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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 21ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 19:55 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Σάθαο Ζιίαο, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο 

Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Βαζηιφπνπινο 

Αξηζηείδεο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο 

Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο Παληειήο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, 

Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο, εξεηάθεο 

Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Γξακκέλνο 

ππξίδσλ, Καξαβίαο Γεψξγηνο, Παπαινπθά Δπηπρία, Οπζηακπαζίδεο 

Ησάλλεο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Αιεθξαγθή νθία, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, 

Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο. 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παπαθψζηα Αλζή, Αλαληάδεο Νηθφιανο, Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο, 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο.  
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Φήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ - Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2023, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

2. Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2023, 

σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 23ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο 

Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο 

σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο 

Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο 

Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο 

Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι 

Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο 

απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο απψλ, 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, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απψλ 

δηθαηνινγεκέλνο γηα ιφγνπο πγείαο, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. 

Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα 

Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. 

Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο 

Αιέμαλδξνο παξψλ.  

  Ζ θα Αγνξαζηνχ Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα, ν θ. 

Γθξίηδαιεο Ζιίαο απψλ. 26 παξφληεο ππάξρεη απαξηία.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Να μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζή 

καο κε ην 5ιεπην ησλ επηθεθαιήο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρεηε ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ζέινπκε λα ζίμνπκε έλα εηδηθφ ζέκα, ζα 

παξαρσξήζσ ηε ζέζε κνπ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ξεθηλψληαο ζα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε απφ ην 

ψκα θαη απφ ηνπο δεκφηεο γηα ηελ εηθφλα πνπ είρα ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, φρη βέβαηα απφ ηνλ ππαίηην ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Θεσξψ ην 

πεξηζηαηηθφ απαξάδεθην, έρσ πξνθιεζεί θαη’ επαλάιεςε θαη πάξα πνιιέο 

θνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θχξην θαη έρσ απνθαζίζεη απφ ηψξα θαη χζηεξα 

απιά λα αδηαθνξψ θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπ θαη γη' απηά πνπ ιέεη. Κιείλσ 

απηφ ην ζέκα θαη πάιη δεηψ ζπγλψκε θαη απφ ην ψκα θαη απφ ηνπο δεκφηεο. 

Πάκε ηψξα ζηα ζέκαηα. Θα ζέιακε λα κάζνπκε ηη γίλεηαη κε ηα 

ΜΑΠ ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή ην βάδνπλ θαη ην μαλαβάδνπλ θαη δελ ππάξρεη 

κία νπζηαζηηθή απάληεζε πφηε ζα πάξνπλ ηα ρξήκαηα. 

Έλα δεχηεξν ζέκα είλαη απηφ ην ςήθηζκα γηα ηνλ Κεθηζφ θ. 

Καληαξέιε, πνπ πιεξνθνξήζεθα απφ ην Γήκαξρν ρηεο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή φηη ην έρεη ππνγξάςεη θαη ην έρεη ζηείιεη, αιιά εκείο δελ έρνπκε 

ιάβεη γλψζε. Οχηε εκείο νχηε νη θάηνηθνη, νχηε ην ηνπηθφο Σχπνο. Δπεηδή ηα 

έγγξαθα πάλε θη έξρνληαη θαη ππάξρνπλ έγγξαθα απφ ην 2021 γη' απηφ ην 

ζέκα, πνπ είραλ θνηλνπνηεζεί θαη ζε εζάο, δειαδή ήζαζηαλ ζε γλψζε, δελ 

έρεη ζπκβεί ηίπνηε απνιχησο. 

Θα ζέιακε άκεζα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο εκάο. Γηαηί είλαη έλα νκφθσλν ςήθηζκα, νχησο ψζηε 

θαη εκείο απφ ηελ πιεπξά καο λα θάλνπκε ην αδχλαην – δπλαηφ, νχησο ψζηε 

απηφ ην πξάγκα λα πάεη παξαθάησ. 

Έλα ηξίην δήηεκα είλαη ηη γίλεηαη κε ην Δξγαζηήξη δσγξαθηθήο. 

Ναη κελ ην λεξφ απνθαηαζηάζεθε, δειαδή ην απηνλφεην έλαο ρψξνο 

ιεηηνχξγεζε έλα ρξφλν θαη πιένλ ρσξίο λεξφ, δελ ππήξρε ε ΔΤΓΑΠ, αιιά 

ππάξρνπλ δεθάδεο άιια πξνβιήκαηα απφ ηα πιηθά ηνπ Δξγαζηεξίνπ, κέρξη ηε 

ζέξκαλζε, κέρξη ηηο πφξηεο, κέρξη ηε ζχκβαζε πνπ είλαη θαη ην 

νπζηαζηηθφηεξν κε ηε δαζθάια, ε νπνία ιήγεη θαη ππάξρεη κηα αγσλία γηα ηελ 

αλαλέσζε θαη ζα ζέιακε θαη ζε απηφ κηα απάληεζε. 
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Δπίζεο θ. Γήκαξρε είραηε δεζκεπηεί ζην πξνεγνχκελν 

πκβνχιην φηη ζα θνπβεληηάζνπκε γηα ην ζέκα κε ηε δσξεάλ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηηο εηδηθέο νκάδεο δεκνηψλ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηα 

αληαπνδνηηθά, νχησο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο παξνρέο πνπ έρεη 

ν Γήκνο είηε είλαη Δξγαζηήξηα θεξακηθήο, είηε είλαη δσγξαθηθή ή νπνηαδήπνηε 

άιιε δξαζηεξηφηεηα έρεη ν Γήκνο. 

Σν ηειεπηαίν θαη ην πην ζεκαληηθφ. Μεηά απφ νθηψ κήλεο κνπ 

ήξζαλ ηα ηηκνιφγηα απφ ηνλ θ. Βεληήξε καδί κε έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα. 

Σα ηηκνιφγηα ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ δεηνχζα εδψ θαη νθηψ κήλεο 

κεηά ηνλ απνινγηζκφ πνπ είρε γίλεη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή.  

Ο θ. Βεληήξεο ηζρπξίδεηαη φηη απηά ηα ηηκνιφγηα έρνπλ θνπεί γηα 

ηηο εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζρνιείσλ, γηα 

θιαδέκαηα δέληξσλ, γηα απνθαηάζηαζε ξνψλ απφ λεξά βξνρήο, γηα 

απνθνκηδή ησλ θχιισλ, γηα ηηο πεπθνβειφλεο θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ θ. 

Σζνιαθίδε Γεκήηξε ν νπνίνο ήηαλ θαη Αληηπξφεδξνο θαη δελ μέξσ αλ είλαη 

αθφκε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο αλέιαβε λα θάλεη φια απηά. 

Όια απηά θαη επεηδή είλαη ηεο κφδαο ηα εηθνληθά ηηκνιφγηα βιέπε 

MARK Ηφληα Σερληθή πνπ έρεη βγεη ηψξα, απνηππψλνληαη ζε θάπνηα ηηκνιφγηα 

φπνπ ε αμία ηνπ θαζελφο δελ ππεξβαίλεη ηα 500 επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάπνηνο λα ηα πιεξψζεη κεηξεηά, δελ μέξσ αλ έρνπλ 

πιεξσζεί δηαηξαπεδηθά ή κεηξεηά, αιιά ην πεξίεξγν είλαη ην πεξηερφκελν, 

δειαδή ηη πεξηέρνπλ απηά ηα ηηκνιφγηα. 

Απηά ηα ηηκνιφγηα πεξηέρνπλ γάληδνπο γαιβαληδέ ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ είλαη 202, γάληδνη γαιβαληδέ είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 

ηζηηνπινΐα είλαη νη κεηαιιηθνί γάληδνη πνπ βάδνπκε γηα ηα θιεηδηά καο.  

Πεξηέρεη ιηπάζκαηα Κνκπιεζάλ ησλ 50 θηιψλ, πεξηέρεη θπηνθάξκαθα 

Υαιαβφξ 5 θηιά, πεξηέρεη θπηνθάξκαθν Αιηέληε 10 θνπηηά ησλ 400 

γξακκαξίσλ, πεξηέρεη θπηνθάξκαθν Μπεζίινπο ησλ 250 γξακκαξίσλ 7 

ζπζθεπαζίεο, πεξηέρεη ιάζηηρν πνηίζκαηνο 300 κέηξα, πεξηέρεη εληνκνθηφλν 

Βφινπξ 100 κηιηγξάκ 30 ζπζθεπαζίεο…. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε είλαη ην 5ιεπην ησλ επηθεθαιήο, ζαο 

παξαθαιψ… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ηειεηψζσ. 



23
ε 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/12/2022 

 

 

5 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, απηφ φκσο ην Κνκπιεδάλ …. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ πξέπεη λα κάζεη ην ψκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο λα κάζεη ην ψκα, αιιά ζαο παξαθαιψ κελ είζηε ηφζν 

αλαιπηηθφο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σειεηψλσ. Πεξηέρεη εληνκνθηφλν Εάπη 93 ζπζθεπαζίεο, 

πεξηέρεη Βηνιέλ πνληηθνθάξκαθν 20 ζπζθεπαζίεο θαη πεξηέρεη θαη ζεηηθφ ραιθφ 

θνηλψο γαιαδφπεηξα 76 θηιά. Αλ απηφ δελ είλαη εηθνληθά ηηκνιφγηα γηα ηηο 

πεπθνβειφλεο, γηα ηα θιαδέκαηα θαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα είλαη 

πάλσ ζηελ ηαξάηζα, δελ κπνξψ λα ζθεθηψ ηη κπνξεί λα πεξηγξάςεη θάπνηνο 

σο εηθνληθφ ηηκνιφγην. 

  Καη θαηαιήγνληαο ζαο δεηάκε σο Γηνίθεζε ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. 

Βεληήξε, ην ίδην θαη ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Σζνιαθίδε γηαηί δηαθνξεηηθά ζε φιν 

απηφ, ην νπνίν ζα έρεη θαη ζπλέρεηα βέβαηα, είζηε ζπλππεχζπλνη θαη ην 

εγθξίλεηε θηφιαο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζέκα απηφ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Ση ππνγξαθή θαη ηε 

ζθξαγίδα θέξνπλ ηα ηηκνιφγηα απηά;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ελλνείηε;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρνπλ κηα ζθξαγίδα; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη απφ κηα εηαηξεία ζηε Νέα Δξπζξαία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ιέγεηαη ε εηαηξεία, απηφ ιέσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ απηφ ην ζέκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: AGRENA O.E. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ πεξηπνίεζε ησλ ζάκλσλ θαη 

ησλ δέληξσλ ζε έλα ζρνιείν. Δίλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ηεο ηάμεσο ησλ 

500 είλαη ην φξην θνξνινγηθά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πνιχ ζνβαξφ, αιιά φρη δηάινγν θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε θαη θάηη πνπ δελ πξφιαβα λα πσ, ην ζχλνιν 

είλαη 5.800 €. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη φρη δηάινγν, κπνξείηε λα καο δψζεηε ηα 

ζηνηρεία θ. Αλεκνγηάλλε θαη λα ελεκεξσζνχλ φινη. Γελ ζα θάλνπκε ηψξα 

δηάινγν γη' απηφ ην ζέκα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, πνηα επσλπκία … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, δελ γίλεηαη δηάινγνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ ζέιεηε λα κάζεη ν θφζκνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί είλαη ηνπνζέηεζε. Να κάζεη ν θφζκνο φ,ηη ζέιεηε, λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ λα ηα κάζεη φινο ν θφζκνο, απηή ηε ζηηγκή είλαη ην 5ιεπην 

ησλ επηθεθαιήο θαη ζαο παξαθαιψ λα ηνπνζεηεζείηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ νχηε έλα ιεπηφ δελ έρσ κηιήζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κηιήζεηε 5 φκσο αθήζηε ην δηάινγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ήζεια λα κάζεη ην ψκα κε πνηα επσλπκία έρνπλ 

εθδνζεί απηά ηα ηηκνιφγηα. Ζ ζχδπγνο Σζνιαθίδε έρεη θακία ζρέζε κε απηά; 

Γεχηεξν εξψηεκα, γηαηί πνιιά αθνχγνληαη ζηελ πφιε καο. Γελ ζέισ λα 

κηιήζσ πεξηζζφηεξν, παξαθαιψ ζέισ λα γίλσ θη εγψ ιήπηεο απηψλ ησλ 

ηηκνινγίσλ θ. Αλεκνγηάλλε γηαηί αιιηψο δελ ζα θηάζνπλ ζε εκάο θαη ζα 

ηνπνζεηεζψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, εηδηθφο αγνξεηήο 

είζηε εζείο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα κεηαθέξσ δπν ζέκαηα. Σν πξψην, πξηλ 

έλα ρξφλν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ’21 έγηλε κηα δηαπαξαηαμηαθή ζπλάληεζε φπνπ 

πάξζεθαλ θάπνηεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο 

θαη έθηνηε ππάξρνπλ θάπνηνη χιινγνη νη νπνίνη πεξηκέλνπλ λα κπνπλ ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ηνπο έρνπκε νξηνζεηήζεη.  Κχξηε Γήκαξρε πεξηκέλσ κηα 

απάληεζε γη' απηφ.  

  Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζέζσ ζηνλ θ. Γήκαξρν είλαη φηη γηα 

πνιινζηή θνξά ππάξρεη κηα εηζαγγειηθή παξαγγειία γηα θάπνηα έγγξαθα πνπ 

έρνπλ δεηεζεί. Δίραηε πεη φηη ζα ην αλαιάβεηε πξνζσπηθά θαη δελ ηα έρεηε 

δψζεη κέρξη ηψξα. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ήζεια θη εγψ λα επαλαθέξσ δπν εξσηήζεηο πνπ έρνπκε 

θαηαζέζεη. Ζ κία αθνξά ηνλ ΟΔΚ θαη ηδηαίηεξα ηα ζθαιάθηα ηη γίλεηαη κε απηή 
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ηελ ππφζεζε γηαηί ξεκάδεη, ν ρψξνο έρεη αγξηέςεη ε γεηηνληά, ππήξρε κηα 

δέζκεπζε ηέινο πάλησλ δελ είλαη κεγάιε δνπιεηά λα θηηαρηεί θαη δελ κπνξψ 

λα θαηαιάβσ γηαηί ππάξρεη θαζπζηέξεζε. 

  Γεχηεξνλ έρεη θαηαζέζεη γηα δεχηεξε θνξά εξψηεζε αλαθνξηθά 

κε ηηο παξάλνκεο δηαθεκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην «Απφζηνινο Κφληνο» ν θ. 

Εαραξηάδεο νη νπνίεο αληί λα κεηψλνληαη, απμήζεθαλ, κπήθαλ άιιεο πέληε 

θέηνο θαη ζέινπκε λα ξσηήζνπκε γηαηί δελ πξνρσξάλε νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, 

δειαδή λα θαηαινγηζηεί ην θφζηνο θαη λα ππνρξεσζνχλ ζηελ αθαίξεζε απφ 

ηνλ ζρνιηθφ ρψξν ησλ εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

  Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Μπεξδέζε, ν νπνίνο θπζηθά γλψξηδε 

φηη ζήκεξα είλαη αλνηρηέο νη θαληίλεο αλ έγηλε έιεγρνο θαη πνην είλαη ην 

απνηέιεζκα ζηηο θαληίλεο πνπ θαηαιακβάλνπλ παξάλνκν ρψξν θαη 

ζεζαπξίδνπλ πέξημ ηνπ γεπέδνπ, πνπ αλήθνπλ ζε κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ 

Όκηιν.  

  Θέισ λα ξσηήζσ επεηδή έρνπλ έξζεη κηα ζεηξά έγγξαθα απφ 

ζρνιεία πνπ αθνξνχλ επηζθεπέο ηη γίλεηαη κε ην 4ν Γεκνηηθφ ην νπνίν ζα 

παξαδηδφηαλ ηνλ επηέκβξε ε απιή ηνπ αιιά ζπλερίδεη λα έρεη ζέκαηα. Με ην 

2ν Γεκνηηθφ πνπ αλαθέξεη θαη απηφ θαζίδεζε ζην πξναχιην θαη εηζξνή λεξψλ 

ζε αίζνπζα κεηά ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ην 6ν Γεκνηηθφ ην νπνίν θάλεη 

παξάπνλα φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα ζην ζρνιείν ηα νπνία έρνπλ λα βαθηνχλ 

απφ ην 1986, κεηαμχ άιισλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, θ. Γξακκέλε ζα πάξεηε εζείο ηνλ 

ιφγν απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο; Μηζφ ιεπηφ γηα λα θαηαιάβεηε, ηνλ ιφγν θάζε 

θνξά ζα παίξλεη έλαο απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο γηα ηελ 5ιεπηε ηνπνζέηεζε. Γηα 

πξνζσπηθά, γηα απαληήζεηο θαη γηα ηελ πνιηηηθή δηάζεζε ηνπ θαζελφο δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε, πξνρσξάκε ζηε δηαδηθαζία. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ είλαη γηα ηελ πνιηηηθή δηάζεζε ηνπ θαζελφο, έρεηε 

ππφςε ζαο φηη θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε είρα ζθνπφ λα πσ 

θάπνηα πξάγκαηα γηα θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη απνξίεο ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ. Σάθα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνπ Γεκάξρνπ θαη θ. Σάθα; Μηζφ ιεπηφ θ. Γξακκέλε γηα λα 

θαηαιάβεηε … 
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γη' απηφ ζαο ιέσ αο κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο ή θαη νη 

αλεμάξηεηνη ηα 5ιεπηά ηνπο θαη κεηά παίξλσ εγψ ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεηά ζα ζαο δψζσ εγψ ηνλ ιφγν επραξίζησο δελ έρσ θαλέλα 

πξφβιεκα λα πείηε φ,ηη ζέιεηε. Απιά ζέισ λα ζαο πσ επεηδή ε δηαδηθαζία 

πξνβιέπεη θαη ην μέξεη πνιχ θαιά ν πξνεγνχκελνο Πξφεδξνο φηη είλαη ηα 

5ιεπηα ησλ επηθεθαιήο θαη είπακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα αθνχγνληαη θαη 

νη αλεμάξηεηνη, αιιά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε … 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφεδξε αο κελ πιαηεηάδνπκε ην δηεπθξηλίζακε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ έρεη κηιήζεη απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο θαλέλαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηζφ ιεπηφ, θχξηε Γξακκαηέα έρνπκε πεη φηη 

είζηε ππεχζπλνο, ηέινο πάλησλ ζπλελλνείζηε θαη θάζε θνξά έλαο απφ ηνπο 

αλεμάξηεηνπο λα παίξλεη ηνλ ιφγν γηα δεηήκαηα φπσο κπαίλνπλ ζηα 5ιεπηα. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ήζειε ν θ. Γξακκέλνο θαη ηνλ άθεζα, αιιηψο ήζεια λα 

κηιήζσ εγψ γηα 5 ιεπηά. Αλ λνκίδεηε φηη δελ πξέπεη λα δνζνχλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ κπνξψ λα κελ ην θάλσ, έρνπκε δεζκεπηεί ζην 

πκβνχιην νξίζηε έρεηε ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπηηξέςηε κνπ ιηγάθη, ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ μέραζα 

έλα ζέκα λα αλαθέξσ πνιχ επηγξακκαηηθά. Δάλ ν Γήκνο γηα ηνπο 

σθεινχκελνπο ηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο έρεη γη' απηέο ηηο γηνξηέο θάηη 

επηπιένλ λα θάλεη. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ λα ελεκεξψζσ γηα έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ έπεζε 

ζηελ αληίιεςή κνπ πξηλ ιίγεο κέξεο. Δίλαη ην ζέκα ελφο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

πξαζίλνπ δηθνχ καο 527 ηεηξαγσληθψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην 

Κηεκαηνιφγην έκπξνζζελ ηεο θαηλνχξγηαο εηαηξείαο θιαβελίηε πνπ πήγε ζην 

παιηφ θηίξην ηεο Ρελφ.  

  Σν θνκκάηη απηφ είλαη ραξαθηεξηζκέλν θνηλφρξεζην πξάζηλν, 

παξ' φια απηά δηαπίζησζα φηη ππάξρνπλ εξγαζίεο κε ζθπξνδέηεζε. Έρεη γίλεη 

φινο ν ρψξνο εθεί κε κπεηφ, έθαλα θαηαγγειία ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη 

πήγακε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα κεηά ην 100 πνπ ήξζε εθεί κε ππεχζπλνπο ηεο 

εηαηξείαο θιαβελίηε. Δθεί κνπ πξνζθφκηζαλ θάπνηα έγγξαθα ηα νπνία 
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έδεηρλαλ κηα παξαρψξεζε ρψξνπ απφ ην Γήκν καο θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ 

πνπ θαηέβαιιαλ.  

  Παξ' φια απηά δελ ηνπο λνκηκνπνηεί λα θάλνπλ εξγαζίεο ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ. Σα έρσ θαηαγγείιεη φια απηά λα μέξεη ην ψκα 

θαη πεξηκέλσ λα δσ ηη ζα γίλεη απφ ηελ Πνιενδνκία. Δίλαη απαξάδεθην λα ην 

έρνπκε δεη φινη καο θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λα κε ιέεη θαλέλαο θάηη.  

  Σν γεγνλφο φηη ήηαλ παιηά πίζζα απφ ηε Ρελφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα θάλνπκε θαηλνχξγηεο εξγαζίεο λα βάινπκε κπεηφ. εκαίλεη φηη πξέπεη λα 

θάλνπκε εξγαζίεο λα αθήζνπκε ηνλ ρψξν πξάζηλν, έηζη ηνπιάρηζηνλ ιέλε ηα 

γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα.  

  Δπίζεο απηφ ην θνκκάηη απφ ηελ αγνξαπσιεζία ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ θηίζκαηνο, πξνθχπηεη κηα εηζθνξά ζε γε πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα γχξσ ζηα 1.500 η.κ. Έκαζα φηη ε ΓΟΤ καο έρεη βγάιεη 

ηηκή Εψλεο 200 € ην ηεηξαγσληθφ. 

  Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ γηαηί δελ κπνξεί εκάο λα καο 

βγάδεη λα απνδεκηψζνπκε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ είλαη θαη ιηγφηεξν 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 800 € λα πιεξψλεη ν Γήκνο ην ηεηξαγσληθφ θαη φηαλ 

είλαη λα πάξεη ν Γήκνο καο ρξήκαηα λα καο βγάδεη 200 € ην ηεηξαγσληθφ. Κάηη 

πξέπεη λα γίλεη λα ελεκεξσζνχκε θαη λα πξνζθχγνπκε γηα ηελ ηηκή Εψλεο, 

φπσο πξνζθεχγνπλ θαη νη θιεξνλφκνη Μεηζφπνπινπ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν 

θαη θεξδίδνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή. Γελ είλαη δπλαηφ λα απνδεκησζνχκε κε 200 

€ ην ηεηξαγσληθφ. Απηά ήζεια λα αλαθέξσ ζην ψκα θαη πεξηκέλσ θαη απφ 

ηελ ππφινηπε αληηπνιίηεπζε λα θάλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο. επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση αθξηβψο εξγαζίεο γίλνληαη ζην ρψξν ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ. Έρεη 

πέζεη έλα θνκκάηη ηεο πεξίθξαμεο θαη ξσηάκε ηη αθξηβψο εξγαζίεο γίλνληαη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ – 

Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Απαληψ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε πξνο ην 

παξφλ ζρεηηθά κε ηα ΜΑΠ. Δίλαη ζαθέο φηη ν λφκνο επηβάιιεη θαη ππνρξεψλεη 

πξάγκαηη νη εξγαδφκελνη λα απνδεκησζνχλ ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΠ. Σν γεγνλφο 
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φηη ππάξρεη κηα νξηδφληηα απνδεκίσζε ζαθψο δελ θαιχπηεη νχηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο νχηε ηελ Τπεξεζία, άιισζηε πξηλ 10 κέξεο ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην είπακε φηη λαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πάξνπλ ηα ΜΑΠ 

ηελ αληηζηνηρία ζε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε, σο πξνο ηα ΜΑΠ πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ.  

  Γπζηπρψο απηέο ηηο κέξεο ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, ιφγσ φισλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ νη ζπλάδειθνη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο Καζαξηφηεηαο, ηνπ Πξαζίλνπ θαη ησλ ππνινίπσλ Σκεκάησλ νη ζπλάδειθνη 

πνπ δνπιεχνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα δελ κπφξεζαλ λα είλαη ζπλεπείο 

απέλαληη ζε απηή ηε δέζκεπζε. 

