εζπράζνπκε. Γηαηί δελ είλαη εχθνιν ζπλάδειθνη λα θάλνπκε
ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ηελ εβδνκάδα θαη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαδφκαζηε γη'
απηέο, πέξα απφ ηε θπζηθή καο παξνπζία. Γηαηί πξαγκαηηθά απηφ πνπ ηφληζαλ
θάπνηνη ζπλάδειθνη, ε απξηαλή ζπλάληεζε ρσξίο νπζηαζηηθά λα καο δίλεη ην
δηθαίσκα λα πξνεηνηκαζηνχκε, ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχκε, δελ είλαη
ην πην εχθνιν πνπ ζα κπνξνχζε λα καο ζπκβεί.
Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηδηαίηεξα. Γελ είλαη πξάγκαηη έλαο
πξνυπνινγηζκφο κε ππεξβάζεηο. Πσο άιισζηε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο κε ππεξβάζεηο, απφ κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ αζθεί ην έξγν
ηεο, πνπ δηνηθεί κφιηο ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ
budget.
Πηζηεχσ πξάγκαηη πσο εάλ είρακε πεξηζζφηεξα εθαηνκκχξηα ζα
είρακε θαη έλα δηαθνξεηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά δελ ηα έρνπκε δπζηπρψο.
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Σψξα βέβαηα αθνχγνληαη θαη αληηθαηηθά πξάγκαηα: δελ κπνξεί απφ ηε κηα
κεξηά λα αθνχκε φηη είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ζην πιαίζην κηαο
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη απφ ηελ άιιε είλαη κηα ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο
ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ. Δδψ δελ λνκίδεηε φηη ππάξρεη κηα αληίθαζε; Δίλαη
μεθάζαξν.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη είπα θαη πξηλ φηη αλ ππήξραλ κεξηθά
εθαηνκκχξηα αθφκε ζα ήηαλ πνιιά πξάγκαηα θαιχηεξα. Σν 2019 δφζεθαλ κε
έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 114.000 € πηζηεχσ λα ήηαλ
θαη ξεθφξ απηφ θ. Βαζηιφπνπιε ηα ηειεπηαία ρξφληα. ρη; Ήηαλ πην πνιιά;
Αιιά θαληαζηείηε, εγψ ζεσξψ φηη ήηαλ πνιιά γηα έλα Γήκν λα δψζεη 114.000
€ σο έθηαθηε επηρνξήγεζε.
Φαληαζηείηε φηη απηά ηα ιεθηά δελ έθηαζαλ, ρξεηάζηεθαλ άιιεο
40.000 € γηα λα κπαιψζνπλ ηξχπεο θαη πάιη δελ θηάλνπλ. Αιιά εδψ
αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζα έιεγα φηη βιέπνπκε ην δέληξν θπξηνιεθηηθά θαη
κεηαθνξηθά θαη φρη ην δάζνο. Αλ λνκίδνπκε εκείο φηη ε ειιεληθή εθπαίδεπζε,
ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα είλαη φπσο πξέπεη λα είλαη θαη αλ δελ
είλαη θηαίεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ή ε θα Παπαινπθά πνπ ήηαλ πξηλ,
πιαλφκαζηε νηθηξά.
Σελ επζχλε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηε θέξεη ε πνιηηεία, ηε θέξεη ε
ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ ηελ ηειεπηαία ηδηαίηεξα δεθαεηία, κε κείσζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 60% ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, ζε έλα ζρνιείν πνπ
βαζίδεηαη ζε Γήκνπο. Μα κπνξνχλ νη Γήκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά πνπ
πξέπεη λα θάλνπλ;
Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε ςπρή ηνπ
Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ πνπ έδηλε ηα πάληα ζε έλα ζρνιείν, πνπ ήηαλ ιίγν
θαζεγεηήο ιίγν ςπρνιφγνο, ιίγν θνηλσληνιφγνο, ιίγν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο
θαη νηηδήπνηε άιιν γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά γξάκκαηα, δελ ζα επαξθνχζε
θαλέλαο Γήκνο ζε απηά.
Καη αλ δελ ππήξρε ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ε νπνία απφ ην
πζηέξεκά ηεο δίλεη ηα πάληα γηα ηε κφξθσζε ηνπ παηδηνχ ηεο, ηφηε ζα ήηαλ
αθφκε ρεηξφηεξα θαη δπζηπρψο ε θεληξηθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε είλαη ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε: ζην λα αξκέγεη ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα.
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Φηάζακε ζε ζεκείν ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη ην ειιεληθφ
λνηθνθπξηφ γηα ηελ εθπαίδεπζε, λα είλαη θνληά ζηα ρξήκαηα πνπ δαπαλά ε
πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ζρνιεία. Δίλαη ηξνκεξφ! Καη δπζηπρψο ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε λέα πνιηηηθή εγεζία θαη βιέπσ φηη ζα
δπζθνιέςνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα, γηαηί αθφκε θαη ζην Γεκνηηθφ
πιένλ μεθπηξψλνπλ ζα καληηάξηα ηα Κέληξα Μειέηεο αλ ηα έρεηε αθνπζηά,
πνπ βάδνπλ ηα παηδηά δεκνηηθνχ ζε αίζνπζεο θαη κεηά ην κάζεκα ηνπ
δεκνηηθνχ, ζπλερίδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζε έλα άιιν δηδαθηήξην γηα λα
κάζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε πάκε.
Δπαλέξρνκαη ηψξα. Σηο θσηνβνιίδεο λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη
λα είζαη νηθνλνκνιφγνο γηα λα ηηο αληηιεθζείο. Δίλαη άιιν έλα πνζφ πνπ
δηαηίζεηαη ζε κηα ρξνληά γηα έλα θσδηθφ θαη είλαη άιιν ν πξνυπνινγηζκφο πνπ
ππάξρεη γη' απηφ ηνλ θσδηθφ. Άξα έρνπκε νπζηαζηηθά έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ
είρε γίλεη ηέιε ηνπ 2018 γηα ην ‟19 πνπ πξνέβιεπε φηη ζα δηαηεζνχλ ζηα
ζρνιεία 50.000 €.
ηελ πνξεία έγηλαλ 114.000 € ζπλ 40.000 € αλ δελ θάλσ ιάζνο
ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο θηάζακε 154-160.000 € θ. Σάθα, ζα δνχκε θαη
πφζν ζα είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θεηηλήο νηθνλνκηθήο ρξνληάο, γηα λα
ζπγθξίλνπκε φκνηα πξάγκαηα. Μελ ιέκε δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο γηα
δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο. Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο νηθνλνκνιφγνο γηα λα
θαηαιάβεη δπν βαζηθά πξάγκαηα.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ε πνηφηεηα κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο
εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Γη' απηφ ζαο θαιψ
ζπλάδειθνη λα εξγαζηνχκε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο καο ρσξίο κίζε θαη πάζε,
γηαηί ν δεκφηεο δελ ζα κεηξήζεη πφζνπο ζπκβνχινπο είρε ν θ. Βαζηιφπνπινο
θαη ν θ. Βνχξνο, ζα κεηξήζεη πφζα έξγα έγηλαλ. Γελ ζα κεηξήζεη εάλ είρε
ζχκβνπιν ζηα πνιηηηζηηθά, ζα κεηξήζεη πφζα πνιηηηζηηθά έξγα έγηλαλ. Γελ ζα
κεηξήζεη πφζα θαχζηκα πιεξψζεθαλ, ζα κεηξήζεη πσο θηλήζεθαλ ηα νρήκαηα
ηνπ Γήκνπ θαη αλ ηα ζρνιεία είραλ πεηξέιαην θαη κπνξνχζαλ λα
αληαπνθξηζνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, πνπ επηπρψο ζηελ Διιάδα
δελ είλαη ηφζν έληνλνο θαη ηα βγάδνπκε πέξα. Απηά θαη ειπίδσ ζηε ζπλέρεηα
λα έρνπκε θαιχηεξε ζπλέρεηα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Ζ δηαδηθαζία ηψξα είλαη αλ ζέιεη θάπνηνο
επηθεθαιήο λα δεπηεξνινγήζεη, λα απαληήζεη ν θ. Σάθαο θαη λα θιείζεη ν θ.
Γήκαξρνο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε, θ. Σάθα, πείηε καο
ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο παξαθαιψ, λα κελ μαλαξσηήζνπκε
ηνπ ‟19 κέρξη ηψξα θαη ηελ πξφβιεςε. αο έρσ ξσηήζεη γη' απηφ ζαο
παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα μεθηλήζσ απφ ην ηέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μφλν κελ θάλεηε γηα ηε δηαδηθαζία δηάινγν, λα απαληήζεηε ζηα
εξσηήκαηα ρσξίο λα γίλεηαη αληηπαξάζεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πξνζπαζήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνζπάζεζε λα κελ ην θάλεηο ληέξκπη θη εζχ!
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ ΚΑΠ θη εγψ ζπκθσλψ φηη εθφζνλ
απμάλνληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απμάλνληαη ηα θιηκάθηα ζηε κηζζνδνζία,
ζα έπξεπε ην θξάηνο λα δίλεη παξαπάλσ ρξήκαηα. Δλψ φλησο πεηάεη ην
κπαιάθη ζηνπο Γήκνπο γηα λα αλαδεηήζνπλ έζνδα, έρεηε απφιπην δίθην.
ηνλ θ. Κψζηα Σνκπνχινγινπ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα
απμήζνπκε ηα έζνδα κε ηηο εηζπξάμεηο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ, απηφ είλαη ζέκα
ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ην ηξέμεη, γηα λα κεησζνχλ ηα ΠΟΔ
φζν γίλεηαη.
Μηιήζακε γηα αληαπνδνηηθφηεηα ζηηο εθδειψζεηο θαη ζα
πξνζπαζήζνπκε λα απμήζνπκε ηα έζνδα απφ ην λεθξνηαθείν θαη θπζηθά
δερφκαζηε θάζε άιιε ζπκβνπιή ζαο.
Γηα

ηελ

Πξσηνκαγηά

ην

ζπκάκαη

ηηο

317.000

ζα

πξνζπαζήζνπκε. Σψξα δελ μέξσ ηη πξέπεη λα πνπιήζνπκε γηα λα ην
θαηαθέξνπκε, εζείο ηα θαηαθέξαηε κηα ρξνληά.
Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ απφ ηελ αξρή ν ζηφρνο
ήηαλ λα μεθαζαξηζηνχλ νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη, απηφ ζέινπκε. Γελ κφλν κε
παξακεηξνπνίεζε γηαηί ήηαλ θάηη πνπ δελ νινθιεξψζεθε. Απηφο είλαη ν
ζηφρνο. Αλ δελ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην, δελ ζα ην θάλνπκε θαη
θαζφινπ.
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ζνλ αθνξά ηα ζρνιεία λνκίδσ πσο φια έρνπλ δξνκνινγεζεί,
ζα ζαο απαληήζεη φκσο ν θ. Κσλζηαληηλίδεο γηα ηε ΓΔΠ θαη ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο.
Γηα ηα θαληήιηα θαη απηφ απαληάεη θαη ζε έλα εξψηεκα ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ

ππάξρεη

θσδηθφο.

ηαλ

αιιάμεη

ν

Καλνληζκφο

ζα

πξνζπαζήζνπκε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη έρνπκε δεη φηη έρεη γίλεη θαη ζε
άιινπο Γήκνπο. Σψξα ζα κηιήζνπκε πάιη γηα ηεθκαηξφκελε λνκηκφηεηα θαη γηα
λνκηκφηεηα, αιιά ε ηεθκαηξφκελε λνκηκφηεηα έρεη θαη ην 20% δηαθνξά ζηνπο
δεκφηεο θαη ζηνπο κε δεκφηεο πνπ ππάξρεη ηψξα. Πάλησο ζίγνπξα ρξεηάδεηαη
αιιαγή ηνπ Καλνληζκνχ.
ζνλ αθνξά ηα ηξφθηκα. Απηή ε εθηίκεζε έγηλε κε βάζε ηηο
εθηηκήζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ πήξε ηξνθνδφηεζε απφ ηηο
δηάθνξεο Τπεξεζίεο πνπ πξνκεζεχνπλ ηξφθηκα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ηα
ζπζζίηηα θαη απηή ήηαλ ε εηθφλα πνπ είραλ. Δκπηζηεχνκαη ηελ Τπεξεζία, δελ
έγηλε γηα λα θάλνπκε νηθνλνκία.
Πάκε ζηνλ θ. Αλαληάδε. ζνλ αθνξά ην έξγν πξαζίλνπ θαλείο
δελ ιέεη φηη δελ ραίξεηαη λα βιέπεη αιιηψο ηηο πιαηείεο, αιίκνλν, θπζηθά θαη
ραηξφκαζηε λα βιέπνπκε έηζη ηηο πιαηείεο. Φπζηθά ζα ζέιακε λα ήηαλ
αλέθαζελ έηζη θαη ην πξάζηλν θαη ην γθαδφλ.
Απιά

