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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Φήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ - Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
2. Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο
2022, σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη πάιη, μεθηλάκε ηε 5ε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα
μεθηλάκε κε ηηο παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο
παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο
παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ,
ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ.
Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απψλ δηθαηνινγεκέλνο, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο απψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε απνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο
παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ δηθαηνινγεκέλνο, ν Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία
παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε
θα νπιηδή Αγγειηθή παξνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ. 26
παξφληεο έρνπκε απαξηία.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη είκαζηε ζηελ
5ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 2022 κε ζέκα ηελ ςήθηζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Ο. Π.Γ., πξηλ μεθηλήζνπκε ν θ. Γήκαξρνο έρεη
ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο.
Δίλαη επηπρέο φηη ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη θαζηεξσζεί
λα είλαη ην κνλαδηθφ ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνχκε ζε αηέξκνλεο
ζπδεηήζεηο πεξί ςεθηζκάησλ θαη άιισλ αηηεκάησλ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ
ππάξρεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, κπνξεί γίλεη βέβαηα
κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε επί ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ θαη είκαζηε κε
αλνηρηά απηηά πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη αλ
ρξεηαζηεί λα δηνξζψζνπκε θάπνηνπο θσδηθνχο, θπζηθά επί ηα βειηίσ.
Απεπζχλνκαη ηφζν πξνο ην ψκα, φζν θαη πξνο ηνπο πνιίηεο,
δελ ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθέξσ φηη απηή είλαη απφ ηηο ζηελ θνξπθαίεο ζα
έιεγα ζπλαληήζεηο καο απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ 2019 πνπ αλαιάβακε ηα
θαζήθνληά καο θαη πνπ βέβαηα αληηκεησπίζακε θαη ζπλερίδνπκε λα
αληηκεησπίδνπκε νπθ νιίγεο ζπλζήθεο θαη γεγνλφηα πνπ θαλέλαο καο δελ ζα
κπνξνχζε λα ππνινγίζεη θαη ζα ηα ζεσξνχζα πξνζσπηθά θαη πξσηφγλσξα.
Αλαθέξνκαη γηα ηελ πξσηφγλσξε πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε
φρη κφλν ηε ρψξα καο, αιιά λνκίδσ πσο δηαρχζεθε ζε πιαλεηηθφ επίπεδν.
Δπφκελν είλαη θαη απφηνθν φιεο απηήο ηεο ηζηνξίαο λα αγγίμεη θαη ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη λα καο δπζθνιέςεη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, σο
ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ είρακε θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ, κε ηηο άδεηεο
εηδηθνχ ζθνπνχ, κε ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ έπξεπε λα θχγνπλ γηα ην ζπίηη
ηνπο, κε ην ππφινηπν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο δελ
κπνξνχζε λα πεξλάεη ην 50%. ην επίπεδν ηεο απψιεηαο εζφδσλ, γλσξίδεηε
πνιχ θαιά φηη δπν ρξνληέο δελ έρνπκε έζνδα απφ ηελ Πξσηνκαγηά θαη
βεβαίσο αθφκε θαη ζε επίπεδν είζπξαμεο εζφδσλ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη
απφ απηά πνπ κεηψζακε εκείο αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο εγθπθιίνπο
πνπ ήξζαλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπκε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα εκείο κεηψζακε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ηέιε ησλ
θαηαζηεκάησλ.
Καη βεβαίσο ζα έιεγα πσο ζε κεγάιν βαζκφ δηαηαξάρηεθε θαη ε
ζρέζε καο κε ην θεληξηθφ θξάηνο, πνπ επίζεο ήηαλ αλαγθαζκέλν –κε
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κεηαθξαζηεί δηαθνξεηηθά απηφ πνπ ιέσ, δηαηαξάρηεθε ελλνψ φηη ππήξμε κηα
δπζιεηηνπξγία- λα εζηηάζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο.
Διπίδσ, φπσο ειπίδνπκε φινη καο λα μεθχγνπκε απφ απηφλ ηνλ
εθηάιηε, αλαπηχζζνληαο ηαρχηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε, ζηφρσλ,
ζρεδίσλ θαη έξγσλ.
ε απηά ηα 2,5 ρξφληα βεβαίσο δελ αληηκεησπίζακε κφλν ζηελ
παλδεκία, βξεζήθακε πάξα πνιιά αθξαία ζα έιεγα θαηξηθά θαηλφκελα…
κπνξψ λα ζπκεζψ ηε «Μήδεηα», ην «Μπάιιν» θαη ηειεπηαία ηελ «Διπίδα».
ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο ν κεραληζκφο ηνπ Γήκνπ καο ζπλάδειθνη θαη
αγαπεηνί ζπλδεκφηεο ζηάζεθε φξζηνο, αληηκεηψπηζε κε εμαηξεηηθφ ζζέλνο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα φια απηά ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, κε ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηαο, ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ θαη ηελ Σερληθή καο Τπεξεζία λα
αλαιακβάλνπλ κεγάιν βάξνο ζε φια ηα παξαπάλσ. Μεγάιν βάξνο βέβαηα
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί εχξπζκα ν Γήκνο καο.
Δπ‟ επθαηξία είλαη εδψ ζπλάδειθνη πνπ παξαθνινπζνχλ ην
πκβνχιην

απφ

ηηο

Τπεξεζίεο

πνπ

αλέθεξα

θαη

νθείισ

λνκίδσ

εθπξνζσπψληαο ην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ λα ηνπο πνχκε έλα
κεγάιν επραξηζηψ, θαζψο ν Γήκνο καο ήηαλ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζηάζεθαλ
πξαγκαηηθά άμηνη ησλ πεξηζηάζεσλ θαη βεβαίσο ην πην ζεκαληηθφ απ' φια
είλαη φηη πήξακε ζπγραξεηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ
ησλ θαηλνκέλσλ.
Μέζα ινηπφλ ζε φιεο απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζε απηφ ην θέιπθνο ζα
έιεγα θαηαθέξακε λα ηζνξξνπήζνπκε ην έιιεηκκα πνπ ππήξρε ζην Γήκν σο
πξνο ην ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, λα απνπιεξψζνπκε ηηο ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο ηνπ Γήκνπ, έρνληαο παξάιιεια κείλεη πξνζεισκέλνη ζηνπο ζηφρνπο
πνπ έρνπκε ζέζεη επζχο εμ αξρήο γηα κηα θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε πφιε,
έρνληαο απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο δεκνηηθψλ ηειψλ ζε φιε ηελ
Αηηηθή.
Πξαγκαηνπνηήζακε

κηθξφηεξεο

ή

κεγαιχηεξεο

θιίκαθαο

ηερληθέο παξεκβάζεηο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζηε Νέα Υαιθεδφλα, έρνληαο
έλα πεξηπνηεκέλν πξάζηλν θαη δίλνληαο παξάιιεια βάζε θαη εηδηθή έγλνηα θαη
θξνληίδα σο πξνο ηηο Κνηλσληθέο καο Τπεξεζίεο, πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε
αλάγθε ζε απηά ηα δπφκηζε ρξφληα.
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Όια απηά, έρνληαο απέλαληί καο κηα αληηπνιίηεπζε πνπ ζα
έιεγα φηη καο έθξηλε παξαπάλσ απφ απζηεξά, θαηαζέηνληαο θαη δηθέο ηεο
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ ‟21 θαη ηνπ ‟22. Θέισ λα πσ
πσο φινη καο βέβαηα επηζπκνχκε, έρνπκε ζαλ ζηφρν ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο
παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο ζπλδεκφηεο καο, πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο
καο.
Δίκαζηε εδψ φινη γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
αλζξψπσλ ηεο πφιεο, αιιά ζπλάκα λα πινπνηήζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα. Αλαθέξσ γηα ηα πξαθηηθά θαη γηα φζνπο καο παξαθνινπζνχλ ηα
εμήο, εζηηάδνληαο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Γηαηί νη πξνζέζεηο είλαη άιιν, νη πινπνηεκέλνη ζηφρνη είλαη θάηη άιιν θαη
ζπλεζίδσ λα ιέσ φηη δελ αξθνχλ νη πξνζέζεηο, θαζψο θαη ν θαιφο ακαξείηεο
ζηελ ηζηνξία έκεηλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη φρη γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ.
Γηαβάδσ θάηη, πνπ ζα ζαο πσ κεηά πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο
απηήο ηεο παξαγξάθνπ: «…Βιέπνπκε φινη, ζα ην δνχκε ζχληνκα θαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο, φηη ηα δεδνκέλα θέηνο δελ ζα είλαη εχθνια. Ζ ηηκή ηνπ
ξεχκαηνο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα. Απηφ ην βάξνο θαινχληαη λα ην ζεθψζνπλ
ηα λνηθνθπξηά, θαινχληαη λα ην ζεθψζνπλ φκσο θαη νη Γήκνη. Καη είλαη
δεδνκέλν φηη ην θφζηνο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο ελέξγεηαο
γεληθφηεξα, είλαη ην δεχηεξν θέληξν θφζηνπο

ησλ Γήκσλ καο κεηά ην

πξνζσπηθφ. Γε ζα κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ
δηαλχνπκε, ελ κέζσ παλδεκίαο ηέηνηα θφζηε …». Πνηνο ηα αλαθέξεη απηά
αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Φπζηθά φρη εγψ. Σα αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ
(ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο)

θαη Γήκαξρνο Σξηθάισλ ν θ.

Γεκήηξεο Παπαζηεξγίνπ, έλαο ζεσξψ θαζ‟ φια άμηνο Γήκαξρνο.
Μηιάκε ινηπφλ γηα ην θφζηνο ηνπ ξεχκαηνο πνπ εθηνμεχεηαη θαη
ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη, φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε φινη, φρη κφλν γηα ηα
λνηθνθπξηά, αιιά γηα ηνπο ΟΣΑ γεληθφηεξα.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ θαζαξηφηεηα ζα ήζεια λα ζπκίζσ πσο
παξαιάβακε ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηηο νηθίεο ην φρη θαη ηφζν καθξηλφ 2019
ζην 1,33 €/ηκ θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα ζην 4,70 €/ηκ. Πξνρσξψληαο ζε
κεηψζεηο ήδε ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο καο φπσο άιισζηε
είρακε δεζκεπζεί ζηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο καο, ηα θαηεβάζακε ζην 1,23
€/ηκ επί παξαδείγκαηη ζηηο νηθίεο θαη ζήκεξα δηνηθνχκε κε 0,90 €/ηκ.
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Καη φια απηά φπσο είλαη θπζηθφ, φπσο πξνείπα θαζψο φινη
ζέινπκε λα παξέρνπκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θ.
Μπεξδέζε θαη εηδηθά ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο.
Αλαθέξνκαη ζε εζάο σο Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζθπηαινδξνκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Αληηδεκαξρίαο έρεη
απνδψζεη θαξπνχο.
Σν 2022 ζα είλαη ε ρξνληά ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπλνδψλ
έξγσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ, θαζψο θαη ε ππνγεηνπνίεζε θαη ε πεδνδξφκεζε
ησλ νδψλ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ & Φσθψλ.
Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ – 3νπ Λπθείνπ
ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΚΣΤΠ (ηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο)
Οη εξγαζίεο γηα ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν (ην επνλνκαδφκελν
ζπιιεθηήξαο 7) ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο, έξγν ην νπνίν επηζπκνχκε
σο Γεκνηηθή Αξρή ην νπνίν βεβαίσο ην παξαιάβακε, λα νινθιεξσζεί ην
ηαρχηεξν δπλαηφ. Όπσο ζαο είπε ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην ν θ.
Γεσξγακιήο ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ είκαζηε ζε ζπλελλφεζε
θαη κε ηηο ΚΣΤΠ θαη κε ηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν, αιιά θαη κε ηνλ θ. θιαβελίηε
πξνθεηκέλνπ λα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα γίλνπλ παξάιιειεο εξγαζίεο
νχησο ψζηε λα κελ πέζνπκε ζε θαξακπφια πξνθεηκέλνπ λα ζθάβνπκε, λα
κπαδψλνπκε θαη κεηά λα μαλαζθάβνπκε, θαζψο θαη ε επηρείξεζε ηνπ θ.
θιαβελίηε, εθεί έρεη μεθηλήζεη ηα έξγα ηεο γηα ην γθαξάδ θαη γηα νηηδήπνηε έρεη
ζρέζε κε ηελ νηθνδνκή θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ ηεο
Renault.
Δληφο ηνπ 2022 ζα γίλνπλ απφ πιεπξάο καο φιεο νη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλέγεξζε λένπ ζχγρξνλνπ θηηξίνπ
ΚΑΠΖ ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο καο. Έξγν, γηα ην νπνίν ήδε έρνπκε
παξαδψζεη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ζηελ Πεξηθέξεηα. Μειέηεο πνπ έθαλαλ νη δηθέο
καο Τπεξεζίεο, νη δηθνί καο ππάιιεινη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, νη δηθνί καο
κεραληθνί, φπνπ έρεη θαηαηεζεί ήδε ν θάθεινο κε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε απφ ηα
Ζ/Μ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηε ζηαηηθή κειέηε θ.ά. Απεπζπλζήθακε ζηελ
Πεξηθέξεηα θαη ήδε έλα πξψην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη κπεη ζε
θσδηθφ θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί θαη ε κειέηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί απηφ ην πνζφ γηα λα θηάζνπκε ζην επθηαίν ησλ
2.900.000 € πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί ην έξγν ησλ ΚΑΠΖ.
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Σν 2022 ζα δνχκε λα μεθηλάεη ε θαηαζθεπή λένπ βξεθνλεπηαθνχ
- παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο,
Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο. Δίλαη έηνηκν θαη απηφ, πεξηκέλνπκε
κφλν ηε κεηαθίλεζε – κεηαηφπηζε ηεο γεψηξεζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ πξναχιην
ρψξν, ζηνλ ρψξν ηνπ πάξθνπ Μνπζηαθιή θαη ππελζπκίδσ φηη ζα είλαη απφ
ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο κε ζχγρξνλεο ππνδνκέο γηα παηδηά νηθνγελεηψλ ηεο
πφιεο καο, κηαο θαη ην 50% ησλ ζέζεσλ ζα αλήθεη ζην Γήκν.
Καη βεβαίσο ήδε είκαζηε ζηα ζρέδηα ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ,
ηελ Παξαζθεπή έρσ νξηζηηθφ ξαληεβνχ καδί ηνπο, ζα είλαη παξψλ θαη ν θ.
Γεσξγακιήο σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ν θ. Κνζθνιέηνο πνπ
έρεη αλαιάβεη ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, κηιάσ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ παιαηνχ
ζηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ ζην πάξθν Γ. Απνζηνιάθεο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
ζε έλαλ πνιπρψξν Πνιηηηζκνχ.
ηηο 8 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2021 θέξακε σο Γηνίθεζε ην ζέκα ηεο
ζχλαςεο ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ«Δπηζθεπή ηεο γέθπξαο παξαιιήισο ηεο Δζληθήο Οδνχ ζηελ νδφ
Βξπνχισλ», ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο, ην νπνίν θαη
ςεθίζηεθε θαη ππεγξάθε απφ ηνλ θ. Παηνχιε θαη απφ εκέλα ε πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε ηεο επηζθεπήο ηεο γέθπξαο ηεο Βξπνχισλ.
Δπηγξακκαηηθά ζα αλαθέξσ ηηο εξγαζίεο αζθαιηνζηξψζεσλ, ηα
έξγα απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ, πνπ πινπνηνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο ζεηείαο. Αλαθέξσ ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ παηδηθψλ
ραξψλ, ήδε ηειείσζε ε παηδηθή ραξά ζηελ πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο,
αιιά θαη θάπνηεο άιιεο αλ ρξεηαζηεί ζα ηηο αλαθέξεη ν θ. Γεσξγακιήο. Καη
ζπλερίδνπκε ηηο αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο καο ζην πξάζηλν.
πλερίδνπκε ηε κεηάβαζή καο ζηελ ςεθηαθή επνρή, (ήδε
ηνπνζεηήζεθε δσξεάλ wifi ζε ζεκεία ηεο πφιε. Τπάξρεη ρξήζε ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο θαη θαηαγξαθήο αηηεκάησλ, ελψ έπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ ρξήζε λέσλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ γηα
ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλδεκνηψλ καο.
πλερίδνληαη νη παξεκβάζεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε
αζιεηηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο. Ήδε ππάξρεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν θνλδχιη γη'
απηέο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο, κε ρξήκαηα πνπ εμαζθάιηζε ε Γηνίθεζε ηνπ
7
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Γήκνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο». Καη βέβαηα ζπλερίδνπκε
ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ
Γήκνπ θαη αλαθέξνκαη ζην θνηλσληθφ θαξκαθείν, ην θνηλσληθφ παληνπσιείν,
ην θνηλσληθφ ελδπκαηνπσιείν) κε παξάιιειε δεκηνπξγία λέσλ ηέηνησλ
δξάζεσλ, φπσο έγηλε

κε ην θνηλσληθφ εζηηαηφξην ή κε ελίζρπζε ηεο

Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, φζν θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ηελ
αγνξά λέσλ νρεκάησλ.
Φίινη θαη θίιεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλδεκφηεο θαη
ζπλδεκφηηζζεο ζην ίδην πιαίζην πξφθεηηαη λα ζπλερίζνπκε λα θηλνχκαζηε θαη
ζην θνκκάηη ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ παξνπζηάδνπκε ζηνπο
ζπκπνιίηεο καο, έλα θαιφ δείγκα λνκίδσ πσο ήηαλ ν πνιηηηζηηθφο καο
επηέκβξεο, κε πνηνηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη αμηνινγνχληαη
ζεηηθά, αθφκε θαη απφ δεκφηεο γεηηνληθψλ Γήκσλ.
Πφζσ κάιινλ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο πνπ
πξνγξακκαηίδνπκε, φπσο ε θεηηλή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην Γήκν καο
θαη απφ ηελ νηθεία Μεηξφπνιε, σο έηνο Μλήκεο, σο έηνο Μηθξαζηαηηθνχ
Διιεληζκνχ.
Απηά ελ νιίγνηο θαη ζε επηθεθαιίδεο, γηα λα έρνπλ κία φζν ην
δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα νη ζπκπνιίηεο καο γηα φζα πξάμακε, φζα
πξάηηνπκε θαη φζα πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζην κέιινλ σο ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη
ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπίγαιεο θαη ε θα
Δκκαλνπήι.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ μέξσ αλ ζαο έρεη ελεκεξψζεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο, ελ ηε απνπζία ηνπ ζα είκαη εγψ εηδηθφο αγνξεηήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο αιιά δελ έρνπκε κπεη ζην ζέκα αθφκε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά ζαο ην ιέσ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, βεβαίσο θαλέλα πξφβιεκα. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, φπσο ζαο έρσ πεη ζα ζαο ελεκεξψλσ
φζνλ αθνξά ην έξγν γχξσ απφ ηα ζπλνδά έξγα. Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία
θαη έρνπκε γηα ηελ αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο
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πεξηνρήο

ηζηνξηθνχ

θέληξνπ

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

αλάδνρν, ηελ ΔΤΓΡΟΜΟ Α.Σ.Δ. ε νπνία έδσζε έθπησζε 31,7%. Σν έξγν
απηφ κεηά ηελ έθπησζε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1.260.224,13 € πιένλ ΦΠΑ 24%
θαη πηζηεχσ ζε ιίγν ρξφλν ζα μεθηλήζνπκε.
Γεχηεξνλ. Ήζεια λα ξσηήζσ θ. Γήκαξρε ην ηξελάθη πνπ βγήθε
ηα Υξηζηνχγελλα, ν ζηνιηζκφο ηνπ πφζν ζηνίρηζε θαη πφζν θαη νη
ηξαγνπδηζηέο.
Πάηε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπηιψλεηε ηελ αληηπνιίηεπζε γηα
ηα δεκνηηθά ηέιε. Απηφ δείρλεη πσο αληηιακβάλεζηε ηηο δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο φηαλ ν λφκνο επηηξέπεη ζηελ αληηπνιίηεπζε λα θάλεη πξφηαζε θαη
πξνο ηηκή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε θαη πιεηνςεθνχζα θαηάζηαζε ε
ελαιιαθηηθή ιχζε.
Καιφ ζα είλαη λα πξνζέρεηε, γηαηί καο ηα ιέλε νη εξγαδφκελνη. Με
λνκίδεηε φηαλ πάηε εθεί άπαληεο νη εξγαδφκελνη αζπάδνληαη φζα ιέηε. Δίλαη
ηηκή καο πνπ νη απμήζεηο ζηα ζπίηηα απφ πιεπξάο καο ήηαλ ζην 0,90 (δειαδή
απφ 0,87 ζην 0,90) ήηνη πνζνζηφ 3,44% ελψ ε δηθή ζαο πξφηαζε ήηαλ 0,97
δειαδή αχμεζε 11,49% ζηα ζπίηηα. Καη ζηα καγαδηά ε πξφηαζή ζαο ήηαλ απφ
3,21 ζην 4,05 δειαδή 26,17% ελψ ε δηθή καο πξφηαζε ε ελαιιαθηηθή είρε κηα
αχμεζε απφ ην 3,21 ζην 3,50 ήηνη 9,034%.
Άξα κε κηιάηε φηη θάλαηε εθπηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Γπν
ρξνληέο πέξαζε ε άπνςε

ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξσηνθαλέο γηα

ηα

απηνδηνηθεηηθά θαηλφκελα, αιιά πέξαζε. Καιφ είλαη λα πξνζέρεηε θαη
πξνπάλησλ λα καδέςεηε θαη θάηη θιαθαδφξνπο ππαιιήινπο εδψ πίζσ, πνπ
βσκνινρνχλ

γηα

ηνπο

δεκνηηθνχο

ζπκβνχινπο

θαηά

ηελ

ψξα

ηεο

ζπλεδξίαζεο. Έλαο εμ απηψλ είλαη ππάιιεινο γεσπφλνο, πνπ ηνλ θέξαηε απφ
θάπνπ αιινχ, ν νπνίνο θάζε άιιν βξίζθεηαη ζηηο ψξεο εξγαζίαο ζηε ζέζε ηνπ
θαη ππνςήθηφο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα ζέβνληαη ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, λα ζέβνληαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Δκείο δελ είπακε λα
ζπκθσλνχλ καδί καο, είλαη ειεχζεξνη πνιίηεο. Σζνιαθίδεο, ιέγεηαη. Μελ
θάλεηε πσο δελ μέξεηε! Έλαο είλαη ν γεσπφλνο, πνπ θέξαηε απφ αιινχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ θάλνπκε…. πείηε απηά πνπ ζέιεηε θ. Γξεηδειηά.
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ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία νπιηδή ζαο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε ην πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηεπθξηλίζεηε ηη ελλνείηε φηη θέξακε απφ αιινχ. Με
κεηάηαμε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, απηφ ιέσ, απφ αιινχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη θαηαθξηηέν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ζαθψο φρη.
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε καδέςηε απηφ ηνλ θχξην απφ εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπεξδέζε, ηη κνχ „ιεγεο γηα ην Γήκαξρν, πξηλ γίλεηο
Αληηδήκαξρνο; Νηξνπή ζνπ. Σν μέξνπλ φινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, νινθιεξψζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ελφριεζα ηνλ θχξην, κε δηαθφπηεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθήζηε λα νινθιεξψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπαλαιακβάλσ δελ είπα ππνηηκεηηθά ην «θέξαηε απφ
αιινχ», ηνλ θέξαηε απφ άιιε Τπεξεζία. Απηφ δελ είλαη ππνηηκεηηθφ.
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ν θιαθαδφξνο είλαη φκσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θιαθαδφξνο είλαη εδψ κέζα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά εληάμεη, αιιά ζαο παξαθαιψ θαηαζέζηε απηά
πνπ έρεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε, γίλε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φρη
ηεο Παξάηαμεο. Μαδέςηε ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο πξνζπαζψ λα θάλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπο αθνχηε, αιιά δελ θάλεηε ηίπνηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαζέζηε ηελ άπνςή ζαο κε θφζκην ηξφπν λα ηειεηψλνπκε λα
πξνρσξήζνπκε θαη ζηνλ επφκελν επηθεθαιήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνιχ θφζκην, αιιά κε δηαθφπηνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη ραξαθηεξηζκνχο θχξηνη ζπλάδειθνη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θιαθαδφξνο είλαη απηφο πνπ θάζεηαη απφ πίζσ θαη φηαλ
κηιάο αγαπεηέ κνπ θαη δελ ηνπ αξέζεη ε άπνςή ζνπ, βξίδεη. Απηά έθαλε ζε
πεξαζκέλε ζπλεδξίαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ νινθιεξψζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα κεηαβίβαζα ζηνλ θ. Υήην θαη κνπ ιέεη «δελ ήκνπλ εγψ»,
ιέσ «μέξσ πνηνο ήηαλ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζην θάησ - θάησ απηή ε ελεκέξσζε εδψ αθνξά
ηνπο πνιίηεο θαη δεηήκαηα ηεο πφιεο. Δδψ έρεηε κείλεη ζε έλα ζέκα
πξνζσπηθφ πνπ έγηλε ζε κηα θαθεηέξηα, ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα θαθεηέξηα; Μέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Πξφεδξε,
εθηφο αλ δελ αληηιακβάλεζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη γηαηί δελ ην θαηαγγείιαηε εθείλε ηελ ψξα θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ήζεια λα δψζσ ηφπν ζηελ νξγή, αιιά βιέπσ ζπλερίδεη ε
παξέα εθεί ζηε γσλία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ νινθιεξψζηε γηα λα κηιήζνπλ θαη νη άιινη
επηθεθαιήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ απεπζχλεζαη θχξηε; Άληε παξαπέξα!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη αγαπεηφ θνηλφ, ζαο παξαθαιψ, αθήζηε
λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λνηπφλ ζπλερίδνπκε. Γελ είλαη ζηάζε θ. Γήκαξρε λα
πεγαίλεηε ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ ν
νπνίνο έρεη άιια θαζήθνληα, λα θάλεη πνιηηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ είλαη επί παληφο επηζηεηνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ είλαη γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ραξηηά πνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
κνπ ιέηε φηη δελ κπνξεί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ραξηηά γηα ηελ αληηπνιίηεπζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε κελ θάλνπκε δηάινγν, ζα απαληήζεηε ζπλνιηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απαληήζηε. ηακαηάσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να νινθιεξσζνχλ νη ηνπνζεηήζεηο θαη ησλ ππφινηπσλ
επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη ζα ζαο απαληήζσ. Έξρεζηε ηψξα ηξεηο
κήλεο κεηά, λα κνπ πείηε γηα ην ηξελάθη, φηαλ έρεη απαληεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαη μέξεηε φηη ζήκεξα δελ κπνξψ λα έρσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη
λνχκεξα. Μνπ ιέηε γηα ην ηξελάθη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη δελ έρσ ιείςεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. Γελ απαληήζεθε πνηέ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπδεηήζακε θαη είπακε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηέ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 4.000 αλ ζπκάκαη θαιά θαη 4.000 φιν ην ππφινηπν θαη εζείο
αλαθεξζήθαηε, γηαηί μέξσ πνιχ θαιά πσο έρεη έξζεη απηφ ην λνχκεξν ζηα
απηηά ζαο, γηα 23.000. Σν αλ εζείο απεπζχλεζηε κε ιέμεηο ιέγνληαο «ληξνπή»,
ε ληξνπή είλαη δηθή ζαο πνπ θέξλεηε έλα λνχκεξν θαη κηα εξψηεζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ απαληάηε επί ηεο νπζίαο πφζν πιεξψζαηε γηα
ζηνιηζκφ θαη πφζν γηα ηξαγνπδηζηέο;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δίλαη