  Δίλαη ζαθέο φηη κφιηο πεξάζνπλ απηέο νη κέξεο ηέινο πάλησλ ε 

πεξίνδνο απηή ηεο έληαζεο ηεο δνπιεηάο, θαζψο πνιινί απφ απηνχο έκελαλ 

κέρξη ηηο 10 θαη ηηο 11 ην βξάδπ, πξνρζέο κάιηζηα βξήθακε ηνλ νηθνλνκηθφ 

δηεπζπληή λα έρεη μεκεξσζεί γηα λα πξνζπαζεί λα θιείζεη φια απηά ηα 

εθθξεκνχληα δεηήκαηα, ζεσξψ πσο ζα ιήμεη θαη ην ζέκα απηφ.  

  Δίλαη ζαθέο φηη νη εξγαδφκελνη ζα απνδεκησζνχλ. Άιισζηε θ. 

Αλεκνγηάλλε ην είπακε θαη ρηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη λαη νη 

εξγαδφκελνη ζα πάξνπλ ηελ απνδεκίσζε πνπ ηνπο αλαινγεί, ζε ζρέζε κε ηα 

ΜΑΠ πνπ ηνπο αλαινγνχλ, γηαηί άιια είλαη ηα ΜΑΠ γηα ην Πξάζηλν, άιια είλαη 

ηεο Καζαξηφηεηαο, άιια ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Γηαηί κηα νξηδφληηα δηαίξεζε 

ην πνζφ δηα ησλ εξγαδνκέλσλ έβγαηλε 87 πεξίπνπ ζηνλ θαζέλα, αιιά πξέπεη 

λα γίλεη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ εθάζηνηε εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ΜΑΠ πνπ 

ηνπο αλαινγνχλ, γηαηί άιια είλαη ηα ππνπφδηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, 

γπαιηά ζε έλα άιιν, γάληηα ζε έλα άιιν θαη πάεη ιέγνληαο.  

  Άξα δειαδή γηα άιιε κηα θνξά ζαο ιέσ φηη ηα ΜΑΠ, ε νηθνλνκηθή 

αληηζηνηρία ησλ ΜΑΠ δειαδή ζα δνζνχλ. πγρσξέζηε ηνπο ππαιιήινπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ απηέο ηηο κέξεο μεκεξψζεθαλ γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 

ζήκεξα θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε 

ζπδήηεζε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δληάμεη ην θαηαιαβαίλσ απηφ, αιιά κε ηη νξίδνληα ην 

ηνπνζεηνχκε; Δλλνείηαη θαη ηα ΜΑΠ ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ επηπιένλ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θαζαξά ζέκα ησλ Τπεξεζηψλ. Γελ κπνξψ λα δεζκεπηψ 

γηα ην πφζν κπνξνχλ λα αληέμνπλ κεηά ηηο 5-7 ην βξάδπ λα δνπιεχνπλ γηα λα 

βγάινπλ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή είλαη ζέκα αλ πάκε ζην Γελάξε ή ην αθήλνπκε γηα 

ην Μάξηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ αλ είλαη θάπνηνο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία αλ 

κπνξεί λα απαληήζεη θαη λα καο πνπλ. Καη' αξράο ππάξρεη θαη θάηη άιιν θ. 

εξεηάθε, φηη ηα αξκφδηα Σκήκαηα, νη Γηεπζπληέο θαη νη Πξντζηάκελνη πξέπεη 

λα δψζνπλ ηηο ιίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη λα θάλνπλ θαη ηελ 

αληηζηνηρία ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΠ πνπ ηνπο αλαινγνχλ βάζεη ησλ ΦΔΚ.  

  Άξα δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν εγψ δεζκεχηεθα θαη είπα ζε 

δέθα κέξεο, δελ ππνιφγηζα θαζφινπ ην φηη νη ζπλάδειθνη ζηηο Τπεξεζίεο 

απηέο ήηαλ θνξησκέλνη κε άιινπ είδνπο εξγαζίεο. Θα πξνηηκνχζα θη εγψ 

κέζα ζηηο γηνξηέο λα δνζνχλ, είλαη ζαθέο απηφ. Αιιά δελ κπνξψ λα πηέζσ 

ζπλαδέιθνπο πνπ δνπιεχνπλ ζηα γξαθεία, ζηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο γη' 

απηφ.  

Χο πξνο ηνλ Κεθηζφ, έρεη ζηαιεί θ. Αλεκνγηάλλε ην έγγξαθν. Σν 

κφλν πνπ κέλεη είλαη λα δεκνζηνπνηεζεί θαη ζε εζάο θαη λα βγεη θαη ζηνλ 

Σχπν.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη θακία κεηαβνιή απφ απηφ πνπ εηζεγήζεθε ε 

Δπηηξνπή; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Δίλαη αθξηβψο ην θείκελν πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή έθπγε 

θαη εζηάιε σο είρε. 

Χο πξνο ην Δξγαζηήξη δσγξαθηθήο. Έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη 

πεξηζζφηεξεο εθθξεκφηεηεο. Μέλεη έλα θνκκάηη ην νπνίν αθνξά ηε δηάβξσζε, 

ε δηάβξσζε μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη κε ηελ πγξαζία θαη κε ηηο βξνρέο δελ 

είλαη εχθνιν λα γίλεη κφλσζε νχησο ψζηε λα απνθαηαζηήζνπκε ηε δηάβξσζε. 

Πξνζσπηθά θαη κε ελέξγεηεο ηεο θαο νπιηδή θαη δηθέο κνπ 

πήγακε θιηκαηηζηηθφ, απφ φ,ηη κνπ είπαλ ζήκεξα ζα έξζεη, αιιά ζα ρξεηαζηνχλ 

θη άιιν έλα πνπ ζα έξζεη θαη ην άιιν, ζα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα αγνξάζνπκε 

άιιν έλα θιηκαηηζηηθφ. Σψξα ην πψο γίλεηαη απηή ε αγνξά θαη κε πνην ηξφπν 

πάλησο δελ γίλεηαη απφ ρξήκαηα θαη θσδηθνχο ηνπ Γήκνπ, δελ ζέισ λα 

επεθηαζψ πεξηζζφηεξν. 
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Έρεη δνζεί εληνιή θ. Αλεκνγηάλλε ζην ινγηζηήξην λα 

πξνρσξήζνπλ άκεζα θαη λα απνηακηεπηνχλ ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

αγνξαζηνχλ ηα πιηθά ηεο δσγξαθηθήο. 

Χο πξνο ην ηειεπηαίν πνπ ζίμαηε, δελ ζπκάκαη ζε πνηεο νκάδεο 

δεκνηψλ αλαθέξεζηε ζρεηηθά κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα. Δίπακε λα είλαη 

κεδακηλή ε νηθνλνκηθή ηνπο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να είλαη κεδεληθή εη δπλαηφλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Να εμεηαζηεί απηφ λα ην δνχκε, δελ έρσ θακία 

αληίξξεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή δελ λνκίδσ φηη είλαη κεγάιν ην θφζηνο. Δδψ δελ 

είλαη κεγάιν ην θφζηνο ζηα αληαπνδνηηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ, δελ έρσ κπξνζηά κνπ ηα λνχκεξα ελλνψ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη αλ είλαη θάπνην λνχκεξν, γηαηί θάπνηεο Τπεξεζίεο 

είλαη αληαπνδνηηθέο, αο ηα θαιχςεη ν Γήκνο, λα ηα θαιχςνπκε εκείο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε ζε απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά θάπνηεο νκάδεο πνπ είλαη απνθιεηζκέλεο απφ 

εξγαζία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ΑκεΑ, καθξνρξφληα άλεξγνη, φιεο απηέο νη 

θαηεγνξίεο αο έρνπλ ην ςπρνινγηθφ λα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε κηα δξάζε ηνπ 

Γήκνπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε κεδεληθή ζπκκεηνρή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δίλαη απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο νκάδεο απηέο πνπ ηηο 

έρνπκε ραξαθηεξίζεη αδχλακνπο νηθνλνκηθά. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όπσο έρνπλ απνηππσζεί ζηα αληαπνδνηηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ζα ην εμεηάζνπκε απηφ θακία αληίξξεζε, είλαη κηα 

πξφηαζε πνπ κε βξίζθεη ζχκθσλν. Ήδε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είκαζηε 

θαζψο αθαηξέζακε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα απφ ηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο  πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην Γήκν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με ηελ επθαηξία απηή ην είπα θαη ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, πξνρσξψ ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Γηα ηνλ ΟΑΔΓ ρξνλίδεη ην πξφβιεκα απηφ … 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, μεράζαηε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ην πην 

ζεκαληηθφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ξσηεζεί ε ρνιηθή Δπηηξνπή. 

Θέισ ηα ηηκνιφγηα απηά λα έξζνπλ ζηα ρέξηα κνπ …. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα ηηκνιφγηα κνπ ηα έζηεηιε ν θ. Βεληήξεο καδί κε έλα 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηα έρσ, νκνινγψ φηη είλαη θάηη πνπ είλαη πξνο εμέηαζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθά ζνβαξφ, 

δειαδή εκείο ζα θάλνπκε νηηδήπνηε είλαη λφκηκν απηφ ην πξάγκα λα πάεη 

παξαθάησ. Καη γη' απηφ ν θάζε θαηεξγάξεο ζα πξέπεη λα πάεη ζηνλ πάγθν 

ηνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, λα θαηαηεζεί ζαο παξαθαιψ ζηα πξαθηηθά λα ιάβεη 

γλψζε φιν ην ψκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα θαηαζέησ ηψξα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Σνκπνχινγινπ ην ζέκα ηνπ 

ΟΑΔΓ ην γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά θαη ηξεηο – ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο θάλακε 

κε ην δηεπζπληή ηνπ ΟΑΔΓ θαη βεβαίσο έρνπλ ζηαιεί θαη δπν επηζηνιέο, δελ 

ήμεξα φηη ζα ζίμεηε απηφ ην ζέκα λα ζαο έρσ θαη ηα Πξσηφθνιια, πξνθεηκέλνπ 

φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα λα απνδνζνχλ απηνί νη ρψξνη ζηηο νκάδεο, ζηα 

σκαηεία, ζηνπο πιιφγνπο ζε δηάθνξνπο θνξείο. 

  πκθσλψ σο πξνο ηα ζθαιάθηα θ. εξεηάθε λαη είλαη θαη ε 

γεηηνληά κνπ, κε αθνξά, ην θαθελείν απηφ είλαη ην θαθελείν πνπ πεγαίλακε επί 

πχξνπ Πνκφλε, ην είρε ν πχξνο Πνκφλεο παιηά, άξα έρσ θαη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Θα δψζσ εληνιή ζηνλ 

θ. Λέθθα, θχξηε Λέθθα παξαθαιψ θάληε άιιν έλα ξαληεβνχ κε ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ ΟΑΔΓ φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα κέζσ εγγξάθνπ λα καο απνδνζνχλ 

επηηέινπο απηνί νη ρψξνη γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηεγάζνπκε ηνπο πιιφγνπο 

πνπ έρνπλ αηηεζεί. 

  Γηα λα ζαο δψζσ λα θαηαιάβεηε πφζν πνιχ καο λνηάδεη φινπο 

καο, δελ ελλνψ κφλν ηε δηθή καο Παξάηαμε, πξνρψξεζα ζε κηα δηάζεζε 

ρψξνπ δπν αίζνπζεο πνπ ήδε έρνπλ εγθαηαιεηθζεί πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί 

ε εξαζηηερληθή νκάδα ηνπ Γήκνπ νη Ολεηξσδνί. Γειαδή πξνζπαζψ λα βξσ 
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ρψξνπο πεξηκέλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ ΟΑΔΓ γηα λα απνζπκθνξήζσ ηνπο 

ρψξνπο απηνχο θαη λα κπνξέζνπλ νη χιινγνη, ηα σκαηεία θαη νη θνξείο λα 

βξνπλ ηνλ ρψξν ηνπο θαη εθεί λα κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζε κηα δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

  Κχξηε εξεηάθε γηα ην ζέκα ησλ δηαθεκίζεσλ ζα πξέπεη λα 

απνηαζνχκε γηα άιιε κηα θνξά, ην έρνπκε θάλεη ήδε καδί, ζηηο ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο θαη εηδηθά ζε απηέο ηηο Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

«Απφζηνινο Κφληνο». Δπραξηζηψ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ηα έξγα ζην ΔΠΑΛ ηη αθξηβψο γίλεηαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη απάληεζε γηα ην ΔΠΑΛ;  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη γίλνληαη εξγαζίεο γηα λα κεηαθεξζεί ε 

Τπεξεζία, ην ηερληθφ ζπλεξγείν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ππεξεζηψλ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνπ λα κεηαθεξζεί δειαδή; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Να κεηαθεξζεί ζε έλα θελφ θηίξην πνπ ήηαλ πξψελ 

γπκλαζηήξην. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν νπνίν είλαη θφθθηλν. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Όρη έρεη παξαρσξεζεί απφ ηηο ΚΣΤΠ … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ είλαη εγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Θέιεηε λα βάιεηε ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ζε θηίξην ην νπνίν είλαη άδεην, επεηδή ραξαθηεξίζηεθε 

επηθίλδπλν. Θα ηα πνχκε! 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Χο απνζήθε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζα  κπεη άλζξσπνο ζηελ απνζήθε; Μα ηη ιέηε ηψξα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε θαηαιαβαίλνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηνλ πξνβιεκαηηζκφ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ιέηε ζα ην δεη θαη ε Σερληθή Τπεξεζία. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ηα δνχκε, ζα κηιήζνπκε θαη ζην επφκελν. Γηαηί φηαλ είλαη 

λα θάλνπκε κηα δνπιεηά λα ζηεξίμνπκε ηα θηίξηα, δελ είλαη αξκνδηφηεηά καο.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ ηίπνηα, Γήκαξρε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θάηη λα ζαο πσ εγψ … ππόβλημα ήσος… έλαληη 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ην παξαθάησ, επραξίζησο λα πάκε θαη καδί θαη αλ είλαη 

θάηη ην νπνίν είλαη παξάλνκν, ζα ην δνχκε καδί. Απηφ πνπ μέξσ θ. 
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Οπζηακπαζίδε είλαη απηφ πνπ μέξεηε θη εζείο φηη έγηλε κηα «θαηαγγειία», 

παξνπζίαζαλ νη άλζξσπνη θάπνηα έγγξαθα, ηα έγγξαθα απηά είραλ ζρέζε κε 

κηα παξαρψξεζε λφκηκε, ηελ νπνία πιήξσζαλ. Σν παξαθάησ ησλ εξγαζηψλ 

είλαη θάηη πνπ επραξίζησο λα ην δνχκε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα ηελ ηηκή Εψλεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα απηφ είλαη ζέκα Δθνξίαο. Δζείο κφλνο ζαο είπαηε φηη ε 

ΓΟΤ ρξεψλεη … 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ πξέπεη λα θάλνπκε έλζηαζε γηα ηελ ηηκή Εψλεο; 

Πσο θάλνπλ νη ηδηψηεο έλζηαζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ κπνξεί λα απνδεκηψλνπκε εκείο κε 800 € θαη λα 

καο απνδεκηψλνπλ κε 200 €. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα ηεο απνδεκίσζεο δελ είλαη ελφο ηδηψηε πνπ απνθαζίδεη 

θαη ιέεη «εγψ ηψξα ζα ρξεψζσ ηφζν», είλαη κηα ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίαο 

ελφο θξαηηθνχ θνξέα πνπ είλαη δεκφζηα Τπεξεζία πνπ αθνξά έζνδα θαη 

έμνδα, Δθνξία είλαη θαη ρξεψλεη ηφζν. Δίλαη θάηη λα ην δνχκε θη απηφ, δελ έρσ 

θακία αληίξξεζε. Αιιά λα κπνχκε ζε θαηαγγειία γηα θάηη ηέηνην, είλαη πνιχ 

πξφζθαηξν απηφ πνπ ιέκε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο δελ είπαηε 

θάηη πνπ ζαο ξψηεζα, γηα ηνπο σθεινχκελνπο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζεη ν θ. Μπεξδέζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη θιείλεη απηφο ν θχθινο, μεθηλάκε κε 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ήζεια λα απαληήζσ θ. Πξφεδξε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ν θ. Μπεξδέζεο γηα ηηο θαληίλεο. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε δήηεζα ηνλ ιφγν θαη είπα πξηλ μεθηλήζνπκε 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλε ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν κέζα ζηε ζπδήηεζε. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ έρεη λφεκα θ. Πξφεδξε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε θ. Γξακκέλε εδψ ζε απηφ ην πκβνχιην έρνπκε 

ζπλεζίζεη πνιχ εχθνια θαη πνιχ ζπρλά λα κηιάεη θαλείο εθηφο ζέκαηνο, λα 

ζίγεη άιια ζέκαηα απφ απηφ πνπ ζπδεηάκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ έρεη λα θάλεη κε εζάο Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, έρεη λα θάλεη κε εκέλα, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε φιν ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Γξακκέλε θαη κε ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ θαζελφο. Έρεηε 

ηνλ ιφγν γηα κηζφ ιεπηφ, παξαθαιψ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γηα φζν ρξεηαζηεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε, ηε ζπδήηεζε ηελ θάλσ εγψ εδψ.  

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: χκθσλνη, ζα είκαη ζχληνκνο. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

δελ είρα ζθνπφ λα θαηαρξαζηψ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε, αιιά ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Βνχξνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή κνπ απφ ηελ Παξάηαμε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 28/11/2022 κνπ επηβάιινπλ λα επηζεκάλσ νξηζκέλα 

πξάγκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. 

Θα ήζεια λα ππελζπκίζσ ζηνλ θ. Βνχξν ηξία πξάγκαηα. 

Πξψηνλ, κίιεζε φηη έκαζε ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή κνπ απφ ην Πξσηφθνιιν. 

Θα ηνπ ζπκίζσ φηη εγψ ήκνπλ παξψλ γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά ζε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εκέξα Σξίηε, άξαγε γηαηί. Δλψ εθείλνο 

εληέρλσο έιεηπε.  

Μίιεζε φηη απνιάκβαλα ηελ αληηκηζζία. Θα ηνπ ζπκίζσ φηη ζηνπο 

24 κήλεο πνπ είρα ηελ ηηκή λα ππεξεηήζσ ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, ζηνπο 16 

απφ απηνχο παξ' φιν πνπ βξηζθφκνπλ απφ ηηο 6 ε ψξα ην πξσί έσο θαη ηηο 2 

ην κεζεκέξη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο καο, δελ ακεηβφκνπλ θαζψο θαη φηη 

παξαηηήζεθα απφ Αληηδήκαξρνο ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο έκκηζζεο 

ζεηείαο κνπ. 

Μίιεζε γηα έιιεηςε ζάξξνπο, αλδξηζκνχ θαη θνηλσληθήο 

αγέλεηαο. Να ηνπ πσ φηη ε πνηφηεηα ηεο εζηθήο κνπ δελ κνπ επηηξέπεη λα 

απαληήζσ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπλεζίδεη λα εθθξάδεηαη ν θ. Βνχξνο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ «φινη ζαο θαη κφλνο κνπ» ή «ζηγά, κε ζθίζεηε θαλά 

θαιζφλ» θαη πνιιέο άιιεο παξφκνηεο εθθξάζεηο πνπ κφλν ήζνο θαη πνιηηηζκφ 

δελ θαηαδεηθλχνπλ, παξ' φιν πνπ είλαη επαγγεικαηίαο εζνπνηφο. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Όζνλ αθνξά γηα ηνλ θ. Σάθα ζρεηηθά κε ηα ιεγφκελά ηνπ 

γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ζα ηνλ παξαπέκςσ ζην ζπκπέξαζκα ηνπ θ. 

Καληαξέιε ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο εηαηξείαο ΓΑΜΖ γεγνλφο ην νπνίν είρε 

παξαδερηεί ελψπηφλ ζαο. Αλ ζπκάζηε κηα εξψηεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά αλ 

αιεζεχεη θαη απαληήζαηε λαη, θ. Καληαξέιε. Αλ ζέιεηε ζαο παξαζέησ ζηα 

πξαθηηθά θαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν κε ηηο επηζεκάλζεηο, αιιά θαη ηνπ θ. 

Μπεξδέζε ζε ζπλαληήζεηο κε ηε δεκνηηθή νκάδα θαη φρη κφλν, αιιά θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηελ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθχξσζε ην 

δηαγσληζκφ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ – νδνθσηηζκνχ ηεο 

πφιεο καο. 

  Σειεηψλνληαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ ζηελ απξφθιεηε ιεθηηθή επίζεζε ηνπ 

ελ ιφγσ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Σάθα, ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ είρε ην ζάξξνο θαη ηνλ αλδξηζκφ λα αλαθεξζεί ζην 

πξφζσπφ κνπ ελ απνπζία κνπ. 

  Όπσο επίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη έλα δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν ηεο δηνηθνχζαο Παξάηαμεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κνπ ππελζχκηζε επαλεηιεκκέλα φηη έρσ 

γπλαίθα θαη παηδηά.  

 ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκέλε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα γίλαηε κάξηπξεο ελφο κέλνπο 

ζπγθεθξηκέλνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη φρη κφλν ελαληίνλ κνπ, αιιά θαη 

θάπνησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπ πνπ ηνλ ζηήξημαλ επαλεηιεκκέλα ζε 

αληηπαξαζέζεηο πνπ είρε κε ην σκαηείν. Πξνζσπηθά εγψ φηαλ ην σκαηείν 

ηνλ θαηήγγεηιε γηα αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, βξέζεθα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο Πξαζίλνπ ηνλ ππεξαζπίζηεθα πξνζσπηθά … 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: αο επραξίζηεζα θ. Γήκαξρε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θ. Γξακκέλε, δελ ζαο δηέθνςε θαλείο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο απηνχ κε πξνζσπηθή κνπ επηζηνιή ζηνλ Σχπν θαη κε 

δηθφ κνπ δεκνζίεπκα εμήξα ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηε δνπιεηά πνπ θάλεη θαη ηελ 
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εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ έθαλε σο Αληηδήκαξρνο, απηφ θπζηθά είρε λα θάλεη κε 

έλα πξνζσπείν θαη ζα ζαο εμεγήζσ ηη ελλνψ. 

Απφ ηελ πξψηε κέξα ησλ θαζεθφλησλ κνπ ν νδφο άξδεσλ 

κεηεηξάπε ζε πνιηηηθφ βήκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζπκβνχισλ πνπ 

κέρξη πξφηηλνο αλήθαλ ζηε δηθή καο νκάδα, ζηε δηθή καο Παξάηαμε. Γελ ζα 

αλαθεξζψ ζε θαζνδεγεηή θαη κέληνξα, αιιά ζίγνπξα δελ είλαη θαζφινπ 

ηπραίν φηη ν θφζκνο ηνχκπαλν θαη εκείο σο Παξάηαμε θξπθφ θακάξη φηη απηή 

ε νκάδα απφ ηελ πξψηε θηφιαο εβδνκάδα είρε έλα ζηφρν: ην πψο εγψ ζα 

αζρνιεζψ κε ηα ζέαηξά κνπ, ηηο ζθελνζεζίεο κνπ, κε ην Παλεπηζηήκην, ηηο 

δηδαζθαιίεο κνπ θαη δελ ζα έρσ θακία ζρέζε κε ην Γήκν. 

Καη κε έλα θαη κφλν ζθνπφ: λα πξηνλίζνπλ ηελ νκάδα απηή ηεο 

«Πνιηηψλ Πνιηηεία» θαη λα βξεζνχλ εληέρλσο κέζα ζηε Γηνίθεζε. Γελ ηνπο 

πέηπρε θαη δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη κεξηθνχο κήλεο κεηά κέρξη θαη ζήκεξα 

ζηαδηαθά άξρηζαλ νη απνρσξήζεηο. Πνηεο απνρσξήζεηο άξρηζαλ; Μπνξείηε λα 

ηηο δείηε ζηε ρσξνηαμία ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Πνηνη είλαη απηνί νη ηξεηο – ηέζζεξηο; Έλαο αθφκε αλ ήηαλ κέινο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ήηαλ εθεί δίπια. Ήηαλ ηπραίν πνπ φινη 

κηινχζαλ γηα κηα νκάδα πνπ πξνζπαζνχζε λα πξηνλίζεη ηηο θαξέθιεο απηήο 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Γελ πέηπρε, δπζηπρψο. Σνπο είρα πξνεηδνπνηήζεη φηη 

δελ ζα πεηχρεη. 

Έρσ ζεκεηψζεη θάπνηα πξάγκαηα φζε ψξα κηινχζε ν θ. 