έγηλε

έλα

πνιχ

κεγάιν

έξγν

γηα

ην

νπνίν

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζαξά ρξήκαηα απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζε κηα ρξνληά πνπ
έγηλαλ δαπάλεο φπσο ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο ππαιιήινπο ανξίζηνπ
ρξφλνπ. ια καδί δελ γίλνληαη. ηαλ γίλνληαη φια καδί, ην απνηέιεζκα είλαη
ζήκεξα πνπ κηιάκε λα έρνπκε 1,5 εθαηνκκχξην ππφινηπν ζηα ιεηηνπξγηθά θαη
έρνπλ κείλεη 12 κέξεο γηα λα θιείζεη ε ρξνληά. Ζ πξφβιεςε ιέεη 1.700.
Γελ είρε επζχλε ε Γηνίθεζε Γατηαλά γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, επεηδή αλαθέξζεθε απηφ, ε Γηνίθεζε Γατηαλά αλέιαβε
λα ελψζεη δπν Γήκνπο ζηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζηηγκή γηα ηε ρψξα.
Δμνθιήζακε –ην είπε θαη ν θ. Μπφβνο βέβαηα, ζα αλαθεξζψ θαη παξαπέξαπάξα πνιιά ιεμηπξφζεζκα θαη ζίγνπξα ήηαλ …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Ζ. ΣΑΦΑ: Πήξακε ρξεκαηνδφηεζε θαη εζείο πήξαηε ην 2017 κε ην 3 ν
Μλεκφλην θαη ίζσο θάπνηα πξάγκαηα ηα παξαλνήζαηε ην 2017 φηαλ πήξαηε
ηηο 750.000 € θαη ζαο μέθπγε ε θαηάζηαζε.
Γηα ηα ζπλνδά έξγα δελ έρσ λα πσ θάηη. Γηα ηε ζπκπεξηθνξά
κνπ, δέρνκαη επίζεζε απφ ηέιε επηέκβξε ζπλέρεηα. α λα είκαη έλνρνο γηα
φια. Δίκαη έλνρνο πνπ παίξλσ ηειέθσλν λα ξσηήζσ πνηνο ππνγξάθεη θάηη
πνπ ιέεη φηη ελδερνκέλσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα πέξαζε ζηεκέλν
δηαγσληζκφ; Γέρνκαη επίζεζε γηαηί δελ έγηλε θαλ ιεθηηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ
πξψελ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ, νχηε θαλ ιεθηηθή αληηπαξάζεζε δελ έγηλε.
Θα κπνξνχζε λα είρε γίλεη. Καη ηη έγηλε; Μηα ιεθηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ δπν
αλζξψπσλ, δελ είλαη θαθή, ρσξίο λα ζίγεη ν έλαο ηνλ άιινλ.
Ο θ. Μπφβνο κε θάιπςε ζε πάξα πνιιά, έρεη θχγεη. Γηα ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηα είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο 50.000 € μεθίλεζαλ θαη
πέξζη. Αο πεξηκέλνπκε ηελ 1ε αλακφξθσζε λα δνχκε ηη ρξήκαηα έρνπκε θαη
λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε. ηφρνο καο είλαη λα δηαζέζνπκε αλ
είλαη δπλαηφ αθφκε θαη φζα δφζεθαλ θέηνο ή φζα ρξεηάδνληαη ηα ζρνιεία.
Καη βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ λα κελ ρξεηάδνληαη απηέο νη
επηρνξεγήζεηο λα δίλνληαη απηά ηα ρξήκαηα, γηαηί γηα λα δίλνληαη θάζε ρξφλν
ηφζα ρξήκαηα, ηα ζρνιεία ηα ρξεηάδνληαη θάζε ρξφλν. Δίλαη πάξα πνιχ απιφ,
είλαη εχθνιν ην ινγηθφ ζπκπέξαζκα.
ζνλ αθνξά ηηο κεηψζεηο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηα πνζά
έρνπλ κνηξαζηεί παξαπάλσ ζε άιινπο θσδηθνχο νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
130.900 € ζχλνιν ρσξίο αληαπνδνηηθά θαη πξφγξακκα ΔΠΑ, 165.000 €
πεξίπνπ κε αληαπνδνηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ΔΠΑ.
ζνλ αθνξά ην πξφγξακκα γηα ηνλ ζρνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ καζεηψλ, είλαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ απφ ηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε είλαη πεξίπνπ 300 ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηελ 3ε γπκλαζίνπ
θαη απηή είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα λα θάλνπλ απηφ ην ηεζη. Θα ην δνχκε ελ
θαηξψ, ην ζεσξνχκε ρξήζηκν.
ζνλ αθνξά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 26.000 €, ε
Γεληθή Γξακκαηεία δίλεη 16.000 €. Σψξα, αλ νη δεισζείζεο 26.000 €
ζεκαίλνπλ ιηγφηεξεο ψξεο δελ γλσξίδσ αθξηβψο πφζν ιηγφηεξεο ψξεο είλαη,
πηζαλφηαηα ν θ. Μπεξδέζεο λα ην γλσξίδεη απηφ.
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Γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία είπακε γηα επαλαζρεδηαζκφ ησλ
δξνκνινγίσλ θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ ζα θέξνπλ θάπνηα έζνδα.
Γηα ηνλ θ. Νηάζε. Βάιαηε 50.000 € πέξζη ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ έρσ ηέηνηα ρξέε εγψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, ην είπα αδφθηκα. Γψζακε ινηπφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε
50.000 € κε ηακεηαθφ ππφινηπν ιεηηνπξγηθψλ 3.200.000 € θαη έρνπκε θηάζεη
ζηηο 154.000 €. Πηζηεχνπκε φηη ζα θηάζνπκε ηνπιάρηζηνλ απηφ ην πνζφ παξά
ην πνιχ ρακειφηεξν ηακεηαθφ ππφινηπν.
ζνλ αθνξά ηνλ πιαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη πάξα
πνιιά ΠΟΔ. Κάπνηα πξάγκαηα δελ κπνξεί λα ηα δηαγξάςεη ε Τπεξεζία,
πξέπεη λα παξέιζεη 20εηία θαη αλ εθθξεκνχλ θαη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πάεη θαη
παξαπέξα, είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαγξάθνληαη, δελ κπνξνχκε λα ηα
ζβήζνπκε κφλνη καο.
Γηα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ην Σεηξάγσλν 23. Σν Σεηξάγσλν
23 ζα έπξεπε απφ ηελ αξρή λα έρεη γίλεη κε ζαξθνθάγνπο θαη δελ έγηλε. Έρεη
γίλεη κηα πδξνγεσινγηθή κειέηε ε νπνία πξφζθαηα βγήθε ην απνηέιεζκά ηεο,
αλ ηε δεηήζεηε ζα ζαο ηε δψζνπκε θαη δελ βιέπεη λα ππάξρεη θαη θάπνην
πξφβιεκα. Τπάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα, είλαη πιεκκπξηζκέλν, δελ γίλνληαη
ηαθέο εθεί, δίλεηαη παξάηαζε ηαθήο, δελ γίλνληαη εθηαθέο γηαηί απφ κέζα δελ
βγαίλνπλ δσληαλνί, αλ έβγαηλαλ δσληαλνί ζα είρακε απμήζεη θαη ηα έζνδα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Γπζηπρψο θάηη πξέπεη λα γίλεη κε ην Σεηξάγσλν 23, ππάξρνπλ
θάπνηεο ζθέςεηο, ζα ην δνχκε, έρεηε δίθην ζε απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, ην έρσ εδψ ην πνζφ κηζφ ιεπηφ, ηα έζνδα ηα εηζπξαρζέληα
είλαη πεξίπνπ 22 εθαηνκκχξηα κε πξνυπνινγηζζέληα κέρξη ηέινο ηεο ρξνληάο
24.401.353,68 € Θέιεηε λα ζαο πσ αθξηβψο ην πνζνζηφ; Γηα ηα θαληήιηα πνπ
είπαηε φηη δελ ππάξρεη θσδηθφο είπακε φηη ππάξρεη θσδηθφο 54.000 €. Σν
παγθάξη, έρσ πιεξνθνξεζεί φηη δελ κπνξνχκε λα ην δψζνπκε ζηε
κεηξφπνιε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σα έμνδα;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Μηζφ ιεπηφ, έμνδα 15/12 ηηκνινγεζέληα 16.398.808,94 €,
εληαιζέληα 18.459.625,57 €, πιεξσζέληα 18.275.434,83 € θάπνηα είλαη πξηλ
ηηκνινγεζνχλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξίπνπ πξφβιεςε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρσ πξφβιεςε, φρη. Γηα ηα παγθάξηα δελ κπνξνχλ λα δνζεί
ζηε κεηξφπνιε ην πνζφ.
Καη λα ηειεηψζσ κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Δγψ δελ μέξσ αλ ηελ
εκέξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάλαηε θη εζείο αιιαγέο, δελ ην γλσξίδσ, πηζαλφ
λα θάλεηε, πηζαλφ θαη λα κελ θάλαηε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα κελ μαλαζπκβεί.
ζνλ αθνξά φηη εκείο δίλνπκε ζηνηρεία γηα ηα πξνεγνχκελα έηε
ηέιε Γεθεκβξίνπ ελψ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ δίλνπκε ηηο πξνβιέςεηο
πάιη ηέιε Γεθεκβξίνπ θαη δελ δίλνπκε 31 Ηνπιίνπ, έρεη θάπνηα ινγηθή. ηαλ
απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ πιεξψζεθε 1.600.000 € ζε
πξνκεζεπηέο, λα κελ κπεη απηφ ην πνζφ;
Δπίζεο κελ μαλαιέσ απηφ πνπ είπε ν θ. Μπφβνο θαη άιινη,
είρακε εμνθιήζεη 11,5 εθαηνκκχξηα ζε ρξέε θαη ε ΑΣΑ αλ ζπκάκαη θαιά ην
έρσ μαλαπεί ζην πκβνχιην, μεθιείδσζε επί ησλ εκεξψλ ζαο. Ζ Γηνίθεζε
Γατηαλά δελ είρε δηθαίσκα λα αθνπκπήζεη απηά ηα πνζά, 800 ρηιηάξηθα
πεξίπνπ. Καη πήξαηε κε ην 3ν Μλεκφλην 750.000 €
Ζ θαηάζρεζε ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη έλα ππεξεζηαθφ ζέκα. Γελ
κπνξψ εγψ λα επηβάιισ ζε θαλέλαλ, απφ πνηνλ ζα εηζπξάμεη. Γελ κπνξψ λα
ην επηβάιισ, αζρέησο πνζνχ. Δίλαη ππνρξεσκέλε ε Τπεξεζία θαη απηφ ζα
κεηψζεη ελδερνκέλσο θαη ηα ΠΟΔ.
Να πνχκε ιίγν γηα ην λεθξνηαθείν γηαηί δελ ήηαλ επί
πξνζσπηθνχ θ. Νηάηζε. Αξρηθά θαλείο δελ δηαθσλεί φηη θάπνηνο πνπ κπνξεί
λα πιήξσλε αθφκε θαη ππεξβνιηθά πνζά, θάπνπ κπνξεί λα αδηθήζεθε θαη
αθφκε θη αλ πιήξσλε αδξά θαη φηαλ ήξζε ε θξίζε, λα κελ κπνξνχζε θαλ λα
πιεξψζεη.
Ο Γήκνο φκσο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη
είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν. Γελ κπνξνχλ νη λνκηθνί ηνπ Γήκνπ λα κελ
δηεθδηθήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Γελ κπνξνχλ λα ην δνπλ απηφ κε
ζπκπάζεηα γηα εθείλε ηελ επνρή. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή είρε ραζεί ην 2010 δελ
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ράζεθε επί ησλ εκεξψλ ηεο Γηνίθεζεο ‟11-‟14 πάλησο δελ θάλακε λέν
ζπκβφιαην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αθφκε ζηα Γηθαζηήξηα ηξέρνπλ νη ππάιιεινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζπληνκεχεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 270/81 ν Γήκνο κπνξεί λα
ζπκπεξηιάβεη νπνηνλδήπνηε φξν θξίλεη φηη πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζα κπνξνχζε λα απνθιείζεη θάπνηνπο κε ηνπο νπνίνπο
βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή δηακάρε. Θα κπνξνχζε λα απνθιείζεη ηα ηέθλα
θάπνησλ, νη νπνίνη ρξσζηάλε ζην Γήκν θαη κηιάσ γεληθά.
Πνηνο θαηάξηηζε ηνπο φξνπο; Σνπο θαηάξηηζε ε Ννκηθή
Τπεξεζία; Έγηλε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηνπο φξνπο ηνπ
κηζζσηεξίνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη ζρέζε κε ηα ιεθηά ηνπ Γήκνπ. Δίπαηε θ. Βαζηιφπνπιε φηη
εζείο ηξέρεηε ζηα Γηθαζηήξηα. Σξέρεη θάπνηνο ζηα Γηθαζηήξηα πνπ ην πξσί
ελψ είλαη κελπηήο δειψλεη αζζέλεηα, θαη ην απφγεπκα παξνπζηάδεη βηβιίν; Δ,
φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ πνιχ ηψξα, ην ράιαζεο πάιη ζην
ηέινο, άζην κηα ραξά πάκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη εληάμεη είκαη πνιχ θηελφο. Θα θάλεηε επί πξνζσπηθνχ, αιιά
δελ ζα απαληήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε επί πξνζσπηθνχ δελ ππάξρεη ιφγνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οη 800.000 € γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο ήηαλ εγθεθξηκέλα,
ήηαλ έηνηκε ε κειέηε θαη ηελ νινθιεξψζαηε, ήηαλ απφ ηνλ Κφλην.
ζνλ αθνξά ηα ζρνιεία απιά πεξηκέλακε ηφηε ηνλ ΟΚ. Δπίζεο
ζίγνπξα έρεηε θάλεη πνιχ κεγάιε πξφνδν απφ ηφηε πνπ θάλαηε θαηάιεςε ζηηο
παηδηθέο

ραξέο

δηακαξηπξφκελνη

γηα

ην

κπεηφ.