εξψηεζε;

Δίλαη

δπλαηφ

λα

έρσ

λνχκεξα

ησλ

Υξηζηνπγέλλσλ κπξνζηά κνπ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην μέξεηε; Μήπσο είλαη απαγνξεπηηθφ θαη θνβάζηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά νινθιεξψζαηε, θάλαηε ηα εξσηήκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξλάλε απφ ηα ρέξηα κνπ λνχκεξα επηά αληηδεκαξρηψλ κε 15
κειέηεο ηελ εκέξα θαη κνπ ιέηε λα έρσ λνχκεξα γηα ην ηξελάθη ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην ζπκάζηε…ε; Παξαθαιψ ζηελ άιιε ζπλεδξίαζε….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ηψξα. Θα πάξσ ηειέθσλν ηψξα. Αλ ηα έρεηε εδψ θ. Σάθα
παξαθαιψ λα κνπ ηα δψζεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ άιιε ζπλεδξίαζε θέξηε καο ηα λνχκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ ιάκςεο δελ πηάλνπλ πηα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά… θαιά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άζθαηξα είλαη ηα ππξά ζαο! αο παξαθαιψ ζε φ,ηη ιέεη ν θ.
Γξεηδειηάο ζήκεξα, ζησπή απ' φινπο καο. Γελ ρξεηάδεηαη. Αο ηνλ θέξνπλ
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άιινη. Σε δηθή καο αηζζεηηθή θαη ηηο δηθέο καο αμίεο, ην δηθφ καο αμηαθφ
ζχζηεκα ζα πεξάζεη ζε απηή ηε ζεηεία θαη ηνπ ‟23.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζήκεξα ζα ζπδεηήζνπκε φπσο είλαη
γλσζηφ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ήζεια λα έρσ κηα
απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπκε θάλεη γηα ηα
έξγα «Αληψλεο Σξίηζεο» ηνπ Γήκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπηηξέςηε κνπ θ. Σνκπνχινγινπ, είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ
πεληαιέπηνπ απηή ε ηνπνζέηεζε πνπ θάλεηε ηψξα, δελ έρνπκε κπεη ζην ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη θ. Πξφεδξε. Αλ ζπκάκαη
θαιά είρακε κηα πξψηε εθηίκεζε φηη έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα είρακε
απαληήζεηο γηα ηα 18 εθαηνκκχξηα πνπ είρακε δεηήζεη απφ ην «Αληψλεο
Σξίηζεο». Δγψ άθεζα λα πεξάζνπλ δπν κήλεο αθφκε θαη έξρνκαη λα ξσηήζσ
ηη έρεη εγθξηζεί απφ απηά πνπ πξνηείλακε.
Αιιά γηα λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έθαλα κηα
κειέηε κηα έξεπλα ηη έρνπλ πάξεη νη Γήκνη ηεο Αηηηθήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο απαληήζσ εγψ, αθνχ είζηε
ελεκεξσκέλνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δλλνψ γηα ην δηθφ καο Γήκν θ.
Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλψο έρεηε φια ηα ζηνηρεία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ήζεια λα δνχκε πνηα είλαη
ε ζχγθξηζε ηνπ δηθνχ καο Γήκνπ κε ηνπο άιινπο Γήκνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε ηα ινηπφλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Γηαβάδεη):


Γήκνο

Μαξθνπνχινπ

–

Μεζνγαίαο:

4νπ

νινεκέξνπ

Κεθηζηάο

αλάπιαζε

«Αλέγεξζε

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ» πνζφ 7.308.422 €


Γήκνο

Κεθηζηάο:

αλαδηαξξπζκίζεηο

«1ν

Γεκνηηθφ

δηαηεξεηένπ

θαη

1.747.301 €
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Γήκνο Εσγξάθνπ: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνθάη αηζνπζψλ ζην
Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 343 ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ», πνζνχ 1.222.044 €



Γήκνο Κξσπίαο: «Αλάπιαζε ιεσθφξνπ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαη
παξαπιεχξσλ νδψλ γηα ηε βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ηεο πφιεο ηνπ
Κνξσπίνπ», πνζνχ 8.680.000 €



Γήκνο

Πεξηζηεξίνπ:

«Παξεκβάζεηο,

αλαπιάζεηο,

πξνζβαζηκφηεηα

νδηθψλ αμφλσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ», πνζνχ
11.850.000 €


Γήκνο Γιπθάδαο: «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε Γήκνπ Γιπθάδαο», πνζνχ
12.400.000 €



Γήκνο Γάθλεο - Τκεηηνχ: «Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη αλαδσνγφλεζε
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο – Τκεηηνχ», πνζνχ
11.961.680 €



Γήκνο Μνζράηνπ – Σαχξνπ: «Παξεκβάζεηο αλάπιαζεο γηα ηελ
αλαδσνγφλεζε θαη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ – Σαχξνπ», πνζνχ 4.831.384 €



Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο: «Γεκηνπξγηθή επαλάρξεζε ηδηνθηεζίαο ΗΟΛΑ
ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο θαη αλέγεξζε ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο
δηαβίσζεο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο», πνζνχ 7.361.235 €



Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ: «Καηαζθεπή ππνγείνπ ζηαζκνχ ρψξνπ
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζην Φινίζβν ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ»,
πνζνχ 1.379.499 €



Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ: «Γίθηπν παξεκβάζεσλ βηψζηκεο
αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε νδνχο ηνπ
Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ», πνζνχ 11.500.000 €



Γήκνο Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο: «Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο
δεκηνπξγίαο ζπκπιήξσζεο θαη αλαβάζκηζεο δηθηχσλ ρψξσλ πξαζίλνπ,
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πεδνδξνκίσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη δξφκσλ
ήπηαο θπθινθνξίαο ζην Γήκν Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο» πνζνχ
12.400.000 €



Γήκνο Νέαο Ησλίαο: «Αζηηθή αλάπιαζε ζηελ πεξηνρή ηεο αγνξάο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Ησλίαο», πνζνχ 438.960 €
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Γήκνο Εσγξάθνπ: «Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Εσγξάθνπ
θαη δηαζχλδεζή ηνπο κέζσ δηθηχνπ δηαδξνκψλ πεδψλ» πνζνχ
12.393.056 €



Γήκνο Μεηακφξθσζεο: «Αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ
Μεηακφξθσζεο» πνζνχ 1.414.954 €



Γήκνο Γαιαηζίνπ: «Γεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ
Γήκνπ Γαιαηζίνπ, θαηαζθεπή δηπινχ βηνθιηκαηηθνχ βξεθνλεπηαθνχ
ζηαζκνχ θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζην άιζνο
Βεΐθνπ» πνζνχ 12.400.000 €



Γήκνο Αιίκνπ: «Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε αζηηθήο αλαβάζκηζεο ζην
Γήκν Αιίκνπ» πνζνχ 11.235.522 €



Γήκνο Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο: «Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε
βειηηζηνπνίεζε

θαη

ιεηηνπξγηθφηεηαο

πξνζβαζηκφηεηαο

θαη

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο δηαρείξηζεο δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
θαη εθζπγρξνληζκνχ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ –
Αξγπξνχπνιεο» πνζνχ 4.912.339 €


Γήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε: «Έξγα αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο
ζην Γήκν Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε» πνζνχ 12.400.000 €



Γήκνο

Υαιαλδξίνπ:

«Παξεκβάζεηο

αζηηθήο

αλαδσνγφλεζεο

ζηηο

πεξηνρέο Κάησ Υαιάλδξη θαη Σνχθα ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ», πνζνχ
8.646.094,80 €
Απηή είλαη ε απαξίζκεζε, είλαη 23 Γήκνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηνπο 64 ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ είλαη 64 νη Γήκνη ηνπ
ιεθαλνπεδίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη παξαπάλσ; 47-48 ήηαλ κε ην παιηφ ζχζηεκα φηαλ ήηαλ Β
Αζελψλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν παιηφ ζχζηεκα είλαη απηφ.
Δδψ ινηπφλ βιέπεηε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη βξέρεη εθαηνκκχξηα.
Δγψ ξσηψ: απφ ηα 18 εθαηνκκχξηα πνπ δεηήζακε εκείο σο Γήκνο…. Καη
βιέπεηε θαη θάηη αθφκε: φηη νη Γήκνη απηνί δελ έρνπλ Γηνίθεζε φινη θηιηθή
πξνο ηε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε, δελ έρεη ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ, δελ έρεη ν Γήκνο
15
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Νέαο Ησλίαο, δελ έρεη ν Γήκνο Μνζράηνπ – Σαχξνπ, πάξα πνιινί Γήκνη δελ
έρνπλ Γηνίθεζε θηιηθή

πξνο ηε ζεκεξηλή

Κπβέξλεζε, αιιά

βξέρεη

εθαηνκκχξηα.
Ρσηψ ινηπφλ: απφ ηα 18 εθαηνκκχξηα πνπ κε ηα πνιιψλ βαΐσλ
θαη θιάδσλ καο αλαθέξαηε φηη δεηήζαηε, εζείο ηη πήξαηε φηαλ πήξαλ απηνί νη
Γήκνη ηα ρξήκαηα απηά;
Καη επίζεο καο είραηε δψζεη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην. Δίραηε πεη
ηέινο ηνπ ρξφλνπ φηη ζα ππάξμεη αλαθνίλσζε θαη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ. Δγψ βιέπσ φηη γηα ην ΚΑΠΖ έρεηε βάιεη 100 €,
γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ έρεηε βάιεη 100 € ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ καο θέξαηε.
Άξα δελ ππάξρεη θακία ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνεγνχκελα αλαθεξζήθαηε ζην
ΚΑΠΖ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ππάξρεη απηφ.
Δπνκέλσο ζα ήζεια λα καο αλαθέξεηε, γηαηί βιέπεηε ηη πήξαλ νη
άιινη Γήκνη, εκείο ηη έρνπκε πεηχρεη κέρξη ζήκεξα απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο»
ζπγθεθξηκέλα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Γήκαξρε έρνπκε θνπβεληηάζεη
πάξα πνιιέο θνξέο γηα ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο
Αξρήο ε νπνία φπσο θη άιιεο Γεκνηηθέο Αξρέο νη νπνίεο ίζσο εκθαλίδνληαη
κε θηιηθέο πξνο ηελ ηξέρνπζα Κπβέξλεζε, ζηελ νπζία πινπνηνχλ ηελ ίδηα
ζηξαηεγηθή.
Αλ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλνςίζεη ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ην ηη
έρνπκε δεη απηά ηα ρξφληα, είλαη απηφ πνπ είπε έλα ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζήο
ζαο πξηλ ιίγεο ζπλεδξηάζεηο «πάξηη εθαηνκκπξίσλ ζηε γεηηνληά!». Όλησο
πάξηη εθαηνκκπξίσλ, θξαηάκε νκπξέιεο φκσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ιατθέο
αλάγθεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.
Πάξηη εθαηνκκπξίσλ γηα λα πξνσζεζνχλ νη κειέηεο ηνπ ηαδίνπ
Καξατζθάθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πάξηη εθαηνκκπξίσλ γηα λα δνζεί ν
ειεθηξνθσηηζκφο ζε ηδηψηεο, γηα λα δνζεί ην νηθφπεδν ζηε Μεηξφπνιε εθεί
δελ ππάξρνπλ ιεθηά δελ βξίζθνπκε… γηα λα θαξαηνκεζεί ην άιζνο, γηα λα
ππνλνκεπηεί ν πξνζθπγηθφο ζπλνηθηζκφο θαη απφ ηελ άιιε αλ πξαγκαηηθά
ήζειε θαλείο λα πεξηγξάςεη ηα επηηεχγκαηα ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο
ζα έπξεπε απιψο λα πεξάζνπκε απηά ηα ηδάκηα θαη λα θάλνπκε κηα βφιηα
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ζηνπο ρψξνπο απηνχ ηνπ Λπθείνπ, ην νπνίν έρεη ηξεηο ηνπαιέηεο ζε ιεηηνπξγία.
Καη φπσο έρσ μαλαπεί απφ ηηο βξχζεο, πιελ ελφο ςχθηε, ην λεξφ δελ πίλεηαη.
Απηφ ην ζρνιείν ην νπνίν έδσζε ζπγραξεηήξηα γηα ηε Πνιηηηθή
Πξνζηαζία πνπ έκεηλε δπν κήλεο ρσξίο ξεχκα, καδί κε ηα ζπγραξεηήξηα
εθαηνληάδσλ πνιηηψλ πνπ έκεηλαλ κηα εβδνκάδα ρσξίο ξεχκα, άλζξσπνη κε
κεραλήκαηα κε θάξκαθα θαη ηα ινηπά, ηα ζπγραξεηήξηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ θαζψο είραλ αλαδεηρζεί ζε πξσηαζιεηή παλειιαδηθά Γεκνηηθήο Αξρήο
κε ηηο πην πνιιέο θαηαγγειίεο φρη κφλν απφ ην σκαηείν, απφ ηελ ΠΟΔΟΣΑ,
απφ ηελ ΑΓΔΓΤ.
Σα ζπγραξεηήξηα γηα ην φηη αγλνείηε επηδεηθηηθά ηελ άζιηα
θαηάζηαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, άπεηξεο θνξέο έρσ θέξεη
ζέκα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνπο ΣΟΜΤ, γηα ην Κέληξν Τγείαο θαη δελ ηδξψλεη ην
απηί ζαο, φπσο άιισζηε θαη ηεο Κπβέξλεζεο.
Γελ ηδξψλεη ην απηί ζαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζην 1 ν Λχθεην πνπ
έγηλε ζέκα παγθνζκίσο, ην νπνίν ε θα Κεξακέσο απαληψληαο ζηε Βνπιή ζε
εξψηεζε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΚΚΔ είπε φηη «δελ ππάξρεη ζε εθθξεκφηεηα νχηε
θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα, νχηε αίηεκα». ησπή θαη απφ ην Γήκν θαη απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο, πνπ έιεγαλ φηη φια είλαη έηνηκα.
Γηα ηελ θαηάζηαζε ζην γθαξάδ, ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
δνπιεχνπλ ιεο θαη είκαζηε ζην ‟50, γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πνπ
πέξαζαλ ηνλ ρεηκψλα ρσξίο ΜΑΠ θαη ηα ινηπά.
Γελ ζα ζηαζψ ζε απηά, απηά έρνπλ θαηαγξαθεί. Φπζηθά απηά
πνπ ιέεη ν θ. Παπαζηεξγίνπ εληάμεη ηνλ μέξνπκε ηνλ θ. Παπαζηεξγίνπ. Γελ ηνλ
είδα γηα παξάδεηγκα λα ιέεη ηίπνηε γηα ηελ θαξαηφκεζε ηεο θξαηηθήο
επηρνξήγεζεο, πνπ δελ δίλεη νχηε απηνχο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο, πνπ
ην δηθφ ηνπ Κφκκα θαη ηα δηθά ζαο Κφκκαηα έρνπλ ςεθίζεη. Γελ είδα λα
δηακαξηχξεηαη, νχηε λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνλ Πειεηίδε πνπ θαηέβεθε ζην
χληαγκα.
Γπν ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Σελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή ε
Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε έλα πξαγκαηηθά θξεζέλην απηαξρηζκνχ
ρηχπεζε κε ΜΑΣ θαη κε ρεκηθά ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο –ήζπρε, παληειψο
ήζπρε δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο- πνπ έθαλαλ εξγαδφκελνη ησλ Γήκσλ γηα ην
ζέκα

ησλ

βαξέσλ

θαη

αλζπγηεηλψλ
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πλδηθαιηζηέο ηεο ΠΟΔΟΣΑ βξίζθνληαη ζην Ννζνθνκείν αθφκε θαη ζήκεξα.
Γελ έρσ δεη θάπνηα δεκφζηα ηνπνζέηεζε αλ θαηαγγέιιεηε θαη πσο
ηνπνζεηείζηε απέλαληη ζην γεγνλφο απηφ.
Γεχηεξνλ, επεηδή ιέκε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηε κεγάιε
επαηζζεζία πνπ ππάξρεη θαη δελ ακθηβάιισ γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαζέλα θαη
επεηδή δελ ακθηβάιισ ζα ζέζσ μαλά έλα ζέκα θαη ζα πεξηκέλσ λα δσ ηη
ππάξρεη. Ξέξεηε ηελ θαηάζηαζε ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί ζην λέν Οίθν ηνπ
πνιίηε, πνπ θηινμελεί 14 άηνκα, άπνξνπο κε δηάθνξα ζέκαηα πγείαο,
δηάθνξεο θχζεσο.
Σνπο αλαθνηλψζεθε πξφζθαηα φηη ηέινο Φιεβάξε ζα πξέπεη λα
εθθελψζνπλ ην ρψξν λα θχγνπλ. Ρσηάσ: πσο ηνπνζεηείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή
θαη ηη θάλεη ψζηε 14 άλζξσπνη λα κε βξεζνχλ ζην δξφκν; Πξαθηηθά ηη θάλεη.
Ή, δελ είλαη ζηελ επζχλε ζαο θαη δελ αζρνιείζηε; Γηαηί γηα άιια ζέκαηα πνπ
δελ είλαη ζηελ επζχλε ζαο, ζηελ επζχλε ηνπ Γήκνπ φπσο ηα πεξίθεκα
ζπλνδά έξγα θαη αζρνιείζηε θαη ιχζεηο βξίζθεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, δπν δηεπθξηλίζεηο κφλν.
Πξψηνλ γηα ην νηθφπεδν πνπ δφζεθε ζηε Μεηξφπνιε επεηδή αθνχζηεθε,
ζπκίδσ φηη έρεη δνζεί θαηά ρξήζε θαη φηη ε Μεηξφπνιε πέξα ησλ εμφδσλ γηα
ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, ζα αλαιάβεη ηα ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα
έμνδα ιεηηνπξγίαο δειαδή ηνπ θηηξίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο απηφ ην
θαηλνχξγην πνπ ζα γίλεη θαη ν Γήκνο δελ ζα πιεξψζεη νχηε έλα επξψ, απηή
είλαη εηδνπνηφο δηαθνξά ζε ζρέζε κε άιια πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα
κπεη ν Γήκνο βέβαηα αιιά ζα πιεξψζεη εθείλνο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Γεχηεξνλ γηα ηα ζρνιεία γηα ην 3ν Λχθεην επεηδή βξηζθφκαζηε
εδψ θαη είπαηε θάηη θ. εξεηάθε γηα ην ξεχκα, μέξεηε έρεη ζπδεηεζεί πνιιέο
θνξέο εδψ. Τπήξρε κηα πνιχ κεγάιε θαθνθαηξία, απφ ηελ θαθνθαηξία θάεθαλ
θάπνηνη πίλαθεο. Έζπεπζε ε Σερληθή Τπεξεζία θαη άξρηζε λα θάλεη ηε κφλσζε
πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη, έηζη ψζηε εθφζνλ κνλσζνχλ νη ρψξνη λα
κπνξνχλ λα κπνπλ λένη πίλαθεο, φπεξ θαη εγέλεην.
Ζ θαζπζηέξεζε ήηαλ αλακελφκελε κε ηελ έλλνηα φηη δελ
κπνξνχζακε λα βάινπκε ακέζσο λένπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο γηαηί ρσξίο
κφλσζε ην ζρνιείν κεηά απφ ηελ πξψηε λεξνπνληή, ζα θαίγνληαλ πάιη νη
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πίλαθεο θαη κηιάκε γηα αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ. Άξα θαη ε Σερληθή Τπεξεζία
έθαλε απηφ πνπ έπξεπε θαη εκείο ζπεχζακε φινη ακέζσο, αιιά δπζηπρψο
θάπνηεο βιάβεο έρνπλ θάπνην ρξφλν πνπ απαηηνχλ. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ λα πσ θάηη γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ αλέθεξε ν θ.
Γξεηδειηάο. Σν αλ θφζηηζε 4, ή 5 ή 8 ιφγσ COVID πνπ έρνπκε θιεηζηεί κέζα,
έγηλε έζησ απηή ε εθδήισζε κε δπν ηξαγνπδηζηέο, έλα ηξελάθη, δπν ηξεηο
κέξεο. Μαθάξη ζην κέιινλ λα γίλνπλ θη άιιεο εθδειψζεηο, λα γίλνληαη
ζπλέρεηα εθδειψζεηο, λα θχγνπκε απφ απηή ηε κηδέξηα.
Δίδαηε ν θ. Μπαθνγηάλλεο ζηελ Αζήλα ράιαζε έλα ηεξάζηην
πνζφ θαη ε Αζήλα φιε έιακςε ηα Υξηζηνχγελλα. Όινη ηνπ έδσζαλ
ζπγραξεηήξηα. Μαθάξη λα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε θη εκείο απηφ, ζα
Γήκνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν
λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο θαη κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηγξακκαηηθά θ. Πξφεδξε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε ζα ήζεια λα πσ δπν
θνπβέληεο εθ κέξνπο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη είλαη γηα ηνπο επηθεθαιήο θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη αλεμάξηεηνη κπνξνχλ λα πξσηνινγήζνπλ σο
επηθεθαιήο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ην έρνπκε ζπκθσλήζεη απφ ηελ αξρή απηνχ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ φηη έλαο εθ ησλ αλεμαξηήησλ ζα κπνξεί λα πεη κηα θνπβέληα. Μνπ
έρνπλ δεηήζεη θαη νη Αληηδήκαξρνη ηνλ ιφγν, ε δηαδηθαζία είλαη ζπγθεθξηκέλε.
Θα κηιήζεη ν θ. Γήκαξρνο θαη εηζεξρφκαζηε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δπηγξακκαηηθά γηα λα κε ζαο θνπξάζσ,
εδψ αληηκεησπίδνπκε ην εμήο νμχκσξν θχξηνη ζπλάδειθνη: απφ ηε κηα καο
πξνζάπηνπλ φηη είκαζηε θηιηθνί πξνο ηελ Κπβέξλεζε φπσο είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη απφ ηελ άιιε φπσο ν θ. εξεηάθεο φηη δελ είκαζηε θηιηθνί,
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αιιά πινπνηνχκε ην πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο. Καη αθνχ πινπνηνχκε ην
πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο, γηαηί δελ έξρνληαη εδψ ρξεκαηνδνηήζεηο.
Ζ αληηπνιίηεπζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ππάξρεη θηιηθή
πξνο ην Γήκν Κπβέξλεζε, ή αλ ππάξρεη κηα Κπβέξλεζε ε νπνία αληηθεηκεληθά
κνηξάδεη θάπνηα ρξήκαηα εθεί πνπ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ νη αλάγθεο.
Έξρνκαη ηψξα ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Μαο αλέθεξε 23 απφ
ηνπο 47 Γήκνπο, εγψ αλαθέξζεθα ζηε Β Αζελψλ φπσο ήηαλ παιηά, ζαθψο
είλαη 48 νη Γήκνη θαη δηαβάζαηε 23 ρξεκαηνδνηήζεηο. Σξία πξάγκαηα ζα
ξσηήζσ εγψ, φρη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γεληθά αθαδεκατθέο εξσηήζεηο.
πγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ σο πξνο ηηο πξνηάζεηο καο
ζα δψζεηε ηελ επθαηξία λα απαληήζεη ν θ. Λέθθαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα
φιν ην πξφγξακκα
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όηαλ ζα εηζέιζνπκε ζην ζέκα ζα απαληήζεη ν θ. Λέθθαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε, δελ ππάξρεη πξφβιεκα θ. εξεηάθε ζα
απαληεζνχλ φια. Δπηγξακκαηηθά θαη αθαδεκατθέο νη εξσηήζεηο καο πξνο ην
ψκα.
Γλσξίδεη ην ψκα φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο έξρνληαη βάζεη
πιεζπζκηαθήο ζρέζεο; Γλσξίδεη ην ψκα πφζεο πξνηάζεηο έρνπλ θαηαζέζεη
νη ζπγθεθξηκέλνη Γήκνη θαη πφζεο εκείο; Γλσξίδεη ην ψκα φηη ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ε Παξάηαμή ηνπ έρεη θαηαςεθίζεη πξνγξάκκαηα θαη
πξνηάζεηο γηα ην «Αληψλεο Σξίηζεο», κε απνηέιεζκα εκείο λα ηξέρνπκε
ηειεπηαία ζηηγκή λα θαιχςνπκε κε ψξηκε κειέηε, κε εκπεξηζηαησκέλεο θαη
ελδειερείο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ νη πξνζθιήζεηο λα καο γίλνπλ απνδεθηέο;
Καη καο εγθαιεί ηψξα

ν

θ. Σνκπνχινγινπ

γηαηί δελ έξρνληαη

νη

ρξεκαηνδνηήζεηο, φηαλ απηέο έξρνληαη θαη ηεξαξρηθά θαη εκείο 28 Οθηψβξε
λνκίδσ αθφκε θαηαζέηακε πξνηάζεηο, φηαλ επξφθεηην νη πξνηάζεηο κέρξη ηηο
αξρέο Ννέκβξε λα έρνπλ θιείζεη. Ο θ. Σνκπνχινγινπ θαηαςήθηζε ηηο
πξνηάζεηο καο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο»!
Γηα

ηνπο

Κσλζηαληηλνπνιίηεο,

θ.