Γξακκέλνο θαη κάιηζηα έλα απφ απηά είλαη απηφ ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν θ. 

Αξβαλίηεο. Πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, απηήο ηεο ζεηείαο φζν πήγαηλε, 

δελ απνθιήζεθα απφ ηνλ θ. Γξακκέλν ή «Γηάλλεο» ή «Γήκαξρνο», πάληα 

ππήξρε έλα ππνλννχκελν εηξσληθφ «θ. Βνχξε». Αθφκε θαη ελ ηε απνπζία κνπ 

ηφικεζε θαη αλαθέξζεθε γηαηί κίιεζε γηα ηε δηθή κνπ απνπζία, πνπ έηπρε ζε 

3,5 ρξφληα λα ιείςσ ζε δπν Γεκνηηθά πκβνχιηα, ηε κία ήκνπλ άξξσζηνο… 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζαο δηέθνςα. Έθηαζε ζην ζεκείν λα αλαθεξζεί ζε 

κελχκαηα πνπ είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ελ ηε απνπζία κνπ θαη επηθαιείηαη 

ηε δηθή κνπ ηελ απνπζία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

  Αθνχζηε θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα αλαθεξζψ εηιηθξηλά δελ 

αμίδεη ηνλ θφπν. «Πξνο γαξ ην ηειεπηαίνλ εθβάλ, έθαζηνλ ησλ πξηλ 



23
ε 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/12/2022 

 

 

19 

ππαξμάλησλ θξίλεηαη», ζηελ θξίζε ηνπ ιανχ ζα είζηε ζε 8-9 κήλεο ζηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα απαληήζσ ζηνλ θ. Γξακκέλν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί πξνζσπηθνχ; αο παξαθαιψ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Καη κφλν πνπ ν θ. Γξακκέλνο δελ δηαςεχζεη φζα είπα ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ζηάζε ηνπ θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ γηα ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ, κνπ αξθεί. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. 

 

1ο – 2ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Φήθιζη ηος Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος  

οικ. έηοςρ 2023, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ  

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» 

«Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) έηοςρ 2023,  

υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος και ηυν Νομικών  

ηος Πποζώπυν, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ  

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη απφ ην Μάξηην ηνπ 2020 κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ ζπκβεί γεγνλφηα γλσζηά ζε φινπο καο, αμηνζεκείσηα. Δπί δπν ρξφληα 

γίλακε κάξηπξεο κηαο πξσηφγλσξεο θαηάζηαζεο πνπ επεξέαζε φρη κφλν ην 

Γήκν καο αιιά θαη ζα έιεγα νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη ζε πνιιέο θαηά 

πεξηφδνπο εθθάλζεηο ηεο δσήο νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. 

Μηιάσ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, κηιάσ θαη γηα ηελ 

πιεζσξηζηηθή θξίζε, κηιάσ θαη γηα ηελ θξίζε ηειεπηαία ηελ ελεξγεηαθή θαη 

θπξίσο κηιψ γηα νηηδήπνηε έρεη έξζεη σο απφλεξν απφ ηνλ πφιεκν πνπ ε 

Δπξψπε γλψξηζε, έλα πφιεκν πνπ είρε λα γλσξίζεη εδψ θαη 80 ρξφληα 

πεξίπνπ. 

Καλέλαο καο δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ 

εθζηξαηεία απηή ηελ εθηίλαμε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ηνπ θφζηνπο ηνπ 
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ξεχκαηνο πνπ αθνξά ηα λνηθνθπξηά αιιά θαη νιφθιεξνπο απηνχο ηνπο θνξείο 

πνπ ιέγνληαη Γήκνη. 

Με δεδνκέλν κάιηζηα πσο ην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο γηα ηνπο 

ΟΣΑ ήηαλ κέρξη ζήκεξα έηζη θη αιιηψο ην κεγαιχηεξν ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, κεηά ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

πιένλ απηφ ην θφζηνο απηφ ην βάξνο γηα ηνπο Γήκνπο έρεη εθηηλαρηεί θαη 

ζπλερίδεη λα καο πηέδεη θχξηνη ζπλάδειθνη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Μφλν θαη κφλν απηφ ην ζηνηρείν είλαη εχθνιν γηα ηνλ θαζέλα λα 

αληηιεθζεί ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε. 

Αλεμάξηεηα απφ απηφ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε νθείιεη φρη απιά λα ιεηηνπξγεί, 

αιιά λα είλαη θαη ηαγφο, λα είλαη κπξνζηάξεο θαη λα βάδεη ην ζηήζνο ηεο 

κπξνζηά ζε απηά ηα πξνβιήκαηα. 

Άιισζηε νη Γήκνη ην έρνπκε πεη μαλά είλαη ην πξψην απνθνχκπη, 

είλαη ν πξψηνο ψκνο πνπ ζα αθνπκπήζεη έλαο θίινο, έλαο γείηνλαο, έλαο 

ζπλδεκφηεο. Απηφ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε θαη ζηνρεχζακε απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή. Απηφ πξάμακε.  

Δίλαη γεγνλφο, είλαη απηνλφεην θαη ινγηθφ ε αληηπνιίηεπζε θαηά 

κφλαο ή θαηά ην ζχλνιφ ηεο λα αλαθέξεηαη πάληα ζε θησρφ έξγν, ζε έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ αλεηιηθξηλή ή ζε ελδερφκελα ιάζε θαη παξαιείςεηο. Ζ 

Γεκνηηθή Αξρή απφ ηελ πξψηε κέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ έζεζα έλα 

θαη κνλαδηθφ ζηφρν: ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε δσή ησλ 

ζπκπνιηηψλ. 

Πξνρσξψληαο ζε απηέο ηεο κηθξήο ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

παξεκβάζεηο ζε θάζε πηπρή πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. πνηα 

είλαη απηά; Κπξίσο φπσο άιισζηε ην ιέλε θαη φιεο νη δεκνζθνπήζεηο ζε 

φινπο ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνχ, αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα, αθνξά ην πξάζηλν, 

ηα ηερληθά έξγα, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη βεβαίσο ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ. ε θάζε ηνκέα δειαδή δξάζεο θαη αξκνδηφηεηαο ελφο ΟΣΑ. 

Γελ κπνξψ λα κελ αλαθέξσ γηα άιιε κηα θνξά πσο παξά ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθηξνρηαζηήθακε σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε παλδεκία καο εθηξνρίαζε ζε ζρέζε κε ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, φινπο ηνπο ΟΣΑ.  
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ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ 320 ηφζνη Γήκαξρνη αλαθεξφκαζηαλ 

ζηνλ εθηξνρηαζκφ σο πξνο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηελ ππνζηειέρσζε 

ησλ Γήκσλ. Μείλακε πηζηνί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζε φ,ηη αθνξά ην 

πξνεθινγηθφ ζρέδην θαη εθκεηαιιεπηήθακε απηή ηελ αθηλεζία ησλ δχν 

ρξφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή πξνγξακκάησλ, κειεηψλ θαη 

πξνθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ. 

Έρσ πεη θαη’ επαλάιεςε φηη ην άζιεκα απηφ είλαη νκαδηθφ θαη 

δελ ζηεξίδεηαη νχηε ζε έλαλ πνπ είλαη ν επηθεθαιήο κηαο νκάδαο, κηαο 

Γεκνηηθήο Αξρήο, δελ αλαθέξνκαη νχηε κφλν ζε θάπνην ζηελφ θχθιν 

ζπλεξγαηψλ, δελ αλαθέξνκαη κφλν ζε Αληηδεκάξρνπο, δελ αλαθέξνκαη κφλν 

ζε Γηεπζπληέο, δελ αλαθέξνκαη κφλν ζε Πξντζηακέλνπο, αλαθέξνκαη ζην 

ζχλνιν ησλ ζηειερψλ ελφο Γήκνπ πνπ είλαη ε βάζε θαη ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο ρεκηθήο έλσζεο πνπ δεκηνπξγεί έθξεμε, δεκηνπξγεί ελέξγεηα, δεκηνπξγεί 

πξνσζεηηθή δχλακε. 

Πνηνη είλαη απηνί; Οη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ηνπο νπνίνπο 

επραξηζηψ, πέξα απφ ηηο φπνηεο αληηπαξαζέζεηο θάπνηα ζηηγκή ζε πνιηηηθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ζεσξψ πσο νη δηεθδηθήζεηο, νη ηδενινγηθέο αθεηεξίεο 

είλαη ζεκηηέο θαη κπνξνχλ άλεηα λα θαηαηίζεληαη κέζα ζην ζηίβν ηεο πνιηηηθήο 

δσήο ηνπ ηφπνπ. 

Γελ είλαη ηπραίν πνπ επαλαιακβάλσ πνιχ ζπρλά φηη ν Γήκνο, ν 

Γήκνο κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, είλαη νη εξγαδφκελνί ηνπ. Υσξίο απηνχο είλαη 

ζαθέο φηη ηίπνηε δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη, ηίπνηε δελ κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί. Μάιηζηα ζηελ πξνεγνχκελε ζχζθεςε πνπ θάλακε γηα ηνλ 

ηζνινγηζκφ ιίγε ψξα πξηλ, αλαθέξζεθα ζην αλ έρνπλ θαζπζηεξήζεη νη 

απνδεκηψζεηο σο πξνο ηα ΜΑΠ ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ ππαιιήισλ, έρεη λα 

θάλεη κε ην φηη νη ζπλάδειθνί ηνπο πνπ είλαη ζηα γξαθεία ππεξβάιινπλ 

πνιιέο θνξέο εαπηνχο θαη πνιιέο θνξέο ηνπο βξίζθνπκε θαη ζηηο 11 – 12 ην 

βξάδπ λα πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ θελά ηεο ππνζηειέρσζεο. 

ήκεξα παξνπζηάδνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο έλα 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη εζηηάδσ απηή 

ηελ νιηγφιεπηε ηνπνζέηεζή κνπ ζε νξηζκέλα κφλν θνκκάηηα: ζηελ 

εμαζθάιηζε πφξσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

μεθηλψ απφ εδψ θαζψο πηζηεχσ φηη νη πάληεο γλσξίδνπλ πσο ρσξίο πφξνπο, 
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ρσξίο ρξεκαηνδνηήζεηο ηίπνηε απνιχησο δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί. Δδψ 

ξίμακε ηδηαίηεξν βάξνο.  

Αλέθεξα πξν εκεξψλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ θάλακε, φηη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θέηνο 

πξνρσξάκε ζε έξγα πνπ αγγίδνπλ πεξίπνπ ηα 12 εθαηνκκχξηα επξψ ζε 

ζρέζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξνληά, πνπ ηα έξγα απηά πινπνηήζεθαλ, 

ή ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλερηδφκελα ηεο ηάμεσο ησλ 8 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Αμηνπνηήζακε φια ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, απφ ηελ Πεξηθέξεηα, απφ ην Πξάζηλν Σακείν, αθφκε 

θαη απ' επζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ψζηε λα κπνξέζνπκε απηά ηα 

έξγα πνπ ζεσξνχκε εκείο απαξαίηεηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ πφιε καο πφιε 

πξφηππν. 

Έλα άιιν θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

αλαθχθισζε θαη ην πξάζηλν, είλαη γλσζηφ πσο απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο πνπ 

αλαιάβακε νη ζπκπνιίηεο καο είδαλ ζηα εηδνπνηεηήξηά ηνπο κεησκέλα 

δεκνηηθά ηέιε θαη ζηηο νηθίεο θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

Δίλαη θάηη πνπ πινπνηήζακε, ήηαλ πξνεθινγηθή δέζκεπζε θαη 

ηελ πινπνηήζακε απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν. Γπν ηξεηο κήλεο ήηαλ πνπ 

είρακε αλαιάβεη θαη φκσο κπήθακε ζε κηα δηαδηθαζία κείσζεο ησλ ηειψλ. 

Πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα αλαβαζκίζνπκε ηηο Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο 

θαη αλαθχθισζεο ζε φιε ηελ πφιε, κε κηθξά βήκαηα. ηαζεξά φκσο βήκαηα. 

Με νξγαλσκέλν πιχζηκν ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, κε 

επέθηαζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο, κε ηνπνζέηεζε γηα πξψηε θνξά θαθέ 

θάδσλ ζηελ πφιε καο, έλα πξφγξακκα πνπ πξφθεηηαη λα επεθηαζεί ηνπο 

πξνζερείο κήλεο κε ηνπνζέηεζε εζσηεξηθψλ θάδσλ αλαθχθισζεο ζηα 

δεκνηηθά καο θηίξηα. 

Πξνρσξάκε ην 2023 ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο κε αγνξά λέσλ απνξξηκκαηνθφξσλ, λέσλ ζαξψζξσλ, λέσλ 

θάδσλ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

δξάζεο. 

εκεηψλσ εδψ θαη ππνγξακκίδσ φια απηά κε ηα ρακειφηεξα 

δεκνηηθά ηέιε ζε φιε ηελ Αηηηθή. Γεκνηηθά ηέιε 0,90 έςαμα, έςαμαλ θαη νη 
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ζπλεξγάηεο κνπ δελ βξήθακε ηφζν ρακειά ηέιε ζε νιφθιεξν ην ιεθαλνπέδην 

ηεο Αηηηθήο.  

Με ηερληθά έξγα θαη έξγα ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο, άιιν 

θεθάιαην.  Ξεθηλήζακε εληαηηθά ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ 

Κεληαχξνπ, βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην κηαο δηφξζσζεο κε ηελ Πνιενδνκία πνπ 

αθνξά ηε δηαζηαζηνιφγεζε.  

Παξάιιεια πινπνηνχκε ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή αλαβάζκηζε 

ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ επί ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ ζηελ Υαιθεδφλα φπνπ ην 

αλνηρηφ εγθαηαιειεηκκέλν γεπεδάθη ζα κεηαηξαπεί ζε θιεηζηφ γήπεδν, ζε 

θιεηζηφ ρψξν κε αεξνυπνζηεξηδφκελν ζφιν, πνπ πηζηεχσ φηη κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έρεη, ζα είλαη έλαο αζιεηηθφο ρψξνο θφζκεκα γηα ηελ 

πφιε καο. 

Δπίζεο εληφο ηνπ ’23 πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

λένπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 9x9 ζηε Υαιθεδφλα. Ήδε φζνη πεξλάηε απφ εθεί 

ζα έρεηε δεη φηη έρεη μπξηζηεί φινο ν ρψξνο θαη απηφ ην γεπεδάθη κεηαηξέπεηαη 

ζε έλα επίζεο γήπεδν 9x9 γηα ηνπο κηθξνχο αζιεηέο ηεο πφιεο, αιιά θαη γηα 

ηελ νκάδα ηνπ Υαιθεδνληθνχ, πνπ έρεη θαηαζηεί κεηαλάζηεπζεο – πξφζθπγαο 

πεγαίλνληαο δεμηά θαη αξηζηεξά πξνζπαζψληαο λα βξεη ρψξνπο λα 

πξνπνλεζεί. 

Μέρξη ην θαινθαίξη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εγθαίληα ηνπ λένπ 

παηδηθνχ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ γηα 100 βξέθε θαη λήπηα ζηε Νέα 

Φηιαδέιθεηα, ζην πάξθν Μνπζηαθιή.  

Με ηδηαίηεξν ηξέμηκν θαη πνιιέο πηέζεηο ηελ εξρφκελε Σξίηε ζα 

έρνπκε μαλά ξαληεβνχ κε ηηο ΚΣΤΠ θαη κε ηνλ θ. Καηζίπν πξνθεηκέλνπ λα 

πηέζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ 3νπ 

Γπκλαζίνπ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη λα πξνρσξήζνπκε θαη ζε εγθαίληα, 

ελλνψ. 

Ξεθηλάεη ε κεηαηξνπή ηνπ πξψελ ζηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ ζε 

πνιπρψξν πνιηηηζκνχ θαη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θ. Αλεκνγηάλλε, απηφ 

είλαη θάηη πνπ έξρεηαη απφ ηε δηθή ζαο ζεηεία θαη νθείισ πάληα λα 

αλαθέξνκαη ζε πξάγκαηα, φπσο είρα πεη θαη ζηελ αξρή, ζε ζέκαηα ηα νπνία 

έρνπλ παξειζφλ, έρνπλ παξφλ θαη έρνπλ κέιινλ γηα ηελ πφιε καο. 
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Πεξάζακε απφ ζαξάληα θχκαηα βέβαηα, δηφηη ππήξραλ ρηιηάδεο 

πξνβιήκαηα κε ηελ Πνιενδνκία, κε ηνλ αλάδνρν, κε ηηο δηθέο καο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο πνπ δηφξζσλαλ, επηπρψο θαη επηηέινπο ε νξηζηηθή κειέηε είλαη πηα 

ζηα ρέξηα καο απφ ηνλ πεξαζκέλν κήλα. 

Καη βέβαηα κελ μερλάκε φηη εληφο ηνπ ’23 νινθιεξψλνληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο νη εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεζζάξσλ ζρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ καο, ζρνιεία πνπ φζνη είραηε ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζείηε, ε εηθφλα 

ηνπο ήδε έρεη αιιάμεη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα παιαηά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ πιένλ 

ηελ πξέπνπζα εηθφλα, ηελ εηθφλα πνπ φινη ζέινπκε. 

Δμειίζζνπκε παξάιιεια ζηελ πφιε καο θαη πξνσζνχκε κέζα 

ζην ’23 δξάζεηο ειεθηξνθίλεζεο, αιιά θαη δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 

Πξνρσξνχκε ζε δσξεάλ ινγηζηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο 

ζπκπνιίηεο καο. Δδψ θ. Αλεκνγηάλλε λνκίδσ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί απηή ε 

πξφηαζε πνπ θάλαηε πξνεγνπκέλσο. 

Γσξεάλ ζαιάζζηα ινπηξά γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο σθεινχκελνπο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.  

Γξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο καο, ηα γλσζηά θαη σο Summer Camps θαη 

πνηθίιεο δξάζεηο γηα ηα κέιε ησλ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ καο, ήδε ηνπο ηειεπηαίνπο 

δπν κήλεο, πξηλ κπεη ν ρεηκψλαο, είδαηε κηα έθξεμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ΚΑΠΖ κε ηελ ππνζηήξημε βεβαίσο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ ηνπ θ. Μπεξδέζε. 

Καη βεβαίσο κε ηηο θαζηεξσκέλεο θαη απηνλφεηεο έθηαθηεο 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηα επάισηα λνηθνθπξηά. 

Σν ’23 πξνζζέζνπκε ζηα παξαπάλσ δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ 

καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο καο γηα ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ ζην δηαδίθηπν. Θα ζαο ελεκεξψζεη αξγφηεξα ν 

θ. Λέθθαο πάλσ ζε απηφ. Ννκίδσ θ. Λέθθα 13 Γελάξε έρνπκε κηα πξψηε 

ηέηνηα εκεξίδα κε επηθεθαιήο ηνλ θ. θαθηαλάθε, αλ ζέιεηε αλαθεξζείηε ιίγν 

πην δηεμνδηθά ζε απηφ. 

Καη βεβαίσο κέζσ ηνπ θνξέα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ δπν θχισλ, μεθηλάκε δξάζεηο πνπ είλαη θαη απαζρνινχλ ηδηαίηεξα 
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ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηελ θνηλσλία, δξάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βία 

θαηά ησλ γπλαηθψλ.  

Χο πξνο ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ ζην ’23 ζα θηλεζνχκε 

ζην ίδην πιαίζην θαη θέηνο κε πνιιέο εθδειψζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ πιήζνο 

ζπκπνιηηψλ καο, αιιά πξνζέιθπζαλ ζπγρξφλσο θαη θαηνίθνπο απφ ηνπο 

φκνξνπο Γήκνπο κε ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αιιά θαη εθδειψζεηο 

κλήκεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ξίδεο ηνπ πξνζθπγηθνχ Γήκνπ, πνπ αθππλίδνπλ 

ζπλεηδήζεηο, πνπ πξνθαινχλ ζπδεηήζεηο θαη πνπ δελ αθήλνπλ ηελ ηζηνξηθή 

κλήκε λα μεζσξηάζεη θαη ελ ηέιεη λα ραζεί. 

Δπελδχνπκε ζηνλ αζιεηηζκφ πξνγξακκαηίδνληαο γηα ην ’23 

γεγνλφηα φπσο ν εκηκαξαζψληνο ησλ 21 ρηιηνκέηξσλ πνπ ζεζκνζεηήζακε 

κέζα ζην ’22 θαη πξνζδηνξίδνπκε ην θέληξν βάξνπο φισλ απηψλ ησλ 

εθδειψζεσλ ηε Νέα Υαιθεδφλα θαζψο φπσο γλσξίδεηε πξφθεηηαη γηα έλα 

αζιεηηθφ γεγνλφο θαη απηφ θαη θάπνηα άιια ζηε κλήκε ηνπ Γηψξγνπ 

Απνζηνιάθε. 

Πξέπεη λα πσ πσο είκαη ηδηαίηεξα ραξνχκελνο πνπ απφ ην 

πξψην ρξφλν πνπ αλαιάβακε θαη φρη ηψξα βέβαηα ζε θάπνην πξνεθινγηθφ 

πιαίζην, εληζρχνπκε ζην βαζκφ θπζηθά πνπ καο επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηέο 

καο φια ηα αζιεηηθά εξαζηηερληθά σκαηεία πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν καο. 

Δίλαη θάπνηα αξθεηά θαη  ζα έιεγα πνιιά ζηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχλ νη Αληηδήκαξρνί καο θαη είκαζηε αλνηρηνί βέβαηα θαη ζε εξσηήζεηο 

πνπ ζα ηεζνχλ. Θα πξνζπαζήζσ θαη ζήκεξα λα πεξάζσ έλα κήλπκα θαη 

απηφ αθνξά θαη ην γεγνλφο πνπ πξνέθπςε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζή 

καο, αο πξνζπαζήζνπκε λα κείλνπκε καθξηά απφ αλνχζηεο θαη ζηείξεο 

αληηπαξαζέζεηο θαη λα ζπλερίζνπκε φινη λα έρνπκε ην βιέκκα καο ζηξακκέλν 

ζην θνηλφ θαιφ. 

Καηαιαβαίλσ ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, θαηαλνψ ηηο ζεκηηέο 

πξνζσπηθέο θηινδνμίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο καο, αιιά παξαθαιψ αο 

εζηηάζνπκε ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη αο θξηζεί ν 

θαζέλαο καο ζε κεξηθνχο κήλεο, ζε νθηψ – ελληά κήλεο.  

Δπεηδή δηαβιέπσ εθλεπξηζκφ, δηαβιέπσ κηα αςίθνξε ζρέζε κε 

ηα δεκνηηθά πξάγκαηα πνπ πξννησλίδνληαη ηψξα γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο 
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λα έρνπλ έλα εθξεθηηθφ ραξαθηήξα, ζαο κείλνπκε ιίγν πξνζγεησκέλνη ζηα 

θαζ’ εκάο θαη φρη ζηα θαζ’ πκάο.  

Αο πξνζέμνπκε λα είκαζηε ιίγν ζπγθξαηεκέλνη θαη εγθξαηείο θαη 

εηδηθά λα κελ πξνζθεχγνπκε ζε πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, γηαηί φηαλ 

ιείπνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηα πνιηηηθά, θαηαθεχγνπκε ζε πξνζσπηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο θαη απηφ δελ σθειεί θαλέλα καο. Δίκαη ζίγνπξνο πσο απηνί νη 

νθηψ – ελληά κήλεο, ζα είλαη κήλεο πνπ ζα απνηππσζνχλ θαιχηεξα γηα ηελ 

πφιε θαη γηα ηνπο πνιίηεο καο. Δπραξηζηψ ζεξκά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, παξαθαιψ νη επηθεθαιήο ησλ 

Παξαηάμεσλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δηδηθφο αγνξεηήο γηα ην ζέκα είλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε έρεηε ηνλ ιφγν. πγλψκε πξηλ μεθηλήζεηε 

θ. Αλεκνγηάλλε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη μεθηλψληαο κε ηνπο επηθεθαιήο αλ 

ζέιεηε θάπνηα εξσηήκαηα, νχησο ή άιισο ζα απαληεζνχλ θαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο αλάινγα κε ην ζέκα, γηα ηερληθά δεηήκαηα έρνπκε 

θαη ην δηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Καηά ζπλέπεηα ηνπνζεηεζείηε 

φπσο ζέιεηε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε πξψηε θάζε ζα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε θαη κεηά ζε 

δεχηεξε ζα θάλσ εξσηήκαηα θαη ζε ηξίηε θάζε ζα θάλσ ηνπνζέηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζεο θάζεηο δειαδή ζα είλαη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηα ηξίηε θάζε; δελ ππάξρεη ηξίηε. Τπάξρεη πξσηνινγία θαη 

δεπηεξνινγία θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέιεηε λα θάλσ εξσηήζεηο; Γηαηί έρσ εξσηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θάληε ηηο εξσηήζεηο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ξεθηλάσ κε ηηο εξσηήζεηο, ζα πεξηκέλσ ηηο απαληήζεηο 

θαη κεηά ζα ηνπνζεηεζψ. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηα έζνδα πξψηα νη εξσηήζεηο θαη κεηά ζα πάκε ζηα 

έμνδα. Τπάξρεη έλαο θσδηθφο ζηα έζνδα «Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ», έρεηε 
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εηζπξάμεη 9.941 € θαη πξνυπνινγίδεηε 9.941 € είλαη ζηε γξακκή 22 ή ν 

θσδηθφο 06000115001. Δθεί ινηπφλ έρεηε βάιεη έλα πνζφ φηη ζα εηζπξάμεηε. 