Αλαθαιχςαηε

ηηο

πξνδηαγξαθέο, αλαθαιχςαηε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είζηε αδηθεκέλνη γηαηί
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θάπνηα έξγα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ νινθιεξσζεί επί ησλ εκεξψλ ζαο θαη λα
ηα δείμεηε. Δκείο ην αλαγλσξίδνπκε απηφ θαη ζε φια απηά ηα έξγα ζα
αλαθεξζεί ε πνιχ κεγάιε ζπκβνιή ζαο θαη γηα ηα ερνπεηάζκαηα θαη γηα φια.
Αιιά απηή ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη θαη ζηελ θεληξηθή
Κπβέξλεζε ε νπνία έθαλε ηελ επηινγή λα κελ θξαηήζεη θαλέλα ηερλνθξάηε
θαη λα βάιεη γηα ζπκβνχινπο ηνπο Καξαλίθεο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ηα αληαπνδνηηθά θαη ην θφζηνο ησλ αληαπνδνηηθψλ, γηα έλα
πνζφ απφ ην θφζηνο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πάεη ζηα αληαπνδνηηθά
ζαο ην είπα θαη ζηε ζπδήηεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ. Δίραηε βάιεη θη εζείο 9.800
€.
ζνλ αθνξά ην παξαθηλέιαην ζα γίλεη πξνκήζεηα αιιά
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο γηαηί έρνπκε ζθνπφ λα αιιάμεη ην θαζεζηψο κε ηα
θαληήιηα. Απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ γηα
δπν ιεπηά δεπηεξνινγία θαη λα θιείζεη ν Γήκαξρνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Σάθαο κίιεζε 12 ιεπηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη επηθεθαιήο Παξάηαμεο, έδσζε απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε παξαθαιψ λα
ππάξμεη κηα αλνρή, είλαη πξνυπνινγηζκφο δελ ππάξρνπλ δπν ιεπηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαιαβαίλεηε ηη ιέσ, είπα δχν γηα λα κελ γίλεη πέληε θαη ην
θάλνπκε δεθαπέληε. Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ζέιεη ηνλ ιφγν ν θ. Κνπεινχζνο θαη
ν θ. Γξακκέλνο, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ γηα έλα ιεπηφ …
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη πχξν ζε παξαθαιψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κηιήζνπλ θη άιινη κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κηιήζνπλ κεηά νη άιινη, ζα γίλεη…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία βξε παηδηά; πγλψκε πχξν, απιά
μέξεηο ηη ζα γίλεη; Γηθαηνχληαη θαη νη άιινη κεηά λα κηιήζνπλ. Γηαηί φηαλ
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θαηαγξάθεθαλ θάπνηνη δελ πήξαηε ηνλ ιφγν; Γηαηί κεηά δηθαησκαηηθά ζα
δεηήζνπλ ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε, ιεο γηα δηαδηθαζία. Σψξα πνπ ιέκε λα θξαηήζνπκε ηε
δηαδηθαζία, ιεο δελ πεηξάδεη. Θα ηελ θξαηήζνπκε ή δελ ζα ηελ θξαηήζνπκε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα δπν ηξία ιεπηά δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ζέινπλ λα κηιήζνπλ θαη νη άιινη δελ γίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ είκαη ζπλεζηζκέλνο απφ μελχρηηα θαη κέρξη ηηο 5 κπνξψ λα
θάηζσ, ζπλεζηζκέλνο απφ μελχρηηα είκαη, δελ έρσ πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καη κέλσ ζην ηειεπηαίν ηνπ θ. Νηάηζε πνπ ιέεη «θαιφ παηδί
ν πχξνο λα κηιήζεη», νπφηε αο πσ θη εγψ δπν θνπβέληεο.
Καη κηαο θαη είκαη εληεηαικέλνο ζην Πξάζηλν ζα ήζεια λα
αλαθεξζψ φζνλ αθνξά ηε κειέηε πνπ έγηλε ζηηο πιαηείεο επί δεκαξρίαο Άξε
Βαζηιφπνπινπ. Έρσ κπξνζηά κνπ ηε κειέηε θαη ην θφζηνο αθξηβψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λαη. Ο πξνυπνινγηζκφο απηήο ηεο
κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ήηαλ ζην χςνο ηνπ 1.265.000 € κε ΦΠΑ.
Δδψ βέβαηα πηάλνληαο ζηα ρέξηα κνπ θάπνηεο ηηκνινγήζεηο βιέπσ φηη έρνπκε
μεθχγεη απφ ηα δεδνκέλα θαη κάιηζηα λα αλαθεξζψ ζε θάπνηνπο θσδηθνχο
φπσο ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο…
Ή κάιινλ πξηλ ηα πσ απηά ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: φηαλ γίλεηαη
κηα κειέηε –ην ιέεη θαη ε ιέμε βέβαηα, κειέηε- ζεκαίλεη φηη έρσ θάλεη κηα ηέηνηα
κειέηε νχησο ψζηε λα γλσξίδσ αθξηβψο ηη ζα ρξεηαζηψ θαη κε κηα απφθιηζε
κε έλα κηθξφ πνζνζηφ. Δδψ έρνπκε μεθχγεη ηειείσο.
Γειαδή ζε θάπνηα πξάγκαηα έρνπκε μεθχγεη ζην 70 ζην 80 θαη
ζην 100%. Καη λα αλαθεξζψ: ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο
ήηαλ γηα 755 κέηξα θαη ηειηθά ρξεηάζηεθαλ 1.231 κε έλα θφζηνο 1,97 ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ξεθχγακε ηειείσο, κε δηαθνξά ζρεδφλ 1.000 € επηπιένλ.
Ζ δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ήηαλ 750 θπβηθά θαη απφ 750
ρξεηάζηεθαλ ζρεδφλ ηα δηπιάζηα.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηιάηε θ. Βαζηιφπνπιε ε; Θα θηάζσ ζην ηέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ δηαθνξά ήηαλ 14.000 € θχξηνη. 14.000 € ζην ρψκα,
θεπεπηηθφ ρψκα.
Δπίζεο πξνεηνηκαζία ρψξνπ θχηεπζεο ριννηάπεηα, ήηαλ 12,5
ζηξέκκαηα φηη ζα θπηεπηεί γθαδφλ, ζα ζηξσζεί φρη ζα θπηεπηεί, έηνηκν γθαδφλ
ζε ξνιφ 12,5 ζηξέκκαηα θαη ηα 12 έγηλαλ 19. Ζ δηαθνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα
κεγάιε, αιιά αηζζεηηθή. 736 €.
Καη θπζηθά άλνηγκα ιάθθσλ ιέεη 2 έσο 4 ιίηξα. 2 έσο 4 ιίηξα
έρεη λα θάλεη ε κπάια ηνπ θπηνχ, κε απνηέιεζκα ηα 12,5 έγηλαλ 19,16 κε κηα
δηαθνξά θάπνπ ζηα 800 €. ρη, ζπγλψκε 2.250 νη ιάθθνη θαη ηειηθά έγηλαλ
3.658 κε κηα δηαθνξά ζε θφζηνο 2.400 €.
Καη λα ζαο πσ θάηη πην ζεκαληηθφ, ε δηάζηξσζε βφηζαινπ 2,4
cm θαη ην πάρνο ζηξψζεο ζα ήηαλ ζηα 7 εθαηνζηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηή είλαη ηνπνζέηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηψξα;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη μεθχγαηε φινη, νπφηε γηαηί λα κελ
μεθχγσ θη εγψ, δελ ην θαηάιαβα. Σα 400 κέηξα έγηλαλ 705 ή ελ πάζε
πεξηπηψζεη ππάξρνπλ θη άιια αξθεηά πνπ έρνπκε μεθχγεη, κηαο θαη
πξνεγνπκέλσο εηπψζεθε φηη απηά ηα ρξήκαηα θαη απφ ηνλ θ. Σάθα βέβαηα
απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα παξζνχλ απφ
θάπνην πξφγξακκα θαη φρη απφ ηα έηνηκα ιεθηά ηνπ Γήκνπ.
Καη γηα λα θιείζσ, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηα εμήο: ζα μεθχγσ
ιίγν απφ απηφ θαη ζα πσ ην εμήο φιεο απηέο νη δνπιεηέο πνπ ζα γίλνληαλ
βάζεη ηεο κειέηεο κε κηα έθπησζε ε νπνία δελ μεπέξαζε ην 20% αξρήο απφ
16 έσο 20%.
ε θάπνην πξνεγνχκελν πκβνχιην θαη γηα θάπνην έξγν πνπ ζα
δηλφηαλ εξγνιαβία ζην λεθξνηαθείν ε έθπησζε πνπ έδσζε ν εξγνιάβνο ήηαλ
πεξίπνπ 10% θαη θπζηθά εηπψζεθε απφ θάπνηνπο εδψ φηη θαθψο είλαη 10 ζα
κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε ζην χςνο ηνπ 30 έσο 40%. Δζείο γηαηί δψζαηε
κε έθπησζε 16 έσο 20% θαη εδψ δψζακε 40%. Γελ ην θαηάιαβα.
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε. Ή ζα είλαη ζην ζέκα, ή ζα
πάξσ ηνλ ρξφλν γηα λα απαληήζνπκε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπίζεο θάηη άιιν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν ζε παξαθαιψ ηψξα, δελ είλαη δηαδηθαζία απηή.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καη κηα απάληεζε …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο είπαηε λα κηιήζνπλ. Ήζειε λα πεη θάηη, είπε απηφ πνπ
ήζειε λα πεη.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ είλαη φηη ήζεια λα πσ θάηη, ήζεια λα αλαιχζσ απηή ηε
κειέηε πνπ έθαλε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, είπεο θάηη ζπγθεθξηκέλν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σηο κειέηεο ηηο θάλνπλ νη Τπεξεζίεο θχξηε… θαη ηηο
παξαιαβέο. Καη ηηο κειέηεο θαη ηηο παξαιαβέο ηηο θάλνπλ νη Τπεξεζίεο.
Γειαδή απηή ηε ζηηγκή ιέηε φηη ε Τπεξεζία Πξαζίλνπ έρεη θάλεη κηα ιάζνο
κειέηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη ζπλεξγάηεο, απηφ είπαηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Οη ζπλεξγάηεο, φηαλ ήζαζηαλ εζείο Γεκνηηθή Αξρή βέβαηα.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη δελ μέξνπκε λα θάλνπκε κειέηεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε κπνξείηε λα κε κηιάηε ζαο παξαθαιψ πνιχ; Γελ
ππάξρεη ιφγνο λα κηιάηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καη γηα λα ην θιείζσ, κηα απάληεζε ζηνλ θ. Καιακπφθε
πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη έρεη γίλεη έλα απέξαλην θαθελείν ε πφιε
καο, θάπσο έηζη ην είπαηε, λα ζαο πσ φηη νη πεξηζζφηεξεο άδεηεο δφζεθαλ
απφ ηε Γηνίθεζε Άξε Βαζηιφπνπινπ θαη λα ππνζέζσ απφ ηνλ θ. Καιακπφθε
θαη επίζεο ζα ηνπ ζπκίζσ φηη ζηελ πξνρηεζηλή θνπβέληα πνπ είρακε, κε
απνθάιεζε ςεχηε, φηαλ είπα φηη ε αλάπιαζε ηνπ πεδφδξνκνπ δελ έγηλε παξά
κφλν απφ ηνλ ΓΡΖΟΡΖ κέρξη ηελ Δζληθή, άληε γηα λα ηνπ απνδείμσ φηη ζα
είκαη εηιηθξηλήο απέλαληί ηνπ, έγηλε θαη απφ ην «Μεδέ-Μεδέ» έσο ηελ πιαηεία
θαη απφ ηνλ ΓΡΖΓΟΡΖ κέρξη ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Μέρξη ηελ Καλάθε.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μέρξη ηελ Καλάθε. Δζείο ηελ θάλαηε ηε κειέηε ή φρη; ρη.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ιέηε γηα εκέλα ηψξα!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ζα κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο
δπν ιεπηά θ. Πξφεδξε;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θα ήζεια λα πσ ην εμήο: πηάλνληαο ηελ αλάπιαζε,
βγάδνληαο ηηο παιηέο πιάθεο γηα λα βάιεηε λέεο, κήπσο μεράζαηε λα βάιεηε
θαη δηάδξνκν; Γελ ππήξρε; Θα κπνξνχζαηε λα ηνλ πξνβιέςεηε θαη λα ηνλ
βάιεηε θ. Καιακπφθε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Πνπ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ην πεδνδξφκην. Γηαηί πνπ θηλνχληαη νη ηπθινί; Γελ
θηλνχληαη ζην πεδνδξφκην νη ηπθινί θ. Καιακπφθε; Απηά, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη θιείλεη ν
Γήκαξρνο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όζηεξα απφ ηελ επράξηζηε λφηα ηελ πξνεγνχκελε, ηελ
νπνία δελ ζέισ λα ζρνιηάζσ θαλ, είλαη αλάμηα ζρνιηαζκνχ, κφλν γέιην
κπνξεί λα πξνθαιέζεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ζρνιηάδεηε, πέζηε ηψξα απηά πνπ ζέιεηε λα πείηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα κφλν γηα γέιηα είλαη. Ξέξεηε γηαηί είλαη γηα γέιηα; Γηα
έλα άιιν ιφγν: γηαηί κέζα ζην θαινθαίξη, ελψ αθφκε ε θαηλνχξγηα Γεκνηηθή
Αξρή δελ είρε αλαιάβεη, αιιά βεβαίσο πνιχο θφζκνο δελ ην γλσξίδεη, ν
θφζκνο γλσξίδεη φηη φπσο γίλνληαη νη εζληθέο εθινγέο θαη ηελ επφκελε εκέξα
αλαιακβάλεη ν Πξσζππνπξγφο, λνκίδεη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο πσο
αλαιακβάλεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή.
Καη εκθαλίδνληαη ζε θάπνηα δηαδηθηπαθά κέζα νη θπηεχζεηο πνπ
έγηλαλ θαη φρη κφλν θπηεχζεηο, αιιά θαη ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν
ηνπνζεηήζεθε ζην άιζνο κέζα ζην θαινθαίξη, ην νπνίν ήηαλ ηκήκα απηήο ηεο
κειέηεο, έξρνληαη θαη ην εκθαλίδνπλ σο έξγν ηεο Γηνίθεζεο Βνχξνπ. Άξα ηφηε
δελ βξέζεθε λα δηακαξηπξεζεί ν θ. Γξακκέλνο, γηαηί ηνλ βφιεπε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: αο δηέθνςα; Σψξα δελ ζέισ λα κπσ ζε δηάινγν καδί
ζαο, πξνζπαζψ λα κπσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε, πέζηε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θ.
Βαζηιφπνπιε ή φ,ηη άιιν ζέιεηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Λέεη ςέκαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φέκαηα ιέηε εζείο θαη λα κπείηε ζην Google Maps λα
δείηε πσο ήηαλ 1ε επηέκβξε ηνπ ‟14 ε πιαηεία Παηξηάξρνπ, κε έλα κφλν
θνίληθα θαη έλα πεχθν. Σίπνηε άιιν. Σέινο, απηφ ήηαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζπλερίζηε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ζαο ην επηζηξέθσ απηφ γηα ην «ιέηε ςέκαηα».
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σψξα ηη ζα γίλεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρε πχξν ζε παξαθαιψ, άζε λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γξακκέλνο κίιεζε, εγψ κάιηζηα πξφηεηλα λα
κηιήζεη, αιιά αο αθήζεη θαη θάπνηνλ άιιν λα κηιήζεη, ηέινο πάλησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ιε ε ινγηθή ηνπ θ. Γξακκέλνπ ζπκππθλψλεη φιε ηελ
επηρεηξεκαηνινγία αιιά θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν θέξλεηε ζήκεξα
γηα ςήθηζε. Έλαο πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο φ,ηη ζνβαξφ, φ,ηη ζεκαληηθφ, φ,ηη
αλαπηπμηαθφ, φ,ηη θηινιατθφ θαη έξγν ππνδνκήο ππάξρεη γηα ηελ πφιε, ην
έρεηε βξεη έηνηκν απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
Οη δηθέο ζαο πηλειηέο είλαη επί ησ ρείξσ. Καη ηη ζέισ λα πσ; Θα
ζηαζψ ζε θάηη ην νπνίν εηπψζεθε ζε δηαθνξεηηθνχο ηφλνπο απ' φινπο θαη κνπ
έθαλαλ ηξνκαθηηθή εληχπσζε νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ. Γνχια, ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε θαη ηνπ θ. Σάθα. Γηα ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα, ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζε φινπο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο, βεβαίσο φηαλ ιέκε γηα ηε ρψξα ηζρχεη γηα ην δεκφζην
ηνκέα, ηζρχεη γηα ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα, δελ ηζρχεη βεβαίσο γηα ην κεγάιν
θεθάιαην ην νπνίν έρεη θνξναπαιιαγέο. Νέεο θνξναπαιιαγέο.
Δδψ ηψξα έξρεηαη κηα θαηάζηαζε θαη μέξεηε πνπ θαηαιήγεη;
«Καιφ ζα ήηαλ…». νβαξά; Καιφ ζα ήηαλ; Δίλαη πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ην
«θαιφ ζα ήηαλ…»; Πνιηηηθή ηνπνζέηεζε φηαλ ππάξρεη κηα θαηάζηαζε ε νπνία
κεηψλεη ηα ρξήκαηα ζηνπο Γήκνπο θαη εξρφκαζηε εκείο απφ ηνλ θνξβαλά ησλ
δεκνηψλ γηα λα βξνχκε ρξήκαηα γηα λα εληζρχζνπκε ηα ζρνιεία, λα
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εληζρχζνπκε ηα Κνηλσληθά Παληνπσιεία, λα εληζρχζνπκε ηα ζπζζίηηα θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, φηη ζα πεξίκελα κηα
ηνπνζέηεζε ε νπνία λα είλαη δηεθδηθεηηθή, λα είλαη θαηαγγειηηθή θαη
ηνπιάρηζηνλ λα νξηνζεηείηαη αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή
θαηάζηαζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηράιε, μέξεηο φηη ζε ζπκπαζψ πνιχ γηαηί ηνπιάρηζηνλ
έρεηο ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ζνπ θαη δελ είζαη εκπαζήο άλζξσπνο.
Άξα εδψ έξρεζηε θαη γίλεζηε απνινγεηέο κηαο θαηάζηαζεο πνπ
ην εκθαλίδεηε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη επεηδή ήμεξα ηη ζα πείηε, ην είπα
ζηελ πξσηνινγία κνπ: ην 2014 ηνλ Γεθέκβξην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είρε ήδε
θξνληίζεη λα ζηείιεη έγθαηξα ηα απαξαίηεηα αηηήκαηα, λα θάλεη εθείλεο ηηο
επαθέο θαη λα δηεθδηθήζεη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ρξήκαηα, ηα νπνία
κπήθαλ θαη έγηλαλ ή εμειίζζνληαη αθφκε έξγα.
Αληίζεηα απηφ ην νπνίν βιέπνπκε απφ εζάο είλαη λα αλνίγεηε
ςεπηνθσδηθνχο

πνπ

φκσο

δείρλνπλ

πξνζαλαηνιηζκφ,

πνπ

ν

πξνζαλαηνιηζκφο ζαο δελ είλαη κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε πφιε, αιιά
ζηε πξαγκαηηθφηεηα μέξεηε ηη έξρεζηε λα θάλεηε; Απηφ πνπ είπε ν θ.
Καιακπφθεο ή νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα αληηκεησπίδεηε ηελ πφιε -θαη εληάμεη γλσξηδφκαζηε κεηαμχ
καο εδψ πέξα- ππφ ην κεγεζπληηθφ θαθφ ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηελ πφιε.
Καη ην θέξλεηε κάιηζηα γηα λα ην ζπλδέζσ θαη αχξην, θέξλεηε
έλα ζέκα ην νπνίν ην μέξεη φιε ε ρψξα, ην μέξνπκε ην έρνπκε ζπδεηήζεη εδψ
θαη έρνπκε ξσηήζεη κήλεο θαη ην θέξλεηε ζε έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιην
αχξην, γηαηί. Γελ κπνξεί λα γίλεη ηε Γεπηέξα; Σελ άιιε Σεηάξηε ην
θαηαιαβαίλσ, ηε Γεπηέξα δελ κπνξεί λα γίλεη Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Άξα φιε ζαο ε ινγηθή, νη θαλνληζηηθέο πνπ πεξάζαηε, ζπεχζαηε.
Γειαδή γηα λα θαηαιάβεηε δελ έρεηε ςεθίζεη αθφκε παξάηππα ηέιε γηα ην
θνηκεηήξην, δειαδή εδψ καο θέξλεηε έλα πξνυπνινγηζκφ γηα ην θνηκεηήξην
ρσξίο λα έρνπλ θαζνξηζηεί ηα ηέιε. Απηφ είλαη αλήθνπζην.
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Καη αλ πξνζθχγνπκε, ζα ην θεξδίζνπκε λα ην μέξεηε απηφ. Δίλαη
παξάηππν. Γηαηί κε βάζε πνηνπο ζπληειεζηέο θαζνξίδνληαη απηά ηα έζνδα
απφ ην θνηκεηήξην;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Απφ απηά πνπ ππάξρνπλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πξέπεη λα ην ςεθίζεηο, Μηράιε, κε ζπγρσξείο.
Αιιηψο ζα ςεθίδακε άπαμ, ζα ςεθίδακε κηα θνξά δεκνηηθά ηέιε θαη δελ ζα
ζπλεδξηάδακε θάζε ρξφλν, αλ είλαη λα ηζρχνπλ ηα ίδηα θάζε έηνο.
Δδψ έρνπκε ην εμήο: έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ εγψ ην
είπα πξηλ έρεηε 11,3 εθαηνκκχξηα επξψ, δφζεθαλ 11,3 εθαηνκκχξηα επξψ γηα
δπν ζρνιεία. Γελ ζαο ελδηαθέξεη σο έξγν ηα δπν ζρνιεία, αιινχ είλαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ζαο. Γηαηί δελ θέξλνπλ ηα ζρνιεία έζνδα, πψο λα ην
θάλνπκε. Σα ζρνιεία δελ είλαη αλαπηπμηαθά, δελ είλαη επηρεηξεκαηηθά, μέξνπκε
ηψξα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη πσο θηλείζηε.
2,7 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ερνπεηάζκαηα, 3,7 εθαηνκκχξηα επξψ
αληηπιεκκπξηθά έξγα, 10,3 επξψ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, 2,1 εθαηνκκχξηα
επξψ… Πξνζέμηε, έηπρε λα δηαβάζσ –δελ μέξσ πφζνη ηα δηαβάζαηε- ηα
πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, φπνπ ν ίδηνο ν Γήκαξρνο
παξνπζηάδεη σο νξακαηηθφ έξγν ηεο λέαο Γηνίθεζεο, πνην. Σν εμήο έλα, ην
νπνίν εκείο ην έρνπκε αθήζεη έηνηκν. Κάλακε ηξνπνπνίεζε Γεληθνχ
Πνιενδνκηθνχ, θάλακε φιν ηνλ θάθειν, θάλακε ηηο επαθέο, εληάρζεθε ζην
πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο, ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην θαη έξρεηαη ν θ.
Βνχξνο λα εμαγγείιεη σο φξακα απηήο ηεο Γηνίθεζεο λα απνθηήζεη ε Νέα
Υαιθεδφλα έλα πνιηηηζηηθφ πνιπρψξν.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ην εκθαλίδεηε σο φξακά ζαο λα απνθηήζεη ε
πφιε έλα πνιηηηζηηθφ πνιπρψξν.
500.000 € αζθαιηνζηξψζεηο, 450.000 € γηα αλάπιαζε ζηελ
Αγία Μαξίλα θαη ζηνπο Απνκάρνπο. Άξα απηή ηε ζηηγκή ηνπιάρηζηνλ αθφκε
απηφ ην νπνίν θάλεηε είλαη φηη ηα έρεηε βξεη έηνηκα θαη ηα ζπλερίδεηε θαη θαιά
θάλεηε θαη δελ ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε θαη δηαθνξεηηθά.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο πσ θάηη; Θέιεηε θη εκείο ζην επφκελν
πκβνχιην λα θσλάμνπκε αλζξψπνπο λα δηαθφπηνπλ ηνπο δεκνηηθνχο ζαο
ζπκβνχινπο, φηαλ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην γλσξίδνπκε ηνλ θχξην. Έλαο πνιίηεο είλαη πνπ
παξαθνινπζεί, εγψ πξνζσπηθά δελ ηνλ γλσξίδσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καθψο, θάθηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εζέλα θαθψο ζε δηαθφπηεη.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Απηφ