εξεηάθε

πξνζσπηθά

ελδηαθέξζεθα θαη έθεξα ην ζέκα ηξεηο θνξέο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Γλσξίδεη ην ψκα βεβαίσο φηη ν Οίθνο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ηξέθεηαη απφ
εκάο, δελ αθνχγεηαη σξαία θαη δελ κνπ αξέζεη είλαη άζρεκν λα ην ιέσ, αιιά
ζηηίδνληαη απφ εκάο, ηνπο θξνληίδνπκε κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο Κνηλσληθήο
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Τπεξεζίαο θαη ππάξρεη έλα ζέκα πνπ αθνξά ηηο ΓΔΚΟ ηνπο ηηο νπνίεο ηηο
θαηεβάζακε κέρξη εθεί πνπ δελ παίξλεη, αθξηβψο γηαηί έρνπλ αλάγθεο αιιά θη
εκείο δελ κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε απηφ ηνλ Οίθν θ. εξεηάθε, γηαηί
έρεη έδξα αιινχ.
Σνπο πξνηείλακε φηη ε έδξα ηνπο εάλ κεηαθεξζεί αθφκε θαη σο
ππνθαηάζηεκα ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα λα ηνπο δψζνπκε φρη κφλν 5.000 πνπ
έρνπλ αλάγθε, λα ηνπο θαιχςνπκε θαη ην 50% ησλ φπνησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη δπζπξαγηψλ πνπ έρνπλ. Απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο δελ
δηθαηνχκαζηε λα ηνπο ρξεκαηνδνηήζνπκε. Καη κάιηζηα ειέρζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη ζα ππάξμεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θαηαινγηζκφο. Θα
κνπ πείηε «είλαη θαηαινγηζκφο γηα 5.000 €;». Όρη, αιιά ζηε ζπλέρεηα κπνξεί
λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο.
Καηαζέησ εδψ ζην ψκα γηα άιιε κηα θνξά φηη αλ αιιάμεη έδξα
ν Οίθνο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ζα έρεη φια ηα ερέγγπα θαη ζα έρεη απφ εκάο
φ,ηη ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο θνξέαο θηιαλζξσπηθφο,
κε κεδεληθά ηέιε ζηηο ΓΔΚΟ ηνπ θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί. Μελ ην
θάλνπκε ζεκαία, γηαηί έρνπκε ελδηαθεξζεί, εγψ πξνζσπηθά ην έθεξα.
Γηαςεχζηε κε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σξεηο θνξέο έρεη έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πεληνρίιηαξν είλαη; Δίλαη ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα έξζεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: 14 άηνκα θ. Γήκαξρε ζα κείλνπλ ζην δξφκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, δελ ζα κείλνπλ ζην δξφκν. Έρεη κείλεη θαλέλαο ζην δξφκν
απφ απηνχο πνπ ηέινο πάλησλ… ζα κηιήζεη ν θ. Μπεξδέζεο θαη ζα ζαο
αλαιχζεη ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ ρξεηάδεηαη ην μέξεηε. Έρνπκε
πέζεη πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ απηή ηε ζηηγκή αλήθνπλ ζηηο επάισηεο
νκάδεο θαη ην θάλνπκε κε φζα κέζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν Γήκνο. Απάληεζα,
ζηε ζπλέρεηα ν θ. Λέθθαο ζηελ νκηιία ηνπ αθνχ αλνίμεη ην ζέκα ζέισ λα
απεπζπλζεί ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ κε ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα θαη ν θ.
Μπεξδέζεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην
ζεκεξηλφ κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ε ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 βάζεη
ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνηείλσ λα ζπδεηεζεί
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καδί θαη ην Ο.Π.Γ. θαη λα ςεθηζηνχλ καδί. Γελ μέξσ αλ έρεηε θάπνηα
αληίξξεζε, αο κε ην πάκε ζα δπν δηαθνξεηηθά ζέκαηα, αο ηα ζπδεηήζνπκε
καδί. Αλ έρεηε αληίξξεζε βέβαηα αιιά θαληάδνκαη φηη επεηδή νπζηαζηηθά νη
εηζεγήζεηο κπνξεί ε κία λα ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα
ηα πάκε καδί.

1ο - 2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Φήθιζη ηος Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος
οικ. έηοςρ 2022, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
«Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) έηοςρ 2022,
υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος, βάζει ζσεηικήρ
απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα. Πξφεδξε, ζα ήζεια πξηλ κπσ ζην ζέκα
επεηδή είρα δεζκεπηεί ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα θάλσ κηα
ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ησλ παηδηθψλ ραξψλ, λα ελεκεξψζσ ην ψκα γηα ην
εμήο: επεηδή έθαλα ν ίδηνο πξνζσπηθά ηελ έξεπλα, παξ' φηη ζα έπξεπε νη
Τπεξεζίεο λα ην γλσξίδνπλ απηφ, έρσ ζηείιεη απφ ηηο 15/2 νπ ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία κε δηθφ κνπ έγγξαθν, ην γεγνλφο φηη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ε
ζπληήξεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο. Σν
έγγξαθν έρεη θχγεη 15/2/2022 κε αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3108.
Μέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε ιάβεη νχηε ην πξσηνγελέο αίηεκα, νχηε
ηε κειέηε νπφηε είκαζηε ελ αλακνλή. Σν ιέσ απηφ, γηα ελεκέξσζε ηνπ
ψκαηνο.
Να κπσ ζην ζέκα καο. Έρνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο
2022 ν νπνίνο φζνη αζρνινχληαη κε ηα θνηλά ζα θαηαιάβνπλ φηη είλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε
ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα ζέιακε.
Απηφ νθείιεηαη ζε αξθεηέο παξακέηξνπο, κηα εμ απηψλ θαη ε
βαζηθφηεξε ελδερνκέλσο είλαη απηή πνπ είρα θιείζεη ηελ πξνεγνχκελε νκηιία
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κνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ αθνξνχζε ηα ηέιε, έθξνπα ηφηε ηνλ θψδσλα
ηνπ θηλδχλνπ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πεξηβφεηε νκάδα 1 ε νπνία
πεξηνξίδεη ηνλ θαηαηεζεηκέλν πξνυπνινγηζκφ πξνο ςήθηζε ζε πνιχ κηθξά
κεγέζε.
Πέληε πξάγκαηα ζέισ λα πσ, λα ζηαζψ ζε νξηζκέλα ζεκεία
απφ εθεί θαη πέξα βάζεη ησλ φζσλ ζα εηπσζνχλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηχμνπκε ηε ζπδήηεζε φζν πεξηζζφηεξν ζέιεη ν θαζέλαο. Έρνπκε έλα
πξνυπνινγηζκφ γχξσ ζηα 42,5 εθαηνκκχξηα επξψ, είλαη πεξίπνπ ίδηνο κε
πέξζη, φπνπ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 2 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ είλαη
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηα ζπλνδά έξγα ηνπ
γεπέδνπ, 8.700.000 € αθνξνχλ ην Σερληθφ Πξφγξακκα, 5.850.000 € πεξίπνπ
ηα ηέιε θαη έλα πνζφ γχξσ ζηα 8.650.000 € πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζνδνζίεο ηηο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηα ΜΑΠ έρνπκε έλα ζχλνιν πεξίπνπ 25
εθαηνκκπξίσλ.
Αλ αλαινγηζηνχκε φηη εθηειεζκέλν πέξζη ήηαλ πεξίπνπ έλα πνζφ
ηνπ χςνπο ησλ 19 εθαηνκκπξίσλ, θαηαιαβαίλεη θαλείο πξαθηηθά φηη έρνπκε λα
δηαρεηξηζηνχκε απιά ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε
ηνλ πνιίηε, έρνπκε κηα ζηφρεπζε ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζηα ζρνιεία θαη
απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε πνιχ ιίγα έσο ειάρηζηα
πξάγκαηα.
Λφγσ ρξηζηήο Γηνίθεζεο ελψ παξαιάβακε ην 2019 πεξίπνπ 1,5
εθαηνκκχξην επξψ ζαλ ηακεηαθφ δηαζέζηκν ζηα ιεηηνπξγηθά, απηή ηε ζηηγκή
πνπ κηιάκε έρνπκε ζηηο 31/12νπ έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 2.800.000 € ην
νπνίν φκσο ιφγσ ηνπ φηη έρεη κεησζεί ε νκάδα 1 θαη έρεη θαηαβαξαζξσζεί κε
ηα ηέιε πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, ν θσδηθφο 20 πνπ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα δελ
κπνξεί λα απνηππσζεί ζηνλ πνιίηε ζε παξαπάλσ παξνρέο.
Κάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ελδερνκέλσο λα αμίδεη λα ζεκεησζνχλ
είλαη φηη έλα πνζφ πεξίπνπ ζηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ, αθνξά ζρνιεία. Αλ
μεθηλήζνπκε δειαδή απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηνπ ΚΑΠ ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε πνπ βάδνπκε ζα Γήκνο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, ηα έξγα πνπ
γίλνληαη ζηα ζρνιεία θαη ζρεδφλ ην ζχλνιν απηψλ είλαη ζε έλα πνιχ
πξνρσξεκέλν ζηάδην έηζη ψζηε εληφο ηνπ έηνπο ζεσξνχκε φηη ζα έρνπλ
μεθηλήζεη αιιά θαη έξγα πνπ απηή ηε ζηηγκή ηξέρνπλ, κηιάκε γηα έλα πνζφ άλσ
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ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ αθνξά ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο, ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθέξσ θάπνηεο αιιαγέο πνπ
έρνπλ γίλεη ζε θάπνηνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλ ζέιεηε λα ηηο
ζεκεηψζεηε γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη ζηα πξαθηηθά. Δίλαη αιιαγέο νη νπνίεο
αθνξνχλ 11 θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη είλαη νη εμήο:
 Κσδηθφο:

02006073001

«Γαπάλεο

επηκφξθσζεο

πξνζσπηθνχ

θαη

ζπκκεηνρή ζε πλέδξηα, εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα» ην πνζφ απφ 7.200 €
γίλεηαη 3.300 €..
 Κσδηθφο: 02006443003 «Δπηδείμεηο, δεμηψζεηο, ενξηέο θαη ινηπά ζεάκαηα
δαπάλεο ενξηαζκνχ Πξσηνκαγηάο» ην πνζφ απφ 100 € γίλεηαη 20.000 €
 Κσδηθφο:

02006492001

«Γηθαζηηθά

έμνδα

θαη

έμνδα

δηθαζηηθψλ

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ» ην πνζφ απφ 10.000 € γίλεηαη
7.000 €
 Κσδηθφο 02006731009 «Δπηρνξήγεζε ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο» ην πνζφ
απφ 100.000 € γίλεηαη 110.000 €
 Κσδηθφο:

02106266006

«πληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε

ινγηζκηθνχ

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ» ην πνζφ απφ 2.000 € γίλεηαη 0 ιφγσ ηνπ φηη
θηηάρλεηαη ε λέα ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ φπσο αλέθεξε θαη ν θ. Γήκαξρνο
πξηλ.
 Κσδηθφο: 02156234005 «χκβαζε κε ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζκνχ» ην πνζφ
απφ 10.000 € γίλεηαη 12.000 €
 Κσδηθφο: 02156265003 «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ»
ην πνζφ απφ 1.500 € γίλεηαη 1.000 €
 Κσδηθφο:

02156471007

«Γηνξγάλσζε

εθδειψζεσλ

ζηα

πιαίζηα

πνιηηηζηηθφο επηέκβξεο» ην πνζφ απφ 20.000 € γίλεηαη 100 €
 Κσδηθφο: 02156471008 «Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ενξηψλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη λένπ έηνπο» ην πνζφ απφ 5.000 € γίλεηαη 100 €
 Κσδηθφο: 02156471009 «Γαπάλεο παζραιηλνχ ρσξηνχ» ην πνζφ απφ
4.000 € γίλεηαη 100 €
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 Κσδηθφο: 02156482001 «χκβαζε Γήκνπ κε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο γηα
ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ» ην πνζφ απφ 24.800 € γίλεηαη
30.000 €
Απηέο είλαη νη 11 αιιαγέο απφ ηνπο 1.500 πεξίπνπ θσδηθνχο πνπ
έρεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ, ζα πξφηεηλα λα κπνχκε ζηε ζπδήηεζε θ.
Πξφεδξε θαη απφ εθεί θαη πέξα αλ ππάξρνπλ απνξίεο, λα ηηο ζπδεηήζνπκε.
Απηφ πνπ ζα ήζεια λα κείλεη ζαλ θαηεχζπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο
μαλαιέσ είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα… γηαηί
είλαη κηα ζπλάξηεζε πνιιψλ πξαγκάησλ θαη έλαο βαζηθφο ζπληειεζηήο πνπ
αθνξνχζε ηελ νκάδα 1 ε νπνία ζπκπαξαζχξεηαη απφ ηα ηέιε ηα νπνία έρνπλ
θαηαβαξαζξσζεί, δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
πνπ ελδερνκέλσο ζα ζέιακε, ε θηινζνθία καο ήηαλ λα ζηξαθνχκε πξνο ηα
ζρνιεία, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Απηφ
θάλακε,

ζε

απηή

ηελ

θαηεχζπλζε

ζηξαθήθακε

θαη

απηφο

είλαη

ν

πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηαζέηνπκε γηα ην 2022. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αληηδήκαξρε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ ηνλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ φηη έρεη αλέβεη ζην ΚΖΜΓΖ απφ 21/2νπ νπφηε ην
έρεηε ππνγξάςεη θαη πεξηκέλνπκε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα εθδψζεη
ην ΠΑΤ. Σν πξσηνγελέο αίηεκα ην έρεηε ππνγξάςεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα πνην ζέκα κηιάηε;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γηα ηηο παηδηθέο ραξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ πνπ καο ελεκέξσζε αξρηθά ν θ. Αληηδήκαξρνο, εληάμεη
θαηαγξάθεθε θ. Αληηδήκαξρε. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο σο εηδηθφο αγνξεηήο απφ ηελ
Παξάηαμε «Γχλακε Πνιηηψλ» έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ξσηήζσ, επεηδή δελ πξνιαβαίλνπκε λα
θάλνπκε ινγαξηαζκνχο αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηζνζθειίδεηαη κε απηά ηα
λνχκεξα πνπ καο είπε ηψξα ν Αληηδήκαξρνο θαη έρσ θαη θάπνηεο άιιεο
εξσηήζεηο. Πξψηα απ' φια ζέισ λα ξσηήζσ πσο ζα πάεη ε δηαδηθαζία, ζα
πάκε κε εξσηήζεηο θαη κεηά ζα θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θεσξψ φηη επεηδή είλαη πξνυπνινγηζκφο θαιφ είλαη λα
μεθηλήζνπκε κε ηηο εξσηήζεηο.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν πξψην είλαη αλ ηζνζθειίδεηαη γηαηί κνπ θαίλεηαη πην
πνιιά ηα έμνδα εδψ, κε κηα καηηά δειαδή δελ έρσ θάλεη ινγαξηαζκνχο.
Πάκε ινηπφλ γηαηί ζέισ λα ξσηήζσ γηα θάπνηνπο πνιχ
ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο. Δίκαη ζηα έζνδα είλαη ζηελ αξρή ν θσδηθφο
06000115001 είλαη ην κίζζσκα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, αλαθέξεη ην λφκν, γηα ξαθέηεο.
Δδψ έρνπκε έλα πνζφ 9.690 € θαίλεηαη φηη έρεη βεβαησζεί θαη έρεη εηζπξαρζεί
θηφιαο ην 2021.
Σξεηο θσδηθνχο πην θάησ, είλαη ν ζσζηφο θσδηθφο αλ είλαη ν
θσδηθφο γηα ηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ είλαη ν απφ θάησ θσδηθφο πνπ είλαη ν
06000121002 «Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε
ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ» άξζξν 21 Νφκνο
2963/2001. Δδψ έρνπκε έλα πνζφ, ην ίδην 9.690 € ρσξίο βεβαησζέληα θαη
ρσξίο εηζπξαρζέληα. Μέρξη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 εθεί έκπαηλε
απηφ ην πνζφ θαη ππήξραλ θαη απηέο νη εηζπξάμεηο θαη ζηα βεβαησζέληα θαη
ζηα εηζπξαρζέληα.
Ζ

εξψηεζε

είλαη:

κήπσο

έρεη

θξαηεζεί

ην

πνζφ

θαη

επαλαιακβάλεηαη θαη είλαη ιάζνο; Πνπ απηφ ην ιάζνο βέβαηα ηαπηφρξνλα
ζεκαίλεη φηη δελ ηζνζθειίδεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο. Απηή είλαη ε πξψηε
εξψηεζε θαη λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί ράλνπκε ηελ
ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καη πηζηεχσ –εθηφο αλ ζπκβαίλεη θάηη άιινφηη είλαη ιάζνο.
Γεχηεξε εξψηεζε. Ο θσδηθφο 06001122004 «Γηθαηψκαηα απφ
εθπνίεζε

καξκάξσλ

Γεκνηηθνχ

Κνηκεηεξίνπ»,

είρακε

ζηνλ

πεξζηλφ

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 10.000 € θαη ιέηε φηη ζα εηζπξάμεηε 5.000 €.
Έρνπκε θάλεη θάπνηα ζχκβαζε κε θάπνηνλ κε κάξκαξα; Καη κάιηζηα βάδεηε θη
άιιεο 5.000 € γηα ην ‟22.
Δπίζεο ν θσδηθφο 060012110005 «Κάιπςε αλαγθψλ αλαθνξηθά
κε

ηελ

πξνζηαζία

αδέζπνησλ

κηθξψλ

δψσλ»,

ελψ

ππάξρεη

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ‟21 ην πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ‟22 είλαη 0. Γελ ζα
καο επηρνξεγνχλ θεληξηθά; Έρεηε θάπνηα ηέηνηα πιεξνθφξεζε; Δλεκεξψζηε
καο, είλαη 0 θαη απηά είλαη επηρνξεγήζεηο πνπ έξρνληαλ θάζε ρξφλν γηα λα
θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ησλ αδέζπνησλ ηνπ Γήκνπ.
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Απηέο είλαη εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ηα έζνδα, ζηα έμνδα ζα
ηνπνζεηεζψ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; Ο θ.
Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Αληηδήκαξρε, έρνπκε έλα ρξεκαηηθφ ππφινηπν απφ ηα
αληαπνδνηηθά, αλ δελ θάλσ ιάζνο 1.247.000. Κάλσ ιάζνο; Λέεη: ρξεκαηηθφ
ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 3.519 θαη θάηη ςηιά. πκθσλνχκε;
Δίλαη ζηε ζει. 24.
Υξεκαηηθφ ππφινηπν Κσδηθφο 06005113002 ζηελ ίδηα ζειίδα
1.247 €; σζηά δελ ιέσ; Μάιηζηα. Καη ηα ππφινηπα κέρξη λα δηακνξθσζεί ην
ζχλνιν ησλ πέληε ηφζα. πκθσλνχκε; Απφ απηά ηα ππφινηπα ηεο θάζε
θαηεγνξίαο ησλ αληαπνδνηηθψλ, ησλ ηαθηηθψλ, ησλ εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη
ηα ινηπά, θαη έλα παξάδεηγκα έρνπκε ζηα αληαπνδνηηθά 1.250 γηα λα ην
πνχκε ζηξνγγπιά, ηη ππνρξεψζεηο έρνπκε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο;
Πνπ δελ έρνπκε πιεξψζεη δειαδή. Καη ζηελ νπζία ηη Σακείν έρνπκε ζην
ζχλνιν, είηε ρσξηζηά ην θαζέλα είηε ζαλ ζχλνιν πνπ ιέηε 5,5 εθαηνκκχξηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να απαληήζσ ζε απηφ θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, κηζφ ιεπηφ. Κχξηε Αληηδήκαξρε θαιφ είλαη λα ηα ζεκεηψλεηε
θαη λα ηα απαληήζεηε φια καδί. Άιιεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ θχξηνη
ζπλάδειθνη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα θαη βαζηθή εξψηεζε: λα καο
βεβαηψζεηε θ. Αληηδήκαξρε φηη έρεηε θιείζεη ζπκθσλία Σακείνπ γηα φινπο ηνπο
κήλεο ηνπ 2021 έσο 31/12/2021 θαη λα ππάξμεη βεβαίσζε θαη απφ ηνλ ηακία
θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ. Έρνπκε θιείζεη Σακείν;
Έρεη θιείζεη ζπκθσλία Σακείνπ; Δάλ δελ έρεη θιείζεη ε ζπκθσλία Σακείνπ,
πνπ νθείιεηαη;
Καη εάλ –ππνζεηηθά- δελ έρεη θιείζεη ζπκθσλία Σακείνπ, πσο
επεξεάδεηαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ καο θέξλεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ ηξεηο εξσηήζεηο. Ζ πξψηε, εηπψζεθε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άκα εηπψζεθε θ. εξεηάθε ….!
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δηπψζεθε φηη είρακε θάπνηα εμέιημε πνπ νδήγεζε ζην λα
αιιάμνπλ 11 θσδηθνί απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη απφ
ηελ απνζηνιή ησλ εηζεγήζεσλ, κέρξη ηψξα. Δκείο γηα λα θέξνπκε έλα ζέκα,
πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ πελήληα θχκαηα αλ ζπκάκαη θαιά.
Θέισ λα εμεγεζεί ζπγθεθξηκέλα πνηνο ήηαλ απηφο ν ιφγνο θαη ηη
κεζνιάβεζε, γηαηί έρεη πεξάζεη κηα εβδνκάδα πνπ είρακε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έγηλε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηη κεζνιάβεζε απηέο ηηο
ψξεο θαη έρνπκε απηέο ηηο αιιαγέο. πγθεθξηκέλα. Γελ ηα κεηξήζακε θαιά;
Ξεράζακε θάηη; Απηφ είλαη ην πξψην.
Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: φπσο μέξεηε θαλέλα ζρνιείν ζηελ πφιε
καο δελ έρεη αιεμηθέξαπλν νπζηαζηηθά. ηνλ θσδηθφ 2156262023 απφ
πξνυπνινγηζκφ 24.800 € πνπ δελ πινπνηήζεθε πέξζη, πάκε ζηα 100. Πσο
δειαδή ζθέθηεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα ηεο
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, πνπ είλαη ζέκα αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά;
Καη ηξίηνλ, ζηα έζνδα ζηνλ θσδηθφ 6000121 «Έζνδα απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» βιέπσ ην
εμήο: πξνεγνχκελν έηνο 10.290 € δελ βεβαηψζεθε δελ εηζπξάρζεθε ηίπνηα,
λένο πξνυπνινγηζκφο 10.290 €. Καη ππάξρνπλ δπν εξσηήκαηα: πξψηνλ,
βεβαηψλεη δειαδή εδψ ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ φηη δελ ππάξρεη θακία
δηαθήκηζε, θακία δηαθεκηζηηθή δξάζε ζε θαλέλα αζιεηηθφ ρψξν ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο; Απηφ καο ιέεη; Παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζπγθεθξηκέλα, λαη ή
φρη.
Καη δεχηεξνλ, εηζεγείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή φηη αλ έρνπκε έλαξμε
ηνπ γεπέδνπ -πνπ είλαη έλα επαγγεικαηηθφ γήπεδν δελ είλαη εξαζηηερληθφ- ηνλ
Ηνχιην ζα έρεη κεδέλ έζνδα δηαθήκηζεο; Απηφ εηζεγείηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, παξ' φια απηά δελ ζα ζπκθσλήζσ
καδί ζαο ζην ζέκα ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. Δίπαηε φηη θαλέλα ζρνιείν δελ έρεη
αιεμηθέξαπλν, δελ ηζρχεη απηφ πνπ είπαηε ζε θακία πεξίπησζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρεδφλ θαλέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο απαληήζεη ν θ. Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
κεηά. Κάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ή ζπλαδέιθηζζα ζέιεη λα θάλεη εξψηεκα;
Χξαία, αο απαληήζεη ν θ. Αληηδήκαξρνο γηα λα κπνχκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ γεληθά πξνο φινπο. Ο κήλαο αλαθνξάο γηα ηε
ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ν 7νο ηνπ 2021. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ππάξρνπλ πνζά, ηα νπνία βεβαηψλνληαη θαη ππάξρεη δίπια θαη ε ζηήιε
εθηίκεζεο πιεξσκψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Απηφ είλαη θάηη, ην νπνίν
πξέπεη λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζε φ,ηη ξσηάκε.
ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ λα
μεθηλήζσ, ην Σακείν απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε είλαη θιεηζηφ. Αλ ζέιεηε
έγγξαθε βεβαίσζε θάληε ην αίηεκά ζαο θαη ζα ζαο ην βεβαηψζνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή έρεη γίλεη ζπκθσλία
Σακείνπ, απηφ κνπ ιέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ό,ηη είρα λα πσ, ην είπα θ. Σνκπνχινγινπ. Καηαζέζακε
πξνυπνινγηζκφ, ηειείσζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα θαηαιάβσ
θάηη. Γειαδή καο δηαβεβαηψλεη ν θχξηνο ζπλάδειθνο φηη ην Σακείν έρεη
ζπκθσλήζεη κε 31/12νπ. Δγψ απηφ ζέισ απφ εζάο λα κνπ πείηε, ηίπνηε άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζα ζαο πξνηξέςσ λα αθνχζεηε ηελ απάληεζε ηνπ θ.
Κνζθνιέηνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηάιαβα, γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ζεσξψ φηη αλ ην δηαβάζνπκε εθ
ησλ πζηέξσλ ζηα πξαθηηθά, ζα ην θαηαιάβνπκε θαιχηεξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή έρνπκε ζπκθσλήζεη
Σακείν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ καο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο, απηφ αθξηβψο θαηάιαβα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση καο είπε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο θάλσ κεηάθξαζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε επζχλε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπαλαιάβεηε θ. Κνζθνιέην γηαηί δελ θαηάιαβαλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο ιέσ θαη πάιη ην εμήο: θέξλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
κε Σακείν θιεηζκέλν. Απφ εθεί θαη πέξα αλ βξεζεί θάηη, ην νπνίν είλαη άθνπν ή
ππάξρεη δηαθνξά, ζα γίλεη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρνπκε θιείζεη δειαδή Σακείν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε θιείζεη. Απφ εθεί θαη πέξα ηε βεβαίσζή ζαο αλ ηε
ζέιεηε γξαπηψο, θαηαζέζηε ην αίηεκά ζαο λα ην πάξεηε.
ε φ,ηη λα θάλεη κε ην εξψηεκα ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε γηα ηηο 9.000 €
ησλ