  Ακέζσο κεηά έρεηε έλα δεχηεξν θσδηθφ «Έζνδα απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε ζηέγαζηξα αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ» θη έρεηε βάιεη έλα πνζφ 10.500 €. Δίραηε δηακνξθψζεη θαη ζην 

θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ έλα πνζφ 3.690 €. αο ην είρα πεη θαη πέξζη, ζαο ην 

μαλαιέσ θαη θέηνο κηιάηε γηα ην ίδην πξάγκα αθξηβψο. Γηαηί ην πξψην πνζφ 

πνπ ζαο είπα, είλαη ηα ζηέγαζηξα ησλ ζηάζεσλ θαη ην δεχηεξν πνζφ πνπ 

βάδεηε, ην 10.500 € είλαη πάιη ζηέγαζηξα ζηάζεσλ. Άξα απηφο ν θσδηθφο είλαη 

ιάζνο. 

πλερίδνπκε κε ηα έζνδα, «Σέιε θαη δηθαηψκαηα 

εκπνξνπαλήγπξεο…» είλαη ε Πξσηνκαγηά θσδηθφο 06000122001. Έρεηε 

πξνυπνινγίζεη γηα ην 2023 κφλν 80.000 € θαη ε εξψηεζε είλαη αλ απηφ είλαη 

ινγηζηηθφ γηα ηελ νκάδα 1 ή είλαη πξαγκαηηθφ, γηαηί ηα έζνδα ήηαλ 219. 

Τπάξρεη απάληεζε ζε απηφ;  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ινγηζηηθφ γηα ηελ νκάδα 1. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα έζνδα γηα ην παδάξη δελ ζα είλαη 80.000 ζα είλαη 

219.000 € γηαηί έςαμα εκεξνκελίεο, είδα αλ ε Πξσηνκαγηά πφηε πέθηεη, είδα 

φηη δελ είλαη κέζα ζην Πάζρα, είδα φηη είλαη κηα θαιή κέξα θαη είδα φηη ηα 

έζνδα πξέπεη λα θηάζνπλ πνιχ πςειά. Άξα ε ηζηνξία κε ηα αληαπνδνηηθά 

έξρεηαη θαη απνηππψλεηαη θη εδψ θαη ζπκπιεξψλεη … 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όπσο θαη πέξζη θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πέξζη ην έθαλαλ άιινη, θέηνο ην θάλεηε κφλνη ζαο. Ζ 

αληηπνιίηεπζε, φρη εγψ. 

  Πάσ ζηα έμνδα δελ ζέισ θάηη άιιν απφ ηα έζνδα, έρσ 

εξσηήζεηο γηα ηα έμνδα. Βιέπσ «Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο 

θαη Σακεία ΗΚΑ» έλαο θσδηθφο 02008231001 είλαη ε 209 γξακκή … 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη απνδφζεηο θξαηήζεσλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηάιαβα ηη είλαη, απιά κνπ έθαλε εληχπσζε φηη θέηνο 

είλαη 101.576 θαη ηνπ ρξφλνπ πάεη 2,5 εθαηνκκχξηα. Γηαηί πάεη 2,5 

εθαηνκκχξηα; Ζ εξψηεζε είλαη απηή, γηαηί έρεη ηφζν κεγάιε αχμεζε δειαδή. 

Δξψηεζε θάλσ, δελ θάλσ θξηηηθή.  
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κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε δίθην, ε ζσζηή εγγξαθή είλαη 2,5 

εθαηνκκχξηα. Όηαλ θάλνπκε ηελ απφδνζε θξαηήζεσλ ην εηζάγνπκε ζην 41 θαη 

αληίζηνηρα ην εμάγνπκε…  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Φέηνο έρνπκε πξνυπνινγίζεη 1.800 ηνπ ρξφλνπ πάκε 

2,5; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: αο ιέσ είλαη έζνδν – έμνδν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 2,5 εθαηνκκχξηα.  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη, είλαη ζπλερηδφκελν 4182. 41 θφβνπκε 

γξακκάηην είζπξαμεο γηα ηηο απνδφζεηο ησλ θξαηήζεσλ θαη ηα εμάγνπκε, εθεί 

είλαη ν ζσζηφο θσδηθφο πνπ έπξεπε λα κπεη. Υξεζηκνπνηνχληαλ θάπνηνο 

άιινο θσδηθφο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ήηαλ θάπνηνο άιινο θαη ζπγρσλεχηεθε κε θάπνην άιιν 

θσδηθφ. 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη, ζα έρεη κεδεληζηεί θάπνηνο άιινο.  

  Πάκε παξαθάησ: 020008269002 είλαη «Δπηζηξνθή δαλείνπ γηα 

απαιινηξηψζεηο ηξνχγθαο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ», ηη είλαη απηφ ην 

πνζφ; Γελ ην θαηαιαβαίλσ γη' απηφ ην έρσ ζεκεηψζεη. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ην πνζφ είλαη ην ππφινηπν απφ ην Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη πξέπεη λα ην επηζηξέςνπκε; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπίζεο βιέπσ έλα θσδηθφ εδψ 02157135038 

«Πξνκήζεηα εμέδξαο» έρεηε πξνυπνινγίζεη 13.200 € θέηνο αγνξάζηεθε κηα 

εμέδξα. Ο Γήκνο έρεη αλάγθε θαη γηα κηα δεχηεξε εμέδξα; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφζζεην θνκκάηη είλαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ελλνείηε; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Παξαηεξήζεθε ην εμήο θαηλφκελν: ε εμέδξα πνπ έρνπκε 

πάξεη, ελψ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο εθδειψζεηο 

επεηδή νη εθδειψζεηο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ επηέκβξε έρνπλ έλα κεγάιν εχξνο θαη 

πιένλ νη αλάγθεο καο είλαη απμεκέλεο, ζα πάξνπκε έλα πξφζζεην θνκκάηη ζηε 
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ινγηθή απηή έηζη ψζηε λα κεγαιψζνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα πνπ έρνπκε 

πάξεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη βιέπσ θη έλα πνζφ ην νπνίν είλαη 02157311001 

«Καηεδάθηζε θηηξίνπ Γεθειείαο – Δπηαιφθνπ» 9.224,80 €. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη πιεξσζεί αθφκε ε θαηεδάθηζε ηεο ηξνχγθαο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ δελ έπξεπε λα πάεη ζηα ΠΟΔ;  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη ηηκνινγεζεί αθφκε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έθαλε ηε δνπιεηά, είλαη νθηψ κήλεο θαη δελ έρεη 

ηηκνινγήζεη; Καη είλαη λφκηκν απηφ; Δξψηεζε θάλσ, δελ μέξσ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο ίδηνο δελ έρεη … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση; Έθαλε ηε δνπιεηά θαη δελ έρεη ελδηαθεξζεί λα 

ηηκνινγήζεη; Γελ ην θαηαιαβαίλσ θαη πάιη. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ζπγλψκε ζα βγάιεηε κηα πξφζθιεζε γηα 

ζχλαςε ζχκβαζεο γηα λα γίλεη ην έξγν; Απηφ ζα θάλεηε κεηά; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πσο ζα γίλεη κεηά; Έρνπκε παξαιάβεη ην έξγν; Δγψ ην 

βιέπσ γθξεκηζκέλν εδψ θαη νθηψ κήλεο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πάεη ζηα ΠΟΔ, δελ εκθαλίδεηαη ν θσδηθφο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ιέσ. πγλψκε δελ μέξσ, δείηε ην, είλαη κηθξφ 

πνζφ, είλαη αδηάθνξν.  

  Δπίζεο ζηνλ 20 βιέπσ ζηελ Τπεξεζία Αλαθχθισζεο 

Απνβιήησλ θαηαζθεπψλ, εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ 02206277001 έρεηε βάιεη 

έλα πνζφ 6.000 € είλαη ηα κπάδα, είλαη κηα άδεηα πνπ είρακε βγάιεη εκείο σο 

Γηνίθεζε γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά θαη πιεξψλνπκε πνιχ θηελά ηνλ ηφλν 

ζηα κπάδα. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηέο νη ηηκέο ησλ κπαδψλ πξνθχπηνπλ βάζεη ΦΔΚ. Γελ 

πάκε φπνπ ζέινπκε … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν μέξσ. ην ζπαζηήξα ην ζπγθεθξηκέλν πάκε, μέξσ 

πνπ πάκε γηαηί έβγαια ηελ άδεηα εγψ. Με ηελ επθαηξία πνπ είδα ηνλ θσδηθφ, 

επεηδή είδα φηη ν 20 δελ έδσζε νχηε έλα επξψ θέηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

κπάδα ησλ ζθνππηδηψλ γηα λα ην πνχκε γηα λα θαηαιάβεη θαη ν θφζκνο, πήγαλ 
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θαη πιεξψζεθαλ κε 100 επξψ ηνλ ηφλν ελψ ζα κπνξνχζαλ λα πιεξσζνχλ κε 

8 επξψ ηνλ ηφλν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνηνο ζαο ην είπε απηφ θ. Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Βιέπσ ηνλ θσδηθφ θ. Κνπηζάθε, κεδέλ.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθφκε δελ έρνπλ πιεξσζεί ηα ηηκνιφγηα, δελ είλαη έηζη 

φπσο ην ιέηε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σφηε είλαη ιάζνο ε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κάλεηε ιάζνο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δθηίκεζε πιεξσζέλησλ κεδέλ. Ή ζα κε αθήζεηε λα πσ 

απηά πνπ ζέισ, ή ζα πείηε εζείο. Όηαλ ιέεη εθηίκεζε πιεξσζέλησλ κεδέλ γηα 

ην 2022 ελλνείηε φηη δελ ζα πιεξσζεί νχηε έλα επξψ. Γελ ζέιεη κεηάθξαζε. 

Καη επεηδή ε άδεηα ζα ιήμεη, πέληε ρξφληα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε άδεηα ζαο ιέσ 

αλαλεψζηε ηελ άδεηα.  

  Βιέπσ έλα θσδηθφ «Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ GPS θαη άδεηαο 

ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ», ζθνπεχεηε 

λα βάιεηε GPS θαη λα παξαθνινπζείηε ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ; Κσδηθφο 

02207135020. Ζ εξψηεζε είλαη πνιηηηθή, δελ είλαη νηθνλνκηθή, ηη ζθνπνχο 

έρεηε. 

  «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε κφληκσλ θαη 

εκηκφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ» θσδηθφο 02306662001. Δίραηε πξνυπνινγίζεη 

ην ’22 154.000 € έρνπκε κπεη πηα ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο, εθηηκάηε φηη ζα 

μνδέςεηε 4.400 δειαδή δελ αγνξάζαηε νηθνδνκηθά πιηθά θαη ςεθίδνπκε γηα 

ηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ 150.000 €. Ζ εξψηεζε είλαη γηαηί δελ 

αγνξάζηεθαλ θέηνο νηθνδνκηθά πιηθά. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίζηε κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζσζηά; Θπκάζηε 

πφηε ήξζε ε ζχκβαζε γηα ηα νηθνδνκηθά πιηθά, θ. Αλεκνγηάλλε; Να ζαο 

αληηζηξέςσ δειαδή εγψ ηελ εξψηεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη δελ ζπκάκαη. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καθψο ξσηάηε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθνχ δελ ζπκάκαη. Γη' απηφ είζηε εδψ γηα λα κνπ 

απαληήζεηε. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη άηνπν ην εξψηεκα. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δζείο είζηε Γηνίθεζε, εγψ είκαη αληηπνιίηεπζε.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη ζαο απαληψ: είζηε κέινο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίκαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εληάμεη ηη 

αιιάδεη κε απηφ; Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πξνκήζεηα αθξπιηθψλ μνδέςαηε 

θέηνο κεδέλ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πιηθά γηα ζίδεξα θαη δνκηθά πιέγκαηα 

μνδέςαηε θέηνο κεδέλ θαη έρεηε πξνυπνινγίζεη πνζά, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηελ πξνκήζεηα ηεο μπιείαο. 

  Πάκε ζηηο κειέηεο. Κσδηθφο 02308123001 «<Μειέηεο, έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο», ηη είλαη απηφ; Γελ θαηαιαβαίλσ. 

Πνηνο κπνξεί λα κνπ ην εμεγήζεη; 47.120 €.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη θάπνηεο κειέηεο παξειζφλησλ εηψλ θ. 

Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 81. Δληάμεη ιάζνο δηθφ κνπ, θαθψο ην έβαια δελ 

ην πξφζεμα φηη είλαη 81. 

  Πάκε ζην 35 βιέπσ δπν θσδηθνχο γηα ην άιζνο, ην έλα είλαη 

«Ξερνξηάξηαζκα άιζνπο γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο» θαη έλα άιιν είλαη 

«Δπηθαλεηαθφ θξεδάξηζκα άιζνπο» θαη ε εξψηεζε είλαη ε εμήο: είλαη 

απαξαίηεηνη θαη νη δπν θσδηθνί; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο ιφγνο;  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άιιν είλαη ην μερνξηάξηζκα ηνπ άιζνπο γηα ιφγνπο 

ππξνπξνζηαζίαο θαη άιιν είλαη ην επηθαλεηαθφ θξεδάξηζκα γηαηί ζε θαηά 

ηφπνπο κέξε ηνπ άιζνπο δελ γίλεηαη γηα ιφγνπο ππξνπξνζηαζίαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πάκε ζε έλα θσδηθφ ν νπνίνο είλαη κεδεληθφο θαη ζα 

ήζεια λα ξσηήζσ γηαηί δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη δαπάλε 02356662006 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ ζθίαζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ», ε αλάγθε δελ ππάξρεη πηα;  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη γίλεη ε πξνκήζεηα θ. Αλεκνγηάλλε θαη εθθξεκεί ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθνχζηε, βιέπσ κεδεληθή εθηίκεζε πιεξσζέλησλ. Έρεη 

πιεξσζεί απφ άιιν θσδηθφ; 
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κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Πξνθαλψο φηαλ έρεη γίλεη ε ζχληαμε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εθθξεκνχζε ε ηηκνιφγεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη αιιά ζα έπξεπε λα είλαη ζηηο εθηηκήζεηο. 

Καηαιάβαηε ηη ιέσ; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Οη εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρεη πάεη Παξαηεξεηήξην … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άξα έρνπκε έλα θελφ εδψ θαη θάπνηνη θσδηθνί κπνξεί 

λα είλαη ειιηπείο. Πάλησο εκέλα απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη γηαηί πξαγκαηηθά 

ππάξρεη πξφβιεκα εθεί, λα κπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηέγαζηξν. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δθεί αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο πνιχ πηζαλφ λα έρεη γίλεη 

δηπιή θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ, ζα ην ειέγμνπκε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σειείσζα κε ηηο εξσηήζεηο κεηά πάσ γηα ηνπνζέηεζε 

νπφηε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ νη ππφινηπνη. Δπραξηζηψ. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, θ. Γξεηδειηά θ. 

Σνκπνχινγινπ έρεηε εξσηήζεηο; Γίλεηε ηε ζέζε ζαο ζηνλ θ. Γεσξγακιή. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γελ ζέισ λα κηιήζσ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ζέισ λα απαληήζσ ζην Γήκαξρν, δελ μέξσ αλ κε αθνχεη. 

Γήκαξρε, είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ιεο ζρεδφλ ηα ίδηα 

πξάγκαηα, ηε κηα είπεο «Πέκπηε θάιαγγα» θαη ην άιιν ην είπεο θάπσο 

αιιηψο, ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ γηαηί δελ ζέισ λα ζπλερίζνπκε ζέισ λα 

ηειεηψζεη ε ηεηξαεηία κηα ραξά θαη λα είκαζηε αγαπεκέλνη, αλεμάξηεηα ην ηη ζα 

θάλεη ν θαζέλαο καο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε απηά πνπ ιεο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζην έρσ  μαλαπεί, ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη. Έρσ πάξα 

πνιιά πξάγκαηα γηα εζέλα, πνπ εγψ θη εζχ κφλν μέξνπκε ηη έρσ θάλεη γηα 

εζέλα. ε παξαθαιψ πάξα πνιχ κελ ην μαλαπείο απηφ ην πξάγκα.  

Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην θάλεηο θαη κε ζηελνρσξεί πάξα 

πνιχ θαη γη' απηφ αλαγθάδνκαη λα απαληήζσ. Γελ ζέισ λα κπσ ζε 

ιεπηνκέξεηεο νχηε λα πσ πξάγκαηα. Αιιά αλ μαλαγίλεη, ζα αλαγθαζηψ, ζα κε 

αλαγθάζεηο λα πσ πξάγκαηα θαη δελ ζέισ. Γηαηί δελ θάλεη θαιφ νχηε ζε εκάο 

πξνζσπηθά, νχηε ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπο άιινπο, νχηε ζε απηνχο 

πνπ καο αθνχλ, αιιά νχηε θαη ζηνλ θφζκν. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ πξνθαιείηε … 
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ ζέισ λα θάλνπκε δηάινγν, απιά απηφ πνπ ιεο πεξί 

άξδεσλ θη φια απηά γηαηί ηα αθνχσ ρξφληα, ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ 

μέξνπκε θαη εγψ θαη εζχ φηη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ πξνθαιείηαη θάπνηνο απαληάεη. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ πξνθάιεζα θαλέλαλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη εζχ. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Αλαθέξζεθεο θαη ζε εκέλα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη εζχ. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Μα αλαθέξζεθεο ζε εκέλα γηαηί θη εγψ έρσ παξαηηεζεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζεσξψ πσο αλ πξέπεη λα ιερζνχλ … 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γήκαξρε ζπγλψκε, μέξεηο πάξα πνιχ θαιά φηη 

ζπλαληεζήθακε, βξεζήθακε έλαο άλζξσπνο πνπ ιεο φηη ζε πνιεκάεη θαη ζε 

πνιέκεζε θαη έρνπκε βξεζεί ηξεηο θαη ηέζζεξηο θαη πέληε θνξέο θαη έρνπκε πεη 

λα μαλαζπλεξγαζηνχκε θαη λα μαλαθάλνπκε πάιη απηά πνπ έρνπκε πεη, δελ 

γίλεηαη. Καη μέξεηο πάξα πνιχ θαιά ηειεπηαίν κήλα πνπ ήκνπλ Αληηδήκαξρνο 

έλα πξάγκα ζα πσ: είρακε ζπλελλνεζεί λα πεγαίλσ θαη λα βγάδσ 

θσηνγξαθίεο λα πξνβάιισ ηα έξγα πνπ θάλνπκε -φρη πνπ θάλσ, πνπ 

θάλνπκε- θαη ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινί ζνπ κνπ είπαλ εκέλα φηη δελ κε 

αθήλνπλ νη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα δεκνζηνπνηνχκε ηηο θσηνγξαθίεο 

θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ … 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Σν μέξεηο πνιχ θαιά γηαηί ην έρνπκε ζπδεηήζεη. Σψξα 

μέξσ φηη ζα πεηο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, δελ πεηξάδεη ην ηειεηψλσ εδψ, ζε 

παξαθαιψ πάξα πνιχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε πεη θη άιια φκσο.  

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: ε παξαθαιψ φκσο πάξα πνιχ κε ην ζπλερίζνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη αιιά έρνπκε πεη θη άιια θαη δελ ζέισ. 

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Έρνπκε πεη πάξα  πνιιά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγψ δελ ζέισ, εηιηθξηλά δελ ζέισ.  

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σειεηψζαηε θ. Γεσξγακιή; Χξαία. Θέιεηε λα πείηε θάηη θ. 

Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ ζα κηιήζσ νχηε πεξί άξδεσλ, νχηε πεξί 

δεκνζθνπήζεσλ γηαηί ηψξα ηειεπηαία έγηλε θαη κηα ηέηνηα πνπ θάπνηνη 

εμεπιάγεζαλ θαη θάπνηνη ζνξπβήζεθαλ. Δπραξηζηψ πάλησο ηνπο ζπλδεκφηεο 

κνπ γηα ηε κεγάιε πξνηίκεζε πνπ κνπ έδσζαλ, απφ φ,ηη γλσξίδσ εμ εγθχξνπ 

πεγήο. 

Πάκε ζηα θαζ’ εκάο. Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε έλα 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 52.139.136,21 € ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε ηαθηηθά 

έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 10.492.794,54 € ζε έθηαθηα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 

15.476.599005 €, έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη 

γηα πξψηε θνξά ηεο ηάμεο ηνπ 1.280.000 €, εηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο απφ ΠΟΔ 14.844.534 €, εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ 4.340.526 € θαη ρξεκαηηθφ ππφινηπν 5.704.682 €. 

πλνιηθά 52.139.136 € φζνλ αθνξά ηα θεξφκελα έζνδά ηνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζαλ ν θ. Γεσξγακιήο, ν θ. 

Γξακκέλνο θαη ν θ. Καξαβίαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη φζνλ αθνξά ηα έμνδά ηνπ, ηα έμνδα ρξήζεο ζηα 

16.930.540 € ζηηο επελδχζεηο ζηα 20.999.885 € ζηηο πξνβιέςεηο 14.200.779 € , 

ζην απνζεκαηηθφ 7.930.000 € θαη ζην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ζηα 52.139.130,21 €. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη εθ πξψηεο φςεσο ν πξνυπνινγηζκφο απηφο 

είλαη παληειψο ςεπδήο, αλεηιηθξηλήο, θνπζθσκέλνο θαη παξαπιαλεηηθφο θαη 

ζα εμεγεζψ.  

Αο πηάζνπκε ην Σερληθφ Πξφγξακκα. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα σο 

γλσζηφλ αλαιχεηαη ζε 8 θεθάιαηα. Κάζε θεθάιαην έρεη ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο 

ηνπ νηθνλνκηθέο φζνλ αθνξά ηα ηεθηαηλφκελα εληφο ηνπ έηνπο ’23 έξγα θαη ηα 

ινηπά θαη ζα πηάζσ κία – κία θαηεγνξία.  

Καηεγνξία Α, είλαη ηα ζπλερηδφκελα. Πξηλ πάσ ζηνπο πφξνπο 

ηνπ Γήκνπ, ην ζχλνιν ησλ ζπλερηδνκέλσλ είλαη ζηα 3.813.872,04 € απφ απηά 

ηα 3.813.874 € νη πφξνη ηνπ Γήκνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 46.824,80 €.  
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Καηεγνξία Β ηα νηθνδνκηθά ηα νπνία αλέξρνληαη ζην χςνο ησλ 

5.930.013,78 € θαη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ ζηηο 5.000 €. 

Καηεγνξία Γ ηελ νδνπνηία, πξνβιέπνληαη 1.173.630 € θαη νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ, κεδέλ. 

Καηεγνξία Γ απνρέηεπζε – φκβξηα 35.000 € νη πφξνη ηνπ Γήκνπ 

κεδέλ, εδψ είλαη αληαπνδνηηθά ην έξγν θαη ζρεδφλ έρεη νινθιεξσζεί 

παληειψο ε απνρέηεπζε. 

Καηεγνξία Δ ηα Ζ/Μ ζηα 234.260 € θαη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ, 

κεδέλ. 

Καηεγνξία η. ην πξάζηλν κεδέλ ην ζχλνιν θαη πξνθαλψο θαη νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ, κεδέλ. 

Καηεγνξία Ε κειέηεο. Πξνβιεπφκελεο χςνπο 298.672,60 € θαη νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ 100 €. 

Καηεγνξία Ζ πνιενδνκηθά, 37.300 € ζην ζχλνιφ ηνπο θαη νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ 37.200 €. 