είπα;

Δίπα

θαθψο

δηαθφπηεη,

φρη

πνπ

παξαθνινπζεί.
Δγψ ιέσ φηη δελ είλαη δπλαηφ δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ
εθθξάδνπλ άπνςε λα δηαθφπηνληαη κε ραξαθηεξηζκνχο απφ ην θνηλφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρεηε δίθην, ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηή ηε ζηηγκή έξρεζηε εδψ θαη ιέηε φηη απμάλεηε γηα
ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζηηγκή πνπ κεηψλεηε. Λέηε φηη απμάλεηε γηα ηνλ αζιεηηζκφ,
ηε ζηηγκή πνπ ηα κεηψλεηε. Λέηε φηη απμάλεηε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηε
ζηηγκή πνπ ηα κεηψλεηε. Απηά, είλαη απνηππσκέλα ζηα ζπγθεθξηκέλα
λνχκεξα, ηα νπνία αλέθεξε θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ε θα Παπαινπθά θαη ν
θ. Αλαληάδεο θαη ν θ. Νηάζεο.
Άξα πξνζπαζήζηε ηνπιάρηζηνλ λα κελ θάλεηε ην άζπξν, καχξν.
Απηή ηε ζηηγκή θέξεηε έλα πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο πξνηηκά, βάδεη πάλσ ηηο
δηεπζεηήζεηο ζε εκεηέξνπο γη' απηφ θαη απμάλεη πάξα πνιχ ηα έμνδα γηα
έκκηζζνπο, ηα απμάλεη ζπλνιηθά θαηά 70.000 €.
Έξρεηαη ηειεπηαία ζηηγκή γηαηί μέξεηε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε απηά ηα έρεηε πεη ζηελ πξψηε ζαο
ηνπνζέηεζε. Απηφ δελ είλαη δεπηεξνινγία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε κε, εδψ θέξαηε ηειεπηαία ζηηγκή εδψ ζήκεξα
«Παξνρή

εηδηθεπκέλσλ

ζπκβνπιεπηηθψλ

Τπεξεζηψλ

πνπ

αθνξνχλ

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. Ση είλαη απηφ; Πνηεο είλαη νη
εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 20.00 €; Γειαδή ηη
θάλαηε; Δηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηα κεηαθέξεηε ζε ζπκβνπιεπηηθέο
Τπεξεζίεο.
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Ση αλάγθεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη ν Γήκνο γηα ηηο
ηερλνινγίεο

ηεο

πιεξνθνξίαο

θαη

επηθνηλσλίαο

φηαλ

έρεη

Σκήκα

κεραλνγξάθεζεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην έιεγεο ζηνπο δηθνχο ζνπ Μηράιε, φρη ζε εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε πάκε ζην εηθνζάιεπην, δελ γίλεηαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ πάκε ζην εηθνζάιεπην έρσ θξαηήζεη ψξα… Δδψ
φιε ζαο ε ινγηθή είλαη αληαπνδνηηθφηεηα αθφκε θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ
Γήκνπ, είλαη ηδησηηθνπνίεζε ζηελ νπζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηελ
νπνία ζα έρνπκε έζνδα θαη έρνπκε θαη θάηη πεξίεξγν, ην νπνίν ην ππαηλίρζεθε
ν θ. Γξεηδειηάο γηα φζνπο δελ ην θαηάιαβα, αιιά ήξζε ν θ. Σάθαο λα
επηβεβαηψζεη φηη ηα θαληήιηα ζα δνζνχλ ζε ηδηψηε.
Δπεηδή μέξεηε νχηε εκείο είκαζηε ρηεζηλνί θαη απηνί πνπ βξήθαλ
εζάο είραλ βξεη θαη εκάο θαη καο είραλ ζηείιεη θαη e-mail κε πξνηάζεηο, κε
φξνπο θαη ηα ινηπά. Οπαί θαη αιίκνλν αλ ηα ρξήκαηα πνπ ζθνπεχεηε λα βάιεηε
γηα λα δψζεηε ηα θαληήιηα είλαη ιηγφηεξα απφ απηά πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο
φηαλ εκείο δηεθδηθήζακε θαη θαηαθέξακε ην 2013 θαη πήξακε πίζσ ηα
θαληήιηα. Οπαί θαη αιίκνλν θαη κάιηζηα φηαλ ν Γήκνο έρεη πξνζσπηθφ πνπ
κπνξεί λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά.
ηη ην πξφβιεκα πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο ππάξρεη θαη έρεη δίθην.
Τπάξρεη πξφβιεκα θαη αλ δείηε θ. Γξεηδειηά επί ζεηείαο καο είρακε
πξνζπαζήζεη κε πνιινχο ηξφπνπο λα ην ιχζνπκε, φρη βεβαίσο κε
ηδησηηθνπνίεζε ησλ θαληειηψλ. Αιιά ζίγνπξα απηφ πνπ πεηχρακε είλαη φηη
απφ ην 0 πεξίπνπ ν Γήκνο ζηε ζεηεία καο εηζέπξαηηε γχξσ ζηηο 3.000 € ην
κήλα απφ ην άλακκα ησλ θαληειηψλ.
Σέινο επεηδή ιέγνληαη αλαθξίβεηεο εδψ κέζα. Σν λα βάιεηε
δηαθήκηζε ζηα ιεσθνξεία πξνθαλψο γηα λα ππάξμεη δηαθήκηζε ζηα
ιεσθνξεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηα ιεσθνξεία. Άξα δελ πξέπεη λα
εηζαθνπζηεί ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, λα θαηαξγεζεί ε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία.
Ο αλζνζηνιηζκφο φκσο ηεο εθθιεζίαο είλαη παξάλνκνο.
Οπδεκία πηζαλφηεηα ππάξρεη λα επηβάιιεηε είηε ηέινο, είηε θφξν επί
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δηθαηψκαηνο γηα ηνλ αλζνζηνιηζκφ. Απηφ επηρεηξήζεθε λα γίλεη θαη ην ‟11 θαη
ην ‟12 ην δηεξεπλήζακε εκείο θαη ην ‟15 είλαη αδχλαην λα γίλεη.
Χο εθ ηνχηνπ γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο εκείο ζα
θαηαςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα ζηεξίμνπκε κφλν εθείλεο ηηο
δαπάλεο πνπ είλαη αλειαζηηθέο, ηα εξγαζηαθά θαη βεβαίσο φια ηα επελδπηηθά
θαη ηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, άθνπζα ην εμήο παξάδνμν απφςε εμ
αξηζηεξψλ ρσξίο λα νλνκαηίδσ πξφζσπα: «θ. Βνχξν είζηε αλίθαλνο φηαλ ζαο
ιέκε φηη γηα ηα πνιηηηζηηθά είζηε θαηάιιεινο». Καη επεηδή εκέλα κνπ αξέζεη λα
κηιάσ ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ ζε θαλά δπν θσδηθνχο, αθήλνληαο 28
ζηελ άθξε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ην ζρεηηθφ θεθάιαην 0200643101 θαη
0215611704 θακία ηξηαληαξηά θσδηθνί πξνβιέπνληαη γηα ηα πνιηηηζηηθά,
αζιεηηθά πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φηη ζηνλ πξνεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ
164.840 € γηα λα κε ζαο θνπξάδσ κε ηηο γξακκέο θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ
αξηζκψλ, απηφ είλαη ην έλα θαη ην βαζηθφ.
Γεχηεξνλ, πφηε αθνχζηεθε φηη κηα πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή
πνπ απέηπρε λα επηβάιιεη ζηελ επφκελε πνπ εθιέρηεθε ην ηη πξέπεη λα θάλεη;
Έθξηλε ηελ πξνεγνχκελε, έθεξε κηα θαηλνχξγηα. Ζ θαηλνχξγηα έρεη θάζε
δηθαίσκα λα μεδηπιψζεη ηελ πνιηηηθή ηεο. Αλ ζα θάλεη δηαγσληζκφ ζην
λεθξνηαθείν ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ άδεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο; Γηα λα
ζνβαξεπηνχκε. Αλ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηελ θαλνληζηηθή, φηαλ φινη ζαο
παξαδέρεζηε φηη εθεί είλαη μέθξαγν ακπέιη. Αο βξεζεί έλαο λα πεη φηη εθεί
κέζα ιεηηνπξγνχλ φια άςνγα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη απφςε ππήξμε κηα νκηιία ηνπ θ. Γνχια, ν
νπνίνο ζηάζεθε θαη ηνλ ζπγραίξσ κε επιάβεηα θαη ζπλέπεηα ηνλίδνληαο
θάπνηεο παξακέηξνπο φζνλ αθνξά ηελ παηδεία. Αληί λα ζηαζνχκε ζε απηά ηα
δεηήκαηα θαη πσο λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηα ζρνιεία καο, θαζφκαζηε θαη ιέκε
ηφζα εθαηνκκχξηα εδψ ηφζα εθαηνκκχξηα εθεί
Κχξηε Βαζηιφπνπιε ηα ζρνιεία πνπ ρηίδνληαη ζήκεξα ζηε
Γεθειείαο ην Πνιπθιαδηθφ πνπ ζα θχγεη απφ εδψ θαη ην Γπκλάζην μέξεηε φηη