δηαθεκηζηηθψλ

πηλαθίδσλ,

ππάξρεη

πεξίπησζε

λα

είλαη

ήδε

ν

ηηκνινγεζέληα κεηά ηνλ 7 . ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπνίεζε ησλ
καξκάξσλ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνζθνιέην άιιν …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε γηαηί κε δηαθφπηεηε ηψξα;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί κνπ απαληάηε ιάζνο, άιιν ήηαλ ην εξψηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζα ζαο δνζεί ε επθαηξία λα κηιήζεηε κε φζν
ρξφλν ζέιεηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα ην ζέκα είλαη λα πάξνπκε απαληήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε λα κηιήζεη ν θ. Αληηδήκαξρνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ζέισ λα κηιήζσ, απαληήζεηο ζέισ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ απαληεζεί, μαλαθάλεηε ην εξψηεκα. Αθήζηε λα
απαληήζεη φπσο ζέιεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπνίεζε ησλ καξκάξσλ, είλαη
πξφβιεςε ν θσδηθφο ησλ 5.000 €.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ην 2021;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα 5.000 € γηα ην 2022 είλαη πξφβιεςε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ην ‟21 ην έρεηε γξακκέλν φηη ζα ηα εηζπξάμεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, κπνξείηε ζαο παξαθαιψ λα κε δηαθφπηεηε;
Αθήζηε λα απαληήζεη, γηα λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία. Διάηε θ. Αληηδήκαξρε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θ. εξεηάθε,
μαλαιέσ φηη ν κήλαο αλαθνξάο ήηαλ ν 7νο, γλσξίδνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά
φηη είρακε θιεηζηά γήπεδα ιφγσ COVID, επνκέλσο απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε
γηα ην έηνο πνπ είπαηε, γη' απηφ ήηαλ 0.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ξσηψ: ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αθψο θαη ππάξρνπλ.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα πξέπεη λα δνχκε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα έξζνπλ νη αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα
νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ απηά κέζα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ πξέπεη λα πάξεηε θάηη αλ ιεηηνπξγήζεη ην γήπεδν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνην γήπεδν; Αθνχ κπαίλνπκε ζε δηάινγν, πείηε κνπ ηη
ζέιεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηάιαβα πνιχ θαιά ηελ απάληεζή ζαο, ζα αθνχζεηε κεηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ πξφιαβα λα απαληήζσ. ε φια ηα γήπεδα, φπνπ
ππάξρεη ζέκα ζα γίλνπλ αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα
απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ση άιιν ζέιεηε λα αθνχζεηε; Γελ λνκίδσ
φηη έκεηλε θάηη αλαπάληεην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο ξψηεζα θαη δελ κνπ απαληήζαηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση κε ξσηήζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε νινθιεξψζηε θ. Κνζθνιέην. Θα ηνπνζεηεζεί ν θ.
Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση λα ηνπνζεηεζψ θ. Πξφεδξε; Έθαλα εξσηήκαηα θαη δελ
έδσζε θακία απάληεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη κφλν ηα ηέιε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη γηα ηα αδέζπνηα….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο ξψηεζα γεληθά ηα έζνδα, ην ηακεηαθφ ππφινηπν θηάλεη
πεξίπνπ ζηα 5.500 ρνλδξηθά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ηακεηαθφ ππφινηπν 31/12νπ ήηαλ 5.248.945,86 € γη'
απηφ ζαο ιέσ φηη νχησο ή άιισο γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ζηελ 1 ε
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα έρνπκε ηελ πιήξε εηθφλα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κηιάσ γηα ηελ 1ε αλακφξθσζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχζηε κε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχζηε κε, λα θαηαιάβεηε ην εξψηεκα γηα λα κνπ
απαληήζεηε. Σνλ 7ν ζπληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο κε ζηνηρεία κέρξη 7 ν. Απφ
ηνλ 7ν κέρξη ζήκεξα, γηαηί κπήθακε ζηνλ Φιεβάξε ηνπ επφκελνπ έηνπο …
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη, ζήκεξα ε εκεξνκελία αλαθνξάο είλαη 31/12νπ. Ο
Φιεβάξεο ζα απνηππσζεί ζηελ 1ε αλακφξθσζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξηκέλεηε, έλαο ιφγνο θαιχηεξα ζε απηφ πνπ ζαο ιέσ.
Έρνπκε θηάζεη Φιεβάξε, άξα έρνπκε ζηνηρεία κέρξη 31/12 γηα λα κε ζαο πσ
κέρξη 25 Φιεβάξε, πνπ θιείλεη ην νηθνλνκηθφ έηνο. σζηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη δελ έρνπκε ζηνηρεία κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ απηή ηε
ζηηγκή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε κέρξη 20. Λέσ ινηπφλ κε ηελ νηθνλνκία ησλ πέληε
εκεξψλ, πξέπεη λα μέξεηε φηη απφ ην 1.240 ησλ αληαπνδνηηθψλ ηεο επνρήο
εθείλεο, έρεηε θάλεη κηα ζεηξά πιεξσκέο ηνλ επηέκβξε, ηνλ Οθηψβξε, ην
Ννέκβξε, ην Γεθέκβξε, ην Γελάξε κέρξη θαη ρηεο. Απφ απηφ ην 1.240 πφζν
έρεη κείλεη ζηα αληαπνδνηηθά; Καηά ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνπο άιινπο θσδηθνχο,
δηφηη είλαη εηδηθεπκέλα, έθηαθηα, ηαθηηθά θαη ηα ινηπά. Γηα λα πνχκε ζήκεξα κε
31/12 πνπ μεθηλάεη ην λέν έηνο ζην Σακείν καο επί ηεο νπζίαο δελ έρνπκε
5.200 έρνπκε… μέξσ εγψ πφζν έρνπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξψ λα ζαο
δψζσ γηαηί ηα έρσ καδί κνπ είλαη γηα 31/12νπ. 31/12νπ ινηπφλ ην ηακεηαθφ
ππφινηπν ήηαλ 5.249.945,86 € ην ππφινηπν ηεο θαζαξηφηεηαο ήηαλ
943.781,19 € δειαδή απηφ ζεκαίλεη φηη είραλ γίλεη πεξίπνπ 350.000 €
πιεξσκέο. ε απηφ πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ
δαπάλεο νη νπνίεο παξ' φηη έρνπλ θνπεί ηα ηηκνιφγηα, δελ έρνπλ αθφκε
εμνθιεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν είλαη απηέο νη ππφινηπεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηέο νη ππφινηπεο θ. Γξεηδειηά, γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζπλνςίζνπκε ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηηο πιεξσκέο λα γίλνπλ νη εθθαζαξίζεηο,
γηαηί ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο δελ έρνπκε ζην Γήκν καο απηή ηε ζηηγκή, δελ
ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Δάλ ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ζα
κπνπλ ζηα ΠΟΔ νθείινληαη είηε γηαηί απηνί νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ηα ηηκνιφγηα
δελ έρνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, δελ έρνπλ θνξνινγηθή …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Αληηδήκαξρε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ κε αθήλεηε φκσο λα απαληήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απιά: ρξσζηάκε ζηα αληαπνδνηηθά ζε ηξίηνπο;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αθψο θαη ρξσζηάκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν πεξίπνπ ρξσζηάκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο ιέσ θαη πάιη 31/12 έρνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άζην ην 31, ζήκεξα είλαη Φιεβάξεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ην ζηνηρείν πνπ κνπ δεηάηε, δελ κπνξψ λα ζαο ην
δψζσ απηή ηε ζηηγκή απφ εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξίπνπ δελ μέξεηε πφζα ρξσζηάκε αθφκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο ην νπνίν θαηαηέζεθε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ ςήθηζε ησλ ηειψλ, γλσξίδεηε πάξα πνιχ
θαιά φηη ε Τπεξεζία είρε πεη φηη έρεη δαπαλήζεη ην ζχλνιν ηνπ ηακεηαθνχ ηεο
ππνινίπνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηαηί δελ ην έρεη εμνθιήζεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο ιέσ θαη πάιη γηαηί ηα ηηκνιφγηα έρνπλ θαηαηεζεί, δελ
έρνπλ εμνθιεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο. Γειαδή λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα,
γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο δελ ππήξρε ιφγσ
COVID. Όηαλ κπήθε πξηλ απφ δέθα κέξεο ν άλζξσπνο, απηή ηελ εβδνκάδα
δελ ήξζε θαζφινπ γηαηί λνζεί θη απηφο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία εληάμεη, μεθηλάκε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη απφ φ,ηη
αθνχζαηε ηα εξσηήκαηά κνπ δελ απαληήζεθαλ, εγψ ιέσ φηη έρνπκε έλα
πιαζκαηηθφ θσδηθφ ζηα έζνδα, έλαο απφ ηνπο δπν θσδηθνχο είλαη
πιαζκαηηθφο. Απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα φπνηνο δεη ηα έζνδα είλαη ζηελ αξρή, ην
έλα είλαη κηζζψκαηα γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ν άιινο
είλαη έζνδα γηα εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ, έρνπλ αθξηβψο ην ίδην
πνζφ, δελ έρνπκε δπν ζπκβάζεηο. Δίρακε θαη έρνπκε κηα ζχκβαζε πνπ είλαη
γηα ηηο ζηάζεηο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, κάιηζηα είλαη ζε ιάζνο ζηήιε ηα δπν
πνζά ηα βεβαησζέληα θαη ηα εηζπξαρζέληα κέρξη 31/12/2021. Άξα μεθηλάκε κε
έλα πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο δελ ηζνζθειίδεηαη έηζη φπσο έρεη έξζεη. Απηφ ζε
πξψηε θάζε.
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Γεχηεξν θαη γεληθφ. Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ γηα ην 2021 έρνπλ
θαηαξξεχζεη, απηφ θαίλεηαη πεληαθάζαξα αλ ξίμεηε κηα καηηά ζηα έζνδα. Σέιε
ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα απφ 50.000 € πξνυπνινγηζκφ
πνπ είρακε ην 2021, 31/7νπ βεβαηψζεθαλ 90 νιφθιεξα επξψ θαη ππνινγίδεηαη
φηη εηζπξάρζεθαλ κέρξη 31/12νπ απφ ηηο 50 ρηιηάδεο, 5.100 € δειαδή ην 10%.
Απφ

ρξήζε

πεδνδξνκίσλ

απφ

πεξίπηεξα

απφ

έλα

νπ

πξνυπνινγηζκφ 15.000 € ζα εηζπξάμνπκε 6.830 € 31/12 . Αληίζηνηρα βέβαηα
πξνζαξκφδνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ‟22 κε 7.000 € ζηα πεξίπηεξα θαη
30.000 € ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ ήηαλ 5.100 € γηαηί δελ βάδαλε 5.000 €
λα ην ηειεηψλαλε.
Σέιε δηαθήκηζεο απφ ζηέγαζηξα επίζεο κηα απφ ηα ίδηα. Σα
κάξκαξα

δελ

απαληήζεθαλ,

ζχκθσλα

κε

ηε

Γηνίθεζε

εθηίκεζε

εηζπξαρζέλησλ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 5 ρηιηάξηθα, κάιινλ δελ ην
μέξεη ν θ. Κνζθνιέηνο είλαη έλα θαληαζηηθφ λνχκεξν πνπ έβαιε θάπνηνο θαη 5
ππνινγίδεη θαη γηα ην ‟22.
Γηα ηα αδέζπνηα δψα δελ κνπ απάληεζε πνηέ, δελ μέξεη αλ ζα
έξζεη επηρνξήγεζε θαη πφηε ζα έξζεη. Έρεη αξθεηά πνζά πνπ είλαη απφ ην
ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη απηφο είλαη νπζηαζηηθά ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ,
φπσο ζσζηά είπε είλαη έλαο ηειείσο δηαρεηξηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη
νπζηαζηηθά ρσξίο έζνδα.
Έθαλα έλα πξφρεηξν ινγαξηαζκφ, δελ μέξσ κπνξεί λα κελ έρσ
ζεκεηψζεη ζσζηά ηα λνχκεξα, ηα θαηλνχξγηα πνζά πνπ καο δψζαηε θ.
Κνζθνιέην νη 11 θσδηθνί δελ ηζνζθειίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλ ηα έρσ γξάςεη
ζσζηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κάηη δελ έρεηε γξάςεη ζσζηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ μέξσ, απιψο ζαο ιέσ πνπ ην έθαλα πξφρεηξα,
κπνξεί λα κελ ην έρσ γξάςεη ζσζηά, δελ επηκέλσ ζε απηφ.
Έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πέξζη είρακε έλα
πνζφ 112.000 € απφ απηφ εθηειέζηεθε έλα πνιχ κηθξφ ηνπ θνκκάηη 53.000 €
δειαδή ην 50% θαίλεηαη ηα ζρνιεία καο δελ έρνπλ αλάγθε. Δδψ ηψξα
κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία άιιε, δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηήζεηο δελ ηα βιέπνπκε σο δηθά καο δειαδή ηνπ Έιιελα
θνξνινγνχκελνπ, ηα βιέπνπκε σο ρξήκαηα θάπνηνπ ηξίηνπ.
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Έηζη έρνπκε ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ, είλαη γηα ην κεγάιν
έξγν ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ αθήζακε εκείο πξνίθα ζηε Γηνίθεζε θαη βάδνπλ
ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ην ‟22 262.000 €. Γελ μέξσ ηη ζα θάλεη
απηφο ν ηερληθφο ζχκβνπινο.
«Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηφηεηαο» 99.200 € γηα ην
2022. Σειεηψλεη ε ηεηξαεηία ηνπο θαη ζθέθηεθαλ λα βάινπλ «Παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεηξαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ»,
κεηά απφ ηξία ρξφληα ζα θάλνπκε επηρεηξεζηαθφ, πνπ ζα ην θάλνπκε έμσ θαη
ζα καο ζηνηρίζεη θαη 10 ρηιηάξηθα.
Έρνπκε –θαη εδψ ζα ζαο δεηήζσ γηαηί άθνπζα ζηελ αξρή ηνλ
Γήκαξρν θαη λφκηδα φηη ζα πεγαίλακε ζπλαηλεηηθά, αιιά κεηά άθνπζα ηνλ
Πξφεδξν θαη θαηάιαβα φηη θάλνπκε ηνλ θαθφ θαη ηνλ θαιφ κπάηζν, ν
Γήκαξρνο δελ ην ελλννχζε- «Δξγαζίεο θπηνηερληθήο αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο
ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» απφ 47.500 € πάεη 118.896 €.
Δδψ ζα πξφηεηλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε βάζε ηελ αξρηθή
εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, επεηδή απηφ ην πνζφ είλαη πεξίεξγν γηα ηα έξγα
πξαζίλνπ πνπ αθήζακε εκείο πίζσ θαη ζα έξζεη θαη πξνζσπηθφ, είλαη πάξα
πνιχ κεγάιν λα πάξνπκε 40.000 € θαη λα θάλνπκε ηνλ θσδηθφ γηα ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε ζηα ζρνιεία 150.000 θαη 50.000 € λα πάεη γηα ηελ θαηαλάισζε
ξεχκαηνο ησλ ζρνιείσλ, φπνπ νη δαπάλεο απηέο ζα είλαη ηεξάζηηεο.
Έρεη ζπκθσλήζεη ν Γήκαξρνο φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κηιάσ γηα ηελ θαηαλάισζε πνπ έρνπλ νη νκάδεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο ηα απνγεχκαηα θαη ηα βξάδηα
θαη έρνπλ πξνβνιείο πνπ νη θαηαλαιψζεηο ηνπο είλαη ηεξάζηηεο, νπφηε
πξνηείλσ απηή ηελ αιιαγή. Παίξλνπκε απφ απηφ ηνλ θσδηθφ ηεο
«θπηνηερληθήο αξδεπηηθήο ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» 40.000 € θαη
απφ ηηο 118.000 € ζα κεησζεί θαη ζα γίλεη έθηαθηε επηρνξήγεζε 150.000 απφ
ηηο 110.000 € πνπ έβαιε ν θ. Κνζθνιέηνο.
Καη ζπλερίδσ. Ζ Γηνίθεζε δελ ηα πάεη θαζφινπ θαιά κε ηε ιέμε
«ζπληήξεζε». Γειαδή αλ ιέεη θάπνηνο ηηο ζπληεξήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2021 ζα
αλαθαιχςεη κφλν κεδεληθά. Δίραλ πνζά εληαιζέληα, πιεξσζέληα θαη ηα ινηπά
είλαη κεδεληθά φια, φιεο νη ζπληεξήζεηο. Ό,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε πνπ
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ζέιεη ζπληήξεζε, είλαη φια κεδέλ. Όιεο νη πξνκήζεηεο νη κηθξέο είλαη φιεο
κεδέλ.
Γειαδή είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο ζηελ εθηέιεζή ηνπ
γηα ην ‟21 είλαη γεκάηνο κεδεληθά θαη απφ εθεί πξνθχπηεη θαη ην πιεφλαζκα ε
αχμεζε ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ, δειαδή είλαη γηα άιιε κηα θνξά έλαο
πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ εθηειέζηεθε, έλαο εηθνληθφο πξνυπνινγηζκφο. Απηφ
έρεη γίλεη ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Κιείλνληαο, επεηδή ην είρα ππνζρεζεί θαη ζηνλ θ. εξεηάθε ηελ
πξνεγνχκελε θνξά θαη μαλάθαλε κηα αλαθνξά, ζα ήζεια δπν ιεπηά πέξα ηνπ
φηη ζα δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο, φζνλ αθνξά απηφ πνπ ιέεη φηη έθαλαλ
επεξψηεζε ζηε Βνπιή θαη ξψηεζαλ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνπο είπε φηη
νχηε νη πξνεγνχκελνη, νχηε απηνί έθαλαλ ηίπνηα.
Κχξηε εξεηάθε ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ ρηίδεη ζρνιεία, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο αζρνιείηαη κε άιια πξάγκαηα. Οη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
ρηίδνπλ ηα ζρνιεία, καδί κε ηα Γηθαζηήξηα θαη ηηο θπιαθέο, απηφ ζα έπξεπε λα
ην γλσξίδεηε. Δθεί έρνπλ γίλεη πνιιαπιά έγγξαθα γηα ηα ζρνιεία ηεο πφιεο
θαη φπνηε ζέινπκε θάπνηα επηζθεπή ή θάπνηα κειέηε ή θάπνηα άδεηα ή θάπνηα
ζπληήξεζε, αλ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε εκείο θαη καο ππεξβαίλεη,
απεπζπλφκαζηε ζηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο.
Δθεί κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε φια ηα έγγξαθα πνπ έρνπκε θάλεη
εκείο ζα «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη ε λπλ Γεκνηηθή Αξρή. ε ιάζνο Τπνπξγείν
θάλαηε ηελ επεξψηεζή ζαο ζηε Βνπιή θαη πήξαηε θαη ηελ απάληεζε απφ
έπξεπε λα πάξεηε απφ έλα αλαξκφδην Τπνπξγείν.
Πάκε γηαηί είρα ππνζρεζεί ζηνλ θ. εξεηάθε ηελ πξνεγνχκελε
θνξά φηη ζα ξίμσ κηα καηηά ζηα δεκνηηθά ηέιε ηεο Πάηξαο. ηελ Πάηξα νη
νηθίεο αγαπεηνί ζπλάδειθνη έρνπλ δεκνηηθά ηέιε 1 επξψ, νη πξνιεηάξηνη πνπ
έρνπλ πηζίλα ζην ζπίηη ηνπο γηα ηελ πηζίλα ηνπο πιεξψλνπλ 0,81 ην
ηεηξαγσληθφ. Δπίζεο νη βηνκεραλίεο, ηα ζνχπεξ κάξθεη δελ είλαη x10 πνπ είλαη
ν Γήκνο ηεο Φηιαδέιθεηαο, εκείο είκαζηε πνιχ αξηζηεξφο Γήκνο, είλαη x6. Γελ
ην εμαληινχλ εθεί, γηαηί δελ έρνπλ ιφγν. Οη άλζξσπνη είλαη πξνιεηάξηνη,
είπακε.
Πάκε λα δνχκε παξαθάησ ηηο απαιιαγέο, επίζεο απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ. Όπνηνο έρεη 67% αλαπεξία έρεη 50% έθπησζε, δελ έρεη
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100% πνπ έρεη εκείο. Ζ Πάηξα είλαη... πξνιεηάξηνη θαη νη ηζέπεο ηνπο είλαη
γεκάηεο. Οη πνιχηεθλνη πιήξεο απαιιαγήο, πνιχηεθλνη πνπ έρνπλ εηζφδεκα
κηθξφηεξν απφ 40.000 έρνπλ 50%, 50% νη ηξίηεθλνη, καθξνρξφληα άλεξγνη
πνπ έρνπλ εηζφδεκα έσο 7.000 € 50%, άηνκα απφ ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα
Αιιειεγγχεο πνπ παίξλνπλ ΚΔΑ επίζεο 50% γηα ζπίηη κέρξη 120
ηεηξαγσληθά.