Σν ζχλνιν ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ απηά ηα 52 

εθαηνκκχξηα αλέξρεηαη ζηα 11.522.748,42 € θαη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ δειαδή 

απφ ηα 11,5 εθαηνκκχξηα, είλαη ηεο ηάμεο κφλν ησλ 89.124,80 €. Απηφ δείρλεη 

ηελ νηθνλνκηθή έλδεηα ηνπ Γήκνπ λα επελδχζεη, δηφηη βαζίδεηαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο φηη ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη απφ δηάθνξα ΑΣΑ θαη ηα ινηπά 

θαη θάλνληαο θαη θάπνηεο αιρεκείεο. 

Θα αλαθεξζψ ζε κηα πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ΚΑΠΖ. 

Πξνβιέπεηαη έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 2.900.000 € θαη πξνβιέπεηαη απηφ λα ην 

πάξνπκε απφ θάπνπ αιινχ ην πξφγξακκα, έηζη δελ είλαη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ Πεξηθέξεηα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ νπνία Πεξηθέξεηα αλ δελ θάλσ ιάζνο έρεη εγγξάςεη 1.000 

€. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη έξζεη έγγξαθν θ. Γξεηδειηά … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηα έγγξαθα, άιιν ζέισ λα πσ. Απηφ ην 2.900.000 € 

γηα έλα θηίξην απέλαληη απφ ην δεκαξρείν ην ζεσξείηε πςεινχ επηπέδνπ ή 

κέηξηαο θαηαζθεπήο; Γηφηη απφ φ,ηη ξψηεζα εγψ κεραληθνχο είλαη πάξα πνιχ 
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πςειφ θαη απζαίξεην ην πνζφ ησλ 2.900.000 €. Σν λα βγάδνπκε θαη λα ιέκε 

ζα πάξνπκε… κπνξεί λα ηα πάξνπκε. 

  Κχξηνη λα ζνβαξεπηνχκε ιηγάθη, είλαη πνιχ πςειά ηα θνλδχιηα 

απηά γηα ηέηνηεο θαηαζθεπέο. Γηφηη δελ είλαη θαηαζθεπέο πνπ ζα θάλνπκε 

ζαιφληα ινπζάηα, ζα θάλνπκε αίζνπζεο καδηθέο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ 

ηξίηε ειηθία. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη κε βάζε ηε κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ. 

Γξεηδειηά.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξσ απφ ηηο κειέηεο. Όπσο θαη κηα άιιε κειέηε πνπ έρεη 

εδψ κέζα, 200 ηφζεο ρηιηάδεο γηα ην άιζνο.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ηε Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη κάιηζηα είλαη θαη 

ελδνυπεξεζηαθή κειέηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όπσο αληηιακβάλεζηε θπξίεο θαη θχξηνη θαηά ην ζθέινο ηνπ 

Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο είκαζηε ζε κεγάιε απφζηαζε γηα λα πνχκε εκείο φηη 

ζπκθσλνχκε. 

  Πάκε ζην ζθέινο ησλ αληαπνδνηηθψλ. Κχξηνη ζπλάδειθνη καο 

θαηεγνξνχζαηε έσο ηψξα φηη εκείο κεηψζακε ηα δεκνηηθά ηέιε θαη 

θαηαζηξέςακε ην Γήκν φζνλ αθνξά ην ζθέινο ηεο θαζαξηφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ν θ. Βνχξνο βγαίλεη ζηα facebook θαη ιέεη «έρνπκε ηα ρακειφηεξα 

δεκνηηθά ηέιε». Γηαιέμηε κε πνηνλ είζηε: κε ηα ρακειφηεξα δεκνηηθά ηέιε πνπ 

πήξε ε αληηπνιίηεπζε θαη ραίξεζηε γη' απηφ, ή ηελ θαηεγνξείηε γηαηί ηα 

θαηέβαζε εθεί;  

Σελ φπνηα δεκηά πάζαηε ζην ζθέινο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αληαπνδνηηθψλ, δελ ηελ πάζαηε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Σελ πάζαηε απφ ηε 

δηαρείξηζε απηή θαζαπηή ηε δηθή ζαο, έλα. Καη απφ ηελ ελεξγεηαθή έθξεμε 

ηηκψλ πνπ έγηλε απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα ηελ νπνία δελ θέξεηε επζχλε είλαη 

έλα θνηλφ κπζηηθφ πνπ αθνξά φιε ηελ Δπξψπε θαη φιν ηνλ θφζκν. 

Θα αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα. Πέξζη είραηε βάιεη ζηα 

αληαπνδνηηθά 500.000 € γηα ΓΔΖ. Οη 500.000 € γηα ΓΔΖ κε ηελ εηζήγεζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο πνπ έγηλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ άιιαμε ην 

θνλδχιη, 500.000 € παξέκεηλαλ. Άξα κπνξεί λα αιιάμαηε ζε άιιεο κεξηέο, 

πνλεξηέο κεξηέο, αιιά εθεί δελ πεηξάμακε δξαρκή. 
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Γελ πεηξάμακε δξαρκή νχηε ζηνλ Δληαίν χλδεζκν, 400.000 €. 

Έξρεζηε πξφζθαηα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνρζέο ζηε ζρεηηθή 

ζπλεδξίαζε θαη ιέηε γηα αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηειηθή ηηκή απφ 500 

έγηλε 892, κεηά ζέιαηε άιιεο 285 θαη θάηη ςηιά, ην θηάζαηε ζε 1.177.524,73 €, 

απηφ είλαη ην έλα. 

Πνπ ζεκαίλεη απφ ηηο 500 έσο ην 1.100 είλαη θάπνπ 700 ρηιηάδεο. 

πκθσλνχκε; Έηζη είλαη. Γηθφ ζαο έγγξαθν. ηελ απφ θάησ ζεηξά ιέηε 

«εηζθνξά ππέξ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ λνκνχ Αηηηθήο» απφ 900 

ζπλ 289.227 ηειηθή 1.189.227 €. πκθσλνχκε ζε απηά ηα λνχκεξα ηα νπνία 

ηα είπακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; πκθσλνχκε.  

Έξρεζηε ηψξα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ πνπ 

εληάζζεηαη σο θεθάιαην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφλ πνπ ςεθίζαηε 

πξνρζέο θαη ιέηε αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ θσδηθφ 02206211001 

500.000 €. Μα θέηνο κφλν έθηαζε 1.177.524 θαη έρεη ν Θεφο αθφκε κέρξη λα 

θιείζεη ην έηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε κηα ππέξβαζε θάπνπ ζην 

εθαηνκκχξην κφλν απφ ΓΔΖ. 

Άξα θαηά ην ζθέινο ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ κφλν ζε απηφ ηνλ 

θσδηθφ, είλαη παληειψο ειιεηκκαηηθφο θαη ςεπδήο ν πξνυπνινγηζκφο πνπ 

ςεθίζαηε θαη δεηάηε απφςε λα ςεθηζηεί ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Πάκε ζηνλ άιινλ θσδηθφ, εγψ δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, 

θαιά έθαλε ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη  κπήθε, εγψ ζα ζηαζψ ζε δπν ηξία θνκκάηηα 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ηεο αιήζεηαο θαη ηεο 

πιαζκαηηθφηεηαο. 

ηνλ Δληαίν χλδεζκν βάδεηε κε ηελ απφθαζε πνπ πήξαηε 

πξνρζέο 400.000 € θάλσ ιάζνο θ. δηεπζπληά; σζηά. σζηά θαη ηα 

πξνεγνχκελα; Μάιηζηα. Ο Δληαίνο χλδεζκνο θέηνο ζηέιλεη έλα ραξηί θαη ιέεη 

απηά πνπ μέξαηε, ηειεηψζαλε. 1.189.227 γηα θέηνο. σζηά; Δίλαη ππνρξεσηηθή 

δαπάλε θ. δηεπζπληά απηή ζηνλ Δληαίν χλδεζκν; Καιά θάλαηε εδψ θαη ην 

πήγαηε ζην θεηηλφ γηα λα πιεξσζεί, αιιηψο δελ ζα πιεξσλφηαλ.  

ηνλ απξηαλφ ηνπ ’23  φκσο; Ξαλαγπξίδεηε πίζσ. Καη αληί λα 

βάιεηε 1.100 πεξίπνπ εθεί θνληά ζε απηφ πνπ δήηαγε ην ’22 λα πεηο άληε θαη 

ρσξίο αχμεζε ηα ίδηα 1.180. μαλαβάδεηε επηζηξνθή 400.000 €. Δίκαζηε 

πιαζκαηηθνί άιιεο 800.000 €;  
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Πνπ ζεκαίλεη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα ζνβαξφηεηα. Δγψ έρσ ην ζάξξνο θαη ιέσ φπσο έιεγα πέξζη θαη 

πξφπεξζη πξέπεη λα θάλνπκε κεηψζεηο γηαηί ππήξρε έλα ππφινηπν απφ ηελ 

πεξίνδν Βαζηιφπνπινπ, πνπ θάπνηνη απφ ηελ πιεηνςεθία δελ κε άθνπγαλ, 

έηζη ψζηε λα έξζεη λνξκάι ε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ηηκνινγηαθά, αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θέηνο ιέσ φηη ε ελεξγεηαθή αλαηαξαρή δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα πξαγκαηηθά, κε νθεηιφκελα νχηε ζε εζάο, νχηε ζε εκάο. 

Καη νθείιαηε λα έρεηε ην ζάξξνο λα θάλεηε ηελ αλαγθαία αχμεζε 

πνπ έπξεπε έηζη ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο λα είλαη εηιηθξηλήο θαη ζηα 

νηθνλνκηθά εδψ θαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ, αιιά 

θαη ηελ αιήζεηα πξνο ηνπο πνιίηεο γηα κηα αιήζεηα πνπ θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο 

ηε δνπλ θαη ηε βηψλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο μερσξηζηά θαη ζην ζχλνιν ζαλ ρψξα 

θαη φινη ζα καο πίζηεπαλ. 

Αλη' απηνχ φκσο αθήλεηε λα εμειηρζεί ην ’23 θ. δηεπζπληά θαη ζα 

θέξεηε θαη επζχλε εζείο ζε απηφ ην έηνο, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηελ αληαπφδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Γηφηη εάλ πξηλ 

μεθηλήζνπκε είκαζηε θαηά 1,5 εθαηνκκχξην εγψ ζαο ιέσ πνπ είλαη παξαπάλσ, 

ειιεηκκαηηθνί, δελ ζα κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε νχηε Δληαίν χλδεζκν, νχηε 

ΓΔΖ θαη καθάξη λα κεηψλνληαη νη ηηκέο ηεο ΓΔΖ θαη λα κελ απμάλνληαη, γηαηί 

απφ φ,ηη άθνπζα αξρέο ηνπ έηνπο πάεη γηα 30% πάιη αχμεζε ε ΓΔΖ. 

Όπσο αληηιακβάλεζηε θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δελ αμίδεη 

θαλείο λα κπεη ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, γηαηί εγψ αλ αζρνιηφκνπλ ιίγν 

παξαπάλσ ζα έβξηζθα πάξα πνιιά ζεκεία ηα νπνία δπζηπρψο δελ 

ππάξρνπλ ψηα αθνπφλησλ εδψ κέζα. Γηφηη φια ηα βιέπνπλ σο χπνπηα, φηη 

θάηη καγεηξεχνπκε θαη θάηη ππνλνκεχνπκε. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε εκείο 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ σο εηζάγεηαη, νχηε ην Σερληθφ Πξφγξακκα δηφηη 

φπσο αληηκεησπίδεηαη νη πφξνη, ην λα πεξηκέλεη κφλν ηα πξνγξάκκαηα θαη 

κφλν, ρσξίο λα πξνγξακκαηίδεη γηα λα βγάιεη απφ ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο 

ρξήκαηα λα ηα επελδχζεη ζε δηάθνξεο παξεκβάζεηο, ή αθνχγνληαο ζαλ απηά 

πνπ άθνπζα πξηλ απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε κε ηνλ θ. Βεληήξε φζνλ αθνξά ηα 

ηηκνιφγηα ηα νπνία πξνζεθνκίζζεζαλ, δελ αθήλεηε πεξηζψξην λα πνχκε θη 

εκείο φηη ζα κπνξνχζακε λα ςεθίζνπκε απηφ ην πξάγκα. Δπραξηζηψ.  
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο ζπκθσλψ κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

εξσηήζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο αιιά θαη κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο θαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 

  Θα πξνζζέζσ κφλν κεξηθά ζεκεία. Απεπζχλνκαη ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο: θχξηε δηεπζπληά, ζε 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζαο είρα ξσηήζεη εάλ έρεη θιείζεη ην 

Σακείν ηνπ Γήκνπ θαη κνπ απαληήζαηε φηη έθιεηζε κε 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2022. 

Δπαλαιακβάλσ ην εξψηεκα θαη ζέισ πάιη ηελ απάληεζή ζαο 

επ’ απηνχ, εάλ έρεη θιείζεη ην Σακείν ηνπ Γήκνπ θαη πφηε έθιεηζε. πκθσλία 

Σακείνπ, λα μεθαζαξίδνπκε ηη ζέισ λα πσ. 

Μηα εξψηεζε πνπ είλαη ζπλάκα θαη ηνπνζέηεζε. Δίπε ν θ. 

Γήκαξρνο φηη έρνπκε θέηνο έλα Σερληθφ Πξφγξακκα αξθεηά θηιφδνμν γχξσ 

ζηα 12 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ εξψηεζε είλαη: ην έηνο πνπ δηαλχνπκε ηψξα, ην 

2022, ζε πνην χςνο έθηαζε ε εθηέιεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

είρακε πξνβιέςεη ην 2021, γηα ην 2022. Πνην ήηαλ ην πνζφ πνπ πξνβιέςακε 

θαη ηη εθηειέζηεθε. Ση πνζφ εθηειέζηεθε απφ ηελ πξφβιεςε πνπ είρακε θάλεη. 

Πνηα ήηαλ ε πξφβιεςε θαη πνηα είλαη ε εθηέιεζε κέρξη ζήκεξα, είκαζηε πιένλ 

21 Γεθεκβξίνπ. 

Σν ηξίην πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη φηη έρνπκε κηα 

πιεξνθνξία ηελ νπνία ηελ θαηαζέησ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη 10 ζρνιηθνί 

ηξνρνλφκνη έρνπλ λα πιεξσζνχλ απφ ηνλ επηέκβξην κήλα. Σν εξψηεκα είλαη 

εάλ ηζρχεη απηφ. Απηή ε πιεξνθνξία κνπ έθηαζε πξηλ απφ ιίγν κε κήλπκα, 

δελ ην μέξσ, εξψηεζε ππνβάιισ. 

Καη ηειεπηαίν κηα παξαηήξεζε επεηδή πξάγκαηη ην είπε θαη ν θ. 

Γξεηδειηάο πξνεγνπκέλσο ππάξρεη κηα θεκνινγία γηα δεκνζθνπήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη, ζα ήζεια λα πσ ζε φπνηνπο δηαδίδνπλ απηά πνπ δηαδίδνπλ λα 

δεκνζηεχζνπλ ηηο δεκνζθνπήζεηο πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο, εθφζνλ νη 

δεκνζθνπήζεηο απηέο είλαη έγθπξεο. Σίπνηε άιιν, απηά.  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ εξψηεζή κνπ εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, νπφηε ζα 

κπσ θαη' επζείαλ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ.  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο – ηνπνζεηήζεηο καδί. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ηνλ ΔΓΝΑ ήηαλ ε εξψηεζή κνπ, έγηλε θαηαλνεηή ε 

εξψηεζε δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ γηα λα ηνπνζεηεζψ.  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ, ζηα εξσηήκαηα θαη' αξράο πνπ ηέζεθαλ, 

απαληήζεθαλ; Δίκαζηε εληάμεη;  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Πξαγκαηηθά φπσο ζαο απάληεζα θ. 

Σνκπνχινγινπ ηέινο Ηνπιίνπ θαη έρνπκε θαη εηθφλα Σακείνπ κέρξη 31 

Οθησβξίνπ ηνπ 2022. Γελ έρεη θιείζεη ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν γηα 

λα θιείζεη ηππηθά, δειαδή λα θαηαηεζεί θαη απνινγηζκφο.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα θαηαιάβσ ην εμήο θ. 

δηεπζπληά: έρεηε ζπκθσλήζεη Σακείν έσο 31 Ηνπιίνπ ηνπ ’22; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα. Ση δελ έρεη θιείζεη 

αθφκε; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Σν νηθνλνκηθφ έηνο 2021 απνινγηζηηθά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία, 

ελλνείηε; Απηφ είλαη ινγηθφ. Σν Σακείν φκσο έρεη θιείζεη, έρεη ζπκθσλήζεη.  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε θχξηνη ζπλάδειθνη αο μεθηλήζνπκε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο 

γηα λα κπνξέζνπκε ζηγά - ζηγά λα καδεχνπκε ην ζέκα.  

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ μέξσ αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα μαλακπψ ζηε 

δηαδηθαζία κε ηνπο θσδηθνχο, είλαη πάξα πνιινί θαη δελ ππάξρεη ιφγνο. ηελ 

θνπβέληα πνπ είρακε θάλεη γηα ηα αληαπνδνηηθά ζαο είρα πεη φηη είλαη 

αλαιεζήο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ θαη σ ηνπ ζαχκαηνο έξρεηαη 

ην Παξαηεξεηήξην θαη φ,ηη έιεγα εγψ εδψ, έξρεηαη θαη ζαο ην ιέεη θαη ην 
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Παξαηεξεηήξην. Γειαδή βάδεη ηηο ίδηεο επηθπιάμεηο κε εμαίξεζε κία, ηνλ 

ΔΝΓΑ, δειαδή βάδεη ην ξεχκα, βάδεη ηα θαχζηκα θαη εζείο ηνπ ζηέιλεηε κηα 

απάληεζε ε νπνία είλαη πνιχ αηζηφδνμε, εγψ ζπκάκαη αθφκε ην έρσ ζηα απηηά 

κνπ, ην 2019 λα ζέιεηε 480.000 € θαχζηκα θαη λα ην ππνζηεξίδεηε φινη κε 

πάζνο φηη ηα θαχζηκα ζα είλαη γηα ην 2020 ρξεηαδφηαλ ν Γήκνο νπσζδήπνηε 

480.000 € πεηξέιαην, γηα λα θηλήζεη ηα απηνθίλεηα. 

Έξρεζηε θέηνο, κηα ρξνληά πνπ ηα θαχζηκα είλαη ζην Θεφ θαη 

βάδεηε 190.000 € απφ εθεί θαίλεηαη ν ηξφπνο θαη ε πξνρεηξφηεηα πνπ έρεηε 

δηνηθήζεη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φιν πνπ δελ ην κάζαηε θαη δελ ην έκαζαλ θαη 

νη Αληηδήκαξρνη Οηθνλνκηθψλ εηδηθά ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, είλαη φηη έλαο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη λνχκεξα ζε έλα ραξηί. Ζ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

είλαη ε πινπνίεζή ηνπ. Όηαλ δελ πινπνηείο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα ζνπ πέζεη 

ζην θεθάιη θαη ζαο έπεζε ζην θεθάιη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξψηεο ρξνληάο, 

πνπ κε ζξάζνο επηκέλαηε φηη πεξηπηψζεηο φπσο ηα θαχζηκα πνπ ζπκάκαη 

πξφρεηξα, είλαη 480 ρηιηάξηθα. Ήξζαλ ηα 480 ρηιηάξηθα θαη ηελ επφκελε ρξνληά 

ζαο έπλημαλ γηαηί ην πιεφλαζκα ήηαλ ηεξάζηην. 

Έξρεηαη ην Παξαηεξεηήξην θαη ζαο ιέεη «δηθαηνινγήζηε κνπ ην 

ξεχκα, δηθαηνινγήζηε κνπ ηα θαχζηκα», κηα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεηε 

είλαη γηα ηελ έθπησζε ζηα θαχζηκα θαη ιέηε ε έθπησζε ζηηο πξνεγνχκελεο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ 3,5% επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο. Δγψ 

ζπκάκαη 1% ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη έλα έγγξαθν πνπ ην έρεηε 

ζπληάμεη εζείο. 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: 4,5% έθπησζε επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ζηε 

βελδίλε θαη 4% λνκίδσ ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ζην πεηξέιαην. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ην θεηηλφ;  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε χςνο πνζνχ; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ύςνο δηαγσληζκνχ ελλνείηε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ην επφκελν ηεηξάκελν απηφ πνπ θάλακε ηψξα; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Όρη απηφ είλαη ζε εμέιημε, αθφκε δελ έρεη 

δεκνπξαηεζεί. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ ηε κέζε ηηκή Αηηηθήο ή απφ ηηκή αληιίαο; 

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο κε ΦΠΑ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηεο Αηηηθήο;  

κ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη βεβαίσο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί ηέηνηεο εθπηψζεηο ππήξραλ πην παιηά, αιιά ήηαλ 

απφ ηελ ηηκή αληιίαο θαη ε ηηκή αληιίαο έθαλαλ νη βελδηλάδεο θάηη κατκνπδηέο 

ηελ αλέβαδαλ εθείλε ηελ εκέξα θαη ηελ θαηέβαδαλ ηελ άιιε κέξα. Δγψ ηέηνηα 

έθπησζε πξαγκαηηθά δελ ηε ζπκάκαη, κπνξεί λα έρεηε δίθην κπνξεί λα έρσ 

εγψ ιάζνο.  

  Δίζηε πνιχ αηζηφδνμνη, εγψ ζαο είρα πεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

ζαο κφλν απφ ηα αληαπνδνηηθά ζα θηάζεη ζε έλα έιιεηκκα πνπ ζα πιεζηάζεη 

ηα 2 εθαηνκκχξηα θαη ζπλερίδνληαο είδα βέβαηα αλεθηέιεζηα πάξα πνιιά κέζα 

δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηαβάζσ 40 θσδηθνχο θαη δελ 

λνκίδσ φηη είλαη ηεο παξνχζεο, είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο γηα ηα ξεχκαηα 1.177 

θέηνο, 1.189 ν ΔΓΝΑ, 200 θάηη ρηιηάδεο ηα θαχζηκα, νπφηε ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεηε εηνηκάζεη είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ ν Θεφο 

λα ηνλ θάλεη πξνυπνινγηζκφ. 

  Πάκε ηψξα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζε απηά πνπ ε 

Πεξηθέξεηα ππνηίζεηαη φηη ηα έρεηε βάιεη θαη κέζα, ζα ηα ρξεκαηνδνηήζεη. 

Απηά πνπ έρεη βάιεη ε Πεξηθέξεηα, ζαο ην είπα θαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, 

είλαη ρηιηάξηθα. Απφ εθεί θαη χζηεξα έρεη φιεο ηηο επρέο φισλ ησλ Γήκσλ. 

Ξέξεηε πνην είλαη ην ζχλνιν απφ ηηο επρέο φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο; 1 δηο 

879 εθαηνκκχξηα! 

  Γειαδή θαη’ αληηζηνηρία απηφ πνπ πξνυπνινγίδεηε εζείο αλ ην 

αλαγάγσ ζηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο γηαηί κπήθα θαη ηα είδα μαλά, είλαη 1 δηο 

879 εθαηνκκχξηα. Γελ μέξσ πφηε πξέπεη λα γειάζνπκε ή πφηε πξέπεη λα 

θιάςνπκε. 

  Καη έρεη γηα ηελ Φηιαδέιθεηα ζην θνκκάηη φπσο ην έρεηε 

ηνπνζεηήζεη κηα πεδνδξφκεζε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ Κεληαχξνπ 379.800 € 

έρεη ην πέηαιν ηεο Νεζίδαο 750.000 €, έρεη ην Κέληξν πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο 200.000 €, έρεη βπζηδφκελνπο θάδνπο 3.100, έρεη ην ΚΑΠΖ 2.000 

θαη έρεη θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ησληθνχ .. 
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κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Όρη είλαη αλνηρηή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μπείηε ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ 1 δηο 879 εθαηνκκπξίσλ 

κε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο λα δνχκε ηη ιεθηά ζα πάξεηε γη' απηφ ην 

ππνηηζέκελν Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ καο παξνπζηάδεηε θαη πνπ είλαη 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

  Δίκαζηε ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν αληηιακβάλνκαη ηνλ θ. 