104

ε

22 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/12/2019

αγνξάζηεθε επί επνρήο κνπ, πξηλ 19 ρξφληα; Καη ζηα εγθαίληα ηεο ζεκειίσζεο
νχηε θαλ αλαθεξζήθαηε θαη έξρεζηε ζήκεξα θαη καο ιέηε ηη ζα θάλνπκε αχξην;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βάιαηε ην φλνκά ζαο κέρξη θαη ζε βξχζεο!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ! Δγψ είδα πξννπηηθά φηη ε πφιε καο
ρξεηάδεηαη θαηλνχξγηα θηίξηα γηαηί είλαη απφ ηε ρνχληα ρηηζκέλα θαη
αθαηάιιεια θαη θξφληηζα λα αγνξαζηνχλ ηφηε. Καη θαιά θάλεηε, έρσ ην
ζάξξνο λα ην πσ, θαη ρηίδνληαη. Οπδεκία αλαθνξά φκσο ζηνλ εκπλεπζηή
απηνχ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ ζρνιείσλ, γηα λα κελ πσ ζε άιιε ζπλεδξίαζε
θάπνηνο άιινο είπε εδψ κέζα «δελ έθαλε θαλέλα ζρνιείν».
Κχξηνη ζπλάδειθνη ε πξννπηηθή ηεο πφιεο καο είλαη ηα ζρνιεία
καο. Βάιακε δεκνηηθφ θφξν κηα αχμεζε απφ 0,26-0,31 πφζν πήγε θ. Σάθα
θαη θαηεγνξεζήθακε. Μα απηή ε είζπξαμε ζα πάεη θαηά θχξην ιφγν θαη
απνθιεηζηηθά, αλ είλαη 200.000 € ζηα ζρνιεία. Μελ ιέηε φηη είλαη
ππνβαζκηζκέλν ην θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
ησλ ζρνιείσλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Πξνθχπηεη απφ θάπνπ φηη ζα πάλε ζηα ζρνιεία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία κνπ είλαη ν κφλνο θσδηθφο πνπ επηηξέπεη ην έζνδν
απηφ λα δηαηεζεί ιεηηνπξγηθά. Ση ζεκαίλεη απηφ; Απέδεημε ε Γεκνηηθή Αξρή
κέζα ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο, έδσζε 40.000 €.
ηαλ ζα έρεη έλα πξφζζεην έζνδν ην λέν έηνο, πνπ ζα ην έρεη,
ηεο δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα δηαζέζεη γηα έλα επαίζζεην ηνκέα πνπ
δελ ζα δηαθσλήζεη θαλείο, έθηαθηα. Αλάινγα κε ηελ είζπξαμε. Λέκε
πξνυπνινγηζκφο, κε λνκίδεηε φηη έρνπκε 35 εθαηνκκχξηα ζην Σακείν, απηά
έξρνληαη κέξα κε ηελ εκέξα. Πνπ ζεκαίλεη φζν ζα εηζπξάηηεη αλά κήλα, αλά
δίκελν δεκνηηθά ηέιε θαη δεκνηηθφ θφξν ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα πεη «πάξε 20,
πάξε 30, πάξε 40 ηνλ άιιν κήλα». Έηζη εμειίζζεηαη ε πινπνίεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Δπνκέλσο θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο
ησλ εζφδσλ. ηαλ φινη παξαδερφκαζηε ζην λεθξνηαθείν φηη δελ ιεηηνπξγεί
ηίπνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ην ιέηε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ην παξαδερηήθαηε θη εζείο πξηλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ επαλαιακβάλεηε θαη κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ πνιχ,
ζπλερίζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα δηαθσλείηε γηα ηα θαληήιηα έρεη δηθαίσκα ε λέα
Γεκνηηθή Αξρή δελ ζα ηεο ππνβάιιεηε εζείο ην ηη ζα θάλεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα έρσ άπνςε; Γελ θαηάιαβα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άπνςε κπνξεί λα έρεηε, λα κελ ιέηε φκσο ζα πξνζθχγσ
εθεί ζα ην αλαηξέςσ. Καλέλα δηθαίσκα δελ κπνξεί λα ζαο ζηεξήζεη θαλείο,
κελ ην επηθαιείζηε ηφζν πνιχ θαη θάζε θνξά, γηαηί δελ ζα ζαο πηζηέςεη
θαλείο, ζα είλαη ζαλ ην ιχθν κε ηα πξφβαηα. Έρεηε ην δηθαίσκα θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ζηα δεκνηηθά ηέιε λα πξνζθχγεηε, δελ ρξεηάδεηαη λα καο
ην ιέηε.
Γελ είλαη αγσγή απηνδηνηθεηηθή «αλ δελ κε αθνχζεηε, ζα
πξνζθχγσ». Πξνζθχγεηε. αο εκπνδίδεη θαλείο; Καη λα ζέιεη, δελ κπνξεί λα
ζαο εκπνδίζεη. Αζθείζηε ην λφκηκν δηθαίσκά ζαο. Αιιά έηζη βιέπεηε ηελ
Απηνδηνίθεζε; Αληί λα ζηαζνχκε θαη λα πνχκε «ηη είπε ν Αιέθνο απφςε;», κνπ
αξαδηάδεηε ηα ερνπεηάζκαηα 3 εθαηνκκχξηα εθείλν, 2 εθαηνκκχξηα ην άιιν,
πνιχ θαιά θάλαηε θαη ηα πεηχραηε. Απηφ κελ επαλαιακβάλεηαη.
Δθείλν πνπ πξέπεη λα δνχκε είλαη ηη πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε
απηά γηα λα γίλεη αθφκε θαιχηεξε πφιε θαη ε κία θαη ε άιιε.
Αληί λα αθνχζσ ηη γίλεηαη απφ ηνπ Καλάθε πξνο ηα θάησ πνπ
έρνπλ λεθξψζεη φια ηα καγαδηά θάζνκαη θαη αθνχσ ζα γίλνπλ 3 εθαηνκκχξηα
απφ εδψ, 2 εθαηνκκχξηα απφ εθεί, ηα πέηπρα απφ εδψ, ηα έραζα απφ εθεί θαη
ηα ινηπά. Αο ζνβαξεπηνχκε θπξίεο θαη θχξηνη θαη αο δνχκε κε ρακειφηεξνπο
ηφλνπο ηελ εμέιημε ηεο πφιεο καο πξνο ην θαιχηεξν.
Δκείο σο Παξάηαμε έρνπκε θαηαγξάςεη φπνπ δηαθσλήζακε,
ζεβφκαζηε ηελ πιεηνςεθία πνπ πάξζεθε ζηα δεκνηηθά ηέιε, παξά ηηο
ελζηάζεηο ή ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία. Δπρφκαζηε λα πέζνπκε έμσ εκείο θαη
λα επηβεβαησζείηε εζείο έηζη ψζηε ε πφιε λα πάεη κπξνζηά.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο σο Παξάηαμε ζα ςεθίζνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θ. Γήκαξρε, δηφηη καο αξέζεη ν Γήκνο λα πεγαίλεη κπξνζηά
θαη πάεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία αθφκε θαιχηεξα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
επέκεηλα λα καο πεη ν θ. Σάθαο ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ηξέρνληνο. Καη ηη καο είπε; Μαο είπε φηη σο ην ηέινο ηνπ 2019 ηα έζνδα, ηα
πξαγκαηηθά λνχκεξα ηψξα ιέκε είλαη πεξίπνπ 22 εθαηνκκχξηα –δηνξζψζηε κε
θ. Σάθα- θαη πξνυπνινγίδνληαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 24 εθαηνκκχξηα. Σα δε
έμνδα ζηα 18 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα, ρσξίο λα κπνξεί λα ππάξρεη πξφβιεςε
γηα ην πνπ ζα θηάζνπλ.
Απηά θαη κφλν ηα λνχκεξα απνδεηθλχνπλ εθηφο ησλ άιισλ πνπ
είπα ζηελ πξσηνινγία κνπ ηελ πιαζκαηηθφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 22 κε
24 εθαηνκκχξηα ηα έζνδα, 18 κέρξη ηψξα ηα έμνδα άληε λα θηάζνπλ 20
εθαηνκκχξηα. Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ. Καη
κάιηζηα πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη δαπάλεο θαη έζνδα πνπ
γίλνληαη γηα έξγα ζπλερηδφκελα, απηά είλαη ηα πξαγκαηηθά λνχκεξα.
Αδηακθηζβήηεηα.
Γηα λα έξζνπκε ηψξα ζε απηά πνπ είπα ζηελ πξσηνινγία κνπ
φζνλ αθνξά ηε δηεθδίθεζε έξγσλ απφ ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ηελ
Πεξηθέξεηα. Καη' αξρήλ λνκίδσ φηη πξέπεη λα πνχκε θαη γηα ην παξειζφλ, ζα
ην πσ φκσο ζηε ζπλέρεηα. Θα δαλεηζηψ φκσο απηή ηε ζηηγκή έλα δεκνζίεπκα
ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ απφ ηνλ «Κφζκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Γηα λα δνχκε
ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα, πνπ εθεί ζα κπνξνχζαηε
θάιιηζηα λα έρεηε εληάμεη, λα έρεηε δεηήζεη λα εληαρζνχλ ψξηκεο κειέηεο,
ΚΑΠΖ θαη ρίιηα δπν άιια πνπ είλαη ψξηκα ήδε.
Γηα λα δνχκε ηη αθξηβψο έρεη ζπκπεξηιεθζεί εθεί:


Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξαζηηερληθήο ΑΔΚ γηα ην γήπεδν, ζπλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε 20 εθαηνκκχξηα επξψ.



Πξφβιεςε

γηα

ην

2020

1

εθαηνκκχξην

επξψ,

ππνγεηνπνίεζε

Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ε γλσζηή ζχκβαζε ζηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ
ΗΝΣΡΑΚΑΣ πνπ είλαη πεξίπνπ ην ίδην πνζφ.


πκβαζηνπνηήζεθαλ ηα 10.096.994 € θαη πξνβιέπεηαη λα μνδεπηεί 1
εθαηνκκχξην εληφο ηνπ 2019 θαη άιια ην 2020.
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Πεδφδξνκνο θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ
νηθνπέδνπ ηνπ γεπέδνπ. Απηφ είλαη πεξίπνπ πξνυπνινγηζκνχ 379.988
€ απφ ηα νπνία νη 50.000 € ην 2020



Πξνζηαζία,

δηαρείξηζε

θαη

αλάπιαζε

ηνπ

άιζνπο

ηεο

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο (απηά πνπ ζαο δηαβάδσ, είλαη απηά πνπ ςεθίζηεθαλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 11 Γεθεκβξίνπ) ζπλνιηθφ
πνζφ ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο 800.000 € γηα ηε δηαρείξηζε – αλάπιαζε
ηνπ άιζνπο, 394.816 € απφ ηα νπνία εθηακηεχηεθαλ ην έηνο 2018 θαη
‟19 νη 230.000 €.


Γεκηνπξγία θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο, ηππηθφ πνζφ 1.000
€



Αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφο πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Γελ κπνξεί λα ζπκβεί εδψ, εδψ θάλσ κηα παξέλζεζε γηα λα πσ

ζηνλ θ. Κνπηζάθε, φηη εθείλνο σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ πνπ ην ζέκα ηέζεθε γηα ην πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ήξζε, είδε
θαη απήιζε απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δκθαλίζηεθε,
έθπγε θαη δελ ςήθηζε νχηε πήξε ζέζε θαλ. Γη' απηφ πνπ καο θαηεγνξεί εκάο
ζήκεξα, φηη ηνλ ηξέρνπκε απφ εδψ θαη απφ εθεί. Πνηα ήηαλ ε δηθή ηνπ
ππεχζπλε ζηάζε πνπ ήηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο; Πήγε ζηε ζπλεδξίαζε θαη
απνρψξεζε. Απηή ήηαλ ε ζηάζε ηνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηγά, λα κελ καο θάλεηο θαη ληαληά!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, ληαληά δελ ζα ζε θάλσ
εγψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ, κελ αλνίμσ ην ζηφκα κνπ. ε παξαθαιψ!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζε παξαθαιψ, εγψ ζνπ
κηιάσ κε επηρεηξήκαηα. Απνπζίαζεο ή φρη απφ ηε ζπλεδξίαζε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, αιιά φρη γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο επηθαιείζαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο….
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην πξαθηηθφ δηαβάδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άιια έξγα:


Γηεπζέηεζε ξέκαηνο Πνδνλίθηε απφ ηε γέθπξα νδνχ Υαιθίδνο έσο ηε
γέθπξα ηεο νδνχ Δξάησλνο. Πξφθεηηαη γηα ην έξγν πνπ αθχξσζε
πξφζθαηα ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, σζηφζν νη 24.750 € πνπ
δαπάλεζε ε Πεξηθέξεηα γηα ηε ζρεηηθή κειέηε ηα πέηαμε νπζηαζηηθά θαη
έρεη εμαθαληζηεί ην έξγν πνπ πξέπεη λα γίλεη ηψξα, ε λέα κειέηε
δειαδή.



Αληηπιεκκπξηθά έξγα ελίζρπζεο πθηζηάκελνπ ζπιιεθηήξα 7 ην
αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα. Φαίλεηαη λα παξαπέκπεηαη εθ λένπ ζηηο
θαιέλδεο, δελ ππάξρεη.



Αλάπιαζε παηδηθψλ ραξψλ. Έξγν πνπ είρε πξνυπνινγηζηεί ζε
202.000 € θαη ζπκβαζηνπνηήζεθε ηειηθά κε 88.488 € ηα νπνία
πξνβιέπεηαη λα εθηακηεπηνχλ ην 2020.



πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθψλ νδψλ, άγλσζην γηα πνηνπο δξφκνπο
κηιάκε, πάλησο γηα ην 2020 εληάζζνληαη πεξίπνπ 355.000 € απφ
κεγαιχηεξν

θνλδχιη

1.100.000

€

ηνπ

νπνίνπ

ε

θαηαλάισζε

ηνπνζεηήζεθε θη απηή ζην κέιινλ.
Απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο. Δάλ κνπ βξείηε έζησ θαη έλα πνπ έρεηε πξνηείλεη εζείο κε ψξηκε
κειέηε, ηφηε εγψ πξαγκαηηθά ζα παξαδερηψ φηη θάλσ ιάζνο. Σίπνηε δελ έρεηε
πξνηείλεη, 11 Γεθεκβξίνπ. Γειαδή ε λέα Γηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο δελ ζα
έπξεπε λα έρεη νριεζεί απφ εζάο θαη λα έρεη ζπκπεξηιάβεη θάηη; Γελ νριήζεθε
φκσο.
Έξρνκαη ζηα ππφινηπα. Απνζπαζκαηηθά, δελ άθνπζα λα πνπλ
ηίπνηε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ επί επνρήο ηεο θαο Γατηαλά είρακε
αληηπαξαηεζεί γηα ην ζέκα ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ζπκβνχισλ θαη δελ
κηιψ κφλν γηα ηνλ θ. Γξακκέλν, ηνλ θ. Κνζθνιέην, ηνλ θ. Κνπεινχζν πνπ έρσ
ηηο ππνγξαθέο ηνπο ζε ζρεηηθά θαηαγγειηηθά έγγξαθα, κηιψ θαη γηα ηνλ θ.
Γξεηδειηά, ν νπνίνο ην είρε θάλεη ζεκαία ηφηε. Σφηε είρε θάλεη ζεκαία λα
έρνπκε ιηγφηεξα έμνδα γηα εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο. ήκεξα
ζπκθσλνχλ φινη, θνπβέληα δελ άθνπζα γη' απηφ, γηα άιια άθνπζα.
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Καη βέβαηα απηά ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα λα δνχκε ηη ιέγακε
ηφηε, πσο ην ιέγακε, κε πνηα έγγξαθα ην ιέγακε θαη ηη ιέκε ζήκεξα θαη ηη
ςεθίδνπκε ζήκεξα.
Καη βέβαηα δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη δνπιεηά έρεη ν ζχκβνπινο
πνιηηηζκνχ ζε έλαλ άλζξσπν ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο είζηε εζείο θ. Γήκαξρε,
πνπ εθεί δελ κπνξεί λα ζαο ακθηζβεηήζεη θαλείο, νχηε ηελ πξνζθνξά ζαο
νχηε ηελ παξνπζία ζαο. Απηφ ην ζεσξψ θαη απηφ απαξάδεθην, δειαδή ηη
έρνπκε ζήκεξα. Δπί Βαζηιφπνπινπ είρακε ηξεηο ζπλεξγάηεο, ηψξα ζα έρνπκε
πέληε θαη ηπραίλεη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαηψλ απηψλ λα είλαη απνηπρφληεο
δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηνπ πλδπαζκνχ ζαο θαη έρνπκε επίζεο έλαλ ακεηβφκελν
θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ Πξφεδξν θνηλσθεινχο επηρείξεζεο πνπ δελ
ακεηβφηαλ παιαηφηεξα θαη απηφ ην είρακε πνιεκήζεη ηφηε ηελ πεξίνδν 20112014 θαη παξάιιεια θη έλαλ ζχκβνπιν πνιηηηζκνχ.
Απηά, ζε έλα πξνυπνινγηζκφ ζθηρηφ, ζηνλ νπνίν έρνπκε
πξφβιεκα ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
Δπίζεο ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξέκβαζε ζην ζέκα πνπ αθνξά
ηα ζρνιεία. Γελ άθνπζα απφ θαλέλαλ φηη ζήκεξα αλ γίλεηαη ην ζρνιείν ζηνλ
ΈΠΔΡΟ, ν ρψξνο απηφο απαιινηξηψζεθε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Νίθνπ
Αδακφπνπινπ θαη πξνρψξεζε βεβαίσο κε ηηο επφκελεο Γηνηθήζεηο γηα λα
πινπνηεζεί ζήκεξα ην έξγν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη απηή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηηο ΚΣΤΠ αλήθεη Υάξε, πνηέ δελ απαιινηξηψζεθε απφ
ην Γήκν. Υψξνο πνπ αλήθεη ζηηο ΚΣΤΠ είλαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο ρψξνο απηφο γθξεκίζηεθε αλ
ζπκάζηε θ. Βαζηιφπνπιε, δελ αζρνιηφζαζηαλ ηφηε εζείο κε ηα δεκνηηθά
πξάγκαηα, επί Νίθνπ Αδακφπνπινπ, ν ΔΠΔΡΟ. Ζ πξψηε δηαδηθαζία πνπ
έγηλε, έγηλε επί ησλ εκεξψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γεκάξρνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη άιιν απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπίζεο ζα ήζεια λα θάλσ κηα
παξέκβαζε ζε απηά πνπ είπε ν θ. Σάθαο γηα ην λεθξνηαθείν. Κχξηε Σάθα σο
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε γηαηί δελ πξνβήθαηε ζηελ έμσζε εθείλνπ πνπ
ρξσζηνχζε ζην Γήκν επί ελάκηζε ρξφλν; Δάλ έρσ εγψ έλα ζπίηη θαη ην
λνηθηάδσ ή έλα θαηάζηεκα θαη κνπ νθείιεη έλα ρηιηάξηθν, ηνπ θάλσ έμσζε.
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Δζείο επί ελάκηζε ρξφλν σο Γηνίθεζε, ν θ. Κνπηζάθεο, εζείο, ν
θ. Καληαξέιεο, ν θ. Καξαβίαο δελ θάλαηε ην παξακηθξφ. Γηαηί δελ ην θάλαηε;
αο φθεηιε ελάκηζε ρξφλν ελνίθηα, δηαθνξέο θαη κεηά δελ πιήξσλε θαζφινπ.
Γελ έπξεπε λα ηνλ θεξχμεηε εμσζηέν απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα
νθείιεη; Γελ ην θάλαηε απηφ. Άξα λα κε κηιάκε γηα ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη
θπξίσο λα κε κηιάκε γηα ην φηη πξναζπίδνπκε ην δεκνηηθφ ρξήκα. Έπξεπε λα
θεξπρζεί εμσζηένο απφ ηφηε. Γελ ην θάλαηε. Σνπο ιφγνπο ζα καο ηνπο πείηε
ππνζέησ.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Πξσηνκαγηάο δπζηπρψο ζα έρνπκε κηα
ίδηα γεχζε. Μφλν ν ηαχξνο Κφληνο επηρείξεζε αλεπηηπρψο λα αιιάμεη ηνλ
ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο, είπε «δελ ζα δψζνπκε ζηνπο κηθξνπσιεηέο
ρψξνπο» θαη ηα ινηπά ηνπ έθαλαλ θαηάιεςε, δελ κπφξεζε λα ηα θαηαθέξεη θαη
μαλαγπξίζακε ζην ίδην modus vivendi πνπ είρακε κέρξη ηψξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λείπεη ν γνξίιαο!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λείπεη ν γνξίιαο, αιιά πάλησο
θαλείο δελ επηρείξεζε απηφ λα ην αιιάμεη, νχηε θη εζείο θ. Βαζηιφπνπιε ην
αιιάμαηε. Γπζηπρψο παξέκεηλε ν ενξηαζκφο ζηα ίδηα πξφηππα πνπ βξήθαηε.
Μφλν ν θ. Κφληνο έθαλε κηα γελλαία πξνζπάζεηα, δελ κπφξεζε λα ηα
θαηαθέξεη δηφηη είρε ηελ πίεζε ησλ κηθξνπσιεηψλ νη νπνίνη έθαλαλ απζαίξεηε
θαηάιεςε. Σα ζπκφκαζηε φινη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε αθήζηε λα ζπλερίζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα Σακεία ηα γεκίζακε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ηα Σακεία
ηα γεκίζαηε, ηνλ ενξηαζκφ φκσο δελ ηνλ αιιάμαηε, παξέκεηλε ζην ίδην status.
Γηα πνην ιφγν; Ση λα ζαο πσ; Μπνξεί λα είραηε πξαγκαηηθή αδπλακία, πάλησο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηή θαη είλαη αλακθηζβήηεηε.
Ζ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ απνηειεί γηα καο κηα πάξα
πνιχ βαζηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ην ζθεθηφκαζηε θαη ην ζρεδηάδνπκε. Ο
πξνυπνινγηζκφο γηα λα κελ επαλέιζσ ζε απηά ηα νπνία είπα, είλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο δελ απνηππψλεη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο.
Οπζηαζηηθά