Βέβαηα

πηζηεχνπλ

θαη

ζηελ

αληαπνδνηηθφηεηα,

έρνπλ

εξγαδφκελνπο κέζα απ' φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ βγάδεη ην Τπνπξγείν.
Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα δηγισζζία, άιιε φηαλ είκαζηε
Γηνίθεζε θη άιιε φηαλ είκαζηε αληηπνιίηεπζε. Άιιν ιφγν βγάδνπκε ζηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ είκαζηε Γηνίθεζε θαη άιιν ιφγν βγάδνπκε ζηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ είκαζηε αληηπνιίηεπζε. Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ
πνιχ. Διπίδσ Γήκαξρε ηελ πξφηαζή κνπ λα ηελ θάλεηο απνδεθηή γηα ηα πνζά
πνπ είπα πξνεγνπκέλσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρσ λα δηεπθξηλίζσ θαη' αξρήλ φηη
νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε φηη ε Γηνίθεζε έρεη ην
δηθαίσκα θ. εξεηάθε λα ηξνπνπνηήζεη θάπνηνπο θσδηθνχο θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Βέβαηα απηφ είλαη θφληξα ζε εθείλν
πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο φηη δελ έρεη ε αληηπνιίηεπζε ην
ίδην δηθαίσκα πνπ έρεη ε Γηνίθεζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ζπκθσλψ φηη
κπνξεί λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Γεχηεξνλ, εκείο σο Παξάηαμε γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη
έρνπκε ςεθίζεη ηα δεκνηηθά ηέιε θαη έρνπκε ςεθίζεη θαη ην Σερληθφ
Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ καο γηα ην 2022. Έρνπκε θηάζεη φκσο ζην κήλα
Φιεβάξε θάηη πξσηνθαλέο γηα ην Γήκν καο ζηα ηζηνξηθά ηνπ θαη ζε θακία
πεξίπησζε εκείο σο Παξάηαμε δελ ζα κπνχκε εκπφδην ζηελ ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφςε.
Οθείινπκε φκσο λα πνχκε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία θαιφ είλαη
λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φινη νη δηνηθνχληεο, δηφηη ε αληηπνιίηεπζε φηαλ έρεη
ιφγν κε επηρεηξήκαηα, κπνξεί λα κηιάεη θαη λα είλαη ππεχζπλε γη' απηά πνπ
ιέεη.
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Θα ζαο αλαθέξσ κεξηθά παξαδείγκαηα φζνλ αθνξά ηνπο
ζπληειεζηέο ζε άιινπο Γήκνπο. ην Γήκν Πεηξαηά, ν νπνίνο είλαη έλαο Γήκνο
πνπ δελ κπνξείο λα πεηο φηη είλαη νχηε ε Δθάιε, νχηε ε Φηινζέε, ν γεληθφο
ζπληειεζηήο είλαη 1,67 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. ηα θηίζκαηα 1,67 ζηνπο
αθάιππηνπο ρψξνπο 1,58.
Δπίζεο ζε άιια θηίζκαηα, ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 4,65 θαη ζηνπο
αθάιππηνπο 2,94. ε ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, ΔΦΚΑ θαη ηέηνηνπο Κνηλσθειείο
Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο, ζνχπεξ κάξθεη, πνιπθαηαζηήκαηα ζηα κελ θηίζκαηα
7,36 ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο 4,68.
Έρεη βέβαηα θαη ζπληειεζηέο -επεηδή είπαηε θ. εξεηάθε θαη
αθήζαηε θάπνηα ππνλννχκε γηα ηελ ΑΔΚ πξνθαλψο- γηα θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο ζηεγαζκέλνη ρψξνη 1,67, αθάιππηνη ρψξνη 1,58. σκαηεία κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά θαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη 1,67
θαη νη αθάιππηνη ρψξνη 1,58. Γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 4,65 νη
ζηεγαζκέλνη ρψξνη, 2,94 νη αθάιππηνη ρψξνη. Οη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί
ζηεγαζκέλνη ρψξνη 7,36 θαη νη αθάιππηνη ρψξνη 4,68.
Με ιίγα ιφγηα ν Γήκνο καο άθνπζα θαη γηα ηελ Πάηξα πξηλ, πνπ
είλαη θαη αθξηβφηεξα απφ ην 0,90 εκείο σο αληηπνιίηεπζε θαιψο εηζεγήζεθα
θαη θαιψο απνθάζηζε ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην φζνλ αθνξά ηνλ
ζπληειεζηή ζην 0,90 θαη γηα ηα καγαδηά ζην 3,90 αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Έρσ λα παξαηεξήζσ επίζεο φηη έρνπκε ζνβαξφ πξνβιήκαηα κε
ηηο δηαθεκίζεηο. Κχξηνη ζπλάδειθνη κπνξεί ηα γπκλαζηήξηα λα ήηαλ θιεηζηά θαη
λα κελ είρακε δξαζηεξηφηεηα ζαθψο, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ηα πνχικαλ,
ηα ηξφιετ, ηα ζηέγαζηξα δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαη δελ θπθινθνξνχζαλ ζηελ
πφιε καο. Απηά, νθείινπλ θ. Αληηδήκαξρε, λα πιεξψλνπλ ην Γήκν καο θαη
απφ φ,ηη έρσ δεη κάιινλ δελ έρνπλ πιεξψζεη κέρξη ζήκεξα. Καιφ ζα είλαη λα
καο ελεκεξψζεηε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, δηφηη ράλνπκε θάπνηεο ρηιηάδεο
απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.
Θα πσ απηφ πνπ είπα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φζνλ
αθνξά ηα ζρνιεία. Δγψ δελ ζα θάηζσ λα πσ θ. Πξφεδξε πνην ζρνιείν έρεη
αιεμηθέξαπλν θαη πνην δελ έρεη, ή πνην ράιαζε, ή ζε πνηνλ έθιεςαλ ηνλ ραιθφ
θαη ηα ινηπά. Γελ κπνξνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη λα ραιάκε ηφζα εθαηνκκχξηα
θάζε ρξφλν –θαη άθνπζα γηα 2 εθαηνκκχξηα απφ φ,ηη είπαηε γηα ηα ζρνιεία ζην
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ηξέρνλ έηνο ρνληξηθά- θαη λα γπξλάκε πάιη ζε ραιαζκέλα. Σν λα ζπάζεη ή λα
θαεί κηα ιάκπα ή λα ραιάζεη έλαο πίλαθαο, ην θαηαιαβαίλσ ππάξρεη ν
βαλδαιηζκφο απηφο πνπ είλαη ηεο κφδαο.
Αιιά ην λα θηηάρλνπκε ηηο ηαξάηζεο θαη ζε έλα κήλα λα
αλεβαίλνπλ πάλσ μαλά ηα ζπλεξγεία, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ θάηη δελ
γίλεηαη ζσζηά. Πξνηείλσ ζην ψκα λα νξηζηεί έλαο κεραληθφο απφ ηελ
Σερληθή Τπεξεζία, θαιέο είλαη νη ππνδείμεηο ησλ δηεπζπληψλ λα καο πνπλ πνπ
πάζρεη ην ζρνιείν ηνπο θαη ηη πξνηείλνπλ, ν νπνίνο ζα πεξάζεη απ' φια ηα
ζρνιεία έγθαηξα, φρη ην θαινθαίξη -γηαηί ην θαινθαίξη πξέπεη λα θηηάρλνπκε ηηο
δνπιεηέο, λα είλαη ηνλ επηέκβξε έηνηκα- λα θαηαγξάςεη θαηά πεξίπησζε φ,ηη
ρξεηάδεηαη έλα ζρνιείν απφ ην ζθαινπάηη θάησ, κέρξη ην αιεμηθέξαπλν πάλσ.
Δπεηδή αθνχσ ζπλέρεηα γηα ηηο ηαξάηζεο, άξα ππάξρεη
πξφζβαζε ησλ βαλδαιηζηψλ, ίζσο ζα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ
θαηαπαθηέο. Αθνχ ηειεηψζνπκε ηε δνπιεηά, έλαο ζηδεξάο λα ακπαξψλεη. Γελ
έρνπλ δνπιεηά νχηε νη καζεηέο νχηε νη βαλδαιηζηέο ζηελ ηαξάηζα. Να ηελ
θιείλεη. Πσο θιείλεη ζε κηα πνιπθαηνηθία ε ηαξάηζα θαη έρνπλ θιεηδηά κφλν
απηνί νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζε απηή ηελ πνιπθαηνηθία θαη δελ κπνξεί ν θαζέλαο
λα αλεβαίλεη εθεί πάλσ θαη λα θαηαζηξέθεη, έηζη ψζηε φ,ηη θηηάρλνπκε
ηνπιάρηζηνλ ζην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κπνξνχκε λα ην
θξαηήζνπκε, ρσξίο λα ην μαλαραιάζνπκε.
Γηφηη αιιηψο θάλνπκε κηα ηξχπα ζην λεξφ θαη αλέθεξα
ζπγθεθξηκέλα ηε Υαιθεδφλα. Κάζε ηφζν δηαβάδσ ζηα facebook δεκηά ζην 1ν
Γεκνηηθφ, ζην 1ν Γπκλάζην. Γηα ην Θεφ! Πέξζη αζρνιηφκαζηαλ κε
αληιηνζηάζηα, θαηαζηξνθέο κε ηα πεηξέιαηα θαη ηψξα κε θάηη άιιν θαη κε θάηη
άιιν. Γελ γίλεηαη. Κάηη δελ θάλνπκε ζσζηά, θάηη δελ ην δηαζθαιίδνπκε αθνχ
ην θηηάμνπκε έηζη ψζηε ην θιεηδί λα ην έρεη δηεπζπληήο θαη φηαλ ζα πάεη ν
πδξαπιηθφο λα ηνπ αλνίγεη, φπσο αλνίγεη ζην ζπίηη ηνπ γηα λα ηνπ βάιεη
πεηξέιαην. Πσο ην θάλεη ζην ζπίηη ηνπ; Καη ζην ζρνιείν ην ίδην, λα κελ είλαη
μέθξαγν ακπέιη κέζα θαη λα κπαίλεη ν θαζέλαο ηε λχρηα θαη λα θαηαζηξέθεη.
Πάζρεη ν πξνυπνινγηζκφο απηφο φζνλ αθνξά ην πξάζηλν.
Κπξίεο θαη θχξηνη ην πξνζσπηθφ ηνπ Πξαζίλνπ είλαη ειαρηζηφηαην ζε ζρέζε κε
ην πνζνζηφ ηνπ πξαζίλνπ πνπ δηαζέηεη ε πφιε καο, ζπλ ην άιζνο δελ
δηαζέηνπκε θαη ιίγν. Γελ βγαίλεη ε δνπιεηά κε 10 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ θάπνηνη
έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα.
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Δθεί έπξεπε λα πξνβιέςνπκε πξνζσπηθφ λα πξνζιάβνπκε θαη
λα δηαζέζνπκε φρη γηα θάπνηεο εξγαζίεο πνηηζκάησλ. Πφζα δηαζέηνπκε θ.
Αληηδήκαξρε; Γηα θνηηάμηε ην ιίγν λα καο πείηε. Δθεί ζα πξέπεη λα είκαζηε
πνιχ πξνζεθηηθνί, έηζη ψζηε φηαλ ζα έξζεη ε ψξα λα ςεθίδνπκε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάπνηα πξάγκαηα, λα κελ βιέπνπκε παξάηαηξα θαη
παξάμελα πξάγκαηα.
Υξεηάδεηαη πξνζσπηθφ ην Πξάζηλν θχξηνη ζπλάδειθνη. Όπσο
είρακε πάξεη έλα ηξαθηέξ γηα λα θξεδάξεη ην άιζνο, ξεκάδεη εθεί ην δσνινγηθφ
θήπν ην νπνίν έθαλε θνβεξή δνπιεηά κε έλα άηνκν θαη πιεξψλνπκε 30.000 €
θάζε ρξφλν γηα λα απνςηιψλνπκε απφ ηα ρνξηάξηα ηα μεξά θαηά ην Μάε κήλα
γηα λα θαζαξίδνπκε ην άιζνο.
Έηζη θχξηνη ζπλάδειθνη εκείο ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ επεηδή
ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν Γήκνο, ζα ςεθίζνπκε παξψλ πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη πιεηνςεθία πνπ λα εγθξίλεη απφ ηε δηνηθνχζα Παξάηαμε θαη λα κε
ζηαζνχκε εκπφδην ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια θαη' αξρήλ λα πσ γηαηί δελ κνπ δφζεθε ν ιφγνο
κεηά ηνλ θ. Γήκαξρν, κηα θξάζε ζρεηηθά κε απηά ηα νπνία αλέγλσζα γηα ην
«Αληψλεο Σξίηζεο».
Ζ έγθξηζε θαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ δελ γίλεηαη
ζε θακία πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ησλ Γήκσλ.
Γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη θαη κε ηελ σξηκφηεηα ηεο
κειέηεο πνπ ππάξρεη. Κακία ζρέζε δελ έρεη ε ηεξάξρεζε θαη απηφ
απνδεηθλχεηαη θαη απφ απηά πνπ δηάβαζα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ησλ
Γήκσλ.
Απαληψληαο ζηνλ θ. Γήκαξρν φηη δελ ςεθίζακε απηά ηα νπνία
εηζεγήζεθε ε Γηνίθεζε γηα ην «Αληψλεο Σξίηζεο», λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη ην
κφλν πνπ δελ ςεθίζακε απ' φια απηά, ήηαλ ε κειέηε γηα ην parking ζην ρψξν
ηνπ κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ πνπ ζην ζεκεξηλφ πξνυπνινγηζκφ ηε κειέηε απηή
ηελ αθαηξεί ε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βνχξνπ. Γηα ην κειέηε ηνπ parking ζην κλεκείν
Μηθξαζηαηψλ, ε εηζήγεζε πνπ έξρεηαη ζήκεξα, έρεη κεδέλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» γηα κειέηεο θ.
Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε κεδελίζεη ηνλ ζρεηηθφ
θσδηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απάληεζα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθηφο απηνχ φκσο επηκέλνπκε
φηη ην ζρεηηθφ εγρείξεκα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο. Γελ πξφθεηηαη πνηέ λα γίλεη εθεί αθφκε θη αλ γίλεη ε κειέηε ην
ζρεηηθφ, γη' απηφ θαη δελ ςεθίζακε ηελ ζρεηηθή πξφηαζε. Όια ηα άιια ηα
ςεθίζακε. Βεβαίσο πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζή ζαο γηαηί δελ έρεηε πάξεη
ηίπνηα, ή φηη έρεηε πάξεη ειάρηζηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κνπ επηηξέπεηε ηε δηαθνπή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ; Ο Πξφεδξνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη λα γλσξίδεηε φηη ε επέθηαζε ηνπ Μεηξφ
ζα έρεη ζηάζε ζην ηξίγσλν θαη ήδε γίλνληαη κεηξήζεηο απφ ηελ πιαηεία
Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηε Φιαβηαλψλ πξνο ην πάξθν «Σξίηζε». Ήδε έρνπλ
βάιεη ζεκάδηα κπξνζηά ζην ζπίηη κνπ θαη θάλνπλ κεηξήζεηο απηέο ηηο κέξεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα ζπλερίζσ θ.
Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθξηβψο ζπκπιεξψλνληαο απηφ
πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο είλαη κηα πάγηα ζέζε ηνπ πλδπαζκνχ καο ηεο
Παξάηαμήο καο φηη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ, ηεο Γξακκήο 4 ζα πξέπεη λα γίλεη
αθξηβψο εθεί πνπ είλαη ην κλεκείν Μηθξαζηαηψλ θαη απηφ έρεη πηνζεηεζεί
επηπρψο θαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ.
Δπίζεο ζα ήζεια λα θάλσ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε, δελ ζα
επαλαιάβσ απηά ηα νπνία είπε ν θ. Γξεηδειηάο φζνλ αθνξά ηα αληαπνδνηηθά
ηέιε, κε θαιχπηεη θαη φζνλ αθνξά ηα κεησκέλα έζνδα ηνπ Γήκνπ. Γπζηπρψο ν
πξνυπνινγηζκφο δείρλεη φηη ν Γήκνο καο έρεη πζηέξεζε εζφδσλ. Αληί λα
απμάλνληαη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ απφ δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί δελ
απνηειεί κφλν έζνδν ε θξαηηθή επηρνξήγεζε, δπζηπρψο απηά ηα έζνδα
κεηψλνληαη.
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Καη βέβαηα έρεηε δηθαίσκα λα εθαξκφζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνλ νπνίν ζέιεηε σο Γηνίθεζε θαη εκείο ζηε ινγηθή απηή ζα ςεθίζνπκε
παξψλ,

γηα

λα

παξαθνινπζήζνπκε

ην

πψο

ζα

πινπνηήζεηε

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ πνπ εηζεγείζηε, αιιά φκσο ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ
κεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο.
ηνλ θσδηθφ 02008511001 ππάξρεη ε πξφβιεςε κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ. ην πξνεγνχκελν έηνο ππήξρε ην πνζφ ησλ
6.520.371,57 € ηψξα πξνυπνινγίδεηε φηη δελ ζα εηζπξάμεηε ππφινηπα
7.501.199,94 € θαη δεκηνπξγείηαη ην εχινγν εξψηεκα: γηαηί απηή ε κεγάιε
αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ κε εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ;
ηνλ

θσδηθφ

02106012001

πξνβιέπεηε

απνδεκίσζε

γηα

ππεξσξηαθή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν πξνεγνχκελν έηνο πξνβιεπφηαλ
πνζφ 20.000 € ηα πιεξσζέληα είλαη 12.000 € θαη βάδεηε κφλν 2.000 € γηα
ππεξσξηαθή εξγαζία ζην πξνζσπηθφ. Μαο ιέηε δειαδή φηη νπζηαζηηθά ην
πξνζσπηθφ πνπ κεηψλεηαη, δελ ζα έρεη ππεξσξίεο γηα λα δνπιέςεη θαη απηφ
δελ ην εηζεγνχκαζηε εκείο, ην εηζεγείζηε εζείο.
ηνλ θσδηθφ 0210614 ππάξρεη ε αηηηνινγία ακνηβέο ηξίησλ κε
ηελ ηδηφηεηα Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, πξνυπνινγηζζέλ 50.520 € ην πξνεγνχκελν
νηθνλνκηθφ έηνο. Δθηίκεζε πιεξσζέλησλ 3.720 € ςεθηζζέληα 33.260 €. Ση
αθνξά; Πνηεο είλαη νη ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηφηεηα Ννκηθνχ Πξνζψπνπ;
Γηαηί απηή ε κεγάιε απφθιηζε θαη φζνλ αθνξά ηα πιεξσζέληα θαη φζνλ
αθνξά ηα πξνυπνινγηδφκελα;
Δπίζεο

«Δξγαζίεο

ζπιινγήο

θαη

κεηαθνξάο

ζηεξεψλ

απνβιήησλ» θσδηθφο 02306141001 απφ 5.000 € ζε 100 €. Δπίζεο
κεδελίδνληαη νη εμήο θσδηθνί: 02306142002 «χληαμε θαη πξνεηνηκαζία
θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλαο ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο Α.Σ.06», άιινο θσδηθφο «Λήςε
κέηξσλ αζθαιείαο αλαγθαζηηθή άξζε θηλδχλνπ παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ ζε
επηθίλδπλα θηίξηα, εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο» θαη ν θσδηθφο «χληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο Α.Σ. 10»
εδψ βέβαηα βιέπσ φηη έρεη ήδε πιεξσζεί έλα πνζφ 6.138 € νπφηε είλαη
εχινγε ε απφζπξζε ηνπ πνζνχ.

42

ε

5 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 23/2/2022

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλέρεηα ν θσδηθφο 02306142011 ππήξρε
«Ακνηβή ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο γηα ηελ εθπφλεζε γεληθνχ ζρεδίνπ
απνηχπσζεο θαη αλάδεημεο πξνηάζεσλ αλάπηπμεο έξγσλ ζην Γήκν
Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο» κεδελίδεηαη απηφο ν θσδηθφο εληειψο. Δπίζεο
ζηνλ θσδηθφ 02307311001 «Καηαζθεπή θηηξίνπ πξψελ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ» είραηε
πξνυπνινγίζεη είραηε βάιεη ζηνλ θσδηθφ 100 € πέξζη, θέηνο κεδέλ.
Δπίζεο ζηνλ θσδηθφ 02307321001 «Καηαζθεπή Γεκνηηθνχ
θηηξίνπ ΚΑΠΖ» είραηε βάιεη 100 € ζηνλ πεξζηλφ πξνυπνινγηζκφ, θέηνο
κεδέλ. Δπίζεο έρεηε ηξεηο θσδηθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε «Μειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ζε εθπφλεζε κειεηψλ λένπ θηηξίνπ
πξψελ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ θαη ζηαηηθή κειέηε ζηέγαζε αζιεηηθψλ ρψξσλ», φζνλ
αθνξά ην δεχηεξν είλαη γλσζηφ φηη ν Γήκνο έρεη εθπνλήζεη κειέηε γηα ηνλ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ε νπνία κάιηζηα εθπνλήζεθε απφ ηηο Τπεξεζίεο.
ηνλ θσδηθφ 02307411007 «Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεηνπ
parking ζην Σξίγσλν

Μηθξαζηαηψλ,

Γεθειείαο,

Πίλδνπ θαη αδειθψλ

Γεσξγηάδε» είραηε πξνβιέςεη ην πξνεγνχκελν έηνο 100 € ηψξα πξνβιέπεηαη
κεδέλ.

Δπίζεο

ζηνλ

θσδηθφ

02307412002

«Μειέηε

αλάπιαζεο

πεξηβάιινληνο ρψξνπ νδνχ Λάξλαθνο» είραηε πξνυπνινγίζεη 100 € αο κε
ζπκεζνχκε ηη έγηλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ην απνζχξαηε, ηψξα
πξνυπνινγίδεηε κεδέλ.
Δπίζεο

πξνυπνινγίδεηε

ζηνλ

θσδηθφ

02647135001

«Σνπνζέηεζε θαη πξνκήζεηα ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία αλαβάζκηζεο
ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηηο εγθεθξηκέλεο
Γξακκέο αζηηθέο θαη δεκνηηθέο, ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο» 45.000 €. Σν εξψηεκα είλαη: φηαλ δελ εηζπξάηηνπκε ηίπνηα
ζρεδφλ απφ ηε δηαθήκηζε ή ειάρηζηα θαη φηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα
ζηέγαζηξα απηά λα θηηαρηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ
δηαθήκηζε, γηα πνην ιφγν εκείο λα έρνπκε πξνυπνινγίζεη πνζφ 45.000 €; Μαο
πεξηζζεχνπλ;
Δπίζεο ππάξρεη ζηνλ θσδηθφ 02616117001 «Ακνηβή ζπκβνχινπ
ππνζηήξημεο αμηνπνίεζεο πξψελ ζηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ» 90.000 € Απηφ
πξαγκαηηθά είλαη αθαηαλφεην εληειψο. Απηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο πνπ έρσ
λα θάλσ φζνλ αθνξά θπξίσο ηα έμνδα, γηαηί ζηα έζνδα κε θάιπςε κε απηά
πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ φηη παξά ην φηη
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απηέο νη επηζεκάλζεηο απνηεινχλ εξσηήκαηα ή δηαθσλία δηθή καο, ην είπα
φζν κπνξνχζα πην επηγξακκαηηθά, εκείο δελ ζα ζηαζνχκε εκπφδην ζηελ
ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νχηε ζειήζακε λα θαηαζέζνπκε ελαιιαθηηθή
πξφηαζε.
Δίλαη δηθαίσκά ζαο λα εθηειέζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ εζείο
ζέιεηε, ν θαζέλαο καο έρεη ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ην πψο πξέπεη λα
δηνηθεζεί ε πφιε θαη πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ηεο. Ο θαζέλαο καο θξίλεηαη
θαη ζα θξηζεί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Γήκαξρε ζα μεθηλήζσ αλάπνδα
επεηδή ζηελ παηξίδα κνπ εθεί ζην Καξπελήζη ιέλε «γηαηί μχλεηαη ε γίδα ζηελ
γθιίηζα ηνπ ηζνπάλε» θαη κηιάσ γηα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ην ΤΡΗΕΑ.
Απαληψ ηα ιφγηα ηεο θαο Κεξακέσο: «Ο ιφγνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή ζηέγε είλαη επηηειηθφο,
κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ρψξσλ σο πξνο ην είδνο, ηνλ
αξηζκφ θαη ην κέγεζνο απηψλ πνπ απνηππψλνληαη ζε θάζε θηηξηνινγηθφ
πξφγξακκα», εκπιέθεηαη ινηπφλ θαη θαζνξίδεη αξηζκνχο, ρψξνπο θαη είδνο.
«Καηφπηλ ειέγρνπ ηεο αξρείνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ
ΤΠΑΗ, δελ δηαπηζηψζεθε απφ ην 2008 θαη κεηά ε ρνξήγεζε θηηξηνινγηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ή χπαξμε αηηήκαηνο ζε εθθξεκφηεηα». Σα ζπκπεξάζκαηα
δηθά ζαο γηα ην ςηιφ γαδί πνπ πέθηεη!
Γεχηεξνλ, πάεη πνιχ λα βγαίλεη ν ΤΡΗΕΑ θαη λα πηάλεη ζην
ζηφκα ηνπ ηνλ Πειεηίδε! Έλα Γήκαξρν, ν νπνίνο ζεθψζεθε απφ ηελ Πάηξα
δπν θνξέο, ηε κηα θνξά κε ηα πφδηα θαη ήξζε ζηελ Αζήλα γηα ηνπο αλέξγνπο,
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ινηπά. Έλα Γήκαξρν, ν νπνίνο έρεη θάεη ηφζεο
αγσγέο, φζν θαλέλαο άιινο Γήκνο. Όρη γηα αηαζζαιίεο, γηα ην λφηην πάξθν
πνπ απφ ζθνππηδφηνπν ην έθαλε… γηαηί δελ δηαρψξηζε ηα παηδηά θαη έθαγε
κήλπζε απφ ηε Υξπζή Απγή, επί ΤΡΗΕΑ έγηλαλ απηά. Καηεγνξνχκελνο γηα
παξάβαζε θαζήθνληνο κε βάζε λφκν ηνπ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ γηαηί δελ
δηεπθφιπλε απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Απηά έρεη θαηαγξάςεη.
Δπεηδή ππάξρνπλ άιια, φλησο είλαη πην ςειά απφ εδψ ηα
δεκνηηθά ηέιε, παξά ην γεγνλφο φηη θαηέβεθαλ 45% είλαη ε κείσζε πνπ έρεη ε
Πάηξα ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Πειεηίδε. Ξέξεηε πνηνο ήηαλ πξηλ απφ
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ηνλ θ. Πειεηίδε Γήκαξρνο ην ‟10; Ο θ. Γεκαξάο κε ππνζηήξημε ΤΡΗΕΑΓΖΜΑΡ θαη επί απηήο ηεο δεκαξρίαο ηα ζνχπεξ κάξθεη πνπ φλησο ζα πξέπεη
λα πιεξψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν, πιήξσλαλ φζν ηα κπαθάιηθα. Απηά θαη'
αξρήλ γηα ηελ Πάηξα. Καη είλαη ζπλεπέο ην ΚΚΔ φπσο θαη ν ΤΡΗΕΑ ζηελ
πνιηηηθή ηελ νπνία εθαξκφδνπλ, ν έλαο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο
Σάμεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ν άιινο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηαβνιηθνχ
θαινχ Σξακπ, ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι θαη ησλ κνλνπσιηαθψλ Οκίισλ.
Κχξηνη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ιέηε φηη δελ έρεηε πξνυπνινγηζκφ
θαη γη' απηφ ην γθαξάδ έρεη απηά ηα ράιηα. Γελ μέξσ αλ ζαο εκπφδηζε ην ΚΚΔ ή
θάπνηνο άιινο λα έρεηε ιχζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ηνλ Οθηψβξε, φπσο
θάλνπλ

φινη

νη

Γήκνη

ζε

φιε

ηελ

Διιάδα.

ε

θάζε

πεξίπησζε

πξνυπνινγηζκνί ζε Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο δελ έξρνληαη απφ ηνλ νπξαλφ.
Γελ

έρεηε

πξνυπνινγηζκφ

ιέηε,

έρεηε

φκσο

πνιηηηθή

επζπγξακκίδνληαο απζηεξά κε ηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ηίζεληαη απφ ην κεζνπξφζεζκν ηνπ ‟22-‟25. Απηφ είλαη ην
πιαίζην

ην

νπνίν

θηλείζηε.

Δίλαη

ραξαθηεξηζηηθφ

φηη

ν

θξαηηθφο

πξνυπνινγηζκφο -γηα ηνλ νπνίν ζπλερίδνπλ φινη εδψ λα κελ ιέλε θνπβέληαπξνβιέπεη ρξεκαηνδφηεζε 100 εθαηνκκχξηα παξαπάλσ ηδία έζνδα, ζε ζρέζε
κε ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ θφξνπο δειαδή θαη δηθαηψκαηα.
Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηα
δπν ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθαλ ηα ηδία ηέιε ησλ Γήκσλ θαηά 400
εθαηνκκχξηα ελ κέζσ παλδεκίαο, ζρεδφλ κηζφ δηζεθαηνκκχξην. Απηφ είλαη ην
ζέκα θαη θαλείο δελ ιέεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο Γήκνπο έρεη κεησζεί
πάλσ απφ 62% ην 2009. Καη δελ ιέηε θνπβέληα θαη απηφ είλαη ην ζέκα. Γελ
είλαη νχηε αληαπνδνηηθά θαη ε αληαπνδνηηθφηεηα πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηνλ
θφζκν λα πιεξψλεη δηπιά θαη ηξηπιά γηα άιινπο, νχηε πξνθαλψο ην παλεγχξη
ηεο Πξσηνκαγηάο. Απηφ είλαη ην ζέκα.
Γηαηί δελ ιέηε θνπβέληα; Γηαηί πξνυπνζέηεη ηελ αλαίξεζε
κλεκνληαθψλ λφκσλ πνπ φια ηα Κφκκαηα ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη εδψ
κέζα άκεζα ή έκκεζα έρνπλ ςεθίζεη θαη νξηζκέλνη απφ εδψ έρνπλ ςεθίζεη, κε
πξψην θαη θαιχηεξν ηνλ θ. Γήκαξρν. Ζ κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο
απηή ππεξεηεί ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη αθνινπζήζεθε απ' φιεο ηηο
Κπβεξλήζεηο, είηε ήηαλ Αξηζηεξέο κε αθξνδεμηνχο, είηε θεληξψεο, είηε
ζπληεξεηηθέο.
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Δίλαη κνριφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο
ζηνλ ελαγθαιηζκφ ησλ Γήκσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ, ηε θνξνεπηδξνκή, ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ κε πξψηεο
θαη θαιχηεξεο εθεί πνπ ππάξρεη ζίγνπξν παξαδάθη, ηηο αληαπνδνηηθέο
Τπεξεζίεο, ειεθηξνθσηηζκφο φπσο ζηε Φηιαδέιθεηα θαη απνθνκηδή θαη
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ φπσο ζε φιε ηελ Διιάδα.
Γελ είλαη ηπραίν φηη αθξηβψο ζε απηά ηα ζεκεία δηνρεηεχεηαη
πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ζηα έμνδα. Δλψ γηα
ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηα ςίρνπια πνπ
ππήξραλ γίλνληαη αθφκε ιηγφηεξα. Απηή ηε ζηξαηεγηθή ππεξεηνχλ θαη νη
αλαθαηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεο, ηελ
παξάδνζε ειεχζεξσλ ρψξσλ, ηηο αλαπιάζεηο πεξηνρψλ, ηε ζπλνιηθφηεξε
επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο γεο, ησλ ππνδνκψλ πνπ πινπνηεί άιισζηε θαη
απηή ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή πνπ είρε ηε ζηήξημε ηνπ ΚΗΝΑΛ θαη ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.
Μηιάκε γηα ηελ αλάπηπμε πνπ ζα έξζεη. Ζ αλάπηπμε ήξζε θαη έρεη
πάληα ηαμηθφ ραξαθηήξα γη' απηφ θαη ην πξψην πξάγκα πνπ έθεξε ε αλάπηπμε
θαη ην Σακείν Αλάθακςεο είλαη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ, ν πιεζσξηζκφο πνπ
θαιπάδεη θαη πνπ ζεξίδεη ην ιατθφ εηζφδεκα. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ
θαη

πινπνηεί

θαη

ππεξεηεί

ηνλ

θξαηηθφ

πξνυπνινγηζκφ,

ππνηάζζεη

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε αζηηθή ηάμε θεληξηθά θαη ηνπηθά, γεληθά θαη εηδηθά.
Πξνηεξαηφηεηεο, πνπ δελ αθαηξνχλ κφλν ηα ιατθά δηθαηψκαηα,
αιιά

ζήκεξα

εκπιέθνπλ ηε

ρψξα

καο

ζε

εμαηξεηηθά

επηθίλδπλνπο

ηκπεξηαιηζκνχο θαη αληαγσληζκνχο θαη θηλδχλνπο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΝΑΣΟ.
Γη' απηφ θαη έρνπκε πξνυπνινγηζκνχο φπσο ν ηειεπηαίνο, πνπ είλαη
πξνυπνινγηζκνί