Παηνχιε, αληηιακβάλνκαη θη εζάο αιιά κε καο πνπιάηε θχθηα γηα κεηαμσηέο 

θνξδέιεο. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ηειείσο πιαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

πνπ ν Θεφο λα ζαο βνεζήζεη, ε επζχλε είλαη 100% δηθή ζαο, κφλνη ζα ηνλ 

ςεθίζεηε, εκείο ζα ηνλ θαηαςεθίζνπκε θαη ν Θεφο λα βνεζήζεη ηελ επφκελε 

Γεκνηηθή Αξρή, πνπ δελ ζα είζηε εζείο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα μεθηλήζσ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηέινο ζα 

απαληήζσ θαη ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. Δγψ ζα αλαθεξζψ ζην ζθέινο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα αληαπνδνηηθά. Σν 2021 ςήθηζε ε 

αληηπνιίηεπζε 0,87 € γηα ηηο νηθίεο κε απνηέιεζκα λα απσιέζεη ε Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην. Πνηνη ην ςήθηζαλ; Ζ Παξάηαμε 

Γξεηδειηά, ε Παξάηαμε Σνκπνχινγινπ, ε Παξάηαμε Βαζηιφπνπινπ, "Λατθή 

πζπείξσζε" θαη αλεμάξηεηνη Γνχιαο, Οπζηακπαζίδεο, Παπαινπθά, δελ 

μέξσ αλ μερλάσ θαλέλαλ. 

Γηαηί ην έθαλαλ απηφ; Πνπ αιινχ ε αληηπνιίηεπζε επέβαιιε 

ηέηνηα κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ; Πνπ αιινχ δελ ζεβάζηεθαλ ηε δηαρξνληθή 

αλάγθε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο λα έρεη πιεφλαζκα γηα παλ ελδερφκελν, 

φπσο κεησκέλα έζνδα ειέσ COVID ή ηεξάζηηεο απμήζεηο ζην ξεχκα; Πνπζελά 

δελ έρεη γίλεη απηφ, βξείηε κνπ έλα Γήκν. 

Απέρεηε κελ θάπνηνη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο επεηδή 

ππάξρεη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φκσο επηβάιιαηε κηα 

ραξά ηνλ "Κιεηζζέλε". 

Γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά απφ ην 2019 θαη ελψ αθφκε 

ζπλεξγαδφκαζηαλ ζαλ Παξαηάμεηο -εληφο εηζαγσγηθψλ θαη εθηφο εηζαγσγηθψλ, 

δελ κπνξψ λα πσ φηη ζηελ αξρή δελ ζπλεξγαδφκαζηαλ θαη δελ κηινχζακε θαη 

δελ αληαιιάζζακε απφςεηο, λα κελ πσ ςέκαηα- ν θ. Γξεηδειηάο θαηαςήθηζε 

ηα ηέιε δεηψληαο ηέιε θάησ απφ 1 επξψ. 
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Γηαηί ην έθαλε απηφ ν άλζξσπνο πνπ γηα φζα ρξφληα ήηαλ 

Γήκαξρνο έβαδε ηέιε αθφκε θαη ζηα κπαιθφληα γηα λα έρεη πιεφλαζκα ζηα 

αληαπνδνηηθά; Γηαηί ν θ. Γξεηδειηάο  μέξεη φηη αλ ζέιεηο λα ακαπξψζεηο ηελ 

εηθφλα κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο, εάλ ζέιεηο λα εθζέζεηο έλα Γήκαξρν, 

θαηαζηξέθεηο ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

Καη πσο ην θάλεηο απηφ; Σε ρξενθνπείο, ςεθίδνληαο πνιχ 

ρακειά ηέιε. Απηφ έθαλε θαη ην 2013 επί Γηνίθεζε Γατηαλά, απηφ έθαλε θαη 

ηψξα.  

Γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ην κφλν πνπ έρσ λα πσ 

είλαη φηη αθνινχζεζε ηελ θαηαζηξνθηθή θαη  κεδεληζηηθή πνιηηηθή ηνπ θ. 

Γξεηδειηά ζηα ηέιε. 

Γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ φκσο ε απνγνήηεπζε 

είλαη αθφκε κεγαιχηεξε, δηφηη νη ίδηνη ην 2019 κε 2.300.000 € ηακεηαθφ 

ππφινηπν ζηα αληαπνδνηηθά ςήθηζαλ 1,33 € γηα ηηο νηθίεο. Αθνχ είραλ ηφζν 

κεγάιν ππφινηπν γηαηί δελ έθαλαλ κείσζε; Γηαηί πνιχ απιά είραλ ηελ επζχλε 

ηεο Γηνίθεζεο. Μφιηο έθπγαλ απφ ηε Γηνίθεζε, ζηάρηε θαη κπνχξκπεξε ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ. 

Γελ θηάλεη πνπ κείσζαλ ζηνπο ηειεπηαίνπο νθηψ κήλεο ηεο 

ζεηείαο ηνπο θαηά 1.700.000 € ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ, ν θ. 

Αλεκνγηάλλε εμαέξσζε φ,ηη είρε αθήζεη ζαλ παξαθαηαζήθε ν θ. Λάινο. 

Απνηέιεησζαλ ην Γήκν κέζα απφ ηα αληαπνδνηηθά. 

Δάλ δελ είρακε θάλεη ρξηζηή δηαρείξηζε ηα έηε 2020 θαη 2021 

θηάλνληαο ην ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζην ηέινο ηνπ ’21 ζηα 2,5 

εθαηνκκχξηα, άιισζηε είδαηε ηε δηαθνξά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ’20, ηψξα δελ 

ζα είρακε ρξήκαηα γηα λα θαιχςνπκε ην έιιεηκκα ζηελ θαζαξηφηεηα γηα ην 

νπνίν είζηε ππεχζπλνη θπξίσο εζείο 

Καη βέβαηα ην αηηηνινγηθφ ζαο φηη ππήξραλ ππεξβνιηθά πνζά ζε 

εγγξαθέο, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ, είλαη εληειψο αβάζηκν 

δηφηη πνιχ απιά θαη εζείο θάλαηε εγγξαθέο πνζψλ γηα λα ηζνζθειίζεηε έζνδα 

κε έμνδα ζηα αληαπνδνηηθά ζε πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε θαη ηειηθά δελ ηα 

εθηειέζαηε, γη' απηφ είραηε θαη ππφινηπν. Πσο ζα είραηε αιιηψο πιεφλαζκα; 

Γηα ηε "Λατθή πζπείξσζε" γηα ην 2021 γηαηί γηα ην 2022 απιά 

θαηαςήθηζε, αληηιακβάλνκαη φηη ε ζέζε ζαο είλαη λα είλαη κεδεληθά ηα ηέιε γηα 
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ηνλ ιαφ, αιιά πξέπεη πξψηα λα πάξεηε ηελ εμνπζία, κεηά λα δεκεχζεηε ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ θαπηηαιηζηψλ, κεηά λα θάλεη θνπκάλην ε δηθηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ θαη κεηά λα ηα κεδελίζεηε. Απηή είλαη ε ζεηξά, φρη αλάπνδα. 

Γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο δελ ζέισ λα πσ θαλέλα ζρφιην θπξίσο 

γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, κε εμαίξεζε ηελ θα Παπαινπθά πνπ έρεη αζθήζεη 

Γηνίθεζε θαη ήμεξε πνιχ θαιά ηη δεκηά ζα πξνθαινχζε κε ηελ ςήθν ηεο. 

Σν 2022 ράζακε πεξίπνπ άιιεο 300.000 € επξψ επεηδή εκείο 

πξνηείλακε 1 επξψ θαη ε αληηπνιίηεπζε 0,97. Βέβαηα γηα ην 2022 δελ έρεη ηελ 

απφιπηε επζχλε ε αληηπνιίηεπζε, βέβαηα έθπγε πάιη ν θ. Γεσξγακιήο αιιά 

δελ έρσ θακία επζχλε πνπ ζεθψλνληαη θαη θεχγνπλ, ζα αλαθεξζψ 

νλνκαζηηθά. 

Γηαηί αλ δελ έθεπγε ν θ. Γεσξγακιήο κε ηελ πξφθαζε φηη επεηδή 

είρε επηρείξεζε εζηίαζεο δελ κπνξνχζε λα ςεθίζεη, ιεο θαη δελ έρνπκε θάηη 

φινη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ζα είρακε άιιεο 300.000 €. Φπζηθά ν θ. 

Γεσξγακιήο ήηαλ ζε πιήξε ζπλελλφεζε κε ηνλ Παληειή Γξεηδειηά, ήζειε λα 

δεκηνπξγεζεί άιιν έλα πξφβιεκα γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη πξνζσπηθά γηα 

ηνλ Γήκαξρν θ. Βνχξν, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.  

Μεηά απφ ηελ παξσδία κε ηα ζπλνδά έξγα πνπ εμ αηηίαο ηνπ θ. 

Γεσξγακιή πνπ καο επέβαιιε ηνλ θ. Γξεηδειηά, έρνπκε θαζπζηέξεζε άλσ 

ησλ ηεζζάξσλ κελψλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, έβαιαλ θαη ην εκπφδην 

ησλ ηειψλ ηνπ γεπέδνπ θαη έρνπκε θηάζεη ζήκεξα ζην λα αηκνξξαγεί ν Γήκνο 

εμ αηηίαο ηεο θαζαξηφηεηαο.  

Φέηνο δελ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε αχμεζε φηαλ έρνπλ 

ππεξηξηπιαζηαζηεί νη ινγαξηαζκνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, επεηδή θάπνηνο 

αλαξσηήζεθε φηη επαηξφκαζηε πνπ αθήζακε 0,90. Γελ επαηξφκαζηε, δελ 

κπνξνχκε λα επηβαξχλνπκε ηνλ θφζκν. Αλ φκσο είρακε απφζεκα απφ 

πξνεγνχκελα έηε, ζα ήηαλ πην εχθνιν.  

Γηα ηα θψηα κηα ζχληνκε αλαθνξά γηαηί θάπνηνη εθλεπξίδνληαη. 

Πέληε ρξφληα ε "Γχλακε Πνιηηψλ" δελ ηα άιιαμε θαη θαηεγφξεζε ην Γήκαξρν 

Γηάλλε Βνχξν πξνεθινγηθά φηη ηνπο είπε λα κελ ηα βάινπλ, ηξεηο κήλεο πξηλ 

ηηο εθινγέο. Λεο θαη έδηλαλ πέληε ρξφληα ζεκαζία ζηελ αληηπνιίηεπζε, κε ην 

18,71% πνπ είραλ πάξεη ηελ πξψηε Κπξηαθή. 
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Καη ε "Γχλακε Πνιηηψλ" ήηαλ έηνηκνη λα θάλνπλ δηαγσληζκφ κε 

ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε απφ ηδηψηε κέζσ ΚΑΠΔ θαη κε πξνδηαγξαθέο 

ΚΑΠΔ, απιά ζα άιιαδαλ κφλν ηα πάλσ θαη φρη ηα θαιισπηζηηθά. Καη επεηδή 

είπαηε φηη είλαη κφλν έλαο ν αλάδνρνο θαη λα αθπξψζνπκε ην δηαγσληζκφ, ιεο 

θαη δελ μέξεηε φηη αξκφδην είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην φηη αλ θάλεη πξνζθπγή 

ν αλάδνρνο  ζα πάξεη απνδεκίσζε. Δίλαη δηεζλήο δηαγσληζκφο, 

ζπκκνξθσζήθακε πιήξσο θαη ζε απηά πνπ έπξεπε θαη δελ κπνξνχζακε λα 

θάλνπκε έλζηαζε θαη ζηα ππφινηπα πνπ  κπνξνχζακε.  

Σειείσο ελδεηθηηθά κε ηηο ηηκέο πνπ έρεη ζήκεξα ε θηινβαηψξα 

φηαλ αιιάδεηο έλα θσηηζηηθφ 400 βαη δξφκνπ κε έλα λέν 110 έσο 150 βαη, 

έρεηο εμνηθνλφκεζε 300 € ην ρξφλν, ζε 2,5 ρξφληα έρεηο θάλεη απφζβεζε. Οχηε 

έμη, νχηε επηά, νχηε δέθα.  

Σειεηψλνληαο φζνλ αθνξά απηφ ην ζθέινο ζαλ Αληηδήκαξρνο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ φηη ην 2020 

είρακε COVID, φ,ηη ήηαλ απαξαίηεην λα εθηειεζηεί εθηειέζηεθε θαη εμ αηηίαο 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ θάλακε δηα ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ απμήζακε ην 

ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηα επίπεδα πνπ πξναλέθεξα, αλαραηηίδνληαο 

ηελ θαηαζηξνθηθή θαη ζπάηαιε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ ηειεπηαίνπ 

Αληηδεκάξρνπ ηεο απειζνχζαο Γηνίθεζεο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα 

καμηιάξη πνπ ρσξίο απηφ δελ ζα είρακε ρξήκαηα λα ζηεξίμνπκε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

Καη αλαθνξηθά κε ην επεηζφδην. ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

λνκίδσ 4 Ννεκβξίνπ ήηαλ γηα ηα θψηα θπζηθά. ν θ. Αλεκνγηάλλεο δελ ήζειε λα 

αθνπζηεί ε άπνςή κνπ μεθάζαξα, κε δηέθνπηε ζπλερψο θαη εζθεκκέλα, 

αγλνψληαο ηνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Γήκαξρν θ. Βνχξν. 

Κάπνηα ζηηγκή επεηδή δελ έιεγε λα ζηακαηήζεη θαη ζπλέρηζε λα 

παξαβηάδεη ηνλ Καλνληζκφ θαη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αληέδξαζα, 

ιέγνληάο ηνπ λα έξζεη απφ θνληά λα κε ζηακαηήζεη, επεηδή ήηαλ κέζσ Zoom 

θη εγψ ζην Γήκαξρν. ίγνπξα δελ έπξεπε λα ηνλ πξνθαιέζσ, φζν θη αλ 

επέκελε λα κε δηαθφπηεη θαη γη' απηφ δεηψ ζπγλψκε θαη εγψ απφ ηνπο 

δεκφηεο, απφ ηελ Παξάηαμή κνπ θαη απφ ην Γήκαξρν πνπ ηνλ έθεξα ζε 

δχζθνιε ζέζε. Γελ έπξεπε λα πέζσ ζην επίπεδν ηνπ θπξίνπ απηνχ. 
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Όκσο κέζα ζηε ινγνκαρία πνπ αθνινχζεζε, είπε θάηη πνπ εγψ 

εθείλε ηε ζηηγκή δελ ην άθνπζα. Δίπε φηη αλ εξρφηαλ απφ εθεί, ζα θαηέβαηλα 

πέληε – πέληε ηα ζθαιηά, κε άιια ιφγηα ηη ήηαλ απηφ πνπ είπε; Ήηαλ φηη αθνχ 

ζπλερίδεηο λα κηιάο, ελψ εγψ ζνπ ζηεξψ αληηδεκνθξαηηθά ηνλ ιφγν, ζα ζηνλ 

ζηεξήζσ θαη κε ηε βία.  

Απηφ εγψ φπσο πξναλέθεξα δελ ην άθνπζα εθείλε ηε ζηηγκή, 

φκσο είδα κεηά απφ ιίγεο κέξεο ην video θαη επεηδή δελ έηπρε λα βξεζνχκε 

απφ θνληά κεηά απφ θαηξφ, φηαλ βξεζήθακε ηνπ είπα φηη «έρεη θαη ην 

πλεπκαηηθφ Κέληξν ζθαιηά θαη κπνξεί λα κνπ δείμεη πσο ηα θαηεβαίλνπλ πέληε 

– πέληε», απηφ δελ αθνχζηεθε ζην video θαη εθεί ζεθψζεθε ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

ζαλ ηνλ Αληψλε Αλησλίνπ ζηελ «Παξαγγειηά» θαη θηλήζεθε ελαληίνλ κνπ. 

Απηή είλαη ε αληίιεςε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, αιιά απηφ ραξαθηεξίδεη φιε απηή ηελ ςεπηνεπαλαζηαηηθή 

αξηζηεξίζηηθε ππνθνπιηνχξα, πνπ πξεζβεχνπλ θάπνηνη θαη ζε ηνπηθφ θαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν. Γελ μέξσ ηη ζρέζε έρεηε, ή ζα ζέιαηε λα είραηε εζείο κε ηελ 

Αξηζηεξά ηνπ Κχξθνπ θαη ηνπ Παπαγηαλλάθε. Κακία.  

 Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέινπκε θακία φλησο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Σν έρνπκε θαηαιαβαίλεη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ελληά – δέθα ρξφληα, 

ζα ην θαηαιάβνπλ θαη νη ππφινηπνη φκσο γηαηί θαηεβαίλνπλ θη άιινη 

πλδπαζκνί. 

  Εεηψ θη εγψ ζπγλψκε απφ ηνλ θφζκν θαη θπζηθά ζα αζρνιεζψ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θχξην κφλν ζεζκηθά θαη πνιηηηθά. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έγηλε θάπσο άλσ – θάησ ε δηαδηθαζία, δελ πεηξάδεη.  

   

Κχξηνη ζπλάδειθνη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Γήκσλ δελ είλαη απιψο 

λνχκεξα, δελ είλαη λνχκεξα πνπ πξνζηίζεληαη θαη ζηήιεο πνπ ζπγθξίλνληαη. 

Δίλαη κηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ζε θάζε Γήκν ηνλ αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ θξάηνπο, έλαλ ζαλ θη απηφ πνπ ςεθίζηεθε πξνρζέο, έλα πξνυπνινγηζκφ 

θαξκαληφια γηα ηνπο κηζζνχο, ζπληάμεηο, επηδφκαηα, ΑκεΑ, παηδεία, πγεία 
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πξνο φθεινο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο κπίδλαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

Απηά πινπνηνχλ θαη νη πξνυπνινγηζκνί ηεο ηνπηθήο Γηνίθεζεο. 

Ζ θαζήισζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο Γήκνπο 

είλαη θνηλφ επίηεπγκα φισλ ησλ Κπβεξλήζεσλ πνπ έρνπκε γλσξίζεη 

αλεμαξηήησο ηίηινπ ή πσο νλνκάδνληαη: δεμηέο, θηιειεχζεξεο, πξννδεπηηθέο, 

αξηζηεξέο, ηερλνθξαηηθέο, ζπλεξγαζίαο, κνλνθνκκαηηθέο θαη πάεη ιέγνληαο. 

Απνηειεί άιισζηε θνηλή ζηξαηεγηθή θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΠΑΟΚ ε ιεγφκελε απηνηέιεηα ηεο ηνπηθήο Γηνίθεζεο, 

δειαδή ε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ κε φξνπο θνξνκπερηηθνχ κεραληθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σν ζπκπέξαζκα θαηά ηελ γλψκε καο πνπ ππάξρεη θαη ην 

δεηνχκελν είλαη φηη ζήκεξα απαηηείηαη αγψλαο γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ θαη φρη αγσλία γηα ην πψο κπνξνχκε λα ην δηαρεηξηζηνχκε. 

Μπξνζηά καο έρνπκε έλα αθφκε αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ  καο, έλα πξνυπνινγηζκφ θνξνκπεμίαο, ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιείσλ, πεξηθξφλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πνιχκνξθεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 

θεξδνζθνπνχλ θαη ζεζαπξίδνπλ ζηελ πιάηε καο, θαηαιακβάλνληαο ην 

δεκφζην ρψξν, εθκεηαιιεπφκελνη ηδάκπα ηηο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ θαη 

ζηχβνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Παξεκπηπηφλησο θ. Μπεξδέζε, πνπ δελ βξίζθεηε ηηο θαληίλεο 

αλνηθηέο, πεξηκέλνπκε κε αγσλία ηα επξήκαηα ζήκεξα ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο πνπ ήμεξαλ φηη ήηαλ αλνηρηέο. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνπ μέξεη 

λα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο, αιιά είλαη δξαζηεξηφηαηε θαη πνιπγξαθφηαηε φηαλ πξφθεηηαη λα 

κνηξάζεη πξφζηηκα ζε εξγαδφκελνπο θαη θαηνίθνπο. Δθηφο θη αλ είραλ Οδεγία 

λα κελ πιεζηάζνπλ εθεί. 

Βιέπνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα έζνδα, ηα 

νπνία ππνηηκεκέλα ηδία έζνδα θηάλνπλ ηα 6,5 εθαηνκκχξηα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ παξαπάλσ, απνηεινχλ πάλσ απφ ην 65% ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ.  

Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πιαζκαηηθφο, καγεηξεκέλνο, γηα λα 

θξχςεη ηελ άγξηα επέιαζε ζην πνξηνθφιη ησλ δεκνηψλ πνπ πξνεηνηκάδεηαη, 
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νη νπνίνη έρνπλ ρνξηάζεη ηελ αλάπηπμε πνπ επαγγειίδεζηε. Σελ 

απνιακβάλνπκε άιισζηε απηή ηελ αλάπηπμε θάηη σξαίεο κέξεο ζαλ ηε 

ζεκεξηλή, ηελ ζαπκάδνπλ ζην ξεκαδηφ ησλ ζρνιείσλ νη γνλείο, ζηα 

παξαπήγκαηα νη εξγάηεο πνπ πεξηκέλνπλ αθφκε λεξφ ζην πξάζηλν. 

Δδψ, κε δεδνκέλε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη απφ ην ξεχκα, ε 

νπνία είλαη παηδί ηεο δηθήο ζαο ζηξαηεγηθήο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο θαη απφ ηα ζθνππίδηα γηα ηα 

νπνία ην γήπεδν δελ πιεξψλεη ή πιεξψλεη ςίρνπια, απφ 5.842.000 πέξζη ηα 

έμνδα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ησλ ζθνππηδηψλ, ηα πξνυπνινγίδεηε θέηνο 

5.521.000 δειαδή 300.000 € θάησ. Καη μέξεηε θαη ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ 

ηνπ γεπέδνπ, πνπ είλαη ην ειάρηζην. 

Υψξηα ηελ εηζθνξά ζηνλ Δληαίν χλδεζκν, ζηελ νπνία έρεηε 

ζπλαηλέζεη σο Γεκνηηθή Αξρή φπσο θαη νη Γήκαξρνη ηνπ ΤΡΗΕΑ. Δδψ ην 

δνχιεκα είλαη θαλνληθφ. Σν 2022 είραηε πξνυπνινγίζεη 800.000, εθηηκάηε φηη 

ζα πιεξψζεηε 900.000 € θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη είλαη ζε 

εμέιημε πνπ ζα εθηηλάμνπλ ηα ζχκκεηθηα ζην Θεφ, πξνυπνινγίδεηε 400.000 €. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζηελ 

ελέξγεηα, πνπ αθνπκπνχλ ηαβάλη θαη βιέπνπκε λέεο απμήζεηο ζην ξεχκα έσο 

θαη 29% ην Γελάξε απφ ηνπο παξφρνπο.  

Δθηφο θη αλ πξνζδνθάκε λα πάξνπκε θακία δσξεά απφ ηελ θα 

Κατιε, απφ ηνλ θ. Αβξακφπνπιν, απφ ηνπο θπξίνπο αξρηζπλδηθαιηζηεο ηεο 

πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ ησλ κνλνπσιίσλ θαη φινπο ηνπο 

άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηελ Καηαξηάδα, πνπ έρνπκε δεη θαη πνπ εκπιέθνληαη 

ζηειέρε ησλ Κνκκάησλ ζαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ Κνκκάησλ ζηνπο νπνίνπο 

θάλεηε δνπιεηά θαη ζπγθεληξψλεηε θαιείηε ηνλ θφζκν λα ηνπο ςεθίζεη, λα κε 

ζαο ηζνπβαιηάζσ φινπο. 

Απφ ηνπο δεκφηεο ζα αληιήζεηε ηνπιάρηζηνλ 6,5 εθαηνκκχξηα 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηα έζνδα απφ δηαθεκίζεηο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ππνινγίδνληαη ζηνλ αζηξνλνκηθφ αξηζκφ ησλ 5.000 €.  

Φέηνο κάιηζηα ζα εηζπξάμεηε 0 € απφ ηα 600  πνπ 

πξνυπνινγίδαηε. Υαηξφκαζηε πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν επηβεβαηψλεηαη φηη απηνί 

πνπ ξππαίλνπλ ην ζρνιηθφ ζηάδην ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ην θάλνπλ 

παξάλνκα, γηαηί δελ πξνβιέπεηαη λα πιεξψζνπλ θαη ζσζηά, ηίπνηα. 
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ρνιεία ηα νπνία επί δπν ρξφληα πνπ ήηαλ θιεηζηά δελ κπήθε 

νχηε θαξθί ζηνλ ηνίρν. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο γηα ηα ζρνιεία δελ ρσξάλε 

δαπάλεο, πνπ απφ 318.710 € πέξζη, θέηνο πξνυπνινγίδεηε κφιηο 182.914 €.  