θαιχπηεη

αλάγθεο

νη

νπνίεο
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δηεθδηθεηηθφο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη φξακα γηα ηελ πφιε, ελψ
ππήξρε ν απαξαίηεηνο ρξφλνο θαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο.
Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ηνλ νπνίν ζα ηνλ θαηαςεθίζνπκε,
εθηφο θπζηθά απφ ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο πνπ είλαη ε κηζζνδνζία ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη θπζηθά κηιάκε γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ή ην
έθηαθην φρη φκσο ησλ κεηαθιεηψλ θαη θπζηθά γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Δηζαγγειεχο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε πνηνλ κηιάηε θ. Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο θαηαγγέιισ φηη απηή ηε ζηηγκή πξνζπαζείηε λα
βγάιεηε ηελ θαζαξηφηεηα ζηνπο δξφκνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ! Σν θαηαιαβαίλεηε απηφ; Αιιά ζέιεηε - δελ
ζέιεηε ε θαζαξηφηεηα ζα παξακείλεη εθεί πνπ είλαη, φπσο κπνξεί θαη ζα είλαη
ζην πιεπξφ ηνπ πνιίηε θαη εζείο δελ ζα κπνξέζεηε λα θάλεηε ηίπνηε, ην
παξακηθξφ, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ζα κπνξέζεηε λα ηε βιάςεηε. Να ην έρεηε
ππφςε ζαο!
Καη γηα ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο νπνίνπο θαηαγγέιιεηε ηελ θα
Γατηαλά είλαη λφκηκνη θ. Δηζαγγειεχο νη ζχκβνπινη;
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηε

Κνπηζάθε

ζαο

παξαθαιψ

πάξα

πνιχ

φρη

ραξαθηεξηζκνχο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ θ. Πξφεδξε! Αλ δελ είλαη λφκηκνη,
θαηαγγείιηε ην θη απηφ. Δθφζνλ είλαη λφκηκνη, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, αλ
λνκίδεηε φηη ε Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα είλαη δηαθνληαξένη θαη πεηλαιένη
είζηε γειαζκέλνο. Σν λφκν εθαξκφδνπκε θαη ηίπνηε άιιν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μάιινλ δελ κε θαηαιάβαηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ θαηαιάβαηε εζείο ηίπνηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σα ειιεληθά κνπ δελ είλαη πνιχ
θαιά!
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κπνξείηε λα είζηε Δηζαγγειέαο, ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Γελ

κπνξψ

λα

ζαο

αθνινπζήζσ γηαηί ηα ειιεληθά κνπ δελ είλαη θαζφινπ θαιά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθνχζαηε ηη ζαο ιέσ; Σα ειιεληθά ζνπ λα ηα δηακνξθψζεηο
κε ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο αθξηβψο, ζα πάξνπκε
ρξήκαηα απφ εζάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ γηα ηνπο
ραξαθηεξηζκνχο, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπφζρνκαη φηη ζα είκαη ν πην ζχληνκνο απ' φινπο. Κχξηνη
ζπλάδειθνη δελ μέξσ γηαηί έλησζαλ νξηζκέλνη ζπλάδειθνη ηελ αλάγθε λα
απνινγεζνχλ γηα ηε Γηνίθεζε Γατηαλά, εγψ αληηιακβάλνκαη φηη ππάξρεη θαη
ζπλέρεηα πνιηηηθήο θαη πνιηηηθψλ θνξέσλ θαη απφςεσλ θαη πξνζψπσλ, φκσο
δελ αθνξά ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, νχηε λνκίδσ αθνξά ηε ζπδήηεζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ηνπο νπνίνπο ζαο δηαβεβαηψλνπκε
ηνπιάρηζηνλ εκείο ηνπο έρνπκε θαηαςεθίζεη φινπο σο αληηιατθνχο, ζε
αληίζεζε κε ηνπο δηθνχο ζαο ζπκβνχινπο, απφ ηνπο νπνίνπο έρεη πάξεη θαη
κεξηθέο ζεηηθέο ςήθνπο θαη άξα έρεη ζπλέρεηα θαη δελ είλαη αληίθαζε, φπσο
εηπψζεθε.
Καη βέβαηα ζε ζρέζε κε ην κεγάιν έξγν ηνπ πξαζίλνπ φπσο
έκεηλε λα ιέγεηαη, ε βαζηθή καο αληίξξεζε δελ είλαη ζην κέγεζνο ηνπ ιάθθνπ θ.
Γξακκέλε αλ είλαη κεγάινο ή κηθξφο, αλ ρσξάεη δειαδή κηα θαζηαληά ή αλ
ρσξάεη θαη ηίπνηε παξαπάλσ, ην βαζηθφ δήηεκα ζην νπνίν δελ ηνπνζεηήζεθε
ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή είλαη φηη ήηαλ έλα κεγάιν, πξψην βήκα ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ πξαζίλνπ, ην νπνίν ην παίξλεη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή
ζαλ πάζα θαη γη' απηφ δελ θξίλεηε ην νπζηαζηηθφ δήηεκα. Γηαηί ην βιέπεηε ζαλ
πάζα.
Κχξηνη θαη θπξίεο ζπλάδειθνη ηξεηο κήλεο είλαη αξθεηνί, δελ ζα
θάλσ αλαζθφπεζε φκσο, ζα επηκείλσ φηη ππάξρεη έλαο θαηακεξηζκφο ζηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ. Τπάξρεη ε
Δπξσπατθή Έλσζε, ππάξρεη ε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, ππάξρεη ην θεληξηθφ
θξάηνο, ππάξρνπλ νη Πεξηθέξεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη άκεζα ηα ΠΔΠ, ηα ΔΠΑ
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φια απηά ηα κεγάια εξγαιεία κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο κεγάινπο
επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο, ηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ ππάξρνπλ θαη νη Γήκνη νη νπνίνη
παίδνπλ έλα δεπηεξεχσλ ξφιν. Κξίζηκν ζε δεηήκαηα ρξήζεσλ γεο, κε βαζηθφ
φκσο ξφιν ζηνλ θαηακεξηζκφ απηφ ηνλ αληηιατθφ απηνχ ηνπ αληηιατθνχ
θξάηνπο, ηνπ ερζξηθνχ πξνο ηα ιατθά ζπκθέξνληα, ηε ζπγθξάηεζε ησλ
θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ, ηε ιεγφκελε θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ θησρνθνκείνπ,
ηε ζπκπίεζε ησλ αλαγθψλ, ηνλ πεηζαλαγθαζκφ λα δέρεζαη ζαλ πξφνδν ηελ
απφιπηε νπηζζνδξφκεζε.
Γηαηί ζήκεξα πνην είλαη ην θξηηήξην ησλ αλαγθψλ; Κξηηήξην ησλ
αλαγθψλ είλαη λα πνχκε φηη είλαη επίηεπγκα ην γεγνλφο φηη ηελ εβδνκάδα πνπ
έξρεηαη γηα πξψηε θνξά άλαςε ην θαινξηθέξ ζην Γπκλάζην ζηε Υαιθεδφλα;
Απηφ είλαη επίηεπγκα; Δίλαη επίηεπγκα λα πνχκε αλ ζα ζπλερίζεη ην αίζρνο κε
ηελ αίζνπζα ζην 5ν Γεκνηηθφ, πνπ θαιιηέξγεζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή θαη βεβαίσο ζπλέρηζε απηή θαη ζεσξείηαη θαλνληθφ πιένλ.
Απηά είλαη ε θαλνληθφηεηα; Δάλ ζα ζπδεηάκε εάλ ζα θφςνπκε
ηελ αίζνπζα ηξαπεδαξία ή ηε βηβιηνζήθε απφ ην ζρνιείν; Απηφ είλαη ην
θξηηήξην ζηνλ 21ν αηψλα; Γηαηί λα κελ ξσηήζνπκε αλ έρνπκε αζεηηιίλε ή φρη
δειαδή, αλ είλαη έηζη.
Δίλαη θξηηήξην ην αλ ζα θαηαθέξεη λα απνιπζεί ν ζπκβαζηνχρνο
ν δηθφο καο ή ν γλσζηφο καο γηα λα πηάζεη δνπιεηά κε εκεξνκελία ιήμεο ν
άιινο ζπκβαζηνχρνο θαη λα ζπζηάδεηαη ην δηθαίσκα ζηε ζηαζεξή δνπιεηά; Δάλ
ζα πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί ν εξγαδφκελνο κε ην εξψηεκα «ηψξα κηζζφ πείλαο,
αιιά λα κελ πεζαίλσ ηεο πείλαο ή αχξην ζχληαμε φ,ηη λά „λαη», φηαλ ππάξρεη
απηφο ν θνηλσληθφο πινχηνο, φηαλ παξάγεη ηα πάληα ν εξγαδφκελνο;
Άξα

ππάξρεη

έλα

δήηεκα

ηέηνησλ

θξηηεξίσλ.

Δίλαη

ν

πξνυπνινγηζκφο έλα απιά ηερληθφ εξγαιείν πνπ ν θαζέλαο ην παίξλεη θαη ην
ρξεζηκνπνηεί έηζη ή αιιηψο; Δίλαη δήηεκα ππεξεζηαθφ νη θαηαζρέζεηο; Να καο
δψζεηε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε δεηήζεη γηα ηνπο νθεηιέηεο λα δνχκε ζε πνηνπο
γίλνληαη νη θαηαζρέζεηο. Γηαηί εκείο μέξνπκε φηη νη νθεηιέο ζην δεκφζην είλαη
θάηη ζαλ ην πνηληθφ Μεηξψν. Σελ έρεηο θαζαξή αλ είλαη ηειείσο θαηάιεπθν ή
ηειείσο θαηάκαπξν. Αλ είζαη θάπνπ κε ιίγν, ζε θπλεγάλε απφ πίζσ.
Γελ είλαη δήηεκα ην πψο ζηέθεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή απέλαληη ζηηο
θαηαζρέζεηο; Πσο ζα ήηαλ ζήκεξα ηα πξάγκαηα αλ φηαλ ε πξσηνβνπιία πνπ
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μεθίλεζε ν Πειεηίδεο πξηλ ελάκηζε ρξφλν πνπ δήηαγε λα κπνξνχλ νη Γήκνη λα
δηαγξάθνπλ κηθξνρξέε ησλ 500 € γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, είρε ζηεξηρζεί απφ
200 Γήκνπο ή απφ 100 Γεκάξρνπο; Δκπφδηζε θαλέλαλ;
Δκπφδηζε

θαλέλαλ

ηνλ

Πξφεδξν

ηεο

ΚΔΓΔ

πνπ

είλαη

πξσηαζιεηήο ζε απηά; Καη βέβαηα έρεη δίθην ν θ. Κνζθνιέηνο φηη ν
πξνυπνινγηζκφο εθθξάδεη κηα ζηξαηεγηθή. Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή; Ζ
ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ αθνχζακε ελ ρνξψ απ' φια ηα ζηφκαηα ησλ
δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηεο ζπλδηνίθεζεο: αχμεζε εζφδσλ, δεκηνπξγία
εζφδσλ. ινη απηφ ιέλε. «Μέρξη πνπ;» ξσηάκε εκείο.
Σν 62% ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ είλαη ηδίν έζνδν. Πέζηε κνπ
πνπ. ην 70%; ην 80%; ην 100%; Γηα πξάγκαηα ηα νπνία έρεη πιεξψζεη
κία, δπν, ηξεηο, δέθα θνξέο ν εξγαδφκελνο.
Δθθξάδεη ινηπφλ απηή ε πνιηηηθή θαη δελ είλαη έλα εξγαιείν
απιψο, δελ εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ ΟΣΑ, δελ
εθθξάδεη ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ ηνλ νπνίν ηνλ ρεηξνθξνηήζαηε, ν νπνίνο ιέεη
αληαπνδνηηθφηεηα παληνχ θαη ηψξα δηακαξηχξεηαη ν θ. Σάθαο γηα ηηο
πεξηθνπέο. Μνπ ζπκίδεη νξηζκέλνπο πνπ ζέινπλ ην θξέαο, αιιά ιηπνζπκνχλ
ζηελ εηθφλα ηνπ αίκαηνο.
Απηή ε ζηξαηεγηθή δελ είλαη επεηδή ζαο ηε θφξησζαλ, είλαη
επεηδή ζπκθσλείηε, ηελ ππεξεηείηε ηελ έρεηε πεη πξνεθινγηθά, ηελ έρεηε
δηαθεξχμεη, ηε ζηεξίδεηε κε ηελ ςήθν ζαο ζηελ ΚΔΓΔ, κε ηηο πξάμεηο ζαο εδψ,
κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξλάηε αχξην απηφ πνπ καο
έρεηε θέξεη θαη κάιηζηα κε ηελ απίζηεπηε δηαηχπσζε, ηελ νπνία εγψ ζα ηε
βάισ ζην Μνπζείν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο ιέηε, λα ζπγθαιέζεηε
Γεκνηηθφ πκβνχιην –εγψ πξψηε θνξά ην έρσ δεη απηφ- παξνρή ζεηηθήο
γλψκεο. Γελ ιέεη παξνρή ή κε, ζεηηθήο γλψκεο. Παξνρή ζεηηθήο γλψκεο. Γελ
ζέιεηε; Πεξάζηε έμσ. Απηή είλαη ε αληίιεςή ζαο: απηαξρηθή, ζαλ ηεο
Κπβέξλεζεο.
Δίλαη κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ έρεη θαη ζπλέρεηα ζηε δηαρείξηζε
αιιά πξνρσξάεη θαη παξαπέξα, κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ζηεξίδεη θαη
ζηεξίδεηαη νιφςπρα θαη νιφθαξδα απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
θαη ηα ζηειέρε ηεο απφ πάλσ κέρξη θάησ, απφ Τπνπξγνχο, απφ Γεκάξρνπο,
απφ Πεξηθεξεηάξρεο, απ' φινπο.
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Σν εξψηεκα είλαη πνηνο ζα αιιάμεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Ση
Κίλεκα ρξεηάδεηαη; Δκείο ιέκε φηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε κε
πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Έλα Κίλεκα ην
νπνίν ζα ζπγθξνχεηαη, ζα θινλίδεη, ζα απνζπά. Έλα Κίλεκα ην νπνίν ζα
απνξξίπηεη ηε ινγηθή ηεο ζπλαίλεζεο, ηε ινγηθή ηνπ ραξηνβαζηιείνπ ξίρλνπκε
θαλά ραξηί απφ θάησ γηα μεθάξθσκα αιιά κελ ην δεκνζηεχζνπκε θαη
παξεμεγεζεί θαη θαλέλαο.
Έλα Κίλεκα πνπ ζα μεθηλάεη απφ ηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ
Κηλήκαηνο, κε ην λα μεθνξησζεί ε εξγαηηθή Σάμε απφ ηε γξαθεηνθξαηία πνπ
έρεη θαηζηθσζεί ζην ζβέξθν ηεο, ηνλ θ. Παλαγφπνπιν πνπ ζήκεξα έβγαηλε
ππέξ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ ραηξέηηδαλ ην λφκν
Γαβξφγινπ φηαλ ζπλάδειθνί ηνπο έηξσγαλ μχιν θαη άλνηγαλ θεθάιαηα απφ
ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ.
Έλα Κίλεκα πνπ ζα κπνξεί λα νηθνδνκεί ηελ ιατθή ζπκκαρία,
ηελ αληεπίζεζε θαη λα θεξδίδεη. Δκείο ιέκε μαλά δελ είλαη εδψ πνπ
θαηαςεθίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε πνιηηηθή ηελ
νπνία εθαξκφδεηε θαη ζηεξίδεηε, ζα θαηαςεθηζηεί πξψηα θαη θχξηα ζηε
ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ζα φλησο ζχληνκνο. Θα θιείζσ ελσηηθά, δελ ζα
ζπκθσλήζσ κε ην ηζνπβάιηαζκα βέβαηα ηνπ θ. εξεηάθε φινη είλαη ίδηνη ε Νέα
Γεκνθξαηία θαη ΤΡΗΕΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηε Κσλζηαληηλίδε