πνιεκηθήο

πξνπαξαζθεπήο,

πνιεκηθήο

εκπινθήο,

πνιεκνθάπεινπο ζρεδηαζκνχο κε ηηο δαπάλεο γηα ην ΝΑΣΟ λα πεξλάλε ην
3,8% ηνπ ΑΔΠ δηπιάζην αθφκε θαη απφ ην ζηφρν πνπ είρε βάιεη ην ΝΑΣΟ. Ζ
ρψξα καο είλαη ε πξψηε ρψξα παγθφζκηα.
Γελ ππάξρεη κία απφ ηελ άιιε γηα ζρνιεία, γηα πγεία, γηα
ζπληάμεηο, πνιηηηθή πξνζηαζία, κηζζνχο. Τπάξρνπλ φκσο γηα Rafale, γηα
θξεγάηεο Belharra, πνπ ζα πάξνπλ θη απηέο ην δξφκν ηνπο λα ππεξεηήζνπλ
ηα ζπκθέξνληα γηα ηα νπνία αγνξάδνληαη ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηα πέξαηα ηεο
γεο, αθνινπζψληαο ηνπο Patriot πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη θάπνπ ζηε ανπδηθή
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Αξαβία θαη πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ
ιανχ. Ή ηα Apache ηα νπνία φπσο ιέγεηαη, ήδε είλαη θαζ‟ νδφλ πξνο
Πνισλία, λα πάξνπλ ζέζε ζηελ πνιεκηθή πξνπαξαζθεπή ελάληηα ζηε Ρσζία.
Γαπάλεο γηα λα ζπκκεηέρνπκε ζηε ιεγφκελε ζπληνληζκέλε
ζαιάζζηα παξνπζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ; ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ. Καη
φια απηά πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηα
ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηαηί γλσξίδνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ εζάο
θαη απφ εκάο φηη αξγά ή γξήγνξα καδί κε ην πιηθφ ζα θιεζεί θαη πξνζσπηθφ
λα επαλδξψζεη απηφ ην πιηθφ ζηα πνιεκηθά κέησπα. Καη φπνηα θη αλ είλαη ε
πξφθαζε ή ε δηθαηνινγία, ε νπζία ζα είλαη ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο
θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ζρεδηαζκψλ.
Γελ ηα ιέκε κφλν επεηδή απφ ηε γεηηνληά καο έρεη πεξάζεη ν θ.
Πάηαη θαη έρεη θάλεη θαη ηε βφιηα ηνπ εδψ πέξα. Σν ιέκε, γηαηί ζπκφκαζηε
απηέο ηηο επνρέο ηα ιφγηα ηνπ Μπξερη ζε κηα άιιε ζηηγκή πνπ έιεγε φηη «ν
ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο θαη ε ηκπεξηαιηζηηθή εηξήλε έρεη ηε ζρέζε φπσο ν
γηνο κε ηε κάλα θαη κνηάδεη ν έλαο κε ηνλ άιινλ, ην ίδην ζηα ραξαθηεξηζηηθά,
απαίζηα. Ο πφιεκνο –έιεγε ν Μπξερη- πνπ έξρεηαη, δελ είλαη ν πξψηνο. Πξηλ
απφ απηφλ έγηλαλ θη άιινη πφιεκνη. Όηαλ ηέιεησζε ν ηειεπηαίνο, ππήξμαλ
ληθεηέο θαη ληθεκέλνη. ηνπο ληθεκέλνπο ν θησρφο ιαφο πέζαηλε απφ ηελ
πείλα. ηνπο ληθεηέο ν θησρφο ιαφο πέζαηλε ην ίδην».
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ γίλνληαη απηά πνπ δελ ππάξρεη ηίπνηε γηα ηηο
ιατθέο αλάγθεο, πνπ ππάξρνπλ θπζηθά γηα ηηο ΝΑΣΟτθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνρσξά αθάζεθηνο ν 64νο γχξνο ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, θαιά θξαηεί κε
ηελ Σνπξθία ηε ζχκκαρν, κε ην ζέκα ηεο ζχλδεζεο ηεο θπξηαξρίαο ησλ λεζηψλ
κε ηελ απνζηξαηησηηθνπνίεζή ηνπο λα είλαη απηή ηε ζηηγκή πάλσ ζην ηξαπέδη
φρη κφλν απφ ηελ ηνπξθηθή αζηηθή ηάμε, αιιά απφ ην ίδην ην ΝΑΣΟ ήδε απφ ην
2006 κε βάζε ην aegean islands guidance policy φπνπ ξεηά αλαθέξεη φηη
νθείινπλ λα είλαη απνζηξαηησηηθνπνηεκέλα.
Δμειίμεηο, πνπ θέξλνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο
πνπ δηακνξθψζεθε γηα φινπο ηνπο ιανχο κεηά ηελ αλαηξνπή θαη ηε δηάιπζε
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε νπνία ππήξμε θαη δελ ζα θνπξαζηνχκε λα ην ιέκε
ηζηνξηθή θαηάθηεζε ηεο αλζξσπφηεηαο, σο ην πξψην θξάηνο εξγαηψλ θαη
αγξνηψλ, σο ηελ πξψηε πνιπεζληθή έλσζε ηζφηηκσλ θξαηψλ. Έγηλε δπλαηή
απηή ε ηζφηηκε έλσζε ζηελ πάιε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη
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ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ράζεθε, αλαηξάπεθε γηαηί ην ζπέξκα ηεο
αγνξάο πνπ αθέζεθε δσληαλφ, αλαγέλλεζε ην ηέξαο ηνπ παιηλνξζσκέλνπ
θαπηηαιηζκνχ πνπ δνχκε ζήκεξα. Ζ θχξηα αηηία γηα ηα δεηλά φισλ απηψλ ησλ
ιαψλ είλαη ε αλαηξνπή ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ν αδπζψπεηνο αληαγσληζκφο ησλ
κνλνπσιίσλ πνπ γελλνχλ ηνπο πνιέκνπο θαη δείρλνπλ θαη ην δξφκν θαη πνπ
είλαη ε ιχζε νη ζρεδηαζκνί ηνπ ΝΑΣΟ, ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ππάξρεη κηα ζπκθσλία ζην εμήο: ΝΑΣΟ –
Δπξσπατθή Έλσζε – Μπάηληελ θαη Πνχηηλ φινη επηθαινχληαη ηελ πάιε θαηά
ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ο θ. Πνχηηλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δεκνθξαηηψλ
επηθαιέζηεθε ηελ πξαγκαηηθή απνθνκκνπληζηηθνπνίεζε, γηαηί ηέηνηα είλαη ηα
ζπκθέξνληα πνπ ππεξεηνχλ: θαπηηαιηζηηθά, ηκπεξηαιηζηηθά θαη ρξεηάδεηαη λα
ην ζπκφκαζηε γηαηί απφ ηελ Οπθξαλία -εθεί πνπ θαη ε δηθή καο αζηηθή ηάμε
ζήκεξα βιέπεη κηα επθαηξία λα αλαβαζκίζεη ηε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζεζπκφκαζηε φηη ην επηρείξεζε άιιε κηα θνξά, ην 1919.
Σν δξάκα ηνπ ‟22 μεθίλεζε ην ‟19. «Ο δξφκνο γηα ηε Μηθξαζία
πεξλά απφ ηελ Οπθξαλία» έιεγε ν Βεληδέινο. Καη ζηείιακε 23.000 άλδξεο ηφηε
ελάληηα ζην θξάηνο ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ, κε πξνηξνπή ησλ Γάιισλ, νη
νπνίνη επεηδή ζα θάλεη ην Π.Π.Η.Δ.Γ. κηα σξαία εθδήισζε γηα εθείλν ηνλ
Ηάπσλα πνπ έζσζε απφ ηελ πξνβιήηα ηεο κχξλεο απηνχο πνπ πέηαγαλ ζηε
ζάιαζζα, θαιφ είλαη λα ζπκεζνχκε ηη έθαλαλ ηα γαιιηθά πινία ησλ ζπκκάρσλ
εθείλε ηε ζηηγκή πνπ έβαδαλ ηηο νξρήζηξεο λα παίδνπλ παηάλεο, γηα λα κελ
αθνχλ ηα πιεξψκαηα ηα δάθξπα θαη ηνλ ιαφ πνπ ζθαδφηαλ ζηελ πξνβιήηα.
Δίλαη ηέηνηα ε θαηάζηαζε θαη απηή έρνπκε κπξνζηά καο θαη
κπνξεί λα κελ θαίλεηαη φηη είλαη ζρεηηθή, αιιά είλαη. Καη είλαη ζήκεξα κηα
ζεκαληηθή κέξα, κηα κέξα ε νπνία έρεη ηε δηθή ηεο αμία -θαη ζα κνπ επηηξέςεηε
λα θιείζσ κε απηφ- είλαη 23ε Φιεβάξε, φρη ηφζν επεηδή είλαη ε κέξα ηνπ
Κφθθηλνπ ηξαηνχ πνπ ζπλέηξηςε ην λαδηζκφ, αιιά είλαη ε 23 ε Φιεβάξε ε
κέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ΔΠΟΝ πνπ κεγαινχξγεζε ζηα ρψκαηα ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, πνπ είρε γξακκαηέα ηνλ Φίθν Λενληίδε ζε φιε ηελ πεξηνρή,
πνπ αγθάιηαζε φινπο ηνπο παίθηεο ηεο ΑΔΚ ηεο επνρήο θαη πνπ έδεημε φηη
φλησο ν ιαφο κπνξεί λα ζψζεη ηνλ ιαφ.
Μεζαχξην ην άββαην 26 ηνπ κήλα νη εξγάηεο ηεο ΛΑΡΚΟ, νη
αγξφηεο, ηα πεηξέιαηα ηεο Καβάιαο, φινη καο ζα είκαζηε εθεί πνπ πξέπεη ζην
χληαγκα γηαηί ν δξφκνο ηεο αλαηξνπήο είλαη ε κνλαδηθή πξαγκαηηθή ιχζε
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πνπ

έρεη

ε

εξγαηηθή

ηάμε,

νη

βηνπαιαηζηέο,

νη

αγξφηεο

θαη

νη

απηναπαζρνινχκελνη ηεο πφιεο, ηα παηδηά καο γηα λα αιιάμνπκε ηελ
θαηάζηαζε.
Γελ ζα αιιάμεη κφλν ην πεδνδξφκην πνπ είλαη άζρεκν θαη απηφ
ζα ην αιιάμνπκε. Πξέπεη λα αιιάμνπκε φκσο φιε ηελ θνηλσλία γηα λα κελ
είλαη ν έλαο ιχθνο γηα ηνλ άιινλ θαη λα κπνξνχκε λα πεξπαηάκε πεξήθαλνη
γη' απηφ πνπ αθήλνπκε ζην κέιινλ. Δκείο θπζηθά ζα θαηαςεθίζνπκε απηφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Μπαίλσ ζηνλ πεηξαζκφ λα
θάλσ κηα πνιηηηθή κλεία πέξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο έθαλε θαη ν θ.
εξεηάθεο, λα πσ κφλν επηγξακκαηηθά ζαλ ζηίρν πνηήκαηνο «Αλ δελ ππήξρε
ην 1919 ε πνιηηηθή Βεληδέινπ ε Διιάδα ζα ήηαλ κέρξη ηελ Λάξηζα». Ζ Διιάδα
έρεη ηα ζεκεξηλά ηεο ζχλνξα ιφγσ ηνπ Βεληδέινπ ην ‟19. Αο ην θξαηήζνπκε
απηφ. Σψξα ην ‟22 είλαη άιιε ηζηνξία, είλαη κηα κεγάιε θνπβέληα πνπ πξέπεη
λα ηελ θάλνπκε, πνηνο θηαίεη θαη ηα ινηπά.
Πάκε ηψξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο πξνυπνινγηζκφο θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηεθε απφ πνιινχο θαη απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν
Οηθνλνκηθψλ είλαη ζθηρηφο, είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο αλάγθεο ζα έιεγα κε
ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ αξθεηέο ζπληζηακέλεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ έηζη.
Γειαδή έρνπκε ιίγα έζνδα, δνχκε έθηαθηεο ζπλζήθεο ηα
ηειεπηαία δπν ρξφληα, ηα έζνδα είλαη κεησκέλα, ην παλεγχξη ηεο Πξσηνκαγηάο
πνπ είλαη έλαο βαζηθφο αηκνδφηεο ηνπ Γήκνπ δελ ζπκβαίλεη φπσο γλσξίδεηε
θαη γεληθψο ππάξρεη κηα κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ ηα ηειεπηαία έηε.
Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο ππνρξέσζήο καο λα έρνπκε σο έηε
αλαθνξάο ηα δπν ηειεπηαία έηε, ην ‟20 θαη ην ‟21 έρνπκε ηελ αηπρία λα έρνπκε
σο αίηηα αλαθνξάο δπν επίζεο θαθέο ρξνληέο. Άξα δελ έρεη ηελ επειημία ην
νηθνλνκηθφ επηηειείν, νχηε παξαπάλσ έζνδα λα παξνπζηάζεη, νχηε λα
παξνπζηάζεη

έλα

πξνυπνινγηζκφ

πην

πινχζην.

Απηφ

είλαη

έλα

νηθνλνκνηερληθφ ζέκα ην νπνίν φκσο δελ πξέπεη λα καο μεθεχγεη.
Σξίηνλ θαη εδψ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ιίγν επεηδή ππάξρεη έλα
θιίκα ζπλαηλεηηθφ θαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηαηί ππάξρεη θαη δελ ζέισ λα ην
ραιάζσ, δελ ζα πσ ηε ιέμε «ππνθξηζία», ζα πσ ηε ιέμε «αληηθαηηθφηεηα».
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Τπάξρεη κηα αληηθαηηθφηεηα θαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ιέεη φηη
ζέιεη λα καο επηηξέςεη λα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζα
εκπνδίζεη ηε Γεκνηηθή Αξρή πξνο ηνχηνπ, ηαπηφρξνλα φκσο κε ηα δεκνηηθά
ηέιε πνπ ςήθηζε, ππνρξέσζε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νκάδα 1 λα
θαηαβαξαζξψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα κελ κπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά
ηνπ.
Γειαδή ιέκε απφ ηε κηα φηη «ζα ζαο επηηξέςνπκε, δελ ζα
ζηαζνχκε εκπφδην ςεθίζηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο» ηνλ νπνίν φκσο εζείο νη
ίδηνη κε ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ ςεθίζαηε, ηνλ έρεηε ήδε απνκπδήζεη ζηελ
νκάδα 1 ηνπιάρηζηνλ. Όπνηνο δελ ηνλ ςήθηζε, έρεη ηε δηθή ηνπ επζχλε.
Γηα ηα ζρνιεία. Άθνπζα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε φηη απφ ηηο 110.000 €
πξνβιεζέληα, δψζακε 52.000 €. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο ή μερλάεη φηη ηα ζρνιεία
ήηαλ θιεηζηά, ή μερλάεη φηη ηα ζρνιεία δελ έθαλαλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηα
έμνδα πνπ είραλ ηα ζρνιεία ήηαλ κεησκέλα, παξά ηαχηα ε Γεκνηηθή Αξρή ηνλ
ρξφλν πνπ καο πέξαζε κε ηε ζπλδξνκή ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ
Πξνέδξσλ ησλ δπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ φρη κφλν δελ άθεζε ηα ζρνιεία ζηε
κνίξα ηνπο, άιιαμε θαπζηήξεο, έθαλε πνιχ κεγάιεο παξεκβάζεηο ζε
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζε ζρνιεία, γεληθά δειαδή φζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε
ησλ ζρνιείσλ λνκίδσ φηη νη επηρνξεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα ζρνιεία ήηαλ
ηφζεο, ψζηε λα θαιχςνπλ αβαξίεο θαη αλάγθεο πνιιψλ εηψλ. ίγνπξα δελ
δφζεθαλ φια ηα ρξήκαηα, ηα ζρνιεία φπσο μέξεηε δελ έθαλαλ εθδειψζεηο,
δελ είραλ ηέηνηα έμνδα δελ δεηήζεθε δειαδή απφ ην Γήκν ε θάιπςε ηέηνησλ
εμφδσλ.
Γηα ηα αιεμηθέξαπλα. Σα αιεμηθέξαπλα ησλ ζρνιείσλ αγαπεηέ θ.
εξεηάθε έρνπλ κπεη ζην «Αληψλεο Σξίηζεο», φζα δελ έρνπλ. Γελ είλαη
αιεζέο φηη δελ έρεη θαλέλα ζρνιείν φπσο γλσξίδεηο, ηα αιεμηθέξαπλα φκσο
ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» δελ ηα ςήθηζε ε «Λατθή πζπείξσζε».
Απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο ηελ ηδέα πνπ είρε γηα ην κεραληθφ
απφ ην Γήκν πνπ πξέπεη λα γπξίζεη ηα ζρνιεία θαη λα δεη ηα πξνβιήκαηα, έρεη
ήδε γίλεη. Απφ ην 2019 φηαλ έγηλα εγψ Αληηδήκαξρνο Παηδείαο αιιά γεληθψο
άξρηζε ηελ πνξεία ηεο απηή ε Γεκνηηθή Αξρή ην πξψην πξάγκα πνπ θάλακε
κε ηνλ ηφηε Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ήηαλ λα πάκε ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία λα καδέςνπκε φια ηα αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ γηα ζπληεξήζεηο,
επηζθεπέο θαη δαπάλεο θαη ζε κηα επξεία ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζηελ Σερληθή
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Τπεξεζία ζπγθεληξψζεθαλ φια απηά ηα ζηνηρεία, φια ηα αηηήκαηα ησλ
ζρνιείσλ φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο πνπ ρξφληδαλ θαη ηα νπνία κπήθαλ
ζε κηα εξγνιαβία πνπ ηψξα είλαη ελ ελεξγεία. Ο εξγνιάβνο δειαδή
επηζθεπάδεη φια ηα ζρνιεία έλα - έλα.
Πξφζθαηα κάιηζηα έγηλε κηα ελεκέξσζε απφ εκέλα θαη απφ ηνλ
Αληηδήκαξρν ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνλ θ. Γεσξγακιή θαη ηνλ θ. Κίηζην ηνλ
Πξντζηάκελν ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Πξσηνβάζκηαο,
ζα αθνινπζήζεη ελεκέξσζε θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηζθεπψλ θαη ησλ ζπληεξήζεσλ
πνπ ν εξγνιάβνο ζα θάλεη ζε φια ηα ζρνιεία. Άξα απηφ γίλεηαη ήδε. Αιιά
γίλεηαη ζπγθξνηεκέλα, κέζσ κηαο εξγνιαβίαο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ
δηαγσληζκφ, πνπ επίζεο πξνέθπςε απφ ηε δηθή καο πξσηνβνπιία ακέζσο ην
‟19 κε ην πνπ αλαιάβακε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα καδέςνπκε ηα αηηήκαηα
ησλ ζρνιείσλ πνπ ρξφληδαλ, λα ηα ζπγθεληξψζνπκε θαη λα ηα επηιχζνπκε.
Όζνλ αθνξά ην ζέκα γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θ. εξεηάθε θαη
ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο φλησο δελ ρηίδεη ζρνιεία.
Φαληαζηείηε φηη γηα ην ππφ αλέγεξζε 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην δελ
αζρνιήζεθε θαζφινπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Όια φζα έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα
γηα ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην, έγηλαλ κέζσ Γήκνπ, ζρνιηθήο θνηλφηεηαο,
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ΚΣΤΠ θαη Πεξηθέξεηαο. Δίλαη άιιε ε αξκνδηφηεηα
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. Πξψηα
ζέισ λα δψζσ κηα απάληεζε ζηνλ θ. εξεηάθε, αλ θαη είπε ηελ επηθεθαιίδα ν
θ.

Κσλζηαληηλίδεο

ζρεηηθά

κε

ηα

αιεμηθέξαπλα.

Σα

αιεμηθέξαπλα

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 400.000 € πνπ πήξακε απφ ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη θνηηάμηε ηη γίλεηαη.
Έξρεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή ε
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, δειαδή ιέκε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Να
ππνβάιινπκε, λα δηεθδηθήζνπκε 400.000 € γηα λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα
ζηα ζρνιεία θαη κεηαμχ άιισλ λα πάξνπκε θαη αιεμηθέξαπλα;» θαη
θαηαςεθίδεη ν θ. εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ δελ είλαη αιήζεηα.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ζηα πξαθηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηνπο αχιηνπο ρψξνπο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν, επεηδή
εμαηξνχζαηε ηα παηρλίδηα. Σν έρεηο μαλαπεί, είλαη ςέκα θαη εθηίζεζαη.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μπνξείηε λα κε κε δηαθφπηεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δθηίζεζαη πάξα πνιχ άζρεκα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Θα θέξσ ηα πξαθηηθά. Έξρεηαη ε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν,
δειαδή ιέεη ην Τπνπξγείν «κάιηζηα θχξηνη πάξηε ηηο 400.000 €». Έξρεηαη
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Να πάξνπκε ηηο 400.000 €;» θαη θαηαςεθίδεη ν θ.
εξεηάθεο λα κελ πάξνπκε ηηο 400.000 €.
Γειαδή είλαη έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ν νπνίνο δηακαξηχξεηαη
θαη δηθαίσο, δηφηη ηα ζρνιεία έρνπλ πξνβιήκαηα θαη θάπνηα δελ έρνπλ
αιεμηθέξαπλα θαη έξρεηαη κηα Γεκνηηθή Αξρή δηεθδηθεί θαη ηειηθψο επηηπγράλεη
ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα ζρνιεία θαη ηα αιεμηθέξαπλα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή εθείλνο πνπ δηακαξηχξεηαη, ιέεη «φρη, λα κελ απνδερηνχκε ηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα λα πάξνπκε ηα αιεμηθέξαπλα γηα ηα νπνία δηακαξηχξνκαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην». Τπάξρεη κηα αληηθαηηθφηεηα εδψ, αο ην θξίλνπλ νη
ζπκπνιίηεο καο.
Να έξζσ ηψξα λα δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο ζε φζα είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ. Οθηψβξεο ήηαλ, πξηλ απφ κφιηο ηέζζεξηο κήλεο εδψ ζε απηή
ηελ αίζνπζα, φπνπ ν θ. Σνκπνχινγινπ θηλδπλνινγψληαο, ή ζχκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο

ηνπ

φπσο

ν

ίδηνο

έιεγε,

ππήξρε

κεγάιν

πξφβιεκα

ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ελψ άιινη Γήκνη
είραλ πάξεη θάπνηα ρξήκαηα, εκείο δελ ζα παίξλακε ηίπνηα.
Ζ απάληεζε ήξζε ην Ννέκβξε κε ηελ πξψηε έγθξηζε ηηο 400.000
€ γηα ζρνιεία θαη ηνπο αλνηρηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο.
Αλαθέξζεθε ζε θάπνηα έξγα άιισλ Γήκσλ, φπνπ αλαθέξζεθε
ζε έλα έξγν αλά Γήκν γηαηί απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Καηά κέζν φξν έρεη
εγθξηζεί έλα έξγν, αλά Γήκν. Υάξηλ εληππσζηαζκνχ, αλαθέξζεθαλ εγθξίζεηο
έξγσλ κε κεγάιν πξνυπνινγηζκφ 4, 5, 11, 12 εθαηνκκχξηα επξψ. Μα ινγηθφ
είλαη. Αλ απηνί νη Γήκνη είραλ παξαθαηαζήθε απφ ηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο
Αξρέο ψξηκεο κειέηεο γηα ηέηνηα κεγάια έξγα, δελ ζα ηηο αμηνπνηνχζαλ;
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Οη ππφινηπνη Γήκνη πνπ αλαθέξζεθαλ, δελ έγηλε θακία αλαθνξά
ζην πφζεο πξνηάζεηο ππέβαιιαλ. ε κία; ε δπν; ε ηξεηο; Γηα λα ηνπο
εγθξηζεί απηή ε κία κε ην κεγάιν πξνυπνινγηζκφ.
Δκείο μεθηλήζακε απφ ην κεδέλ. Καη κε πάξα πνιχ δνπιεηά θαη
πνιχ θφπν ππνβάιιακε πξνηάζεηο ζε νθηψ δηαθνξεηηθνχο Άμνλεο. Ήδε κία
έρεη αμηνινγεζεί θαη έρεη εγθξηζεί. Ζ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη απνηειεί
παξαθαηαζήθε γηα ην Γήκν καο. Γηαηί; Δίηε απηφ ιέγεηαη Σακείν Αλάθακςεο,
είηε ιέγεηαη πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο», είηε ιέγεηαη ΔΠΑ ζα βξεζεί ην
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν κέζα απφ ην νπνίν ζα πινπνηεζνχλ νη πξνηάζεηο ηηο
νπνίεο έρνπκε ππνβάιιεη.
Να ζπκίζσ ήδε πσο εθηφο απφ ηηο 400.000 € απφ ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ έρνπκε πάξεη, έρνπκε ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε 50.000
€ απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα ηε κειέηε ΦΤΟ, ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε
κεηαθχηεπζε ησλ έμη ειηψλ πνπ ήδε έρνπλ γίλεη ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πφιε.
Πξφγξακκα, ην νπνίν ηξέρεη απφ ην 2014 θαη αμηνπνηήζεθε ην 2021. Μάιηζηα
δε, ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή γηα κηα θαη κφλν ειηά θάησ ζηε Υαιθεδφλα
έρεη πιεξψζεη 2.000 € θαη ήδε έρνπκε ηελ έγθξηζε γηα άιιεο 6 κέζα ζην 2022.
Δπίζεο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε κειέηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ
νινθιεξψζεθε θαη ζα παξνπζηαζηεί θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζηνπο
ζπκπνιίηεο καο, ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο πνπ πέηπρε απηή
ηε ρξεκαηνδφηεζε γη' απηή ηε κειέηε.
Έρνπκε επίζεο ππνβάιιεη πξφηαζε γηα Γίθηπν ειεθηξνθίλεησλ
πνδειάησλ χςνπο 300.000 €. Πξφηαζε γηα ηελ αλάπιαζε ελφο κεγάινπ
θνκκαηηνχ ζε ζπλεξγαζία πνπ ζηήζακε κε ηνλ θ. Γεσξγακιή ζηε Υαιθεδφλα
1,5 εθαηνκκχξην επξψ γηα ην Πξάζηλν Σακείν. Πξφηαζε γηα πξψηε θνξά ζηελ
ηζηνξία καο ζα Γήκνο γηα ρξεκαηνδφηεζε απ' επζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε χςνπο 200.000 € γηα έμππλν ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζην
άιζνο καο.
Δλψ

εηνηκαδφκαζηε

ηνλ

Απξίιε

λα

ππνβάιινπκε

ζηελ

πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο χςνπο 1 εθαηνκκπξίνπ
επξψ, κε ζθνπφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα γίλνπλ θηιηθφηεξεο θαη απινχζηεξεο
πξνο ηνλ πνιίηε.
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Πφηε άιινηε ν Γήκνο καο έρεη θαηαζέζεη 15 πξνηάζεηο
δηεθδηθψληαο πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα επξψ; Πνηέ. Καη κάιηζηα ζηελ πην
δχζθνιε ζπγθπξία, φρη κφλν γηα ην Γήκν αιιά γηα φιε ηε ρψξα, ελ κέζσ
lockdown, κε ηε κεησκέλε πξνζέιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ COVID θαη ζε
κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε θαηαθέξακε θαη ππνβάιιακε 15 πξνηάζεηο.
Οξηζκέλνη Γήκαξρε, ζα ππνζηνχλ ηελ επηηπρία ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο ζε απηφ ην θνκκάηη κε ην καξηχξην ηεο ζηαγφλαο, κήλα κε ην κήλα,
έξγν κε έξγν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη. Δγψ δελ έρσ
λα πσ πνιιά γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απιά λα απαληήζσ ζε έλα εξψηεκα
ηνπ θ. εξεηάθε. Καλέλαο απφ ηνπο 14 ζπκπνιίηεο καο εθεί ζηνλ Οίθν
Κσλζηαληηλνππνιηηψλ δελ ζα κείλεη ζην δξφκν, ήδε έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο απφ
ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, έρνπλ κεηαθεξζεί θάπνηνη ζε θάπνην γεξνθνκείν ζηελ
Πεχθε, ζε θάπνηεο δνκέο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη φπσο έρεη δηαβεβαηψζεη θαη
ην γλσξίδεηε θη εζείο θ. εξεηάθε ν θ. Οπδνχλνγινπ, δελ πξφθεηηαη θαλείο απ'
φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κείλεη ζην δξφκν.
Παξάιιεια δε, κελ μερλάηε φηη είκαζηε έλαο απφ ηνπο Γήκνπο
ζηνπο 18 πξψηνπο απφ ηνπο 44 ζην ζχλνιν πνπ πήξακε ην πξφγξακκα
«ηέγαζε θαη εξγαζία» θαη απηνχο θη άιινπο αλζξψπνπο δεκφηεο εδψ ζα
ηνπο εληάμνπκε ζην πξφγξακκα. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπεξδέζε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη απηά πνπ
έρσ λα πσ ήζεια λα ηα πσ απφ ην πξνεγνχκελν πκβνχιην ζηα δεκνηηθά
ηέιε, αιιά παξ' φιν πνπ ππεξςήθηζα βέβαηα φπσο θαη ζήκεξα θπζηθά ζα
ππεξςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έρσ φκσο κηα αληίζεζε γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ, πνπ έρσ ηελ εληχπσζε φηη ηνλ γλσξίδεηε φινη βέβαηα
θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα ν θσδηθφο 02-20-7135-011 «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ
Led γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ».
Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη ε αηηία ηεο παξαίηεζήο κνπ ήηαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ήζεια λα θάλσ κηα κίλη αλαθνξά, μεθηλψληαο βέβαηα
λα αλαθεξζψ ζην ζπλάδειθν ηνλ θ. Σάθα πνπ ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην
αλέθεξε φηη ν Γήκνο αλ θαη εθφζνλ ην ζέκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ε
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ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ νδνθσηηζκνχ είρε γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
ν Γήκνο ζα είρε θεξδίζεη πεξίπνπ 250.000 €.
Δδψ έρσ λα πσ ην εμήο: ζηε κειέηε είρε πξνβιεθζεί ε δηάξθεηα
δσήο ησλ θσηηζηηθψλ γηα δέθα ρξφληα. Γελ μέξσ αλ έρεηε ππφςε ζαο φηη
ππάξρνπλ θσηηζηηθά πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη ε δηπιάζηα, δειαδή είλαη
γηα 20 ρξφληα. Δθείλν πνπ έρσ λα πσ είλαη ην εμήο: ν Γήκνο κπνξεί κέρξη
ζηηγκήο βέβαηα λα είλαη 250.000 κέζα αιιά θαληαζηείηε φηη κεηά ηα ελληά
ρξφληα πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα θσηηζηηθά ζα ιήμεη ε δηάξθεηα δσήο ηνπο, ζα
πξέπεη λα θάλεη ε ηφηε Γεκνηηθή Αξρή κηα λέα κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπνζεηεζνχλ πάιη λέα θσηηζηηθά ζηελ πφιε.
Αλ φκσο είρε πξνβιεθζεί ζηε κειέηε εηθνζαεηή δηάξθεηα δσήο,
γηα ηα επφκελα έληεθα ρξφληα ν Γήκνο ζα εηζέπξαηηε απηά ηα ιεθηά ρσξίο λα
έκπαηλε ζηε δηαδηθαζία ηεο λέαο κειέηεο γηα λα γίλεη ε λέα ηνπνζέηεζε
θσηηζηηθψλ

ζηνλ

νδνθσηηζκφ.