εκεηψλνπκε φηη νη ΚΑΠ ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ αγαπεκέλε ζαο 

Κπβέξλεζε έξρνληαη κεησκέλεο θαηά 46.300 €. ήκεξα πνπ είλαη ζην ζεφ ην 

ξεχκα θαη ην πεηξέιαην γηα ηα ιεηηνπξγηθά.  

Απηά απφ εζάο πνπ ρεηξνθξνηάηε θάζε ηξεηο θαη πέληε ηελ θα 

Κεξακέσο θαη ηνλ ππφινηπν ππνπξγηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζίαζν πνπ 

πεξηδηαβαίλεη πξνεθινγηθά θαη ην δηθφ καο Γήκν. 

Αιήζεηα κηα εξψηεζε: ηα 143.068 € πνπ ήηαλ κέξνο απηψλ πνπ 

είραηε πξνυπνινγίζεη θαη δελ δηαηέζεθαλ ηειηθά ζηα ζρνιεία πνπ πήγαλ; 

Διπίδνπκε λα κελ πξνζηέζεθαλ θαη απηά ζε ζπλνδά έξγα, 

Οη ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

πεξηθφπηνληαη θαηά 50.000 € θαη ε έθηαθηε απηή πνπ είρε πξνυπνινγίζεη ν 

Γήκνο άιια 50.000 €, απφ 110.000 € ζηα 60.000 €. Βιέπνπκε κάιηζηα φηη 

ζαο πεξίζζεςαλ θαη 20.000 € απφ πέξζη, ιεο θαη δελ ππάξρνπλ αλάγθεο γηα 

ηα ζρνιεία. Πνπ πήγαλ απηά ηειηθά; Γηαηί ηακεηαθφ ππφινηπν δελ ππάξρεη. 

Με ηελ επθαηξία, θαηαιάβακε ηη είλαη απηή ε ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε γηα δηαπηζησηηθή πξάμε θαη πνπ ην πάηε. Δκείο ζέινπκε λα 

θαηαγγείινπκε φηη απηφ πνπ θάλεηε ζηα ΔΠΑΛ πάεη πέξα απφ ηελ απιή 

πξνζπάζεηα λα θαγσζεί έλα θηιέην πέξημ ηεο Δζληθήο, θάηη ην νπνίν ην 

θαηαγγέιινπκε εδψ θαη ρξφληα φηη θνκκάηη – θνκκάηη, κηα κε γεπεδάθη, κηα κε 

ην έλα θαη ην άιιν, πάηε λα απνραξαθηεξίζεηε ηνλ ρψξν απφ ρψξν 

εθπαίδεπζεο de facto θαη λα ηνλ  κεηαηξέςεηε ζε ρψξν άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ζηαδηαθά λα παξαδνζεί θαη απηφο ζηελ ηδησηηθή 

θεξδνθνξία θαη ζηνπο δηάθνξνπο επηρεηξεκαηίεο.  

Δίλαη επηπιένλ κηα εγθιεκαηηθή πνιηηηθή, θίλδπλνο -  ζάλαηνο! 

Ξέξεηε φηη έρεη ραξαθηεξηζηεί θφθθηλν κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ ’19, μέξεηε φηη 

απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε θαλνληθά εθεί κέζα θαη εθεί κέζα ζέιεηε λα βάιεηε 

εξγάηεο λα δνπιεχνπλ. Απηνί είζηε! Δθεί ηνπο έρεηε ηνπο εξγάηεο αλαιψζηκνπο 

θαη κε εκεξνκελία ιήμεσο. Καη ιέηε δελ ζα  κπνπλ πιηθά, πνηνο ζα ηα βάιεη 

κέζα; 
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Καη ηέινο πάλησλ φινη εζείο πνπ ιέγαηε φηαλ επίκνλα ε "Λατθή 

πζπείξσζε" έζεηε ζέκα γηαηί δελ εληάζζνληαη ζηνλ αληηζεηζκηθφ έιεγρν θ. 

Λέθθα ηα ζρνιεία απηά, λίπησ ηαο ρείξαο κνπ, Πφληηνο Πηιάηνο, δελ αλήθνπλ 

ζε εκάο, δελ κπνξνχκε, δελ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε ην ΔΠΑΛ, δελ κπνξνχκε 

λα θηηάμνπκε ηίπνηα, δελ κπνξνχκε λα ηα ζσξαθίζνπκε, γηαηί ιέεη είλαη ηεο 

ΚΣΤΠ. Όηαλ είλαη φκσο λα ηα θάηε, βξίζθεηε ηε ιχζε θαη παχεη λα είλαη ηεο 

ΚΣΤΠ.  

Δίλαη ηξία ζρνιεία κε εθαηνληάδεο παηδηά, παηδηά απφ θησρέο 

ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη δελ ζα πεηάμεηε έμσ. Δθφζνλ ζέιεηε λα πάξεηε ρψξν, 

γηαηί δελ ρσξνζεηείηε εθεί ρψξν λα ρηίζεηε ηνλ 3ν βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ; Πνπ 

ηνλ παξαδψζαηε ζηελ εθθιεζία θαη ηνπ θάγαηε ην νηθφπεδν; Γηαηί, εθφζνλ 

ηφζν εχθνια βξίζθεηε πφξνπο, πνπ κάιηζηα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ειπίδσ λα 

είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπ,  καο ππνζρφηαλ φηη ηψξα βξήθακε θαη πνπ ζα ην 

ρηίζνπκε, πέξζη ηέηνηα επνρή. 

Υσξάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο πνιιά, δελ ρσξάλε ηα 

ζρνιεία, δελ ρσξάλε ηα ΔΠΑΛ. Υσξάλε 848.355 € γηα απαιινηξηψζεηο ζηε 

Μπξηηάληα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηε γλσζηή επέλδπζε, δελ ρσξάλε φκσο γηα 

ειεχζεξνπο ρψξνπο, θαη λεπηαγσγεία πνπ έρεη αλάγθε ν Γήκνο. Όια γηα ηελ 

ηδέα είλαη. Ό,ηη δελ εθάπηεηαη ηνπ λένπ γεπέδνπ θαη θαιά θάλεηε θαη ην 

θηηάρλεηε, αιιά θηηάμηε θαη ηίπνηε άιιν. 

Υξήκαηα γηα πξνζεηζκηθφ έιεγρν ηνπ ΗΧΝΗΚΟΤ δελ έρεηε, 

βξίζθεηε φκσο γηα κειέηεο γηα ηελ ππνλφκεπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο ηεο 

αλνηθνδφκεζεο ηνπ άιζνπο. 

Μειέηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ 5.000 €. Να πάξνπκε 

νκπξέιεο ζα έιεγα κε απηά! 

Έθηαθηεο παξεκβάζεηο ζε θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ 0 επξψ. Θα πάξνπκε ζσζίβηα 

πξνζθνξά – ρνξεγία απφ ηνλ θιαβελίηε θαη ζα ηα κνηξάζνπκε! 

Βάδεη ηε ζθξαγίδα ηνπ απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ζηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ απνςίισζε ησλ Τπεξεζηψλ. Γελ 

ρσξάλε γηα άιιε κηα θνξά νη πξνζιήςεηο ζην πξάζηλν θαη πνπ λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ζρνιηθνχο θχιαθεο, θαζαξίζηξηεο ή άιιν πξνζσπηθφ θαη ηα 
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ινηπά. Γελ ρσξάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο δαπάλεο γηα αλζξψπηλεο -

αλζξψπηλεο, δελ ιέσ ινπμ- γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πέξζη ραξαθηεξίζακε ηελ πξφηαζε ησλ 

δπλάκεσλ ηεο αζηηθήο αληηπνιίηεπζεο γηα ελαιιαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, σο 

έθθξαζε κηαο κηα πην βαζηάο ζπζηεκηθήο ζηξαηεγηθήο ζχγθιηζεο ησλ ηνπηθψλ 

εθθξάζεσλ ησλ δπλάκεσλ, πνπ εθθξάδνληαη ζην ρψξν. 

Καηά ηε γλψκε καο ήηαλ ηα πξνεφξηηα ηνπ γεληθφηεξνπ 

παδαξηνχ, έλα γεληθφηεξν αιηζβεξίζη πνπ γίλεηαη ζην Γήκν θαη γεληθφηεξα 

κεηαμχ ελφο πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθπθιψλεηαη ην ίδην εδψ θαη 15-20 

ρξφληα ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο θαη ηεο πφιεο θαη ζα εληαζνχλ 

πεγαίλνληαο πξνο ηελ θάιπε -θαη ησλ βνπιεπηηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ, 

ηνπηθψλ εθινγψλ- αιιά θαη κεηά απφ απηή, γηα λα ζνισζνχλ ηα λεξά, λα 

εγθισβηζηεί ε ιατθή δπζαξέζθεηα ζηελ επηινγή πνηνο ζα θάλεη κία απφ ηα ίδηα, 

αλ ζα είλαη απηφο ή άιινο, γηα λα εδξαησζεί ε ιεγφκελε ζπλαίλεζε, ε ππνηαγή 

ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο, φηη δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο. 

Όζν ηα φξηα κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ Παξαηάμεσλ ζα γίλνληαη φιν 

θαη πην δπζδηάθξηηα, ε αληηπαξάζεζε ζα πεξηνξίδεηαη ζην πνηνο κπνξεί λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηε δηαρείξηζε, πνηνο κπνξεί λα πξνζέρεη 

θαιχηεξα ηνπο θσδηθνχο, λα βάδεη θαιχηεξα ηηο ζηήιεο, λα ηζνζθειίδεη ηνπο 

ηζνινγηζκνχο, άληε κε κηα δπν ζεκεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο, αθφκε θαη 

ζεκαληηθέο. 

Απφ εδψ θαη ε αληηπαξάζεζε κε φξνπο πξνζσπηθψλ επηζέζεσλ, 

ε επθνιία κεηαγξαθψλ θαη κεηαπεδήζεσλ, νη ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη.  

Ο θ. Βνχξνο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. Σνκπνχινγινπ, αιιά θαη ν 

θ. Γαηζνχιεο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη ν θ. Σδέιεο απφ ην ΤΡΗΕΑ πνπ 

θαίλνληαη ζήκεξα εγνχληαη νξηζκέλσλ πξνζπαζεηψλ, ή άιινη ελδερνκέλσο 

πνπ ζα μεπεδήζνπλ απφ ηελ ίδηα κήηξα απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

απηψλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, θαηά ηε γλψκε καο δελ είζηε πνιηηηθνί 

αληίπαινη, αιιά αληαγσληζηέο, πνπ δηαγσλίδεζηε επηδεηψληαο έλα ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο απηήο ηεο ίδηαο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη ν εξγαδφκελνο δελ πξέπεη λα δείμεη θακία 

εκπηζηνζχλε ζε παιηνχο θαη λένπο ζσηήξεο, πνπ πιαζάξνληαη άιινη σο 

έκπεηξνη, άιινη σο ζπλερηζηέο, άιινη σο δήζελ λένη θαη άθζαξηνη, φινη δήζελ 
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αλεμάξηεηνη απφ ηα Κφκκαηά ηνπο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμαξηεκέλνη 

κέρξη ην κεδνχιη απφ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ην ζάπην θζαξκέλν 

ζχζηεκά ηνπο, αλεμάξηεηνη θαη μέλνη απφ ηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηεο Νενιαίαο. 

Αλ θάηη ζήκεξα κπνξεί λα βάιεη θξέλν θαη ην έρνπκε δεη θαη ζην 

δηθφ καο Γήκν ην έρνπκε δεη θαη παλειιαδηθά, αλ θάηη κπνξεί λα αλαθφςεη 

έζησ πξνζσξηλά ηελ επίζεζε, λα αλαθνπθίζεη θαη λα αλνίμεη θαη θάπνηα 

πξννπηηθή, απηφ δελ είλαη δήζελ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εληφο ησλ ηεηρψλ, δελ 

είλαη ε ινγηθή ηεο ζπλαίλεζεο. 

Δίλαη ε εξγαηηθή ιατθή δηεθδίθεζε θαη αληεπίζεζε ε νπνία γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθή, ζην βαζκφ πνπ δελ δέρεηαη εθπηψζεηο ζηηο απμαλφκελεο 

ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, πνπ δελ ηηο βάδεη ζην δχγη θαη θπξίσο φηαλ απνθηά 

πξνζαλαηνιηζκφ ζχγθξνπζεο κε ην θεθάιαην, ρεηξαθέηεζεο απφ ηηο πνιηηηθέο 

δπλάκεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ εμνπζία ηνπ ελάληηα ζην ιαφ, ρεηξαθέηεζε 

απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία, ην  ΤΡΗΕΑ, ην ΚΗΝΑΛ θαη άιινπο. 

ήκεξα ε ζπζηξάηεπζε επξχηεξσλ δσληαλψλ ιατθψλ δπλάκεσλ 

κε ην ΚΚΔ ζηνπο αγψλεο, αιιά θαη ζηελ θάιπε, θαη θεληξηθά αιιά ζηα 

ςεθνδέιηηα ηεο Λατθήο πζπείξσζεο ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

εθινγέο ηνπ Οθηψβξε, αγσληζηψλ πνπ θξαηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο απφςεηο ηνπο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ θνκκνπληζηψλ, ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο, 

κπνξεί λα δψζεη δχλακε, δσληάληα, πξννπηηθή ζην ζχλζεκα «κφλν ν ιαφο 

κπνξεί λα ζψζεη ηνλ ιαφ» , πνπ φπνπ δνθηκάζηεθε, νη εξγαδφκελνη θη ν ιαφο 

καο είραλ ζεκαληηθέο λίθεο θαη θαηαθηήζεηο. 

Δκείο θπζηθά θαηαςεθίδνπκε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξράο γηα 

ηελ ηάμε ζα ζαο πσ θ. εξεηάθε δελ καο έρεηε ζπλεζίζεη ζηηο αλεχζπλεο 

ηνπνζεηήζεηο, ζπλήζσο επηρεηξεκαηνινγείηε κε ηε δηθή ζαο βέβαηα αίζζεζε 

ησλ πξαγκάησλ θαη νπηηθή, αιιά έρσ λα ζαο πσ ην εμήο: ζηα ΔΠΑΛ ζπκάζηε 

πνιχ θαιά φηη θάλακε απηνςία, ππήξραλ ηξεηο αίζνπζεο πνπ ππήξρε 

πξφβιεκα απφ ην ζεηζκφ θαη δηακνξθψζακε άιιεο αίζνπζεο ζην ίδην ζρνιείν, 

νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηεγάζακε ηνπο καζεηέο. 
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  Άξα ζέισ λα μέξεηε θαη λα μέξεη θαη ην ψκα θαη ν θφζκνο φηη 

θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ πάεη ζε θφθθηλν θηίξην, δελ πάεη ζε θφθθηλν ρψξν, ή 

ζε ρψξν επηθίλδπλν. Απηφ ζέισ λα ην ζεκεηψζεηε, απηφ πνπ ιέηε δελ ππάξρεη 

θακία πηζαλφηεηα λα πάεη νπνηαδήπνηε Τπεξεζία αθφκε θαη απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ, ζε έλα θηίξην ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλν απφ ην ζεηζκφ. 

Απηφ ζέισ λα ην βγάιεηε απφ ην κπαιφ ζαο θαη ζεσξψ φηη απφ ιάζνο κάιινλ 

επηρεηξεκαηνινγήζαηε θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν. 

  Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε είρε ηεζεί απφ θάπνην ζπλάδειθν ην εξψηεκα πνπ 

πήγε ν θφζκνο πνπ εξρφηαλ θάπνηε ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Θα ην πσ κε 

φζν πην απιά ειιεληθά γίλεηαη γηα λα ην θαηαιάβνπλ νξηζκέλνη, φηη εδψ κέζα 

δελ γπξίδνπκε ηηο «Κπξίεο ηεο απιήο» θαη Πξφεδξε ζα ζε παξαθαιέζσ πάξα 

πνιχ επεηδή θαηά θαηξνχο πέθηεη πάξα πνιχ ην επίπεδν, δελ είλαη ηφπνο 

θνπηζνκπνιηνχ εδψ κέζα. Ο θαζέλαο φ,ηη ζέιεη λα πεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε, λα 

ην ιέεη έμσ. Δδψ κέζα ζπλεδξηάδνπκε ππνηίζεηαη γηα λα ιχζνπκε ηα ζέκαηα 

ηεο πφιεο, φρη λα βγάινπκε ηα εζψςπρά καο, δελ είλαη εμνκνινγεηήξην. 

  Καιφπηζηα ην ιέσ, αιιά θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

απηφ ην πξάγκα. 

Πξηλ κπσ ζε απηά ηα νπνία ζέισ λα επηζεκάλσ, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ, γηαηί πξέπεη λα είκαζηε ζσζηνί απέλαληη θαη ζηνπο εαπηνχο καο 

απέλαληη θαη ζηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έθεξαλ φια απηά ηα πξάγκαηα 

ζήκεξα, ηφζν ηνλ θ. Παπαπεηξφπνπιν, φζν θαη ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, γηαηί νη άλζξσπνη θπξηνιεθηηθά μελχρηεζαλ γηα 

λα κπνξέζνπκε ζήκεξα λα ζπδεηάκε γη' απηφ ην ζέκα.  

Ξελχρηεζαλ, έρνληαο θαη ηελ απνπζία ηνπ επηθεθαιήο ηνπο γηαηί 

φπσο μέξεηε πάξα πνιχ θαιά ν θ. Κσλζηαληηλίδεο αζζελεί, λα ηνπ επρεζνχκε 

θαη πάιη πεξαζηηθά θαη έπξεπε λα θαηαζέζνπλ εαπηψ γηα λα θηάζνπκε λα 

ζπδεηάκε ζήκεξα εδψ. 

Μηιάκε γηα έλα πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο έπεηαη δπν εηψλ 

COVID, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δεηιά – δεηιά βγαίλνπκε απφ απηή ηελ 

ιαίιαπα πνπ δήζακε θαη κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε γηα «ξεαιηζηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ» θαη φπσο πνιχ θαιά ηέζεθε θάπνηα ζηηγκή ζηε ζπδήηεζε θ. 
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Αλεκνγηάλλε, απηή ε πεξηβφεηε νκάδα 1 ε νπνία έρεη θνπξειηάζεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ιφγσ ησλ ρακειψλ ηειψλ, εμήγεζε ν θ. Σάθαο γηαηί θηάζακε 

ζε  απηφ ην ζεκείν δελ ζέισ λα ηξψσ ηνλ ρξφλν, δείρλεη κε ηε ζεσξεηηθά 

θαιή εηζπξαμηκφηεηα ηεο κηζήο ρξνληάο ηεο πεξζηλήο πνπ βγήθακε απφ ηε 

ιαίιαπα ηνπ COVID θαη λνκίδσ θαη ν επφκελνο ζα είλαη αθφκε θαιχηεξνο 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ λα εθηειείηαη 

ζσζηά. 

ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ είπαηε, 

επεηδή κνπ αξέζεη πνπ ςάρλεηε ηνπο αξηζκνχο, αλαιχζαηε πνζά γηα ηα νπνία 

έρνπκε αηηεζεί σο Γήκνο απέλαληη ζην πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο. Σελ 

αλαγσγή ηνπ πνζνζηνχ ηελ θάλαηε; Μηιάκε γηα 4‰. 

Δκείο ζα Γήκν δεηάκε πεξίπνπ 9,5 εθαηνκκχξηα επξψ ζην 1 δηο 

836 εθαηνκκχξηα πνπ είπαηε. Δίλαη ηφζν κηθξφ ην λνχκεξν γηα ηνλ εμήο 

απινχζηαην ιφγν φηη φ,ηη έρνπκε δεηήζεη, έρνπκε ζπλελλνεζεί θαη λα ην 

πάξνπκε. Μηιάκε γηα έξγα ηα νπνία δελ είλαη καθέηεο, κηιάκε γηα θνλδχιηα ηα 

νπνία δελ είλαη γηα λα γξαθηνχλ ζε ηίηινπο εθεκεξίδσλ θαη λα μεραζηνχλ. 

Μηιάκε γηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ δνπιεπηεί, έρνπλ κειεηεζεί, έρνπλ γίλεη 

ζπγθξνηεκέλα αηηήκαηα πεξί ησλ δαπαλψλ θαη απηά πεξηκέλνπκε λα 

εθηειεζηνχλ. 

Γελ θαηαζέηνπκε θάηη κε ξεαιηζηηθφ. Καη ην ιέσ, γηαηί κεγάιν 

θνκκάηη απηψλ ησλ αηηήζεσλ είρε γίλεη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία φζν ήκνπλ 

εγψ, είρα αηηεζεί ν ίδηνο πξνζσπηθά γηα νξηζκέλα πξάγκαηα.  

Απφ εθεί θαη πέξα ιέεη ν θ. εξεηάθεο γηα θνξνκπερηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηε ζηηγκή πνπ ιέκε φηη δελ ζεθψλνπκε ηα ηέιε γηα λα κελ 

επηβαξχλνπκε ηνπο δεκφηεο. Μηιάεη γηα πεληρξά πνζά ζηα ζρνιεία ηε ζηηγκή 

πνπ θαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη νη επηζθεπέο πνπ 

γίλνληαη θαη ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ζέκα ηεο παηδείαο 

ηνπ Γήκνπ καο, ην μαλαιέσ ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθά ρξνληέο, είλαη ππέξνγθα 

ηα πνζά θ. εξεηάθε. Γειαδή ζαθψο θαη δελ είλαη απηά ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα ζέιακε λα δηαζέζνπκε, αιιά απφ ηελ άιιε είλαη θεληξηθή 

γξακκή ηνπ Γεκάξρνπ ηα ζρνιεία θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή λα πξνηάζζνληαη. 
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Δπίζεο δελ μέξσ πνηνο ζαο έρεη θαθψο ελεκεξψζεη φηη ην 

Πξάζηλν δελ έρεη λεξφ. Μηα ραξά έρεη λεξφ. Μπνξεί λα έηπρε θάπνηα κηθξή 

ρξνληθή ζηηγκή, ην Πξάζηλν έρεη λεξφ θαλνληθφ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεη δηθφ ηνπ δειαδή. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη δηθφ ηνπ ξνιφη, πηα. Απφ εθεί θαη πέξα μαλαιέσ φηη 

έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε δείρλεη λα 

βγαίλεη απφ ηηο ξάγεο ηνπ θνξσλντνχ γηα λα κπνξεί λα εθηειεζηεί, λα κπνξεί 

λα έρεη έλα απνηέιεζκα απηφ πνπ ελδερνκέλσο εκείο ζα ζέιακε κε ηηο 

θαιχηεξεο ρξνληέο ηηο επφκελεο ρξνληέο ζα έρνπκε θη έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ 

ζα ζέινπκε θαιχηεξν, γηα λα κπνξνχκε λα ηνλ εθηειέζνπκε θαη λα έρνπκε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα ηελ πφιε πνπ εκείο νλεηξεπφκαζηε θαη ηελ πφιε 

πνπ ζέινπκε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, βέβαηα πάλσ ζε απηφ πνπ είπαηε 

αξρηθά, θαιφ ζα είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πάξεη ζνβαξά ππφςε δηφηη 

θχξηνη ζπλάδειθνη εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη σο Πξνεδξείν λα αθήλνπκε λα 

αθνχγνληαη φιεο νη απφςεηο. Απφ εθεί θαη πέξα ν θαζέλαο πνπ παίξλεη ηνλ 

ιφγν ηνλ ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη θαη ην πψο ηνλ ρξεζηκνπνηεί, έρεη ηελ επζχλε ν 

ίδηνο. 

  Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηε Γήκαξρε, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ιέσ «αγαπεηνί ζπλάδειθνη» κε ηελ έλλνηα ηεο 

ιέμεο, δηφηη ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ πξνρζέο κε ιχπεζαλ ηφζν πνιχ, πνπ 

εηιηθξηλά εδψ κέζα κπνξεί λα έρνπκε φζεο αληίζεηεο γλψκεο ζέινπκε, αιιά 

δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ερζξνί. Θα παξαθαιέζσ ηέηνηα θαηλφκελα λα κελ 

μαλαζπκβνχλ γηα ηίπνηα θαη κε ηίπνηα. 

πλερίδσ θαη ιέσ ην εμήο: κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζηε δεκνηηθή 

κνπ πνξεία έρσ δεη πάξα πνιινχο πξνυπνινγηζκνχο, πνπ ε Γηνίθεζε 

επαίξεηαη φηη είλαη νη θαιχηεξνη θαη ε αληηπνιίηεπζε φηη είλαη νη ρεηξφηεξνη. Δδψ 

έρνπκε φκσο θάηη ην νπνίν πξέπεη θαζέλαο απφ εκάο λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο 

ηνπ. Δηιηθξηλά ν θ. Σάθαο εκπεξηζηαησκέλα αλάιπζε αθξηβψο γηαηί απηή ηε 

ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζε απηφ ην ζεκείν θαη δελ ζα ήζεια λα ζπλερίζσ. 