ζαο παξαθαιψ πνιχ

κε

θάλεηε

ραξαθηεξηζκνχο, ηζνπβάιηαζκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη θαληάδνκαη δελ ηνλ ελνριεί ηνλ Νίθν, αιιά ζα
πξνζπαζήζσ λα είκαη ελσηηθφο. Απιψο ζέισ λα πσ γηαηί δελ αθνχζηεθε φζν
ζα έπξεπε ή κάιινλ θαζφινπ, φηη γηα ην ζπνπδαίν κεγάιν έξγν ηεο
αλέγεξζεο ησλ δχν ζρνιείσλ θαη ήηαλ θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο εθεί κε ηνλ νπνίν
ζπλεξγαζηήθακε εμαηξεηηθά ζηελ Έλσζε Γνλέσλ παιαηφηεξα, πξέπεη λα
δψζνπκε θαη ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γηαηί έρνπκε δίπια καο θηφιαο έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη ζην ζρνιείν απηφ
θαη ζηελ Έλσζε Γνλέσλ ζηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
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πεξηνρήο γηαηί δελ ήηαλ κφλν ν Γήκνο, νχηε κφλν ε Πεξηθέξεηα πνπ βνήζεζαλ
θαη έθαλαλ θηλεηνπνίεζε γηα ηα ζρνιεία απηά.
Γειαδή φινη έρνπλ βάιεη ην ιηζαξάθη ηνπο, ν θ. Γξεηδειηάο, ν
πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο ν θ. Βαζηιφπνπινο, ε Πεξηθέξεηα πνπ έδσζε θαη ηα
ιεθηά γηαηί απηή δίλεη ηα ιεθηά δελ ηα δίλνπκε εκείο, νχηε ν θ. Βαζηιφπνπινο
ηα έδσζε, νπφηε κελ μερλάκε θαη ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
έπαημαλ ζπνπδαίν ξφιν.
Να θιείζσ ιέγνληαο φηη επεηδή πξάγκαηη ηα ζρνιεία θαη ε
εθπαίδεπζε ζηελ πφιε είλαη έλα κείδνλ δήηεκα θαη πξέπεη ζε απηφ λα είκαζηε
φινη ελσκέλνη, ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα πξέπεη φλησο λα ζθεθηνχκε
παξεκβάζεηο θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα επηδηψθνπκε απφ ηελ θεληξηθή
Κπβέξλεζε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ην θηηξηαθφ.
Σα δπν ζρνιεία ζα θχγνπλ πξψηα ν Θεφο ειπίδνπκε ζχληνκα
ζα πάλε ζην Φνπγάξν, κέλνπλ φκσο πεπαιαησκέλα θηίξηα ησλ ΔΠΑΛ, πξέπεη
λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε, δελ κπνξεί λα κείλνπλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ
είλαη, αιιά ζε απηφ ρξεηάδεηαη έλαο αγψλαο, πεξίπνπ ζαλ απηφλ πνπ θάλακε
φινη καδί γηα ηελ αλέγεξζε ησλ λέσλ θηηξίσλ.
Αλ θάλνπκε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα φινη καδί πηζηεχσ φηη ζα
θαηαθέξνπκε λα έρνπκε άκεζα απνηειέζκαηα, φζν κπνξνχκε πην άκεζα θαη
γηα ηελ εμεχξεζε κφληκεο ιχζεο γηα ηα ΔΠΑΛ. Σν είπα θαη πξηλ ζηελ
πξσηνινγία κνπ φηη ζεσξνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζεηηθφ θαη ζα ηνλ
ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπλ ιερζεί φια, έρνπλ θαηαγξαθεί ηα
πάληα, έρνπλ αλαιπζεί επηζηακέλα θαη' αξράο πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζσ
γηαηί εθηφο απφ δχν εθξήμεηο γεληθά ήηαλ κηα ήξεκε ζπλεδξίαζε θαη απηφ
πξέπεη λα θαηαινγηζηεί ζηα ζεηηθά ηνπ ψκαηνο.
Δάλ θάπνηνο έβαδε έλα ηίηιν ζήκεξα ζε απηή ηε ζπδήηεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ζα αλαθεξφηαλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηελ
απνπζία νξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Απηφο ζα ήηαλ ν ηίηινο.
Να μεθηλήζσ απφ ην ζέκα ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ην ζχλνιν ηεο
αληηπνιίηεπζεο

ζε

απηφ

ην

ζέκα

αλαθέξζεθε.

Να

κελ

αλαθεξζψ

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ή ζηνλ θ.
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εξεηάθε γεληθά φκσο πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη ζπλεξγάηεο έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπγθπξίεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα δψζνπλ ηα θψηα
ηνπο.
Θα ζπκθσλήζσ φηη θάπνηα επνρή κπνξεί λα κελ ρξεηάδνληαλ
θαλ ζπλεξγάηεο. Θα ζπκθσλήζσ θαη ζα ππνγξακκίζσ θη εγψ φηη θάπνηα
επνρή ππήξραλ ηξεηο ζπλεξγάηεο. Αιιά γηα λα δνχκε πνηνη είλαη νη
ζπλεξγάηεο ζήκεξα. ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ ππάξρεη θάπνηνο
λνκηθφο; ρη. Γηαηί ππάξρνπλ ηξεηο λνκηθνί εμαηξεηηθνί ζηελ Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ.
Τπάξρεη θάπνηνο νηθνλνκνιφγνο, λα μέξεη λα δηαβάδεη θάπνηα
λνχκεξα,

λα

αλαιχεη

ηζνινγηζκνχο;

ρη.

Τπάξρεη

έλαο

ζπλεξγάηεο

νηθνλνκνιφγνο. Τπάξρεη άλζξσπνο κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη πγείαο, πνπ λα έρεη εληξπθήζεη ζε ζέκαηα ηέηνηα; ρη. Δίλαη ν θ.
Μπάξδεο φκσο πνπ έρεη εληξπθήζεη, ππήξμε Γξακκαηέαο θαη Γηεπζπληήο
ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη γηα θάπνηα ρξφληα ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Δάλ ζέιεηε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα 15.000 € πνπ
παίξλεη ν ζχκβνπινο πνιηηηζκνχ θαη αλ απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ κπνξεί λα ξίμεη έμσ ην Γήκν, λα ην ζπδεηήζνπκε.
αο επραξηζηψ πνπ είπαηε φηη είκαη έλαο άλζξσπνο, κάιηζηα
θέηνο θιείλσ 40 ρξφληα 6 Απξηιίνπ ηνπ 1979 πξσηνπάηεζα ζαλίδη θαη έθαλα
ηηο πξψηεο κνπ παξαγσγέο. αξάληα ρξφληα είλαη πνιιά ζε απηή ηε δνπιεηά
εηδηθά πνπ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα αλαιψζηκνη είκαζηε νη άλζξσπνη πνπ
αζρνινχληαη κε ηε ζθελνζεζίεο, κε ηηο παξαγσγέο, κε ην θνκκάηη ηεο
ζθεληθήο παξνπζίαο. Μεηά απφ ζαξάληα ρξφληα ην λα είκαη –δελ ζέισ λα
αθνπζηεί εγσηζηηθφ, πξνο Θενχ- αθφκε παξψλ θάηη θαιφ ζεκαίλεη.
κσο ν πξνγξακκαηηζκφο, νη επαθέο, νη φπνηεο ζρέζεηο
αλαπηχζζνληαη κε ηα θνκκάηηα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή, ηα
εηθαζηηθά, ηα ζεαηξηθά δξψκελα δελ κπνξνχλ λα γίλνληαη απφ εκέλα. ελλνψ
δειαδή φηη πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο ζα ηα ηξέμεη, ζα ηα
πξνγξακκαηίζεη, ζα δηαπξαγκαηεπηεί ηηκέο, ακνηβέο θαη απηφο ζα ακεηθζεί κε
700 € ην κήλα. Απηή είλαη ε ακνηβή ηνπ. Απηά ηα 700 € ην κήλα αμίδεη λα ηα
ζπδεηάκε εδψ, φηαλ έρνπκε κπξνζηά καο ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ
ιέρηεθαλ απ' φινπο ζαο, απ' φιεο ηηο πιεπξέο;
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Καη ζα ππνγξακκίζσ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γνχια γηα ην ζέκα
ηεο παηδείαο. Απφ εθεί μεθηλάλε φια! Δκείο είκαζηε αλάιγεηνη, εκείο δελ
ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία κε ζέξκαλζε; Δκείο ζέινπκε λα
παγψλνπλ ηα παηδηά; Δκείο ζέινπκε λα βιέπνπκε αλζξψπνπο λα πεγαίλνπλ
ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ή ζην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν; ινη νη ππφινηπνη
είλαη Αγηνγηψξγεδεο θαβάια ζην άζπξν άινγν πνπ ήξζαλ ηηκεηέο ησλ πάλησλ
θαη εκείο είκαζηε νη αλάιγεηνη;
Οη ζπλζήθεο θαη νη ζπγθπξίεο νη νηθνλνκηθέο νδεγνχλ απηή ηε
ζηηγκή λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ πξψην ρξφλν θαη λα θαηαζέζνπκε, ππάξρεη
κέξνο ηνπ νξάκαηφο καο ζηηο επφκελεο ρξνληέο ην δηθφ καο ζηφρν.
Δπηγξακκαηηθά. Γηα ηελ θα Παπαινπθά ην αλέθεξε ν θ.
Γξεηδειηάο γηα ην ζέκα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φζνλ αθνξά ηα
πνιηηηζηηθά. Απνζπαζκαηηθά ζα ζπκθσλήζσ φηη ππάξρνπλ φρη κεηψζεηο,
ππάξρνπλ αιιαγέο θσδηθψλ.
Τπήξρε γηα ελνηθίαζε παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, ήηαλ ην πξψην
πνπ είδα φηαλ μαλαγχξηζα ζηελ πφιε, ζην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην έγηλαλ
θάπνηεο εθδειψζεηο ρνξεπηηθέο, εμαηξεηηθή ήηαλ ε νκάδα κε ηα επεηξψηηθα, κε
ηα ξνπκειηψηηθα, κε ηδηλ θαη κε καθφ κπινπδάθηα. Ζ παξάδνζε πξέπεη λα έρεη
κηα ζπλνιηθή εηθφλα, δελ είλαη κφλν νη πξνζέζεηο καο. Ο θαιφο ακαξείηεο
δελ έγηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ, έκεηλε γηα ηα έξγα ηνπ.
Δγψ ζα ραξψ θέηνο θαζψο βάδνπκε θαηλνχξγην θσδηθφ θαη
αλνίγνπκε έλα θσδηθφ κε 8-10.000 € γηα ελνηθίαζε ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ θαη
εμαξηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα ηνπηθά ζπγθξνηήκαηα, είηε είλαη ηεο Θξάθεο,
είηε είλαη ηεο Ζπείξνπ, ηεο Ρνχκειεο θαη πάεη ιέγνληαο.
Γηαηί δελ αλαθεξφκαζηε ζην φηη ν θσδηθφο 02006443006 πνπ
αθνξά ηηο εθδειψζεηο κλήκεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη κλήκε ηεο
επαλάζηαζεο ηνπ ‟21 έρεη αλνηρηεί θσδηθφο κε 100 €; Δλλνψ λα ππάξρεη ν
θσδηθφο γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε φια απηά πνπ έπνληαη.
Γηαηί ζηα δηακνξθσζέληα, εληαιζέληα ηελ εθηίκεζε ησλ
πιεξσζέλησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηα ςεθηζζέληα φια
απηά πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ είλαη αλεβαζκέλα θαηά 10.000 €; Γηαηί δελ
ηα βιέπνπκε απηά;
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ηηο δαπάλεο εθδειψζεσλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ πνπ ε
εθηίκεζε ησλ πιεξσζέλησλ ήηαλ 14.500 € θαη είλαη 15.000 €. Γηαηί δελ
αλαθεξφκαζηε ζε απηά;
Γηα ηνλ θ. Καιακπφθε. Δίλαη γεγνλφο θ. Καιακπφθε ήηαλ
εμαηξεηηθή έθζεζε ηδεψλ, αιιά πάιη ήηαλ κηα απφ ηα ίδηα θαη πξνεγήζεθαλ φια
απηά, απιψο ηα είπαηε κε πνιχ πην σξαία ιφγηα, κε πνιχ πην σξαία ζχληαμε.
Σα ερνπεηάζκαηα δελ είλαη έξγν; Ζ Νεζίδα δελ είλαη έξγν; Σν ηξαηησηηθφ
πνπ αξρίζαηε εζείο θαη εδψ έξρνκαη λα πσ φηη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηηο
δεκαηξεζίεο ήηαλ πνπ είπα φηη δελ ζα αθπξψζσ θαλέλα έξγν θαη θαλέλα
ζηφρν ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηελ νπνία ζπκθσλψ.
Καη ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ
είδα φηη κπνξεί λα γίλεη έλα πνιπδχλακν πνιηηηζηηθφ θέληξν, είπα «ηη σξαίν!»,
έκεηλε φκσο ζηα ραξηηά. Πνηνο έηξεμε ζην ΚΔΤΠΟΘΑ λα ην απαιιάμνπκε
απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε πνπ ζα έπαηξλε δπν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ; Αλ δελ
θάλσ ιάζνο δηνξζψζηε κε θ. Καληαξέιε θαη θ. Κνζθνιέην πνπ είζηε γλψζηεο,
ζέιεη ελάκηζε ρξφλν απηφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα είρε απεληαρηεί θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο έηξεμε λα ην ζπξψμεη; Δμαηξεηηθή ε πξσηνβνπιία ζαο. Γηα
ην ζρέδην πνπ έρνπκε γηα ηνλ αζιεηηζκφ πνπ αζθπθηηνχλ νη νκάδεο, δελ
ππάξρνπλ πξνπνλεηήξηα, ππάξρνπλ πέληε αλνηρηά γήπεδα κπάζθεη. Σν
ρεηκψλα πνηνο κπνξεί λα θάλεη εθεί πξνπφλεζε; Πνηνο κπνξεί λα αζρνιεζεί
σο καδηθφο αζιεηηζκφο κε αζινπαηδηέο;
Δμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ κπαινληψλ, λα θιείζνπκε κε
ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη απνδπηήξηα θάπνηα απφ απηά ηα αλνηρηά
γήπεδα λα θιεηζηνχλ κε κπαιφλη. Τπάξρνπλ αλνηρηνί θσδηθνί κε 100 €.
Καη βεβαίσο δελ ζέισ λα αλαθεξζψ γηαηί ππεηζέξρεηαη, πθέξπεη
ε εληχπσζε φηη εκείο θάλνπκε δεκφζηεο ζρέζεηο. Σελ ηαπεηλή ζρέζε πνπ
πέξαζα ηε δεκνζηφηεηά κνπ 40 ρξφληα, ηε γλσξίδεηε. Πξνζπαζνχζα λα
πεξάζσ πάληα θάησ απφ ηα ξαληάξ, λα κελ ελνριήζσ, λα κελ πξνθαιέζσ.
Έρσ αλάγθε απφ θσηνγξαθίεο κε ηελ Κεξακέσο ή κε ηνλ Απγελάθε ή κε ηνλ
ηάζε ηαζφπνπιν; Γελ έρσ ηέηνηεο αλάγθεο. Οη επαθέο πνπ θάλσ, είλαη
νπζηαζηηθέο.
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Καη ζα αλαθεξζψ ηψξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ πνιχ ζσζηά
αλαθέξζεθε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ πνπ
αλαθέξεηαη ε Πεξηθέξεηα γηα ηα έξγα καο, ππάξρεη φκσο έλαο θσδηθφο θ.
Σνκπνχινγινπ φπνπ είλαη αλνηρηφο γηα κειινληηθά έξγα γηα φινπο ηνπο
Γήκνπο. Δθεί ήδε έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ζηελ ηειεπηαία
ζπλάληεζε πνπ θάλακε πξηλ κηα εβδνκάδα, αλαθεξζήθακε επηζηακέλα θαη
είλαη ζε πνιχ θαιφ ζηάδην θαη ζε πνιχ θαιή θάζε ε ζπδήηεζε πεξί ηεο
πεξίθεκεο πεδνγέθπξαο ηνπ θιαβελίηε. Να ελσζεί επηηέινπο ε Υαιθεδφλα
κε ηνλ θιαβελίηε, πνπ ζα είλαη έλα φθεινο γηα ηα παηδηά, γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο, πνπ είλαη θαξκαληφια εθεί ν δξφκνο.
Άξα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε αλνίμεη θσδηθνχο κε 100 €
έρνπκε φξακα. Μπνξεί λα νκνινγήζσ φηη ζε ηξεηο κήλεο –γηαηί ηξεηο κήλεο
άξρηζε λα θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο- λα κελ ήκαζηαλ ψξηκνη θαη επεηδή
δελ ζέινπκε λα πξνηξέρνπκε θαη δελ ζέινπκε λα εκθαληζηνχκε αλαθφινπζνη
ζε φια απηά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, πξνηηκάκε λα είκαζηε ηαπεηλνί θαη
ζεκλνί. Μειέηεο λαη, θσδηθφο 100 € εδψ είκαζηε λα ηνλ πινπνηήζνπκε.
Γηα ηελ Πξσηνκαγηά επεηδή αλαθέξζεθε θαη ν θ. Νηάηζεο θαη ν
θ. Αλεκνγηάλλεο, ε πξφζεζή καο είλαη κέξνο ηεο 1 εο Εψλεο λα δνζεί ζηελ
παιηά αηζζεηηθή θαη ηελ νπζία ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ έρνπκε δήζεη απφ ην ‟55
θαη κεηά φινη εκείο πνπ έρνπκε γελλεζεί θαη έρνπκε κεγαιψζεη εδψ.
Έλα κέξνο ηεο θχξηαο Εψλεο ην θεληξηθφ κέξνο ηεο 1 εο Εψλεο
ζα δνζεί πάιη ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ: βηβιία, αλζεζηήξηα,
ελζπκήκαηα, δψξα, φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηηο πξνζθπγηθέο ξίδεο πνπ έρεη ε
Φηιαδέιθεηα.
Σν δεμί θαη αξηζηεξφ κέξνο ηεο Α Εψλεο φπσο θαη ε Β δψλε
κπνξεί λα ζηελνρσξήζσ θάπνηνπο πνπ ζα δνπλ απηφ ην video, ζα δνζεί κε
θιήξσζε θχξηνη. Γελ θαηαιαβαίλσ απηή ηελ αίζζεζε πνπ ππάξρεη φηη θάπνηνη
πξνεγνχληαη κε κφξηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη. Πνηνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ
ηα κφξηα; Απηνί πνπ ηα αθνπκπάλε; Απηνί πνπ παίξλνπλ ζέζεηο θαη ηηο
πνπιάλε;
Θα πξνζπαζήζνπκε φινη καδί φκσο ζε απηφ ην πκβνχιην θαη
ζα ππνζρεζνχκε φηη αλ βγνπλ πηζηφιηα θαη ηζεθνχξηα, ζα είκαζηε εκείο έμσ
απφ ην δεκαξρείν εθφζνλ ζέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά.
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Πξφζεζε δηθή καο είλαη ην επαλαιακβάλσ κέξνο ηεο 1 εο Εψλεο ην θεληξηθφ
κέξνο ηεο 1εο Εψλεο ζα δνζεί πάιη ζηνλ πνιηηηζκφ. Σν δεμί θαη αξηζηεξφ
κέξνο ηεο 1εο Εψλεο ζα δνζεί φπσο θαη ε Β δψλε δεμηά θαη αξηζηεξά κε
θιήξσζε. Σα θνπκπνχξηα, ηα καραίξηα, νη θαιηζέηεο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα
δελ έρνπλ ζέζε, ηνπιάρηζηνλ φζν ζαο έρνπκε καδί, εθφζνλ φινη δηαηεηλφκαζηε
γηα ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πφιεο.
Πάκε