Οπφηε

γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν

θσδηθφ

θαηαςεθίδσ θαη ζα ήζεια λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά θ. Πιέζζα, παξ' φιν πνπ
ζα ςεθίζσ ππέξ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα ππάξρεη κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία
ζηελ πφιε φζνλ αθνξά φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε πνπ δηαθφπησ, ζέισ λα πσ ζε
φζνπο πνιίηεο καο αθνχλ θαη ζε φζνπο παξίζηαληαη εδψ ζήκεξα, ηελ Σεηάξηε
2/3νπ απφ ηηο 2 ε ψξα ην απφγεπκα κέρξη ηηο 7 θάλνπκε αηκνδνζία ζην Γήκν.
Γηα φζνπο πνιίηεο καο αθνχλ γηα φζνπο παξεπξίζθνληαη εδψ, ζέισ λα ζαο
πσ φηη νη αλάγθεο γηα αίκα πνπ έδσζε ν Γήκνο απφ ηελ Σξάπεδα αίκαηνο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν ησλ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ, ηε ρξνληά πνπ
πέξαζε, ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε. Οη αλάγθεο γηα αίκα είλαη κεγάιεο.
Γηα φζνπο καο αθνχλ παξαθαιψ πνιχ θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ
αίκα θαη δελ έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, λα πξνζέιζνπλ θαη λα θιείζνπλ
ξαληεβνχ ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία γη' απηφ ην ζέκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. Αληηδήκαξρε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε ζηνπο Γήκνπο, ζπλερίδεηαη. Καη δελ
είλαη κφλν ε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ κηα θαη ην αλαθέξακε αλαιπηηθά θαη
πάιη ζήκεξα, φπσο απηφ ηνπ κεγαιχηεξνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ
μέξνπκε φινη φηη είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ, γηαηί ελλνείηαη πσο είλαη άληζν
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έλαο Γήκνο λα πξέπεη λα ζπληεξεί ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ είλαη
νπζηαζηηθά πξνο θαηεδάθηζε, ελψ έλαο άιινο Γήκνο λα πξέπεη λα ζπληεξεί
λεναλεγεηξφκελα θηίξηα θαη λα έρνπλ απηνί νη δπν Γήκνη ηελ ίδηα θξαηηθή
επηρνξήγεζε. Καηαιαβαίλεηε ηελ αληζφηεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.
Κάηη πνπ είρακε απνθαζίζεη απφ θνηλνχ θαη κάιηζηα νκφθσλα
ήηαλ ε κεηαθνξά θνηηεηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα. Απηφ λαπάγεζε φπσο γίλεηαη
θαηαλνεηφ, αλ θαη ζε φπνην βαζκφ κπνξεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε
παξέκβαζή ηεο λα βειηηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, νθείιεη λα ην
θάλεη θαη εηδηθά φηαλ θάπνηα πξσηνβνπιία έρεη σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε
θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο είλαη ε ζπνπδάδνπζα Νενιαία, ηφηε απνθηά θαη
κεγαιχηεξε αμία φπσο θαηαιαβαίλεηε.
Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
έρνπλ κεδεληζηεί, μεθάζαξα. Καη ηα ξίμακε φια ζηελ επηδεκία. Οη ηαθηηθέο
παξακέλνπλ ηππηθέο, ζηάζηκεο κάιηζηα ζα έιεγα ηα ηειεπηαία ρξφληα, εθεί
βέβαηα πνπ δελ κεηψλνληαη γηαηί ζέηνπλ θαη θάπνηα πεξίεξγα θξηηήξηα, φπσο
πιεζπζκηαθά θαη κάιηζηα εκείο είκαζηε απφ ηνπο Γήκνπο –ιέεη- πνπ κεηψλεηαη
ν πιεζπζκφο, ελψ ζε άιινπο Γήκνπο πνπ απμάλεηαη δήζελ ν πιεζπζκφο,
απμάλνληαη θαη νη επηρνξεγήζεηο θαη είλαη έλα πξάγκα πξνο εμεξεχλεζε γηαηί
πην εχπνξνη Γήκνη, παίξλνπλ κεγαιχηεξεο επηρνξεγήζεηο απφ φ,ηη ν δηθφο καο
Γήκνο.
Όια απηά -αιιά θαη άιια πνπ ζα έξζνπλ θαη δελ είλαη ηνπ
παξφληνο λα ηα αλαθέξσ, είρα αλαθέξεη αξθεηά ζην παξειζφλ θαη δελ ζέισ
λα επαλαιάβσ απηά ηα πξάγκαηα- πξνδηαγξάθνπλ έλα νιφηεια λέν ηνπίν
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γεγνλφο πνπ ζα θάλεη κειινληηθνχο Γεκάξρνπο,
Αληηδεκάξρνπο

θαη

δεκνηηθνχο

ζπκβνχινπο

δηαρεηξηζηέο

δπζάξεζησλ

θαηαζηάζεσλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζεσξψ πσο δελ ππάξρνπλ νη πνιηηηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θηλνχληαη ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζε θπβεξλεηηθέο επηινγέο πνπ ξίρλεη ηα βάξε,
ζε πνηνπο. ηνπο πνιίηεο, ζηνπο δεκφηεο θαη ζηνπο Γήκνπο. Χο εθ ηνχηνπ ζα
θαηαςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πάλσ – θάησ πνπ
θαηαςήθηζα

θαη

ηηο

πξνεγνχκελεο

πξνηάζεηο

πξνυπνινγηζκφ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιεζπέξα ζαο. Μηα κηθξή παξαηήξεζε ζηελ αξρή, κεηά κηα
εξψηεζε θαη κεηά ζα πσ απηά πνπ ζέισ. Όηαλ έρνπκε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζηελ Κνηλσθειή φ,ηη δηαβάδεη ν θάζε εηζεγεηήο θαη έρεη λα θάλεη κε ηα
νηθνλνκηθά θαη ηνπο αξηζκνχο, ην βιέπνπκε ζηελ νζφλε καο.
Μηα εξψηεζε πξνο ηνλ θίιν κνπ ηνλ θ. Λέθθα. Απφ φ,ηη
αλαθέξζεθε, ηη κέξνο ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ πνιιψλ θαη καθάξη λα έξζνπλ
φια ζην Γήκν, ηη κέξνο απφ απηέο ηηο δηεθδηθήζεηο αλαθέξεηαη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο ζήκεξα.
Γηα ην ζεκεξηλφ πξνυπνινγηζκφ κέρξη λα θηάζεη ζηα ρέξηα κνπ
ήκνπλ αηζηφδνμνο φηη ζα ππήξραλ θαηαγξαθέο γηα ρξήζηκεο δξάζεηο γηα ηελ
πφιε καο. Γξάζεηο, πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην φξακά κνπ, αιιά κε ην
φξακα ην δηθφ ζαο. Λέσ ηνλ πξψην ρξφλν, άληε θαη ην δεχηεξν λα έθαλαλ
αλαγλσξηζηηθέο κπαιηέο. Σνλ ηξίην ρξφλν φκσο ηίπνηα; Όια γηα έθπιεμε ζα
καο ηα θάλνπλ ηνλ ηέηαξην ρξφλν; Μαθάξη.
Καη γίλνκαη ζπγθεθξηκέλνο. Θα θάλσ αλαθνξέο ζε κεξηθά
ζηνηρεία γηαηί αλ ηα έιεγα φια φζα ζα ήζεια, ζα πέξλαγα ην Γήκαξρν ζε
ρξφλν νκηιίαο, αιιά δελ ζα ην θάλσ ζα πσ ηα πην βαζηθά. Γηα φια απηά πνπ
ζα δηαβάζσ, δελ έρσ πάξεη κπξσδηά ζε θαλέλα θσδηθφ λα ππάξρεη θάηη.
 «Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνγεηνπνίεζεο θάδσλ ζε θάζε γεηηνληά
ηεο πφιεο»
 «Άκεζε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαη
ηελ αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ»
 «Γεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ…» -απηφ ην ιέσ θαη αλαηξηρηάδσ,
θαηαιαβαίλεηε ην γηαηί!- «… θαη Κηλεκαηνγξαθηθήο Λέζρεο»
 «Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη ιεπθψκαηνο γηα ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο
ηνπηθνχο πιιφγνπο ηεο πφιεο καο»
 «χζηαζε επηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ
πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ»
 «Θεζκνζέηεζε καζεηηθνχ Φεζηηβάι πνιηηηζκνχ»
 «χζηαζε ζρνιείνπ δεχηεξεο επθαηξίαο θαη ΚΓΒΜ»
 «Αλαβάζκηζε ησλ ΚΑΠΖ»
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 «Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ησλ ΑκεΑ»
 «Γεκηνπξγία ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο ΑκεΑ»
 «χζηαζε γξαθείνπ ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα πγείαο, ζχληαμεο θαη
εξγαζηαθά»
 «χζηαζε γξαθείνπ πλεγφξνπ ηνπ πνιίηε…» ηνπ δεκφηε ελλννχζαηε
 «Οηθνλνκηθή ηφλσζε ησλ αζιεηηθψλ πιιφγσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
ησλ αθαδεκηψλ ηνπο», δελ έρσ αθνχζεη νχηε πξηλ νχηε θαη ηψξα θάηη, γηα
ηηο αθαδεκίεο, φρη γηα ηηο νκάδεο.
 «Άκεζε θηλεηνπνίεζε γηα δεκηνπξγία γεπέδνπ 11x11 γηα ηα εξαζηηερληθά
σκαηεία ηεο πφιεο»
 «Γεκηνπξγία ζρνιείνπ εηδηθήο αγσγήο»
 «Γεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ ζχζηεκα δσξεάλ κίζζσζεο πνδειάησλ»
 «Άκεζε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ ζηε ιίκλε ηνπ άιζνπο»
 «Πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Γήκνπ»
 Καη θηάλσ ζην ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα αλαθέξσ, ιέεη ζηα έξγα ππνδνκήο,
αθνχζηε: «Αλαδήηεζε πφξσλ απφ ΔΠΑ γηα λα αληηθαηαζηαζεί ν
θσηηζκφο ηεο πφιεο απφ ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο». Με ιχπε κνπ
δηαπηζηψλσ φηη απηφ ήηαλ ην πξψην απφ ηα νξάκαηά ζαο πνπ ην
εγθαηαιείςαηε.
ε ηη ζα βνεζήζεη; Άληε λα πνχκε φηη θαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ
είραηε πξνηείλεη, ηα είρακε ςεθίζεη. Ζ κείσζε ησλ ηειψλ καο αλαγθάδεη λα
πιεξψζνπκε απφ ηελ ηζέπε καο ηα αληαπνδνηηθά θαη φρη λα δηεθδηθήζνπκε
απφ ην ΔΠΑ; Καη είπακε έλαο ρξφλνο δηεθδίθεζεο θαη αλ έγηλε, θηάλεη δελ
ρξεηάδεηαη άιιν. Απηά θαη πεξηκέλσ λα γίλεη έλα ζαχκα θαη φια απηά λα ηα
πινπνηήζεηε ηνλ ηέηαξην ρξφλν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηάηζε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, επραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ο
πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ππνηάζζεηαη,
φπσο

θαη

ν

θξαηηθφο

πξνυπνινγηζκφο,

ζηηο

αλάγθεο

ησλ

ιίγσλ.

Δπζπγξακκίδεηαη απζηεξά κε ηηο αληηιατθέο επηδηψμεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ
θνξζέ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ‟1858
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‟22

πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηζζέςεη

δεζηφ

ρξήκα

γηα

ηνπο

κεγάινπο

επηρεηξεκαηίεο, ηηο Σξάπεδεο, ην ρξένο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ.
Μεηά απφ είθνζη θαη πιένλ ρξφληα ζπλερψλ αληηδξαζηηθψλ
αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε ζήκεξα έρνπκε ηελ πην ζπζηεκαηηθή
θαη δηεπξπκέλε ζηήξημε ηεο δξάζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
Οκίισλ κε επηκεξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
Αο πάκε ηψξα ζην ηνπηθφ επίπεδν ζηα δηθά καο. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ην εμήο: ην 37% ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ λα είλαη απφ ην θξάηνο
θαη ην 63% απφ ίδηα έζνδα, δειαδή ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ φρη κφλν ηνπ δηθνχ καο θαη θάζε Γήκνπ- πξνέξρνληαη απφ ηελ επηπιένλ
αθαίκαμε ηνπ ιανχ κε ηέιε, θφξνπο, παξάβνια, πξφζηηκα θαη άιια ραξάηζηα,
ελψ ήδε έρνπκε πιεξψζεη έλα θάξν θξαηηθνχο θφξνπο.
Παξ' φιν πνπ νη Γήκνη έρνπλ σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηε
δηαρείξηζε ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θη άιισλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ηη βιέπνπκε. Βιέπνπκε αληηδξαζηηθέο
αλαδηαξζξψζεηο ζε πγεία, πξφλνηα, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ θαη παηδεία κε
ζηφρν ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη
ηελ εμνηθνλφκεζε θξαηηθψλ θφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
θεθαιαίνπ. Μνριφο ε δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε θαη ε
ιεγφκελε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ην θξάηνο.
Απνηέιεζκα είλαη: ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θξίζηκσλ θνηλσληθψλ
δνκψλ, ε επηβάξπλζε ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ, ε αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, ε ζπξξίθλσζε θαη ε ππνβάζκηζε ππεξεζηψλ θαη
δνκψλ. Πάλσ απφ 200 αξκνδηφηεηεο φια απηά ηα ρξφληα πέξαζαλ ζηνπο
Γήκνπο ρσξίο φκσο ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε θαη ρσξίο ην απαξαίηεην
αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Έηζη νη Γήκαξρνη θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ρξεζηκνπνηνχληαη
σο κεραληζκφο εθηφλσζεο ησλ ιατθψλ αληηδξάζεσλ … ππόβλημα ήσος…
ησλ

επζπλψλ

ηεο

θεληξηθήο

εμνπζίαο,

είηε

ζαλ

ηξνρνλφκνη

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Γείηε ηε κφληκε απάληεζή ζαο: «δελ έρνπκε
ιεθηά…» ιέηε αο πνχκε γηα ηηο θαζαξίζηξηεο φηαλ δήηεζαλ παξαπάλσ ηα
ζρνιεία ιφγσ παλδεκίαο, βξήθαηε φκσο 2 εθαηνκκχξηα επξψ γηα αλάπιαζε 6
Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ, παξ' φιν πνπ δελ είραηε.
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Σα πνζά πνπ δίλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηηο
επηζθεπέο ζηα ζρνιεία είλαη πνιχ πην πίζσ απφ ηηο αλάγθεο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο
ππέξνγθεο απμήζεηο ζην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο. Δλψ δεθάδεο ζρνιεία ηνπ
Γήκνπ καο έρνπλ αλάγθε απφ νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε κνλψζεηο, ζε
αχιεηνπο ρψξνπο, ζε αίζνπζεο θαη ηα ινηπά, δελ βιέπνπκε θάπνηα αχμεζε ζε
απηά ηα πνζά.
Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηε δηαηψληζε ηνπ θηηξηαθνχ ειιείκκαηνο ζηε
δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή, ηελ αλάγθε γελλαίαο αχμεζεο ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, πνπ ζε απηή ηε θάζε ζα
επηβαξπλζεί θαη κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηεο ελέξγεηαο
Καη εδψ θάλσ ηελ εμήο ζθέςε: ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο
ηνπο Γήκνπο έρεη κεησζεί θαηά 62% απφ ην 2009 δελ ζα κπνξνχζε ν Γήκνο
καο καδί κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ζηελ ΚΔΓΔ λα δεηήζεη λα κεδεληζηεί ν ΦΠΑ
θαζψο θαη ν θφξνο ζην πεηξέιαην γηα ηα ζρνιεία, γηα λα κεηψζνπκε ηειηθά
απηφ ην κέγεζνο ηεο θινπήο;
Αο δνχκε ιίγν θαη ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Κχξηα ππνρξέσζε είλαη ν ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, ε επζπγξάκκηζε
ηειψλ κε ην θφζηνο ζηηο αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο. Όιν απηφ αθνχσ λα
ζπδεηάηε. Μηα δηαδηθαζία επζπγξάκκηζεο κε ην αληηιατθφ δεκνζηνλνκηθφ
πιαίζην,

πνπ

ηελ

παξαθνινπζεί

θαη

ηελ

επνπηεχεη

ην

Οηθνλνκηθφ

Παξαηεξεηήξην θαη ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν.
Μηιάκε

γηα

έλα

ζχλνιν

κέηξσλ

πεηζάξρεζεο

κε

ηε

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ αζηηθή ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία νθείιεη ζεζκηθά
λα αθνινπζεί ε ηνπηθή Γηνίθεζε κε απνθνξχθσκα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
"Κιεηζζέλε Η" ηεο Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ θαη ηηο πξφζθαηεο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο πνπ εμνβειίδνπλ ηελ αξλεηηθή ςήθν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Σν ΚΚΔ επηκέλεη ζηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Γήκσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ δήζελ νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη
απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ είλαη θαη παγίδα θαη νπηνπία. Δίλαη ε νπζία ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο

πνπ θέξλεη θφξνπο, ηέιε πνπ δελ αληέρεη πιένλ λα

πιεξψλεη ν θφζκνο.
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Δκείο ιέκε ΟΥΗ ζηε ζπλδηαρείξηζε, ιέκε ΝΑΗ ζηηο ιατθέο
δηεθδηθήζεηο, ΝΑΗ ζηε ιατθή αληεπίζεζε, πνπ ζα αλαηξέςεη ηηο αληηιατθέο
πνιηηηθέο θαη ζηελ θεληξηθή θαη ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνιχ ζχληνκα γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, λα ηα μαλαπψ γηα
πνιινζηή θνξά. Ο θχθινο δσήο είλαη 15εηήο ππνρξεσηηθά απφ ην ΚΑΠΔ θαη ε
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απφ ηνλ
ηδηψηε, είλαη δεθαεηήο. Απηή είλαη ε λνκνζεζία. Σα ςειά έρνπλ δηάξθεηα δσήο
πάλσ απφ 60.000 ψξεο άξα πάλσ απφ 15 έηε θαη ηα ρακειά πάλσ απφ
50.000 ψξεο άξα πάλσ απφ 12,5 έηε.
Αλ ππάξμεη βιάβε κεηά ηε δεθαεηία αιιάδεη ην Led κέζα θαη φρη
ην θσηηζηηθφ. χκθσλα κε ην ΚΑΠΔ πξέπεη λα βάιεηο πάλσ απφ 50.000
ψξεο, αλ βάιεηο απ' επζείαο πάλσ απφ 100.000 ψξεο ηφηε ζεσξείηαη
θαηεπζπλφκελνο ν δηαγσληζκφο γηαηί απνθιείεηο ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ
δίλνπλ φ,ηη επηβάιιεη ε λνκνζεζία.
Καλέλαλ δελ εκπφδηδε λα θάλεη πξνζθνξά ζε απηφ ην
δηαγσληζκφ κε δηάξθεηα πάλσ απφ 100.000 ψξεο. ην άιζνο πνπ έρνπκε
πάλσ απφ 100.000 ψξεο έρνπλ κφλν πεληαεηή εγγχεζε γηαηί ηα ηνπνζέηεζε ε
Τπεξεζία θαη άξα είλαη εθηφο ΚΑΠΔ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηα αιιάδεη ε
Τπεξεζία θαη φρη ν ηδηψηεο.
Ζ θηινβαηφξα κε ηε ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο έρεη πάεη
ηνπιάρηζηνλ 0,26 € αλά θηινβάη γηα ην επαγγεικαηηθφ θαη ν Γήκνο έρεη
επαγγεικαηηθφ θαη επηπρψο πνπ ζα αιιάμνπλ ηα θψηα ζε Led. Σα έρσ
εμεγήζεη πνιιέο θνξέο θαη θαη‟ ηδίαλ ζηνλ θ. Γξακκέλν, θαιά θάλεη θαη
επηκέλεη, απιά δηαθσλνχκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ λα πσ ην εμήο: ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ην κάηη
ηνπ αθεληηθνχ είλαη απηφ πνπ παραίλεη ην άινγν. Οθείιαηε λα θέξεηε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ επηέκβξην – Οθηψβξην φπσο έιεγε θαη ν λφκνο, δελ ην
θάλαηε γηα άιιε κηα θνξά, παξ' φια απηά γηα λα κελ πείηε φηη εκείο θηαίκε,
παξ' φιν πνπ δελ θηαίκε, είλαη θαη θησρφο ν πξνυπνινγηζκφο, εγψ ζα
ςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γηνίθεζεο, αλ θαη δηαθσλψ κε απηφλ.
Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή αλαθέξζεθε ζην φλνκά κνπ ν θ. εξεηάθεο σο
ΤΡΗΕΑίν, ζέισ λα πσ φηη ηνλ θ. Πειεηίδε ηνλ ζέβνκαη θαη ηνλ εθηηκψ σο
Γήκαξρν. Απηφ πνπ δελ εθηηκψ, είλαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο «Λατθήο
πζπείξσζεο» ζην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην, πνπ καο βάδεη ζην ίδην ηζνπβάιη
φινπο. Γη' απηφ ήηαλ θαη ε ζχγθξηζε κε ηα δεκνηηθά ηέιε ηεο Πάηξαο θαη ην
θιείλσ εδψ. Καιφ είλαη λα κελ είλαη α ια θαξη ε πνιηηηθή καο, αλάινγα κε ην
Γήκν πνπ είκαζηε.
Όζνλ αθνξά ηνλ θ. Λέθθα, ζέισ λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη ην
Benefit As you Save είλαη έλα επξσπατθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ην θέξακε
εκείο. Άξα κάιινλ εκείο πξψηνη θέξακε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζην Γήκν,
έλα πξφγξακκα πνπ έρεη παγψζεη θαη δελ έρεηε θάλεη ηίπνηα.
Δπίζεο ζέισ λα ηνπ ππελζπκίζσ αλ δελ ην ζπκάηαη, ηα
ερνπεηάζκαηα πνπ πήγε ε Γηνίθεζε θαη θσηνγξαθηδφηαλ κπξνζηά, είλαη έλα
έξγν δηθφ καο. Όπσο έλα έξγν δηθφ καο είλαη θαη ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ έρεηε
βάιεη θάπνηα απφ ηα εθαηνκκχξηα απηά θαη κάιηζηα θνπζθσκέλα ζε
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηα έρνπκε θέξεη εκείο θαη ηα δηαρεηξίδεζηε εζείο.
Όπσο επίζεο θαη ην ζρνιείν ην 3ν Γπκλάζην – 3ν Λχθεην ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηε θέξακε εκείο. Όπσο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ άιζνπο ηε
θέξακε εκείο θαη ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην, πάξα πνιιέο ρξεκαηνδνηήζεηο
θ. Λέθθα κνπ, πνπ αλ νη πξνηάζεηο ζαο γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα, πξαγκαηηθά
ζα ζαο ρεηξνθξνηήζνπκε. Αιιά εκείο απηά πνπ ζαο είπα, είλαη κηα
πξαγκαηηθφηεηα, είλαη θάηη, πνπ έρεη έξζεη θαη ζε ρξήκα θαη σο έξγν ζην Γήκν
καο.
Ξαλαβάδσ ηελ πξφηαζε πξνο φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο,
παίξλνπκε 40.000 απφ ηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη ηα πάκε ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο γηα ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο ησλ ζρνιείσλ απφ ηηο νκάδεο, νη
νπνίεο δελ δίλνπλ νχηε έλα επξψ θαη φια απηά ηα ρξήκαηα θεχγνπλ απφ
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ.
Δπίζεο ζέισ λα ππελζπκίζσ ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε πνπ
δηθαηνινγήζεθε φηη ηα ζρνιεία ήηαλ θιεηζηά, θχξηε Κσλζηαληηλίδε σο
Αληηδήκαξρνο Παηδείαο ζα έπξεπε λα γλσξίδεηε φηη ηα ζρνιεία δελ ήηαλ
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θιεηζηά, ήηαλ αλνηρηά θαη νη δάζθαινη ήηαλ εθεί θαη έθαλαλ κάζεκα κέζα απφ
ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε ηνπο. Ήηαλ φινη ζηηο ηάμεηο ηνπο, άξα θαη ζέξκαλζε
είραλ θαη θαηαλάισζε ξεχκαηνο ππήξρε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απφ ην ζπίηη ηνπο έθαλαλ ηειεθπαίδεπζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πάλε ζηα
ζρνιεία. Απηά απφ εκέλα, ε πξφηαζε κπαίλεη θαη δεηψ απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηελ ςήθηζή ηεο. Δκείο σο Παξάηαμε ζα ςεθίζνπκε κφλν ηηο
ππνρξεσηηθέο δαπάλεο θαη ηελ πξφηαζε απηή, εθφζνλ πεξάζεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αλ είλαη εχθνιν λα κνπ απαληήζεη ν θ. Λέθθαο
κηα εξψηεζε πνπ έθαλα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζαο απαληήζσ εγψ θ. Νηάηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε θιείλεη ν θ. Κνζθνιέηνο ζα πάξεηε ηελ απάληεζε
απφ εθείλνλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξεθηλψ απφ πίζσ πξνο ηα κπξνο. Αιίκνλν θ. Αλεκνγηάλλε
αλ πέληε ρξφληα Γηνίθεζεο θαη δηνηθψληαο κφλνη ζαο θαη κε ηηο ζπλζήθεο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπκάζηε πνιχ θαιά πνηεο ήηαλ, δελ θάλαηε θαη θάηη
ζε απηφ ην Γήκν. Δπνκέλσο ην «βγάδεηε θσηνγξαθίεο ζηα ερνπεηάζκαηα»,
δελ ζα ην ιέηε, γηαηί λα ζαο ππελζπκίζσ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ηα
βξήθαηε θη εζείο απφ πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο θαη ηα ιεηηνπξγήζαηε. Καη απηή
είλαη ε θπζηνινγηθή ξνή.
Κχξηε Νηάηζε, επηρνξεγνχκε ηνπο αζιεηηθνχο πιιφγνπο θάζε
ρξφλν, φρη πξνεθινγηθά. Δπνκέλσο αλ θαη δελ θαηάιαβα θαιά ζηελ αξρή πνπ
αλαθεξφζαζηαλ ηη δηαβάδαηε, ζηε ζπλέρεηα ςπραλεκίζηεθα ηη ήηαλ απηφ ην
έγγξαθν πνπ δηαβάδαηε, ελεκεξψλσ φηη επηρνξεγνχληαη αζιεηηθνί χιινγνη
θάζε ρξφλν φπσο ζα επηρνξεγεζνχλ θαη ζε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δειαδή
ππάξρεη θσδηθφο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δλλνείηε ηηο αθαδεκίεο ηνπο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με κε δηαθφπηεηε θ. Νηάηζε, ζπγλψκε δελ ζαο δηέθνςα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Με ζπγρσξείηε, αλ έρσ δηθαίσκα ιφγνπ πάιη δελ ζα ζαο
δηαθφςσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε ζαο παξαθαιψ, θιείλεη ν θ. Αληηδήκαξρνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κάπνηα απφ απηά πνπ ιέγαηε, αλαθέξνληαη ζε θσδηθνχο
ηνπ ‟20 πνπ εζείο θαηαςεθίζαηε πξηλ απφ 15 κέξεο. Αλαθέξεζηε ζηα θψηα,
πνπ εζείο θαηαςεθίζαηε …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ έρσ δηθαίσκα ιφγνπ ζπγλψκε, έρεηε δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ
κφλνη ζαο ρσξίο αληίινγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε ζαο παξαθαιψ, ηε δηαδηθαζία είλαη απηή;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπνκέλσο ην λα αλαθέξεηε πξάγκαηα ηα νπνία ν ίδηνο
έρεηε θαηαςεθίζεη θαη ζην πνιχ πξφζθαην παξειζφλ, λνκίδσ φηη δελ έρεη
λφεκα.
Κχξηε εξεηάθε ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα αιεμηθέξαπλα ζαο
απάληεζε ν θ. Λέθθαο. Απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε 10 πνπ
ήδε έρεη εγθξηζεί απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο».
ε φ,ηη αθνξά ζηνλ θ. Νηάηζε θάηη πνπ μέραζα θαη ηνπ είπα φηη
ζα ηνπ απαληήζσ, επεηδή ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη
έζνδν – έμνδν, φηαλ απηά εγθξηζνχλ απφ ηνλ θνξέα, ζα κπνπλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κε θσδηθφ ηφηε, γηαηί είλαη έζνδν – έμνδν. Γη' απηφ ηνλ ιφγν
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη εδψ.
Κάπνηα πξάγκαηα πνπ αλέθεξε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Οη αζηηθέο
θαη δεκνηηθέο ζηάζεηο, πνπ δελ καο πεξηζζεχνπλ φλησο ηα ιεθηά, λα ζαο
ελεκεξψζσ φηη είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ. Ζ
Λάξλαθνο, πνπ αλαθέξεζηε πνιιέο θνξέο είλαη κε ψξηκε κειέηε εληεηαγκέλε
κέζα ζηελ πξφζθιεζε Α.Σ.6 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο».
Αλαθέξεζηε ζε έλα πνζφ πνπ κηιάεη γηα ζχκβνπιν ζηελ Α.Σ.6
θαη ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί απηνί νη άλζξσπνη αθφκε δελ έρνπλ
πιεξσζεί. Δλψ αληίζηνηρα ζηελ πξφζθιεζε ηνπ parking πνπ είλαη 0 αθνξά
ηελ πξνκειέηε, ε νπνία πιεξψζεθε. Αλαθέξεηε δειαδή θάπνηα πξάγκαηα,
ηα νπνία κε κηα απιή εξψηεζε αλ πεξλνχζαηε θάπνηα ζηηγκή απφ ην
δεκαξρείν, δελ ζα ηξψγακε ηνλ ρξφλν ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα είραηε
ελεκεξσζεί. Γελ έξρεζηε φκσο απφ εθεί.
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ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην parking ηελ ελεκέξσζε δελ μέξσ απφ
πνχ ηελ έρεηε πάξεη γηα ην ηξίγσλν φηη ζα γίλεη ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ, αο καο
ελεκεξψζνπλ ζαλ θνξέαο, εκείο έρνπκε θάλεη εξσηήζεηο….
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ κπαίλσ ζε δηάινγν, δελ είλαη ζέκα δηαιφγνπ απηή ηε
ζηηγκή εδψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο ξσηάκε …..
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ, είδα πξηλ φηη εηξσλεπφζαζηαλ ηνλ θ.
Λέθθα, εηξσλεχεζηε θη εκέλα. Πξέπεη λα θαηαιάβεηε έλα πξάγκα: θηηάμαηε κηα
γεληά ζηειερψλ ζην Γήκν, ηα νπνία επέιεμαλ λα κελ αθνινπζήζνπλ ηε δηθή
ζαο θαηαζηξνθηθή πνξεία θαη είλαη ζε θάπνηεο ζέζεηο απηή ηε ζηηγκή. αο
επραξηζηνχκε….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Υαίξνκαη γηαηί έθπγαλ έγθαηξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ εθεί θαη πέξα ε ινγηθή φηη «απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνλ ςεθίδσ σο παξψλ, δελ ηνλ ςεθίδσ. Δλψ έρσ θαηαζηξέςεη ην ζχκπαλ ζηα
ηέιε», γηα λα ιέκε κε ην φλνκά ηνπο ηα πξάγκαηα, δελ πθίζηαηαη. Σε δνπιεηά
ηεο θαηαζηξνθήο πνπ είραηε λα θάλεηε, ηελ θάλαηε κε ηελ θαηαςήθηζε ησλ
ηειψλ. Σν φηη έξρεζηε ζήκεξα… ραίξνκαη κε ην χθνο πνπ έρεηε, πξαγκαηηθά
κε ηθαλνπνηεί. Θέισ λα ην δνπλ θαη νη δεκφηεο!
Απηή ηελ θαηαζηξνθή πνπ θέξαηε ζήκεξα, ην λα έξρεζηε
ζήκεξα θαη λα καο ιέηε πεξηραξήο «εκείο ζα αθήζνπκε ηε Γηνίθεζε λα θάλεη
ην έξγν ηεο». Ση λα αθήζεηε; Σε δνπιεηά ζαο ηελ θάλαηε! Ζ δνπιεηά ζαο είλαη
πάληα ε ίδηα θαη είλαη κφλν ε θαηαζηξνθή. Καζίζηε εθεί πνπ θάζεζηε, ζα δείηε
φηη έζησ θαη κε απηά ηα κέζα εκείο ζα ηελ πάκε ηελ πφιε έλα βήκα πην εθεί
θαη απφ εθεί θαη πέξα εδψ είκαζηε, ζα ηα μαλαπνχκε ιίαλ ζπληφκσο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο …
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Πξφεδξε

Καλνληζκνχ ζέισ λα δεπηεξνινγήζσ είκαη επηθεθαιήο Παξάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ ην θιείζακε ην ζέκα θ. Σνκπνχινγινπ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ θιείζακε θαλέλα ζέκα.
Κχξηε Πξφεδξε ν Καλνληζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηηξέπεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε αιιά ζαο αλέθεξα ηνπο νκηιεηέο θαη είπα φηη ζα
θιείζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ην είπαηε, ν Καλνληζκφο ηη
ιέεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Καλνληζκφο ιέεη φηη θιείλεη απηφο πνπ εηζεγείηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζέιεη λα μαλακηιήζεη κεηά ν
Αληηδήκαξρνο, κπνξεί λα μαλακηιήζεη. Ζ δεπηεξνινγία ηνπ επηθεθαιήο είλαη
δηθαίσκα απφ ηνλ Καλνληζκφ. Έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο έρεηε ηνλ ιφγν, αιιά θαιφ είλαη θάπνηεο θνξέο ζηε
δηαδηθαζία λα ηελ θάλνπκε φπσο πξέπεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε θη εγψ επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζέιεηε θ. Νηάηζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ είκαη θαιπκκέλνο απφ ηηο απαληήζεηο γηαηί ξψηεζα αλ
βξέρεη θαη κνπ είπαλ θνπθηά ζα θάκε! Ρψηεζα, γηαηί εγθαηαιείςαηε ηε
δηεθδίθεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ρξήκαηα γηα ηα θψηα θαη κνπ απάληεζαλ γηα έηζη
ςήθηζεο πξηλ δπν εβδνκάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε δελ ζα πείηε εζείο ζηνλ θαζέλα πσο ζα
απαληήζεη. Αλ ζέιεηε, θάληε ραξηί αχξην λα πάξεηε θαη γξαπηέο απαληήζεηο
εληφο θάπνησλ εκεξψλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Με κνπ δηαθφπηεηε ηε
δηαδηθαζία, ζαο παξαθαιψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη ζεβαζηφ. Αθνχ εζείο θαιχπηεηε, παίξλεη ν θαζέλαο ηελ
επζχλε απηψλ πνπ ιέεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο επί
ησλ ιερζέλησλ. Όπσο θαηαιάβαηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ν Γήκνο καο απφ ηα
18 εθαηνκκχξηα έρεη εηζπξάμεη απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» 400.000 €. Απηφ
είλαη ην Σακείν πνπ έρνπκε θάλεη. Σν εάλ θάπνηνη άιινη Γήκνη ππέβαιιαλ
κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα θαη έιαβαλ ρξήκαηα πνιχ πεξηζζφηεξα, απηφ
αθνξά ηε Γηνίθεζε ηε δηθή ζαο. Γελ αθνξά εκάο. Άξα δελ κπνξείηε λα
παξνπζηάδεηε σο κέγα έξγν ηηο 6 ειηέο πνπ θπηέςαηε… έιενο.
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Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φζνλ αθνξά γηα δπν ηξία δεηήκαηα πνπ
έζεζε ν θ. Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ. Μαο είπε φηη έρεη ππνβιεζεί ην έξγν
ηεο Λάξλαθνο ζην «Αληψλεο Σξίηζεο». Ζ εξψηεζε είλαη αλ έρεη εγθξηζεί. Γελ
έρεη εγθξηζεί.
Σν δεχηεξν πνπ είπε γηα ηηο ζηάζεηο, πάιη ην ίδην ζπκβαίλεη. Έρεη
ππνβιεζεί πξφηαζε. Έρεη εγθξηζεί; Γελ έρεη εγθξηζεί.
Καη φζνλ αθνξά ην parking, επεηδή αλαξσηήζεθε πνπ ην
μέξνπκε, ζα πξέπεη λα δηαβάδεη ιίγν πεξηζζφηεξν, δελ είλαη θαθφ απηφ. Θα
πξέπεη λα δηαβάδεη ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Αηηηθφ Μεηξφ πνπ ιέεη φηη ζα πεξάζεη
ε Γξακκή 4 θαη ζα γίλεη ζηαζκφο φρη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ, αιιά ζην
κλεκείν Μηθξαζηαηψλ θαη ζαο είπε ν θ. Γξεηδειηάο ήδε γίλεηαη ε ζρεηηθή
ζεκαηνδφηεζε. Άξα εκείο ην ιέκε; Γηαβάζηε ιίγν πεξηζζφηεξν, δελ θάλεη
θαθφ.
Καη έλα ηειεπηαίν. Δπεηδή είπαηε γηα γεληά ζηειερψλ, πξάγκαηη
κηα γεληά ζηειερψλ πέξαζε απφ εκέλα φπσο θαη πνιινί άιινη, αιιά έκεηλαλ
κεηεμεηαζηένη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θέισ λα μεθαζαξίζσ θάηη. Δπεηδή θάλεη κηα ζπέθνπια ν θ.
Λέθθαο θαη ηα ιέεη θαη αιινχ θαη εθηίζεηαη, απηά θπζηθά θάλνπλ θη άιια
ζηειέρε θαη ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζηεξίδνπλ, θάλνπλ ην
καχξν – άζπξν.
Όλησο έρνπκε θαηαςεθίζεη πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ
εμαηξεί απφ ηνλ αληηζεηζκηθφ έιεγρν απηφ ην θηίξην, ην εμαηξεί θαη ιέεη «δελ καο
λνηάδεη». Όλησο έρνπκε εθθξάζεη αληηξξήζεηο γηα ην πξφγξακκα πνπ ήξζε ην
Μάξηην ηα 450 ρηιηάξηθα ηα νπνία εμαηξνχλ ην 6 ν Γεκνηηθφ, ην 5ν Γεκνηηθφ, ην
5ν Νεπηαγσγείν, ηα δπν ηεο Υαιθεδφλαο, βάδνπλ κφλν έλα Γπκλάζην θαη
Λχθεην κέζα. Σν 2ν Γπκλάζην θαη Λχθεην δελ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ; Σα
Γπκλάζηα ηεο Υαιθεδφλαο δελ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ; Καη άκα πέζεη απηφ
ζε θαλά θεθάιη, ζα πείηε ζην γνληφ φηη «δελ ήηαλ ηδηνθηεζία καο θαη δελ καο
λνηάδεη»; Καη έξρεζηε εδψ θαη ηνικάηε θαη ιέηε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ
θαη πνηνο ελδηαθέξεηαη; Καη ηελ ίδηα ζηηγκή μέξεηε λα πεξλάηε απηά πνπ δελ
είλαη αξκνδηφηεηα

ηνπ

Γήκνπ

φπσο είλαη

ρξεκαηνδφηεζε ζηηο πιάηεο ηνπ Γήκνπ;
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Γεχηεξνλ, έρνπκε θαηαςεθίζεη θαη έρεηε ππεξςεθίζεη εηζήγεζε ε
νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε Φηιαδέιθεηα είλαη Εψλεο ρακειήο
ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Απηφ έρεηε ςεθίζεη.
Θέισ λα πσ ην εμήο: εκείο δελ βάδνπκε φξην ζηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ. Δδψ κηιάκε γηα ηα βαζηθά. Μαο ιέηε γηα ηα κεγάια πνπ ζα γίλνπλ
θαη ζαο ιέκε φηη απηφ ην θηίξην δελ έρεη λεξφ, έρεη ηξεηο ηνπαιέηεο δπν γηα ηα
θνξίηζηα θαη κηα γηα ηα αγφξηα. Δλδηαθέξεηαη θαλέλαο; Θα πεξηκέλνπκε δειαδή
πφηε ζα δεήζεη ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο», αλ ζα θνιιήζεη γηα ην αλ
ζα θηηάμνπκε δπν πδξαπιηθά; Δίλαη επηρείξεκα απηφ γηα ην γεγνλφο φηη
ππάξρεη πηέξπγα ρσξίο ζέξκαλζε εδψ κέζα; Μα ηη ιέκε ηψξα; ε πνηα
δεθαεηία δνχκε;
Καη καο κηιάηε γηα πάξηη εθαηνκκπξίσλ; Απηφ είλαη ην Σακείν
Αλάθακςεο: πάξηη εθαηνκκπξίσλ, θαη εθεί πνπ λνηάδεη ηνλ θνζκάθε δελ
έρνπκε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν θαη θιείζακε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ππάξρεη πάξηη εθαηνκκπξίσλ, δελ κίιεζε θαλέλαο γηα
πάξηη εθαηνκκπξίσλ θ. εξεηάθε, ηνπιάρηζηνλ δελ ην αλέθεξα εγψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο θ. Λέθθαο ην αλαθέξεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκείο νθείιακε ζέινληαο λα πξνζηαηεχζνπκε ην δηθαίσκά
καο γηα λα αληιήζνπκε πφξνπο απφ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, θάλακε φιε ηε
δνπιεηά πνπ έπξεπε, απέλαληη ζε φπνηα αληημνφηεηα ήξζε κέζα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, φπνηα θη αλ ήηαλ απηή. Καηαηέζεθαλ νη θάθεινη εκπξφζεζκα
νινθιεξσκέλνη θαη αλακέλνπκε απφ ηελ Κπβέξλεζε λα εγθξίλεη ηνπο
θαθέινπο καο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν.
Απφ εθεί θαη πέξα γηαηί δελ κνπ αξέζνπλ θαθελεηαθνχ ηχπνπ
ζπδεηήζεηο, δελ είλαη ηνπ επηπέδνπ κνπ δειαδή, λα θαηαιήμνπκε ζην εμήο:
φπνηε ζέιεη, ν νπνηνζδήπνηε ζέιεη εγψ έρσ θάλεη αλνηρηή πξφζθιεζε θαη
πέξζη σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, αιιά θαη σο Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ ηε έρσ θάλεη θαη ηελ μαλαθάλσ θαη ηψξα, αληί λα γπξλάεη θαη λα
πίλεη θαθέδεο φπνπ είλαη λα πίλεη θαθέδεο, δεκνηηθνί ζχκβνπινη είκαζηε
έρνπκε ρξένο λα ελεκεξσλφκαζηε ζσζηά.
Δγψ δελ ζα αθήλσ αλαπάληεηε θακία αλαθξίβεηα. Δπεηδή ην
είπα, δελ ην θαηάιαβε, πνιχ πξφζθαηα έθαλε πάιη ιάζνο ζε θάηη πνπ έιεγα ν
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θ. Σνκπνχινγινπ, ηνλ ελεκεξψλσ μαλά: είλαη ρξεκαηνδνηηθά εληεηαγκέλν,
γίλεηαη δηαγσληζκφο θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηηο ζηάζεηο. Ση δελ θαηαιαβαίλεηε;
45 ρηιηάξηθα ρξεκαηνδφηεζε, ηα έρνπκε εμαζθαιίζεη ηα ρξήκαηα. Πεξάζηε
θακία κέξα λα ηα πνχκε, λα ελεκεξσζείηε λα κελ ηξψκε ηνλ ρξφλν ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηζάκπα. Σειείσζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα θαη θχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ζέζεη έλα ζέκα γηα ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δψζακε ηελ επθαηξία ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν
θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ αθνχζηεθε θάηη ζρεηηθφ, βεβαίσο
έρεηε βάιεη θάηη εζείο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ρσηάσ ηε Γηνίθεζε: ην δέρεηαη ή φρη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Με ζπγρσξείηε, επί ησλ εκεξψλ ηνπο είραλ βάιεη 200.000 €
ζπληήξεζε είλαη ππνθξηζία απηφ πνπ ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ην ίδην πξάγκα ζα πσ, ήδε κε κηα πξφηαζε ν θ. Σάθαο ζαο
απάληεζε. Να απαληήζσ φκσο επηπξφζζεηα θαη λα πσ φηη απηή ηε ζηηγκή
έξρνληαη αλάγθεο ηνπ πξαζίλνπ, ηελ άλνημε έρνπκε ηφζα πξάγκαηα λα
θάλνπκε απφ θιαδέκαηα, θνπξέκαηα θαη κηα αλαβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ
γεληθφηεξα, πνπ δελ είλαη εχθνιν λα κπνχκε ζε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο
ηψξα. Γελ ζα πξνιάβνπκε.
Απηά πνπ ιέηε, βεβαίσο ζε επφκελε αλακφξθσζε κπνξνχλ λα
κπνπλ, ηα έρνπκε ζρεδηάζεη, ηα βάιακε θάησ θαη είδακε φηη κε ηα ρξήκαηα
πνπ ζα αξρίζνπλ λα έξρνληαη, κπνξνχκε λα θαηαλείκνπκε ηα πνζά αλάινγα
κε ηνπο θσδηθνχο πνπ είλαη ζηεξεκέλνη απφ θάπνηα πνζά, πνπ ρξεηάδνληαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε είραηε δεζκεπηεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θξαηάσ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ην ζέησ ππφςε. Με ην βάδεηε ζε
ςεθνθνξία ηψξα, είλαη ζαθέο φηη ην πξάζηλν έρεη ηεξάζηηεο αλάγθεο ηψξα. Να
πάξνπκε ιεθηά απφ ην πξάζηλν…;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, ην βάδσ ζε ςεθνθνξία ζην ψκα, σο ελαιιαθηηθή
πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξείηε, ηη ελαιιαθηηθή θ. Αλεκνγηάλλε;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε θ. Πξφεδξε, έρεη ην δηθαίσκα λα ην βάιεη θαη
πξνεγείηαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ιέεη ην απνξξίπησ ζηε βάζε
απηή …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλσ λα ην απνζχξνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δελ κπνξεί λα ην απνζχξεη, εθφζνλ επηκέλεη. Γελ
θάλεηε δεθηή ηελ πξφηαζε, κπαίλεη ζε ςεθνθνξία λα ηειεηψλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ κπαίλεη ζε ςεθνθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε κε λα πσ ην εμήο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί δελ κπαίλεη ζε ςεθνθνξία θ. Πξφεδξε; Πνηνο ζαο
ην είπε απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πσο ζα κπεη ζε ςεθνθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ εζείο θάλαηε 11 αιιαγέο θαη εκείο ηηο
δερηήθακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πσο ζα κπεη ζε ςεθνθνξία; Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη έλαο
θχξηνη ζπλάδειθνη. Ή ςεθίδεηε, ή ςεθίδεηε θάηη δηαθνξεηηθφ κε γεηα ζαο κε
ραξά ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά θ. Πξφεδξε. Κάλεη κηα πξφηαζε έλα ζθέινο ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Μπαίλεη ζε ςεθνθνξία, ιέεη ε Γηνίθεζε «δελ ην απνδέρνκαη»
…
. ΜΠΔΡΓΔΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε θη εκείο ζπκθσλνχκε λα κε γίλεη απηή ε
ηξνπνπνίεζε, βάιηε ην ζε ςεθνθνξία λα ηειεηψλνπκε. Έηζη πξέπεη, έρεη ην
δηθαίσκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο πσ ην εμήο: έζησ φηη γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηνπ θ.
Αλεκνγηάλλε, ζα πξέπεη ην λα ζπλππνινγίζνπκε απφ ηελ αξρή, γηα λα
ηζνζθειίζνπκε. Δίλαη δνπιεηά πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απηή ηε ζηηγκή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση λα ηζνζθειίζνπκε; Φεχγνπλ 40.000 € έλα θσδηθφ θαη
πάλε ζε θάπνην άιιν. Ηζνζθειηζκέλν είλαη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε έρεη δίθην ν θ. Γξεηδειηάο. Αθφκε θαη ην ψκα λα
απνδερηεί απηή ηελ αιιαγή, δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη
θαηαηεζεηκέλνο ν πξνυπνινγηζκφο. Μπνξνχκε λα ην βάινπκε ζε ςεθνθνξία,
αιιά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ζπγθεθξηκέλνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ δηφξζσζε γίλεηαη κεηά βξε παηδηά. Βάιηε ην λα
ηειεηψλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ νξίζηε κπαίλεη ζε ςεθνθνξία.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηα δηαδηθαζία;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη κηα πξφηαζε
ηεο αληηπνιίηεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έηζη
ψζηε λα πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα εγθξηζεί γηα λα έξζεη εδψ.
Οπφηε ηψξα δελ γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο είπακε θ. Γξακκέλν. Απιά ιέκε φηη ςεθηζηεί δελ
ςεθηζηεί, δελ έρεη θαλέλα λφεκα απηή ηε ζηηγκή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο
πξνυπνινγηζκφο είλαη ζπγθεθξηκέλνο, αιιά αλ επηκέλεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο λα
θάλνπκε απηή ηελ ςεθνθνξία ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ ζα ήζεια λα αηζζαλζεί ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη ηνλ
θηκψλνπκε. Πξνηείλσ θαη λα ηνλ δηαβεβαηψζσ φηη ζηελ 1 ε αλακφξθσζε λα
θέξεη έλα ηέηνην ζέκα γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο καο
λα ηζνζθειίζνπκε θαη λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία πνπ λα
επηηξέπεη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε λα ηε ζηεξίμνπκε. Απηφ ιέσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, είραηε δεζκεπηεί θαη‟ επαλάιεςε, γηα λα
θαιχςεηε ην θφζηνο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ νη
νκάδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν κνπ, κελ κπνχκε ηψξα ζε απηή ηε ζπδήηεζε, είλαη
αηέξκνλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ζέιεηε λα κπεη απηφ ζε ςεθνθνξία απφ
κφλν ηνπ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ ν Γήκαξρνο κνπ ππφζρεηαη φηη ζηελ 1 ε
αλακφξθσζε ζα κπεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μφιηο ζαο ην είπε ν Γήκαξρνο.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαθνξεηηθά ζα ην θέξνπκε εκείο ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θέξνπκε ζηελ 1ε αλακφξθσζε κε ηέηνην ηξφπν, νχησο
ψζηε λα δνχκε πσο ηζνζθειίδνπκε, απφ πνχ αθαηξνχκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ηζνζθειηζκέλε είλαη ε πξφηαζε Γήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, θ. Αλεκνγηάλλε ζπλελλνεζήθακε.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Όπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο κε ηελ αληίζεζή κνπ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ, ςεθίδσ ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά, ππεξςεθίδνπκε κφλν ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο
πνπ είλαη νη κηζζνδνζίεο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όκνηα κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, κε ιίγν πφλν βέβαηα γηαηί κφιηο
ζπλεηδεηνπνίεζα φηη αλ είρα ςεθίζεη ππέξ ησλ Led πξηλ δπν εβδνκάδεο, ζα
είρακε πάξεη ηα ρξήκαηα απφ ην ΔΠΑ. Θαπκαζηφηαηα!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ κε ηηο επηθπιάμεηο καο ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ
ήδε κέρξη ζήκεξα έρνπκε θαηαςεθίζεη θαη ζα εθθξαζηνχκε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα εθείλα πνπ δηαθσλνχκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ, 10 θαηά, 5 “παξψλ” θαη θαηαγξάθνληαη νη
παξαηεξήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

1ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Φήθιζη

ηος

Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει
ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» και ηο 2ο
θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος
Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) έηοςρ 2022, υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος
Γήμος, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ» εγκπίνονηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ
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ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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