Αιιά ζέισ λα μέξεηε ην εμήο: είραηε έλα πεξίθεκν ζρέδην λα 

θηάζεηε ηνλ θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ εθεί πνπ ηνλ θηάζαηε, κε ζρέδην πήγαηε. 



23
ε 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/12/2022 

 

 

57 

Μεηψζαηε απφ ην 1,33 ζην 0,87, πήγαηε κε ζρέδην εθεί γηα ηελ νκάδα 1. Σψξα 

απαηηείηε λα έρνπκε ηα πάληα ζε ζσζηή βάζε ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο λα 

κελ έρεη αλάγθε 12 αλακνξθψζεηο, γηαηί απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ζα έρεη 

πνιιέο αλακνξθψζεηο. Γηαηί ππνρξεψζαηε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα γίλεη 

έηζη. 

Με δεηάηε ινηπφλ επζχλεο θαη αλαιάβεηε ηηο δηθέο ζαο επζχλεο. 

Δγψ δελ έρσ ηίπνηε κε θαλέλαλ πξνζσπηθά, έρσ φκσο δηαθνξεηηθή πνιηηηθή 

άπνςε ην πψο αγαπάκε θαη πσο ππεξαζπηδφκαζηε ηελ πφιε. Δζείο θάλαηε 

φ,ηη κπνξνχζαηε λα κελ πάεη θαιά ε Γηνίθεζε, γηα λα κελ πάεη θαιά θαη ε 

πφιε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2023 ζα 

έιεγα φηη είλαη ε θνξπθή ελφο παγφβνπλνπ δνπιεηάο, πξνζπάζεηαο θαη 

αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ κέζα απφ ηα νπνία έρνπκε 

εμαζθαιίζεη πεξί ηα 16 εθαηνκκχξηα επξψ, γηα κηα ζεηξά έξγσλ πνπ κέζα απφ 

ηελ πινπνίεζή ηνπο έξρνληαη λα βειηηψζνπλ ππνδνκέο θαη λα θάλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκπνιηηψλ καο αθφκε θαιχηεξε. 

Όζνλ αθνξά ηα ζρνιεία απηή ηε ζηηγκή εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη 

πξνγξακκαηίδνληαη λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο ζε φια ηα ζρνιεία κέζα θαη απφ 

ην πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, κέζα απφ ηε 

ΑΣΑ αιιά θαη κέζα απφ έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» ε 

πξφζθιεζε 10 πνπ πξνβιέπεη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζε αξθεηά ζρνιεία, ηα 

νπνία είλαη ηεο ηδηνθηεζίαο καο θαη δελ είλαη ησλ ΚΣΤΠ θαη λνκίδσ είλαη 

γλσζηφ ζε φινπο πσο φ,ηη δελ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ είλαη 

δχζθνιν έσο απίζαλν λα γίλνπλ παξεκβάζεηο. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία θαη ηα θαζεκεξηλά ή ζπρλά 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη απνιχησο ινγηθφ λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα 

παξνπζηάδνληαη θαη απεπζχλνκαη πξνζσπηθά θαη ζηνλ θ. εξεηάθε θαη ζηνλ θ. 

Εαραξηάδε, δελ λνκίδσ φηη κέρξη ζηηγκήο έρεη ππάξμεη αδηαθνξία θαη 

πξνζσπηθά έρνπκε κηιήζεη θαη κε ηνπο δχν θαη καδί έρνπκε ζπεχζεη θαη κε ηε 

δηθή ζαο ζπλεηζθνξά φ,ηη έρεη παξνπζηαζηεί, ελλνψ ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλφηεηαο λα ην επηιχζνπκε θαη αλ θάπνπ ιέσ ςέκαηα ή ππεξβάιισ 

κπνξείηε λα κε δηαςεχζεηε. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Να μεθαζαξίζνπκε θάηη πνπ 

πηζαλφ λα έιπλε θαη δηθά ζαο πξνβιήκαηα πνπ έρεηε κε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, φηη ην ΚΚΔ επηκέλεη ζηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ Γήκσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ δήζελ νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη 

απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ είλαη θαη παγίδα θαη νπηνπία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

είλαη απηά πνπ ζπδεηάηε εδψ θάζε θνξά.  

Δίλαη ε νπζία ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ θέξλεη ηνπο θφξνπο, 

ηέιε πνπ δελ αληέρεη πιένλ λα πιεξψλεη ν θφζκνο. Αληηδξαζηηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο έρνπκε ζε πγεία, πξφλνηα, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ, παηδεία κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ηελ εμνηθνλφκεζε θξαηηθψλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

Μνριφο είλαη νη δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη ην πξφβιεκά 

ζαο ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε θαη ε ιεγφκελε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ην 

θξάηνο. Απνηειέζκαηα 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 πέξαζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνπο Γήκνπο, ρσξίο φκσο ηα απαηηνχκελα θνλδχιηα θαη ρσξίο ην 

απαηηνχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη νη Γήκαξρνη, ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κεραληζκφο γηα ηελ εθηφλσζε ησλ ιατθψλ αληηδξάζεσλ, 

ην είπε εμάιινπ θαη ν θ. Βνχξνο ζηελ πξσηνκηιία ηνπ θαη απνπνίεζε ησλ 

επζπλψλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο είηε ζαλ ηξνρνλφκνη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Γείηε θαη ηε κφληκε απάληεζή ζαο: δελ έρνπκε ιεθηά γηα ηηο 

θαζαξίζηξηεο, βξίζθεηε φκσο 2 εθαηνκκχξηα γηα αλάπιαζε 6 Σεηξαγψλσλ, 

παξ' φιν πνπ δελ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο. 

Σα πνζά πνπ δίλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηηο 

επηζθεπέο ζηα ζρνιεία είλαη πνιχ πίζσ απφ ηηο αλάγθεο. Ηδηαίηεξα κεηά ηηο 

ππέξνγθεο απμήζεηο ζην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα 

θπζηθά ηεο πνιηηηθήο πνπ ζπκθσλείηε φινη ζαο εδψ, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. 
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Δλψ δεθάδεο ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ αλάγθε απφ 

νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο κνλψζεηο, ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο, ζηηο 

αίζνπζεο θαη ηα ινηπά, καο ιέηε φηη αλαβαζκίζαηε ελεξγεηαθά ην 1ν Λχθεην θαη 

ην 2ν Γεκνηηθφ. Πξάγκαηη. Ση θάλαηε φκσο γηα ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ησλ 

ίδησλ θηηξίσλ πνπ ρηππήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ ’19; Απιψο θαιχςαηε ηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα. Δηδηθά απφ ηε κεξηά πνπ είλαη ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν, εθεί 

είλαη λα γειάο, πνπ θαίλνληαη ηα ζάπηα ζεκέιηα θαη έρνπκε ηελ ηέιεηα κφλσζε. 

Ο χιινγνο Γνλέσλ αλαθέξεη φηη ην ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλν 

ζρνιείν κπάδεη λεξά, εκθάληζε επηθίλδπλε θαζίδεζε ζην πξναχιην θαη 

παξακέλνπλ δεηνχκελν ν αληηζεηζκηθφο έιεγρνο θαη άιια ζέκαηα αζθάιεηαο. 

Γελ πάεη θαηξφο βέβαηα πνπ είδακε θαη ηη έγηλε ζηηο έξξεο ζε έλα άιιν 

ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλν ζρνιείν. 

ηα ζρνιεία πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα φιεο νη παξεκβάζεηο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη φρη φ,ηη πεξηζζεχεη απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεδηάδνληαη κε βαζηθφ θξηηήξην ην ζπξψμηκν δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηε δηαηψληζε ηνπ θηηξηαθνχ ειιείκκαηνο 

ζηε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή, ηελ αλάγθε γελλαίαο αχμεζεο ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζε απηή ηε θάζε ζα 

επηβαξπλζνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο.  

Ση πξνβιέπεηαη γηα απαιινηξηψζεηο ρψξσλ θαη αλέγεξζε 

λεπηαγσγείσλ; Σίπνηα. Γηα ηνλ 3ν βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ νδεγείηαη ζε 

θαηάξγεζε κεηά ηελ αξπαγή ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηε Μεηξφπνιε; Σίπνηα. Γηα 

ηελ θαηαζθεπή αλζξψπηλσλ ππνδνκψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηνπο 

αθήλεηε ζηνηβαγκέλνπο φπνπ λά ‘λαη ζε δσψδεηο ζπλζήθεο; Σίπνηα.  

Έρνπκε θαηαιάβεη φηη γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, ηελ Πεξηθέξεηα θαη 

ηελ Κπβέξλεζε ηα ρξήκαηα γηα απαιινηξηψζεηο θαη έξγα ππάξρνπλ κφλν ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ. Δθεί εμάιινπ θάλεη θαη ηηο 

απηνςίεο ν θ. Γήκαξρνο.  

Αλνίμαηε κηα ηξχπα εδψ ζηα ΔΠΑΛ. Γηα λα θηηάμεηε ηα ζρνιεία 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δελ αλήθνπλ ζε εκάο.  Απφ ηελ άιιε φκσο φηαλ ζέινπκε 

λα ηα εθκεηαιιεπηνχκε πνιχ εχθνια φπσο είπε θαη ν θ. εξεηάθεο, βξήθακε 

ηνλ ηξφπν θαη ηα πήξακε απφ ηελ ΚΣΤΠ.  
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Να θάλεηε παξεκβάζεηο θαη επηζθεπέο φπνπ ρξεηάδεηαη, κηα δελ 

έρεηε ιεθηά, κηα δελ έρεηε πξνζσπηθφ, ηελ ηξίηε δελ έρεηε αξκνδηφηεηα. Γηα λα 

θάηε φκσο θνκκάηη – θνκκάηη έλα κεγάιν θηιέην ηεο πεξηνρήο, βξίζθεηε θαη ηα 

ηξία. Αληίζεηα έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ ππνρξεκαηνδφηεζεο κε κεηψζεηο ή 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε δηαηήξεζε θνλδπιίσλ, παξά ηε δπζζεψξεηε 

αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

Καη εδψ θάλσ ηελ εμήο ζθέςε: ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο 

ηνπο Γήκνπο έρεη κεησζεί θαηά 62% απφ ην 2009 γηαηί λα κε κεησζεί ν ΦΠΑ, 

λα κε κεδεληζηεί ν ΦΠΑ θαη ν θφξνο ζην πεηξέιαην γηα ηα ζρνιεία; Απηφ 

δηεθδηθήζηε ην.  

Καη λα κελ μερλάκε φηη φ,ηη έρεη γίλεη νθείιεηαη ζηηο πνιχρξνλεο 

δηεθδηθήζεηο ησλ γνληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ πνπ αλάγθαζαλ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη φζα ειάρηζηα θάλεη γηα ηα ζρνιεία θαη ν αγψλαο 

απηφο είλαη πνπ ζα πηέζεη ψζηε λα κε γίλεη γεθχξη ηεο Άξηαο φπνην έξγν 

ζρεδηάδεηαη. 

Ζ θαηαςήθηζε βέβαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη δεδνκέλε, ην 

ζέκα καο είλαη ε δηεθδίθεζε πφξσλ, έξγσλ, απαιινηξηψζεσλ, ε ελαληίσζε 

ζηε θνξνκπεμία, ε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νκήξσλ ζπκβαζηνχρσλ 

γηα κφληκε δνπιεηά, ε θαηαδίθε ζπλνιηθά ηεο πνιηηηθήο ζαο. 

Δκείο ιέκε φρη ζηε ζπλδηαρείξηζε, ιέκε λαη ζηηο ιατθέο 

δηεθδηθήζεηο, λαη ζηε ιατθή αληεπίζεζε πνπ ζα αλαηξέςεη ηηο αληηιατθέο 

πνιηηηθέο θαη ζηελ θεληξηθή θαη ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οχησο ή άιισο αλέθεξα θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ην γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν δηαπλέεη 

φιεο ηηο ηνπνζεηήζεηο, θαζψο νη κελ δηθαηνινγνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ θάηη πην αληηιατθφ γηαηί ζα εθηεζνχλ θαη νη δε ηνπο θαηεγνξνχλ φηη κε 

απηά πνπ θάλνπλ νη επφκελνη πνπ  κπνξεί λα είλαη απηνί, ή ηέινο πάλησλ πνπ 

ειπίδνπλ λα είλαη απηνί, ζα παξαιάβνπλ θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα 

ακβιχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ψζηε λα θαλνχλ πην απιφρεξνη ζηα ςίρνπια 

πνπ δίλνληαη γηα ηνλ ιαφ. 

  Απηφ φκσο δελ αλαηξεί, ίζα - ίζα πνηίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

απηφ πνπ ιέκε ηφζα ρξφληα, ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηαςεθίζακε θαη ηνπο 
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δπν πξνυπνινγηζκνχο θαη πέξζη θαη παιαηφηεξα, φηη δειαδή νη δηαθνξέο ζαο 

είλαη ζηα ζεκεία,  φρη ζηνπο άμνλεο, φρη ζηε γξακκή πνπ δηαπλέεη θαη ην λέν 

πξνυπνινγηζκφ. 

  Γη' απηφ θαη πέξζη ν ζεκεξηλφο επηθεθαιήο θαη ππνςήθηνο κε ην 

ΤΡΗΕΑ αθηέξσζε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ επίζεζε γηα ην θνκκνπληζηή Γήκαξρν 

Πειεηίδε, βιέπεηε ηνπο θνκκνπληζηέο ηψξα ηνπο κλεκνλεχνπλ κεηά ην ζάλαην 

νξηζκέλνη, ελψ ηνπο θαηεγνξνχλ φζν δνπλ. Γηαηί Νέα Γεκνθξαηία, ΠΑΟΚ θαη 

ΤΡΗΕΑ φζν θαη λα πςψλεηε ηνπο ηφλνπο εδψ κέζα, φζν ηζακπνπθά θαη λα 

πνπιάηε, ε αιήζεηα είλαη φηη δελ κπνξείηε λα θξχςεηε φηη αθνινπζείηε θνηλή 

ζηξαηεγηθή, δειαδή φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηαμηθφ, αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ 

γηαηί νη άμνλεο θαη ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε θνηλή ζηξαηεγηθή πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηα «ζέισ» ηνπ θεθαιαίνπ θαη απνηεινχλ ηηο πξνγξακκαηηθέο 

δειψζεηο γηα ηελ φπνηα Κπβέξλεζε ηεο επφκελεο κέξαο, αλεμαξηήησο 

απφρξσζεο θαη ζχλζεζεο. 

  Καη εμεγνχκαη ρσξίο λα επαλαιακβάλσ βέβαηα ηα παξαδείγκαηα 

θαη ηνπο θσδηθνχο πνπ αλέθεξαλ ηφζν ν Νίθνο εξεηάθεο, φζν ν Γηάλλεο 

Εαραξηάδεο, φλησο παξακέλεη θαζεισκέλε ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηα 

φκνηα πνζά εδψ θαη ρξφληα, παξακέλεη ε ζηξαηεγηθή ηεο αχμεζεο ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο ησλ εζφδσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νη Γήκνη θαη 

ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα, φλησο παξακέλεη θαη απμάλεηαη ε ινγηθή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο θαη φλησο ηα λέα δεδνκέλα ζηνπο θεηηλνχο 

πξνυπνινγηζκνχο είλαη ε ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο, ε αχμεζε ζηελ 

εηζθνξά ζηνλ ΔΓΝΑ, νη ηφθνη πνπ είραλ παγψζεη πξνο ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ελψ παξακέλεη ε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

ππνζηειέρσζε θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηε ζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ 

ρξεηάδνληαη ζπκβαζηνχρνη, ζπλεξγαζίεο κε ΜΚΟ, δσξεέο, ρνξεγίεο.  

  Να κελ αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα, φκσο αλ δείηε θαη ηα έξγα θαη 

ηηο απαιινηξηψζεηο φπσο αλέθεξα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, βιέπνπκε 

δηαξθψο κηα επαλάιεςε παξ' φηη γηα ην Κέληξν πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο 

έρνπκε θηάζεη κηα δεθαεηία λα ην ζπδεηάκε, ην δηαηεξεηέν ζηελ Κξήηεο είλαη 

ζηα 100 €, πιαηείεο, πάξθα θαη πεδφδξνκνη πνπ κε θαληαζηείηε φηη έρνπλ θαη 

θάηη ζεκαληηθφ ιφγσ ηνπ ηίηινπ φηη ππάξρνπλ πνιιά έξγα, κηιάκε γηα ηηο δπν 

αλαπιάζεηο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ επαλαιακβάλνληαη μαλά, ελψ ν 

θσδηθφο θαη νη δηακνξθψζεηο πιαηεηψλ, κεδελίδεηαη. 
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  Μπαίλνπλ μαλά ηα ρξήκαηα γηα ηνλ θφκβν ηνπ Κνζκά ηνπ 

Αηησινχ, παιεχεηε γηα ην ΚΑΠΖ, μεθηλάλε μαλά κειέηεο γηα ηνλ Κέληαπξν θαη 

ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ππάξρεη δειαδή κηα 

επαλάιεςε ελψ ηειηθά δελ ππάξρεη θάηη γηα ζρνιεία, αληηπιεκκπξηθά, 

ειεχζεξνπο ρψξνπο. 

  Να πσ εδψ κηα παξάιεηςε αλ κνπ επηηξέπεηε γηαηί ιφγσ ρξφλνπ 

δελ αλαθέξζεθα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα. Κάηη πνπ αλαθέξεηε θαη εζείο θαη ε 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε γηα φινπο, ε αιήζεηα είλαη 

φηη ηφζα ρξφληα πνπ ην αθνχκε θαη ππνηίζεηαη φηη είλαη θαη δέζκεπζε 

νξηζκέλσλ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη αλ βξείηε λα κνπ πείηε πσο κπνξεί λα 

κπεη έλα θαξνηζάθη, έλα άηνκν κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζην άιζνο, γηαηί 

ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε. 

  Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ην λα δηαζρίζεη θάπνηνο ηνλ 

Πνδνλίθηε, ηελ εζληθή, λα κπνξεί λα θηλεζεί έλαο άλζξσπνο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα ζηα δεκνηηθά θηίξηα, ζηα ζρνιεία, ζηηο παηδηθέο ραξέο, ζηηο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Έλαο καζεηήο ζπάεη ην πφδη ηνπ θαη έρεη 

θαηαδηθαζηεί ζην λα κείλεη ζην δηάιεηκκα κέζα ζηελ ηάμε καθξηά απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ.  

  Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζηξέθεηε ην βιέκκα ζαο ζε έξγα κφλν θαη 

εθφζνλ εμππεξεηνχλ θαη δηαθπιάζζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επελδχζεηο 

ησλ ιίγσλ, ησλ κεγάισλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ησλ εθκεηαιιεπηψλ ησλ 

πνιιψλ, έηζη απγαηίδεη ην θεθάιαην κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δνπιεηάο ηνπ 

ιανχ γίλνληαη ηα ιεθηά ηνπ θαπηηαιηζηή.  

Γη' απηφ αλαιάβαηε ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ λφηηνπ άιζνπο, ηε δηακφξθσζε 

ησλ πεδφδξνκσλ πέξημ ηνπ γεπέδνπ θαη εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, γη' απηφ 

δξνκνινγείηε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ θαη πξαγκαηηθά 

αλαξσηηέκαη αλ ζα θαιέζεηε ηνλ ιαφ ηεο Φηιαδέιθεηαο γηα δηαβνχιεπζε ή ζα 

αζθήζεηε φια ηα λφκηκα γηα λα θαηαθέξεηε σο κεηνςεθία λα επηβάιιεηε ηα  

ζέισ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

  Γηαηί γηα λα γίλνπλ φιεο απηέο νη επελδχζεηο ρξεηάδεηαη έλα 

επλντθφ πεξηβάιινλ. Καη ηη ζεκαίλεη απηφ; ην ρψξν, ζεκαίλεη δέζκεπζε 

ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ράξηζκα ζηνπο επελδπηέο, ζηελ 

εξγαζία, ζεκαίλεη ειαζηηθή, θηελή, αλαιψζηκε εξγαηηθή δχλακε. ην 
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εηζφδεκα θαη ηε ζηέγαζε, ζηε θνξνινγία θαη πιεηζηεξηαζκνί, ζηελ πγεία, ηελ 

παηδεία, ηελ πξφλνηα, θνχξεκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ηδησηηθνπνηήζεηο, 

εκπνξεπκαηνπνηήζεηο. 

  Πεξεθαλεχεζηε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο κεηξφπνιεο, φκσο 

απηφο γίλεηαη ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ. Καηαξγείηε ν βξεθηθφο ζηαζκφο ζηελ 

πεξηνρή θαη ηνλ 3ν παηδηθφ ζηαζκφ πνπ έγηλε ρσξίο ηξνθεία γηα φια ηα παηδηά 

θαη κε ηελ επνπηεία ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

  ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε, 

λα απμεζνχλ, ςάρλνπκε ρνξεγνχο, ιέκε επραξηζηψ.  

  Γηα φια απηά ηα παξαπάλσ θηηάρηεθαλ θαη θηηάρλνληαη λφκνη, 

θιείλνπλ business, γίλνληαη πάξθα εθαηνκκπξίσλ θαη γίλεηαη ηαπηφρξνλα ε 

πξνζπάζεηα λα εγθισβίδεηαη ν ιαφο ζε Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θαη Κπβεξλήζεηο 

είηε κε Νέα Γεκνθξαηία, είηε κε ΠΑΟΚ, είηε κε ΤΡΗΕΑ θαη ηα ινηπά αζηηθά 

Κφκκαηα κε φζεο ζπκκαρίεο είδακε παιαηφηεξα θαη έρνπκε λα δνχκε θαη 

ηψξα. 

  Γηα φια ηα παξαπάλσ ζαο θαηεγνξνχκε φηη ππεξεηείηε ηηο 

αζηηθέο Κπβεξλήζεηο, ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή ζηξαηεγηθή. Γηα φια ηα παξαπάλσ θαινχκε ηνλ ιαφ λα κελ 

ππνθχςεη ζηηο πξνεθινγηθέο ζεηξήλεο ζηνπο παιηνχο θαη ηνπο λένπο 

εθβηαζκνχο πνπ επηζηξαηεχνληαη μαλά ζήκεξα, γηα λα ηνλ εγθισβίζνπλ ζε 

πιαζηά δηιήκκαηα θαη δνθηκαζκέλεο, ρξενθνπεκέλεο ζπληαγέο. 

  Σν δίιεκκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλ ζηελ θάιπε ζα 

εθθξαζηεί ε αλνρή ζε απηή ηελ πνιηηηθή, ή ζα εληζρπζεί ε δχλακε πνπ κπνξεί 

λα βάιεη εκπφδην, πνπ ζπκβάιιεη γηα λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα λα ληθήζεη ν 

ιαφο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, θχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη ην ζέκα 

εμαληιήζεθε, πάκε ζε ςεθνθνξία θαη ηα δπν ζέκαηα. Παξαθαιψ θ. 

Γξακκαηέα. 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απνπζηάδεη, ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο; 

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 

απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο; 

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο; 

Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο; 

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 απνπζηάδεη, ν θ. 

Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο έρνπλ απνρσξήζεη, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία; 

Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαηά, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγή νθία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Γνχιαο 

Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 8 ππέξ – 16 θαηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος 

Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - Δξόδυν ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2023, βάζει 

ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» και ηο 2ο 

θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος Πποϋπολογιζμού Δζόδυν - 

Δξόδυν ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2023, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - 

ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ», εγκπίνονηαι ΟΜΟΦΧΝΑ μη 

ςποβληθείζαρ εναλλακηικήρ ππόηαζηρ. 
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  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξράο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο δπν ζπλαδέιθνπο πνπ δήηεζαλ ζπγλψκε απ' φινπο καο 

απφ ην ψκα θαη ζεσξείηαη ιήμαλ ην επεηζφδην θαη εχρνκαη ζε φινπο θαιά 

Υξηζηνχγελλα θαη θαιή ρξνληά κε πγεία. 

  Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Να είζηε 

θαιά, θαιφ ζαο βξάδπ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ    ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ 

 

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ   ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ   ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ  ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ  
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ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ    ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ 

 

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ   ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ   ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ   ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ 

 

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ 

 

 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 