ηψξα

γηα

ηα

έξγα

πνπ

ήδε

έρνπλ αξρίζεη

θαη

δηακνξθψλνληαη θαη φρη κφλν γηα ηνπο αλνηρηνχο θσδηθνχο γηα ηηο κειέηεο. Σν
wifi 4 EU πνπ αλέθεξα θαη ζηελ πξσηνινγία κνπ ζην άλνηγκα ηεο
ηνπνζέηεζήο κνπ δελ είλαη έξγν; Ζ παηδηθή ραξά ΑκεΑ, δελ είλαη θάηη πνπ
ζεκαηνδνηεί ηηο πξνζέζεηο καο; Ζ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ χδξεπζεο,
άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο δελ είλαη; Ο ειεθηξνθσηηζκφο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηα πεξίθεκα Led πνπ μεθίλεζε ε
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη εκείο ζέινπκε λα ηα επηθαηξνπνηήζνπκε, λα ηα
αλαβαζκίζνπκε θαη λα ηα ηειεηνπνηήζνπκε δελ είλαη έξγν; Ζ κειέηε ηεο
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ
πιεκκχξαο δελ είλαη έξγν; Γελ δείρλεη θάηη απηφ; Γελ δείρλεη κηα πξφζεζε, έλα
ζηφρν;
Σειεηψλσ κε ηε ζέζε πνπ έρσ απέλαληη ζην φηη ην θξάηνο έρεη
ζπλέρεηα. Δίλαη ε πνιινζηή ζπλεδξίαζε πνπ θάλνπκε θαη δελ κε έρεηε αθνχζεη
πνηέ λα αλαθέξνκαη ζην πξηλ, νχηε ζηε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, νχηε
ζηηο πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο Γατηαλά πνπ ηηο παξαθνινπζνχζα, ήκνπλ
βνπιεπηήο ηεο Β Αζήλαο ηφηε θαη είρα ζηελή ζρέζε κε ηε γελέηεηξά κνπ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ γπξίζνπκε ην θεθάιη καο ζην παξειζφλ,
είλαη ζα λα γπξίδνπκε ηελ πιάηε καο ζην κέιινλ. Γελ έρσ ηέηνηα πξφζεζε. Σν
φηη κπνξεί λα ζπδεηήζσ κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, κε ηνλ θ. Νηάηζε, κε ηνλ θ.
Γξεηδειηά, ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηη έρεη γίλεη θαιφ
ή θαθφ, ζα ην θάλσ κφλν ζηε ινγηθή ηνπ ηη πξέπεη λα δηνξζψζνπκε απφ απηφ
πνπ δελ έγηλε θαιά ζην παξειζφλ.
Γελ ζα ζηειηηεχσ θαλέλαλ φκσο γηαηί δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη
έλαο άλζξσπνο εδψ κέζα, πνπ έρεη θαθή πξφζεζε γηα ηελ πφιε αλάινγα κε
ηηο ηδενινγηθέο ηνπ αθεηεξίεο, αλάινγα κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ, αλάινγα κε ηελ
παηδεία ηνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη ην δηθφ ηνπ νβνιφ, ζέιεη απφ ηε θαξέηξα ηνπ
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λα βάιεη ην δηθφ ηνπ βέινο ζην ηφμν θαη λα ην εθηνμεχζεη πξνο ην κέιινλ.
Αιιά φρη κε θαθφ ζθνπφ.
Δπνκέλσο γηα εκέλα επεηδή ην θξάηνο έρεη ζπλέρεηα, ζεσξψ φηη
θαιψο θιεξνλνκνχκε θάπνηα πξάγκαηα, θάπνηνπο ζηφρνπο, θάπνηα έξγα πνπ
έγηλαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη εδψ είκαζηε λα ηα ηειεηνπνηήζνπκε
θαη εδψ είκαζηε φινη καδί λα βάινπκε ην δηθφ καο ιηζαξάθη θαη νη ηδέεο λα
πείηε θαη απηέο λα ηηο πηνζεηήζνπκε αλ είλαη πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπκε,
ηεο βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο.
Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά βεβαίσο γηα ην ζέκα ηνπ
θνηκεηεξίνπ, λνκίδσ έρνπκε ζπκθσλήζεη φινη πξέπεη λα γίλεη κηα αλαβάζκηζε
ζε απηή ηελ ηζηνξία, κηα επηθαηξνπνίεζε, κηα θαηλνχξγηα δηαρεηξηζηηθή.
Κχξηε Γξεηδειηά, πνιχ ζσζηά αλαθεξζήθαηε ζην φηη έρεη
αλαηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγάηε καο –δελ ζα ακεηθζεί κελ αλεζπρείηεπξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ην ζέκα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, έρσ εδψ κηα
κειέηε πνπ έγηλε εδψ θαη έλα κήλα, γίλεηαη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα δνχκε
πνηα δξνκνιφγηα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνλ πνιίηε, πνπ κπνξεί λα έρεη
αθεηεξία ή ηέινο ε ζπγθνηλσλία, πνπ κπνξεί λα είλαη νη ζηάζεηο, κε πνην
ηξφπν εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ν πνιίηεο, πνηεο είλαη νη ψξεο πνπ ππάξρεη
αηρκή ζηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ λα εμππεξεηεζνχλ.
Καιψο ή θαθψο ην ζχλνιν ηεο δηθήο καο κειέηεο έρεη θαηέβεη
θαηά 50.000 € αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ είρε θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπ θαη
δηθαίσο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Σν ζπλνιηθφ εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε
αληαιιαθηηθά, αζθάιηζηξα, ηέιε θπθινθνξίαο, θαχζηκα, νδεγνχο, θαζαξηφηεηα
αλέξρεηαη ζε 106.935 €.
Δδψ είκαζηε θ. Γξεηδειηά λα μαλαζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, πηζηεχσ φηη κε ηα αληαπνδνηηθά πνπ κπνξνχκε λα
έρνπκε απφ ηηο δηαθεκίζεηο, ζα θαηεβάζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο
θαη ζα δνχκε ην πνπ κπνξεί λα θηάζεη.
Καη ηειεηψλσ κε θάηη πνπ εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
Γελ ππάξρνπλ θαηαηκήζεηο, είλαη θάηη πνπ ζα κε βξεη αληίζεην θαη εδψ είκαζηε
λα ηηο ζπδεηήζνπκε καδί γηα ηηο φπνηεο κειέηεο θαη ηα φπνηα έξγα.
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Χο πξνο ην αλ έρνπκε εμνηθνλνκήζεη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ
πξφγξακκα ή φρη, ηνπνζεηήζεθα επ‟ απηνχ αιιά ζα ππνγξακκίζσ θάηη.
Οηηδήπνηε θη αλ θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή δελ βάδνπκε ην ρέξη ζηελ ηζέπε ηνπ
δεκφηε, δελ παίξλνπκε νχηε έλα επξψ απφ ηελ ηζέπε ηνπ δεκφηε.
ια απηά πνπ ζρεδηάδνπκε θαη πνπ ζαο θαίλνληαη παξάδνμα
ππφ ηνλ φξν φηη φια θαηαγξάθνληαη σο κειέηεο, ζαο πιεξνθνξψ φηη έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηηο επαθέο πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ζηηγκήο. Λίγν ρξφλν δψζηε καο.
Δδψ είκαζηε. Καη ζπλαηλεηηθά ζαο ιέσ φηη γηα άιιε κηα θνξά ζπλερίδνπκε
θάπνηα πξάγκαηα πνπ μεθηλήζαηε εζείο. Θα ήκαζηαλ δαθηπινδεηθηνχκελνη θαη
ζα ήκαζηαλ γηα θξεκάια, εάλ αθπξψλακε απηά ηα έξγα.
Σειεηψλνληαο ζαο επραξηζηψ θαη πάιη γηα ηελ ήξεκε ζπλεδξίαζε
εθηφο απφ ηηο δπν εθξήμεηο θαη πξνηείλσ κφιηο ηειεηψζνπκε είηε έρνπκε
ζπκθσλήζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, είηε ηνλ έρνπκε ςεθίζεη είηε ηνλ έρνπκε
θαηαςεθίζεη, λα πάκε θάπνπ λα πηνχκε κηα κπχξα φινη καδί ήξεκα, λα
ζπδεηήζνπκε. πσο ηα ιέκε ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα πεδνδξφκηα, φπσο ηα
ζπδεηάκε ζηα θαθελεία ηεο πφιεο, ήξεκα θαη σξαία κε ηηο φπνηεο
αληηπαξαζέζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα θεξάζεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ιίγν δχζθνιν απηφ, είζηε πνιινί ζήκεξα. Δάλ είραηε
απνρσξήζεη φπσο ηελ άιιε θνξά, κπνξεί ηνπο ιίγνπο λα ηνπο … Απηή είλαη ε
πξφηαζή κνπ, ζαο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεδξίαζε ζήκεξα. Να είζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο επραξηζηνχκε. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία, λα ζεκεηψζσ φηη κε ηελ ίδηα ςεθνθνξία ζα ςεθίζνπκε θαη ην 2ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καη ζην 1ν θαη ζην 2ν ζέκα, ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά επί ηεο αξρήο, ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ,
ησλ

αλειαζηηθψλ,

επηρνξεγνχκελσλ

ησλ
απφ

κηζζνινγηθψλ,

ΔΠΑ,

ησλ

ησλ

θνηλσληθψλ

αζθαιηζηηθψλ,
δαπαλψλ

θαη

επηρνξήγεζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Φεθίδσ νκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο. Σνπ Βαζηιφπνπινπ ηα θαηαςήθηδα φια βέβαηα!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ θαη ησλ δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ θαη ζηα δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά ζην ζχλνιν, ππέξ ησλ
αλειαζηηθψλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο, εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ
εθηφο ησλ κεηαθιεηψλ θαη ζπκβνχισλ, ππέξ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ, ππέξ ησλ δαπαλψλ ησλ ζπλερηδφκελσλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ έξγσλ θαη ππέξ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο θνηλσληθέο παξνρέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο κνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαςεθίδνπκε ηνλ αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ θαη ησλ δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ θαη ην δχν ζην ζχλνιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μέρξη πξηλ ιίγν είρα ζθεθηεί λα ςεθίζσ θαηά, φκσο
παξακέλσ λα κε ζαο έρσ θακία εκπηζηνζχλε, κε θέξδηζε ν Γήκαξρνο κε ηελ
νκηιία ηνπ, παξαδερηήθαηε φηη άθεζε πεξηζζφηεξα ιεθηά απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο, παξαδερηήθαηε ζήκεξα ηε ζσζηή
δηαρείξηζε,

παξαδερηήθαηε

ζήκεξα

κεγάιν

έξγν,

παξαδερηήθαηε

φηη

ζπλερίδεηε ην πεξηζζφηεξν έξγν, νπφηε ζα ςεθίζσ θαη ζηα δπν ππέξ. Γείμαηε
πνιηηηθφ πνιηηηζκφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οη αλειαζηηθέο δαπάλεο ηα εξγαζηαθά είλαη 28 ππέξ θαη 3
θαηά, ηα άιια είλαη 18 ππέξ θαη 13 θαηά θαη κηα απνρή πνπ θαηαγξάθεηαη ηνπ
θ. Λαδαξίδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

1ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Φήθιζη

ηος

πποϋπολογιζμού εζόδυν – εξόδυν ηος Γήμος, οικ. έηοςρ 2020, βάζει
ζσεηικήρ απόθαζηρ – ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» και ηο 2ο
θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος
Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν έηοςρ
2020,

βάζει

ζσεηικήρ

απόθαζηρ

–

ειζήγηζηρ

ηηρ

Οικονομικήρ

Δπιηποπήρ» εγκπίνονηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
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ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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